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آگهی مزایده عمومی
از  برداری  بهره  واگذاری  و همزمان  فروش کد مرکز اسقاط خودروهای فرسوده 

5 سال به مدت  اسقاط  محوطه مرکز 
و  اسقاط خودرو های فرسوده  مرکز  به فروش کد  دارد نسبت  نظر  در  قم  سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اسناد  در  مندرج  شرایط  به  توجه  با  سال   5 مدت  به  اسقاط  مرکز  محوطه  از  برداری  بهره  واگذاری  همزمان 

نماید. واگذار  مزایده، 
به  مزایده   اسناد  و دریافت  از شرایط  توانند جهت اطالع  و حقوقی متقاضی می  کلیه اشخاص حقیقی   لذا 
مدیریت  ،سازمان  بهشتی  شهید  بیمارستان  روبروی  قم،  نشانی  به  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

نمایند. اقدام  قم  شهرداری  پسماند 
عمومی شرایط 

1 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت 1 ـ ضمانت نامه بانکی 2 ـ مطالبات بلوکه شده تاییده  3ـ 
  IR  770600520301101520177001   واریز وجه نقد به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا

می باشد.
2ـ سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

گهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 3ـ هزینه درج آ
4ـ سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط عمومی درج گردیده که می بایست توسط پیشنهاد 

دهندگان با قید جمله )قبول است( مهر و امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد.
5 ـ مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات از تاریخ  1401/03/07 لغایت 1401/03/19 می باشد.

6ـ محل تسلیم پیشنهادات: قم ـ بلوار امام موسی صدر ـ شهرداری مرکز ـ طبقه چهارم ـ اداره حراست حوزه 
خدمات شهری می باشد.

7 ـ جهت پاسخگویی به سواالت با کارشناس امور قراردادها با شماره تلفن  02536551810)داخلی 118( 
تماس حاصل فرمایید.

) نوبت دوم () نوبت دوم (

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس     ◄
چهار  راه اندازی  از  قم  شهر  اسالمی  شورای 
قم  برخوردار  کم  مناطق  در  تسهیلگری  دفتر 

داد. خبر 
راه اندازی  به  اشاره  با  امرالهی  روح الله 
داشت:  اظهار  قم  شهر  در  گری  تسهیل  دفاتر 
چهار  شهرداری  و  شهر  شورای  همکاری  با 
در  بسیج  همکاری  با  تسهیلگری  دفتر 
چهار  این  که  می شود  تشکیل  شهر  سطح 
محله  ری،  دروازه  محله  در  تسهیلگری  دفتر 
محله  و  ابراهیم)ع(  امامزاده  محله  خاکفرج، 

شد. خواهد  دایر  النور  بیت 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
کار  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
و  مسائل  که  بوده  این  تسهیلگری  دفترهای 
به  را  مردم  مراجعات  و  کند  احصا  را  مشکالت 
تسهیالت،  دریافت  جهت  اداری  سیستم های 
دهد،  انجام  پروانه ها  صدور  و  اعتبارات  وام 
نیز  فرهنگی  و  خدمات  حوزه  در  اینکه  ضمن 

می شود. انجام  خدماتی 

حقیقت  در  تسهیلگری  است  گفتنی 
فرآیند  به  بخشیدن  سرعت  و  ساختن  آسان 
فعالیت ها  راه  از  عمومًا  که  است  اتفاقی  یا 
می شود.  انجام  اجتماعی  سازوکارهای  یا  و 
بافت های  در  که  است  چندی  ازاین رو، 
گری  تسهیل  دفاتر  عنوان  با  دفاتری  فرسوده 
که  شده اند  ایجاد  فرسوده  بافت  نوسازی 
برقراری  آن ها  وظیفه  اصلی ترین  و  عمده ترین 
معرفی  فرسوده،  های  بافت  ساکنان  با  ارتباط 
و  موجود  معافیت های  و  تسهیالت  مشوق ها، 
زمینه های  در  آن ها  احتمالی  مشکالت  حل 
است. ساختمان ها  تجمیع  و  بناها  نوسازی 

