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◄     معاون سیاسی، امنیتی استانداری 
مدیران  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  قم 
استان به صورت شبانه روزی به دنبال حل 
این  کرد:  عنوان  هستند،  مردم  مشکالت 
موارد و اقدامات باید به مردم بیان شود تا 

شود. فراهم  آن ها  دلگرمی  موجبات 
بیست  ظهر  از  پیش  حاجی زاده  احمد 
ستاد  هماهنگی  جلسه  در  مرداد  سوم  و 
سالن  در  که  دولت  هفته  بزرگداشت 
قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
شخصی  هر  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
باید از کارکرد خود دفاع کند، اظهار کرد: 
با  چهره  چهره به  ارتباط  دولت  هفته  در 
است. برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  مردم 
شب  هر  باید  مدیران  اینکه  بیان  با  وی 
پیدا  حضور  استان  مساجد  از  یکی  در 
کنند، مطرح کرد: مردم علیرغم مشکالت 
به  نسبت  هنوز  اما  دارند  که  بسیاری 

هستند. عالقه مند  اسالمی  انقالب 
استانداری  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مدیران  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  قم 
استان به صورت شبانه روزی به دنبال حل 

این  کرد:  عنوان  هستند،  مردم  مشکالت 
موارد و اقدامات باید به مردم بیان شود تا 

شود. فراهم  آن ها  دلگرمی  موجبات 
وی با بیان اینکه در هفته دولت باید از 

تمام ظرفیت های رسانه ای استان استفاده 
آشنایی  دوره  باید  کرد:  خاطرنشان  شود، 
با رسانه را برای تمام مدیران استان برگزار 
اثرگذاری  بسیار  نقش  رسانه  چراکه  کنیم 

در جامعه دارد.
متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  زاده  حاجی 
استان  عمومی های  روابط  از  برخی 
کرد:  اظهار  ندارند،  قدرتمندی  عملکرد 
استان  مدیران  برای  فرصتی  دولت  هفته 
را  خودشان  ساله  یک  کارکردهای  تا  است 

کنند. اطالع رسانی  مردم  به 
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در 
کرد:  عنوان  می دارد،  بر  قدم  والیت  مسیر 
از نقطه نظرات مقام  این دولت در هر گام 
این  و  کرد  خواهد  استفاده  رهبری  معظم 

برسد. مردم  به گوش  باید  موضوع 
استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
کرد  یاد  دولت  اقتصادی  جراحی  از  قم 

در  ترجیحی  ارز  حذف  آغاز  گفت:  و 
اقدام  یک  دولت  فعالیت  سال  نخستین 
شجاعانه بوده و ریل گذاری حل مشکالت 

است. شده  انجام  مردم 
هفته  فرصت  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
ذهنی  گره های  کردن  برطرف  برای  دولت 
دولت  کرد:  مطرح  کنیم،  استفاده  مردم 
خود  فعالیت  روزهای  آخرین  در  قبلی 
مصوبه افزایش 80 درصدی حقوق اساتید 
ادامه  در  که  کرد  تصویب  را  دانشگاه 
به  دولت  این  برای  را  بسیاری  مشکالت 

داشت. همراه 
مناطق  اینکه  به  اشاره  با  حاجی زاده 
بگیرند،  قرار  اولویت ها  جزو  باید  محروم 
مناطق  از  باید  بازدیدها  در  کرد:  تاکید 
جدیدتر  مناطق  به  و  کرده  عبور  تکراری 
با  مردم  تمام  مشکالت  از  بتوانیم  تا  برویم 

► شویم.   خبر 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9127625987   

معاون عمرانی استاندار:
طرح های بسیاری به برکت 

سفر رییس جمهور، در قم افتتاح 
می شود

اعتبارات  جذب  گفت:  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
در  قابل افتتاح  های  طرح  افزایش  منجربه  قم،  به  رییس جمهور  سفر 

است. شده  قم 
جلسه  در  معتمدی  ابراهیم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
امام  جلسات  سالن  در  که  دولت  هفته  بزرگداشت  ستاد  هماهنگی 
جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه گزارش اقداماتی 
کرد:  اظهار  برسد،  دولت  دست  به  باید  می شود  انجام  استان  در  که 
متأسفانه قم وضعیت خوبی در ارائه گزارشات اقدامات به دولت ندارد.
همه  باید  داد:  ادامه  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اطالعات  ورود  به سامانه های  را  گزارشات خود  تا  بسیج شویم  مدیران 

دهیم.  ارائه  برنامه وبودجه  سازمان  و  کشور  وزارت 
سال های  در  کافی  منابع  وجود  عدم  دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باتوجه  کرد:  خاطرنشان  بود،  نشده  افتتاح  زیادی  پروژه های  گذشته 
به سفر رئیس جمهور به قم و اعتبارات خوبی که از این سفر جذب شده 
بسیاری  تعداد  و  افتتاح خواهد شد  بسیاری  امسال طرح های  است، 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  آتی  ماه های  و  هفته ها  در  نیز 
آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، نهم و دهم دی ماه سال 
گذشته در قالب سیزدهمین سفر استانی خود به استان قم سفر کرد.

فرماندار قم تاکید کرد:
وعده های عملیاتی به مردم 

بدهیم

مردم  به  مختلف  مناطق  از  بازدید  در  باید  گفت:  قم  فرماندار 
باشد. داشته  شدن  عملیاتی  قابلیت  که  بدهیم  وعده هایی 

جلسه  در  مردادماه  سوم  و  بیست  ظهر  از  پیش  ذاکریان  عباس 
امام  جلسات  سالن  در  که  دولت  هفته  بزرگداشت  ستاد  هماهنگی 
مراسم های  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع( 

باشیم. داشته  ویژه ای  توجه  نکات  از  برخی  به  باید  افتتاحیه 
و  معیشتی  مشکالت  دلیل  به  مردم  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جامعه  دل  در  کرد:  عنوان  دارند،  بسیاری  دغدغه های  اقتصادی 
حاشیه  در  باید  که  دارد  وجود  بسیاری  سوال های  مردم  ذهن  و 

شود. داده  منطقی  پاسخ  آن ها  به  افتتاحیه ها 
بازدید  برای  که  مناطقی  مشکالت  باید  اینکه  بیان  با  قم  فرماندار 
باید مدیران  باشد، مطرح کرد: همچنین  از قبل احصا شده  می رویم 
چهره  صورت  به  تا  باشند  داشته  حضور  بازدیدها  این  در  نیز  مربوطه 

بپردازند. مردم  مشکالت  رفع  به  چهره  به 
وی تاکید کرد: در این دیدارها باید وعده هایی به مردم داده شود که 

باشد. قابلیت عملیاتی شدن داشته 

خبـر

از اجرای طرح مردمی سازی  پس      ◄
ها  نانوایی  برخی  تخلف  دلیل  به  یارانه ها، 
شده  مواجه  مشکالتی  با  قمی  شهروندان 
اقدامات  و  مستمر  نظارت  انجام  که  اند 
دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  بازدارنده 

است. ضروری 
اجرای  از  پس  سورکی:  بخشی  مهدی 
طرح مردمی سازی یارانه ها که از ماه های 
قبل شروع شده، دغدغه هایی در خصوص 
البته  که  داشت  وجود  نان  قیمت  افزایش 
را  نان  قیمت  مردم  به  کمک  برای  دولت 

نداد. تغییر 
موجب  به  که  اساسی  کاالهای  از  یکی 
بود  آرد  داشته،  قیمت  افزایش  طرح  این 
توسط  نان  خرید  به  توجه  با  نانوایی ها  که 
مردم و تراکنش انجام شده از یارانه دولتی 

می شوند. بهره مند 
از شهروندان  این طرح برخی  با اجرای 
مواجه  مشکالتی  با  نان  تأمین  برای  قمی 
رو  به  رو  آن  با  کمتر  گذشته  در  که  هستند 
ساعت ها  برخی  در  که  نحوی  به  بودند؛ 
توجهی  قابل  زمان  عصرها،  خصوص  به 
ساعات  و  بایستند  صف  در  می بایست 
گذشته  خالف  بر  نیز  صبح  ابتدایی 
پخت  به  اقدام  کمتری  نانوایی های 
می کنند و در واقع ساعت کاری آنان دچار 
است. کاهشی  اغلب  که  شده  تغییراتی 

مهمترین تخلفات خبازی ها در قم
عدم  و  نان  مناسب  کیفیت  عدم  از  جدا 
رعایت بهداشت از سوی برخی نانوایی ها؛ 
قم  در  خبازی ها  تخلفات  مهمترین  اما 
وزن  شدن  کم  کاری،  ساعت  کاهش 
نان  فروشی  گران  و  فروشی  کم  چانه ها، 
برخی  توسط  آرد  شبکه  از  خارج  توزیع  و 

است. نانوایی  واحدهای 
در  که  می گویند  امر  مسئولین  اینکه  با 
قم  در  مشکلی  نانوایی ها  آرد  تأمین  زمینه 
وجود ندارد و توزیع آرد بیش از نیاز استان 
تا قبل  اما شهروندان بیان می کنند  است؛ 
خرید  و  دسترسی  جدید  طرح  اجرای  از 
طرح  اجرای  از  بعد  اما  بود؛  آسان تر  نان 
از  نشان  نانوایی ها  برخی  در  صف  تشکیل 

است. کمبود 
آزاد  و  دولتی  آرد  قیمت  اختالف 

است؟ چقدر 
آرد  کیسه  هر  کنید؛  توجه  آمار  این  به 
تومان در  از ۵۰ هزار  به مبلغ کمتر  دولتی 
که  می گیرد  قرار  نانوایی  واحدهای  اختیار 

 ۵۰۰ از  بیش  آزاد  بازار  در  آرد  کیسه  این 
هزار تومان قیمت دارد که در صورت انجام 
تخلف احتمالی از سوی نانوایی ها و فروش 
تعداد  به  ماهانه  شبکه،  از  خارج  عرضه  و 
که  می شود  توجهی  قابل  رقم  کیسه   ۲۰

است. برانگیز  وسوسه 
به  مبادرت  متأسفانه  نانوایی ها  برخی 
بازارهای  دیگر  و  قنادی ها  به  آرد  فروش 
است  دلیل  همین  به  و  می کنند  آزاد 
این  کاری  ساعت  کاهش  شاهد  هم  که 
مدت  در  نان  اینکه  هم  و  هستیم  واحدها 
این  می رسد،  فروش  به  کوتاه تری  زمان 

به  پاسخ  در  نانوایی ها  که  است  حالی  در 
اعتراض های صورت گرفته شهروندان بیان 

است. کم  آنان  آرد  سهمیه  می کنند 
و روی  نانوایی ها  یابی تخلفات  در ریشه 
آوردن آنان به فروش آرد سهمیه ای در بازار 
دو  طی  که  می شود  بیان  اینگونه  نیز  آزاد 
نانوایی ها  جانبی  هزینه های  اخیر  سال 

آب  بها،  اجاره  کارگران،  دستمزد  جمله  از 
داشته؛  چشمگیری  افزایش  گاز  و  برق  و 
هزینه ها  این  با  متناسب  نان  قیمت  اما 
از  بخشی  بتواند  تا  است  نداشته  افزایش 
همین  به  شود  جبران  تولید  هزینه های 
دلیل است که به فروش آرد خارج از شبکه 
این  در  نظارت ها  که  می شود  اقدام  توزیع 
و  نیست  شاید  و  باید  آنگونه  نیز  بخش 
با  صنفی  و  نظارتی  دستگاه های  گویی 
نظارت های  و  آمده اند  کنار  داستان  این 
مقطعی و عدم بازدارنده بازرسان هم راه به 

نمی برد. جایی 
گالیه مردم از فروش نان به مغازه ها و 

دامداری ها توسط نانوایی ها
نیز  دیگری  موضوع  از  قمی  شهروندان 
گالیه دارند و آن فروش به تعداد باالی نان 
از سوی نانوایی ها به مغازه ها و سوپری های 

که شهروندان مجبور  است  نانوایی  اطراف 
پخت  دولتی  آرد  با  که  نان  این  می شوند 
مغازه  در  قیمت  برابر  چند  را  است  شده 

کنند. خریداری 
بحث فروش نان به واحدهای دامپروری 
از  دیگر  یکی  نانوایی ها  برخی  سوی  از 
موضوعاتی بوده که شهروندان به آن اشاره 
نبوده  این تخلف چشمگیر  البته  می کنند، 
اما به دلیل آنکه قیمت نهاده های دامی به 
آنجا که  از  و  نان است  تهیه  از  مراتب بیش 
کشور  دامپروری  قطب  که  دامشهر  منطقه 
است  واقع  استان  این  در  می رود  شمار  به 

می گیرد. صورت  اقدام  این 
شهروندان  دیگر  مشکالت  جمله  از 
نان  تهیه  برای  مناطق  برخی  در  قمی 
مشکل  این  که  است  نانوایی  اندک  تعداد 
به  مناطق  سایر  از  بیش  پردیسان  در 
گذشته  هفته های  در  و  می خورد  چشم 
نیز امام جمعه پردیسان به این موضوع در 

خطبه های نماز جمعه اشاره کرد که در این 
مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  باید  زمینه 
آورده  به عمل  یکدیگر  با  را  هماهنگی الزم 
و نقاطی را برای استقرار واحدهای نانوایی 
حذف  دهند.  قرار  متقاضیان  اختیار  در 
می تواند  ساخت  زیر  ایجاد  و  زمین  هزینه 
دایر شدن واحدهای  برای  مشوق مناسبی 

باشد. منطقه  این  در  نانوایی  نیاز  مورد 
از  مردمی  شکایات  حجم  افزایش 

قم در  نانوایی ها 
اشاره  با  قم  فرماندار  ذاکریان«  »عباس 
کارخانه های  در  بسیج  نیروهای  اینکه  به 
کرد:  اظهار  شده اند،  مستقر  استان  آرد 
همچنین مقرر گردید تمامی مقادیر خروج 

شود. انجام  مجوز  با  استان  از  آرد 
آرد  اینکه خودروهای حامل  بیان  با  وی 
خواهند  توقیف  باشند  نداشته  بارنامه  که 
هیچ گونه  خوشبختانه  کرد:  عنوان  شد، 
خروجی آردی از شبکه تا نانوایی را نداریم.

فرماندار قم افزود: پس از رسیدن آرد به 
جهاد  بازرسی،  سازمان  توسط  نانوایی ها، 
اصناف  اتاق  و  معدن  و  صنعت  کشاورزی، 
برخورد  قانونی  فرآیند  و  الزم  پیگیری های 

می شود. انجام  تخلفات  با 
پلمب  و  تعطیلی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  نظارتی  ابزار  بزرگ ترین  نانوایی ها 
مطرح کرد: متأسفانه تخلفات در برخی از 
آن شاهد  پی  در  و  یافته  افزایش  نانوایی ها 

بوده ایم. نیز  مردمی  شکایات  افزایش 
به  رسیدگی  اینکه  بر  تاکید  با  ذاکریان 
جریمه  و  پلمب  به  منجر  مردمی  شکایات 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  متخلف  واحد 
یکی از دالیل افزایش این تخلفات اختالف 

است. آزاد  آرد  و  یارانه ای  آرد  قیمت 
بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
از  بعد  گفت:  مهر،  با  گفتگو  در  قم  استان 
بر  مبنی  ترجیحی، شایعاتی  ارز  آزادسازی 
وجود  به  مردم  بین  در  گندم  و  آرد  کمبود 

ندارد. صحت  موضوع  این  که  آمد 
شب   ۱۲ تا  نانوایی  واحد   ۳۰ تعداد 

می کنند پخت 
اینکه  برای  گفت:  محمدی  سعید 
 ۳۰ تعداد  شود  حاکم  مردم  بین  آرامشی 
واحد نانوایی را که با نظر اتحادیه مشخص 
شدند؛ ساعت کاری آنان تا ۱۲ شب تمدید 

شد. تأمین  نیز  آنان  آرد  بحث  و 
روز  دو  دیگر  سویی  از  افزود:  وی 
کامل  طور  به  نانوایی  واحد  هر  تعطیالت 
نیاز  مورد  آرد  نیز  آنان  برای  که  شد  قطع 

شد. تأمین 
آرد  تن   ۷۰۰ داشت:  اظهار  محمدی 
نانوایی های  اختیار  در  استان  نیاز  بر  مازاد 

حاکم  بازار  در  آرامشی  تا  گرفت  قرار  قم 
شود.

استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
خصوص  در  کمبودهایی  داشت:  بیان  قم 
گزارش  قدس  شهرک  و  پردیسان  در  آرد 
انجام  کارشناسی  کار  اینکه  از  بعد  که  شد 
مناطق  این  نانوایی  واحدهای  آرد  پذیرفت 

شد. تأمین  نیز 
گرفته  صورت  بررسی های  با  افزود:  وی 
در  نانوایی  تعداد  جمعیت؛  اساس  بر 
جمعه  امام  که  است  کم  پردیسان  منطقه 
نماز جمعه  در  را  این موضوع  نیز  پردیسان 
حجت  با  نیز  جلسه ای  و  کردند  مطرح 
و  داشتیم  زمینه  این  در  حامدی  االسالم 
شد. ارائه  گرفته  صورت  اقدامات  گزارش 

تعداد نانوایی در پردیسان کم است
محمدی عنوان داشت: در تأمین آرد در 
با توجه  اما  استان قم مشکلی وجود ندارد 
در  نانوایی  تعداد  جمعیت،  زیاد  تعداد  به 

است. کم  پردیسان 
استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
واحد   ۴۴ نیاز  مورد  آرد  اینکه  بیان  با  قم 
از  بیش  و  شده  تأمین  پردیسان  نانوایی 
بود  نخواهند  پخت  به  قادر  میزان  این 
افزود: اگر سهمیه مازاد به نانوایی های این 
منطقه اختصاص یابد، ممکن است موجب 
از  خارج  عرضه  و  گیرد  قرار  استفاده  سو 

گیرد. صورت  شبکه 
نان  مشکل  حل  الزمه  کرد:  تاکید  وی 
تعداد  که  است  این  پردیسان  منطقه  در 
به  نیاز  امر  این  و  یابد  افزایش  نانوایی ها 
دارد  زیرساخت هایی  تأمین  و  هماهنگی 
که دستگاه های مسئول باید این شرایط را 

کنند. فراهم 
باید  شهرداری  داد:  ادامه  محمدی 
اختیار  در  قیمتی  ارزان  مکان های 
نانوایی  واحدهای  تا  دهد  قرار  نانوایی ها 

شود. ایجاد  جدید 
استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
تعداد  برای  داشت:  بیان  همچنین  قم 
کارشناسی  نظر  اساس  بر  که  نانوایی هایی 
افزایش  بودند،  بیشتر  سهمیه  نیازمند 
و مشکل  نظر گرفته شده است  در  سهمیه 

نداریم. بخش  این  در  کمبود 
منطقه  همان  مردم  برای  آرد  سهم 

نانوایی برای  نه  است 
اختالف  به  توجه  با  داشت:  بیان  وی 
وجود  آزاد  و  دولتی  آرد  بین  که  قیمتی 
واحدها  برخی  تا  شده  باعث  امر  این  دارد 
سو استفاده کنند و این آرد را پخت نکنند 
از  که  شود  عرضه  شبکه  از  خارج  در  و 
می شود  درخواست  نظارتی  دستگاه های 

پیگیری  جدی  صورت  به  را  موضوع  این 
نشود. ضایع  مردم  حق  اینکه  تا  کنند 

نانوایی ها  و  شهروندان  گفت:  محمدی 
باشند  داشته  توجه  موضوع  این  به  باید 
نظر  در  نانوایی  واحد  هر  برای  که  آردی 
آن  مردم  برای  آرد  این  می شود؛  گرفته 
نانوایی  واحدهای  برای  و  است  منطقه 
پیش  ذهنیت  این  متأسفانه  که  نیست 
و  است  نانوایی  آن  برای  آرد  که  می آید 
خودشان  آرد،  این  از  صیانت  برای  مردم 
تعطیلی  اگر  و  کنند  نظارت  می بایست  هم 
گران  کار،  ساعت  کاهش  خودسرانه، 
 ۱۲۴ به  می بینند  فروشی  کم  و  فروشی 
گزارش دهند تا به تخلفات رسیدگی شود.
استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
کارگروه  در  که  جلسه ای  داشت:  ابراز  قم 
آن  بر  تصمیم  داشتیم  استان  آرد  و  گندم 
صورت  به  نظارتی  دستگاه های  تا  شد 

کنند. پیگیری  را  موضوع  تر  جدی 
به  را  نان  نانوایی ها  از  برخی 

می فروشند دامداری ها 
شده  مشاهده  داشت:  عنوان  وی 
به  را  نان  نانوایی  واحدهای  از  برخی  که 
دامداری ها می فروشند که به صورت جدی 
تصمیم  و  می شود  برخورد  موضوع  این  با 
گرفته شده اگر واحدهای نانوایی آردی که 
حق مردم است را پخت نکنند و یا تخلفات 
و  شده  ید  خلع  باشند  داشته  اینگونه 
به شخص دیگری  نانوایی  پروانه  و  مالکیت 

شود. واگذار 
نانوایی ها  برخی  داد:  ادامه  محمدی 
ساعت  کاهش  یا  و  خودسرانه  تعطیلی 
بررسی های  از  پس  که  داشته اند  کاری 
کارشناسی در صورت تکرار آن واحد توسط 

می شود. پلمب  حکومتی  تعزیرات 
آنچه که این روزها بیش از پیش ضروری 
به نظر می رسد نظارت های مستمر بر روی 
دیگر  سویی  از  و  است  نانوایی ها  فعالیت 
گرفته  صورت  احتمالی  تخلفات  با  برخورد 
بازدارندگی  که  باشد  صورتی  به  باید  نیز 
داشته باشد تا کمترین تخلف در این بخش 
صورت نگیرد چرا که نان از جمله مهمترین 
می رود  بشمار  شهروندان  غذایی  نیازهای 
در  نانوایی ها  با  آن  تأمین  برای  روز  هر  که 

► ارتباط هستند.  

