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استاندار: 
قم جایگاه ممتازی در تولید 
علوم انسانی مبتنی بر دین 

دارد

ویژه  جایگاه  دین  بر  مبتنی  انسانی  علوم  در  قم  گفت:  قم  استاندار 
دراین  انسانی  علوم  نسبت  خصوص  در  است  الزم  و  دارد  ممتازی  و 
در  و  شکل  الزم  زیرساخت های  کشور  نیازهای  با  متناسب  استان 

بگیرد. صورت  بازنگری هایی  ضرورت  صورت 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  دیدار  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
در ادامه با اشاره به توسعه و حمایت استان از رشته های فنی بخاطر 
انگشترسازی،  زمینه  در  قم  یادآورشد:  آنها،  اشتغال  باالی  حجم 
است  نسبی  مزیت  دارای  دست  این  از  اموری  و  مبلمان  و  چوب 
بهبود  برای  رسته ها  این  در  آموزی  مهارت  زیرساخت های  توسعه  و 

دارد. ضرورت  بومی  اقتصاد  و  اشتغال  وضعیت 
وی با اشاره به برخی معضالت و چالش های مراکز دانشگاهی استان 
روبه رو  خوابگاه  مشکل  با  قم  دانشگاه های  برخی  داشت:  اظهار 
استان  مراکز علمی  کنونی  به مشکالت  نسبت  تا  است  و الزم  هستند 

بگیرد. صورت  بیشتری  توجه 
جنسیتی  تک  دانشگاه های  برخی  وجود  به  اشاره  با  قم  استاندار 
درقم، اظهار داشت: در این خصوص ضرورت دارد تا خوابگاه و سایر 
شود. مدیریت  و  تامین  شایسته ای  نحو  به  نیاز  مورد  زیرساخت های 

و  علمی  مراکز  برای  زمین  نامناسب  توزیع  بر  تاکید  با  شاهچراغی 
دانشگاه  بین  اختالفاتی  اکنون  هم  کرد:  عنوان  قم،  دانشگاهی 
صنعتی  و بهزیستی قم در خصوص مالکیت این دانشگاه وجود دارد 

شود. حل  و  مدیریت  کالن  سطح  در  مساله  این  است  الزم  که 
تصریح  درقم،  بهزیستی  نفری  هزار   ۲۴ هدف  جامعه  به  بااشاره  وی 
نهاد  این  پوشش  تحت  افراد  باالی  آماری  جامعه  دلیل  به  کرد: 

شود. مطلوب تر  آینده  در  نیز  ارگان  این  وضعیت  باید  حمایتی 
مکارم  آیات  با  قم  به  خود  سفر  دوم  روز  در  گل  زلفی  محمدعلی 
های  مدیرحوزه  اعرافی  تقلید،  مراجع  از  همدانی  نوری  و  شیرازی 
و سیدمحمدتقی شاهچرغی  المصطفی  رییس جامعه  علمیه، عباسی 

کرد. وگو  گفت  و  دیدار  قم  استاندار 

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
منصوب شد 

تکیه "عموزاده" بر صندلی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به  را  عموزاده«  »امیرعلی  حکمی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کرد. منصوب  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  سمت 

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد  فارس،  گزارش  به 
فرهنگ  مدیرکل  سمت  به  را  عموزاده«  »امیرعلی  حکمی  در  اسالمی 

کرد. منصوب  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و 
آمده  عموزاده  به  خطاب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حکم  در 
و دینی  انقالبی  و روحیه  ارزشمند  به شایستگی، تجارب  است: »نظر 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عنوان  به  حکم  این  موجب  به  جناب عالی 

می شوید. منصوب  قم  استان  اسالمی 
امید واثق است که با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری شایسته 
به  کامل  توجه  و  نظر  امعان  با  و  استان  آن  فرهنگی  ظرفیت های  از 
به  جدی  اهتمام  خاص  صورت  به  وزارتخانه،  وظایف  شرح  و  اهداف 

آورید.« عمل 
اندیشه  و  اسالمی  عرفان  رشته  آموخته  دانش  عموزاده  امیرعلی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  امام خمینی)ره( 
از  فیلمسازی  دوره  فارغ التحصیل  و  تهران  تحقیقات  و  علوم  واحد 
انجمن سینمای جوان ایران بوده و هم اکنون دانشجوی رشته عرفان 
آزاد  امام خمینی )ره( در مقطع دکتری دانشگاه  اندیشه  اسالمی در 

است. رساله(  تدوین  حال  )در  قم  واحد  اسالمی 
اهم سوابق وی شامل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 
عمومی  کتابخانه های  امور  مدیرکل   ،  ۱۳۹۲ الی   ۱۳۸۷ سال  از 
سمنان  شهرداری  فرهنگی-ورزشی  سازمان  رییس  سمنان،  استان 
مشاور  سمنان،  استان  جوانان  ملی  سازمان  مدیر   ،  ۱۳۹۲ سال   _
فرهنگی و دستیار فرهنگی اجتماعی استاندار ، فعالیت در اداره کل 
تحول  و مدیرگروه  تا کنون   ۱۳۹۳ از سال  قم  استان  ارشاد  و  فرهنگ 
تا   ۱۳۹۵ سال   _ قم  استان  اسالمی  ارشاد  فرهنگ  کل  اداره  اداری 

است. بوده  کنون 
ستاری  سورنا  سوی  از  نخبگان  بنیاد  علمی  شورای  در  عضویت 
انسانی  منابع  و  توسعه  معاون  جمهور،  رئیس  فناور  و  علمی  معاونت 
 ،  ۱۴۰۰ الی   ۱۳۹۹ سال  قم_  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
برداری  بهره  سند  تدوین  گروه  در  عضویت  همچنین  و   ۱۴۰۱  _ قم 
از دیگر تجارب مرتبط در کارنامه  نیز  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

است. وی 
مدیرکلی  کاشانی  حسینی  سیدموسی  این  از  پیش  است  گفتنی 

داشت. عهده  به  را  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

ذوالنوری: 
ضاربان شهید خدایی به زودی 

دستگیر می شوند
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  ذوالنوری 
سرنخ هایی  انتظامی  نیروی  و  سپاه  اطالعات  اطالعات،  وزارت  گفت: 
از ضاربان سرهنگ شهید صیاد خدایی پیدا کرده اند و به زودی آنان 

می کنند. دستگیر  را 
وزارت  گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
ضاربان  از  سرنخ هایی  انتظامی  نیروی  و  سپاه  اطالعات  اطالعات، 
سرهنگ شهید صیاد خدایی پیدا کرده اند و به زودی آنان را دستگیر 

می کنند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در حاشیه بزرگداشت شهدای روحانی 
استان تهران، افزود: این حادثه تلخ از سوی عوامل استکبار این حادثه 
تلخ را رقم خورد و حدس ما این است که ایادی صهیونیسم بین الملل 

و اسرائیل این جنابت را مرتکب شده اند.
وی اظهار داشت: یقین بدانند که تاوان سختی و هزینه های بیشتری 
خانه  سفارت  صهیونیستی  رژیم  که  اکنون  از  آنکه  کما  داد  خواهند 
هایش را در سراسر دنیا آماده باش داده است و هزینه هایی که بابت 
که  هایی  سختی  و  فشار  و  استرس  با  مقابله  امنیتی،  تمهیدات  ایجاد 
نگرانی  و  شد  خواهد  وارد  دنیا  در  اتباعشان  و  ها  سفارتخانه  این  به 
هایی که از انتقال جریان مقاومت وجود آنها را خواهد گرفت، بیش از 

است. شهید  این  شهادت 
صهیونیستی  رژیم  و  استکبار  ایادی  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
مطمئن باشند که تاوان سختی خواهند داد و دستگاه های امنیتی ما 
انتظامی تالش خواهند  نیروی  و  وزارت اطالعات، اطالعات سپاه  نیز 

کنند. دستگیر  هستند  که  جایی  هر  در  را  ضاربان  یا  ضارب  که  کرد 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
و  جسارت  فقط  نیست،  شهامتی  و  جرات  اتفاق  این  در  کرد:  اضافه 
ایم. از این موارد را در کشور داشته  خباثت است و نمونه های زیادی 
و  ارتش  ستوان  که  بروجرد  در  کار  حلبی  حسن  شهید  داد:  ادامه  وی 
به  به دهان وی  با شلیک  مقابل درب خانه اش  را در  بود  اللهی  حزب 
شهادت رساندند و نمونه این نوع ترورها را ملت ایران بسیار تجربه کرده 

اند.
از  کدام  هر  رو  همین  از  کرد:  تاکید  ذوالنوری  االسالم  حجت 
موتورسیکلت سوارانی که در سطح شهرها تردد می کنند، اگر اسلحه 
ای در کمر داشته باشند می توانند چنین اقدامی را انجام دهند و نیاز 

ندارد. شهامتی  و  شجاعت  به 
این نماینده مجلس یادآور شد: این ترور کور، جنایت سنگینی است و 
بدون شک جبران خواهد شد، چون از خط قرمز ما عبور شده مطمئن 

باشند که انتقام گرفته خواهد شد.
خیابان  محدوده  در  سوار  موتور  دو  )یکشنبه(  گذشته  روز   ۱۶ ساعت 
صیاد  پاسدار  سرهنگ  گلوله  پنج  شلیک  با  تهران  اسالم  مجاهدین 
خدایی از مدافعان حرم را هنگامی که قصد ورود به منزل داشت، ترور 

رساندند. شهادت  به  و  کرده 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان قم منصوب شد

رئیس  و  فقیه  ولی  نماینده  موسی پور  والمسلمین  االسالم  حجت 
االسالم  حجت  حکمی  صدور  با  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
شورای  رئیس  سمت  به  را  رئوف  ذاکری  محمدحسن  المسلمین  و 

کرد. منصوب  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
اسالمی،  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 

است: زیر  شرح  به  صادره  حکم  متن 
حجت االسالم  و المسلمین جناب آقای محمدحسن ذاکری رئوف

سالم علیکم
معاونت  پیشنهاد  بنابر  و  جناب عالی  تجارب  و  تعهد  مراتب  به  نظر 
به  حکم  این  موجب  به  استان ها  هماهنگی  و  حقوقی،امورمجلس 
' منصوب  تبلیغات اسالمی استان قم  'رئیس شورای هماهنگی  سمت 

می شوید.
ظرفیت های  از  بهره گیری  منان،  خداوند  از  استعانت  با  است  امید 
معزز  نماینده  همکاری  و  هماهنگی  با  و  استان  اجتماعی  و  فرهنگی 
نمایندگان  استاندار محترم،   ، ائمه محترم جمعه  استان،  فقیه در  ولی 
مأموریت  و  اهداف  تحقق  راستای  در  استانی  مدیران  و  محترم مجلس 

باشید. موفق  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
حضرت  رهبری  معظم  مقام  منویات  دادن  قرار  سرلوحه  با  است  الزم 
اهتمام جدی  اقدامات ذیل  به  العالی(  نسبت  امام خامنه ای)مد ظله 

آورید. عمل  به 
از  استفاده  و  بزرگوار  علمای  تقلید،  عظام  مراجع  با  مستمر  1-ارتباط 

شورا وظایف  انجام  در  آیات  حضرات  دیدگاه های  و  نظرات 
از  بهره گیری  و  جوانان  بویژه  انقالبی  نیروهای  همه ی  با  2-تعامل 
ظرفیت بی بدیل آنان در بزرگداشت مناسبت های دینی و ملی و تجمیع 

مناسبت ها و  بزرگداشت ها  برگزاری  در  ظرفیت ها  همه ی 
و  فضال  علمیه،  حوزه های  علمی  و  فکری  ظرفیت  از  3-بهره گیری 

الزم محتوایی  بسته های  تهیه  و  فرهیخته  طالب 
4-استفاده از شبکه گسترده روحانیت و مجامع طالب به منظور تحقق 

جهاد تبیین
دستگاه های  کلیه  با  تعامل  ایجاد  و  مستمر  هماهنگی  و  5-همکاری 
اجرایی استان به منظور هم افزایی و استفاده از ظرفیت های دستگاه ها 

در مراسم و مناسبت ها
از  بهره گیری  با  اسالمی  انقالب  گفتمان  تعمیق  و  تبیین  تبلیغ،   -6

مردمی مشارکت های  و  نهاد  مردم  سازمان های 
و  ابتکارات  از  استفاده  با  مناسبت ها  و  مراسم  به  بخشی  طراوت  7ـ 

نو ایده های  و  خالقیت ها 
8-فعال سازی مساجد و نهادهای مذهبی و تشکل های دینی

9-همکاری با معاونت های تخصصی شورا و واحدهای ستادی
به ویژه  انضباط  و  نظم  و  مقررات  و  قوانین  شرعی،  موازین  10-رعایت 

بهره وری افزایش  و  بیت المال  حفظ 
 ازخداوند متعال مسئلت دارم که با یاری همکاران خدوم آن دفتر تحت 
توجهات حضرت بقیه الله االعظم )عج الله تعالی فرجه الشریف( موفق 

و مؤید باشید.

خبـرخبـر

حقوق  مطالبه  خواستار  قم  شهردار      ◄
مردم و حرکت مسئوالن شهر و استان در مسیر 
آن  از  بیش  قم  گفت:  و  شد  قم  نیازهای  تأمین 
که به قوانین خاص نیاز داشته باشد، به تفویض 
اختیارات و توجه ویژه در سطح کشور نیاز دارد.
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 

سقائیان نژاد با اشاره به ویژه بودن شهر مقدس 
کانون  قم  کرد:  اظهار  مختلف  جهات  از  قم 
آن  ضمن  است،  شیعی  تفکر  گسترش  و  ظهور 
که جایگاه قم از نظر مذهبی و سیاسی نیز قابل 
کشور  پایتخت  حتی  شهرها  دیگر  با  مقایسه 

. نیست
در  ویژگی ها  همین  دلیل  به  قم  افزود:  وی 
روزگار پهلوی مورد ظلم قرار گرفت و محرومیت 
شکوهمند  انقالب  از  پس  و  شد  تحمیل  آن  بر 
رسیدگی  از  مانع  مالحظات  برخی  نیز  اسالمی 
مشکالت  و  نیازها  و  شد  شهر  این  به  شایسته 
توسعه  عرصه  در  قم  تا  شد  سبب  انباشته 
مقایسه  در  و  شهری  زیرساخت  های  و  امکانات 
توجهی  قابل  پیشرفت  کشور،  شهرهای  دیگر  با 

باشد. نداشته 
به  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  قم  شهردار 
بگوییم  باید  کنیم  نگاه  موضوع  این  پیشینه 
اراده ای  استان،  یک  به  قم  تبدیل  برای  تصمیم 
شکل گرفت  نیازها  همین  به  پاسخ  در  که  بود 
این  در  اساس  همین  بر  رهبری  معظم  مقام  و 
محرومیت  سیاست  تا  کردند  نقش  ایفای  عرصه 

شود. دنبال  و  پیگیری  عمل  در  قم  از  زدایی 
پایان  این  البته  کرد:  اضافه  نژاد  سقائیان 
تبدیل  استان  به  شرایطی  در  قم  و  نبود  ماجرا 

اقماری  شهرهای  مانند  الزم  امکانات  که  شد 
و  آفرین  ثروت  طبیعی  منابع  برخوردار، 
هزینه  تأمین  درآمدزایی،  برای  صنایع  همچنین 
بیان  به  نداشت،  را  خودکفایی  ایجاد  و  درون  از 
دیگر قم پس از استان شدن، استانی کوچک با 
تأمین   کافی  منابع  بدون  اما  مهم  بسیار  شهری 

بود. اقتصادی  کننده 
سوغات  و  محصول  را  دانش  و  علم  وی 
اگر  که  ُبرد  یاد  از  نباید  گفت:  و  دانست  قم 
ارزشمند  دانش  و  علم  تولید  برای  ارزش گذاری 
در قم صورت نگیرد، این شهر مشکالت بسیاری 
برای ایستادن روی پای خودش خواهد داشت.

قم  که  نیست  تردیدی  گفت:  قم  شهردار 
نیاز  خودش  خاص  قوانین  به  که  آن  از  بیش 
ویژه  نگاه  و  اختیارات  تفویض  به  باشد،  داشته 
اگر  دیگر  عبارت  به  دارد،  نیاز  کشور  سطح  در 
محدوده  به  اختیارات  مسائل،  از  بسیاری  در 
استان تفویض شود، می توان منابعی خلق کرد 
این  اما  آبادانی قم مؤثر جلوه کند  که در مسیر 
در حالی است که در موارد مختلف از جمله در 
بارها  شهری،  بازآفرینی  ستاد  با  مرتبط  مسائل 
دوباره  اما  است  تفویض شده  قم  به  موضوعاتی 

است. شده  گرفته  قم  از  اختیارات  این 
در  نتوانند  شهرها  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مشکالت  کنند،  تصمیم گیری  خودشان  درون 
بیان  شد  نخواهد  برطرف  سادگی  به  انباشته 
کرد: قطعا توجه ویژه به شهر قم نیاز و ضرورت 

است. تشیع  جهان  و  کشور  امروز 
معظم  رهبر  وقتی  افزود:  نژاد  سقائیان 
نظام  آبروی  به  خدمت  را  قم  به  خدمت  انقالب 

نباید  که  گرفت  نتیجه  توان  می  دانند،  می 
مسائل این شهر را در قد و اندازه شهری با یک 
نگاهی  باید  بلکه  دید،  جمعیت  اندی  و   میلیون 
قم  به  نظام  جایگاه  و  آبرو  حفظ  با  متناسب 

داشت.
نقش  دیگر،  طرف  از  داد:  ادامه  قم  شهردار 
نیست  موضوعی  نیز  قم  المللی  بین    آفرینی 
طالب  که  آن  به ویژه  باشد،  دور  نظرها  از  که 
شهر  این  در  کشور   ۱۲۰ از  بیش  از  دینی  علوم 
کارآمدی  مبلغان  می توانند  که  دارند  نماینده 
باشند. خودشان  کشور  در  اسالمی  نظام  برای 

معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  وجود  وی 
آیین های  برگزاری  و  جمکران  مقدس  مسجد  و 
آنها را یکی از جلوه  های خاص قم  میلیونی در 
مجموعه  که  کرد  اذعان  باید  گفت:  و  دانست 
این  مدیریت  در  استانی  و  شهری  مدیریت 
آیین های استثنایی و بین المللی تنها مانده اند 
و بسیاری از حمایت های الزم برای ارتقای سطح 

نمی پذیرد. صورت  زائران  به  خدمت رسانی 
تدوین طرح جامع فرهنگی در شهرداری قم

به  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  سقائیان نژاد 
نقش آفرینی فرهنگی شهر قم در سراسر کشور 
دنبال  به  قم  شهرداری  راستا  این  در  افزود: 
قالب  در  که  است  فرهنگی  جامع  طرح  تدوین 
اعتالی  در  دستگاه ها  تمام  نقش  طرح  این 
فرهنگی و نقش آفرینی ملی و بین المللی قم به 
روزهای  این طرح در  تدوین  تبیین شود.  نوعی 
شهرداری  عمل  مبنای  و  رسیده  اتمام  به  آینده 

بود. خواهد  فرهنگ  سترگ  حوزه  در  قم 
جامع  طرح  این  تدوین  مسیر  در  گفت:  وی 
علمای  حوزوی،  نخبگان  نظرات  از  شک  بدون 
استفاده  قم  شهر  علمی  شخصیت های  و  معزز 
آغاز  طرح  این  تدوین  می کنیم  تالش  و  شده 
و  فرهنگی  اقدامات  حیطه  در  بیشتر  هم افزایی 

باشد. قم  شهر  در  اجتماعی 
توسعه  مسیر  ادامه  داد:  ادامه  سقائیان نژاد 
به  مدیریتی،  موانع  وجود  با  فرهنگی  و  عمرانی 
ریزی  برنامه  کنار  در  نیروها  و وحدت  هم افزایی 

دارد. نیاز  صحیح 
استان  مسئوالن  آفرینی  نقش  خواستار  وی 
و شهر قم در شناساندن جایگاه ویژه قم و بیان 
کرد:  اظهار  و  شد  شهر  این  انباشته  نیازهای 
حساس  قم  آینده  به  نسبت  که  افرادی  همه 
قداست  و  اهمیت  برایشان  دیار  این  و  هستند 
نیازهای  تأمین  تسهیل  مسیر  در  باید  دارد، 
شهر بکوشند و در این عرصه، با وحدت و بدون 
بخشی نگری، حقوق مردم را مطالبه کنند.   ►

◄    رئیس اداره ذیحسابی طرح های عمرانی 
از  شده  دریافت  اعتبارات  میزان  قم  شهرداری 
اعتبارات  جرائم،  مشارکت،  اوراق  شامل  دولت 
ملی و استانی، اسناد تسویه و ... به شهرداری 

را تشریح کرد. قم 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، رضا 
اداره  وظایف  به  اشاره  با  گفتگویی،  در  درودگر 
اظهار  شهرداری  عمرانی  طرح های  ذیحسابی 
حکم  با  که  است  مأموری  ذیحساب  داشت: 
وزارت اقتصادی و دارایی در یک دستگاه برای 
در  مقررات  و  قانون  تطبیق  و  بررسی  نظارت، 
طریق  از  که  دولتی  وجوه  اختصاص  خصوص 
یک  به  استانی  یا  متمرکز  و  ملی  اعتبارات 

می شود. مستقر  می یابد،  تخصیص  دستگاه 
طریق  از  ملی  اعتبارات  وی،  گفته  به 
خزانه داری کل به صورت مستقیم به دستگاه ها 
قطار  و  مترو  به  تعلق گرفته  اعتبارات  مانند 
استانی،  اعتبارات  و  می یابد  اختصاص  شهری 
و  مدیریت  سازمان  به  که  بوده  اعتباراتی 
شهرداری  و  اختصاص یافته  استان  برنامه ریزی 
شورای  تصویب  و  پروژه  و  برنامه  ارائه  از  بعد 
برنامه ریزی استان، می تواند از آن ها بهره ببرد.