کیفیت  ارتقای  جهت  تسهیل گری  دفاتر 
تخصصی  حوزه  پنج  در  محله  ساکنین  زندگی 
حقوقی  اقتصادی،  اجتماعی،  شهرسازی، 
در  تا  دهد  ارائه  را  خود  خدمات  مددکاری  و 
محله  چالش های  و  مشکالت  کاهش  راستای 

برمی دارد. گام 
زمینه های  در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
برگزاری  رایگان،  به صورت  زندگی  مهارت های 

بهداشت  آموزشی  کارگاه های  رایگان 
نهادها  حمایت  جذب  خانواده،  و  عمومی 
مسائل  رفع  برای  حمایتی  دستگاه های  و 
محله،  آسیب پذیر  گروه های  نیازهای  و 
به  عالقه مند  نهادهای  و  خیرین  شناسایی 
تأثیرگذار  افراد  شناسایی  و  محله  در  فعالیت 
ازجمله  اجرایی  اقدامات  زمینه  در  فعال  و 
دیگر  از  مددکاری  و  اجتماعی  توانمندی های 

► است.   تسهیل گری  دفاتر  خدمات 

امرالهی عضو شورای شهر قم خبر داد: 

●  راه اندازی چهار دفتر تسهیلگری در مناطق کم برخوردار قم    ●



و  انقالب  رهبر  سخنان  پخش  با  روحانی  شهید  هزار   4 ملی  کنگره   ◄
برگزار شد. و فرمانده سپاه در مصالی قدس قم  سخنرانی رئیس جمهور 
به گزارش  فارس قم، کنگره 4 هزار شهید روحانی صبح روز چهارشنبه 
با حضور سردار حسین سالمی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
سیدهاشم  آیت الله  علمیه،  مدیرحوزه های  اعرافی  علیرضا  آیت الله 
شکارچی  ابوالفضل  سردار  مدرسین،  جامعه  رئیس  بوشهری  حسینی 
ولی  نمایندگان  جمعه،  ائمه  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  ارشد  سخنگوی 
فقیه، جمعی از مسئوالن استانی و نظامی و خانواده های معظم شهدای 

شد. برگزار  قدس  مصالی  در  روحانی 
برگزاری  مسئوالن  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  سخنرانی  انتشار 
تازه تفحص  یادبود کنگره و تشییع شهید طالبه  از تمبر  کنگره، رونمایی 

بود. کنگره  این  های  برنامه  از  بخشی  شده 
انقالب:  رهبر 

ورود به میدان مجاهدت برای یک عالم دینی وظیفه قطعی است
انقالب اسالمی در دیدار اعضای  بیانات رهبر  این کنگره،  ابتدای  در 
دی   23 تاریخ  در  که  روحانی  شهید  هزار  چهار  بزرگداشت  کنگره  ستاد 
1398 برگزار شده بود، در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد.
این دیدار، بزرگداشت علما و روحانیون  آیت الله خامنه ای در  حضرت 
و گفتند: در  اقدامی شایسته خواندند  را  و پیش قدم در کار خیر  مجاهد 
در  دینی،  و  تبلیغی  کار  بر  عالوه  جوان  طلبه های  مقدس،  دفاع  دوره 
به  نیز  آنان  از  زیادی  تعداد  و  شدند  وارد  هم  جنگ  میدان  مقدم  صفوف 

رسیدند. شهادت 
حوزه های  در  ریشه دار  فرهنگی  را  شهادت  و  جهاد  انقالب،  رهبر 
از علمای شهید  شیعه و سّنی،  با برشمردن مصادیقی  و  علمیه دانستند 
دعوت  میدان  وارد  خود  جان  با  که  کسی  یعنی  روحانی  شهیِد  افزودند: 
به خیر می شود و امروز نیز به تقویت این روحیه در بین طالب و فضالی 