نانوایی ها نان را به سوپرمارکت و دامداری  می فروشند!

● تنور داغ تخلفات نانوایی ها در قم   ●

معاون سیاسی استاندار قم:

● مدیران استان به صورت شبانه روزی به دنبال حل مشکالت مردم هستند   ●



◄    رییس سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان 
قم گفت: اعتقاد ما بر این است که قم می تواند قطب 
باید  راستا  این  در  و  باشد  اسالمی  ایرانی  پوشاک 

شود. انجام  نیز  الزم   اقدام های 
اکبر  قم،  صمت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابدالی در نخستین همایش صنعت پوشاک قم در سالن 
همایش ونوس با اشاره به پیشرفت صنعت پوشاک قم، 
بندی  بسته  و  تبلیغات  برندینگ،  حوزه  در  کرد:  بیان 

است. مانده  بسیاری  کار  جای  هنوز 
برای صنعت  باید یک طرح جامع  اینکه  بیان  با  وی 
در  همچنین  کرد:  عنوان  شود،  تدوین  قم  پوشاک 
و  بنیان  دانش  شرکت های  ظرفیت  از  باید  حوزه  این 

شود. استفاده  نیز  دانشگاه ها 
قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان،  رییس 
اهمیت  از  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  اینکه  به  اشاره  با 
بسیاری برخوردار است، مطرح کرد: برند پارچه قم باید 

باشد. فردی  به  و منحصر  ویژگی های خاص  دارای 
وی خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع و افق فعالیت ها 
مشخص شود، می توان در حوزه حمایتی نیز به صورت 

مشخص تر فعالیت داشت.
تدوین  با  فاخر  پوشاک  تولید  کانون  به  قم  تبدیل 

ساله پنج  برنامه 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم نیز در 
فاخر  تولیدات  کانون  باید  قم  کرد:  تاکید  همایش  این 

شود.
سیاست گذاری  حوزه  در  گفت:  امیدیان  محسن 
قم  در  اتفاق  این  زمینه  تسهیالتی  حمایت  و  صنعتی 

است.  فراهم 
وی با اشاره به اینکه برای عمل به رسالت خود در هر 
حوزه باید پیشینه آن را بررسی کنیم، اظهار کرد: چند 
صد قلم پارچه در شهر سوخته زابل پیدا شده است که 

از قدمت تاریخ نساجی در کشور خبر می دهد.

وی با بیان اینکه عقب افتادگی هاییدر حوزه پوشاک 
و نساجی داریم که باید جبران شود، عنوان کرد: زمانی 
و  سالیانه  جشنواره های  در  ایرانی  مختلف  اقوام  که 
آئینی کنار یکدیگر قرار می گیرند، لباس سنتی هر قوم 

نماد آن قوم است. 
اینکه مسئولیت اصلی در حوزه  با اشاره به  امیدیان 
ایرانی بر عهده دولت است، مطرح  نمادسازی پوشاک 
کرد: در بخش دولتی و حاکمیتی دچار غفلت شده ایم، 
اسالمی  و  ملی  آموزه های  بر  مبتنی  محصوالت  چراکه 

تولید نشده است. تاکنون 
اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
عنوان  هستند،  یکدیگر  کنار  در  آراستگی  و  پوشیدگی 
کرد: متأسفانه وضعیت کنونی جامعه از این پوشیدگی و 

است. نبرده  بهره  آراستگی 
راستا  این  در  تولیدکنندگان  البته  داد:  ادامه  وی 
را  خود  تولیدات  آن ها  چراکه  نیستند،  کار  تقصیر 

می دهند. انجام  جامعه  در  مردم  ذائقه  با  متناسب 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
دارای  کوچک  صنایع  و  صنایع  کرد:  ابراز  همچنین 

از  الزم  حمایت های  باید  که  هستند  بسیاری  اهمیت 
► شود.   انجام  آن ها 

◄    سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل 
و ۷۸۰  به ۳۰ هزار  تاکنون  و شهرسازی قم گفت:  راه 
اولیه  آورده  واریز  پیامک  ملی  نهضت  مسکن  متقاضی 
را  اولیه  آورده  متقاضی  هزار   ۲۷ که  شده است  ارسال 

کرده اند. واریز 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
صورت  در  افزود:  زمینه  این  در  حسینی  روح الله  قم، 
ثبت نام  روز(،  اعالمی)۱۵  مهلت  طی  واریز  عدم 
تغییر  درخواست  رد  وضعیت  و  حالت  به  متقاضی 

کرد. خواهد 
ملی  نهضت  طرح  ششم  فاز  در  کرد:  اضافه  وی 
استان  این  در  متقاضی  هزار   ۱۹۳ و  هزار   ۹۲ مسکن 
موفق به نام نویسی شده اند که تاکنون  ۸۶ درصد آن ها 

شده اند. پاالیش 
پروژه ها،  ساخت  مکان  و  جانمایی  خصوص  در  وی 

از  بخشی  و   ۶ فاز  متقاضیان  تمامی  کرد:  بیان 
سایر  و  هکتاری   ۵۶۰ اراضی  در  پنج  فاز  متقاضیان 
شد،  خواهند  اضافه  طرح  به  مرور  به  که  اراضی 

می شوند. تخصیص 
حسینی با بیان این که آورده اولیه تمامی متقاضیان 
است،  تومان  میلیون   ۴۰ مسکن  ملی  نهضت  طرح 
گفت: آورده اولیه متقاضیان در اراضی ۵۶۰ هکتاری 
و  شد  خواهد  اخذ  تومانی  میلیون   ۲۰ مرحله   ۲ طی 
حساب،  شماره  پیامک  دریافت  از  پس  باید  متقاضی 

کند. واریز  را  اولیه  آورده  سریعا 
 ۲۰ آورده  واریز  زمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
متعاقبا  و  نیست  مشخص  دوم  مرحله  تومانی  میلیون 

می شود. اطالع رسانی 
مسکونی  واحد  هزار   ۳۵ ساخت  به  اشاره  با  وی 
سایر  برخالف  کرد:  اضافه  هکتاری،   ۵۶۰ اراضی  در 

ساخت وساز  جدید  شهرهای  در  که  کالن شهرها 
شهر،  محدوده  داخل  در  قم  شهر  در  می شود،  انجام 
ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحدهای  ساخت وساز 

می شود. انجام 
کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاونت  سرپرست 
حدود  برای  هم اکنون  داد:  ادامه  قم  شهرسازی  و  راه 
با  و  هستیم  مواجه  زمین  کمبود  با  متقاضی  هزار   ۴۰
تمامی  برای  شده،  سپری  مهلت  اراضی  بازپس گیری 

می شود. احداث  مسکن  شرایط  حائز  متقاضیان 
کار  شهریورماه  پایان  تا  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
پاالیش و تعیین تکلیف اولیه متقاضیان به اتمام برسد.

تمام  قیمت  متقاضی،  آورده  مبنای  وی،  گفته  به 
شده هر مترمربع ساخت است که تسهیالت وام از این 

می شود. کم  هزینه ها 
در  مسکونی  واحد  هزار   ۸۰ اولیه  برآورد  اساس  بر 

طرح نهضت ملی مسکن در استان قم احداث خواهد 
تامین  زمین  تاکنون  آن  واحد  هزار   ۴۰ برای  که  شد 

► شده است.  

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست      ◄
قم  مردم  خوب  استقبال  از  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
خبر  تاکسی ها  در  کارت خوان  دستگاه های  نصب  از 
و  بوده  خوب  بازخوردها  مدت  این  در  گفت:  و  داد 
تراکنش ها  تعداد  و  داشتند  خوبی  استقبال  مردم 

است. قابل توجه 
تجهیز  به  اشاره  با  نیک  علی  فردا،  قم  گزارش  به 
دستگاه های  و  کد  آر  کیو  با  قم  شهر  تاکسی های 
الکترونیکی  پرداخت  داشت:  اظهار  کارت خوان، 
درصد   ۹۰ در  که  بوده  سال  یک  از  بیش  کد  آر  کیو 
تاکسی های قم نصب شده است که در برنامه ریزی ها 
تاکسی ها  کرایه  الکترونیکی  پرداخت  دیگر  مدل 
دستگاه  نصب  همان  که  شد  گرفته  نظر  در  نیز 
در  مردم  تا  بوده  تاکسی ها  روی  بر  کارت خوان 

کنند. عمل  راحت تر  تاکسی  کرایه  پرداخت 

زیادی  بانک های  با  زمینه  این  در  وی،  گفته  به 
رایگان  به صورت  دستگاه ها  این  تا  شد  انجام  رایزنی 
هزینه  و  گرفته  قرار  تاکسی  رانندگان  اختیار  در 
که  نشود  تحمیل  جامعه  از  قشر  این  برای  اضافی 
دستگاه های  بانک ها،  از  یکی  توسط  نهایت  در 
قم  تاکسی های  روی  رایگان  به صورت  کارت خوان 

شد. نصب 
بر تاکسیرانی  سرپرست سازمان مدیریت و نظارت 
بازار-۱۹  تاکسی  خط  کرد:  تصریح  قم  شهرداری 
و  شد  گرفته  نظر  در  پایلوت  خط  به عنوان  دی 
مجهز  خط  این  تاکسی های  که  بوده  ماهی  چند 
بازخوردها  مدت  این  در  که  هستند  پوز  دستگاه  به 
تعداد  و  داشتند  خوبی  استقبال  مردم  و  بوده  خوب 

است. قابل توجه  خط  این  تراکنش های 
در  خوب  بازخورد  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 

تاکسی های خطوط اطراف  این خط، در مرحله دوم 
شدند  پوز  دستگاه  نصب  منتخب  جانبازان  میدان 
خطوط  این  تاکسی های  برای  اقدامات  کرد:  ابراز 
خطوط  در  که  تاکسی   ۱۶۰ تا  است  انجام  حال  در 
کارت خوان  دستگاه  به  بوده  فعال  جانبازان  میدان 

شوند. مجهز 
دستگاه های  نصب  از  بعد  کرد:  خاطرنشان  نیک 
جانبازان،  میدان  تاکسی های  روی  بر  کارت خوان 
تاکسی های  روی  بر  دستگاه ها  این  نصب  بالفاصله 
تا  گرفت  خواهد  قرار  کار  دستور  در  نیز  شهر  دیگر 
که  باشیم  این  شاهد  جاری  سال  دوم  ماه  شش  در 
بانکی  درگاه  به  گردشی  و  تاکسیرانی  خطوط  تمام 
برای  هم  که  نقدی  پرداخت  مشکالت  و  شوند  مجهز 
تمام  داشت،  وجود  رانندگان  برای  هم  و  مسافران 

► شود.  

دوشنبـه 24 مرداد 1401/ شماره 1996 خبر3 www.gooyeh-qom.com

65 میلیارد تومان برای 
بازسازی زیرساخت های 

کشاورزی آسیب دیده از سیل 
در قم نیاز است

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: بر اساس آخرین 
این  در  قبل  مدتی  که  منطقه ای  چهار  از  گرفته  صورت  ارزیابی های 
برای  تومان  میلیارد   ۶۵ معادل  اعتباری  به  شد،  سیل  دچار  استان 
نیاز  حادثه  این  از  دیده  آسیب  کشاورزی  زیرساخت های  بازسازی 

است.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی قم، محمد حسین احمد پور 
بیان کرد: چهار نقطه از استان قم در هفته نخست مردادماه جاری در 
رفع مشکل های  برای  اولیه ای  اقدام های  که  قرار گرفت  معرض سیل 
نیزار،   آباد  حاجی  کهندان،  منطقه  شامل  که  مناطق  آن  کشاورزان 

مسیله و جاده قدیم تهران بود، انجام شد.
دیده  آسیب  کشاورزان  به  اولیه  امدادرسانی  که  این  به  اشاره  با  وی 
وقوع  از  پس  ساعت   ۲۴ از  کمتر  در  نیاز  مورد  آالت  ماشین  ارسال  با 
حادثه انجام شد، افزود: در همین ارتباط شاهد به کارگیری بیل های 
مکانیکی به مدت ۱۶۰ ساعت، استفاده از لودر به مدت ۱۴۵ ساعت 
دیده  حادثه  مناطق  در  ساعت   ۱۰۰ مدت  به  بیل  مینی  فعالیت  و 

بودیم.
وی با بیان این که در جریان انجام اقدام های اولیه در مناطق حادثه 
به طور موقت ساخته  منطقه کهندان  در  تخریب شده  بند   ۴۵ دیده، 
شد، ادامه داد: همچنین حجم قابل توجهی لوله ۲۰۰ میلیمتر برای 
مدیریت آب به مناطق مورد نظر ارسال شد و تعداد هفت باب استخر 
با  بتوانند  تا بهره برداران  از سیل پر شده  بود تخلیه شد  کشاورزی که 

استفاده از آن، به فعالیت خود ادامه دهند.
احمد پور گفت: در جریان این سیل، هفت رشته قنات نیز در مناطق 
رفع  و  الیروبی  حال  در  مقنی ها  که  شده است  تخریب  دیده  حادثه 
تا کشاورزان گرامی  مشکل های به وجود آمده در این قنات ها هستند 
مورد  آب  تامین  برای  آن ها  از  بتوانند  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در 

کنند. استفاده  نیازشان 
جهاد  وزارت  خاک  و  آب  معاونت  و  قم  استاندار  از  کرد:  تاکید  وی 
برای  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  زمینه  در  کردیم  درخواست  کشاورزی 
بازسازی زیرساخت های بخش کشاورزی استان در اثر سیل مساعدت 
تا بتوانیم به صورت اساسی مشکل های به وجود  الزم را داشته باشند 

کنیم. جلوگیری  احتمالی  حوادث  تکرار  از  و  رفع  را  آمده 
انتخاب  برای  مناقصات  برگزاری  کار  حال  این  با  داد:  ادامه  وی 
عملیات  نظر،  مورد  اعتبار  تامین  محض  به  تا  شده  انجام  پیمانکاران 
به  دیده  حادثه  مناطق  در  کشاورزی  بخش  زیرساخت های  بازسازی 

شود. شروع  سرعت 
وقوع  شاهد  قم  استان  جاری  مردادماه  ششم  و  پنجم  روزهای  در 
طوفان و بارش های شدید بود که این اتفاق موجب شکل گیری سیل 
خسارت  شده  جاری  سیالب  گردید،  استان  بخش های  از  برخی  در 
مادی  خسارت های  برخی  بروز  موجب  اما  نداشت  درپی  جانی 

شد. کشاورزی  بخش  در  به خصوص 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

محموله مواد مخدر به پایتخت 
نرسید

با  مخدر  مواد  محموله  یک  توقیف  از  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های قم و البرز خبر داد.
در  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  میرفیضی  سیدمحمود  سردار 
مشخص  البرز  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  اطالعاتی  پیگیری 
با یک دستگاه خودروی ال  شد یک قاچاقچی مواد مخدر قصد دارد 
۹۰ محموله مواد افیونی را از یکی از استان های جنوب شرقی کشور 
ادامه  در  که  کند  منتقل  پایتخت  به  قم  مواصالتی  محور  از  عبور  با  و 
با اعالم به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم بالفاصله موضوع در 

گرفت. قرار  پلیس  این  مأموران  کار  دستور 
هماهنگی های  طی  سپس  افزود:  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
تردد  کنترل  با  و  شدند  اعزام  سلفچگان  عوارضی  به  مأموران  قضایی 
متوقف  و  شناسایی  را  مذکور  خودروی  سرانجام  عبوری  خودرو های 

کردند.
 ۱۸۵ از خودرو  مقدار  بازرسی  ادامه طی  سردار میرفیضی گفت: در 

نیز دستگیر شد. راننده  و  تریاک کشف  نوع  از  مواد مخدر  کیلوگرم 
تشکیل  پرونده  همراه  به  متهم  افزود:   قم  استان  انتظامی  فرمانده 

شد. استان  قضایی  مرجع  تحویل  قانونی  مراحل  انجام  برای  شده 

خبـر

دولت  هفته  در  گفت:  قم  شهردار      ◄
امسال ۴۰ پروژه شهرداری قم با اعتباری 
بالغ  بر ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد 

شد.
مرتضی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
جلسه  در  یکشنبه  روز  سقاییان نژاد 
دولت  هفته  بزرگداشت  ستاد  هماهنگی 
بهترین  دولت  هفته  این که  به  اشاره  با 
انجام شده  اقدامات  تبلیغ  برای  فرصت 
و  هستند  جلوتر  ما  از  مردم  افزود:  است، 
همین  به  که  دید  خواهند  را  پروژه ها  آثار 
دلیل باید از اصل صداقت استفاده کنیم.
فعالیت های  محور  کرد:  اضافه  وی 
است  صداقت  و  شفافیت  سیزدهم  دولت 
برداریم  گام  راستا  این  در  باید  نیز  ما  و 
مردم  به  صداقت  با  را  خود  اقدامات  و 

کنیم. معرفی 
محتوای  از  باید  این که  بیان  با  وی 
استفاده  مردم  به  گزارش  ارائه  برای  واحد 
وحدت  از  استفاده  داد:  ادامه  کنیم، 
اهمیت  از  امروز  جامعه  در  همه جانبه 
به  نسبت  باید  و  است  برخوردار  بسیاری 
باشیم. داشته  را  الزم  اهتمام  موضوع  این 

این که  به  اشاره  با  سقاییان نژاد 
افتتاح  ماهانه  به صورت  قم  شهرداری 
است،  کرده  دنبال  را  خود  پروژه های 
 ۴۰ الی   ۳۵ نیز  دولت  هفته  در  گفت: 
میلیارد   ۵۰۰ بالغ  بر  اعتباری  با  پروژه 

شد. خواهد  افتتاح  تومان 
در  را  شهرداری  پروژه های  وی 
فرهنگی،  عمرانی،  مختلف  بخش های 
کرد:  اضافه  و  دانست  خدماتی  و  ورزشی 

شهرداری  پروژه های  در  پسماند  موضوع 
در  و  واقع  شده  اهمیت  مورد  بسیار  قم 
شهری  نخستین  به عنوان  نیز  مواردی 
کرده ایم. توجه  نکات  این  به  که  هستیم 

صنعتی،  مختلف  پروژه های  افتتاح 

هفته  با  همزمان  کشاورزی  و  گردشگری 
قم در  دولت 

در  نیز  قم  استانداری  اقتصادی  معاون 
شاهد  دولت  هفته  در  گفت:  جلسه  این 

حوزه  سه  در  متعدد  پروژه های  افتتاح 
هستیم. کشاورزی  و  گردشگری  صنعتی، 

دولت  هفته  در  افزود:  امیدیان  محسن 
گذشته  سال  یک  فعالیت های  از  بخشی 
دولت در قالب افتتاح پروژه های مرتبط با 