عمرانی  طرح های  ذیحسابی  اداره  رئیس 

شهرداری قم عملکرد سال ۱۴۰۰ این حوزه در 
سال  افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  شهرداری 
به  ریال  میلیارد   ۴۰۸ و  هزار  از  بیش  گذشته 
میلیارد   ۴۴۵ که  اختصاص یافته  قم  شهرداری 
ریال از آن ها را اعتبارات استانی و ۹۵۳ میلیارد 

است. بوده  ملی  اعتبارات  ریال 
استانی  اعتبارات  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
شش  برای  ریال  میلیارد   ۲۲۲ از  بیش  نیز 
و  الکترونیکی  تجهیزات  نصب  و  تهیه  پروژه 
عابر  زیرگذر  احداث  تخلفات،  ثبت  هوشمند 

شهید  خیابان  تقاطع  در  راه آهن  خیابان  پیاده 
برای  قیر  خرید  قدس،  خیابان  و  دادخواه 
و  تملک  معابر،  بهسازی  و  ساماندهی  اصالح، 
ساماندهی ورودی قم از سمت جعفریه، توسعه 
پارک  احداث  و  گردشگری  زیرساخت های 
محوطه سازی،  و  کوهستان  هکتاری   ۱۰۰۰
عبدالله)ع(  امامزاده  بهسازی  و  ساماندهی 

است. تخصیص یافته 
پروژه  به  تخصیص یافته  و  اعتبارات  درودگر 
مترو را مورد توجه قرار داد و گفت: برای احداث 
از  ریال  میلیارد   ۸۱۶ قم  شهری  قطار  پروژه 
 ۲۳۰ که  تخصیص یافته  عمومی  وجوه  محل 
جمهوری  ریاست  سفر  محل  از  ریال  میلیارد 
خزانه  اسناد  به صورت  بقیه  و  نقدی  به صورت 

است.
وی یادآور شد: همچنین از محل سایر منابع 
برای  ریال  میلیارد   ۳۶ نیز  ارزش افزوده  مانند 
مسجد  اطراف  معابر  سامان دهی  و  بهسازی 
مقدس جمکران و ۳۰ میلیارد ریال نیز از محل 
مصوبات سفر و از ردیف هدفمندی یارانه ها نیز 
مرکز  و  گرمخانه  احداث  برای  ریال  میلیارد   ۳۰
اعتیاد  ترک  مرکز  و  بی سرپرست  زنان  نگهداری 

► است.   اختصاص یافته 

◄    مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز فاز 
پنجم پروژه ایمن سازی و اصالح روشنایی بوستان ها در نخستین روزهای 

سال 1401 خبر داد.
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام 
روشنایی  اصالح  و  ایمن سازی  پروژه  پنجم  فاز  آغاز  به  اشاره  با  جوادیان 
دنبال  به  کرد:  اظهار   ۱۴۰۱ سال  روزهای  نخستین  در  بوستان ها 
پروژه های فاز اول تا چهارم اصالح و ایمن سازی روشنایی بوستان ها که از 
سال ۹۴ آغازشده، بیش از ۹۵ درصد بوستان ها اصالح روشنایی داشته 

شده اند. ایمن سازی  کامل  به طور  و 
وی با تأکید بر اینکه در فاز پنجم نیز اصالح روشنایی برخی بوستان ها 
در  بوستان های  از  یکی  دل آذر  شهدای  بوستان  گفت:  می شود  انجام 
مرحله اصالح روشنایی است که از ابتدای سال نصب پایه های روشنایی 
کابل کشی  و  پایه ها  نصب  بتوانیم  امیدواریم  آینده  ماه  یک  تا  و  آغازشده 

کنیم. تکمیل  را 
اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
یکسری  کرد:  تصریح  می شود  انجام  روشنایی  اصالح  مرحله  این  در 
و  ندارند  استانداردی  روشنایی  و  شدند  احداث  گذشته  در  بوستان ها 
شاهد  درختان  رشد  با  که  می شده  استفاده  آن ها  در  نوری  برج های  از 
مطالبه  با  خاطر  همین  به  هستیم،  بوستان  سطح  در  روشنایی  کاهش 

شهروندان اصالح روشنایی در حال انجام است تا روشنایی استاندارد در 
باشیم. داشته  بوستان  نقاط  تمام 

دیگر  و  دو  منطقه  بوستان های  برخی  کرد:  خاطرنشان  جوادیان 
سال  نخست  نیمه  در  روشنایی  اصالح  کار  دستور  در  نیز  شهر  مناطق 

► هستند.    ۱۴۰۱

شهردار قم خواستار شد؛

لزوم توجه خاص به قم برای ادامه مسیر 
توسعه عمرانی و فرهنگی

ذیحسابی شهرداری پاسخ داد:

کمک دولت به شهرداری قم برای طرح های عمرانی چه میزان است؟

آغاز فاز پنجم پروژه ایمن سازی و اصالح روشنایی بوستان ها
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معاون راه و شهرسازی قم:
خرید و فروش امتیاز واحدهای 
مسکن نهضت ملی غیر قانونی 

است

قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون 
و سایر  ملی مسکن  نهضت  امتیاز طرح  فروش  و  گفت: هرگونه خرید 
طریق  از  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  تامین  حمایتی  طرح های 
و طرق مختلف  افراد  امالک،  در طرح ها، مشاورین  کنندگان  ثبت نام 
از  حذف  و  اولیه  ثبت نام  ابطال  به  منجر  می تواند  و  بوده  ممنوع 

شود. پروژه ها  و  طرح ها 
دستورالعمل های  براساس  کرد:  بیان  طلوعی  داود  ایسنا،  گزارش  به 
ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز 

است. قانونی  غیر  مسکن  ملی  نهضت  واحدهای طرح 
مجازی  فضای  رصد  و  میدانی  بررسی های  به  توجه  با  افزود:  وی 
ملی  نهضت  واحدهای  فروش  و  خرید  به  نسبت  شهروندان  از  برخی 
کار  این  که  می کنند  مبادرت  سمن  سامانه  تاییدیه  برگه  استناد  به 

کرد. خواهد  ایجاد  را  حقوقی  عدیده  مشکالت 
طلوعی افزود: اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی 
امتیاز  لغو  ضمن  مشاهده،  صورت  در  و  بوده  قانونی  وجاهت  فاقد 
مشاورین  و  اسناد  ثبت  دفاتر  با  قضایی  مراجع  طریق  از  متقاضیان، 
امالک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد 

شد.
به معنی  به هیچ وجه  تاییدیه  برگه  وی خاطر نشان کرد: داشتن یک 

نیست. ایشان  به  واحد  تحویل  و  متقاضی  بودن  واجد شرایط 
در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون 
وجه  هیچ  به  می شود  توصیه  قمی  استانی های  هم  به  گفت:  پایان 
اقدام  ملی  نهضت  مسکن  واحدهای  امتیاز  فروش  و  خرید  به  نسبت 
فروشندگان  و  خریداران  متوجه  احتمالی  خسارت  چون  نکنند، 
خصوص  این  در  مسئولیتی  گونه  هیچ  کل  اداره  این  و  بود  خواهد 

داشت. نخواهد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم خبر داد:
اعطای تسهیالت به دامداران و 

مرغداران و ابزی پروران 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت:دامداران و مرغداران 
کشاورزی  بانک  به  تسهیالت  دریافت  جهت  فعال  پروران  آبزی  و 

شوند. می  معرفی 
حاجی  رضا  محمد  قم،  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
مردمی  طرح  اجرای  راستای  در  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  رضا  
استان  طیور  و  دام  تولیدکنندگان  از  حمایت  ها،جهت  یارانه  سازی 
و  طیور  و  دام  های  نهاده  حمایت  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  قم 

است. گردیده  ابالغ  قم  کشاورزی  بانک  عاملیت  با  آبزیپروری 
با  میتوانند  تسهیالت  این  متقاضیان  منظور  این  به  افزود:  وی 
را  خود  درخواست    cita.maj.ir نشانی  به  سیتا  سامان  به  مراجعه 
یا مراکز  به جهاد کشاورزی شهرستان  نام   ثبت  از  و پس  نمایند  ثبت 
خواهند  معرفی  کشاورزی  بانک  شعب  به  ها   بخش  کشاورزی  جهاد 

. شد
 ۱۵ الی   ۱۰ تسهیالت  این  سود  اینکه  به  اشاره  با  رضا  حاجی 
دامداری  های  واحد  به  تسهیالت  این  گفت:سقف  میباشد  درصد 
های  دامداری  و  و  ریال  میلیارد   ۲ پروری  آبزی  و  کوچک،روستایی 
محاسبه   واحد  هزینه  اساس  بر  و  ها  مرغداری  و  صنعتی  شیری 

. د میگرد
شناور  صورت  به  استان  اعتبارات  میزان  اینکه  ضمن  رضا  حاجی 
میباشد گفت: کلیه دامداران و مرغداران و آبزی پروری فعال استان 

شوند. بهرمند  مذکور  تسهیالت  از  میتوانند 

خبـر

◄    بازار بزرگ شمسه در قلب شهر قم 
مهم  خرید  مراکز  از  یکی  به  بود  قرار  که 
شهر قم تبدیل شود برخالف صحبت های 
گرفته  صورت  بینی های  پیش  و  مسئوالن 
و حتی پس از واگذاری بیش از ۸۰۰ باب 
این  به  نتوانست  عمل  در  هنوز  اما  مغازه 

یابد. دست  مهم 
طبقه  دو  که  مرکز  این  کسبه  اولویت 
می شوند؛  شامل  را  زائر  پارکینگ  فوقانی 
اهل  کریمه  مطهر  حرم  زائران  و  مسافران 
سال  سه  طی  در  ولی  هستند  بیت)ع( 
اخیر  نیم  و  سال  یک  خصوصا  و  گذشته 
تعطیل  عمال  آن ها  کاسبی  کرونا  شیوع  با 

است. شده 
افتتاحیه! بدون  شروعی 

این  اول  فاز  کسبه،  اظهارات  اساس  بر 
مورد  که  است  ۷ سال  از  بیش  خرید  مرکز 
بهره برداری قرار گرفته اما هنوز خبری از 
نیست که نشان می دهد تصمیم  افتتاحیه 
راه  برای  جدی  تصمیم  شهر  گیرندگان 

اند. نداشته  مرکز  این  اندازی 
زمان  در  که  زیادی  تبلیغات  برخالف 
می شد،  مرکز  این  مغازه  های  فروش  آغاز 
مورد  خرید  مرکز  این  اخیر  سال های  در 
موضوع  همین  که  گرفته  قرار  بی مهری 

داشته  دنبال  به  را  کسبه  شدید  نارضایتی 
است.

که  دیگری  مهم  موضوع  دیگر  سوی  از 
به  را  کسبه  نارضایتی  خرید  مرکز  این  در 
به  نیز  کسبه  از  بسیاری  و  داشته  همراه 

از  نارضایتی  مساله  هستند،  معترض  آن 
است. مدیره  هیئت  های  فعالیت 

است  داده  رخ  حالی  در  اتفاقات  این 
مجهز  پارکینگ  داشتن  با  مرکز  این  که 

یکی  به  می تواند  آسان  دسترسی  و 
حتی  و  قم  شهر  خرید  قطب های  از 
به  که  شود  تبدیل  مرکزی  استان های 
حضرت  ملکوتی  بارگاه  وجود  دلیل 
جمکران  مقدس  مسجد  و  معصومه)س( 

حساب  آن  روی  می توان  قم  شهر  در 
کرد. باز  ویژه ای 

در  زائر  میلیون ها  ورود  حال  هر  به 
مرکز  این  می تواند  قم  شهر  به  سال  طول 

استان  خرید  مراکز  مهم ترین  از  یکی  به  را 
پیشرفت  موجب  می تواند  که  کند  تبدیل 
این  در  اراده ای  اگر  البته  شود  قم  استان 
هنوز  که  چرا  باشد؛  داشته  وجود  زمینه 
و مجریان  از تعهدات فروشندگان  بسیاری 
پله های  حتی  و  نشده  عملی  طرح  این 
نشده  نصب  نیز  شده  خریداری  برقی 

. ست ا
کسبه  مهم  چالش های  از  از  دیگر  یکی 

است. زائران  حضور  عدم  شمسه  بازار 
کسبه این بازار با وجود هزینه های باال، 
استقبال  مورد  باید  که  طور  آن  هنوز  اما 
زمینه  این  در  البته  نگرفته اند،  قرار  زائران 
در  مختلف  طرح های  اجرای  آمادگی 
برای  نیمکت  قراردادن  مانند  زمینه  این 
استراحت زائران و یا قرار دادن ویلچر برای 
پله های  پای  تا  انتقال  برای  مسن  افراد 
بازار  داخل  از  زائران  که  صورتی  در  برقی 
دارند. را  کنند،  عبور  به سمت حرم مطهر 

قطعی  جمله  از  مشکالتی  وجود  اما 
بودن  نامناسب  دخانیات،  استعمال  برق، 
نبودن  مجهز  بهداشتی،  سرویس های 
که  دیگر  مشکالت  از  برخی  و  نمازخانه 
شاید با مدیریتی قوی و مناسب به راحتی 
رونق  عدم  دالیل  اصلی ترین  شود،  رفع 

هستند. بزرگ  بازار  این 
مدیره  هیئت  نقش  زمینه  این  در  البته 
تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  نیز  شمسه  بازار 
با  جلسات  برگزاری  با  می توانند  که  است 
برخی  دیگر  ارگان های  برخی  و  شهرداری 

کنند. فصل  و  حل  را  مشکالت  این  از 
پشت  کسبه  برخی  گفته  به 
مصرف  محل  به  پاساژ  آسانسورهای 
بیگانه  افراد  تجمع  بعضا  یا  دخانیات 

است. شده  تبدیل 
متوجه  معامالت  برخی  پیگیری  ضمن   
مشاورین  از  برخی  که  شدیم  موضوع  این 
را  واحدها  مجتمع  در  مستقر  امالک 
لوگو مجتمع  و  با سربرگ  بصورت شخصی 
فروش  و  خرید  هماهنگی  هیچ  بدون 
هنوز  اجرایی  مدیر  اذعان  به  که  می کنند 
جمع  مجتمع  این  در  موضوع  این  بساط 

است. نشده 
این  فعاالن  گفته  به  است  ذکر  به  الزم 
و  واحدها  تمام  تقریبا  مانده  راکد  بازار 
می باشند  سند  بدون  مجتمع  ملک های 
سند  تحویل  و  پیگیری  در  مسیولین  که 
و فقط یک  اقدامی نکرده  به مالکین هیچ 
تحویل  مالکین  به  قرارداد  عنوان  با  برگ 

► است.   شده  داده 

برخالف پیش بینی های صورت گرفته؛ 

● عدم رونق بازار شمسه و نارضایتی کسبه    ●

◄   فرماندار قم در بازدید از پروژه های 
پل  و  نماز  میدان  غیرهمسطح  تقاطع 
جمهوری  بلوار  سوخت  جایگاه  و  مکانیزه 
عملیات  در  تسریع  به  نسبت  اسالمی 
شهروندان  نارضایتی های  رفع  و  عمرانی 

کرد. تاکید 
در  دوشنبه  عصر  ذاکریان  عباس 
شهری  پروژه  چند  از  بازدید  حاشیه 
اشاره  با  ایرنا،  خبرنگار  با  گفتگو  در 
میدان  محدوده  در  ترافیک  تشدید  به 
انحراف  و  عمرانی  عملیات  دلیل  به  نماز 
بیان  شهروندان،  نارضایتی  و  ترافیک 
مانند  پروژه  این  تاسیسات  کرد: جابجایی 
دلیل  به  غیره  و  گاز  برق،  آب،  فیبرنوری، 
و  دشوار  اقدام  طرح  گستردگی  و  ابعاد 

است. بزرگی 
انتقال  اتمام  بر  تاکید  با  قم  فرماندار 

غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  در  تاسیسات 
آزادسازی  با  داشت:  اظهار  نماز،  میدان 

اکنون  هم  تاسیسات  جایی  جابه  و  عرصه 
عمرانی  عملیات  ادمه  برای  الزم  شرایط 

دو  هر  از  زیرگذر  سازی  جداره  زیرگذر، 
های  قسمت  سایر  و  روگذر  اجرای  طرف، 

است. شده  فراهم  طرح 
شرایط  بخاطر  کرد:  اضافه  ذاکریان 
نارضایتی  و  محور  این  بر  حاکم  ترافیکی 
آمده؛  بوجود  شهروندان  برای  که  هایی 
عملیات  ادامه  به  نسبت  بازدید  این  در 
عمرانی طرح به صورت دو شیفت برای به 
پیش  بندی  زمان  در  پروژه  رساندن  پایان 

شد. تاکید  شده  بینی 
میانی  رینگ  از  بخشی  در  میدان  این 
اتصالی  نقطه  بعنوان  و  واقع شده  قم  شهر 
فردوسی  و  اسالمی  جمهوری  بلوارهای 
بلوار  در  پروژه  این  است.  شده  تعریف 
رفت وبرگشت  باند  سه  شامل  فردوسی 
در  همسطح  پل  چهار  زیرگذر،  به صورت 
بلوار  در  روگذر  مستقیم  محور  و  میدان 

جمهوری اسالمی است که در حال حاضر 
دارد. درصدی   ۵۰ فیزیکی  پیشرفت 

از  بازدید  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اسالمی  جمهوری  بلوار  سوخت  جایگاه 
نسبت  بازدید  این  طی  داشت:  بیان  نیز 
به ارائه طرح اصالحی ورودی پمپ بنزین 
ترافیک  شورای  مصوبه  با  گاز  پمپ  و 
استان برای بهره برداری کامل و استفاده 
زمانی  بازه  در  جایگاه  این  از  شهروندان 

شد. تاکید  آینده  هفته  یک 
بازدید  به  اشاره  با  همچنین  ذاکریان 
بلوار  پیاده  عابر  پل  مشکالت  بررسی  و 
شهر،  یزدان  خیابان  و  اسالمی  جمهوری 
قم  شهرداری  مسووالن  داشت:  ابراز 
نسبت به مکانیزه کردن این پل عابر پیاده 
آینده  آن طی یک هفته  از  برداری  بهره  و 

► کردند.   تاکید 

قم  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر     ◄
نسخه  هزار   ۳۵۶ از  بیش  تولید  گفت: 
هزار   ۱۱ از  بیش  و  ماه  در  الکترونیک 
نسخه بطور میانگین در روز، توسط مراکز 
گام  قم  اجتماعی  تامین  قرارداد  طرف 
هوشمند  اجتماعی  تامین  سوی  به  مهمی 

. ست ا
مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی  سید  قم،  اجتماعی  تامین  درمان 
افزود:  زمینه  این  در  دوشنبه  روز  محصل 
سازمان  سوی  به  موثر  گام های  از  یکی 
طرح  اجرای  هوشمند،  اجتماعی  تامین 
تالش های  با  که  بود  الکترونیک  نسخه 
فراوان و مشارکت بسیار خوب مراکز طرف 
به شکل  ۹۸ درصد نسخ  از  قرارداد، بیش 

می شود. تولید  الکترونیک 

و  برنامه  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
بهبود  به منظور  و  کشور  باالدستی  اسناد 
در  مردم  به  خدمات  عادالنه  توزیع  و 
نویسی  نسخه  جمله  از  درمان  بخش 
درخواست  شدن  الکترونیکی  الکترونیک، 
الکترونیک  نوبت دهی  و  افتادگی  کار  از 
و  دارو  اینترنتی  تایید  درمانی،  مراکز 
پاراکلینیک در راستای خدمت شایسته به 

است. شدگان  بیمه 
سازمان  هوشمندسازی  وی 
افزایش  به  منجر  را  اجتماعی  تامین 
نمودن  بخش  اثر  و  کیفیت  رضایتمندی، 
سازمان ها  گفت:  و  کرد  بیان  عملکرد 
بهتر  انجام  برای  و  ندارند  نامحدود  منابع 
با  می توان  قانونی  تعهدات  و  تکالیف 
چگونگی  اصالح  و  جدید  تصمیم های 

درمان  حوزه  در  به ویژه  خدمت  ارائه 
بیمه شدگان  منابع  از  و  کاهش  را  هزینه ها 

کرد. مراقبت  حق الناس  به عنوان 
منابع  این که  به  اشاره  با  محصل 
کیفیت  افزود:  است،  الناس  حق  سازمان 
این که  به  توجه  با  درمانی  ارائه خدمت  در 
جایگاه  از  است  ارتباط  در  بیمار  جان  با 
ویژه ای برخوردار است، لذا پایش مستمر 
کردن  هزینه  درست  و  کیفی  شاخص های 

است. اهمیت  با  بسیار 
در  سازمان  خدمات  به  اشاره  با  وی 
که  غیرمستقیم  و  مستقیم  درمان  بخش 
شود،  می  تامین  شدگان  بیمه  حق  از 
 ۷۷۰ از  بیش  برای  پرونده  :تشکیل  گفت 
افراد  ناباروری  خدمات  دریافت  برای  نفر 
پرداخت  همچنین  و  بیمه  پوشش  تحت 

هزینه های کامل بستری بیش از ۵۷۴ نفر 
افراد باالی ۶۵ سال تحت پوشش بیمه  از 
دانشگاهی  مراکز  در  اجتماعی  تامین 

راهبردهای  راستای  در  موثر  اقدامات  از 
کشور  اجتماعی  تامین  درمانی  کالن 

► است.  