داریم. نیاز  جوان 
خواندند  جهاد  و  علم  از  ممتازی  الگوی  را  عظیم الشأن  امام  ایشان، 
خویش  دوران  اول مجاهد  همچنان که  بزرگوار  آن  کردند:  خاطرنشان  و 
این  با  او  جهاد  از  عظمت تر  با  جهادی  و  بود  دوران ها  از  بسیاری  بلکه  و 
نتایج در طول تاریخ شیعه وجود ندارد، در باالترین مراتب علمی نیز قرار 
داشت که این نشان می دهد ورود در عرصه جهاد هیچ منافاتی با دانش، 

ندارد. تدریس  و  تحقیق 
جهاد  جمله  از  جهاد  انواع  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
عرصه های  از  یک  هر  در  افزودند:  اجتماعی،  و  سیاسی  نظامی،  علمی، 
با احساس  باید  اول آن که  باشد، مخاطب  نیاز کشور  و  اولویت  جهاد که 

هستند. جوان  فضالی  و  طالب  شوند،  میدان  وارد  مسئولیت 
جهاد  افتخارآمیز  فرهنگ  و  روحیه  استمرار  به  امیدواری  ابراز  با  ایشان 
در  کردند  توصیه  روحانی  کنگره شهدای  به دست اندرکاران  روحانیت،  در 
تصاویر،  نام،  فرهنگ،  و  فکر  اهالی  همفکری  با  بزرگداشت ها  این  ادامه 
وصیت نامه و شرح حال و موقعیت شهدای روحانی تکثیر و ترویج شود تا 
امکان استفاده از موقعیت معنوی آن بزرگواران برای همگان فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه: 
شهید  مقدس،  دفاع  در  دیگر  اقشار  تمام  برابر   10 از  بیش  روحانیت 

داد
ضمن  سخنانی  در  صادقی  حاجی  عبدالله  حجت االسالم  ادامه  در 

بیان  داشت:  اظهار  کنگره،  این  در  کنندگان  شرکت  به  خیرمقدم  عرض 
مرکز  که  است  روحانی  شهید   4000 کنگره  اولین  کنگره،  این  داشت: 
مدیریت حوزه های علمیه روحانی بودن آنان را تأیید کرده باشد و قریب 

و  بسیجی  صورت  به  که  داریم  دیگر  روحانی  و  طلبه  شهید  هزار  یک  به 
روحانی  شهید  نفر  هزار  چهار  آمار  جزو  و  اند  رسیده  شهادت  به  پاسدار 

. نیستند
از  بیش  روحانیت  داشت:  اظهار  روحانی  شهدای  کنگره  سخنران 
10 برابر تمام اقشار دیگر در دفاع مقدس، شهید داده است و برخی از 

دهند. می  هم  باالتری  آمار  مسئوالن، 
کنگره  این  داشت:  ابراز  صادقی  حاجی  والمسلمین  االسالم  حجت 
به دلیل شیوع کرونا در کشور،  اما  برگزار شود؛   1398 بود در سال  قرار 
را  این کنگره  ایم  توانسته  امروز  و خوشبختانه  افتاد  تعویق  به  این کنگره 

نماییم. برگزار 
تاکید کرد:  الله اعرافی  آیت 

تکیه گاه محرومان است روحانیت 
کنگره  در  نیز  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی  علیرضا  آیت الله   
حوزه ها،  مراجع،  امام،  شهدا،  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی  شهید   4000
هدف  گفت:  هستند،  انقالب  محرک  موتور  ایران  ملت  و  دانشگاه ها 
عالم  در  جدید  معرفی  گفتمان  پایه ریزی  و  معادالت  تغییر  انقالب  اصلی 