می شود. انجام  اقتصادی  حوزه های 
اقتصادی  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سه بخش را پوشش می دهد، مطرح کرد: 
با  که  بوده  صنعت  بخش  عرصه،  نخستین 
همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت 
تعدادی  و  بزرگ  پروژه  چندین  استان، 

کرد. خواهیم  افتتاح  را  کوچک  پروژه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
در  همچنین  داد:  ادامه  قم  استانداری 
و  اقامتی  پروژه های  نیز  گردشگری  حوزه 
افتتاح  دولت  هفته  در  متعددی  تفریحی 

شد. خواهد 
قم  استان  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
کشاورزی  بخش  در  خوبی  ظرفیت های 
دارد، یادآور شد: در هفته دولت در بخش 
پروژه های  افتتاح  شاهد  نیز  کشاورزی 
در  چه  و  کشاورزی  در عرصه  چه  مختلفی 
دام پروری  مانند  آن  به  وابسته  بخش های 

. هستیم
جعفرآباد  شهرستان  پروژه   ۱۹ افتتاح 

دولت هفته  در  قم 
فرماندار  جلسه،  این  ادامه  در 
پروژه   ۱۹ گفت:  جعفرآباد  شهرستان 
شهرستان  در  دولت  هفته  با  همزمان 

می شود. افتتاح  جعفریه 
به  اشاره  با  عبدالهی  ذبیح الله 
دولت،  هفته  در  جعفریه  پروژه های 
پروژه  پروژه دهیاری، یک   ۹ افزود: تعداد 
آموزش وپرورش،  پروژه  یک  شهرداری، 
پنج پروژه بنیاد مسکن، بهداشت و درمان 
شد. خواهد  افتتاح  جعفریه  شهرستان  در 

وی از پروژه راهداری در این شهرستان 
و  راهداری  اداره کل  افزود:  و  کرد  یاد 
آسفالت  روکش  پروژه  جاده ای  حمل ونقل 
 ۱۲۰ اعتبار  با  را  قم  به  جعفریه  جاده 
که  است  کرده  تکمیل  تومان  میلیارد 
هفته  افتتاحیه های  لیست  در  می تواند 

بگیرد. قرار  دولت 
ادامه  جعفرآباد  شهرستان  فرماندار 
از  بسیاری  رضایت مندی  پروژه  این  داد: 
► است.     داشته  همراه  به  را  شهروندان 

شهردار قم:

● ۴۰ پروژه شهرداری قم در هفته دولت افتتاح می شود   ●

رییس سازمان صنعت و تجارت قم:

● قم باید قطب پوشاک ایرانی اسالمی شود   ●

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی:

● آورده اولیه 27 هزار متقاضی مسکن نهضت ملی در قم واریز شد   ●

● استقبال قمی ها از پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی   ●

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۲۰ شماره  -رأی   ۱
در  سیداصغر  فرزند  حسینی  زهرا  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۷۱
شماره  پالک  مترمربع   ۶۰/۲۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
۱۰۲۹۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
به موجب سند رسمی شماره  از قاسم سعادتمند خریداری  الواسطه  عادی مع 

 )۱۴۴۱۷ الف  م  قم.)   ۱۶ دفترخانه   ۱۳۵۵/۰۱/۳۰ مورخ   ۲۰۵۷۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۷۷ شماره  رأی   -۲
در  سیداصغر  فرزند  رسولی  کمال  سید  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۵۷
به مساحت  ۲۴۰ سهم ششدانگ یک باب ساختمان تجاری  از  ۲۰ سهم مشاع 

 ۱۰۱۴۵ الی   ۱۰۱۳۳ و   ۹۹۲۶  ( شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۰۷/۲ ششدانگ 
قدیمی( ) ۱۱۹۱۷ فعلی( اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
)سراجی(  طباطبائی  حمید  سید  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک 
متمم   ۱۰ دفتر  و   ۵۹۰ صفحه   ۵۵ دفتر  و   ۲۴۱ صفحه   ۱۰ دفتر  در  صادره 
الف  م   (.۲۷۶ صفحه   ۱۰۱ دفتر  و   ۱۵۷ صفحه   ۱۱۱ دفتر  و  و۱۴   ۸ صفحات 

 )۱۴۴۱۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۷۸ شماره  رأی   -۳
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۵۸ آقای علی طاهری فرزند محمد ولی در ۴۸ سهم 
از ۲۴۰ سهم ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت ششدانگ  مشاع 
 ( قدیمی(   ۱۰۱۴۵ الی   ۱۰۱۳۳ و   ۹۹۲۶  ( شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۰۷/۲
۱۱۹۱۷ فعلی( اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از سید حمید طباطبائی ) سراجی( صادره در دفتر ۱۰ 
دفتر  و  و۱۴   ۸ متمم صفحات   ۱۰ دفتر  و   ۵۹۰ ۵۵ صفحه  دفتر  و    ۲۴۱ صفحه 

)۱۴۴۱۹ الف  م   (.۲۷۶ صفحه   ۱۰۱ دفتر  و   ۱۵۷ صفحه   ۱۱۱
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

عصرایرانیان(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰9127625987

مذاهب  و  ادیان  دانشگاه  رئیس      ◄
اطالع  گفت:   ۸۸ سال  وقایع  به  اشاره  با 
از  لیستی  وقت  اطالعات  وزیر  که  دارم 
معظم  مقام  خدمت  طلب  اصالح  فعاالن 
اینها  خواهیم  می  گفت  و  آورد  رهبری 
پاره  را  لیست  رهبری  کنیم؛  دستگیر  را 
ریگی  توانید  می  اگر  گفتند  و  کردند 
به  منجر  داستان  همین  و  بگیرید  را 

شد. ریگی  دستگیری 
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ادیان  دانشگاه  رئیس  نواب،  ابوالحسن 
نکات  بیان  به  گفتگویی  در  مذاهب،  و 
ابراهیم  با  تندروها  مقابله  درباره  مهمی 
پرداخته   ... و  تندروها  رفتار  رئیسی، 
می  ادامه  در  را  آن  مشروح  که  است 

. نید ا خو
توئیت شما منتشر  اخیرا مطلبی در 
امام،  به  از عالقه مندان  شد که خیلی 
شاید  کرد؛  نگران  را  رهبری  و  نظام 
نداشتند.  مطلب  از  درستی  برداشت 
بودن  نظیر  بی  از  حضرتعالی  منظور 
ایشان  از  بعد  و  قبل  دوره  در  رهبری 
ویژگی  کدام  به  مشخصا  چیست؟ 

دارید؟ اشاره  ایشان 
سه  به  مربوط  من  مصاحبه  این  اوال 
را هم مسئول  آن  بازنشر  و  بود  پیش  سال 
سایت ما انجام داده بود و من از او سؤال 
کرده  بازنشر  هماهنگی  بدون  چرا  کردم 
به  راجع  ای  وصله  هیچ  ما  به  ثانیا  اید؟ 
به  راجع  حرفی  اگر  که  چسبد  نمی  امام 
تعریضی  زنیم  می  رهبری  معظم  مقام 
نسبت  چون  باشد.  داشته  امام  به  نسبت 
است.  روشن  پیش  سال   ۶۰ از  امام  با  ما 
که  ام  آمده  دنیا  به  ای  خانواده  در  من 
۱۳۲۵ شاگرد درس اخالق  پدرم در سال 
بود. امام  فدائیان  از  و  بوده  امام  حضرت 
بودم  ساله  چهار  سه،  من   ۱۳۴۲ سال 
زندان  به  و  کردند  دستگیر  را  پدرم  که 
برای  فقط  پاسبان  وقت  آن  چون  بردند. 
پرسیدم  مادرم  از  آمد،  می  اینها  و  دزد 
گفت  است؟!  کرده  دزدی  ما  پدر  مگر 
است؛  آقا  این  طرفدار  شما  پدر  نخیر، 
گفت  بود.  ما  اتاق  سر  باالی  امام  عکس 
آقا هم  این  و  است  آقا  این  پدرت طرفدار 
دستگیر  را  پدرت  و  است  درگیر  شاه  با 

اند. برده  و  اند  کرده 
می  خمینی  آقای  حسن  حاج  خود 
آنجا  شما  با  ما  آشنایی  آغاز  فرمایند 
معظم  مقام  با  مالقات  در  شما  که  است 
نشسته  هم  من  و  بودید  نشسته  رهبری 
بودم و دیدم یک گوشه طلبه ای گفت که 
می  مرجعیت  غاصب  را  امام  غیر  من  پدر 
دانست؛ حساس شدم که او کیست و بعد 

رسیدم. تو  به  و  کردم  تحقیق 
و  است  روشن  کامال  امام  با  ما  نسبت 
شبهه  هیچ  ها  حرف  این  از  کدام  هیچ  با 
از  کسی  اگر  شود.  نمی  ایجاد  آن  در  ای 
تعبیر  به  کند  تجلیل  رهبری  معظم  مقام 
نمی  ماعدا  نفی  شیء  »اثبات  ها  طلبه  ما 
رحلت  سالگرد  در  اینکه  اضافه  به  کند«. 
امام، مقام معظم رهبری آب پاکی را روی 
من  اصال  که  گفتند  و  ریختند  همه  دست 

نکنید. مقایسه  امام  با  را 
گوید  می  چیزی  کسی  اگر  این،  بنابر 
و  شأن  امام  ندارد.  امام  به  تعریضی  هیچ 
شئونشان  از  یکی  و  دارند  باالیی  جایگاه 
یکی  رهبری  معظم  مقام  که  است  این 
معظم  مقام  است.  ایشان  شاگردان  از 
بوستان  آن  های  گل  از  یکی  رهبری 
معظم  مقام  مورد عظمت  در  است. هرچه 

امام  ۱۰۰ عظمت  توان  به  بگوییم  رهبری 
خامنه  آقای  وقت  هر  یعنی  شود.  می 
با  آقا  این  گوییم  می  کنیم،  تجلیل  را  ای 
تاریخ  در  و  دارد  که  افتخاراتی  همه  این 
دست  و  امام  شاگرد  است،  استثناء 

است. پرورده 
و  بود  تقریب  به  راجع  من  صحبت  آن 
هزار  در  ام.  ایستاده  حرفم  سر  همچنان 
فتوا  که  نبوده  کسی  چنین  گذشته  سال 
سنت  اهل  مقدسات  به  اهانت  بدهد 
حرام است؛ و مطمئنم با این شرایطی که 
آینده  ۵۰۰ سال  رویم در  داریم پیش می 
چرا  ندارد.  را  فتوا  این  جرأت  کسی  هم 
مقام  امتیازات  اینکه  از  داریم  مضایقه  ما 
بخلی  چه  این  بگوییم؟!  را  رهبری  معظم 
موضوع  من  مگر  کنیم؟!  می  ما  که  است 

ام؟! گفته  را  رهبری 
بنای  سنگ  که  کسی  عنوان  به 
در  اصال  و  گذاشت  را  حوزه  خدمات 
جایی  به  جا  علت  ماند،  شما  نام  تاریخ 
علت  گویند  می  برخی  بود؟  چه  شما 
آقای  طرفدار  تلویحا  که  بوده  این 

اید؟ بوده  موسوی  میرحسین 
آقای  رفتن  از  بعد  سال  دو  نه؛ 
هم  آن  رفتم.  من  موسوی  میرحسین 
بر  را  من  بود،  من  تعویض  بنای  اگر 
مدیره  هیأت  رئیس  بعد  و  داشتند  نمی 
نمی  باال  به  پایین  از  را  کسی  بگذارند. 
اند. را عزل کرده  او  بگویند  بعد  و  گذارند 

طلبی  اصالح  جمعه  امام  هیچ  چرا 
نداریم؟

جمعه  امام  آن  بگویم  توانم  نمی  من 
کرد؛  کار  چه  گذاشتند  که  طلبی  اصالح 
امام  ناصری  آقای  بگویم  توانم  می  ولی 
جلسه  در  است.  طلب  اصالح  یزد  جمعه 
یزد  برای  خواستند  می  که  رهبری  دفتر 
من  پیشنهاد  کنند،  انتخاب  جمعه  امام 
هم  دیگری  کس  و  بود  ناصری  آقای 
معظم  مقام  خود  ولی  نداشت  پییشنهاد 
را  ناصری  آقای  ها  گزینه  بین  از  رهبری 
آدم  ائمه جمعه  اکثر  اآلن  انتخاب کردند. 
جناحی  هیچ  و  هستند  مستقلی  های 

. نیستند
مقام  مورد  در  اآلن  که  ها  بهانه  این  از 
زمان  کنند،  می  درست  رهبری  معظم 
اینکه  از  بعد  کردند.  می  درست  هم  امام 
مبارز  روحانیون  مجمع  دادند  اجازه  امام 
می  گاه  ناآ افراد  سری  یک  شود  درست 
چپ  جناح  اختیار  در  فقط  امام  گفتند 
و  نپذیرفتیم  را  آن  امام  زمان  در  ما  است. 
پذیریم.  نمی  را  این  هم  رهبری  زمان  در 
چه  رهبری  و  کردند  فوت  محتشمی  آقای 
به  پیام  چپی  جناح  کدام  دادند؟  پیامی 

داد؟! قشنگی  این 
چه  گیرند؟  می  خط  کجا  از  تندروها 

کند؟ کنترل  را  آنها  باید  کسی 
کسانی  همان  ایشان  مخالفین  اولین 
خامنه  »امام  قبل  سال   ۳۰ که  هستند 
در  اآلن  که  طبرزدی  مثل  گفتند.  ای« 
رهبری  معظم  مقام  علیه  و  نشسته  اروپا 
که  دیگری  تندرو  دهها  و  زند؛  می  حرف 
تبدیل  رهبری  معظم  مقام  ضد  به  اآلن 

بود. تندروی  آنها  خاستگاه  و  اند  شده 
داخلی  اوضاع  روی  من  صحبت 
به  ربطی  هیچ  داخلی  اوضاع  است. 
 ۸۸ از  است  سال   ۱۳ ندارد.اآلن  ایشان 
دارند. مشکل  ای  عده  هنوز  ولی  گذشته 

وقت  اطالعات  وزیر  که  دارم  اطالع  من 
خدمت  طلب  اصالح  فعاالن  از  لیستی 
می  گفت  و  آورد  رهبری  معظم  مقام 

رهبری  کنیم؛  دستگیر  را  اینها  خواهیم 
می  اگر  گفتند  و  کردند  پاره  را  لیست 
داستان  همین  و  بگیرید  را  ریگی  توانید 

شد. ریگی  دستگیری  به  منجر 
نوه  به  امام  حرم  در  قبل  سالهای  در 
امام توهین هایی شد. امسال هم رهبری 
اتفاقا  کردند.  انزجار  ابراز  مسئله  این  از 

بدانند  مردم  که  است  مهم  خیلی  این 
رهبری  فرمان  به  گوش  تندروها  این 
پذیرم  نمی  هم  درصد  نیستند.یک  هم 
مسئولیت  داخلی  اوضاع  در  رهبری  که 

باشد داشته 
معظم  مقام  هدایت  از  تان  ارزیابی 

چیست؟ داخلی  مسائل  در  رهبری 
بهترین رهبر است؛ با توجه به عملکرد 
گذریم.  نمی  نفسانی  هواهای  از  که  ما 
و  نفسانی  هواهای  از  ما  راست  و  چپ 
حرف  به  گوش  و  گذرد  نمی  پرستی  مقام 
هم  درصد  یک  بنده  دهد.  نمی  رهبری 
داخلی  اوضاع  در  ایشان  که  پذیرم  نمی 

باشد. داشته  مسئولیت 
اظهارات  قبیل  این  کنید  می  فکر 
سال   ۵۰۰ یا  و  سال  هزار  در  که  شما 
اساسا  نیامده  رهبری  چنین  گذشته 
به  یا  است  رهبری  معظم  مقام  نفع  به 

است؟ ایشان  ضرر 
مقام  شخصی  های  ویژگی  تبیین 
رهبری  معظم  مقام  نفع  به  رهبری  معظم 

. ست ا
به نظر شما نام، یاد، اندیش و مکتب 
امام چه جایگاهی در  فقهی و سیاسی 
بسا  چه  و  اسالمی  جمهوری  هویت 

دارد؟ ملی  هویت 
و  است؛  امام  برای  ما  هویت  تمام 
جدایی  راه  بعدی  رهبر  اینکه  مخصوصا 
سیره  کرد.  تحکیم  را  راه  آن  و  نرفت 
می  حمایت  ها  دولت  از  که  بود  این  امام 
آقای  که  بپرسید  خاتمی  آقای  از  کردند. 
حمایت  شما  از  آخر  لحظه  تا  ای  خامنه 
حمایت  او  از  بود  دولت  وقتی  نکردند؟! 
و  کردند  اش  بدرقه  تعابیری  با  هم  بعد  و 
است.  نظیر  بی  نجابت  در  انصافا  گفتند 
دارند  مراسمی  هر  در  رهبری  اآلن  همین 

کنند. می  دعوت  را  روحانی  آقای 
کنند؟  نمی  دعوت  را  خاتمی  چرا 
نمی  جواب  خاتمی  های  نامه  به  چرا 

؟ هند د
اگر اختالف نظری بر سر ۸۸ دارند ان 

شاء الله برطرف شود.