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل     ◄
هزار  دو  از  بیش  تحویل  از  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
این  بازرسی  پاسگاه  به  تاکسی  در  به جامانده  شیء 
از این دو هزار شیء تقریبًا  سازمان خبر داد و گفت: 
که  داده شده  تحویل  آن ها  صاحبان  به  قلم  هزار  یک 
در بین این اقالم موبایل، طالی 80 میلیون تومانی و 

است. بوده  نیز  خانه  کلید  حتی 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  نیک  علی 
رانندگان  صالحیت  تأیید  و  مشخصات  ثبت  اهمیت 
داشت:  اظهار  مسافران  جابه جایی  و  تردد  برای 
و  اخالقی  گزینش های  بر  عالوه  تاکسی  رانندگان 

زیادی  مهارتی  دوره های  مختلف،  تست های  انجام 
سامانه  در  آن ها  مشخصات  تمام  و  کرده  طی  نیز  را 

است. ثبت  تاکسیرانی 
به جامانده  شیء  هزار  دو  از  بیش  تحویل  از  وی 
مدیریت  سازمان  بازرسی  پاسگاه  به  تاکسی  در 
هزار  دو  این  از  افزود:  و  داد  خبر  تاکسیرانی  بر 
تحویل  آن ها  صاحبان  به  قلم  هزار  یک  تقریبًا  شیء 
 ۸۰ طالی  موبایل،  اقالم  این  بین  در  که  داده شده 
است. بوده  نیز  خانه  کلید  حتی  و  تومانی  میلیون 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
در  بار  و  مسافر  جابه جایی  کرد:  ابراز  قم  شهرداری 

ما  و  بوده  شهرداری  عهده  بر  قانون  طبق  شهر  سطح 
اعمال  بار  و  مسافر  ایمنی  برای  را  نظارت  بیشترین 
زیادی  حساسیت های  امر  این  به  نسبت  و  می کنیم 

داریم.
در  تاکسی  هزار   ۸ از  بیش  امروز  شد:  یادآور  وی 
قالب تاکسی های گردشی، خطی و بی سیم در سطح 
خیال  با  می توانند  شهروندان  که  هستند  فعال  شهر 
سازمان  و  کنند  استفاده  تاکسی ها  این  از  راحت 
استفاده  برای  موبایلی  اپلیکیشن  است  تالش  در 
نیز  را  بی سیم  تاکسی های  از  شهروندان  راحت تر 

► کند.     راه اندازی 

در حاشیه بازدید از چند پروژه شهری؛

●  تاکید فرماندار قم برای تسریع در عملیات عمرانی پروژه شهری    ●

مدیردرمان تامین اجتماعی:

●  بیش از 11 هزار نسخه الکترونیک روزانه در قم تولید می شود   ●

●  تحویل بیش از 2 هزار شیء به جامانده در تاکسی های قم   ●

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   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰ شماره  -رأی   ۱
در  اسمعیل  فرزند  افضلی  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۴
ششدانگ   مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دوانگ  دو 
۱۰۴۸۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه  ۱۰۶۹/۶۱مترمربع پالک شماره 
 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مورخ    ۲۹۰۸۵ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )۱۳۶۶۴ الف  م  قم.)   ۱۱۲ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۹۷۹ شماره  -رأی   ۲
در  عباسعلی  فرزند  مطلق   موحد  رضا  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۴۴
شماره  پالک  مترمربع   ۲۰۵/۱۱ مساحت   به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۵۳ باقیمانده 
قم   ۱۸ دفترخانه   ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ مورخ   ۱۹۳۵۴۹ شماره  رسمی  سند   -۱ قم 
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ مورخ   ۵۵۲۹۴ شماره  رسمی  سند   -۲ سهم   ۹۸ به  نسبت 

 )۱۳۶۶۵ الف  سهم.)م   ۱۱۲/۶ به  نسبت  قم   ۲۹ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴۵۹ شماره  -رأی   ۳
عبدالحسین   فرزند  رضائی  حسین  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۰۷
شماره  پالک  مترمربع    ۱۵۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ 
۱۰۹۷۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 
 )۱۳۶۶۶ الف  م  قم.)   ۳ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ مورخ   ۱۹۷۸۹۰ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴۶۵ شماره  -رأی   ۴
در  محمداسمعیل  فرزند  کارگر  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۰۵
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۰ متر مربع پالک شماره ۱۱۰۰۳ 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 

 )۱۳۶۶۷ الف  م  قم.)   ۸۷ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ مورخ   ۲۷۸۹۵
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 

ثروت(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:    ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم



ترافیک  مدیر مرکز کنترل هوشمند     ◄
شهرداری قم از تغییر عملکرد دوربین های 
گفت:  و  داد  خبر   1401 سال  در  نظارتی 
در  شهر  سطح  نظارتی  دوربین های  برخی 
و  مصنوعی  هوش  کمک  با   1401 سال 
ترافیکی  تخلفات  برای  می توانند  نرم افزار 

کنند. صادر  جریمه  و  کرده  قانون  اعمال 
با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  برزو  وحید 
نظم بخشی  بر  نظارت  اهمیت  بر  تأکید 
داشت:  اظهار  شهر  سطح  در  ترافیک  به 
سطح  در  دوربین ها  توسط  قانون  اعمال 
تغییر  و  ترافیکی  نظم  ایجاد  در  شهر 
مؤثر  بسیار  شهروندان  ترافیکی  رفتارهای 

. ست ا
دوربین های  عملکرد  تغییر  از  وی 
افزود:  و  داد  خبر   ۱۴۰۱ سال  در  نظارتی 
در  شهر  سطح  نظارتی  دوربین های  برخی 
و  مصنوعی  هوش  کمک  با   ۱۴۰۱ سال 
ترافیکی  تخلفات  برای  می توانند  نرم افزار 
کنند. صادر  جریمه  و  کرده  قانون  اعمال 
ترافیک  هوشمند  کنترل  مرکز  مدیر 
دوربین های  عملکرد  نحوه  قم  شهرداری 
نظارتی را با کمک هوش مصنوعی تشریح 
کرد و گفت: با کمک این هوش مصنوعی 
برای  تخلفات،  ثبت  بر  عالوه  می توانیم 
استفاده  آن  از  نیز  رویدادها  شناسایی 

نسبت  دقیقی  اطالعات  و  داده  به  و  کرد 
پیدا  دست  شهر  سطح  ترافیکی  جریان  به 

. کنیم
ثبت  دوربین های  تأثیر  یادآوری  با  وی 
در  کرد:  تصریح  شهر  سطح  در  تخلف 
دوربین های  از  که  معبری  یا  خیابان  هر 
می کنیم  استفاده  تخلف  ثبت  و  نظارتی 
یا  و  جرح  به  منجر  تصادفات  آمار 
پیدا  کاهش  به شدت  فوت  خدای نکرده 
نظارت  با  تنها  می دهد  نشان  این  و  کرده 
می توانیم  به موقع  قانون  اعمال  و  دقیق 
در  شهروندان  ترافیکی  رفتار  تغییر  شاهد 

► باشیم.    زمان  کمترین 

با  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر     ◄
در  ساختمانی  پروانه   235 صدور  به  اشاره 
سال گذشته در این منطقه گفت: بر اساس 
طرح تفصیلی جدید تراکم در شهر کاهش 
پیدا کرده و این موضوع در منطقه سه زیاد 

است. نگرفته  قرار  شهروندان  مطلوب 
با  گفت وگو  در  وزیری  روحانی  مهرداد 
در  اقدامات  به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار 
حوزه شهرسازی منطقه سه شهر قم اظهار 
تراکم  نظر  از  شهری  منطقه  این  داشت: 
در  و  بوده  ضعیفی  منطقه  ساخت وساز  و 

توسعه  و  بسط  قابلیت  گذشته  سال های 
است. نداشته 

تفصیلی  طرح  اساس  بر  وی،  گفته  به 
و  کرده  پیدا  کاهش  شهر  در  تراکم  جدید 
مطلوب  زیاد  سه  منطقه  در  موضوع  این 
به عنوان  است،  نگرفته  قرار  شهروندان 
تراکم  صدر  موسی  امام  خیابان  در  نمونه 

است. طبقه   ۲ نهایتًا 
امام  خیابان  در  اینکه  بیان  با  وی 
خیابان  مهم ترین  به عنوان  خمینی)ره( 
زیاد  ساخت وساز  امکان  نیز  منطقه  این 

در  درمجموع  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود 
سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۵ پروانه ساختمانی 
صادرشده  مترمربع  هزار   ۱۰۱ مساحت  به 

. ست ا
دو  کرد:  خاطرنشان  وزیری  روحانی 
شمالی  ضلع  در  سه  منطقه  در  نقطه 
توسعه  قابلیت  بادیان  خیابان  و  کمربندی 
زمینه در مدیر  این  در  اقداماتی  داشته که 
با اشاره به صدور  منطقه سه شهرداری قم 
۲۳۵ پروانه ساختمانی در سال گذشته در 
این منطقه گفت: بر اساس طرح تفصیلی 

و  کرده  پیدا  کاهش  شهر  در  تراکم  جدید 
مطلوب  زیاد  سه  منطقه  در  موضوع  این 
است.دست  نگرفته  قرار  شهروندان 

اجراست.
درصد   ۹۰ اینکه  بر  تأکید  با  وی 
یادآور  است،  فرسوده  بافت  سه  منطقه 
تخلفات  از  قابل توجهی  حجم  شد: 
سطح  افزایش  شامل  ساختمانی 
بناهای  احداث  پارکینگ،  حذف  اشغال، 
شناسایی  زمینه  این  در  نیز  و…  غیرمجاز 

► است.    شده  پرونده سازی  و 

سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون     ◄
صنعت، معدن و تجارت قم گفت: نظارت 
با  استان  نانوایی های  فعالیت  نحوه  بر 
مسئول  دستگاه های  همه  بازرسان  حضور 
انجام  وقت  تمام  صورت  به  رابطه  این  در 

می شود.
در  کرد:  بیان  نسب  سمیعی  احمدرضا 
صنعت،   سازمان  بازرسان  رابطه  همین 
جهاد  سازمان  بازرسان  تجارت،  و  معدن 
به  قم  اصناف  اتاق  بازرسان  و  کشاورزی 
بر نحوه  تمام وقت مشغول نظارت  صورت 
ارائه  به منظور  استان  نانوایی های  فعالیت 
مورد  در  مردم  به  بهتر  هرچه  خدمات 

هستند. راهبردی  محصول  این  عرضه 
 ۱۷۲ گذشته  روز  طی  تنها  افزود:  وی 
واحد نانوایی درقم توسط ۲۵ تیم نظارتی 
مورد بازرسی قرار گرفتند که در این میان 
شد،  تشکیل  تخلف  پرونده   ۳۹ تعداد 
دلیل  به  نانوایی  واحد   ۹ تخلف  همچنین 
فوری  رسیدگی  برای  خودسرانه  تعطیلی 

شد. ثبت 
سیلوی  در  قم  استان  نیاز  مورد  گندم 
نخعی  آصف  شهید  ُتنی  ۱۱۰هزار  ِبُتنی 
که در جنوب غربی شهر قم در محور قم ـ 
سلفچگان قرار دارد، ذخیره می شود؛ این 
سیلو با توان تخلیه و بارگیری ۲۰۰ ُتن در 

۹۰هزار  مساحت  به  زمینی  در  ساعت، 
و  امکانات  از  و  شده  ساخته  مترمربع 
گندم  بارگیری  و  تخلیه  کامل  تجهیزات 

است. برخوردار 
آرد  کننده  دریافت  نانوایی   ۸۸۸ تعداد 
نیاز مردم  نان مورد  یارانه ای در استان قم 
پنج کارخانه  تأمین می کنند، همچنین  را 
آرد  میزان  و  است  فعال  قم  در  آرد  تولید 
هر  در  استان  این  در  نانوایی ها  مصرفی 

است. ُتن  هزار   ۱۰ از  بیش  ماه 
سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
ادامه  در  قم  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
با  مبارزه  و  پیشگیری  راستای  در  گفت:  

استان  بازار  در  موجود  قاچاق  کاالهای 
مشترک  گشت  طی  سازمان  این  بازرسان 
با اطالعات بسیج در تاریخ یکم خردادماه 
بنگاه  یک  انبار  از  بازرسی  در  جاری 
کاال  قلم   ۵۲۶ و  هزار   ۲ تعداد  اقتصادی، 
ارزش  به  به ظن قاچاق  را  نوشیدنی  انواع 
نمودند  ضبط  و  کشف  ریال  میلیون   ۲۱۷
برای  پرونده،  تشکیل  با  متخلف  فرد  و 
معرفی  حکومتی  تعزیرات  به  رسیدگی 

. شد
سازمان  این  بازرسان  افزود:  وی 
تعزیرات  سازمان  با  مشترک  گشت  طی 
اقتصادی  امنیت  پلیس  و  حکومتی 

بازرسی  نیز در  انتظامی استان  فرماندهی 
 ۱۶۰ مقدار  اقتصادی،  بنگاه  یک  انبار  از 
بسته   ۲۶ و  آفتابگردان  تخمه  کیلوگرم 
ارزش  به  قاچاق  ظن  به  را  میکس  کافی 
نمودند  ضبط  و  کشف  ریال  میلیون   ۱۰۹
برای  پرونده،  تشکیل  با  متخلف  فرد  و 
معرفی  حکومتی  تعزیرات  به  رسیدگی 

 . ید گرد
شهروندان  از  همچنین  نسب  سمیعی 
درخواست کرد در صورت مشاهده  کاالی 
قاچاق و سایر تخلفات اقتصادی با شماره 
را گزارش  و مورد  ۱۲۴ تماس گرفته  تلفن 

► نمایند.   
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فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل   ◄
رومینگ  کامل  اجرای  از  قم  اطالعات 
این استان  یازده روستای  و دیتا در  صوت 

داد. خبر 
اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان، جواد 
روستاهای  در  فوق  طرح  افزود:  غالم پور 
البرز،  قشالق  ملک،  قشالق  خاتون،  تاج 
کوه،  سفید  صفرآباد،  گلپایگانی،  موقوفه 
مهرزمین  و  کهندان  آباد،  فرج  آمره،  نایه، 

است. شده  اجرا 
از  استان  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
 ۹۸ دوم،  نسل  درصدی   ۹۹.۹ پوشش 
نسل  درصدی   ۹۷ و  سوم  نسل  درصدی 
افزود:  است  برخوردار  اول  کارور  چهارم 
این استان دارای پوشش ۹۷.۹۶ درصدی 
و  سوم  نسل  درصدی   ۹۵.۱۲ دوم،  نسل 
دوم  کارور  چهارم  نسل  درصدی   ۹۰.۹۴

. شد ¬ با می
تمرکز  ادامه  داد:  ادامه  غالم پور 
بر  خصوصی  و  دولتی  بخش  فعالیت 
ارتقای کیفیت ارتباطات سیار در روستاها 

بود. خواهد 
فن آوری  اشتغال  توسعه  برنامه 

شد تبیین  اطالعات 
با  و  آنالین  صورت  به   نشستی  طی 
فناوری  و  ارتباطات  اداره کل  میزبانی 
حوزه  اشتغال  توسعه  برنامه  قم،  اطالعات 
هدف  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
و  فعاالن  برای  دیجیتال  اقتصاد  توسعه 

شد. تشریح  حوزه  این  کسب وکارهای 

فرا  همکاری های  دفتر  مدیرکل 
دانشگاه  و  صنعت  با  ارتباط  سازمانی 
اعتبارهای  توزیع  چگونگی  خصوص  در 
تسهیالت  این  از  قم  سهم   و  استانی 
اعتبارهای  توزیع  چگونگی  داشت:  بیان 
مبنای  بر  اشتعال زایی  وام  تسهیالت 
ظرفیت هر استان و شاخص توسعه کاربرد 
نرخ  نیز  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

می گیرد.  صورت  بیکار  جمعیت 
این  با  داد:  ادامه  فرد  سنجری  فرهاد 
احتساب، سهم استان در میان ۳۱ استان 
کشور ۳۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، 
خراسان  و  اصفهان  تهران،  میان  این  در 
ای.سی. مشاغل  تمرکز  دلیل  به  رضوی 

تخصیص  در  را  سوم  تا  اول  رتبه های  تی، 
داده اند. اختصاص  خود  به  اعتبار 

قم  وضعیت  تشریح  در  همچنین  وی 
وزارت  حمایتی  تسهیالت  از  استفاده  در 
تبصره  الف  بند  وام  با عنوان  که  ارتباطات 
بهمن  از  گفت:  می شود   شناخته  نیز   ۱۸
قم  از  شرکت   ۲۳ تاکنون  گذشته  سال 
کف  که  کرده اند  اقدام  وام  دریافت  جهت 
از  آن ها  تقاضای  مورد  تسهیالت  سقف  و 
را  ریال  میلیارد   ۱۰۰ تا  ریال  میلیارد  یک 
ترتیب در مجموع  این   به   شامل می شود،  
 ۸۲ از  استفاده  درخواست  استان،  این 
است  داده  ارائه  را  تسهیالت  ریال  میلیارد 
که در حال سپری کردن مراحل ارزیابی و 

است. بانک  به  معرفی 
سهم  ذکر  با  فراسازمانی،  دفتر  مدیرکل 
اشتغال  توسعه  برنامه  محور   ۶ از  استان 

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
محور  با  نخست،  برنامه  در  کرد:  تصریح 
َتن   ۶۱ نظر  مورد  اشتغال  تعداد  اشتغال، 
گرفته   نظر  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۵۰ با 

است.  شده 

محور  با  دوم  برنامه  در  افزود:  وی 
َتن   ۳۱ پلتفرم،  عرضه کنندگان  از  حمایت 
شده  پیش بینی   اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۶ و 
حمایت  محور  با  نیز  سوم  برنامه  در  است، 
میلیارد   ۲۶ رویداد،  برگزاری  و  آموزش  از 
میلیارد   ۶۲ و  بالعوض  تسهیالت  ریال 

است.  شده  برآورد  تسهیالت  ریال 
در  قم  راستا،  همین  در  گفت:  وی 

بستر  توسعه  محور  با  چهارم  برنامه 
 ۶۰ و  هزار  یک  کوچ  هدف  با  که  آنالین 
آنالین  به  سنتی  بسترهای  از  صنف 
دریافت  تجربه  آمادگی  می گیرد،  صورت 
البته  دارد،  را  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۱۶

پلتفرم های  به  تسهیالت  اعطا  طرح های 
از  حمایت  و  گردش  در  سرمایه  برتر، 
که  شده  طراحی   نیز  ملی  ویژه  طرح های 
شرکت های استان در صورت احراز شرایط 

شوند. بهره مند  آن  از  می توانند 
همچنین در این نشست که مرکز رشد، 
رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  رییس  و 
و  خصوصی  بخش  فعاالن  از  جمعی  و 

تعاونی قم نیز حضور داشتند، به سوال ها 
فن آوری  حوزه  فعاالن  ابهام های  و 

شد. داده  پاسخ  اطالعات 
تسهیالت  دریافت  جهت  متقاضیان 
اطالعات  فن آوری  اشتغال  حوزه 

شده  اداره  وجوه  سامانه  به  می توانند 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
https://tavanafarin.ito. نشانی  به 

کلیه  سود  نرخ  کنند،  مراجعه   /gov.ir
و  است  ۱۰درصد  یادشده،  تسهیالت 
اندازی،  راه  در  مشارکت  ماه  سه  دارای 
از  بازپرداخت پس  ماه   ۳۶ و  تنفس  ماه   ۹

► است.    تنفس 

آیت الله مکارم شیرازی:
علت فاجعه متروپل آبادان 

ریشه یابی دقیق شود

ساختمان  ریزش  فاجعه  علل  یابی  ریشه  بر  شیعیان  تقلید  مرجع 
است  شده  ای  عده  شدن  مجروح  و  کشته  موجب  که  آبادان  متروپل 

کرد. تاکید 
وزیر  گل  زلفی  دیدار  در  شیرازی  مکارم  الله  آیت  مهر،  گزارش   به 
آن  و اهداف عالیۀ  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  فناوری  و  علوم، تحقیقات 
ایجاد  آنها، سبب  و عملیاتی کردن  پیگیری  اظهار داشت:  وزارتخانه، 

می شود. کشور  در  نهایت  در  و  علمی  مجموعۀ  در  تحول 
شده،  منتقل  غرب  به  شرق  از  گذشته  در  علوم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ضمن  باید  افزود:  می شود،  وارد  دانشگاه ها  به  غرب  از  اکنون  اما 
انتقال  به  نسبت  باشد،  که  جهان  منطقۀ  هر  از  روز  علوم  فراگرفتن 