شهداست. بهای  این  و  است 
تا همانند همیشه  کند  باید تالش  روحانیت  و  اینکه حوزه  بیان  با  وی 
گفت:  کند،  حفظ  مردم  برای  را  اخالقی  و  علمی  اجتماعی،  مرجعیت 
روحانیت در دوران دفاع مقدس، هم رزمنده و معلم بود هم پشت جبهه 
شامل  را  روحانی  وسیع  طیف  روحانیت  شهدای  بود،  مردم  با  همراه 

داشتند. وجود  شهدا  میان  در  فیلسوف  تا  اول  سطح  طلبه  از  می شوند، 
امام جمعه قم ادامه داد: روحانیت افتخار دارد که همراه و آمیخته و 

را تقدیم کرده است. برابر مردم، شهدای بسیاری  متواضع در 
حوزه  که  است  این  طالب  به  روحانی  شهدای  پیام  کرد:  تصریح  وی 
نیازهای  به  پاسخگو  اسالمی،  نوین  تمدن  تراز  در  حوزه  باید  انقالبی 

انقالب  از  دفاع  به  را  ما  شهدا  باشد،  قوی تر  حوزه  و  بین المللی  و  جدید 
و  باشد  شهدا  پیرو  باید  انقالب  عصر  حوزه  می خوانند،  فرا  مهدویت  و 
ویژگی های آن متفاوت از عصر انزوا باشد و همانطور که رهبری فرمودند 
امام  و  مراجع  با  و  گذاشته  شهدا  دست  در  دست  تا  آماده ایم  طالب  ما 

ببندیم.  سیاسی  و  علمی  اجتماعی،  جهاد  پیوند 
استوار  بودن  مردمی  اوصاف  همان  بر  روحانیت  کرد:  اظهار  اعرافی 
منطق  اما  باشد  داشته  وجود  استثنائاتی  است  ممکن  چند  هر  است 

تنگناهاست. در  مردم  با  همراهی  روحانیت 
نشان  را  خود  عمامه های  روحانیت  گفت:  علمیه  حوزه های  مدیر 
آماده  کسی  هر  و  می داند  شهادت  و  ایثار  پرچم  و  خود  کمان  مقاومت، 
و  ندارد  جایی  حوزه  در  و  نیست  او  لباس  عمامه  نیست،  شهادت  و  ایثار 

باشیم. پایبند  شهدا  سنت  بر  باید  ما  همه 
فرمانده کل سپاه: 

ولی فقیه، نجات دهنده ملت ایران از مین های بزرگ است
سپاه  فرمانده  سالمی  حسین  سردار  کنگره،  این  از  دیگری  بخش  در 
منیر  مصادیق  روحانیت  اینکه  بر  تأکید  با  سخنانی  در  اسالمی  انقالب 
و  تقوا  عالئم  وارستگی،  نشانه های  گفت:  بوده اند،  اسالم  امت  هدایت 
خانه ها،  میان  در  تاریخ،  طول  در  مختلف  نسل های  هدایت گر  ستارگان 
در منابر، حسینیه ها و مساجد بوده اند و حقیقت، احکام و حدود را برای 

کرده اند. بیان  مردم 
مین های  از  ایران  ملت  دهنده  نجات  به عنوان  فقیه  ولی  از  سالمی 
بزرگ نام برد و عنوان کرد: دشمن آتش بر سر ملت می ریزد اما همچنان 
پیروز می شود. و  امام خمینی)ره( مقاومت می کند  بر  با تکیه  ایران  ملت 

همه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
قدرت ها بعد از جنگ ضعیف تر و خسته تر می شوند، گفت: امروز ناکامی 
را در سیمای آمریکا و رهبرانش می بینیم و از طرفی وضعیت ایران مقتدر 