می  زمانی  چه  تا   ۸۸ قضیه  این 
کند؟ پیدا  ادامه  خواهد 

اختالف نظر بزرگان به این راحتی حل 
مثل  ها  شخصیت  بعضی  ولی  شود.  نمی 
حاج قاسم در تالش بودند که این مشکل 
کردند  اقداماتی  هم  خیلی  کنند؛  حل  را 

رسیدند. می  نتیجه  به  داشتند  و 

ولی  نبود،  طلب  اصالح  قاسم  حاج 
می  فکر  ملی  و  آزادمنش  که  بود  آدمی 
هیچ  کند  می  فکر  ملی  که  آدمی  کرد. 
جدا  را  کشورش  های  شخصیت  از  کس 
نگاه  رهبری  که  طور  همان  کند.  نمی 
تشخیص  مجمع  در  ایشان  کنند.  می 
گذاشته  طلب  اصالح  افراد  از  مصلحت 
اند و کم هم نگذاشته اند. ما که سال ۵۴ 
»پدر  ایشان  دانیم  می  ایم  دیده  را   ۵۷ تا 
روشنفکران  همه  است.  روشنفکری« 
حاج  کردند.  می  آمد  و  رفت  ایشان  با 
بود  چیزی  اگر  و  داشت  شجاعت  قاسم 
رهبری  کار  نوشت؛ مشکل  رهبری می  به 

هستیم. ما  خود  و  نیست 
اصالح  مشکلش  آینده  در  رئیسی، 

بود نخواهد  طلبان 
نیستیم  راست  و  چپ  به  وابسته  من 
همین  بینیم.  می  را  دو  هر  بیرون  از  و 
اصالح  مشکلش  آینده  در  رئیسی،  آقای 
هم  اآلن  اینکه  کما  بود؛  نخواهد  طلبان 
تندهای  همین  نیستند.  طلبان  اصالح 
حرم  در  آقا  حسن  به  که  راست  جناح 
آقای  امام جسارت می کنند، فردا جلوی 
ببینید  آینده  سال  ایستند.  می  رئیسی 
می  رئیسی  آقای  جلوی  کسانی  چه 
ایستند؟ همین اآلن در مجلس چه کسی 

ایستد؟ می  رئیسی  آقای  جلوی 
در  امام  نام  و  یاد  شدن  کمرنگ 
ایران  داخل  های  مناسبت  و  تبلیغات 

دارد؟ پی  در  تبعاتی  چه 
ها  بعضی  که  نباشید  این  از  غافل  شما 

نباشد. امام  اسم  می خواهند اصال 
کسانی؟ چه 

تندروها همین 
چرا؟

به  چیزی  تندروی  و  غّلو  جریان  اصال 
گرایی  افراط  این  حتی  است.  بشر  عمر 
آقای  شد.  می  انجام  امام  محضر  در 
و  آمد  امام  جلوی  حجازی  فخرالدین 
بشکن؛  را  ها  بت  شکن  بت  ابراهیم  گفت 
حرف  ترسم  می  من  فرمودند  بعدش  امام 
یعنی  شود.  باورم  حجازی  آقای  های 

آقای  و  بود  چیزها  این  به  حواسش  امام 
و  افراط  این  به  حواسش  هم  ای  خامنه 
بعد  ای  خامنه  آقای  هست؛  ها  تفریط 
کارها  این  به  من  گفت  جسارتی  هر  از 
ایشان  که  است  سال   ۶ نیستم.  راضی 
با عربستان سعودی  اصرار دارند رابطه ما 
سفارت  به  که  کسانی  مگر  شود؛  اصالح 

نشدند؟!  دادگاهی  رفتند  عربستان 
یک  تندروی  این  با  شد؟!  حل  مشکل 

زند. می  بیرون  دیگر  جای  از  شاخه 
با  رابطه  بحث  بود  اآلن  امام  اگر 

بود؟ چگونه  آمریکا 
می  اتخاذ  دیگری  های  سیاست  شاید 
را  آمریکا  با  رابطه  امام  قطعا  ولی  کرد، 

کرد. نمی  اصالح 
سخنان  های  کلیپ  از  اخیرا  ولی 
دیگری  چیزهای  هاشمی  آقای 

شود. می  برداشت 
و  شناسیم  می  را  هاشمی  آقای  ما 
متهم  چون  من  شناسیم.  می  هم  را  امام 
هاشمی  آقای  دشمن  اینکه  به  نیستم 
من  بزنم.  حرف  توانم  می  راحت  هستم، 
هستم  قائل  احترام  هاشمی  آقای  به 
امام  نیست.  امام  هاشمی  آقای  ولی 
بود  امروز در قید حیات  اگر  خمینی)س( 

کرد. نمی  اصالح  را  آمریکا  با  رابطه 
که  دارند  اصرار  ای  خامنه  آقای  اآلن 
کنید؛  تمامش  و  بایستید  برجام  کار  پای 
آینده  ماه  چند  که  دارد  کوچک  گیر  چند 
حل می شود. امام اگر بود این کار را می 
کرد.  نمی  برقرار  رابطه  آمریکا  با  ولی  کرد 
نمی  برخورد  بچگانه  مواضعش  سر  امام 
وقت  هیچ  و  کرد  نمی  فکر  کوچک  و  کرد 
یعنی  فروخت.  نمی  آمریکا  به  را  ها  ملت 
قطعنامه  امضای  مثل  برجام  امضای 
امام  است؛  ها  گروگان  مورد  در  الجزایر 
روی  هم  رهبری  و  داشت  اصرار  آن  روی 
در  امام  وقت  هیچ  ولی  دارد.  اصرار  این 
مصالحه  آمریکا  با  نگفت  قطعنامه  زمان 
کنیم و در طول ۱۰ سال حاکمیتش هیچ 
نداد. نشان  نرمش  آمریکا  مورد  در  وقت 

اشکاالت  و  مسائل  خواهیم  می  چرا 
بگذاریم؟  رهبری  پای  به  را  خودمان 
مسئولش  آییم  نمی  کنار  هم  با  خودمان 
خوئینی  آقای  اگر  اآلن  است؟!  رهبری 
بخواهند،  مالقات  وقت  رهبری  از  ها 
عارف  آقای  به  دهند؛  می  وقت  روزه  یک 
حکم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 

► اند.    داده 

حجت االسالم والمسلمین نواب:  

● رهبری اصرار دارند پای کار برجام بایستید و تمامش کنید؛ چند گیر کوچک 
دارد که چند ماه آینده حل می شود   ●

تندروها جلوی رئیسی می ایستند
مردم بدانند تندروها گوش به فرمان رهبری هم نیستند

تاملی در افق نگاه رهبر انقالب
شاخص های »رهبری« در 

برخورد با »بدحجابی«

زنان  بدحجابی  با  برخود  مساله  در  اخیر  های  سال  در  انقالب،  رهبر 
چه نوع رویکردهایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند 

تاملی در بیانات رهبری در این موضوع است.
رهبر انقالب، حضرت آیت الله خامنه ای همواره در مسائل فرهنگی 
و آسیب های اجتماعی در سال های گذشته، بر افق ها و نگاه های 
اعتدالی تاکید کرده اند. این تاکیدات در حالی بوده که روند اجرایی 
نقد  مورد  افراطی،  و  تند  برخوردهای  و  ها  روش  در  را  نهادها  برخی 

قرار داده است.
اخیر  های  سال  رویکردهای  بر  تاملی  خبرآنالین،  پرونده  این  در 
ایم: در جامعه داشته  بدحجابی  با  برخورد  به  انقالب، نسبت  رهبری 

تاکید رهبری به مساله حجاب در سال 1391
در  مشهد  به  سفری  در  انقالب  رهبر  که  بود   1391 سال  ماه  مهر 
خصوصا  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مساله  روحانیون،  با  دیدار 
رهبری  سال  آن  سخنان  کردند.  مطرح  بدحجاب  زنان  با  برخورد  در 
که عمق ریشه های اخالقی و رحمانی را در جامعه نشانه گرفته بود، 
چنان تاثیرگذار شد که همه جریان های سیاسی و فرهنگی را گرد آن 

رساند. وفاق  به  بیانات 
فرمودند: که  جایی 

کنید،  استدالل  و  معرفت  سالح  به  مسلح  کنید،  مجهز  را  خودتان   «
بعد به این کانونهای فرهنگی - هنری بروید و پذیرای جوانها باشید. 
»و سّنة  فرمود:  با مدارا.  با سماحت،  باشید؛  پذیرا  با روی خوش هم 
کنید.  مدارا  الّناس«؛  »مداراة  از  است  عبارت  ظاهرًا  که  نبّیه«،  من 
بعضی  باشد.  داشته  باشد؛  داشته  زننده ای  ظاهر  است  ممکن 
آقای  جناب  هم   - شما  و  بودند  امروز  استقباِل  در  که  همینهائی  از 
تعریف  آنها  از  تریبون  این  در  االن   - آقایان  بقیه ی  هم  مهمان نواز، 
میگویند »خانم  آنها  به  معمولی  در عرف  که  بودند  کردید، خانمهائی 
کنیم؟  کار  چه  حاال  میریزد.  دارد  چشمش  از  هم  اشک  بدحجاب«؛ 
ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه 
نقصی  یک  او  آرمانهاست.  و  اهداف  این  به  دلباخته ی  جان،  است؛ 
این حقیر  نقصهای  است،  او ظاهر  نقص  ندارم؟  نقص  مگر من  دارد. 
تو  آیا   / هستم  گوئی  آنچه  هر  شیخا  »گفتا  نمی بینند.  است؛  باطن 
چنان که مینمائی هستی؟«. ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص 
از  نهی  انسان  البته  کنید.  برخورد  روحیه  این  با  و  نگاه  این  با  دارد. 
نفرت.  ایجاد  با  نه  خوش،  زبان  با  منکر  از  نهی  میکند؛  هم  منکر 

کنید.« پیدا  ارتباط  دانشجو  قشر  با  بنابراین 
رویکرد  رهبری،  عمیق  و  دقیق  نگاه  افق  این  متاسفانه  اگرچه 
نداد. تغییر  اجتماعی  برخوردهای  در  را  و ستادی  انتظامی  نهادهای 

تاکید رهبری به مساله حجاب در سال 1399
روز میالد حضرت  در  انقالب  رهبر  1399 مجددا  در سال  آن  از  پس 
رویکرد  تبیین  و  اسالم  در  زن  جایگاه  تبیین  از  پس  فاطمه)س( 
حجاب اسالمی زن، اشاره ظریفی به ادب در جامعه اسالمی کردند.
آیت الله خامنه ای در آن سال خطاب به مسئوالن و نهادهای فرهنگی 
در  بدزبانی  و  بدگویی   « که  کردند  اشاره  نکته  این  به  اجتماعی  و 

» یابد  گسترش  اسالمی  ادب  و  شود  جمع  باید  جامعه 
تاکید رهبری به مساله حجاب در سال 1400

در   1400 سال  ماه  خرداد  در  باز  گرفت  باال  که  حجاب  های  بحث 
خمینی  امام  دیدگاه  شان،  سخنرانی  در  خمینی  امام  ارتحال  سالروز 

کردند. بیان  را  اسالمی  جامعه  در  حجاب  درباره 
گرچه در همه سال های پیشین، نوع برخوردهای چهره هایی همچون 
نمونه  بدحجاب،  دختران  و  زنان  با  برخورد  در  سلیمانی  قاسم  سردار 
از  رسمی  غیر  و  رسمی  های  روایت  همواره  است.  بوده  تاثیرگذار  ای 
بدحجاب،  دختران  با  او  معتدل  و  منطقی  و  رحمانی  برخورد  و  نگاه 
و  بود  تاثیرگذار  رفتارهایی که همواره  بود.  و عام شده  زد خاص  زبان 

نوردید.  را درمی  انسانی  و مرز قلب های  دلنشین 
علیه  پلیسی  رفتارهای  و  ها  پیوسته سیاست  که  بود  در حالی  ها  این 
ناکام  همچنان  و  همواره  اگرچه  یافت،  می  ادامه  همچنان  بدحجابی 
گشت  تا  جندالله  گشت  از  سخت:  برخورد  و  بدحجابی  نتیجه؛  بی  و 

ارشاد
تاکید  مهم  این  بر  اجتماعی  مرجع  های  گروه  و  نخبگان  که  چنان 
خالف  دقیقا  پلیسی،  خشن  و  تند  رفتارهای  این  که  کردند  می 
رهنمودهای رهبری است که پیوسته تاکید می کردند: »نهی از منکر 

نفرت« ایجاد  با  نه  خوش،  زبان  با  اما  کنید 
تاکید رهبری به مساله حجاب در سال 1401

زنان  با  تلخ  و  تند  برخوردهای  همان  باز  که  بود   1401 تابستان  آغاز 
نیروهای  تا  معروف  به  امر  ستاد  از  دوباره  یافت.  گسترش  دختران  و 
دستور  در  را  نتیجه  بی  ارشادی  گشت  رفتارهای  همان  انتظامی، 
رهبر  مجددا  که  گرفت  باال  آنقدر  ها  تندروی  دادند.  قرار  وسیعی  کار 
خود   1401 مرداد   5 سخنرانی  در  و  شدند  ورود  به  مجبور  انقالب 
و  برخورد درست  بر مساله  ائمه جمعه  و  روحانیون  با  دوباره در دیدار 

کردند. تاکید  زنان  بدحجابی  با  منطقی 
خصوصا  همگان  برای  را  روشنی  های  شاخص  بار  این  که  تاکیدی 
بسیار  را  حجاب  موضوع  کرد:  می  روشن  حکومتی  نهادهای  برخورد 

کنید. مطرح  بی مورد  احساساِت  از  دور  به  و  منطقی   ، متین 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
که در شعبه ۱۰ اجرای احکام مدنی به شماره ۱۰/۱۴۰۰ج/۳۱۴ ثبت گردیده 
خواهان ام کلثوم ابوالقاسمی بدهندی خواندگان علی اصغر ، محسن ، قاسم و 
فاطمه همگی امدادی اتشگاهی و سکینه مرادی و جواد ، احمد ، عباس همگی 
قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۴۱۹ از  فرعی   ۱۲۰ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  و  امدادی 
شماره  پرونده  توجه  با   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
ام  خانم  دعوی   ۰۰۰۰۳۱۴ بایگانی  شماره  به   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۲۲۲۴۳۱
کلثوم ابوالقاسمی بیدهندی بطرفیت اقایان جواد ، قاسم ، علی اصغر ، احمد ، 
و خانم سکینه مرادی  اتشگاهی  امدادی  و خانم فاطمه همگی  ، عباس  محسن 
 ۲۴۱۹ از  فرعی   ۱۲۰ ثبتی  پالک  به  ملک مشاع  فروش  در خصوص درخواست 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم ، از محل مورد نظر بازدید به عمل امده و گزارش 
تکمیلی کارشناسی به شرح ذیل به حضور اعالم می گردد. قرار ارجاع: مطالعه 
ثبتی  پالک  ارزیابی  جهت  دعوی  طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در  پرونده 
۱۲۰ فرعی از ۲۴۱۹ اصلی بخش ۲ ثبت قم موقعیت ملک: با راهنمایی خواهان 
شهر قم ، خیابان امام )ره( ، ۸ متری لوله ، بلوار زینبیه ، کوچه اول )خسروی( 
پالک ۱۷ بررسی و مشاهدات: طبق تصویر اسناد و مدارک ارائه شده ، ملک مورد 
از ۲۴۱۹ اصلی واقع دربخش  نظر دارای سند مشاع به پالک ثبتی ۱۲۰ فرعی 
دو ثبت قم به مالکیت اقایان جواد ، قاسم ، علی اصغر ، احمد ، محسن ، عباس 

و خانم فاطمه همگی امدادی اتشگاهی و خانم سکینه مرادی و خانم ام کلثوم 
ابوالقاسمی بیدهندی بوده و به صورت مسکونی دارای عرصه به مساحت حدود 
فضاهای  شامل  زیرزمین  طبقه  سه  در  و  اسناد(  تصویر  )مطابق  مترمربع   ۷۲
اشپزخانه پذیرایی و سرویس بهداشتی و طبقه همکف شامل فضاهای اشپزخانه 
، پذیرایی ، اتاق خواب و سرویس بهداشتی و طبقه اول شامل فضاهای اشپزخانه 
، اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حیاط سازی به مساحت حدود ۲۰۴ مترمربع 
، دارای اسکلت اجری و فلزی با پایه های اجری و سقف از نوع طاق ضربی )تیر 
و در کفسازی  نوع سنگ  از  و داخل حیاط  بیرونی  باشد. نمای  و اجر( می  اهن 
متر   ۱/۲۰ تا  اول  و  زیرزمین  بدنه درطبقه  در  و   ۳۰*۳۰ موزاییک  نوع مصالح  از 
سنگ و در طبقه همکف ۱/۲۰ متر سرامیک و مابقی از نوع مصالح پوشش سفید 
کاری و سقف نیز از نوع مصالح با پوشش سفید کاری می باشد و دارای سیستم 
سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گازی بوده و انشعابات اب و برق و گاز هر 
کدام یک کنتور می باشد. ملک مورد نظر طبقه زیرزمین خالی از سکنه و طبقه 
همکف در تصرف اقای محسن امدادی و طبقه اول در تصرف اقای قاسم امدادی 
می باشد. تبصره : تطبیق پالک ثبتی اعالم شده با ملک مورد نظر در صالحیت 
کارشناس ثبت و نقشه برداری می باشد و در صالحیت اینجانب نمی باشد. نظریه 
 ، محل  موقعیت   ، فوق  توضیحات  به  توجه  با   : مزایده(  پایه  )قیمت  کارشناسی 
وضع موجود ، کمیت و کیفیت ساختمان ، قدمت بنا و تاثیر کلیه عوامل مربوطه 

در ارزیابی و بدون لحاظ دیون و بدهی و تعریض ملک ، ارزش ملک مورد نظر به 
و  براورد  ریال(  میلیون  نهصد  و  میلیارد  )هشت  ۸/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  میزان 
اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ ساعت ۱۰ 
الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
به  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
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 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب 
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.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



جمالی  محمدجواد    ◄
مسائل  تحلیلگران  از  نوبنندگانی 
است  معتقد  کشورمان  الملل  بین 
مایل  آنکه  از  بیش  غربی ها  که 
نمایش  باشند،  برجام  احیای  به 
او  دارند.  تمایل  که  می دهد 
انتخابات  از  قبل  تا  توافق  امضای 
می داند.  بعید  را  آمریکا  در  کنگره 
از  بیگی  حسن  ابوالفضل  اما 
اعتقاد  مجلس  ادوار  نمایندگان 
نشینی  عقب  به  توجه  با  دارد 
دولت  احتیاج  و  ها  آمریکایی 
شود. می  احیاء  برجام  رئیسی 
طرف  تصمیم  از  خبری  هنوز 
و  بورل  پیشنهاد  قبال  در  ایرانی 
آمده  آن  مبنای  بر  که  پیش نویسی 
که  هستند  هم  مدعی  و  کرده اند 
است،  مصالحه  فرصت  آخرین 
طرف  که  شاهدیم  اما  نشده 
برای  را  خود  توان  توان  غرب 
کار  به  ایران  علیه  فضاسازی 
ادعاهای  سو  یک  از  است.  گرفته 
هراسی  ایران  تشدید  پایه  بر  مکرر 
در  رشدی  سلمان  ترور  حتی  و 
قول  به  که  حساس  مقطع  این 
مذاکره  تیم  مشاور  مرندی،  محمد 
است.  مشکوک  کشورمان،  کننده 
امتیازاتی  هم  دیگر  طرف  از 
جمله  از  غربی  رسانه های  که 
پولیتیکو  و  ژورنال  وال استریت 
پیش نویس  این  در  هستند  مدعی 

است!  شده  داده  ایران  به 
در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید 
جوسازی ها  و  تالش ها  این  نتیجه 
خیر؟  یا  می رسند  خود  هدف  به 
اصال باید دید که هدفشان امضای 
نتیجه  انداختن  یا  است  توافی 

ایران؟ دوش  بر  مذاکرات 
جمالی نوبندگانی،  محمدجواد 

معتقد  بین المللی  مسائل  تحلیلگر 
قصد  فعال  حداقل  آنها  که  است 
و  ندارند  را  برجام  احیای  و  توافق 
و  رسانه ای  بازی های  این ها  همه 
گفتگو  در  او  است.  روانی  جنگ 
»آمریکایی ها  گفت:  »فردا«  با 
خواهان  که  می دهند  نشان 
بازگشت به برجام هستند اما واقعا 
خصوص  به  ندارد،  وجود  اراده ای 
در  نیز  را  کنگره  انتخابات  که 
سوی  از  فشارهایی  و  دارند  پیش 
وارد  بایدن  به  جمهوریخواهان 

» . د می شو

مجلس  پیشین  نماینده  این 
که  نمی کنم  »تصور  کرد:  تاکید 
اراده قوی  انتخابات  از  تا قبل  آنها 
داشته  برجام  به  بازگشت  برای 
تبلیغاتی  مسائل  بر  لذا  باشند 
که  طور  همان  و  کرده  تاکید 
کرده اند،  اعالم  قبال  خودشان 
همزمان  صورت  به  را  فشارهایی 
سیاستمداران  و  ایرانی  جامعه  به 
جنگ  پیوست  این  و  می کنند  وارد 
روز می گویند که  روانی است. یک 
است،  توافق  مانع  پاسداران  سپاه 
روسیه  یا  چین  می گویند،  روز  یک 

ترورها«! یا  و 
تالش  »بحث  داد:  ادامه  وی 
صرفا  که  بولتون  جان  ترور  برای 
هیچ  بدون  و  بوده  ادعا  یک 
بعد  شد،  بیان  مدرکی  و  سند 
شکل  این  به  رشدی  سلمان  هم 
نظر  از  را  او  هم  که  شد  ترور 
اینکه  هم  و  باشند  داشته  جسمی 
یک  که  دیدیم  کنند.  فضاسازی 
کار  این  به  دست  آمریکایی  تبعه 
اجتماعی  شبکه های  در  بعد  و  زد 
امام خمینی  عکس  گفتند  خود 
همه  است!  گذاشته  را  رهبری  و 

تصادفی  نمی تواند  اصال  اینها 
است.  شده  برنامه ریزی  و  باشد 
دموکرات ها  که  است  شو  یک  این 

دارند.« نیاز  آن  به 
بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
آمریکا  رسانه های  ادعای  درباره 
ایران  به  که  امتیازاتی  بر  مبنی 
شده  داده  فعلی  پیش نویس  در 
»مسائل  گفت:  نیز  است، 
نیست.  اتکا  قابل  خیلی  رسانه ای 
که  گفت  مالی  رابرت  آقای  مثال 
تحریم های  به  باید  جهانی  جامعه 
و  بگذارد  احترام  ایران  علیه  ما 

استانداردهای  سطح  که  گفت 
او  آورد.  نخواهند  پایین  را  تحریم 
 PMD موضوع  در  که  کرد  تاکید 
می تواند  که  است  آژانس  وقت 
گروسی  که  ی دانیم  و  دهد  نظر 
آمریکایی ها  با  در هماهنگی کامل 
نیز   PMD پرونده  متاسفانه  است. 
در  چند  هر  که  است  موضوعی 
دوباره  شود،  بسته  مذاکره ای  هر 
آمریکا  بعدا  و  است  شدن  باز  قابل 
می تواند بگوید که آژانس یک نهاد 
مستقل است و می تواند به مسائل 
اهرم  یک  این  لذا  کند  ورود  فنی 
است  اسالمی  جمهوری  بر  فشار 
اسراییل  نخست وزیر  دوباره  چون 
یک حرف دیگری می زند و هرقدر 
یک  باشد،  جوابگو  ایران  که  هم 
ایجاد  ایران  برای  جدید  پرونده 

» . می کنند
بیشتر  »باید  کرد:  تاکید  وی 
مقابل  طرف  عملی  اقدامات  به 
در  که  بحث هایی  این  کنیم،  توجه 
جمله  از  می شود  مطرح  رسانه ها 
است،  تبلیغاتی  فشار  مولفه های 
مالی  رابرت  آقای  مواضع  نه  اگر 
تغییر  چیزی  که  می دهد  نشان 

است.« نکرده 
کرد:  تصریح  جمالی نوبندگانی 
»شخصا معتقد هستم که تا قبل از 
توافقی  آمریکا  انتخابات  و  آبان ماه 
اگر  واقع  در  نمی گیرد.  صورت 
توافق شدنی باشد، بعد از آبان ماه 
این  غیر  در  می گیرد.  صورت 
و  خاص  اتفاق  یک  به  نیاز  صورت 
سه  دو،  این  در  تا  دارد  وجود  ویژه 
هرحال  به  برسیم.  توافق  به  ماهه 
مسائل اساسی برای ایران اهمیت 
دارد و برجام بدون آنها معنا ندارد.