بود. هوشیار  نیز  فاسد  فرهنگ های 
با تعلیم و آموزش  این مرجع تقلید همراهی اخالق و مسائل مذهبی 
مسجد  قبل  سال   ۴۰۰ در  اینکه  کرد:  تأکید  و  دانسته  ضروری  را 
جامعی در اصفهان بنا شده که رنگ گنبد آن نیز تاکنون ثابت است، 
در حالی که یک بنای ده طبقه که هنوز مراحل ساختمانی آن تکمیل 
بی  بیانگر  می شود،  مجروح  و  کشته  عده ای  و  می ریزد  فرو  نشده، 

هاست. برخی  اخالقی  بی  و  مسئولیتی 
و  کرد  تأکید  فاجعه  این  دقیق  یابی  ریشه  بر  شیرازی  مکارم  الله  آیت 
اظهار داشت: باید بررسی شود که چه عواملی سبب شده، آیا برنامه 
نظارت مهندسی ایراد دارد، یا مهندسین درس را خوب فرا نگرفته اند 
صورت  کاری  کم  عمل  مقام  در  اینکه  یا  و  نبوده  کامل  درس ها  یا  و 

است. گرفته 
نداشتن  بخاطر  مستعدی  فرد  هیچ  نباید  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 

شود. محروم  دانشگاه  در  تحصیل  از  شهریه، 
و  متعدد  فرهنگی  و  علمی  کانون های  همکاری  تقلید  مرجع  این 
ارتباط هر چه بیشتر میان حوزه  بر  و  را ضروری دانسته  عظیم در قم 

کرد. تأکید  دانشگاه  و 

آیت الله نوری همدانی:
ع معنویت بین  موضو

دانشجویان تقویت شود

میان  در  آن  ترویج  و  معنویت  نقش  گفت:  شیعیان  تقلید  مرجع 
علوم  اسالم  در  که  چرا  است  مهم  بسیار  اندیشمندان  و  دانشجویان 
غفلت  مهم  این  از  نباید  و  بوده  توحید  و  معنویت  با  آمیخته  مختلف 

کرد.
وزیر  زلفی گل  علی  محمد  دیدار  در  همدانی  نوری  حسین  الله  آیت 
گاهی  آ و  زمان  شناخت  داشت:  اظهار  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
موجود  جریان های  اساس  بر  داشتن  بر  گام  و  آن  جریان  به  نسبت 
واجب است. و  اندیشمندی الزم  و  عاقل  انسان  برای هر  زمان  در هر 
و  اسالم  دشمنان  نقش های  توصیف  با  شیعیان  تقلید  مرجع 
افزود:  اسالمی  جوامع  نگهداشتن  عقب  در  استکباری  جریان های 
و  آموزی  علم  در  کاری  کم  حاصل  اسالم  جهان  کنونی  وضعیت 
رهایی  برای  منسجم  علمی  حرکت  با  باید  و  است  علمی  حرکت های 
علمی  افتادگی  عقب  بردن  بین  از  و  نادانی  و  جهل  از  اسالمی  امت 

کرد. تالش  اسالم  جهان 
مختلف  علوم  اصطالحات  بیان  با  ادامه  در  همدانی  نوری  الله  آیت 
نشان  مختلف  علوم  در  اصطالحات  این  وجود  کرد:  نشان  خاطر 
تالش  حاصل  و  اسالم  از  علوم  تمام  ریشه  که  است  این  دهنده 
باید  و  است  مختلف  علوم  در  مسلمان  اندیشمندان  و  دانشمندان 

شناساند. جهانیان  به  را  اسالم  مختلف  ابعاد  و  اسالم  حقیقت 
داشت:  بیان  پژوهشگران  و  محققان  از  حمایت  خواندن  مهم  با  وی 
و  علمی  رشد  شاهد  زمینه  این  در  مناسب  اقدامات  با  امیدواریم 
نوآوری در زمینه های گوناگون علمی در کشور باشیم و تشویق اسالم 
پژوهشگران سبب  و  آموزان  علم  به  دادن  اهمیت  و  علوم  فراگرفتن  به 
پیدایش تمدن اسالمی گشت که در قرون گذشته دانشمندان بنامی 
به دنیا معرفی کرد  را  ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی  چون 

بودند. ممتاز  و  پیشتاز  علوم  تمامی  در  مسلمانان  روزگار  آن  در  و 
ترویج  و  معنویت  نقش  داشت:  ابراز  پایان  در  شیعیان  تقلید  مرجع 
در  که  چرا  است  مهم  بسیار  اندیشمندان  و  دانشجویان  میان  در  آن 
از  نباید  و  بوده است  توحید  و  با معنویت  آمیخته  اسالم علوم مختلف 

کرد. غفلت  مهم  این 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات:خبـر

● رومینگ صوت و دیتا در 11 روستای قم اجرا شد   ●

تغییر عملکرد دوربین های نظارتی شهر قم در سال 1۴01

●  ثبت تخلفات رانندگی با کمک نرم افزار هوش مصنوعی    ●

مدیر منطقه سه شهرداری قم خبر داد:

● عدم رغبت شهروندان برای ساخت وساز در بافت های فرسوده    ●

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت:

● نظارت بر فعالیت نانوایی های قم تمام وقت ادامه دارد    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
 ۱۷/ سلفچگان  ۴۰۰/اجرای  شماره  به  سلفچگان  بخش  مدنی  احکام  اجرای 
محکوم  علیه  محکوم   ، حاجیان  مرتضی  علیه  جهدی  مهپاره  له  گردیده  ثبت 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ازادی  بهار  سکه  عدد   ۵۰ پرداخت  به  است 
و پرداخت  له  بابت هزینه دادرسی در حق محکوم  ۱۸۱/۳۱۲/۵۰۰ریال  مبلغ 
۲۶۱/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم له 
انتظامی  شماره  به  سمند  خودروی  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  و  نموده  توقیف  را  ایران۲۲  ۹۵۸ه۲۲ 
مدل   ۷ ایکس  تیپ:  سمند  سیستم:  سواری   : نوع  خودرو:  مشخصات  است. 
 ۱۲۴۸۳۱۱۸۶۵۱ موتور:  شماره  ۲۱-۹۵۸ه۲۲   : پالک  شماره   ۱۳۸۳  :
ب(  نفر   ۵ جمعا  ظرفیت:  متالیک  بژ  کرم  رنگ:   ۸۳۲۴۱۲۰۷ شاسی  شماره 
و  خط  دارای   : بدنه  و  اطاق  بازدید:  زمان  در  خودرو  فنی  و  ظاهری  وضعیت 

و کارکرد خاموش گیربکس : در حد  خش داشبورد: سالم موتور: در حد مدل 
کارکرد  و  مدل  حد  در  دیفرانسیل:  فرسوده  تودوزی  و  صندلی  کارکرد  و  مدل 
تجهیزات: ندارد تایر ها : جلو ۲۰ درصد عقب ۲۰ درصد توضیحات: در زمان 
دو  در  دو  هر  چپ  عقب  گلگیر   – چپ  جلو  گلگیر  و  درب  شد  مشاهده  بازدید 
انقضا  تاریخ  چپ  عقب  خطر  باشد  می  تصادف  اثار  دارای  راست  سمت  گلگیر 
قمیت  خودروی  مدل  به  توجه  با  باشد  می   ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ثالث  شخص  بیمه 
پنجاه   ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پایه  ارزش  بازدید  زمان   در  خودرو  وضعیت  روز 
تاریخ  الذکر در  و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق  تعیین  تومان  میلیون 
بخش  عمومی  ،دادگاه  قم  آدرس   به  صبح   ۱۰ الی   ۹ ساعت   ۱۴۰۱/۳/۱۷
از طریق مزایده حضوری به  سلفچگان واحد اجرای احکام مدنی واحد مزایده 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 

در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
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 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سلفچگان 

– علی وفایی



نکته ای  به   ۷۶ خرداد  دوم  از  پس  سال   ۲۵    ◄
مجال  داخلی  هیاهوهای  در  که  است  شده  پرداخته 

نیافت... چندانی  طرح 
عصر ایران نوشت: »به چشم بر هم زدنی ربع قرن 
گذشت و امروز »دوم خرداد« ۲۵ ساله می شود. دوم 
برگزاری پرشورترین  یادآور  تنها  آغاز  خرداد اگرچه در 
جمهوری  تاریخ  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
وجوه  با  آن  شبیه  که  بود   ۱۳۷۶ سال  در  اسالمی 
به  شد،  تکرار   ۱۳۹۶ سال  در  تنها  کمتر  احساسی 
نسلی  اکنون  اگرچه  شد؛  بدل  اصطالح  یک  به  مرور 
و  شور  و  آرمان خواهی  آن  با  نسبتی  که  برکشیده 

ندارد. هیجان 
سیدمحمد  رقابت  یادآوری  قصد  به  گفتار  این 
یک  هر  که  نیست  نوری  ناطق  علی اکبر  با  خاتمی 
زیرا  می کردند  نمایندگی  روزگار  آن  در  را  گفتمانی 
طرح  مجال  چون  که  است  نکاتی  طرح  مستلزم 
فراهم   ۱۳۸۸ از  پس  شرایط  خاطر  به  آنها  همۀ  فراخ 

شد. نخواهد  ادا  مطلب  حق  نیست، 
و   ۱۳۷۶ خرداد  دوم  دربارۀ  سال   ۲۵ این  طی 
از  نوشته اند.  فراوان  اصالحات  هشت سالۀ  دوران 
و  خاتمی  آمدن  کار  روی  که  اصولگرایان  برخی 
جمهوری  حاکمیت  در  انحراف  آغاز  را  اصالح طلبان 
ایجاد  مانع  و  سد  توانستند  تا  و  می دانستند  اسالمی 
از  بیش  که  براندازانی  تا  بیندازند  نفس  از  تا  کردند 
می گویند؛  بدوبیراه  خاتمی  به  داخلی  رادیکال های 
خاتمی  و  می کردند  براندازی  »داشتند  که  چرا 
دارند  آسوده تر  خیال  با  حاال  او  بعد  البد  و  نگذاشت« 

می کنند. براندازی 
که  است  نکته  این  یادآوری  برای  اما  نوشته  این 
ننشست.  تلخ  برخی داخی ها  کام  بر  تنها  دوم خرداد 
دچار  هم  را  )منافقین(  خلق  مجاهدین  سازمان 
سردرگمی و ناچار کرد پس از مدتی دوباره به فعالیت 
قرار  پی  در  شد  سبب  همین  و  آورد  روی  مسلحانه 
خارجی  تروریستی  سازمان های  فهرست  در  گرفتن 
» سرآغاز  اعالم  از  ابایی  آمریکا  خارجۀ  وزارت  در 

یک  مسئولیت  پذیرش  و  انقالبی«  مسلحانه  مقاومت 
باشد. نداشته  تخریبی  عملیات  رشته 

در  عملیات  رشته  این  پی  در  و   ۱۳۷۷ خرداد   ۱۲
آمریکا  امور خارجۀ  بود که وزارت  سالگرد دوم خرداد 
متحده،  ایاالت  » دولت  کرد:  تصریح  بیانیه ای  در 
محکوم  شدیدًا  تهران  در  را  تروریستی  اقدامات 
می گوید  تسلیت  حادثه  این  بازماندگان  به  و  می کند 
و تصریح می کند سازمان مجاهدین خلق در فهرست 

دارد.« قرار  تروریستی  سازمان های 
رسما  هم  استرالیا  و  آلمان  انگلیس،  دولت های 
دولت  که  داد  رخ  آن  سبب  به  این  و  کردند  محکوم 
عمومی  افکار  اکثریت  جهانیان  نگاه  در  ایران 
و  سازمان  درون  به  کار  می کرد.  نمایندگی  را  مردم 
چون  چهره هایی  و  رسید  هم  مقاومت«  ملی  »شورای 

شدند. جدا  متین دفتری  هدایت الله 
با خاتمی و دولت اصالحات که  خصومت منافقین 
و موضع گیری  تبلیغات  در  را  آن  از  جلوه های دیگری 
هم  اخیر  دهۀ  در  فعال شده  برانداز  رسانه های 
فضای  در  تنها  که  بود  سبب  آن  به  می کنیم  مشاهده 
از  و  قایل هستند  موفقیت  امکان  برای خود  دوقطبی 
این روست به هر که خارج از این دوقطبی سازی قرار 
مثل  باشد  هنرمند  ولو  می کنند  پرخاش  باشد  داشته 

پرستویی. پرویز  به تازگی  و  فرهادی  اصغر 
پلیس  که  رسید  جایی  به  کار  اصالحات  دوران  در 
حمله  با   ۲۰۰۳ ژوئن   ۱۷ در  فرانسه  تروریست  ضد 
از  تن   ۱۶۵ و  رجوی  مریم  سازمان،  پایگاه   ۱۳ به 
چند  هر  که  کرد  دستگیر  را  سازمان  باالی  کادرهای 
حسین  صدام  سقوط  پی  در  عراق  تحوالت  خاطر  به 
هم بود اما نشان می داد دولت اصالحات هم زمان در 
در  و  است  تقابل  در  مدعیان  مخالفت های  با  داخل 
ادعاهایی  آنها  آسیب زاترین  و  رجوی  گروه  با  خارج 
قصد  به   ۱۳۸۱ زمستان  در  هسته ای  فعالیت  دربارۀ 
بهره برداری از سخنان سال قبل جرج بوش در اعالم 
ایران در محور شرارت بود که رییس جمهوری وقت را 
 ۱۳۸۱ بهمن   ۲۲ سالگرد  در  و  پیش دستی  واداشت 

در دیدار با وزیر علوم به پیشرفت های هسته ای ایران 
کند. دور  را  نظامی  اتهام  تا  کند  اشاره 

با این حال منافقین برای آنکه به آمریکایی ها ثابت 
تمرکز  هسته ای  پروندۀ  روی  نیستند  تروریست  کنند 
کردند تا آمریکا را از حمله به عراق منصرف و به ایران 

کنند. متوجه 
امر  این  به  چنان  رجوی  مسعود  می شود  گفته 
واپسین  تا  را  عراق  به  آمریکا  حملۀ  که  بود  امیدوار 
 ۱۳۸۱ اسفند   ۲۳ در  و  نمی دانست  محتمل  روزها 

می کرد  حکایت  قریب الوقوع  حملۀ  از  عالئم  همۀ  که 
نشست عاشورا برگزار کرد و زیارت عاشورا خواند؛ اگر 
چه عاشورا ۱۱ روز قبل و مقارن با ۱۲ اسفند ۱۳۸۱ 

بود!
در ایران اما دولت اصالحات بر سر کار بود و در پی 
حملۀ آمریکا به عراق که مقر سازمان هم آسیب جدی 
عراق،  از  خالص شدن  با  تا  نشد  داده  مجال  این  دید 
پرونده هسته ای ایران را بهانه کنند و در دو سال بعد 
از برجام - درصدد  ۱۱ سال قبل  توافق سعدآباد -  با 

حل و فصل بحران هسته ای برآمد.
باری، کمتر گفته شده که سازمان مجاهدین خلق  
/ منافقین در ۱۶ مهر ۱۳۷۶ در فهرست سازمان های 
 ۱۳۹۱ و در هفت مهر  قرار گرفت  تروریستی خارجی 

از این فهرست خارج شد.
کلینتون،  بیل  دورۀ  خارجۀ  وزیر  آلبرایت،  مادلین 
تحت تأثیر چهرۀ ایران پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و دو 
ماه پس از استقرار رسمی دولت جدید مبادرت به این 
هیالری   - آلبرایت  خانم  رییس  همسر  کرد.  تصمیم 

کلینتون - اما در دورانی که وزیر خارجۀ دولت باراک 
آن  از  را  سازمان  این   ۱۳۹۱ مهر   ۱۶ در  و  بود  اوباما 

کرد. خارج  فهرست 
به کاخ سفید در  این سازمان  نزدیکی  را در  تفاوت 
که  جایی  تا  کرد؛  حس  می توان  ترامپ  دونالد  دوران 
باشند.  رجوی  مریم  میزبان  واشینگتن  در  بود  قرار 
به تازگی  و  پمپئو  و  ترامپ  خروج  از  پس  اما  مالقات 
صورت  سازمان  رهبر  با  سابق  خارجۀ  وزیر  میان 
► نیست.«    خارجه  وزیر  دیگر  که  حالی  در  گرفت؛ 
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ناطق نوری روایت کرد؛
چرا بیت رهبری در جماران 

مستقر نشد و به خیابان 
جمهوری آمد؟ 

و در همان روزهای  بودم  ابتدا خدمت مقام معظم رهبری  از همان  من 
اول رهبری، گروه مشاوره برقرار بود. اسامی اعضای گروه مشاوره عبارت 
بودند از: آقایان مهندس موسوی، باهنر، خاتمی، هاشمی رفسنجانی، 
در  االن  که  بودند  هم  دیگری  افراد  شاید  بنده.  و  ها  خوئینی  موسوی 

ندارم. خاطر 
پاسخ  پرسش   ۳ این  به  خود  خاطرات  کتاب  در  نوری  ناطق  اکبر  علی 

خوانید: می  ادامه  در  که  می دهد 
قابل  رهبری  معظم  مقام  جدید  مسئولیت  آغاز  در  که  مباحثی  از  یکی 
توجه بود بحث مکان استقرار ایشان بود. پیشنهاد بعضی این بود که آقا 
به جماران تشریف ببرند و از همان تشکیالت و امکاناتی که حضرت امام 

داشتند استفاده کنند.
من خودم به دو دلیل معتقد بودم که ایشان به جماران یا منظریه تشریف 
ببرند. یکی به لحاظ امنیتی بود. زیرا در تمام دوران جنگ شهر، تهران به 
راحتی بمباران و موشک باران می شد اما جماران پای کوه قرار داشت. 
لذا پرواز و مانور در آنجا خیلی سخت بود. دوم این که چون رهبری علی 
الدوام و شب و روز در محل سکونتشان هستند از نظر آب و هوایی هم 
احترام  و  عاطفی  جهت  به  آقا  البته  باشند.  داشته  مناسبی  جای  باید 

نسبت به حضرت امام و احمدآقا، جماران را نپذیرفتند.
چرا مرکز شهر؟

همچنین اردوگاه شهید باهنر در منظریه تهران را قبول نکردند و فرمودند 
اوال این قدر باال و دور از مردم نمی خواهم بروم. ثانیا آموزش و پرورش 
و فرهنگیان و دانش آموزان دلشان به همین اردوگاه خوش است و من 

راضی نیستم که حاال این را بگیرم.
مانیم چون  ریاست جمهوری می  خودشان فرمودند: در همین منطقه 
در  هستند.  دسترس  در  قضاییه  قوه  و  دولت  مجلس،  مسووالن،  اینجا 
ضمن مثل بقیه مردم داخل شهر هستیم و از حیث حفاظت هم منظقه 
حفاظت شده است و مشکل خاصی ندارد و حفاظت جدیدی هم نمی 

خواهد.
عبدالله نوری یا ناطق نوری؟

از ابتدا بحث بود که ریس دفتر ایشان که باشد؟ عده ای به طور طبیعی 
می گفتند: احتماال آقای ناطق نوری است که مورد اعتماد ایشان است و 
کار اجرایی هم کرده است. ارتباطش با علما و آخوندها زیاد است و روابط 

عمومی اش هم خوب است.
بعضی ها هم می گفتند: ناطق نوری مردم را خوب می شناسد و می داند 
مجلس یعنی چه؟ قوه قضاییه و دولت یعنی چه؟ بعضی هم می گفتند 
آقا  دفتر  صورت  این  در  است،  خاصی  جناح  به  منتسب  نوری  ناطق 
را  نوری  عبدالله  آقای  مقابل،  جناح  از  هم  بعضی  شود.  می  جناحی 

دادند. می  پیشنهاد 
مرحوم حاج احمدآقای خمینی جمع بین هر دو کرد. خدا رحمتش کند 
آمد پیش آقا و گفت: پیشنهاد من این است که شما آقای ناطق نوری و 
آقای عبدالله نوری را بیاورید. هر دو هم نوری هستند. منتهی یکی نور 
اصفهان و دیگری نور مازندران که از دو جناح موجود می باشند و کسی 

هم دیگر حرفی نمی زند.
مالک انتخاب رییس دفتر

ذهن  به  کسانی  چه  دیگر  فرمودند:  بودم  آقا  خدمت  من  که  روزی  یک 
شما برای مسوولیت دفتر می رسد؟ من اینجا فهمیدم که ایشان بنده و 
یا عبدالله نوری را به اعتبار همان جناحی بودن به مصلحت نمی داند. 
چون ایشان وقتی رهبر شدند به مزاج عده ای سازگار نبود و ان قلت ها را 
شروع کردند. رادیوهای بیگانه هم خیلی جوسازی می کردند و در داخل 
هم بعضی دامن می زنند و اگر رییس دفتر ایشان هم فردی جناحی مثل 

من می شد جوسازی ها افزایش می یافت.
گلپایگانی  محمدی  آقای  این  فرمودند:  ایشان  بودیم  آقا  خدمت  روزی 