می کنیم. مشاهده  هم  را 
تأکید  او  کردن  رصد  و  دشمن  سیاست های  شناسایی  لزوم  بر  سالمی 
و  فکرش  اتاق های  در  دشمن  که  می بینیم  را  این  اکنون  افزود:  و  کرد 
بازگشتن  و  برای شکستن اسالم  این چند دهه  کاخ هایش شبانه روز طی 
و  جدی  بسیار  دشمن  می چیند،  مستمر  توطئه  اسالم  جهان  تاریخ  به 
و  دارد  کارنامه  در  را  بزرگ  قدرت های  شکستن  است،  تجربه  صاحب 
عرصه  در  قدرت  بزرگ ترین  و  جهان  سیاسی  قدرت  نافذترین  همچنان 
قدرت  اقتصادی،  مشکالت  همه  وجود  با  و  است  فرهنگی  تهاجم 

دنیاست. سطح  در  بزرگی  اقتصادی 
آمریکا در جنگ اقتصادی هم از ملت ایران شکست خواهد خورد

آمده  صحنه  به  قوا  تمام  و  حداکثری  فشار  با  دشن  داد:  ادامه  وی 
ایران  ملت  از  هم  باز  اما  است  اسالمی  نظام  به  زدن  آسیب  دنبال  به  و 
نظامی  قدرت  جهان  تمام  اندازه  به  آمریکایی  است؛  خورده  شکست 
است  دالر  میلیارد   700 جهان  کشورهای  نظامی  بودجه  مجموع  دارد، 
نظامی  عرصه های  برای  را  توجه  قابل  بودجه  این  تنهایی  به  آمریکا  اما 
اسالمی  ایران  را  خود  تمرکز  نقطه  دشمنی  چنین  می کند،  هزینه  خود 

است. داده  قرار 
مستقیم  حمالت  مورد  اسالمی  ایران  پیشوای  اینکه  بیان  با  سالمی 
شیرین  واقعیت های  از  بسیاری  نمی توانم  بنده  گفت:  است،  دشمن 
که  کنید  قبول  ما  از  اما  کرد  خواهیم  بازگو  بعدا  شاءالله  ان  و  بگویم  را 

سال ها  جهاد  جهانی  میدان  یک  میانه  در  جانباز  دستان  با  روحانی  یک 
شبانه روز ایستاده است و دشمن را بی عمل گذاشته است، دشمن مجهز 

کند. عمل  نمی تواند  اما  است 
کشور  و  است  بسته  را  دشمن  دستان  فقیه  ولی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تامین  از  اما  اولین ها  با وجود همه  را به جلو می برد، اظهار کرد: دشمن 
مایحتاج عمومی بخشی از مردم عاجز است، ناتوانی دشمن در مدیریت 

بود. قابل مشاهده  به خوبی  نیز  کرونا  بیماری 
شکستن  دنبال  به  کلمات  و  اصوات  با  دشمن  اینکه  بین  با  سالمی 
که  داریم  مؤمن  همه  این  که  زمانی  تا  گفت:  است،  اسالمی  نظام  دادن 
گاهی دادن به مردم دنبال می کنند و بیان پیشوانه  جهاد را با محوریت آ
رهبری را در درون جامعه تبیین و روح جهاد را در جامعه زنده می کنند و 
نباید نگران  و ما  ایران شکست نمی خورد  را می گسترانند،  انقالب  نشاط 

باشیم. دشمن  هجمه های 
سخنران کنگره شهدای روحانی کشور در ادامه با اشاره به ترور شهید 
فکر می کنند  و  ترور  بی دفاع  را  پاسداری  کرد:  صیاد خدایی خاطرنشان 
را  خود  عزیزان  خون  ذره  ذره  انتقام  که  البته  و  کرده اند  فتح  را  جهانی 
و  هنر  هستیم،  پیشرفت  درحال  ما  که  می دانند  همگان  اما  می گیریم 
شاهکار این بود که هم قدرت ساختیم و هم کشور را، شهرهایمان آرام و 