چون  می شود  احیا  برجام 

آمد کوتاه  باالخره  آمریکا 
از  بیگی  حسن  ابوالفضل  اما 
درباره  مجلس  ادوار  نمایندگان 
امروز  گفت:  برجام  سرنوشت 
فشار  تحت  طرف  یک  از  دولت 
و  است  مجلس  و  افکارعمومی 
باید  که  داند  می  دیگر  سوی  از 
انتخابات  در  آنچه  با  عملکردش 
داشته  همخوانی  داده  وعده 
از  ها  آمریکایی  وقتی  لذا  باشد، 
مذاکرات  در  ایران  قرمز  خطوط 
می  نظر  به  کردند،  نشینی  عقب 

شود. امضا  برجام  رسد 
کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
بسیار  ایران  دشمنان  متأسفانه 
ساده  بسیار  ما  دوستان  و  زیرک  
سال   13 از  بیش  بعد  هستند. 
توافقی  باالخره  ای  هسته  مذاکره 
چند  اما  شد  حاصل  برجام  نام  به 
چون  نداشت  دوام  بیشتر  سالی 
این  و  شد  خارج  آن  از  ترامپ 
به  را  ای  عدیده  مشکالت  مسئله 

آورد. وجود 
های  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
امروز  افزود:  تحریم  سایه  در  ایران 
مواجهیم.  چندقطبی  جهان  با 
شده  شانگهای  پیمان  عضو  ایران 
فروش  افزایش  بر  عالوه  و  است 
بشکه  میلیون  یک  از  بیش  نفت، 
فرآورده  به  تبدیل  را  خود  نفت 
به  کشورها  سایر  به  و  کند  می 
فروشد.  می  همسایگان  ویژه 
بایدن  جو  شمشیر  اتفاقات  این 
های  تحریم  اعمال  ادامه  برای 
است  کرده  ُکند  را  ضدایرانی 
اعمال  بر  اصرار  داند  می  او  و 
بر  تأثیری  دیگر  حداکثری  فشار 

ندارد. ایران  داخلی  معادالت 
با  مجلس  ادوار  نماینده  این 

اقتصادی  وضعیت  بهبود  به  اشاره 
ها  آمریکایی  داد:  ادامه  ایران 
بینند،  می  را  واقعیت  این  وقتی 
حداقل  گرفتن  با  شدند  حاضر 
بپذیرند.  را  برجام  احیای  امتیاز 
دارم،  اطالع  من  آنچه  مجموع  در 
ایران  ملت  مقاومت  و  ایستادگی 
باالخره  آمریکایی ها  و  داد  جواب 
از خواسته های گذشته خود کوتاه 
بندهای  به همین دلیل در  آمدند، 
به  خوشبختانه  طرفین  مختلف 

رسیدند. بندی  جمع 
رهبر  تأکیدات  به  اشاره  با  وی 
انقالب به مسئوالن برای رسیدگی 
دولت  افزود:  مردم  مشکالت  به 
توجه  موضوع  این  به  است  موظف 
یک  از  دولت  امروز  معتقدم  کند. 
افکارعمومی  فشار  تحت  طرف 
دیگر  سوی  از  و  است  مجلس  و 
با  عملکردش  باید  که  داند  می 
داده  وعده  انتخابات  در  آنچه 
وقتی  لذا  باشد،  داشته  همخوانی 
ایران  قرمز  از خطوط  آمریکایی ها 
کردند،  نشینی  عقب  مذاکرات  در 
به نظر می رسد برجام امضا شود.

سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
امروز  که  آنها  البته  شد:  یادآور 
برجام  احیای  »تصمیم  گویند  می 
می  است«  رئیسی  آقای  دست 
روانی  عملیات  ایجاد  با  خواهند 
کنند،  ایجاد  جامعه  در  را  توقعاتی 
بایدن  به  تواند  می  موضوع  این 
جدید  امتیازات  گرفتن  برای 
سیاسیون  بنابراین  بدهد  دستاویز 
موضوع  این  به  باید  ها  رسانه  و 
توجه کنند و توپ را به زمین دولت 
دولت  آنکه  نه  بیاندازند،  آمریکا 
قرار  فشار  تحت  را  رئیسی  آقای 

► بدهند.   
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

احیا یا شکست برجام، سئوالی که قرار است تا 24 مرداد پاسخ      ◄
شود مشخص  آن 

پیش از آخرین دور مذاکرات برجامی وین، سیاسیون و صاحب نظران 
به  اشاره  با  نخست  گروه  بودند،  گروه  دو  خارجی  سیاست  حوزه  در 
رسما  گفتگوها  پایان  در  که  داشتند  یقین  باقری  علی  مذاکراتی  سوابق 
مرگ برجام اعالم می شود چون هیأت ایرانی به سبک سعید جلیلی تنها 
است  مذاکره  برای  مذاکره  بهتر  عبارت  به  و  گفتگوها  دادن  کش  فکر  به 
از  دیگر  متعدد  های  چالش  با  درگیری  واسطه  به  غربی  طرف  آنکه  حال 
روابط  شدن  حاد  و  اوکراین  جنگ  موضوع  انرژی،  تأمین  مسئله  جمله 
بر  دوم  گروه  ندارد.  برجامی  مذاکرات  ادامه  برای  قصدی  تایوان  و  چین 
این باور بودند که ایران در ماه های اخیر به ظاهر گرایش غلیظ به شرق  
را برای احیای برجام نرم کند و هم  تا هم دل مسکو و پکن  را نشان داد 
با زهره چشم گیری از آمریکا و اروپا به واسطه عواقب این اتفاق، از برگ 
بهره گیرد. نفع خود  به  امتیازگیری  برای  پای میز مذاکره  و روسیه  چین 

برجام احیای  شانس 
درباره  مذاکرات  ختم  اروپا  وین،  در  گفتگوها  دور  آخرین  اتمام  با 
خیر  یا  بله  اعالم  با  تنها  خواست  ها  طرف  از  و  کرد  اعالم  را  پیشنهادش 
کرد  موافقت  پیشنهاد  این  با  سریع  خیلی  واشنگتن  بگویند.  را  نظرشان 
اما تهران اعالم موضعش را به بعد از برگزاری جلسات کارشناسی موکول 
کرد و محمد مرندی مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده نیز شانس توافق 

خواند.  50-50 را 
واقع بینانه  توصیه ای  به  رئیسی  تلویحی  پاسخ 

پس از گذشت چند روز همچنان گمانه زنی ها درباره شکست احیای 
فعال  عبدی  عباس  توئیت  آنکه  تا  داشت  ادامه  توافق  حصول  یا  برجام 
درباره  گیری  تصمیم  که  کرد  مشخص  حدودی  تا  طلب  اصالح  سیاسی 
سرنوشت  »گویا  نوشت  او  دارد.  قرار  ای  مرحله  چه  در  اروپا  پیشنهاد 
آقای رییسی است، نمی دانم که در نهایت چکار خواهید  برجام بدست 
نظرات منصفانه کارشناسان  باید محصول  ولی هر تصمیمی گرفتید  کرد 
باشد و درد و رنج مردم را نیز در نظر بگیرید و به تندروهای بی مسوولیت 
باج ندهید . بدانید روزی که مشکالت سرازیر شود آنان پنهان می شوند 

پاسخگو«. شما  و 
رئیسی  سیدابراهیم  به  سیاسیون  سایر  را  توصیه  جنس  همین  شاید 
داشتند که او در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت »بگذارید گره 
مردم  از  که  ای  گره  هر  شد.  شد،  تمام  هرکس  نام  به  شود....  باز  مردم 
جمله  این  رسانه ها  برخی  است«.  راضی  آن  از  انقالب  رهبر  شود  باز 
توصیف  و  تحلیل  برجام  احیای  با  رئیسی  تلویحی  موافقت  مصداق  را 

کردند.
کار کجاست؟ گیر 

المللی  بین  سازمان های  در  روسیه  دائم  نماینده  اولیانوف«  »میخائیل 
طور  به  تقریبا  برجام  احیای  سند  متن  گفت  خبری  نشست  دریک  وین 
کامل مورد توافق قرار گرفته و می توان گفت که تقریبا به طور کامل مورد 
توافق قرار گرفته است. ایران تنها در مورد چند کلمه از متن، سؤاالتی را 
مطرح کرده و در مورد بقیه متن می توان گفت توافق صورت گرفته است.
روسیه  دائم  نماینده  اولیانوف«  »میخائیل  بعد  ساعتی  آنکه  جالب 
سند  »متن  گفت  خبری  نشست  دریک  وین  المللی  بین  سازمان های  در 
احیای برجام تقریبا به طور کامل مورد توافق قرار گرفته و می توان گفت 
ایران  افزود:  وی  است.  گرفته  قرار  توافق  مورد  کامل  طور  به  تقریبا  که 
بقیه  و در مورد  را مطرح کرده  از متن، سؤاالتی  تنها در مورد چند کلمه 

است«. گرفته  صورت  توافق  گفت  می توان  متن 

روند  از  مطلع  ایرانی  دیپلمات  یک  روس  دیپلمات  اظهارنظر  از  بعد 
در  که  است  قبول  قابل  صورتی  در  اروپا  »پیشنهاد های  گفت  مذاکرات 
پادمانی،  با مسایل  ادعا های سیاسی مرتبط  از جمله  موضوعات مختلف 

کند«. ایجاد  اطمینان  ایران  برای  تضمین،  و  تحریم ها 

اروپا جدید  پیشنهاد 
اتحادیه اروپا برای برداشتن آخرین مانع احیای برجام امتیاز جدیدی 
بعد  به  توافق  اجرای  پیشنهاد،  این  براساس  کرد.  پیشنهاد  تهران  به  را 
اگر همکاری  و  موکول می شود  آژانس  و  ایران  اختالفات  و فصل  از حل 
از  گفتگو  طرف های  سایر  و  متحده  ایاالت  بیفتد،  اتفاق  آژانس  و  ایران 

بگذارند. کنار  را  تحقیقات  که  می خواهند  حاکم  شورای 
ارشد  مقام  یک  چراکه  است  موافق  پیشنهاد  این  با  نیز  واشنگتن  گویا 
تحقیقات  و فصل  »واشنگتن می خواهد شاهد حل  اعالم کرد  آمریکایی 
این  امر  این  تحقق  برای  راه  تنها  باشد.  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
این  دهد.  قرار  آژانس  اختیار  در  را  نیاز  مورد  اطالعات  ایران  که  است 
موضع ماست، صرف نظر از اینکه در متن تفاهم بیاید یا در جای دیگر.«

با این حال دو منبع مطلع از مذاکرات گفتند »اتحادیه اروپا به ایران و 
سایر طرف ها گفته است که تا ۱۵ اوت )۲۴ مرداد( به متن پاسخ مثبت 

بدهند«. منفی  یا 
بررسی  از  بعد  رئیسی  سیدابراهیم  نهایت  در  دید  و  ماند  منتظر  باید 
اروپا  اتحادیه  برجامی  پیشنهاد  درباره  تصمیمی  چه  جوانب  همه 

► گرفت.     خواهد 

گفت:  اردستانی  بخشایش  احمد      ◄
رابطه  نمی خواهد  صهیونیستی  البی  
ایران و آمریکا بهبود یابد و به همین دلیل 

می کنند. سناریوسازی  که  می بینیم 
شاهد  تحریم ها  رفع  توافق  آستانه  در 
البی های  با  آمریکایی ها  که  هستیم  آن 
ایران  علیه  مدام  صهیونیست ها  گسترده 
تحرکات  این  اما  می کنند  سناریوسازی 
مؤثر  می تواند  مذاکرات  نتیجه  در  چه قدر 

؟ شد با
مسائل  تحلیلگر  و  فعال   ، احمد 
گفت:  موضوع  این  درباره  سیاسی، 
با  که  است  43سال  آمریکا  و  »ایران 
در  می برند.  سر  به  جدال  در  یکدیگر 
ارتباط  آمریکا هم بر سر شکل  داخل خود 
دارد.  وجود  بسیاری  دعواهای  ایران  با 
که  ندارند  تمایل  معموال  جمهوری خواهان 
دموکرات ها  اما  برسند  نتیجه  به  ایران  با 
را  ایران  با  نتیجه رسیدن  به  خود  زعم  به 

می گویند  و  می دانند  ایران  مهار  نوعی 
توافق برسیم در آن صورت  به  ایران  با  اگر 
و  گرفته ایم  را  ایران  اتمی شدن  جلوی 
خود  برای  دیپلماتیک  پیروزی  یک  را  این 
دو  آمریکا  در  بنابراین  می کند.  قلمداد 
نگاه نسبت به مذاکره با ایران وجود دارد. 
می بینیم  و  است  همین طور  هم  ایران  در 

که برخی نیروها اساسا با مذاکره با آمریکا 
. » لفند مخا

البی   اینها  همه  کنار  »در  داد:  ادامه  او 
ایران  رابطه  نمی خواهد  هم  صهیونیستی 
دلیل  همین  به  و  یابد  بهبود  آمریکا  و 
در  و  می کنند  سناریوسازی  که  می بینیم 
را  ایران  که  می شود  مشاهده  آخرینش 
یا  بلتون  جان  ترور  قصد  به  می کنند  متهم 
مخافل  برخی  که  می شود  مشاهده  اکنون 
می خواهند  آمریکایی  و  صهیونیستی 
ایران  گردن  بر  را  رشدی  سلمان  به  حمله 
دولت  که  است  حالی  در  این  بیندازند؛ 
چنین  کرد  اعالم  پیش  سال ها  ایران 

ندارد«. قصدی 
کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
از  که  اعالم کرده است  ایران  »به هر حال 
رساندن  شهادت  به  در  دست  که  کسانی 
و  نمی گذرد  داشته اند،  سلیمانی  سردار 
توهین هایی  دلیل  به  مسلمانان  سو  آن  از 

که سلمان رشدی به پیامبر)ص(، اسالم و 
او  امام هم  و  تنفر دارند  او  از  قرآن داشته، 
اینکه  اما  بودند  کرده  اعالم  مهدورالدم  را 
خیر  باشد،  ایران  حکومت  کار  او  به  حمله 
نمی شود  حال  هر  به  اما  نیست  چنین 
جلوی خشم چندمیلیارد مسلمان را گرفت 
هتاک  فردی  به  حمله ای  هر  مسئولیت  و 
آمریکایی ها  اما  نیست  ایران  نظام  با  که 
می خواهند  و  ندارند  کارها  این  به  کاری 
بر  را  اتفاقی  هر  ایران هراسی  ایجاد  برای 
افکار  نزد  را  ایران  و  بیندازند  ایران  دوش 

کنند«. تخریب  عمومی 
گفت:  پایان  در  اردستانی  بخشایش 
است  شده  قوی  ایران  حاضر  حال  »در 
که  داد  نشان  بین المللی  نظام  در  و 
باشد،  بیشتر  غربی ها  تحریم های  هرچه 
کشورهای  با  گسترده تری  ارتباطات 
می گیرد؛  روسیه  و  چین  ماند  قدرتمندی 
شده  متوجه  غربی ها  دلیل  همین  به 

شرق  سمت  به  را  ایران  40سال  که  اند 
اروپایی ها  دیگر  سوی  از  داده اند؛  هول 
و  دارند  پیش  در  را  سختی  زمستان  هم 
دارند،  روسیه  با  که  مناقشاتی  دلیل  به 
و  می بینند  ایران  سوخت  نیازمند  را  خود 
می خواهند ایران را جانشین روسیه کنند. 
دولت کنونی آمریکا هم به نتیجه رسیدن با 
می داند.  دیپلماتیک  پیروزی  یک  را  ایران 
به  صورت  در  حال  هر  به  هم  ایران  برای 
رفع  تحریم ها  مذاکرات  نتیجه رسیدن 
تصور  من  روسیه.  می ماند  اما  می شود 
به عنوان  ایران  از  نمی کنم روسیه بخواهد 
ابزار گروگشی استفاده کند. روسیه اکنون 
در اوکراین دست برتر را دارد و صرفا از نظر 
و  ایران  حضور  به  دیپلماتیک  و  سیاسی 
برایش مهم  و  دارد  نیاز  کنار خود  در  چین 
یا  بدهد  گاز  اروپایی ها  به  ایران  که  نیست 
مانع  بخواهد  روسیه  نمی کنم  تصور  و  نه 

► شود.«     نهایی  توافق  امضای 

●  تصمیم نهایی   ●

● احیای برجام؛ آری یا خیر؟   ●

احمد بخشایش اردستانی:

● روسیه مانع امضای توافق نهایی نمی شود   ●

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خبر داد:
2۴ ایستگاه فعال آتش نشانی در 

شهر قم

تعداد  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
و  دانست  ایستگاه   24 را  قم  شهر  در  آتش نشانی  فعال  ایستگاه های 
قرار  مطلوبی  شرایط  در  مساحت  و  جمعیت  به  نسبت  قم  شهر  گفت: 

است. استاندارد  آن  آتش نشانی  ایستگاه های  تعداد  و  داشته 
به روزرسانی  اهمیت  بر  تأکید  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  جعفری  عباس 
قم  شهر  شرایط  داشت:  اظهار  آتش نشانی  ایستگاه های  و  تجهیزات 
مطلوب تری  شرایط  تجهیزات  و  آتش نشانی  ایستگاه های  تعداد  ازنظر 

دارد. کالن شهرها  و  استان ها  سایر  به  نسبت 
کرد  اشاره  هم زمان  به صورت  آتش نشانی  ایستگاه   ۱۲ ساخت  به  وی 
در  مقام معظم رهبری  از سفر  بعد  که  اتفاقات خوبی  از  یکی  افزود:  و 
ایستگاه   ۱۲ ساخت  برای  ویژه  بودجه ای  اختصاص  افتاد،  اتفاق  قم 

بود. شهر  سطح  در  آتش نشانی 
قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
تجهیزات  ترین  پیشرفت  از  ایستگاه   ۱۲ این  سازه های  کرد:  تصریح 
میلیارد   ۵۰ باالی  امروز  ایستگاه  هر  ساخت  هزینه  که  استفاده شده 

است. تومان 
ایستگاه اعالم کرد  را ۲۴  ایستگاه های آتش نشانی شهر قم  وی تعداد 
و گفت: شهر قم نسبت به جمعیت و مساحت در شرایط مطلوبی قرار 

استاندارد است. آن  آتش نشانی  ایستگاه های  تعداد  و  داشته 

تخصیص 15۰ هکتار از اراضی 
بوستان والیت به شهرداری قم 

برای توسعه فضای سبز

تخصیص  از  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
توسعه  برای  قم  شهرداری  به  والیت  بوستان  اراضی  از  هکتار   150