است؟ چطور 
آقا قبال در عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با ایشان مرتبط بودند 
و ایشان را خوب می شناختند و در عمده سفرهایی که آقا داشتند آقای 
ایشان،  و خلقیات  روحیات  از  بودند.  ایشان  گلپایگانی همراه  محمدی 
آشنایی و آگاهی کامل داشتند. اما دلیل اصلی که باعث شد آقا ایشان 
تواند  نمی  کس  هیچ  که  است  این  دهند  ترجیح  کاندیداها  بقیه  به  را 
ایشان را به جناح خاصی نسبت دهد. امروز بعد از ۱۵ سال کسی نمی 
تواند بگوید آقای گلپایگانی مثال چپی است یا راستی؟ اصال نمی شود 
ایشان را جناحی دانست. بنابراین با توجه به انتظاراتی که از دفتر دارند و 
مباحثی که در دفتر وجود دارد کسی نمی تواند ادعا کند که دفتر خطی 

برخورد کرده است.
گروه مشاوران رهبری

و در همان روزهای  بودم  ابتدا خدمت مقام معظم رهبری  از همان  من 
اول رهبری، گروه مشاوره برقرار بود. اسامی اعضای گروه مشاوره عبارت 
بودند از : آقایان مهندس موسوی، باهنر، خاتمی، هاشمی رفسنجانی، 
در  االن  که  بودند  هم  دیگری  افراد  شاید  بنده.  و  ها  خوئینی  موسوی 
خاطر ندارم. این جمع هفته ای یک جلسه خدمت آقا می رسیدیم و آقا 

مسائل را مطرح می فرمودند و بر روی مسائل مشورت می کردیم.
دوستان هم به منظور سامان دهی امور، نظر مشورتی خودشان را ارائه 
این گروه  نقش  رفت  تر جلوتر می  بیش  کارها هر چه  البته  دادند.  می 

تر می شد. مشاوره کمرنگ 
داماد خلخالی رابط چپ ها با رهبری

داشت.  وجود  قبل  از  که  ارتباطی  طبق  نخست  روزهای  همان  از  من 
ایشان  را خدمت  و دیگران  نقطه نظرات خود  و  آقا می رسیدیم  خدمت 
ارائه می کردم. من منتخب جامعه روحانیت نبودم بلکه تلقی بیرون این 
بود که بنده رابط بین ایشان و جامعه روحانیت هستم. حال آن که بنده 
بر اثر همان ارتباطات قبلی شرفیاب می شدم. از مجمع روحانیون مبارز 
هم آقای شیخ حجت الله کیان ارثی داماد آقای خلخالی، مرتب خدمت 
آقا می رسید و توقعات و انتظارات و نقطه نظرات آقایان مجمع را به آقا 

می داد. انتقال 

خبـر

روز  عصر  خدایی  صیاد  شهید     ◄
مجاهدین  خیابان  در  خرداد  اول  یکشنبه 
اتفاق  این  از  بعد  شد  ترور  تهران  اسالم 
این  داشتند،  تاکید  امنیتی  کارشناسان 
حساب  بدون  عبور  تروریستی  عملیات 
از  بسیاری  که  است  ایران  قرمز  خط  از 
جواد  محمد  می دهد.  تغییر  را  معادالت 
الریجانی درباره حادثه ترور اخیر و سالگرد 
گفتگویی  ایرنا  خبرگزاری  با  خرداد  دوم 
تقدیم  آن  از  هایی  بخش  که  داد  انجام 

شود: می  گویه«  »روزنامه  خوانندگان 
اسبق  مقام  قائم  الریجانی  محمدجواد 
شهادت  و  ترور  به  اشاره  با  خارجه  وزارت 
بحث  داشت:  اظهار  صیادخدایی  شهید 
از  انقالب  علیه  تروریسم  اهرم  از  استفاده 
و  شده  شروع  اسالمی  جمهوری  تولد  روز 
به  اسالمی  جمهوری  علیه  آن  از  استفاده 
موثر  دیگر  اهرم های  که  است  دلیل  این 
یا  کرده  کودتا  بتوانند  اگر  چراکه  نیست 
نظامی  حمله  مانند  دیگری  مشکالت 
کار  این  حتمًا  دهند،  انجام  مستقیم 
با محاسباتی  کارها  این  وقتی  اما  می کنند 
که دارند محکوم به شکست می شود دست 

می زنند. ترور  به 
دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 
بخوانیم،  درست  را  داستان  باید  ما  افزود: 
سرداران  و  دانشمندان  علیه  که  ترورهایی 
می شود  انجام  نظامی  دستگاه های  در  ما 
آمریکا،  پروژه های  که  است  این  از  ناشی 
غرب و صهیونیسم علیه جمهوری اسالمی 

است. مانده  ناکام 
گرچه  ترورها  این  اینکه  بیان  با  وی 
اما  می زند  زخم  انسان ها  به  جایی  در 
نظام  کامل  بردن  بین  از  آنها  اصلی  هدف 
گفت:  است،  بوده  اسالمی  جمهوری 
نظامی  است،  آن  به دنبال  غرب  که  چیزی 
سکوالر  دیکتاتوری،  ویژگی  سه  که  است 

باشد. داشته  را  وابستگی  و  بودن 
هزینه  قطعًا  صهیونیستی  رژیم 

می پردازد سنگینی 

هزینه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی 
ببریم،  باال  بسیار  را  اقدامات  اینگونه 
تصریح کرد: بدون شک رژیم صهیونیستی 
دخیل  قضیه  این  در  منافقین  نوکران  و 
قطعًا  صهیونیستی  رژیم  البته  هستند، 
هزینه سنگینی می پردازد همانطور که کل 

است. تزلزل  حال  در  آنها  هستی 

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: 
نقش  مقاومت  در  اسالمی  جمهوری  نقش 
سبب  که  موضوعی  و  است  آشکاری  کامال 
به  باشند،  نداشته  آنها شب ها خواب  شده 
ایران  نقش  و  است  مقاومت  قدرت  دلیل 
عین  در  اما  نیست  پنهان  مقاومت  در  هم 
به  زیرا  دارد  پاسخ  شیطنت ها  این  حال 
جز گذشتن از خط قرمز، این اتفاق تجاوز 
می شود. محسوب  ما  ملت  حقوق  به  بزرگ 

به اندازه،  اخیر  ترور  به  ایران  پاسخ 
بود خواهد  بجا  و  قوی 

که  ندارم  تردید  من  کرد:  تصریح  وی 
این ترور پاسخ خواهد گرفت، ضمن اینکه 
این  پاسخ های ما بچه گانه نیست و دشمن 
این  بجا  و  قوی  به اندازه،  ما  که  می داند  را 

می دهیم. انجام  را  کار 
مانند دهه های  باید  ما  افزود:  الریجانی 
به  کشور  در  را  تروریسم  ریشه  که  گذشته 

را  آن  هزینه  و  خشکاندیم  عظیمی  نحو 
انجام  را  کار  همین  هم  اکنون  بردیم  باال 
و  غرب  که  چیزی  باشد  یادمان  و  دهیم 
آن در هراس هستند  از  رژیم صهیونیستی 
ماندن در جای خود و بر سر مبنا ایستادن 

است.
دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 

سید  وقتی  می بینید  امروز  شما  گفت: 
رژیم  می کند،  صحبت  نصرالله  حسن 
چراکه  ندارد  خواب  شب  صهیونیستی 
حرف او قول سدید است و سخن دروغ بر 

دارد. مبنا  حرفش  هر  و  نمی آورد  زبان 
باید  اصالحات  کژراهه  دلیل 

شود ریشه یابی 
و  خرداد  دوم  از  خود  تحلیل  درباره  وی 
گفت:  نیز  کشور  در  اصالح طلبی  جریان 
کژراهه  یک  ایران  در  اصالحات  جریان 
که  داریم  زیادی  دوستان  ما  البته  است، 
این  دلیل  اما  بودیم  هم  با  انقالب  قبل  از 
شود؛  ریشه یابی  باید  اصالحات  کژراهه 
متاسفانه ما گاهی در بیان مباحث سیاسی 

می شویم. رودربایستی  دچار 
آغاز  چگونگی  درباره  الریجانی 
کژراهه های سیاسی اظهار کرد: یک مدلی 
فکر  در  انحراف  آن  شروع  که  دارد  وجود 

و  نفاق سیاسی  به  تبدیل  تدریج  به  و  است 
بعد به بغی یعنی خروج علیه نظام مشروع 

می شود. منجر 
از  یکی  اسالمی  جمهوری  مدل 
روش های بسیار مدرن دموکراسی است

تصریح  خارجه  وزارت  اسبق  مقام  قائم 
اصالحات،  کژراهه  مشکل  اولین  کرد: 
که  نشدند  متوجه  یعنی  است  مبنایی  فکر 
گرچه  اسالمی،  انقالب  دستاورد  بزرگترین 
آزادی و استقالل هم هست اما از همه آنها 
سیاسی  مدنی  نظام  یک  تاسیس  مهم تر 
کاماًل جدید است که مبنای مشروعیت آن 
از  یکی  کاری  لحاظ مدل  از  و  است  والیت 
دموکراسی  یعنی  مدرن  بسیار  روش های 

است. عملیاتی 
الریجانی ادامه داد: خیلی ها در ابتدای 
شدنی  کار  این  می کردند  عنوان  کار 
این  بازرگان می گفت  نیست، حتی مرحوم 
اساسنامه  فقط  و  کنید  رها  را  موضوعات 
حذف  را  موارد  برخی  و  بگیرید  را  سوئیس 
اسالمی  جمهوری  مدل  به  تبدیل  را  آن  و 
مدرنیته  ژست  که  دیگر  عده  یک  کنید، 
جویده  بار  هزار  نشخوار  و  دارند  لفظ  در 
می گفتند  می دهند،  تحویل  را  قبلی ها 
اسالم دین قدیمی و مندرس و برای بخش 

است. زندگی  خصوصی 
برای  بنابراین  کرد:  خاطرنشان  وی 
جریان  این  نظری  ریشه  بفهمید  اینکه 
کنید  رجوع  آنها  قلم  اهل  به  باید  چیست 
نهایتا  می گویند،  چه  افراد  این  ببینید  تا 
قدیمی  دین  اسالم  که  است  این  حرفشان 
عرب  اقوام  برای  و  روزه  و  نماز  به  متعلق  و 
بوده است و زندگی مدنی ما باید عرفی به 
معنای سکوالر باشد، از این رو این کژراهه 
چراکه  می شود  محسوب  فکری  انحراف  و 
چشمه  مانند  و  نیست  مندرس  اسالم  اوال 
مواجی است که طبق مکتب اهل بیت روز 

می شود. نو  روز  به 
به دلیل انحراف مبنایی دوستی خود با 

خاتمی و موسوی را تمام کردم

شما  است  ممکن  داد:  ادامه  الریجانی 
اما به  فردی را خیلی دوست داشته باشید 
پیدا  انحراف  حق  مسیر  از  وی  اینکه  دلیل 
باید این دوستی را تمام کنید،  کرده است 
صادق  هم  من  خود  مورد  در  موضوع  این 
بسیار  دوستی  خاتمی  آقای  با  من  است. 
رابطه  هم  موسوی  مهندس  با  و  نزدیک 
کاری سنگین و زیادی داشتیم؛ زمانی که 
شورای سیاسی ایجاد شده بود، او نخست 
وزیر و من نماینده آیت الله خامنه ای در آن 
با  از نظر اخالقیات هم بسیار  و  بودم  شورا 
یکدیگر نزدیک بودیم؛ حتی قبل از انقالب 
آمریکا  به  وی  همسر  و  موسوی  مهندس 
انحراف  اما  بودند  واشنگتن  در  و  آمدند 
موجب می شود علیرغم اینکه عالقه مند به 
بگذاریم. کنار  را  آن  هستیم،  دوستی  این 

قهری  نفاق  دچار  اصالحات  جریان 
ند شد

اشاره  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
اصالحات  جبهه  در  فکری  انحراف  به 
آرام  فکری  انحراف  این  کرد:  خاطرنشان 
گرایش  که  جریانی  و  می شود  شروع  آرام 
سکوالر داشت در دوم خرداد به یک قدرت 
سیاسی تبدیل شد، لذا در نهاد این قدرت 
با قانون  سیاسی نفاق وجود داشت چراکه 
اساسی که در آن والیت فقیه و نظام و همه 
همخوانی  است،  اسالم  براساس  امورات 
عمل  منافقانه  بودند  مجبور  و  نداشتند 
را  اساسی  قانون  ما  بگویند  یعنی  کنند 

نبود. اینطور  که  درحالی  داریم  قبول 
طور  به  آنها  بنابراین  کرد:  تصریح  وی 
قهری وارد نفاق سیاسی شدند و زمانی که 
نفاق سیاسی پیش می رود تبدیل به شورش  
از جمله در سال 78 و 88 و در نهایت منجر 
به براندازی می شود لذا اینکه شما می بینید 
بخش زیادی از جبهه اصالحات با براندازی 
مسائل  این  و  است  همین  ندارد،  مشکلی 
درباره  باید  که  است  ایران  سیاسی  تاریخ 
این  آنها صحبت شود که دیگران دوباره در 

► کژراهه قرار نگیرند.   

محمدجواد الریجانی:

●  بخشی از جبهه اصالحات با براندازی مشکلی ندارد    ●

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09127625987

ضربۀ گروهک رجوی از دوم خرداد

●  داشتند براندازی می کردند و خاتمی نگذاشت    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
گردیده  ثبت  ۹/۱۴۰۰ج/۴۳۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۹ شعبه  در 
است  محکوم  علیه  محکوم  عابد  علی  اقای  علیه  کرباسچی  زینب  خانم  لها 
در  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ۹۷۵/۹۶۹/۱۳۶ریال  پرداخت  به 
ثالث اقای مسعود رئیس اسداللهی در قبال بدهی  حق صندوق دولت شخص 
ثبت  یک  بخش  اصلی   ۱۰۵۲۹/۳۰۸/۶۸۷ فرعی  پالک  با  ملک  علیه  محکوم 
شماره  به  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناسی  که  کرده  معرفی  را  قم 
پالک ثبتی ۱۰۵۲۹/۳۰۸/۶۸۷ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم به مالکیت 
به   ۰۳۸۵۹۴۵۳۰۲ ملی  کد  با  عباس  فرزند  اسداللهی  رئیس  مسعود  اقای 
وقوع  محل  از  مالک  راهنمایی  با  رساند  می  استحضار  به  است  رسیده  ثبت 
خیابان   – محالتی  شهید  میدان   – قم  در  واقع  مالک  توسط  شده  معرفی  ملک 
شهدا – پالک ۵۰ – کد پستی: ۵۷۱۵۹-۳۷۱۴۹بازدید و پس از انجام بررسی 
مشخصات  الف-  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های 
 ۱۵۶/۴۴ مساحت  به  مغازه  باب  یک  بازدید  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ملک 

تیرچه  سقف  و  فلزی  ستون  و  بنایی  مصالح  با  باربر  دیوار  اسکلت  با  مترمربع 
درب  دارای   ، سرامیک  مغازه  بدنه  و  سنگ  کف  پوشش  باشد.  می  بلوک  و 
گاز  و  اب  انشعابات  دارای  موصوف  ملک  باشد.  می  سکوریت  شیشه  ورودی 
نظریه  باشد.  می  جداگانه  انشعاب  دو  فاز  سه  شهری  برق  و  انشعاب  یک 
تجاری  گرفتن  نظر  در  بدون  موصوف  مغازه  اعیان  و  عرصه  ارزش  کارشناسی: 
عنایت  با  و  مالک  به  مغازه  تجاری  حقوق  کلیه  و  سرقفلی  تعلق  فرض  با  ملک 
فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و  کمیت  و  کیفیت   ، مساحت   ، محلی  موقعیت  به 
مبلغ  جمعا   ، مربوطه  های  ارگان  و  ها  سازمان  به  احتمالی  دیون  داشتن  عدم 
حسب  گردد.  می  ارزیابی  ریال  میلیارد(  )پانزده  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۲۴۰ از  سهم   ۱۵/۶۱۵۵ مقدار  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۵۱ و   ۱۳۵ مواد 
در  نیز  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۰/۷۶۸ مقدار  و  به  محکوم  قبال  در  سهم 
قبال نیم عشر دولتی به فروش خواهد رسید. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۰/۱۵ صبح  الی   ۱۰ ۱۴۰۱/۳/۱۶ ساعت  تاریخ 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد. 
– رضا زارعی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 
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عضو  و  ویروس شناسی  دانشیار      ◄
ضمن  ایران  پاستور  انستیتو  علمی  هیات 
نحوه  انتقال،  راه های  عالئم،  تشریح 
گفت:  میمونی،  آبله  درمان  و  پیشگیری 
به  میمونی  آبله  ورود  احتمال  حال  هر  به 
اساس  همین  بر  دارد؛  وجود  هم  ایران 
در  را  پایش ها  وضعیت  که  است  بهتر  هم 
تقویت  کشور  مرزی  مبادی  و  فرودگاه ها 

. کنیم
عضو  وزیری-  صالحی  مصطفی  دکتر 
و  ایران  پاستور  انستیتو  علمی  هیات 
انستیتو  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
آبله  ویژگی ها و خصوصیات  پاستور درباره 
میمونی، گفت: بیماری آبله میمونی، یک 
بیماری ویروسی نوپدید است که عامل آن 
و   )Monkeypox( ویروس  مانکی پاکس 
 )Poxviridae( ویریده  پاکس  خانواده  از 
 smallpox یا  واریوال  یا  آبله  ویروس  است. 
عین  در  است.  خانواده  همین  جزو  هم 
واکسینیا،  مانند  دیگری  ویروس های  حال 

هستند. هم   ... و  شتری  گاوی،  آبله 
آبله ریشه کنی 

این  ویروس  اینکه مهم ترین  بیان  با  وی 
یا واریوال بوده است،  آبله  خانواده ویروس 
 ۱۹۸۰ در  واریوال  یا  آبله  ویروس  گفت: 
که  جهانی  گسترده  واکسیناسیون  اثر  بر 
اجرا  بهداشت  جهانی  سازمان  سوی  از 
با  که  برنامه ای  همان  شد؛  ریشه کن  شد، 
یکی  و  شد  اجرا  دنیا  در  آبله کوبی  عنوان 
جهانی  سازمان  برنامه های  موفق ترین  از 
بوده  همین  تاریخ  کل  در  هم  بهداشت 
طور  به  آبله  بیماری  اساس  این  بر  است. 
کامل ریشه کن شد و پس از آن مواردی از 

است. نشده  گزارش  بیماری  این 
آبله میمونی چیست و چه گونه هایی 

را مبتال می کند؟
از  میمونی  آبله  افزود:  صالحی  وزیری 
آبله  با  مشابه  تقریبا  بالینی  تظاهرات  نظر 
بیماری  شدت  نظر  از  ولی  بوده  انسانی 
کشورهای  در  بیماری  این  است.  مالیم تر 
به  اینکه  دلیل  و  بوده  اندمیک  آفریقایی 
که  است  این  می گویند،  میمونی  آبله  آن 
میمون هایی  در   ۱۹۵۸ سال  در  بار  اولین 
روی  آزمایشگاه ها  در  که  شد  شناسایی 
اساس  همین  بر  می کردند.  کار  آن ها 
البته  گذاشتند.  میمونی  آبله  را  آن  نام 
این  مخزن  که  نیست  مشخص  هنوز 
است،  حیوانی  چه  طبیعت  در  ویروس 
این  با  می توانند  متعددی  میزبان های  اما 
که  می شود  تصور  شوند.  آلوده  ویروس 
حفظ  در  پریمات ها  و  کوچک  پستانداران 
داشته  نقش  طبیعت  در  ویروس  گردش  و 
می تواند  هم  انسان  حال  عین  در  باشند. 