► و شکیبا هستند.    آرام  مردمانمان  آباد است، 

2شنبـه 7 خرداد ۱4۰۱/ شماره ۱948 www.gooyeh-qom.comخبـر

● کنگره ملی 4000 شهید روحانی در قم برگزار شد   ●

◄   دستیار و مشاورعالی فرمانده معظم 
حضور  از  خود  خاطرات  بیان  با  قوا  کل 
دفاع  جبهه های  در  روحانیون  تاثیرگذار 
تحمیلی  جنگ  طول  در  گفت:  مقدس، 
به اندازه   اثرگذاری طالب رزمنده در جبهه 
در  باید  امر  این  که  بود  لشگر  و  تیپ  یک 

شود. تبیین  جامعه 
یحیی  سید  پاسدار  سرتیپ  سردار 
اشاره  با  ایرنا،  با  گفتگو  در  رحیم صفوی 
روحانی  شهید  هزار   4 کنگره  برگزاری  به 
طول  در  علمیه  حوزه  طالب  خدمات  و 
ابتدا  در  بیان کرد:  تحمیلی،  دوران جنگ 
جا دارد از برگزارکنندگان این کنگره عظیم 
تبیین  جهاد  ببینید  کنم،  قدردانی  تقدیر 
نسل  ساختن  برای  تأثیرگذاری  هدف  با 
ما  اکثریت جامعه  این که  با هدف  و  جوان 
روحانیون  ایثارگری های  و  فداکاری ها  از 
کنگره  این  قطعا  و  نیستند  گاه  آ معظم 
از  بیرون  در  هم  و  داخل  در  هم  می تواند 
عراق،  یمن،  کشورهای  در  جمله  از  مرزها 

باشد. تاثیرگذار  افغانستان  و  سوریه 
وی افزود: از این که از شهدای انقالب 
پیروزی  از  قبل  شهدای  تا  مشروطیت 
تحمیلی  جنگ  شهدای  اسالمی،  انقالب 
بین الملل  شهدای  و  مقاومت  جبهه  و 
حکیم،  صدر،  شهید  مانند  اسالمی 
قرار  موردتوجه  کنگره  این  در  نمر  شیخ 
و  افکار  تأثیرگذاری  حوزه  که  است  گرفته 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  اندیشه های 
تبیین  اسالم  جهان  پیرامون  محیط  در  را 

. می کند
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
و  از روحانیون شیعه  نفر   111 اظهار کرد: 
سنی شهدای ترور هستند و این تروری که 
در صحن امام رضا )ع( به شهادت رسیدند 
به صورت  دشمنان  که  می دهد  نشان 
روحانیت  به  ضربه زدن  دنبال  هدفمند 
را  حرم  مدافع  شهید  نفر   40 هستند. 
نشان دادن  که  کرده اند  تقدیم  روحانیون 

است. روحانیون  جهاد  و  هجرت 
معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 

رمضان  عملیات  در  داشت:  بیان  قوا  کل 
اهل  روحانی  یک  کردیم،  عقب نشینی  ما 
شمال به نام حجازی آمد و گفت: من یک 
بیاید  که  کرد  اصرار  نداشتم،  بیشتر  پسر 
جبهه، آمد و شهید شد و جنازه اش مفقود 
به  کنم  پیدا  را  پیکرش  که  آمدم  من  شده 
من بفرمایید که در کدام منطقه و تیپ بود 
غیرممکن  کار  این  که  من  اصرار  وجود  با 
است گفت شما مشخصات به من بدهید و 

باشید. نداشته  کاری 
آقای  گذشت  ماه  یک  داد:  ادامه  وی 
رحیم  آقای  که  و گفت  دید  را  من  حجازی 
پیدا  را  چی  گفتم  کردم  پیدایش  صفوی! 
مفقود  و  شهید  که  را  پسرم  گفت  کردی 
او در بیان نحوه پیداکردن پیکر  شده بود. 
منطقه ای  من  که،  گفت  پسرش  مطهرش 
تفحص  قدم به قدم  بود  شده  شهید  که 
یادگار  به  از تسبیحی که  کردم و در نهایت 
پیدا  بود  انداخته  گردنش  به  مادرش  از 
این مدت یک ماهی که هر روز  کردم و در 
زهرا  حضرت  و  می کردم  گریه  می گشتم 