داد. خبر  سبز  فضای 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام 
جوادیان با اشاره به تخصیص حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی محور جاده 
اظهار کرد:  قم  به شهرداری  بوستان والیت  به  قدیم قم-تهران موسوم 
و  تبدیل  برای  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  طریق  از  اراضی  این 
به  پایدار  محیط زیست  هدف  تحقق  راستای  در  و  سبز  فضای  توسعه 

است. واگذارشده  شهرداری 
وی با تأکید بر اینکه اراضی پشت بوستان زائر و تپه سالم نیز در مرحله 
عقد  مرحله  در  نیز  اراضی  این  گفت:  است  واگذاری  برای  پیگیری 
قرارداد و شرایط توسعه فضای سبز است که پس از اخذ مجوزهای الزم 

اقدامات الزم در آن ها صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با تأکید بر اینکه 
فضای  ایجاد  و  شهر  سبز  کمربند  توسعه  راستای  در  اراضی  این  تمام 
گرفت  خواهند  قرار  استفاده  مورد  قم  شهر  پایدار  محیط زیست  و  سبز 
اراضی  این  واگذاری  برای  پیگیری  گذشته  سنوات  از  کرد:  تصریح 
استان، محدوده عوارضی  برنامه ریزی  با مجوز شورای  و  صورت گرفته 
قم -تهران، جاده قدیم قم تهران و پشت بوستان زائر مورد پیگیری قرار 

است. گرفته 
و  والیت  بوستان  محدوده  اراضی  فقط  فعاًل  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  داشته  را  واگذاری  و  مجوز  اخذ  شرایط  قم -تهران  عوارضی  محدوده 

هستیم. نیز  اراضی  باقی  تحقق  پیگیر 

خبـر
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اگهی مزایده
اگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری ساینا سفید روغنی مدل ۱۳۹۸ مربوط 
به پرونده کالسه بایگانی : ۱۴۰۰۰۰۰۳۸ به موجب پرونده اجرایی کالسه بایگانی 
 ، اقای : محمد اسالمی  با وکالت  نیری  له: خانم اعظم دهقان   ۱۴۰۰۰۰۰۳۸ :
علیه : اقای علی بیاتی حسین اباد و با توجه به درخواست وکیل بستانکار پرونده 
خودروی سواری ساینا سفید روغنی به شماره شهربانی ۷۵۶ج۲۵ ایران ۱۰ مدل 
المهدی  پارکینگ  در  واقع  اباد  حسین  بیاتی  علی   : اقای  به  متعلق   ۱۳۹۸ سال 
جعفر  اسناد  ثبت  اداره  مزایده  ازطریق  و  بازداشت  تهران   – قم  قدیم  محور   ، یک 
رسمی  کارشناسی  نظر  با  مزایده  مورد  خودروی  ارزیابی  رسد.  می  فروش  به  اباد 
به  روغنی  اعالم می گردد. خودروی سواری ساینا سفید  بدین شرح  دادگستری 
شماره شهربانی ۷۵۶ج۲۵ ایران ۱۰ مدل سال ۱۳۹۸ )واقع در پارکینگ المهدی 
یک واقع در محور قدیم قم تهران( با شماره شاسی ۵۸۴۲۱۵۳K۸۳۱۱۰۰NAS و 
شماره موتور ۱۵M/۸۸۲۰۶۱۴ می باشد. خودروی فوق از نظر ظاهر سالم به نظر 
می رسد و دارای خط و خش جزئی می باشد با توجه به اینکه خودرو حدودا یک 
سال است که در پارکینگ می باشد باطری خودرو از کار افتاده و ائینه و چراغ ها و 

شیشه ها و صندلی ها سالم می باشد و وضعیت الستیک خودرو مستعمل می باشد 
ارزش خودرو ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  فعلی  و در شرایط  موارد  این  به  توجه  با  و 
ارزیابی شده است. مزایده از ساعت ۹ صبح  یک میلیارد و ششصد میلیون ریال 
ثبت شهرستان جعفر  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در اجرای  الی ۱۲ ظهر 
اباد واقع در بلوار امام خمینی شهرستان جعفر اباد انجام می شود. مزایده از مبلغ 
شرکت  شد.  خواهد  فروخته  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوت  مزایده  در  شرکت  در 
شناسه  با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت  سپرده 
خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق 
ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ،
نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از 

درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی 
و  مالیات  از  اعم  بدهی های خودرو  در ضمن  بود.  مزایده خواهد  برنده  به عهده 
از  اعم  تاریخ مزایده  تا  و غیره  وانتقال  وپارکینگ ونقل  عوارض شهرداری وجریمه 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس 
توافق کتبی اقدام خواهد شد.ودرصورت وجود مبلغ مازادبرطلب بستانکاری وفق 
ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قبل پرداخت به خریدار خواهد بود 
و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه  اجر می 
گردد و در صورت توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد یا بدهکار 
بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 
وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی 
و شهرداری و عندالزوم مراجع ذی صالح دیگر می باشد. در ضمن فیش واریزی 

می بایست توسط شخص شرکت کننده در مزایده واریز شده باشد. 
محمد رضا خدایاری – رئیس ثبت اسناد و امالک جعفریه

بعضی  گفت:  گلریز  محمد      ◄
مداحی ها  و  روضه ها  در  مباحث  از 
اصاًل  تاریخی  نظر  از  که  می شود  بیان 
مسائل  این  از  دشمنان  و  ندارد  وجود 
و علیه مذهب و دین  سؤاستفاده می کنند 

می برند. کار  به 
محمد گلریز از هنرمندان و خوانندگان 
موسیقی  در  که  است  موسیقی  حوزه 
فعالیت های  عاشورایی  مضامین  و  آئینی 
مرشد  پسر  او  است.  داشته  فراوانی 
اهل  مداحان  و  تعزیه خوانان  از  حسین 
کنار  در  کودکی  از  محمد  و  است  بیت)ع( 
تعزیه خوانی  یکدیگر  با  که  عمویش  و  پدر 
همان  از  و  داشت  حضور  می کردند 
امام  ویژه  به  بیت)ع(  اهل  محبت  زمان 
در  دواند.   ریشه  دلش  در  حسین)ع( 
و  کرد  پیدا  شدت  عالقه   این  هم  نوجوانی 
پدر  که  مراسمی  انتهای  در  اوقات  گاهی 
اجرا می کرد چند بیتی می خواند تا بعدها 

شد. خواننده  خود  که 
به  و  حسینی  عزاداری  ایام  با  همزمان 
دریچه  از  کربال  »حماسه  بررسی  منظور 
به  موسیقی  و  مداحی  پیرامون  او  با  هنر« 

نشسته ایم. گفت وگو 
توجه  نکاتی  چه  به  نوحه ها  در  قدیم 

می کردند؟
در  می خواست  هرگاه  پدرم  دارم  یاد  به 
بیت )ع(  اهل  رثای  در  شعری  مجالس، 
علم،  معرفت،  شجاعت،  از  ابتدا  بخواند، 
صحبت  آنها  آزادگی  و  جوانمردی  دانش، 
مصیبت  ذکر  به  شروع  بعد  و  می کرد 
موضوعات  این  جای  االن  اما  می کرد 
خالی است و خیلی کم به این موضوعات 
عاشورا  فلسفه  به  باید  می شود.  پرداخته 

کرد.  توجه  دست  این  از  موضوعاتی  و 
با  آنها  بلکه  ندارند  ترحم  به  نیاز  ائمه)ع( 
بسیاری  درس های  دیگران  به  خود  رفتار 

شود. تبیین  باید  که  دادند 
خوشدل  آقای  مرحوم  از  شعر  این  به 
فلسفه  »بزرگ  است:  گفته  که  کنید  توجه 
قتل شاه دین این است/ که مرگ سرخ به 
مظهر  حسین)ع(  است/  ننگین  زندگی  از 
آزادیست/ خوشا کسی چنینش  و  آزادگی 
و  به کسی  نه ظلم کن  آئین است/  و  مرام 
حسین)ع(  مرام  این  که  برو/  ظلم  زیر  نه 
حرف ها  تمام  است«  دین  منطق  و  است 
به  نیاز  این شعر اصاًل  از  بعد  را زده است. 
معنا  تمام  به  روضه   خودش  نیست؛  روضه 

است.
کمتر  اصل  به  روزها  این  متأسفانه 

می شود... توجه 
اعتالی  برای  ائمه)ع(  است.  همینطور 
مداحان  گذشتند،  خود  جان  از  انسانیت 
بیان  را  مباحثی  باید  هم  روضه خوانان  و 
نه  شود  انسان ها  اعتالی  باعث  که  کنند 
مخاطب  انداختن  گریه  صرفًا  هدف  اینکه 
بیان  هیئت ها  در  مباحث  از  بعضی  باشد. 
وجود  اصاًل  تاریخی  نظر  از  که  می شود 
هم  مطهری  آیت الله  مرحوم  که  ندارد 
این  به  باید  نوشتند؛  کتاب  رابطه  این  در 
از  دشمنان  امروز  کرد.  توجه  موضوعات 
علیه  و  می کنند  سؤاستفاده  مسائل  این 

می برند. کار  به  دین  و  مذهب 
محرم  برای  که  آثاری  با  رابطه  در 

دهید. توضیح  کردید  تولید 
بسیاری  آثار  بیت)ع(  اهل  با  رابطه  در 
موسیقایی  مختلف  شیوه های  در  را 
آنها پخش شده  رادیو هم  از  که  خوانده ام 

در  همیشه  که  کارهایی  از  یکی  است. 
»نغمه های  نام  به  برنامه ای  دارم  خاطر 
تلویزیون  دو  شبکه  از  که  بود  عاشورا« 
برنامه  این  در  فاخری  آثار  می شد.  پخش 
دیگر  برای  الگویی  و  می شد  خوانده 
و  مبتذل  آثار  سمت  به  تا  بود  مداحان 

نروند. سطحی 
استقبال  مورد  خیلی  برنامه  این 
مداحان قرار گرفته بود. برنامه »نغمه های 

عاشورا« در عین جدید بودن به اصالت ها 
حفظ  در  سعی  و  می پرداخت  سنت ها  و 
مدتی  از  بعد  متأسفانه  اما  داشت  آنها 
چرا  که  گفته ام  همیشه  نشد.  تکرار  دیگر 
تولید  دست  این  از  کارهای  صداوسیما 
آثار فاخر و ماندگار عاشورایی  تا  نمی نکند 

شوند. حفظ 
خوب  شعر  با  رابطه  در  قبل  سال های 
برنامه های  عاشورا  فلسفه  و  عاشورایی  و 
که  می شد  ساخته  بیشتری  باکیفیت 
این  خالی  جای  امروز  اما  بود  آموزنده 

دست برنامه ها حس می شود. نقش رسانه 
بسیار مؤثر است تا این موضوعات را برای 
فلسفه  که  کنیم  روشنگری  مخاطبین 
برنامه سازی  باید  است.  بوده  چه  عاشورا 
موضوع  این  از  و  کرد  فرهنگ سازی  و 
مداحی  تعزیه،  نقالی،  به  باید  نشد.  غافل 
است  ابزارهایی  اینها  کرد  توجه  شعر  و 
آن  روی  کالن  صورت  به  می توان  که 

کرد. سرمایه گذاری 

از  استفاده  با  رابطه  در  شما  نظر 
چیست؟ مداحی  در  پاپ  موسیقی 
آهنگ های  مداحان  از  برخی  اینکه 
نیست  درستی  کار  می کنند  استفاده  پاپ 
و  است  آهنگ  آن  اصلی  قطعه  یادآور  زیرا 
افراد را از حس ذکر و یاد امام حسین)ع( 
مقام  را  نکته  این  می کند.  دور  ائمه)ع(  و 
معظم رهبری هم به مداحان تأکید کردند 
که همیشه از آثار خوب استفاده کنید و به 
سمت کپی برداری از موسیقی پاپ نروید.

صدا  به  نسبت  من  انتقادهای  از  یکی 

بعضی  از  فیلم هایی  که  است  این  سیما  و 
که  اشعاری  که  می کند  پخش  هیئت ها 
حضرت  شأن  در  می شود  خوانده  آنجا  در 
و  کلمات  و  نیست  اباعبدالله الحسین )ع( 
و  مسائلی عنوان می شود که خوب نیست 

شود. پخش  ملی  رسانه  از  نباید  اینها 
محرمی  آثار  در  هم  سرود  از  باید 
آثاری  رابطه  این  در  من  کرد.  استفاده 
خون  »حافظ  قطعه  آن  نمونه  خواندم  را 
حضرت  با  رابطه  در  اثری  که  شهیدان« 
دیگر  قالب های  از  باید  است.  زینب)س( 
اندیشه  و  بیان  تا  کرد  استفاده  موسیقی 
اثرگذاری  کار  این  و  شود  منتشر  عاشورا 
محتوا  به  باید  اما  می برد  باال  هم  را  کار 
تمام  از  باید  باشد.  فاخر  اثر  که  کرد  توجه 
شعرای  ما  برد.  بهره  موجود  ظرفیت های 
بسیار خوبی داریم که می توانند شعرهای 
این  اثرگذاری  تا  بسرایند  را  خوبی  بسیار 
برسد. ممکن  حد  باالترین  به  موضوعات 

پایانی. سخن 
که  دارم  محرم  با  رابطه  در  زیادی  آثار 
نمی شود.  پخش  چرا  نمی دانم  متأسفانه 
آثار  فالنی  که  می گویند  من  به  بعضًا 
مگر  می گویم  من  می خواند؛  مناسبتی 
اینکه  دارد؟  اشکالی  خواندن  مناسبتی 
شهادت  مناسبت  به  یا  عاشورا  با  رابطه  در 
اشکالی  مگر  خواندن  را  اثری  شهیدان 
می خواهند  علت  چه  به  نمی دانم  دارد؟ 
که  می کنم  افتخار  من  کنند.  تحقیر 
انتقاد  بعضًا  حتی  می خوانم.  مناسبتی 
می خواند؛  سرود  گلریز  که  می کنند 
به  و  ندارد  اشکالی  هیچ  خواندن  سرود 
درست  که  موضوعی  می کنم.  افتخار  آن 
► زدن هاست.   برچسب  این  نیست 

 گلریز: استفاده  مداحان از آهنگ های پاپ کار درستی نیست 

●  تحریفات تاریخی در مداحی دشمن شادکن است    ●

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
تقاطع  پروژه  اجرای  وضعیت  آخرین  قم 
و  کرد  تشریح  را  نماز  میدان  غیرهمسطح 
برق  قطعی  تأسیسات،  جابجایی  گفت: 
از  قیمت ها  افزایش  و  گذشته  سال  در 
شهری  مهم  پروژه  این  در  تأخیر  دالیل 

است. بوده 
با  گفتگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
میدان  پروژه  وضعیت  آخرین  شهرنیوز، 
نماز را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: 
سطحی  سه  پروژه  یک  نماز  میدان  پروژه 
و  روگذر  به صورت  جمهوری  بلوار  که  بوده 
می شود. اجرا  زیرگذر  به صورت  فردوسی 

میلیارد   ۶۸ را  پروژه  اجرای  مبلغ  وی 
میلیارد   ۶۸ افزود:  و  کرد  اعالم  تومان 
تومان اعتبار اولیه آن بوده و در تعدیل نیز 
که  است  محاسبه شده  تومان  میلیارد   ۵۰
امیدواریم به زودی به اتمام رسیده و مردم 

شوند. بهره مند  آن  از 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
بدون هیچ گونه  باید  پروژه  این  ادامه داد: 
از  هیچ کدام  و  شود  اجرا  ترافیکی  انسداد 

و  نداشته  ترافیکی  قطع  امروز  تا  محورها 
انسداد  اما  داشتیم  ترافیکی  محدودیت 
با  نیز  پروژه  این  در  و  نداشته  ترافیکی 

بودیم. روبه رو  زیادی  چالش های 
حلوایی زاده انتقال تأسیسات زیربنایی 

پروژه  اجرای  مهم  چالش های  از  یکی  را 
برای  کرد:  تأکید  و  دانست  نماز  میدان 

زیربنایی  تأسیسات  جابه جایی  و  انتقال 
مانند  می شد،  اجرا  پروژه  از  بخشی  باید 
باید  که  مخابراتی  حوضچه های  انتقال 

می شد. ساخته  جدید  میدان  ابتدا 
برق  تیرهای  کرد:  تصریح  وی 

این  در  که  نیز  کیلوولتی   ۲۰ فشارقوی 
انتقال آن است  مرحله شهرداری در حال 

افزایش  معبر  عرض  ابتدا  در  بایستی 
برق  تیرهای  می توانستیم  تا  می کرد  پیدا 
نیز  گاز  و  آب  مورد  در  کنیم،  جابه جا  را 

بود. همین گونه 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
 ۶۰ بالغ بر  را  پروژه  فیزیکی  پیشرفت 
حلقه   ۲۸۹ افزود:  و  کرد  اعالم  درصد 
تا  که  بود  طراحی شده  پروژه  در  شمع 
و عملیات  انجام شده  کار  ۹۳ درصد  امروز 
درصدان   ۷۰ نیز  پروژه  خاک برداری 

است. انجام شده 
وی اضافه کرد: عملیات خاک ریزی در 
درصد   ۶۰ نیز  زیرگذرهای  و  کوله ها  پشت 
ستون ها  درصد   ۹۸ و  داشته ایم  پیشرفت 
نیز  روگذر  در  همچنین  و  شده  اجرایی 
p3  سمت راست قالب بندی  تا   p1 فاصله 
حمل ونقل  مرحله  در  و  تمام شده  آن 

هستیم. آن  آرماتورهای 
سمت  از  زیرگذر  پیشرفت  زاده  حلوایی 
قرارداد  موردبررسی  نیز  را  فردوسی 
سمت  در  سازی  دیواره  کرد:  بیان  و 
نیز  شرق  سمت  در  و  تمام شده  غرب 

مرحله  در  و  تمام شده  آن  تخریب  بخش 
است. آرماتوربندی 

زیرگذر  شرقی  قسمت  داد:  ادامه  وی 
فردوسی تا یک ماه آینده به پایان می رسد 
و  عرشه  ساخت  از  بعد  باید  پروژه  کل  و 
و در  برسد  بهره برداری  به  پروژه  اتمام کل 
برق  قطع  مانند  مشکالتی  موارد  بعضی 
و  بوده  غیرقابل پیش بینی  در سال گذشته 

شد. پروژه  اجرای  در  تأخیر  باعث 
از  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
مهرماه  اول  تا  پروژه  درصدی   ۷۰ اجرای 
با  شهرداری  داشت:  اظهار  و  داد  خبر 
تالش  قیمت ها  افزایش  و  مشکالت  همه 
اتمام  به  را  پروژه  این  سال  پایان  تا  دارد 

کند. بازگشایی  مسیر  این  و  برساند 
وی تعداد افراد در کارگاه را بیش از ۷۰ 
از  بیش  روزانه  کرد:  تأکید  و  دانست  نفر 
هستند  کار  به  مشغول  کارگاه  در  نفر   ۷۰
و با بازگشایی این مسیر بزرگ ترین بزرگراه 
درون شهری بلوار جمهوری اسالمی بدون 
را  شهر  شمالی  قسمت  تقاطعی  هیچ گونه 
به قسمت جنوبی شهر وصل می کند.    ►

◄    معاون حمل ونقل و ترافیک 
زمانی  تا  گفت:  قم  شهرداری 
شهید  پارکینگ  دائمی  طرح  که 
کاظمی نهایی شود؛ شهرداری قم 
تسطیح های  با  تا  است  تالش  در 
بین  اولیه  ارتباط  بستر  ابتدایی 
خیابان  و  منتظری  شهید  بلوار 

کند. فراهم  را  صفاییه 
مسعود  شهرنیوز،  گزارش  به 
با  گفت وگویی  در  طبیبی 
تعداد  افزایش  اهمیت  به  اشاره 
سطح  در  عمومی  پارکینگ های 
شهر قم اظهار داشت: در محدوده 
آیت الله  خیابان  بنفشه  بازار 
جهت  زمین  قطعه  یک  طالقانی 
سال  چند  از  پارکینگ  احداث 
خاطر  به  که  شده  تملک  گذشته 
به  هنوز  حقوقی  مشکالت  برخی 

است. نرسیده  سرانجام 
ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
پیرامونی  اراضی  همچنین تسطیح 
مزار چهل اختران نیز برای افزایش 
کار  دستور  در  پارکینگ  ظرفیت 
شد:  یادآور  دارد،  قرار  شهرداری 
پارکینگ  وضعیت  بهبود  برای 
طبقاتی زائر نیز برنامه های مدونی 

است. گرفته  صورت 
برخی  به  اشاره  با  وی 
غدیر  تونل  ایمنی  نگرانی های 
نگرانی ها  رفع  برای  گفت: 
اجرای  کنار  در  تا  است  الزم 
جهت  هوشمند  سیستم های 
خودروهای  دسترسی  سهولت 
برخی  است  الزم  امدادرسانی، 
انجام  نیز  عمرانی  اصالحات 

. د بگیر
اینکه  بر  تأکید  با  طبیبی 
جرائم  اخذ  درآمد  درصد   ۶۰
به حساب  ماهانه  به صورت  باید 
گفت:  شود،  واریز  شهرداری ها 
درصد   ۹۵ بر  افزون  ازآنجایی که 
شهرستان  در  قم  استان  جمعیت 
باید  رقم  این  هستند،  ساکن  قم 
و  حمل ونقل  وضعیت  بهبود  برای 

شود. هزینه  شهر  ترافیکی 
پارکینگ  وضعیت  آخرین  وی 
قرار  موردتوجه  را  کاظمی  شهید 
طرح  که  زمانی  تا  افزود:  و  داد 
کاظمی  شهید  پارکینگ  دائمی 
در  قم  شهرداری  شود؛  نهایی 
تسطیح های  با  تا  است  تالش 
بین  اولیه  ارتباط  بستر  ابتدایی 
خیابان  و  منتظری  شهید  بلوار 

کند. فراهم  را  صفاییه 
ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
طرح  کرد:  اضافه  قم  شهرداری 

نهایی  شرقی  ضلع  پارکینگ 
مرحله  وارد  به زودی  و  است  شده 
که  می شود  عمرانی  عملیات 

جای   ۶۰۰ و  هزار  پروژه  این  در 
احداث  پارکینگ  این  در  پارک 

► می شود.    