شود. آلوده  ویروس  این  به 

میمونی آبله  انتقال  راه های 
وی درباره راه های انتقال آبله میمونی، 
میمونی  آبله  ویروس  انتقال  گفت: 
با حیوان  از طریق تماس نزدیک  می تواند 
انتقال  معموال  گیرد.  صورت  آلوده  فرد  یا 
ضایعات  بدن،  مایعات  طریق  از  ویروس 

در  می دهد.  رخ  تنفسی  قطرات  و  پوستی 
حیوانات  شکار  گوشت های  از  که  آفریقا 
وحشی )Bush meat( استفاده می کنند، 
ذبح  هنگام  در  را  بهداشتی  پروتکل های 
در  طبیعتا  و  نمی کنند  رعایت  حیوانات 
تماس مستقیم با خون و مایعات حیوانات 
از طریق خوردن گوشت های  و  قرار گرفته 
نمی شوند  پخته  خوبی  به  که  نیم پخته 
فعال  داخل شان  ویروس  است  ممکن  و 
می شود. منتقل  انسان  به  بیماری  بماند، 

باید  البته  داد:  ادامه  صالحی  وزیری 
میمونی  آبله  انتقال  میزان  که  کرد  توجه 
همان  یا  اصلی  آبله  ویروس  با  مقایسه  در 
 ۱۹۵۸ سال  در  است.  کمتر  واریوال 
میمون  در  بار  اولین  برای  میمونی  آبله 
اولین  ۱۹۷۰ هم  شناسایی شد و در سال 
است.  شده  شناسایی  انسان  در  آن  موارد 
بیماری  این  موارد  بعد  به  زمان  آن  از 
به  البته  است.  بوده  آفریقا  به  محدود 
از  که  بوده  هم  مواردی  تک گیر  صورت 
آفریقا به کشورهای دیگر وارد شده است. 
انسانی  موارد  بعد  به   ۱۹۷۰ از  بنابراین 
در  هم  عمدتا  و  آفریقا  در  میمونی  آبله 
دموکراتیک  جمهوری  مانند  کشورهایی 
... دیده  و  نیجریه، کامرون، گابون  کنگو، 

. شد
clade آبله میمونی دو 

ویروس  کشندگی  اینکه  بیان  با  وی 
باال  اصلی  آبله  با  مقایسه  در  میمونی  آبله 

 clade دو  میمونی  آبله  گفت:  نیست، 
 West African یکی  دارد؛  )تبارشاخه( 
میزان   .Central African دیگری  و 
مرگ ومیر واریانت central Africa از صفر 
در  مرگ ومیر  میزان  و  است  درصد   ۱۱ تا 
شش  تا  صفر  بین   West Africa واریانت 

حال  در  که  مواردی  است.  متغیر  درصد 
شبیه  عمدتا  شده اند،  شناسایی  حاضر 
مرگ ومیرش  که  است   West African به 
کمتر است، اما سرعت انتشار آن باالتر از 
مواردی است که سال های قبل شناسایی 
تایید  مورد   ۱۲۰ حاضر  حال  در  می شد. 
دنیا  در  میمونی  آبله  به  مشکوک  و  شده 
حال  در  هم  روز  هر  که  شده  شناسایی 

است. افزایش 
"آبله  از  شده  گزارش  فعلی  موارد 

هستند مرد  عمدتا  میمونی" 
تاکنون  اینکه  بیان  با  وزیری  صالحی  
مرگ ومیری در موارد اخیر شناسایی شده 
گفت:  است،  نشده  گزارش  میمونی  آبله 
اخیرا  که  میمونی  آبله  به  ابتال  موارد  اکثر 
و  بوده  مردان  در  هم  شده اند  شناسایی 
مردان  در  ابتال  موارد  درصد   ۱۰۰ تقریبا 

است. بوده  سال   ۵۰ تا   ۲۰ بین 
سرعت  می رسد  نظر  به  گفت:  وی 
حال  در  که  میمونی  آبله  ویروس  انتشار 
که  آنچه  از  است،  شده  شناسایی  حاضر 
این  به  است؛  بیشتر  شده،  دیده  قبال 
می افتد  اتفاق  بیشتر  آن  انتشار  که  معنا 
آن  در  زیادی  فاکتورهای  است  ممکن  که 
به این معنا نیست  موثر بوده باشد و لزوما 
که قدرت سرایت ویروس باالتر رفته است. 
قابلیت  قبل  به  نسبت  ویروس  خود  اینکه 
باید  باشد،  کرده  پیدا  باالتری  انتشار 

شود. بررسی 

میمونی آبله  عالئم 
درباره  ویروس شناسی  دانشیار  این 
آبله  عالئم  گفت:  نیز  میمونی  آبله  عالئم 
خستگی،  تب،  شامل  ابتدا  در  میمونی 
سردرد  و  لنفاوی  غدد  تورم  و  درد  بدن 
و  جوش ها  ایجاد  روز  چند  از  بعد  و  است 

به  ابتدا  که  می افتد  اتفاق  پوستی  بثورات 
بعد  است،  پوستی(  )لکه  ماکول  صورت 
ویزیکول  بعد  )سفت دانه(،  پاپول  شکل  به 
)ریزکیسه( و بعد هم پاسچول )چرک دانه( 
پوسته  یا  کراست  به  هم  نهایت  در  و  است 
بعد  می شود.  تبدیل  شده  خشک  حالت  و 
از چند هفته هم این جوش ها خودبه خود 

می یابند. بهبود 
عمده  اینکه  بیان  با  وزیری  صالحی 
مرگ ومیر ناشی از آبله میمونی در کودکان 
طوری  به  کرد:  اظهار  است،  شده  دیده 
است  ممکن  کودکان  در  بیماری  این  که 
تنفسی  و  باکتریایی  ثانویه  عفونت های 
سیستم  عفونت های  و  مشکالت  و  دهد 
و  باشد  داشته  دنبال  به  را  مرکزی  عصبی 
به  بیماری  است  ممکن  هم  اوقات  گاهی 
شود. هم  نابینایی  به  منجر  و  زده  چشم 

میمونی آبله  درمان  و  پیشگیری 
روش های  درباره  وزیری  صالحی 
گفت:  میمونی،  آبله  درمان  و  پیشگیری 
برخی  بودن  موثر  بر  مبنی  ادعاها  برخی 
مطرح  میمونی  آبله  درمان  برای  داروها 
اطمینان  هنوز  باره  این  در  اما  بود،  شده 
کرد  توجه  باید  حال  در عین  ندارد.  وجود 
 ۸۵ تا  حداقل  می تواند  آبله  واکسن  که 
پیشگیری  میمونی  آبله  به  ابتال  از  درصد 

دهد. تخفیف  را  عالئم  اینکه  یا  کند 
وی ادامه داد: در عین حال اگر افراد، 
از  کردند  مشاهده  عالئم  این  با  را  کسی 

تماس با او پرهیز کنند و تماس مستقیم با 
آبله  به  مبتالیان  باشند.  نداشته  افراد  این 
و  شوند  ایزوله  بیمارستان  در  باید  میمونی 
باید ماسک  آنها هم  با  مرتبط  کادر درمان 
داشته  باید  را  تجهیزات  سایر  و  گان  و 

باشند.
تلقیح  وضعیت  درباره  صالحی وزیری 
در  ما  گفت:  ایران،  در  آبله  واکسن 
برنامه  در  و  نداریم  آبله  واکسن  کشور 
باید  ندارد.  وجود  کشوری  واکسیناسیون 
توجه کرد که آبله ریشه کن شده و بسیاری 
از کشورها این واکسن را ندارند. ما هم در 
از  بعد  نداریم.  را  واکسن  این  کشورمان 
ریشه کنی آبله در ایران واکسیناسیون آبله 

است. شده  متوقف 
است؟ نگران کننده  میمونی  آبله 

علیه  واکسیناسیون  درباره ضرورت  وی 
عجیب  اتفاق  اگر  گفت:  کشور،  در  آبله 
تزریق  به  نیازی  ندهد،  رخ  غریبی  و 
اگر  اما  نیست،  کشور  در  آبله  واکسن 
آبله میمونی  مشخص شود که این ویروس 
آن  باالست،  انتشارش  و  یافته  موتاسیون 
این  با  حال  این  با  باشد.  نیاز  شاید  زمان 
که  هم  یافته ای  افزایش  انتشار  سرعت 
تاکنون شاهد بوده ایم، باز هم این ویروس 
با  را  میمونی  آبله  نیست.  نگران کننده 
که  زمانی  از  کرونا  کنید؛  مقایسه  کرونا 
بود،  باال  شدت  به  انتشارش  سرعت  آمد، 
صحبت  که  است  روزی  چند  اکنون  اما 
آبله میمونی مطرح است و مجموعا تعداد 
رسیده؛  نفر   ۱۰۰ حدود  به  آن  موارد 
نگران کننده  کرونا  با  مقایسه  در  بنابراین 
نوپدید  ویروس های  مورد  در  البته  نیست. 
خاطر  اطمینان  با  نمی توان  بازپدید  و 
مراقب  باید  همیشه  و  کرد  نظر  اظهار 

بود. منتظره  غیره  اتفاقات 
لزوم تقویت پایش ها در مبادی مرزی

در  که  ضروری  اقدامات  درباره  وی 
شود،  انجام  کشور  در  باید  فعلی  شرایط 
کشور  در  باید  که  اقدامی  اولین  گفت: 
این  باشیم،  آماده  همیشه  تا  دهیم  انجام 
است که زیرساخت های کشور چه از لحاظ 
تشخیص، چه از لحاظ رصد بیماری و چه 
این  شود.  تقویت  واکسن  تولید  لحاظ  از 

باشد. هدفمند  باید  هم  موارد 
ورود  احتمال  حال  هر  به  گفت:  وی 
بر  دارد.  وجود  هم  ایران  به  میمونی  آبله 
وضعیت  که  است  بهتر  هم  اساس  همین 
مرزی  مبادی  و  فرودگاه ها  در  را  پایش ها 
کرد  ثابت  ما  به  کرونا  کنیم.  تقویت  کشور 
ورودی  مبادی  در  را  تیم هایی  باید  که 
شود  انجام  کنترل هایی  که  باشیم  داشته 
و در عین حال تیم هایمان آموزش ببینند. 

► /خبرانالین    

 - رئیسی  محمدرضا  دکتر     ◄
س نشنا ا و ر

بسیاری از کارشناسان و حتی مسئوالن 
اعتیاد  پدیده  گسترش  درباره  سال هاست 
به مواد مخدر هشدار می دهند و هر ساله 
این  با  مقابله  برای  مختلفی  برنامه های 
انتشار  اما  می شود  اجرا  اجتماعی  آسیب 
افزایش  لزوم  نگران کننده،  اخبار  برخی 
به  نسبت  را  مسئوالن  اقدام  و  حساسیت 
می کند. بیشتر  پیامدهایش  و  مخدر  مواد 
اردیبهشت ماه  اواسط  که  خبری 
احمدی صدر«  »احمد  از  نقل  به  گذشته 
و  خدمات  رفاه،  سازمان  مدیرعامل 
تهران  شهرداری  اجتماعی  مشارکت های 
از آن دست اخباری است که  منتشر شد، 
نگرانی ها را بیشتر کرده و هشدار می دهد 
مرز  به  ما  جامعه  در  اعتیاد  وضعیت  که 

است. رسیده  بحران 
اعضای  از  برخی  با  همراه  که  وی 
موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  و  شهر  شورای 
معتادین  پاتوق های  از  تهران،  استان 
کرد  اعالم  بود،  کرده  بازدید  متجاهر 
یافته  ۱۸ سال کاهش  زیر  به  اعتیاد  »سن 
است.« خبری که به سرعت در رسانه های 
یافت. بازتاب  کشور  غیررسمی  و  رسمی 
انتشار  از  هفته  دو  از  بیش  گذشت  با 
رسمی  متولیان  تکذیب  عدم  و  خبر  این 
با مواد مخدر(،  این موضوع )ستاد مبارزه 
صحت  به  مقرون  را  آن  می توان  متاسفانه 
به  توجه  با  اگر  حتی  دانست؛  دقیق  و 
به  مربوط  فقط  احمدی صدر،  مسئولیت 
فراموش  باشد.  بوده  تهران  استان  یا  شهر 
نکنیم که »اسکندر مومنی« دبیرکل ستاد 
بهمن ماه  نیز  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه 
سن  »میانگین  بود:  گفته  گذشته  سال 
ماه  چند  و  سال   ۲۴ ایران،  در  اعتیاد 
است و البته سن اعتیاد در دنیا، ۱۹ سال 

است«.
درباره  شده  منتشر  اخبار  به  توجه  با 
ابعاد  بررسی  نگران کننده،  اوضاع  این 

و  علمی  روش های  خطرناک،  پدیده  این 
رویکردهای  آن،  گسترش  با  مقابله  عملی 
روش های  و  معتادان  برای  درمانی 
ضرورت  یک  آنان،  خانواده  از  حمایتی 

است. اساسی 
به  سال   ۱۸ به  اعتیاد  سن  کاهش 
نوجوانان  برخی  که  است  معنی  این 
پایانی  سال های  در  حداقل   _ دبیرستانی 
تحصیل- درگیر پدیده شوم اعتیاد شده و 
درآورده اند. صدا  به  را  بزرگ  خطری  زنگ 
الف _ پیامدهای کاهش سن اعتیاد

به  سال   ۱۸ به  اعتیاد  سن  کاهش 
نوجوانان  برخی  که  است  معنی  این 
پایانی  سال های  در  حداقل   _ دبیرستانی 
شده  اعتیاد  شوم  پدیده  درگیر  تحصیل- 
و زنگ خطری بزرگ را به صدا درآورده اند 
گاه  اعتیاد،  به  فرد  یک  درگیری  زیرا 
خانوادهاش  و  خود  عمر،  پایان  تا  حتی 
پیامدهای  و  هزینه ها  کرده،  مشغول  را 
می آفریند  روانی  و  اقتصادی  سنگین 
جامعه  دوش  بر  را  بزرگی  بار  آن سو،  از  و 

. رد ا می گذ
از  مخدر  مواد  به  فرد  آلودگی  از  وقتی 
سن پایین صجبت می کنیم، در واقع همه 

ازدواج،  اجتماعی،  شغلی،  فرصت های 
نشاط  و  علمی-صنعتی  تولید  فرزندآوری، 
تباه شده  باید  را  او  فردی  و  اجتماعی 
روشی  با  و  سرعت  به  آنکه  مگر  دانست؛ 
و  بلندمدت  صورتی  به  جامع،  و  علمی 

یابد. نجات  و  شود  درمان  موثر 
به  باشد،  پایین تر  اعتیاد  سن  هرچه 
زمان  مدت  بیشتر  ماندگارشدن  منزله 
مخرب  پیامدهای  بیشترشدن  و  مصرف 
اعتیاد  به ویژه که ترک و درمان  آن است؛ 
فرآیندی بسیار پیچیده، زمان بر و مستلزم 
فرد،  سوی  از  چندوجهی  مراقبت های 
حمایتی  نهادهای  و  نزدیکان  و  خانواده 

است. اجتماعی 
ابتدای  از  فردی  وقتی  که  است  واضح 
این معضل می شود،  دوران جوانی گرفتار 
اگر به سرعت اقدام به درمان و ترک نکند، 
گرفتار  متوالی  سال های  تا  زیاد  احتمال 
سال های  نسبت  به  و  بود  خواهد  آن 
اعتیاد، هزینه های آن افزون و فرصت های 

شد. خواهد  بیشتر  نیز  رفته  دست  از 

روش های  با  باشیم  داشته  نظر  در 
امار  کشور،  در  اعتیاد  ترک  معمول 
خوشبینانه ترین  در  اعتیاد  به  بازگشت 

ادعای  که  است  درصد   ۲۰ فقط  حالت 
ستاد  وقت  سخنگوی  افشار«  »پرویز 
مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۷ است 
افراد  از  بسیاری  تجارب  و  مشاهدات  اما 
نشان می دهد این رقم خوش بینانه است. 
امکانات  و  روش ها  اقدامات،  با  بنابراین 
از  که  افرادی  درصد   ۸۰ جامعه،  کنونی 
۱۸ سالگی( شروع  پایین )از جمله  سنین 
آن  نمی توانند  می کنند،  مواد  مصرف  به 

کنند. ترک  را 
این  که  داشت  توجه  باید  البته 
اهمیت  و  ارزش  نفی  معنای  به  نگاه، 
و  اعتیاد  ترک  موجود  روش های  همه 
بلکه  نیست؛  بازپروری  مراکز  زحمت های 
علت  درک  برای  که  است  این  منظور 
بازگشت بیشتر معتادان به مصرف دوباره، 
تجربه های  از  که  است  رسیده  آن  وقت 
داخلی  توانمند  متخصصان  و  دنیا  علمی 
اعتیاد  سن  آنکه  از  پیش  کنیم؛  استفاده 
به زیر ۱۸ و ابتدای دوره دبیرستان برسد.
اعتیاد  ترک  معمول  روش های  با 
در  اعتیاد  به  بازگشت  امار  کشور،  در 
درصد   ۲۰ فقط  حالت  خوشبینانه ترین 

. ست ا
تا  انگاری  جرم  از  اعتیاد؛  ب_ 

پنداری بیماری 
از  به ویژه  آنها که پدیده های اجتماعی 
را   - اعتیاد  همچون   - آن  آسیب زای  نوع 
که  دارند  یاد  به  خوبی  به  می کنند،  دنبال 
ما،  در جامعه  پیش،  دو سه دهه  تا همین 
اعتیاد به عنوان جرم و بزه تلقی می شد و 

بود. خطرناک  مجرمی  معتاد، 
مرور سخنان مسئوالن دهه ۶۰ و حتی 
تلویزیونی  سریال های  و  فیلم ها  بازبینی 
دانستن  بزه  نشانگر  خوبی  به  زمان،  آن 
باهم(  دو  هر  قاچاقچی  و  )معتاد  اعتیاد 
برای  هزینه های  و  تبلیغات  چه  و  بود 
بازداری مردم از آلودگی به این »جرم« که 

نشد! انجام 
کشورهای  بیشتر  قوانین  طبق  اگرچه 

حمل،  ما،  قضایی  مقررات  و  جهان 
مخدر  مواد  ساخت  و  توزیع  کاشت، 
با  باید  حق  به  و  است  جرم  همچنان 
فرهنگی  امنیتی،  قضایی،  مبارزه  آن 
و  زمان  گذشت  اما  کرد  پیشگیرانه  و 
بودن  بی نتیجه  البته  و  علمی  نگاه  غلبه 
معتاد،  فرد  درباره  بزه انگارانه  اقدامات 
شد  مسئوالن  و  مردم  نگرش  تغییر  سبب 
این  به  افراد،  بیشتر  اکنون  خوشبختانه  و 
و  روانی  بیماری  نوعی  عنوان  به  پدیده 

می نگرند. جسمانی 
مقابله  روش های  به  پرداختن  از  پیش 
برخی  نقد  و  مخدر  مواد  پخش  و  توزیع  با 
از  که  نیست  بی مناسبت  رویه های جاری، 
درباره  روانشناسی  استادان  از  یکی  تعبیر 

کنیم: یاد  اعتیاد  ترک  فرآیند 
تصحیح  تا  کتاب  جلد  کردن  جدا  از 

آن! محتوای 
از  یکی  در  که  دارد  یاد  به  نگارنده 
»نعمت الله  کالس های مقطع دکترا، دکتر 
ستوده« )از روان شناسان برجسته کشور(، 
اعتیاد  پدیده  از  دقیق  بسیار  و  گویا  تعبیر 
متولیان  و  خانواده ها  کاش  که  داشت 
تعبیر  به  می کردند.  توجه  آن  به  امر،  این 
در  مثال  طور  )به  اعتیاد  ظاهری  ترک  او، 
اگرچه  سم زدایی(،  روش های  با  یا  کمپ 
به  فقط  اما  است  رهایی  برای  نخست  گام 
معتاد  شخصیت  کتاب  جلد  کندن  منزله 
است که محتوای آن هیچ تغییری نکرده! 
در  موجود  مشکالت  که  زمانی  تا  یعنی 
شخصیتی  و  روانی  ذهنی،  درون  محتوای 
فرد معتاد بررسی، احصاء و درمان نشود، 
کندن جلد کتاب شخصیت او و چسباندن 
جلدی تازه، هیچ فایده ای نخواهد داشت 
گذشته  درونمایه  همان  کتاب  محتوای  و 
بیشتر  که  همچنان  ماند؛  خواهد  باقی 
جامعه  در  که  کنونی  ترک  روش های 
و  نبوده  نتیجه بخش  است،  متداول  ما 
دوباره،  مصرف  سمت  به  معتادان  بیشتر 

► /ایرنا   گشت.  بازخواهند 

لزوم تقویت پایش ها در مبادی مرزی 

●  بیماری آبله میمونی، یک بیماری ویروسی نوپدید است    ●
»شکایت مذموم«      

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْصَبَح 

َ
أ َمْن   ...« َقاَل:  السالم(   َعِلیٍّ )علیه  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

1.»... ُه  َربَّ َیْشُکو  ْصَبَح 
َ
أ َفَقْد  ِبِه  َنَزَلْت  ُمِصیَبًة  َیْشُکو 

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
شکایت  رسیده  او  به  که  مصیبتی  از  که  آن کس   ...« فرمودند: 

است«. کرده  شکایت  پروردگارش  از  کند، 
حوادث تلخ گاهی به شکل ضرر و زیان و گاهی هم به صورت 
و  ایمان  که  آن کس  حال  این  در  می کند.  خودنمایی  مصیبت 
حکمت ها  نیز  مصائب  این  در  داند  می  است،  کامل  توحیدش 
به شکایت  زبان  دلیل؛  به همین  و  دارد  وجود  رحمت هایی  و 
از  حقیقت  در  کند،  باز  به شکایت  زبان  اگر  که  نمی گشاید، 
کرده  شکایت  کرده،  او  مقدر  را  مصیبت  این  که  خداوندی 
که  است  مصائبی  و  ضررها  به  مربوط  این ها  همه  البته  است. 
خود ساخته نباشد، بلکه از دایره اختیار ما بیرون باشد. جالب 
افراد برای این که زبان به شکایت بگشایند، چرخ  این که بعضی 
که  می کنند  نفرین  را  زمانه  و  داده  قرار  مخاطب  را  گردون 
است،  فراوان  نثر  نویسندگان  و  شعرا  اشعار  در  آن  نمونه های 
به شکایت  شکایت  این  گاهی  بشکافیم،  آن را  درست  اگر  اما 
اکرم  پیامبر  از  حدیثی  در  نکته  این  می گردد.  باز  پروردگار  از 
ْهَر  وا الدَّ َتُسبُّ الله علیه و آله( نقل شده که فرمودند: »ال  )صلی 
این همان  زیرا  را دشنام ندهید؛  ْهُر«؛2 »زمانه  الدَّ ُهَو  اللَه  َفإنَّ 
حدیث  در  است(«.  شده  بیان  تعبیر  این  با  )که  است  خداوند 
یاَح  الِرّ وا  َتِسبُّ دیگری از آن حضرت آمده است که فرمودند: »ال 
یاِلَی  اللَّ اَل  َو  ّیاَم  ااْلَ اَل  َو  الّساعاِت  اَل  َو  اْلِجباَل  اَل  َو  َمأُموَرٌة  ها  َفإنَّ
زیرا  نگویید؛  و دشنام  لعن  را  »بادها  إَلْیُکْم«؛3  َیْرِجَع  َو  ِثُموا 