می زدم. صدا  را  )س( 
معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
نه تنها  روحانیون  کرد:  تاکید  قوا  کل 
بلکه  داشتند  حضور  جبهه  در  خودشان 
جبهه  راهی  نیز  را  خودشان  فرزندان 

. ند می کرد
انقالب  معظم  رهبر  فرزندان  حضور 

جبهه در 
رهبر  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
بودند  رئیس جمهور  درحالی که  انقالب 
جبهه  به  را  مجتبی  سید  و  مصطفی  آقا 
کنار  در  من  بدر  عملیات  در  و  فرستادند 
دیده بانی  تپه  باالی  را  مصطفی  آقا  دجله 
چون  رفتی  باال  چرا  که  زدم  فریاد  و  دیدم 
دشت بود عراقی ها دید داشتند و بالفاصله 
زدند. توپ  با  را  محل  همان  آمد  پایین  که 

فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
دارید  سراغ  شما  افزود:  قوا  کل  معظم 
به خط مقدم  را  رییس جمهوری فرزندانش 
رشادت های  خودم  چشم  با  من  بفرستد، 

دیدم. جبهه  در  را  ایشان  فرزندان 
جنگ  اوایل  در  کرد:  اضافه  وی 
بنی صدر به ما بها نمی داد، طرح شکستن 
دفاع  شورای عالی  به  من  را  آبادان  حصر 
فرمانده کل  بنی صدر  آن جلسه  در  و  بردم 
جا  همان  آقا  حضرت  داشت،  حضور  قوا 

شد. تصویب  طرح  و  کرد  حمایت 

اینجا  در  من  گفت:  صفوی  رحیم 
تاثیر  و  تصمیم گیری  قدرت  می خواهم 
در  کنم.  بیان  را  انقالب  معظم  رهبر 
اجازه  بنی صدر  سوسنگرد  آزادسازی 
انقالب  رهبر  شود  وارد  تیپ  که  نمی داد 
دادند  رونوشت  و  تیپ  به  نوشتند  نامه ای 
نشود  وارد  تیپ  اگر  که  امام  حضرت  به 
صورت  این  در  و  نمی شود  آزاد  سوسنگرد 
حصر  و  دادند  دستور  راحل  امام  که  بود 

شکست. سوسنگرد 
هزار   3 از  بیش  حضور  شد:  یادآور  وی 
نبرد  جبهه های  در  شهید  روحانی   600 و 
نه برای کارهای تبلیغی بلکه در خط مقدم 
اثر  که  بودیم  شاهد  را  رزمندگان  کنار  در 
بود.  لشگر  و  تیپ  یک  به اندازه ای  هرکدام 

کنار سایر شهدا  در  روحانی  خون شهدای 
جنگ  چون  شد  بزرگ  پیروزی های  موجب 
از  عراقی ها  بود،  کفر  و  ایمان  جنگ  ما 
 95 از  بیش  و  بودند  مجهزتر  ما  از  نظر  هر 
این  به  که  بود  کمک هایی  دالر  میلیارد 

می شد. کشور 
معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 

بخش  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  قوا  کل 
موضوع  این  به  باید  با  صحبت هایم  پایان 
اشاره کنم که هم اکنون یک جنگ ترکیبی 
است.  افتاده  راه  به  ما  ملت  و  دولت  علیه 
بهمن   19 در  انقالب  رهبر  که  جنگی  این 
بیان  ارتش  هوایی  نیروی  برای   1400
فرهنگی  جنگ  یک  هم  این  که  کردند 
است، هم یک تحریم اقتصادی است و هم 
در  تهدیدهایی  و  است  روانی  عملیات  یک 
درون و نفوذ جاسوسان، نفوذ صورت گرفته 
این ها مأیوس کردن  است و هدف تمامی 