دلیل تأخیر در اجرای پروژه نماز قم مشخص شد:

● قطع برق، جابه جایی تأسیسات زیربنایی و افزایش قیمت ها    ●

● ایجاد ارتباط بین بلوار شهید منتظری و صفاییه از طریق پارکینگ شهید کاظمی    ●

توقیف 11 تن چوب قاچاق در 
محور قم_ گرمسار

توقیف یک دستگاه  از  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  معاون عملیات 
کامیون بنز و کشف ۱۱ تن چوب قاچاق خبر داد.

تکاوری استان یک دستگاه  ترابی گفت: مأموران یگان  سرهنگ ولی 
متوقف  گرمسار  قم-  عوارضی  در  را  قاچاق  چوب  حامل  بنز  کامیون 

کردند.
او افزود: در بازرسی از داخل خودرو توقیف شده، ۱۱ تن انواع چوب 
دستگیر  رابطه  این  در  نفر  یک  و  کشف  مجوز  هرگونه  فاقد  و  قاچاق 

شد.
محموله  ریالی  ارزش  کارشناسان،  اعالم  برابر  گفت:  ترابی  سرهنگ 

است. شده  برآورد  ریال  میلیون   ۳۳۰ شده  کشف 
همراه  به  متهم  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
مرجع  به  رسیدگی  مراحل  سیر  برای  قاچاق  کاالی  و  توقیفی  خودرو 

شد. تحویل  صالح  ذی 

زعفران با نام تجاری قائنات 
غیر استاندارد است

تجاری  نام  با  زعفران  بودن  استاندارد  غیر  از  استاندارد  ملی  سازمان 
داد. خبر  قائنات 

برآده های  اختالط  درباره  مجازی  فضای  در  ویدئویی  انتشار  پی  در 
کرد:  اعالم  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  زعفران،  فرآورده  در  آهن 
تایید  مورد  و  بوده  استاندارد  غیر  قائنات،  تجاری  نام  با  زعفران 

نیست. استاندارد  ملی  سازمان 
استاندارد های  زمره  در  را  زعفران  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
اعمال  را  الزم  نظارت  آن  کیفیت  به  همواره  و  داده  قرار  اجباری 

. می کند
برای  کرد  درخواست  کنندگان  مصرف  از  استاندارد  ملی  سازمان 
زیر  در  رقمی درج شده  از محصول خریداری شده، کد ده  اطمینان 
نشان استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک و از اعتبار و اصالت 
مشاهده  صورت  در  و  کنند  حاصل  اطمینان  استاندارد  نشان  پروانه 
سامانه  استان ها،  استاندارد  کل  ادارات  به  را  مراتب  مغایرت  هرگونه 
www.isiri. ۱۵۱۷ یا پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی 

آید. به عمل  الزم  قانونی  اقدام  تا  اعالم   gov.ir

قاچاقچی بیش از هزار و 9۰۰ 
کیلوگرم آرد در دام قانون

آرد  کیلوگرم   ۹۶۰ و  هزار  کشف  از  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
داد. خبر  نیسان  خودروی  دستگاه  یک  از  قاچاق 

گفت:  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  مختاری،  امیر  سرهنگ   
زنی  گشت  انجام  با  قم  شهرستان  توحید   ۱۹ کالنتری  مأموران 
نیسان  خودروی  دستگاه  یک  به  خود  استحفاظی  حوزه  سطح  در 

کردند. توقیف  قاچاق  بار  حمل  دلیل  به  را  آن  و  شدند  مشکوک 
او افزود: طی بازرسی از این خودرو هزار و ۹۶۰ کیلوگرم آرد در  ۴۹ 

فاقد مجوز کشف شد. کیلویی   گونی چهل 
نفر دستگیر  رابطه یک  این  در  انتظامی شهرستان قم گفت:  فرمانده 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد. انجام مراحل  برای  و متهم 
مشاهده  صورت  در  می توانند  شهروندان  گفت:  مختاری  سرهنگ 
شماره  طریق  از  را  موضوع  خصوص  این  در  مشکوک  موارد  هرگونه 

دهند. اطالع  پلیس  به   ۱۱۰ تلفن 

»قاب عاشقی« به روی آنتن 
شبکه قم می رود

عکاسان  تجربیات  و  خاطرات  روایتگر  که  عاشقی«  »قاب  ویژه برنامه 
نور  شبکه  از  است،  اربعینی  فعال  خبرنگاران  و  مستندسازان  خبری، 

می شود. پخش 
به گزارش شهر بیست، ویژه  برنامه »قاب عاشقی« که به بیان خاطرات 
و تجربیات عکاسان خبری، مستند سازان و خبرنگاران فعال اربعینی 

می پردازد از شبکه نور پخش می شود.
عکاسان  کمیته  و  قم  مرکز  صداوسیمای  همکاری  با  که  برنامه  این 
هدف  با  قم  هنرمندان  بسیج  عکس  انجمن  و  مطبوعات  خانه  خبری 
خبرنگاران  و  سازان  مستند  خبری،  عکاسان  فعالیت  به  پرداختن 
فعال اربعینی تولید شده به بیان خاطرات، تجربیات و نمونه کارهای 

می پردازد. عزیزان  این  فاخر 
این برنامه به تهیه کنندگی مجتبی مصدق تولید شده و با اجرای علی 

ناصری از سیمای مرکز قم همراه است.
قاب عاشقی از شنبه ۲۲ مردادماه ساعت ۲۲ هر شب از سیمای نور 
سورکی  بخشی  مهدی  نیز  برنامه  این  مهمان  اولین  و  می شود  پخش 
سفر  از  روایت هایی  که  بود  قمی  شناخته شده  خبرنگار  و  عکاس 

کرد. بازگو  را  حسینی  اربعین 

خبـر
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اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
له  گردیده  ثبت  ۴/۹۶ج/۱۲۷  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  در 
شعبانی  علی  محمد  و  خاکی  محمد  و  قرمحمدی  امیر  علیه  اقتصاد  مهر  بانک 
محکوم  حق  در  ۸۶۹/۷۴۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۴۴/۲۳۷/۰۰۰ریال  و  له 
شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
الکترونیکی  ابالغ  مورد  در  دستور  حسب  احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
۹۶۰۱۲۷ از یک دستگاه سواری پراید مشکی رنگ جی تی ایکس ای به شماره 
 ۱۴۱۲۲۸۶۶۸۱۶۳۸ و شماره شاسی  واقع   ۸۶ ۱۶-۳۴۶ق۸۳ مدل  انتظامی 
خاموش  صورت  به  که  )لنگرود(  بهران  پارکینگ  در   ۲۲۶۵۶۰ موتور  شماره  و 
سمت  عقب  گلگیر  گرفت.  قرار  بازدید  مورد  بوده  متوقف  پارکینگ  در  ها  مدت 
چپ خوردگی  رنگ و سایش سمت چپ – کمی خوردگی سرشاسی سمت چپ 

صوت  ضبط  فاقد   – داشته  استهالک  درصد   ۵۰ عقب  و  جلو  های  الستیک   –
بیمه  که  بوده  ثالث  شخص  نامه  بیمه  فاقد   – توقف  زمان  در  باطری  خرابی  و 
فوق  موارد  توصیف  با  خودرو  قیمت  رسیده  اتمام  به   ۹۹/۲/۱۴ تاریخ  در  ان 
گردد  می  براورد  تومان(  میلیون  شش  و  )پنجاه  ۵۶/۰۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ 
و  هشتاد  و  )چهارصد  ۴۸۳/۰۰۰تومان  مبلغ  تعرفه  طبق  کارشناسی  دستمزد 
سه هزار تومان( و هزینه ایاب و ذهاب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰تومان )صد هزار تومان( 
باشد  تومان( می  و سه هزار  و هشتاد  )پانصد  ۵۸۳/۰۰۰تومان  مبلغ  که جمعا 
محاسبه و براورد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ 
ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 

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

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

مدیریت نوین با 
اینستاگرام!

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
مقاطعی،  در  نویسان  طنز  ما  مشکالت  از  یکی  امر  حقیقت 
در  ما  مشکالت  از  دیگر  از  یکی  و  است  سوژه  کردن  پیدا 
قیمت  این  با  که  است  ها  سوژه  باالی  حجم  مشابه،  مقاطع 
دیگری  چیز  ما  برای  ضرر  جز  سوژه  تعداد  این  اینترنت  باالی 
در  کند!  می  اشغال  را  مان  داخلی  حافظه  حجم  فقط  و  ندارد 
اگر شما  یعنی  که هستید.  اینترنت هم  و سرعت  قیمت  جریان 
خودتان  را  مگابایتی  ده  فایل  کلیپ  و  بگیرید  دربست  ماشین 
صرفه  به  هم  باز  دهید  نشانش  و  ببرید  منزلش  به  گیرنده  برای 
و  دار  شناسنامه  رسان  پیام  یک  طریق  از  ارسال  و  آپلود  از  تر 
و  است  ما  کشور  مختص  رویکرد  این  البته  است!  مجوز  دارای 
چاله  از  خیلی  که  دانند  می  ما  مسئوالن  فقط  را  اینترنت  قدر 
جبران  آن  فروش  از  دریافتی  مبالغ  با  را  مخابرات  های  چوله 
مشکل  اینترنت  داشتن  برای  بالد  سایر  ملت  وگرنه  کنند  می 
از  بیشتر  درآمد  کسب  برای  ای  عده  جایی  تا  ندارند.  چندانی 
مسئوالن  همین  خروار  نمونه  مشت  گذارند!  می  مایه  اینترنت 
در   »chain Ibis« هتل   ... سوئیس  در   »chain Ibis«هتل
باشید،  »راحت  نام  به  جدیدی  خدمات  مشتریانش  به  سوئیس 
این  در  دهد.  می  ارائه  کنیم«  می  آپلود  را  شما  اینستاگرام  ما 
خیال  با  توانند  می  اقامتشان  طول  در  هتل  مشتریان  سیستم 
اکانت  و  کنند  استراحت  اینستاگرام  فضای  از  دور  به  راحت 
شان را در اختیار سرویس هتل قرار دهند. آن ها از بزرگ ترین 
ترین  کیفیت  با  تا  گیرند  می  کمک  اینستاگرام  متخصصان 
عکس ها را با بهترین نوشته ها در اینستاگرام مشتریان منتشر 
از  مشتری  تا  بدهند  را  ها  کامنت  پاسخ  حتی خودشان  و  کنند 

ببرد! لذت  تعطیالتش 
و  فرهنگی  متعدد  های  محدودیت  رغم  علی  وجود  این  با 
اخالقی، به کار گیری این شیوه مرضیه در کشور ما چندان هم 
از مسئوالن  بسیاری  نیست. همانگونه که مستحضر هستید  بد 
با وجود فیلترینگ اسطقس دار اینترنت کماکان بخش اعظمی 
از مدیریت کشور را از طریق توئیتر و اینستاگرام و ... رتق و فتق 
معترضان  به  دهند؛  می  راهکار  فضا  این  در  عزیزان  کنند!  می 
جناح  به  دهند،  می  توئیتری  و  اینستاگرامی  پاسخ  منتقدان  و 
سوال  زیر  را  قبلی  دولت  ماقبل  دولت  اندازند؛  می  تیکه  رقیب 
برف  بارش  صورت  در  خواهند  می  آموزان  دانش  از  برند؛  می 
آمریکا  و  غرب  تهدیدات  پاسخ  بزنند،  لگد  درختان  به  سنگین 
را در گروه »کابینه دور  را می دهند، کلیپ گاف های همدیگر 

دوم« فوروارد می کنند و از خنده ریسه می روند و ...
تمامی  به  تسلط  ضرورت  و  کار  باالی  حجم  به  توجه  با  فلذا 
این فضا، پیشنهاد می شود مسئوالن همانند مشتریان  جوانب 
اختیار مردم  را در  اکانت شان  هتل»chain Ibis« در سوئیس، 
نغز،  و  سنگین  جمالت  نوبتی  صورت  به  خودمان  تا  دهند  قرار 
عکس ها و فایل های پرمعنا برایشان آپلود کنیم، گرفتاری های 
در صورت  و  آمریکا   ، ها  تحریم  و گردن  کنیم  توجیه  را  مملکت 
بیاندازیم؛  قبلی  دولت  ماقبل  و  قبلی  دولت  ماقبل  دولت  لزوم 
مستدل  پاسخ  بیاندازیم.  ها  ماد  دوره  گردن  را  مشکالت  اصاًل 
کنیم؛  مهندسی  را  تورم  نرخ  بدهیم؛  ها  کامنت  به  مشروح  و 
دهیم،  توضیح  شکل  رسم  با  را  خدمات  و  ها  کاال  گرانی  دالیل 
بدهیم  را  اتیکت  بدون  و  سواد  بی  منتقدان  و  مخالفان  جواب 
و  ببرند  لذت  بیشتر  شان  مدیریت  دوران  از  هم  مسئوالن   ... و 
مانده  زمین  روی  کار  ای،  معاهده  ای،  معامله  ای،  جلسه  اگر 
ببینید...  تان  از مدیریت  آنها برسند! خیر  به  ای چیزی دارند، 

ر ـُ َتَلنگ

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  اصلی   ۱۰۹۲۹ از  فرعی   ۹/۲۱۹ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
۴۵  که بنام محمد آخوند  فرزند  ۳- پالک  ۲۰ متری امام حسین )ع( کوچه  بخش یک ثبت قم اراضی 
از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  عبدالرضا 
 ۱/۵۲۷۷ نامبرده  تقاضای کتبی  به  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود،  نیز  ۱۵ قانون ثبت  طرفی مطابق ماده 
 ۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰  ساعت  ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ  مورخ 
مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور 
مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند. 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

 )۱۵۳۴۳ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ انتشار:  تاریخ 
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چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  به  پالک ۱۱۵/۴۲۶ فرعی 
از ۱۰۷۰۷ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی خیابان سمیه – کوچه ۱۰- پالک ۱۴ و ۱۶  که بنام 
از  نیامده   ۱ فراز  )ج(   ۳۸۷ بند  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  حسن  فرزند  الماسی   عباس 
 ۱/۲۳۲۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی 
 ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مورخ 
الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور 
برسانند.  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۳۴۲( 
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در بخش  واقع  اصلی   ۱۱۵۶۸ از  فرعی   ۴۲ به  پالک  باب ساختمان   تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
 ۸  ( چپ  سمت  اول  فرعی  قربانی(  شهید   ( نشانی  آتش  کوچه   – خرداد   ۱۵ خیابان  اراضی  قم  ثبت  یک 
متری الله( پالک ۴۵  که بنام امیر وفائی  فرزند علی می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ 
لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده 
نامبرده ۱/۵۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه  به تقاضای کتبی  بنا 
به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ مورخ 
و ساعت  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  و خصوصا  اهالی  اطالع 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره 
میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده 
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◄    سید محمد حسین دریاباری
 ۲۲ شنبه  روز  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
به  قم  استان  های  رسانه  مدیران  با  مرداد 
صمیمی  نشست  خبرنگار  روز  مناسبت 
دفتر  در  نشست  این  است.  کرده  برگزار 

وی برگزار گردید. او ابتدا از اصحاب رسانه 
دارند  تمایل  که  موردی  هر  در  خواست 
گوید.  پاسخ  ها  آن  به  وی  تا  کنند.  سوال 
ارز  حذف  از  بیاناتش  مقدمه  در  امیرآبادی 
ساماندهی  از  و  استقبال  تومانی   ۴۲۰۰
یارانه ها و اقتصاد که اکثر کارشناسان بدان 
باور دارند ستود. عضو هیئت رئیسه درباره 
بازپس گیری زمین از موسسات در قم هم 
کرده  اعالم  و  است  آورده  میان  به  سخن 
موسسات  برخی  از  زمین  هکتار   2000
گونه  هیچ  و  کرده  دریافت  زمین  که  خاص 
در  ندادند  انجام  سازی  و  ساخت  عملیات 
حال باز پس گیری است. وی همچنین به 
هزار هکتار زمین در انتهای شهرک مهدیه 
اشاره کرده و گفت:  در حال باز پس گیری 
خاطرنشان  مجلس  نماینده  این  است. 
کرد: ساخت و ساز را در بافت های فرسوده 
قم که پهنه ی گسترده ای است باید برنامه 
ریزی کرد چرا که در این مناطق زیرساخت 
 . غیره  و  گاز  برق،  آب،  مانند  هستند  ها 
صورت  زمینه  این  در  هزینه ای  نیست  نیاز 
بدان  که  دیگری  مباحث  جمله  از  گیرد. 
است  زیادی  های  نابسامانی  کرده  اشاره 
و  بوده  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  که 
گزارش  که  زیادی  های  نابسامانی  ازاین 
شده ابراز تاسف کرد. ازعضو هیئت رئیسه 
پرسیده شد آیا در دوره آتی کاندیدا خواهید 
شد یا نه؟ وی در این باره می گوید: به نظر 