ْ
َفَتأ

نه ساعت ها،  کوه ها،  نه  مأمور هستند، هم چنین  طرف خدا  از 
نه روزها و نه شب  ها را هم لعن و نفرین نگویید که اگر این کار 
به خود شما  نفرین،  و  لعن  آن  و  را کنید، مرتکب گناه شده اید 
خویش،  آرامش  جلب  برای  انسان  گاهی  البته  بازمی گردد«. 
آن ها  تا  می گذارد  میان  در  مؤمن  دوستان  با  را  خود  مصیبت 
غیر  نزد  گاهی  ولی  ندارد،  ضرری  این  که  دهند  تسلی  او  به 
البته  است.  زیان بار  کار،  این  که  می کند  شکایت  مؤمنین 
شکایت کردن به درگاه خداوند، نه تنها عیبی ندارد، بلکه نوعی 
معصومان  دعاهای  در  و  است  او  از  درخواست  و  تضرع  و  دعا 
پیامبر  یعقوب  که  همان گونه  است،  آمده  هم  السالم(  )علیهم 
را  بنیامین  و  السالم(  )علیه  یوسف  آن که  از  بعد  السالم(  )علیه 
از دست داد، در برابر سرزنش افراد »گفت: من غم و اندوهم را 
شما  که  می دانم  چیزهایی  خدا  از  و  می کنم  شکوه  به خدا  تنها 

دانید!«.4 نمی  
ِاّنا  »َالّلُهمَّ  است:  آمده  چنین  افتتاح  دعای  در  هم چنین 
َکْثَرَه  َو  نا  َوِلیِّ َغْیَبَه  َو  اِلِه  َو  َعَلْیِه  َصَلواُتَک  نا  َنِبیِّ َفْقَد  ِاَلْیَک  َنْشکُو 
از  ما  »خدایا  ...«؛5  َو  ِبنا  اْلِفَتِن  ِشّدَه  َو  َعَدِدنا  َه  ِقلَّ َو  نا  َعُدوِّ
نبودن پیامبرمان که درودهای تو بر او و آلش باد، به تو شکایت 
)علیه  زمان  )امام  موالیمان  غیبت  از  هم چنین  و  می کنیم 
سختی  از  و  افرادمان  کمی  و  دشمنان  بسیاری  از  و  السالم(( 
نگاهی  ...«.با  می آوریم(  شکایت  تو  )به  و  فتنه ها  و  آشوب ها 
شکایت  گفتن،  سخن  نحوه  این  که  درمی یابیم  جمالت،  به این 
بردن و عرض حاجت کردن به ساحت مقدس حق تعالی است، 

خداوند.  از  کردن  شکایت  بالله  العیاذ  نه  
***************
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پیامدهای کاهش سن اعتیاد  

●  اعتیاد؛ از جرم انگاری تا بیماری پنداری    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   



◄     توضیح  و  بیان
پردیسان  جاده  تعریض  طرح 
تصویب  مورد  سالهاست  ورجان 
و  گرفته  قرار  مربوطه  نهادهای 
کشته ها  رفتن  باال  با  چندی  از  هر 
ورجان،  کهک  جاده  تلفات  و 
تعریض  و  اصالح  برای  بودجه ای 

می شود  تزریق  و  تصویب  جاده، 
بودن  ناچیز  دلیل  به  تاکنون  اما 
و…  مسئولین  کاری  کم  یا  بودجه 
نگرفته  صورت  موثری  اقدام  هیچ 

. ست ا
باید  جاده  این  کشتگان  آمار 
مسئولین  که  برسد  میزان  چه  به 

موثر  اقدام  به  وادار  و  متاثر  را 
این  ساکنان  بیشتر  نماید؟! 
جاده  این  میهمانانشان،  و  منطقه 
این  کمابیش صحنه های خطرناک 
خصوصا  کرده اند  تجربه  را  جاده 
و  باریک  این جاده  که  شب هنگام 

است. تاریک 

رئیس  گذار  خدمت  دولت  از 
نمایندگان  و  محترم  جمهور 
با  می خواهیم که  قم  استان 
یک  با  و  بیشتر  مسئولیت پذیری 
اقدام دست جمعی و موثر در شأن 
شهر مقدس قم، پرونده این کشتار 
► دهند.     خاتمه  را  تدریجی 

با چهلمین سالروز غرورآفرین  ◄      همزمان 
غبارروبی  و  عطرافشانی  آیین  خرمشهر،  فتح 
مزار ۶۰ شهید گلگون کفن عملیات پیروزمندانه 
بیت المقدس روز سه شنبه در گلزار شهیدان سوم 

شد. برگزار  قم  خرداد 
که  باشکوه،  آیین  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
اقشار مختلف مردم، مسئوالن، نیروهای نظامی 
شهیدان  معظم  خانواده  و  مسئوالن  انتظامی،  و 
عملیات  شهدای  خاطره  و  یاد  داشتند،  حضور 

شد. داشته  گرامی  خرمشهر  آزادسازی 
از  چند  آیه هایی  قرائت  از  پس  آیین  این  در 
مقدس  سرود  شدن  نواخته  و  مجید  کالم الله 
سپاه  ارکستر  گروه  توسط  اسالمی  جمهوری 
علی بن ابیطالب )ع(، فرمانده بسیج کارمندان و 
کارخانجات سپاه قم طی سخنانی حماسه سوم 
خرداد را جلوه ای کم نظیر از والیتمداری و شعور 
و شعف انقالبی توصیف کرد و افزود: ما آمده ایم 
و  نهضت اسالمی  پرچم دار  بزرگ  و  فقیه  ولی  با 
همچنین شهیدان تجدید عهد و پیمان کنیم که 
حتی یک گام نیز از آرمان های خود بر نخواهیم 

. گشت

افزود:  قم  استان  ادارات  بسیج  مسئول 
که  برسانیم  را  پیام  این  شهیدان  به  می خواهیم 

هستیم. صحنه  در  ما  همه 
این  اینکه  بیان  با  هاشمی  جواد  سید 
همراه  به  را  پیامی  نیز  دشمنان  برای  حضور 
همه  برغم  نظام اسالمی  کرد:  خاطرنشان  دارد 
از  و  است  آماده  ترفندهای دشمنان،  و  تهدیدها 
موشک های دشمن هراسی ندارد، ده ها جان اگر 
از فرمان های  باز َتن به ذلت نمی دهیم و  بدهیم 

نمی کنیم . عقب نشینی  مقتدایمان  و  امام 
مدیر سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
به  شهادت  و  جهاد  فرهنگ  انتقال  همچنین  قم 
تاکید  و  دانست  ضروری  را  انقالب  چهارم  نسل 
کرد: پایگاه های بسیج که در اداره ها، سازمان ها 
تکیه گاه راسخی  برای مدیران  نهادها هستند،  و 

باشند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه 
به هیچ وجه  انقالب اسالمی  برپایی  از  ما  هدف 
مسائل مادی نبوده است گفت: این انقالب راه و 
منش اهل بیت بود، مقایسه دولت ها خطا است 
می کنید،  مقایسه  دولت  آن  با  را  دولت  این  چرا 

نشسته اید،  شهیدان  سفره  سر  بکشید  خجالت 
هر کسی خالف این قواعد کار کند، مثل همان 

دوم خرداد است.
بسیج  کرد:  خاطرنشان  هاشمی  سردار 
دارد،  عالئم  است،  میدان  وسط  و  صحنه  در 
می باشد،  بصیرت  با  و  بیدار  هوشیار،  همچنین 
صاحب  دست  به  و  بماند  نهضت  این  بگذاریم 

برسد. اش  اصلی 
همچنین در ادامه، پیکر شهید مصطفی نامور 
نیز به این آیین انتقال پیدا کرد، و ضمن استقبال 
تکریم  مورد  حاضران  سوی  از  نمادین،  تشییع  و 

قرار گرفت.
در   ۱۳۶۴ سال  مردادماه   ۲۴ نامور  شهید 
اثر  بر  چنگوله  منطقه  در   ۲ عاشورای  عملیات 

رسید. شهادت  به  ترکش  اصابت 
سال   ۳۷ از  پس  شهید  این  پیکر  باقیمانده 
مفقود بودن با تالش خادمان تفحص شهیدان در 
مناطق جنگی دوران دفاع مقدس شناسایی شد.

این  نماز جمعه  از  بعد  این شهید  پیکر مطهر 
بن  علی  شهیدان  گلزار  در  و  تشییع  قم،  هفته 

► به خاک سپرده می شود.       جعفر 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   ۸ شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
نقوی  شاه  مهدی  علی  سید  علیه  ابادی  معین  رنجبر  راضیه  له  گردیده  ثبت  ۸/۹۹ج/۷۸۷  شماره  به  قم 
در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   ۳۱۳ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
از  فرعی   ۶ ثبتی  پالک  از  ایشان  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
۱۰۶۴۵ اصلی بخش ۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا مقدار ۷۰ 
۱۶/۴۵۲/۹۱۶/۶۶۶ریال  پایه  ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک فوق مبلغ  از  ۱۲۰ سهم مشاع  از  سهم مشاع 
 ۹۹۰۰۷۸۷ بایگانی  شماره  به  پرونده  در  ابالغیه  به  عطف   ، احترام  تقدیم  با  رسید.  خواهد  فروش  به 
موضوع ارزیابی ملک به نشانی قم ، خیابان شهید فاطمی ، کوچه شماره ۲۳ پالک ۳۵۳ و ۳۵۵ و پالک 
که  امد  عمل  به  بازدید   ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ مورخ  در   ، قم  یک  ثبتی  بخش  اصلی   ۱۰۶۴۵  ۶ شماره  ثبتی 
گزارش و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد. گزارش کارشناسی: مطابق بازدید به عمل امده 
 ۰۹۰۲۵۹ شماره  برگ  تک  سند  طبق  مسکنی  کاربری  با  نظر  مورد  ملک  الذکر  فوق  نشانی  براساس  و 
 ۴۱۹ ۲۶۷جلد  صفحه  در  مرقوم  پالک  ششدانگ  از  دانگ  سه  مقدار   ۹۴/۱/۲۳ مورخ  ج/۹۳  سری 
گردیده  ثبت  سلمان  علی  سید  فرزند  نقوی  شاه  مهدی  علی  سید  بنام  قم  ثبتی  یک  بخش  امالک  دفتر 

به  احداثی  اعیانی  میباشد.  مترمربع   ۲۷۰/۵ مساحت  به  پالک  عرصه  ششدانگ  سند  این  مطابق  است. 
 ۱۶۲/۵ مساحت  همکف  طبقه  ۱۷۲/۵مترمبع  مساحت  به  زیرزمین  طبقه  که  باشد  می  جنوبی  صورت 
۱۵/۶۶مترمربع  مساحت  ضمنا   ، باشد  می  مترمربع   ۳۶ مساحت  به  سرپله  و  اول  طبقه  و  مترمربع 
که  بوده  سال   ۳۰ حدود  قدمتی  با  احداثی  اعیان  است.  گردیده  احداث  پارکینگ  همکف  طبقه  در 
بازسازی شده است. سیستم سرمایش کولر گازی سه عدد و گرمایش پکیج دو عدد و دارای یک انشعاب 
فوق  گزارش  به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  اب  پمپ  یک  و  برق  انشعاب  دو  و  گاز  و  اب 
شماره  کوچه   ، شهیدفاطمی  خیابان   ، قم  نشانی  به  موصوف  ملک  موقعیت  از  امده  عمل  به  وبازدید 
مذکور  روزملک  به  ارزش  و  قیمت  زیر  شرح  به  موثر  جهات  جمیع  لحاظ  با  و   ۳۵۵ و   ۳۵۳ پالک   ،  ۲۳
۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش  ۲۷۰/۵مترمربع  مساحت  به  عرصه   -۱ گردد:  می  ارزیابی 
مترمربع  هر  ارزش  و  مترمربع   ۳۷۱ احداثی  مفید  اعیان   -۲ کل۴۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  قیمت 
و  انشعابات  و  پارکینگ  و  سازی  حیاط   -۳ ۱۱/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ارزش  مجموع  ۵۶/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل:  جمع  ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  گزارش  طبق  منصوبات 
یک  و  چهل  و  ششصد  و  میلیارد  پنج  معادل  ۵۶/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  با  برابر  فوق  ملک  شده  ارزیابی 

تاریخ  الذکردر  مواردفوق  گردید  مقرر  باشد.  می  مالکین  تصرف  در  ملک  ضمنا  باشد.  می  تومان  میلیون 
۱۴۰۱/۳/۱۸ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
افرادی که  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  حقوقی 
اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می 
این  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعی    ۱/۲۰۶ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
کوچه  روحانی-  خ  اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۵۴۲ از 
۱۷- فرعی ۵- پالک ۳ که به نام امیرحاجی حسینی قمی فرزند محمود می 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  رسمی    سند  فاقد  امالک  و  اراضی 
نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵
۱/۲۱۱۵-تحدیدحدود پالک مذکور در روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴  
انجام می گردد بدینوسیله  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی   ۸/۳۰ ساعت 
به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم 
می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۱۶۴ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
 ۱۴۰۱/۰۳/۴ انتشار:  تاریخ 

زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم مهدی 

قطب جنوب و نگهداری غذا 
در یخچال!                 

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
خیلی ها بر این باورند که همه چیز باید سر جایش باشد و به قولی 
هیچ  در  مطلق  بپذیریم  باید  اما  نیکوست.  خویش  جای  به  چیز  هر 
امری وجود ندارد و هیچ وقت همه چیز بر وفق مراد ما نیست. نباید 
هم باشد که اگر باشد یک جای کار می لنگد! باران با همه زیبایی و 
لطافتش گاهی سیل می شود. خورشید با همه درخشش و زیبایی 
نباشد  سرجایش  چیز  هیچ  اینکه  اما  سوزاند.  می  را  پوست  گاهی 
ایران  کرد.  جستجو  و  کاوید  را  آن  ریشۀ  باید  و  است  دیگری  مقوله 
کشوری با منابع بسیار غنی به لحاظ نیروی انسانی و فکری و منابع 
این مقال  از حوصله  آنها  طبیعی و خدادادی است که ذکر جزئیات 

است. خارج 
اما با وجود چنین منابع  و استعدادهایی اوضاع کشور چندان روبه 
راه نیست و خیلی چیزها سر جایشان نیستند . نظامی که به پشتوانه 
مردم در اوان شکل گیری حکومت انواع و اقسام توطئه ها از جنگ و 
ترور  گرفته تا  توطئه های داخلی و خارجی و ... را پشت سر گذاشت 
جهان،  قلدران  برابر  در  امکانات  کمترین  و  ها  تحریم  بیشترین  با  و 
با کوچکترین مشکلی دچار چالش می شود  امروز  قدرتنمایی کرد، 
و اثرات آن تا مدت ها در جامعه باقی می ماند. کار تا جایی از خرک 
در رفته است  که برای مرغ قرارگاه تشکیل می دهیم و نان کارتی می 
تا دست مصرف  کارخانه  از  میلگرد  و  و سیمان  قیمت خودرو  شود! 
کننده چند برابر می شود! مسئوالن صنعت ورشکسته خودروسازی 
به تولید خودرو با ضرر 70 میلیون تومانی اعتراف می کنند! با نیم 
ساعت بارش باران یک طرف مملکت را سیل می برد و همزمان سوی 
دیگر کشور از بی آبی گریبان چاک می دهند. بپذیریم یک جای کار 

می لنگد...
دریا   ... مردم  همان  مردم  و  است  قانون  همان  اساسی  قانون 
مواهب  و  باستانی  آثار  و  باغات  و  کشاورزی  های  زمین  و  معادن  و 
به نظر می رسد در  اما   ... فراوان  و  نیروی کار هم فت  و  گردشگری 
خردان  ایم.  شده  محاسباتی  عدیده  اشتباهات  دچار  ها  چینش 
کردیم!  فرادستان  فدای  را  فرودستان  نشاندیم!  بزرگان  جای  را 
فامیل  فدای  را  ساالری  شایسته  دادیم!  ترجیح  متن  به  را  حواشی 
ساالری کردیم! در تشخیص اولویت ها دچار مشکل شدیم!  منافع 
عده ای را بر منافع جمع و حتی نظام ترجیح دادیم! فساد به ویژه 
فساد اقتصادی را الپوشانی کردیم! دانشمندان را به مافیا فروختیم! 
به  فقرا  یارانه  برابر  صدها  گرفتیم!  اشتباه  قاچاقچیان  با  را  کولبران 
اغنیا  یارانه دادیم! با تصمیمات غلط یارانه ماکارونی 5 قاره را تامین 
کردیم! مصلحت اندیشی را جایگزین چاره اندیشی کردیم! به بانکها 
بنگاه داری آموختیم!  در آموزش به مردم سستی کردیم! اشتباهات 
مان را در پس مقدسات مخفی کردیم! به جمادات امر و نهی کردیم 
و فکر کردیم اقتصاد با دستور ما سر به زیر می شود! به توصیه های 
به  هم  امروز  انداختیم!  گوش  پشت  را  آنها  و  نکردیم  عمل  رهبری 
بهانه مبارزه با دست اندازی چند نفر به دالر 4200 تومانی، معیشت 
میلیون ها نفر را به خطر انداختیم! بپذیریم مشکل از مردم و ساختار 
نظام و حکومت نیست. باید در چینش ها و تصمیمات دقت کرد. نه 
برجام و مذاکره با غرب ما را راهی آرمان شهر می کند و نه صیانت از 
فضای مجازی ما را متعهد و  منقلب ... نگاه تک بعدی به مقوالت، 
قطب  در  گذاشت!  جایش  سر  باید  را  چیز  هر  است.  مدیریت  آفت 
جنوب هم غذا را در یخچال نگهداری می کنند چرا که غذا در بیرون 

زند!  یخ می  یخچال 

ر ـُ َتَلنگ

اینم از دو بانده شدِن جادٔه ورجان  _  پردیسان  !!  
جــــادٔه خــــون - کاریکاتور از : حسام الدین زاهدی 

در سالروز فتح خرمشهر؛ 

● مزار شهدای سوم خرداد قم گلباران شد    ●

به مناسبت سالگرد ورود امام راحل به قم؛
نمایشگاه »حضور صدساله 

خورشید« در قم برگزار می شود
سومین  و  سی  مناسبت  به  خورشید«  صدساله  »حضور  نمایشگاه 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( و صدمین سالگرد ورود آن حضرت 

می شود. برگزار  خرداد   12 تا   7 از  قم  به 
و  تنظیم  موسسه  رئیس  کمساری،  عباس  والمسلمین  حجت االسالم 
نمایشگاه  برنامه های  خبری  نشست  در  )ره(،  خمینی  امام  آثار  نشر 
سالگرد  سومین  و  سی  مناسبت  که  خورشید«  صدساله  »حضور 
قم  به  حضرت  آن  ورود  سالگرد  صدمین  و  )ره(  خمینی  امام  ارتحال 
برگزار می شود، عنوان کرد: امام خمینی )ره( در میان مردم و جامعه  
به  و  کردند  قبول  را  او  دل  و  جان  با  مردم  و  داشت  خاصی  جایگاه 

گفتند. لبیک  را  ندایش 
خمینی  امام  برای  وجودشان  همه  از  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارش  در  امام  که  است  این  امر  این  علت  کرد:  بیان  گذشتند،  )ره( 
را  )ره(  خمینی  امام  هم  خداوند  خاطر  همین  به  داشت  اخالص 

کرد. القلوب  محبوب 
قم  به  سال۱۳۰۱  فروردین  در  )ره(  خمینی  امام  اینکه  بیان  با  وی 
آمدند، ادامه داد: امسال مصادف با یک صدمین سال ورود امام راحل 
گذرانده  قم  در  را  خود  عمر  بیشتر  )ره(  خمینی  امام  است؛  قم  به 
که  می دانستند  قمی  را  خود  بودند  خمین  اهل  حالی که  در  و  است 

است. قمی ها  برای  افتخار  یک  امر  این 
و  آوری  جمع  اینکه  بیان  با  کمساری  والمسلمین  حجت االسالم 
با  که  تولیداتی  و  پژوهش ها  بر  نظارت  و  )ره(  خمینی  امام  آثار  ترویج 
محوریت امام خمینی )ره( انجام می شود از وظایف موسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی )ره(است، اظهار کرد: این موسسه ۱۷ شهریور 
نیز  آن  مدیر  اولین  که  شد  تاسیس  )ره(  خمینی  امام  حکم  با   ۱۳۶۷
بودند. راحل،  امام  فرزند  خمینی،  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
تا   ۷ از  موسسه  دستاوردهای  و  آثار  نمایشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خرداد   ۷ شنبه  نمایشگاه  این  کرد:  بیان  می شود،  برگزار  ۱۲خرداد 
با  تبلیغات اسالمی  دفتر  در سالن همایش های غدیر   ۱۷:۳۰ ساعت 

می شود. برگزار  علما  و  نخبگان  حضور 
سردار  کرد:  بیان  )ره(  خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  رئیس 
مدرسین  جامعه  رئیس  بوشهری،  الله  آیت  و  قم  استاندار  شاهچراغی 

کرد. خواهند  سخنرانی  افتتاحیه  این  در  حوزه، 
اینکه منشورات و مکتوباتی که توسط موسسه چاپ شده  بیان  با  وی 
گذاشته  نمایش  به  نمایشگاه  این  در  که  است  آثاری  جمله  از  است 
می شود، گفت: بیش از هزار عنوان کتاب در این حوزه چاپ شده که 
برخی از آنان ۵۰ جلد هستند که به شکل فیزیکی و سی دی در این 

می شود. گذاشته  نمایش  معرض  در  نمایشگاه 
وی ادامه داد: بیش از ۲هزار ۱۰۰مجوز به نویسندگان و پژوهشگران 
داده شده که در حوزه اندیشه امام راحل آثار تولید کرده اند همچنین 
در  که  شده  برگزار  بین المللی  همایش  و  کنگره   ۴۲ سال ها  این  در 
به  نمایشگاه  این  در  همگی  که  است  شده  تولید  خوبی  آثار  آن ها 

می شود. گذاشته  نمایش 
امام  آثار  همه  کرد:  اظهار  کمساری  والمسلمین  حجت االسالم 
خمینی  امام  آثار   ۲۷ که  است  شده  آوری  جمع  قم  در  )ره(  خمینی 

است. شده  چاپ  جلد   ۵۰ در  موسوعه  نام  به  کتابی  در  )ره( 
خمینی  امام  موضوع  با  محور  شخص  دانشنامه  تنها  کرد:  اضافه  وی 
)ره( در قم تولید شده است که بیش از 270 نفز از محققین در حوزه 
و  محققان  دسترس  در  ۱۰جلد  در  که  کردند  کار  آن  در  نامه  دانش 

است. پژوهشگران 
وی با بیان اینکه پژوهشکده امام خمینی )ره( عالوه بر حوزه پژوهش 
کارشناسی  رشته  چند  در  و  می کند  فعالیت  نیز  آموزش  حوزه  در  در 
در  ماهه  ای چهار  دارد، گفت: دوره  دانشجو  پذیرش  و دکتری  ارشد 
رابطه با وصیت نامه امام برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر از سراسر 

کشور در آن شرکت کردند.
با  رابطه  در  )ره(  خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  رئیس 
بهترین  هنر،  کرد:  تصریح  موسسه  فرهنگی  و  هنری  فعالیت های 
موسسه  خاطر  همین  به  است  اندیشه  یک  ماندگاری  برای  روش 
تئاتر تولید کرده است و  فیلم های مختلف مستند، کوتاه، داستانی و 

است. شده  برگزار  نیز  متعددی  جشنواره های 
بین  فعالیت های  با  رابطه  در  کمساری  والمسلمین  حجت االسالم 
المللی موسسه گفت: همه آثار امام به زبان انگلیسی و عربی ترجمه 
اختیار  در  و  شده اند  ترجمه  زبان   ۲۵ به  نیز  آثار  برخی  و  است  شده 

است. گرفته  قرار  مندان  عالقه 
افزار  نرم  از  رونمایی  امام،  ارتحال  از مستند  رونمایی  یادآور شد:  وی 
تخصصی  نشست  برگزاری  هنری،  کارگاه های  برگزاری  آفتاب،  دیار 
والیت فقیه در اندیشه امام در روز یکشنبه 8 خرداد، رونمایی از چند 
از  اند  نشده  عمومی  اعالم  کنون  تا  که  اسنادی  از  رونمایی  و  کتاب 

می شود. انجام  نمایشگاه  مناسبت  به  که  است  هایی  فعالیت  جمله 

خبـر
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چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک  شماره ۱۸۲۵ و ۱۸۲۶ که 
به پالک ۱۸۲۶/۷ اصلی تبدیل شده است واقع در بخش دو ثبت قم اراضی علی آباد )نیروگاه جواداالئمه 
کوچه ۲۳ پالک ۴( که بنام محبوبه علوی مهر  فرزند محمد تقی میباشد در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم  حضور مالک و یا نماینده قانونی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل 
نمود لذا طبق تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای 
مالک مذکور به شماره وارده ۲/۴۶۶۰ – ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه 
شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله 
به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل 
مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد 
طبق  رسیدگی خواهد شد. ضمنا  و  پذیرفته  ثبت  قانون  ماده ۲۰  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود 
تبصره ماده واحده ۷۳/۲/۲۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف ۱۵۲۷۶( 
۱۴۰۱/۰۳/۰۴  : گهی  آ انتشار  تاریخ 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

 ۱۸۶۶/۱۰۰ به پالک  شماره  بنا شده  آن احداث  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم )آدرس: قم، ۲۰ متری سواران پالک ۶۹( که بنام محمد طاهری دوست  
فرزند قربان میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم  حضور مالک و یا نماینده قانونی بعمل نیامده 
تعیین  قانون   ۱۳ ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل  توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده ۲/۴۵۷۳ 
ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/۲/۲۷  –
یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  انجام می  ملک  وقوع  در محل  ۱۲/۳۰ظهر  الی   ۸/۳۰
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند  وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آ
اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت 
ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  ومجاورین  مالکین 
گواهی  بایست  ثبت می  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  یکماه پس  معترضین ظرف مدت   ۷۳/۲/۲۵ واحده 

 )۱۵۲۷۵ الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  تقدیم دادخواست 
گهی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ تاریخ انتشار آ

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

 ۱۸۶۶/۱/۹۹ به پالک  شماره  بنا شده  آن احداث  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در 
بنام محمد علی  که   )۱۶۸ ۶ پالک  قم، دوطفالن مسلم کوچه  )آدرس:  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی 
عادلی مقدم  فرزند کلوخ میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم  حضور مالک و یا نماینده قانونی 
بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده ۱۳ قانون 
وارده  شماره  به  مذکور  مالک  تقاضای  به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین 
  ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/۲/۲۸  –  ۲/۴۶۸۲
ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین 
یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند 
مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین 
واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  ومجاورین 
تقدیم  گواهی  بایست  می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   ۷۳/۲/۲۵

الف ۱۵۲۷۷(  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له علی کیال و محمد جواد کرمی علیه حسن و حسین  به شماره ۱۰/۱۴۰۰ج/۶۴۴ ثبت گردیده  مدنی قم 
پرداخت  به  امینی کدام هر کدام محکومند  و حسین  پور محکوم علیهم حسن  و علیرضا هاشم  امینی  دو  هر 
۱/۵۴۹/۴۶۱/۸۵۸ریال در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت و علیرضا هاشم پور محکوم است 
به پرداخت ۹۲۹/۶۷۷/۵۳۴ریال در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی 
محکوم علیهم مالکیت ایشان از پالک ثبتی ۵۲۵ فرعی از ۲۶۰۶ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس 
 ۱/۶۲۵۴ از  مشاع  دانگ   ۰/۴۴۴۸ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
مشاع  دانگ   ۰/۴۴۴۸ مقدرا  امینی  حسن  بدهی  بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از   مشاع  دانگ 
از ۲/۶۲۴۷ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق بابت بدهی حسین امینی و مقدار ۰/۲۶۶۸ 
پور  هاشم  علیرضا  بدهی  بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۱/۰۰۰۲ از  مشاع  دانگ 
به شماره ۱۴۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰۲۹۱۳۱۱  کارشناسی صادره  قرار  به  بازگشت   ، احتراما  به فروش خواهد رسید. 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در خصوص پرونده با شماره بایگانی ۰۰۰۰۶۴۴ با موضوع ارزیابی ملک مسکونی تحت 
پالک ثبتی ۲۶۰۶ اصلی و ۵۲۵ مفروز و مجزی از ۲۱/۴۷۸ فرعی از اصلی مذکور با کاربری مسکوین با کد 
نوسازی ۱۹-۱۹-۳۰۴-۳ در ادرس قم ، خیابان هفت تیر )حاج زینل( ، کوچه ۶۲ ، پالک ۱۰ ، به استحضار 
می رساند به ادرس فوق االشاره مراجعه شد و پس از بازدید و معاینه محل و تحقیقات محلی ، گزارش هیات 
کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: ادرس ملک: قم ، خیابان هفت تیر )حاج زینل( ، کوچه ۶۲ ، پالک 
شهرداری  در   ۳-۳۰۴-۱۹-۱۹ نوسازی  کد  با  ملک    : ملک  شهرسازی  مشخصات  ذیل:  کروکی  طبق   ،  ۱۰
است.  شده  مشخص  کم  تراکم  با  مسکونی  کاربری  با  مزبور  پالک  تفصیلی  طرح  طبق  است.  رسیده  ثبت  به 
مساحت اصالحی ملک حدودا ۱۳ مترمربع هنگام توسعه و تعریض معبر با تخریب و نوسازی ملک می باشد. 
مشخصات بنا: ملک مزبور به صورت عرصه و اعیان به صورت جنوبی ساز و سازه بنایی به صورت دیوار باربر و 
سقف طاق ضربی می باشد. نمای ملک اجر گری است. مساحت عرصه ملک جمع ۱۳۰ مترمربع )یکصد و 

سی مترمربع( می باشد. اعیان زیرزمین و همکف با کاربری مسکونی جمعا ۲۲۵ مترمربع با عمر حدودا سی 
سال می باشد. راه پله های تا یک متر سنگ و الباقی گچ ، کفسازی زیرزمین و همکف با موزاییک و سرامیک 
می باشد. همکف با کیفیت ساخت متوسط دارای هال و پذیرایی و یک خواب و اشپزخانه و سرویس و حمام 
و پاسیو می باشد. کابینت اشپزخانه ها ام دی اف و فلزی می باشد. نازک کاری ها گچکاری بدون رنگکاری 
می باشد و سقف دارای ابزار زنی بدون نور پردازی و کاذب کاری ، درب های ورودی فلزی و پنجره الومینیومی 
تک جداره می باشد. یک پارکینگ در همکف اجرا شده است. دو انشعاب برق و یک انشعاب اب و گاز موجود 
است. بام ایزوگام و گرمایش بخاری و ابگرمکن و سرمایش کولر ابی است. مشخصات ثبتی ملک: ملک تحت 
پالک ثبتی ۵۲۵ فرعی از ۲۶۰۶ اصلی مفروز و مجزی از ۲۱/۴۷۸ فرعی از اصلی مذکور به ثبت رسیده است. 
حدود اربعه: شماال: ۶/۵۰ متر به معبر ۱۰ متری شرقا ۲۰ متر به پالک مجاور جنوبا ۶/۵۰ متر به پالک مجاور 
غربا ۲۰ متر به پالک مجاور ۰/۷۴۹۷ دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان با سند تک برگی با سریال ۰۵۵۳۱۳ 
سری ه ۹۳ به مالکیت اقای امین اله زنده دل فرزند رجبعلی شماره شناسنامه ۱۰۸۸ صادره از سبزوار با کد 
ملی ۰۷۹۱۰۵۴۴۹۷ در دفتر ۶۸۶صفحه ۷۵ ثبت شده است. ۲/۶۲۴۷ دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان به 
مالکیت اقای حسین امینی فرزند اصغر با کد ملی ۰۳۸۲۴۷۵۴۲۷ با سند مالکیت با شماره چاپی ۲۳۳۶۵۴ 
سری ب سال ۹۵ ثبت شده است. ۱/۶۲۵۴ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مالکیت اقای حسن 
امینی فرزند اصغر با کد ملی ۰۳۸۲۴۷۵۴۲۹ با سند مالکیت با شماره چاپی ۰۵۵۳۱۶ سری ه سال ۹۲ ثبت 
شده است. ۱/۰۰۰۲ دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان به مالکیت اقای علیرضا هاشم پور فرزند علی اصغر با کد 
ملی۰۰۴۵۸۴۲۵۸۳ با سند مالکیت با شماره چاپی ۰۵۵۳۱۵ سری ب سال ۹۲ ثبت شده است. بهای ملک 
و فروش  براساس متوسط قیمت خرید  انجام شده  بررسی های  و  تحقیقات محلی  براساس  مورد کارشناسی: 
صورت گرفته در ماه های گذشته برای امالک با شرایط مشابه که در محدوده این ملک در این منطقه انجام شده 
است و همچنین با در نظر گرفتن: کاربری ملک مسکونی – عرض شوارع مجاور – موقعیت محلی و غالب جهات 
موثر در موضوع ارزیابی ، ارزش نهایی عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی در تاریخ کارشناسی از قرار ذیل می 

باشد: ۱- عرصه ۱۳۰ مترمربع ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ایتم ۱۳/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- اعیان زیرزمین 
و همکف ۲۲۵ مترمربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ایتم ۶/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- حیاط سازی و انشعابات 
و غیره ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ایتم ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۲۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل 
ملک مزبور: مبلغ ۲۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بیست میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین و اعالم می گردد. ارزش 
۲/۶۲۴۷دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان به مالکیت اقای حسین امینی مبلغ ۹/۱۴۲/۷۰۵/۰۰۰ریال معادل 
نه میلیارد و یکصد و چهل و دو میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال. ارزش ۱/۶۲۵۴دانگ از ششدانگ عرصه و 
اعیان به مالکیت اقای حسن امینی مبلغ ۵/۶۶۱/۸۱۰/۰۰۰ریال معادل پنج میلیارد و ششصد و شصت و یک 
میلیون و هشتصد و ده هزار ریال. ارزش ۱/۰۰۰۲ دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان به مالکیت اقای علیرضا 
هاشم پور مبلغ ۳/۴۸۴/۰۳۰/۰۰۰ریال معادل سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و سی هزار ریال 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

آبادان که یک  ◄    فرو ریختن ساختمان 10 طبقه در 
مجتمع تجاری در حال ساخت بوده است، بار دیگر یادآور 
داد  نشان  و  شد  تهران  در  پالسکو  هولناک  و  تلخ  حادثه 
ساخت و سازها در سراسر کشور و در تمامی استان ها یک 

است. دقیق  و  فوری  رسیدگی  نیازمند  مسئله 
فضای  تمام  ماه  سه  حدود  که  تهران  پالسکو  حادثه  در 
خواستار  مدیران  و  مردم  داشت  مشغول  خود  به  را  کشور 
توجه جدی و نظارت بر ساخت و سازها در تمامی شهرها 
با دستور رئیس جمهور قبل گزارشی  شدند. در آن حادثه 
ارزیابی  برای  دانشگاهی  محققان  از  تیمی  توسط  ملی 
خطاها و کاستی های مدیریتی تدوین شد تا منبعی برای 

گردد. ساختمان  حوزه  های  نظارت  شیوه  در  بازنگری 
تعداد  از  نقیضی  و  ضد  اخبار  آنکه  با  آبادان  حادثه  در 
اما  شود  می  منتشر  آن  مجروحان  و  قربانیان  سرنوشت  و 
دادن  خاتمه  در  سعی  ها  رسانه  و  محلی  مسئوالن  برخی 
رویکرد  این  دارند.  رویداد  این  به  عمومی   افکار  توجه  به 
می  نظر  به  مناسب  جامعه  التهاب  کاهش  برای  گرچه 
ها  پیگیری  برخی  در  اهمال  است موجب  ممکن  اما  رسد 
شود. خوشبختانه در این رابطه حجت االسالم والمسلمین 
دادستان  به  ای  نامه  در  کشور  کل  دادستان  منتظری، 
به خانواده جانباختگان حادثه  اهواز ضمن عرض تسلیت 
و  رسیدگی  در  تسریع  بر  آبادان،  متروپل  ساختمان  ریزش 

است. کرده  تاکید  متخلفان  با  جدی  برخورد 
آورده  اهواز  دادستان  به  خطاب  کشور  کل  دادستان 
در  تقصیراتی  و  قصور  و  تخلفات  اخبار  حسب  است: 
به  تاکید  ضمن  است  گرفته  صورت  بنا  این  ساز  و  ساخت 
قاطع  برخورد  و  سریع  رسیدگی  بر  مبنی  آبادان  دادستان 
بر  نیز  جنابعالی  قانونی،  وظایف  اساس  بر  متخلفین،  با 
روند تحقیقات و اقدامات صورت گرفته نظارت ویژه داشته 
گزارش  اینجانب  دفتر  به  فوریت  قید  به  را  نتایج  و  باشید 

. یید نما
در زمینه نظارت ها که سؤال اساسی مردم در این حادثه 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  است  ناگوار 
می  متروپل  ساختمان  فنی  مشکالت  درباره  خوزستان 
گوید: مهندسان ناظر اجرای طرح برج ۱۰ طبقه متروپل 
وضعیت  درخصوص  امسال  ماه  اردیبهشت   ۶ تا  آبادان 

و مراجع مربوط اخطارهایی  به مالک  این ساختمان  سازه 
دادند.

نظر  از  مهندسی  نظام  سازمان  خواجوی،  گفته  به 
و  ابزار  و  قانونی فقط اختیار هشدار و تذکرهای فنی دارد 

ندارد. را  طرح  یک  توقف  برای  اجرایی  ضمانت 
خوزستان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 

اظهار  هم  متروپل  ساختمان  به  مشابه  طرح های  درباره 
ارائه  ناظر  از طرف مهندسان  نامه های متعددی  می کند: 
شده و سازمان نیز نامه هایی در این خصوص به شهرداری 

است. داده  مختلف  شهرستان های 
مضمون  با  شهرداری ها  به  ارسالی  نامه های  تعداد  وی 
ساختمان  هزار   ۵ برای  مورد  هزار   ۵ حدود  را  جدی  تذکر 
اعالم و گفته است: بخش عمده ای از این تذکرها منجر به 
توقف طرح می شود و شهرداری در بیشتر موارد همکاری 
شهرداری  که  دارد  وجود  استثناء  موارد  ولی  می کنند، 

با  و  کرده  مقاومت  مالک  اما  می کند،  اقدام  توقف  برای 
عملیات  نامحسوس  صورت  به  طرح،  اطراف  حصارکشی 

می دهد. ادامه  را  ساز  و  ساخت 

چنین پاسخ ها و چالش هایی در امر نظارت بر ساخت 
و سازهای شهری بارها از بخش های مسئول در طول سال 
دانست  باید  اما  شود  می  تکرار  و  شده  شنیده  اخیر  های 
عین همین وضعیت ناگوار در حال حاضر در گوشه و کنار 
نیز داشته  تری  ابعاد وسیع  بسا  و چه  دارد  قم وجود  شهر 

باشد.

بی شک یکی از مقصران اینگونه حوادث، شهرداری ها 
شهرداری  است،  آمده  قانون  در  که  همان طور  هستند. 
پرخطر  ساختمان های  پلمب  به  اقدام  رأسا  می تواند 

برابر  در  شهرداری ها  مهم  وظیفه  برخورد  و  اخطار  و  کند 
است. ناایمن  ساختمان های 

شود  می  دیده  ها  شهردای  بیشتر  رفتار  در  آنچه  اما 
توسط  مالی  تخلفات  که  است  مواردی  در  برخورد 
را  خود  جریمه  بتوانند  اگر  و  گیرد  صورت  شهروندان 
پرداخت کنند موانع ساخت و سازها نیز برداشته می شود.
ادوار  در  قم  شهرداری  مدیران  که  است  حالی  در  این 
ندارد.  نظارت های کافی در شهر وجود  اند  مختلف گفته 
پیش از این یکی از معاونان خدمات شهری شهرداری قم 
گفته بود: میزان نظارتی که توسط آتش نشانی در ساخت 
به  اشاره  با  وی  نیست.  کافی  می گیرد،  صورت  سازها  و 
اینکه در بسیاری از شهرها کنترل و نظارت آتش نشانی در 
بود:  گفته  است  قم  استان  از  گسترده تر  سازها  و  ساخت 
که  است  مواردی  از   .... و  بازشوها  نورگیرها،  آسانسورها، 
عنوان  به  که  دهد  نظر  آن  روی  بتواند  باید  آتش نشانی 
این  در  قانون  طبق  باید  حریق  رفع  و  پیشگیری  متولی 

شود. وارد  زمینه 
مسکونی  و  تجاری  مجتمع های  بازار،  فرسوده،  بافت 
هستند  قم  شهر  آسیب   معرض  در  های  مکان  جمله  از 
و  متفاوت  بهره برداران  از  عماًل  آن  صنفی  واحدهای  که 
و  دارند  باالیی  خطر  حوزه  و  اند  شده  تشکیل  متغیری 
همگی موظف اند از آتش نشانی استعالم بگیرند در حالی 

نیست. مرسوم  رویه  این  که 
معاون سابق خدمات شهری شهرداری قم گفته بود اگر 
اتفاقی در بازار قدیم قم بیفتد هیچ کاری نمی توانیم بکنیم 
و با گذشت بیش از 5 سال از چنین هشدارهایی که شاید هر 
ساله در جلسات مشابه تکرار می شود اما تضمینی نسبت به 

رفع این ایرادات و کاستی ها مشاهده نمی شود.
در  سازها  و  ساخت  بر  نظارت  امر  داشت  نظر  در  باید 
شده  سپرده  قم  مناطق  های  شهرداری  به  اخیر  سالیان 
که امکان اهمال یا انحراف در آن ها بسیار بیشتر از نهاد 
زنگ  که  حال  است  ضروری  و  است  شهرداری  مرکزی 
خطر برای تمامی شهرها و استان ها به صدا درآمده است 
کیفیت  و  ها  نظارت  و  ساختمان  مقررات  به  مربوط  امور 
مورد  جدی  بطور  قم  در  ساخت  حال  در  های  مجتمع 

► گیرد.     قرار  بازنگری 

»گویه« گزارش می دهد: 

●  حادثه آبادان زنگ خطر برای قم را به صدا درآورد    ●