من سه دوره نماینده بودن کافی است اما 
جا  چند  من  و  دارند  دیگری  نظر  برخی ها 
قصد  دیگر  که  کردم  مطرح  را  موضوع  این 
و  ندارم  را  مجلس  نمایندگی  کاندیداتوری 
به  بعدی  دوره  در  که  نفری  سه  کرد  تاکید 
عنوان نماینده قم خواهند بود باید همفکر 
نمایندگان  بین  اختالفات  که  چرا  باشند 
برای  باید  و  است  خسارت  موجب  استان 
حل مشکالت قم نمایندگان وحدت داشته 
باعث  من  حضور  کنم  حس  اگر  باشند.  
وحدت نمایندگان استان می شود در دوره 
نیایم.  است  ممکن  نه  اگر  و  آیم  می  آتی 
می  نمایندگان  وحدت  اهمیت  اودرباره 
گوید: در دوره آقای الریجانی با وجود این 
مسئله  در  اما  داشتیم  سلیقه  اختالف  که 
ها  این  نداشتیم.  اختالفی  کوچکترین  قم 
این  در  که  بود  خبری  مهم  های  سرفصل 
می  که  مطالبی  اما  گردید.  مطرح  نشست 
که  است   این  کرد  مطرح  جا  این  در  توان 
نمایندگی  دوره  سه  در  امیرآبادی  آقای 
دوره  هر  در  همراهانش  با  قم  استان  برای 
تردیدی  کرده  فراوان  و  گسترده  تالش  ای 
افراد  رسد  نظرمی  به  بعید  ندارد.  وجود 
منصف به این موضوع و یا حتی کسانی که 
با وی به لحاظ سیاسی اختالف دارند این 
واقعیت را که برای استان قم مجدانه تالش 
توان  می  دیگر  سوی  از  کنند.  تردید  کرده 
گفته های وی را تایید کرد مبنی بر این که  
در هر دوره ای با هر نماینده ای که همراه 
و  کرد  تالش  قم  نماینده  عنوان  به  بود 
کوشید که اختالفات سلیقه ای و یا هر نوع 
اختالف دیگر منجر به ضربه زدن به تالش 
باال  ی  مرحله  یک  به  قم  رساندن  برای 
مطرح  درجلسه  که  دیگری  مطلب  نشود. 
یادآور  ها  رسانه  به  که  است  این  گردید 
سعی  و  بنویسید  را  مردم  مشکالت  شد 
کنید درد دل مردم و مشکالت آنان تصویر 
شاید  که  موضوعی  ازجمله  شود  ترسیم  و 
گردید  بسیاری  تعجب  و  شگفتی  موجب 
عمل کرد کارگروه رسانه ای اواست. ایشان 
دارند  کارگروهی  مختلف  های  عرصه  در 
که به وی در آن زمینه مشورت می دهند. 
این موضوع به خودی خود امری پسندیده 

وقابل تحسین است.  در عرصه رسانه ها به 
راحتی پیدا و آشکار شد که کارگروه رسانه 
ای وی از شکوفایی الزم برخوردار نیستند 
مختلف  های  زمینه  در  آنان  اطالعات  و 
رسانه ای محدود است. یکی از واژگانی که 
در ابتدای نشست تا پایان تقریبًا جزء کلید 
این  بود.   » الناس  »حق  واژه  بود  ها  واژه 
اهمیت  بسیار حائز  منابع اسالمی  در  واژه 
همواره  کلیدی  کلمه  این  باشد.  می 
مفاهیم بلند و بار حقوقی هم در دنیا دارد 
و هم در آخرت. در منابع دینی آمده است 
که خداوند ممکن است آن چه که حقوق او 
محسوب می شود با توبه به راحتی از کنار 
آن بگذرد و مورد عفو و بخشش قرار دهد، 

اما آن چه که در راستای حقوق مردم تلقی 
واژه  این  نیست.  بخشش  قابل  شود  می 
است.  شده  تکرار  کرات  به  نشست  این  در 
پسندیده  خود  خودی  به  واژه  این  تکرار 
یک  و  مسئول  یک  اگر  یعنی  وزیباست، 
ذهن  در  را  مردم  حقوق  همواره  کارگزار 
و  شود  قائل  ارزش  آن  برای  و  باشد  داشته 
کند  شماری  روز  مردم  حقوق  انجام  برای 

انجام  به  اگر  حتی  است،  تحسین  خور  در 
و  است  سالم  نیتش  زیرا  نشود.  موفق  آن 
بدان  که  مواردی  دارد.  انجام  برای  اراده 
موضوع  در  من  رای  بودکه  این  کرد  اشاره 
حل اختالف شورا صرفا به خاطرحق مردم 
بوده است . این نکته اگر برای کسی محرز 
مردم  حقوق  و  نفع  به  و  مردم  برای  و  شود 
مردم  استقبال  مورد  شک   بدون  دهد  رای 
دهنده  رای  وجدان  هم  و  می گیرد  قرار 
دیگری  نکته  است.  آرام  قیامت  روز  برای 
استفاده شد موضوع  آن  برای  واژه  این  که 
مربوط به کسی است که از سوی عد ه ای 
از  دعوت شد و به عنوان نماینده مردم قم 
مردم رای گرفت و پس از انتخابات ریاست 

برای  را  مقدمات  ماند  ناکام  که  جمهوری 
شهردار شدن در تهران فراهم کرد. در این 
که  اند  کرده  صحبت  فراوان  ها  رسانه  باره 
مجلس  نه؟  یا  آمده  کار  سر  بر  قانونی  آیا 
داده؟  رای  موضوع  این  به  چگونه  و  چرا 
سخن گفتند ما در صدد تکرار این موضوع 
نماینده  به  مربوط  که  چه  آن  اما  نیستیم. 
در  امیرآبادی  است.  توجه  جالب  بود  قم 

محدود  وی  با  ارتباطم  می گوید:  این باره 
شده و اعتراضم را به وی اعالم کردم چراکه 
در این ماجرا حق مردم تضییع شده است. 
از دو نماینده  از آن تاریخ تاکنون مردم قم 
حقوق  گذرد  می  زمان  هرچه  برخوردارند 
اما پرسش اساسی  مردم تضییع می شود. 
از جناحی است که داعیه دین دارد و درد 
حقوق  است  شده  حاضر  چگونه  مسلمانی 
این  اگر  کند؟  تاراج  راحتی  به  را  مردم 
بعید  شود  گذاشته  مردم  رای  به  موضوع 
است مردم به راحتی از حقوق خود گذشته 
این  در  شخص  آن  ماندن  برای  و  باشند 
سمت راضی. علی ای حال، از این نشست 
انتظارات چند جانبه تصور می شد. به نظر 

می رسد جمعی از اصحاب رسانه به پاسخ 
پرسش های خود دست یافته باشند و بانی 
به  احتمااًل  هم  نشست  این  بنیانگذار  و 
اهداف خویش دست یافته باشد. خواست 
این است که همه مجموعه  اصحاب رسانه 
ها بتوانند با مساعی در امور، حقوق مردم 
مردم  خواست  انجام  بر  و  کرده  مراعات  را 

► نمایند.   پافشاری 

● آیا اهداف وانتظارات پیش بینی شده درنشست  صمیمی  مدیران رسانه قم با 
دکترامیرآبادی محقق شد؟   ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

عروسکی  نمایش      ◄
موضوع  با  خالی«  »مشک های 
به همت تماشاخانه  کودکان کربال 
در  فکری  پرورش  کانون  سیار 
آباد،  شیخ  آباد،  اسماعیل  مناطق 
و  جنت آباد  روستاهای  پردیسان، 
خورآباد و شهرهای قنوات و کهک 

می شود. اجرا 
به گزارش روابط عمومی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
سیار  تماشاخانه  قم،  استان 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
قم  استان  همکاری  با  نوجوانان 
»مشک های  عروسکی  نمایش 
سیار  تماشاخانه  در  را  خالی« 

می کند. اجرا 
خالی«  »مشک های  نمایش 
و  بهره مند  سجاد  نویسندگی  با 
روایتی  مریدی  زهرا  کارگردانی 
درباره  کربالست  بچه های  از 
تا  علی اصغر  آنها  کوچک ترین 

تشنگی  روایت  علی اکبر.  و  رقیه 
روا  آن ها  بر  که  ظلمی  و  آنهاست 

و  بودند  کودک  حالی که  در  شد 
نتوانستند  که  مشک هایی  حکایت 

کنند. سیراب  را  آنها 
تولید   ۹۲ سال  نمایش  این 

در   ۹۳ و   ۹۲ سال های  طی  و 
فکری  پرورش  کانون  تئاتر  مرکز 
الله،  پارک  نوجوانان،  و  کودکان 
مهر  سالن  کانون،  سینماتئاتر 
حوزه هنری تهران و شهرری اجرا 

است. شده 
محسن  زاده محمدی،  الهه 
نرگس  قاسمی،  زهره  قصری، 
صفامنش، سجاد بهره مند و هوتن 
عروسک،  بازی دهندگان  آزادی 
دبیری  سارا  و  مریدی  زهرا 
دبیری،  سارا  عروسک،  طراحی 
و  عروسک  ساخت  قاسمی  دنیا 
صادقی،  سعید  معظمی،  انوش 
صفامنش  علی  و  فتاحی  الهام 
هستند  نمایش  این  صداپیشگان 
انتخاب  انصافی  امیرمحمد  و 
برعهده  را  آن  تنظیم  و  موسیقی 

است. داشته 
تا   ۲۳ از  سیار  تماشاخانه 
قم  استان  در   ۱۴۰۱ مرداد   ۲۵

کتاب های  معرفی  و  دارد  حضور 
با  قصه گویی  عاشورایی، 
پخش  عاشورایی،  موضوع های 
خورشید  »خیمه  انیمیشن 
عروسکی  تئاتر  و  سوخت« 
جمله  از  خالی«  »مشک های 

بود. خواهد  آن  برنامه های 
تماشاخانه  این  برنامه های 
یکشنبه  است:  ترتیب  این  به 
منطقه  در   ۱۸ ساعت  مرداد   ۲۳
ساعت  قائم،  شهر  آباد  اسماعیل 
گل ها  بوستان  جنب   ۲۰:۳۰
 ۲۴ دوشنبه  آباد،  شیخ  در 
مجتمع  صبح   ۱۰ ساعت  مرداد 
 ۱۸ ساعت  کانون،  پردیسان 
ساعت  و  جنت آباد  روستای 
گمنام  شهدای  بوستان   ۲۰:۳۰
مرداد   ۲۵ سه شنبه  قنوات،  شهر 
و  خورآباد  روستای  ساعت۱۸ 
الله  پارک  در   ۲۰:۳۰ ساعت 

► کهک.    شهرستان 

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۱۷۳ شماره  رأی  ۱ـ 
در قسمتی  اکبر  فرزند  وثیق  آقای علی فرجی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۸۶
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰۹/۶۰مترمربع 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۳ از  فرعی  شماره  پالک 
دفتر   ۱۴ صفحه  سوار  زاده  قربان  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۴۴۱۱ الف  م   (.۳۳۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۱۴۵ شماره  رأی   -۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۷۵ آقای محمد سعادتی فرزند اکبر در قسمتی از 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰۳مترمربع پالک 

و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۹۰ از  فرعی  شماره 
خریداری مع الواسطه از حسن کاشف صفحه ۵۴۷ دفتر ۱۸.) م الف ۱۴۴۱۲( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۹۶۰ شماره  رأی  ۳ـ 
فرزند  نمکی  ده  غالمی  محمدرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۳۸
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علی  حسین 
بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۹۱ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۰ بمساحت 
بختیاری  تقی  از محمد  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو 
۹ قم.) م الف  طی سند قطعی شماره ۳۰۰۸۰ مورخ ۱۳۳۷/۴/۱۴ دفترخانه 

)۱۴۴۱۳
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۰۴۶ شماره  رأی   -۴
در  محرمعلی   فرزند  احمدی  منصور  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۱۸
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
واقع در  ۱۹۴۷/۱۰۵/۱۱۹۲ اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی   ۱۳۰/۴۷

کفیلی  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش 
 )۱۴۴۱۴ الف  م  دفتر۲۰۶.)   ۲۳۸ صفحه 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۲۷۹ شماره  رأی   -۵
از  ابوالفضل  فرزند  افسر  حسین  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۰۰
۱۸۰/۸۰ مترمربع  بنا شده بمساحت  آن احداث  ششدانگ قطعه زمین که در 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۹۸ از  فرعی  شماره  پالک 
.۴۰۱ دفتر   ۲۵۲ صفحه  یزدی  وهابی  داود  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۴۴۱۵ الف  م   (
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۵۳۵ شماره  رأی   -۶
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۲۹ آقای روح الله ترکمنی فرزند نصراله ششدانگ 
در قسمتی  مترمربع   ۴۷/۲۳ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۸۴ از  فرعی  شماره  پالک  از 
الف  ۵۱۶ دفتر۴۶۰.)م  از محمود برقی صفحه  الواسطه  عادی و خریداری مع 

 )۱۴۴۱۶
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

ایرانیان( عصر  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ انتشارنوبت اول:   تاریخ 
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ انتشارنوبت دوم:   تاریخ 

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

یا  صنعتی  های  مزیت  شناخت      ◄
اولیه  اصول  از  ها  استان  در  کشاورزی 
توسعه  و  پیشرفت  تحقق  برای  بدیهی  و 
بدون  است.  کشور  مختلف  مناطق  در 
در  موجود  امتیازات  دقیق  شناسایی 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  های  استان 

شود. نمی  محقق 
زیرساختی  و  طبیعی  و  مالی  شرایط 
منطقه  هر  مانند  به  نیز  قم  استان 
دیگری دارای نقاظ قوت و در عین حال 
بخش  دیگر  با  مقایسه  در  هایی  کاستی 

است. کشور  های 
توجه  نیز  توسعه  نوین  های  مدل  در 
برای  مطلق  یا  نسبی  های  مزیت  به 
تولید  در  جهش  و  توسعه  راهبرد  تعریف 
است  قطعی  امر  یک  رقابت  ایجاد  و 
را  ای  منطقه  و  محلی  دستاوردهای  و 

کند. می  تضمین 
استان  تمامی  مانند  به  نیز  استان قم 
های کشور دارای مزیت های منحصر به 

فرد یا نسبی است که توجه و رده بندی 
استان  رشد  برای  اولیه  گام های  از  آنها 
است. در اسناد ملی و استانی نیز پیش 
است  شده  مسئله  این  برای  هایی  بینی 
یا  که  مسیر حرکت بخش های صنعتی 
کالن  سیاست  ضمن  را  قم  کشاورزی 
اما  است  کرده  مشخص  ملی  توسعه 
ممکن  مرحله  هر  در  که  است  طبیعی 
فعاالن  یا  مدیران  توسط  تغییراتی  است 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  اقتصادی 
ابتکاراتی در این حوزه ها مطرح گردد. 
صنعت،  سازمان،  رئیس  رابطه  این  در 
است:  گفته  قم  استان  تجارت  و  معدن 
می تواند  قم  که  است  این  بر  ما  اعتقاد 
و  باشد  اسالمی  ایرانی  پوشاک  قطب 
نیز  الزم   اقدام های  باید  راستا  این  در 
نخستین  در  ابدالی  اکبر  شود.  انجام 
سالن  در  قم  پوشاک  صنعت  همایش 
پیشرفت  به  اشاره  با  ونوس  همایش 
بیان کرد: در حوزه  صنعت پوشاک قم، 

هنوز  بندی  بسته  و  تبلیغات  برندینگ، 
است. مانده  بسیاری  کار  جای 

طرح  یک  باید  اینکه  بیان  با  وی 
تدوین  قم  پوشاک  صنعت  برای  جامع 
این  در  همچنین  کرد:  عنوان  شود، 
دانش  شرکت های  ظرفیت  از  باید  حوزه 
شود. استفاده  نیز  دانشگاه ها  و  بنیان 
و  معدن  صنعت،  سازمان،  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  تجارت 
اهمیت  از  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
کرد:  مطرح  است،  برخوردار  بسیاری 
ویژگی های  دارای  باید  قم  پارچه  برند 
وی  باشد.  فردی  به  منحصر  و  خاص 
افق  و  اگر طرح جامع  خاطرنشان کرد: 
در  می توان  شود،  مشخص  فعالیت ها 
مشخص تر  صورت  به  نیز  حمایتی  حوزه 

داشت. فعالیت 
که  نیست  باری  نخستین  این 
ایجاد  درباره  قم  استان  مرتبط  مدیران 
های  قطب  تعریف  و  نسبی  های  مزیت 

و  اند  گفته  سخن  قم  برای  اقتصادی 
شده  بیان  پیشنهاداتی  نیز  این  از  پیش 
در  جهش  دغدغه  از  نشان  که  است 
های  طراحی  نیازمند  اما  دارد  تولید 

است. شده  حساب  و  دقیق 
صنعت،  سازمان  رئیس  مثال  بطور 
چند  نیز  قم  پیشین  تجارت  و  معدن 
صنعت  بخش  بود:  گفته  قبل  سال 
استان با ظرفیت هاي مناسب به منظور 
امکانات  و  محصول  تولید  چرخه  ایجاد 
اقتصادي،  هاي  فعالیت  براي  مطلوب 
قلب  در  گذاري  سرمایه  فرصت  بهترین 
او مزیت های استان قم را  کشور است. 
به  این گونه برشمرده بود: »نزدیکي قم 
مصرف  بازار  بزرگترین  عنوان  به  تهران 
سرمایه  رونق  عوامل  از  یکي  کشور 
استان  این  تولید  بخش  در  گذاري 
هاي  راه  مهمترین  به  اتصال  است. 
اي  جاده  بخش  در  کشور  نقل  و  حمل 
فرودگاه  به  نزدیکي  همچنین  و  ریلي  و 

مزایاي  دیگر  از  امام)ره(  المللي  بین 
قم  صنعت  حوزه  در  گذاري  سرمایه 

. ست ا
بود:  داشته  اظهار   97 سال  در  وي 
گاز،  مانند  مناسب  هاي  »زیرساخت 
امکانات  سایر  و  مخابرات  آب،  برق، 
تولیدکنندگان در شهرك هاي  نیاز  مورد 
اقتصادي  ویژه  منطقه  و  استان  صنعتي 
سلفچگان فراهم است و آنان مي توانند 
به  بخشیدن  رونق  براي  ظرفیت  این  از 
استفاده  خود  اقتصادي  هاي  فعالیت 

. » کنند
»وجود  بود:  گفته  سیجاني  آقای 
دانشگاه  و  علمي  مراکز  گسترده 
دیگر  از  صنعت،  حوزه  تخصصي  هاي 
مي  که  است  بخش  این  در  قم  مزایاي 
نیاز  مورد  ماهر  انساني  نیروي  تواند 
قم  کند.  تربیت  را  صنعتي  واحدهاي 
فرهنگي  صنایع  از  بسیاري  زمینه  در 
همچون صنعت چاپ و نشر جزو استان 

گسترش  و  است  کشور  نخست  هاي 
توجه  با  بخش  این  در  گذاري  سرمایه 
مي  استان،  مذهبي  و  علمي  جایگاه  به 
داشته  درپي  مناسبي  زایي  درآمد  تواند 

. » شد با
نظر  از  را  قم  های  مزیت  دیگر  وي 
خود این گونه دانسته بود: »وجود مواد 
متنوع  کشاورزي  محصوالت  و  معدني 
اقتصادي  هاي  فعالیت  زمینه  قم،  در 
فرآوري  صنایع  ایجاد  بخش  در  گسترده 
مواد معدني و صنایع تبدیلي و تکمیلي 
وجود  به  را  استان  این  در  کشاورزي 
سازمان  پیشین  رئیس  است«.  آورده 
صنایعی  قم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
چوب،  دمپایي،  و  کفش  همچون 
و  الستیك  پالستیك،  صنایع  سنگ، 
شده  بومی  صنایع  از  را  فلزي  صنایع 
توان  »مي  بود:  افزوده  و  کرده  عنوان 
ارتقاء  و  صنعتي  هاي  خوشه  ایجاد  با 
کننده  تولید  صنعتي  واحدهاي  فناوري 

به توسعه و گسترش سرمایه  آن، نسبت 
مناسب  با سرمایه گذاري  این بخش  در 

نمود«. اقدام 
یا  صنعت  متمایزسازی  اندیشه 
کشاورزی قم و ارتقای مزیت های آن از 
استان  مدیران  بیشتر  های  دلمشغولی 
در ادوار مختلف بوده است اما همزمان 
آن  بروز  و  تحقق  که  کرد  فراموش  نباید 
با وجود تمام دستاوردهای قابل ذکر به 
هنوز  و  است  نرفته  پیش  مطلوب  شیوه 
شدن  پیشران  برای  متنوعی  ابتکارات 
معلوم  که  شود  می  مطرح  قم  اقتصاد 
کالن  توسعه  نقشه  با  آن  نسبت  نیست 
حال  عین  در  چیست.  استان  و  کشور 
نوین  ابتکارات  سمت  به  رفتن  از  نباید 
متخصصان  مطالعات  با  اما  کرد  امتناع 
تا بعد از چند سال  و نظرات کارشناسی 
هدر  و  هزینه  تحمل  و  ناکامی  شاهد 
قم  استان  در  ها  گذاری  سرمایه  رفت 

► نباشیم.    

»گویه« بررسی کرد:

● مزیت نسبی استان قم برای جهش تولید چیست؟   ●

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

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

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

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

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