است. مردم 
قدرت  بزرگترین  بودن"  پایه  "مردم 

است اسالمی  جمهوری 
کرد:  تصریح  خود  سخنن  ادامه  در  وی 

جمهوری اسالمی ایران بزرگ ترین قدرتش 
مردم خواهی بودن آن است. ما می گوییم 
حکومت های مردم پایه. جمهوری اسالمی 

جمهوریتش را از مردم می گیرد.
معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
ملت  ما  که  زمانی  تا  شد:  یادآور  قوا  کل 
و  دوام  باشد  حکومت  و  انقالب  پشتیان  ما 

بقای ما تضمین شده است و اساس بقای 
انقالب  آرمان های  و  ارزش ها  حفظ  دولت 

است.
که  میلیون نفری   50 داد:  ادامه  وی 
امروز  آمدند  دنیا  به  تحمیلی  جنگ  از  بعد 
مجازی  فضای  و  فکری  جنگ  تیررس  در 
دشمن قرار دارند که باید با حضور فعاالنه 
در فضای مجازی اجازه ندهیم دشمنان به 

برسند. خود  ا.هداف 
معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
تبیین  جهاد  اگر  گفت:  پایان  در  قوا  کل 
معلمان  و  اساتید  طالب،  روشنفکران،  را 
می توانند  قطعًا  کنند  پیاده سازی  به خوبی 
ارزش های انقالب را به نسل جوان انتقال 

► دهند.   

●  روایت رحیم صفوی از حضور روحانیون در دفاع مقدس    ●
صدور ۱۵۸ پروانه ساختمانی در منطقه ۵ قم؛

افزایش اقبال برای ساخت وساز 
در منطقه

 158 گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
پروانه   86 بنا،  توسعه  پروانه   2 بنا،  تجدید  پروانه   4 ساخت،  پروانه 
از  نشان  آمارها  این  گفت:  داشته ایم،  اصالحی  پروانه   9 و  تمدیدی 

است. پنج  منطقه  سطح  در  ساخت وساز  برای  مردم  اقبال 
اقدامات  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  قراچورلوی  زین العابدین 
اظهار  قم  شهری  پنج  منطقه  عمرانی  فنی  و  شهرسازی  حوزه  در 
داشت: در سال 1400 نسبت به سال های قبل رشد خوبی به خاطر 
گرفته  صورت  منطقه  این  در  پروانه  صدور  در  توافقات  و  تفکیک ها 

است.
پروانه   4 ساخت،  پروانه   158 گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
پروانه   9 و  تمدیدی  پروانه   86 بنا،  توسعه  پروانه   2 بنا،  تجدید 
برای  مردم  اقبال  از  نشان  آمارها  این  کرد:  ابراز  داشته ایم،  اصالحی 

است. پنج  منطقه  سطح  در  ساخت وساز 
مدیر منطقه پنج شهرداری قم ادامه داد: نکته قابل توجه صدور بیش 
پایان  مورد   52 نیز  آن  کنار  در  و  منطقه  در  تخلف  رفع  مورد   500 از 

است. صادرشده  کار 
وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته همچنین به 778 مورد استعالمات 
مختلف در سطح منطقه پاسخ داده شده است، خاطرنشان کرد: 109 

مورد از استعالمات مربوط به بانک ها بوده است.
و  داد  قرار  موردتوجه  را  عمرانی  و  فنی  حوزه  در  اقدامات  قراچورلوی 
افزود: یکی از پروژه های شاخص در منطقه در سال گذشته احداث و 

بود. و ورزشی شهیدان جودی  از مجموعه فرهنگی  بهره برداری 
وی با اشاره به زیربنای چهار هزار و 500 متری این مجتمع فرهنگی 
برای  تومان  میلیارد   20 و  عرصه  برای  میلیارد   9 شد:  یادآور  ورزشی 

است. شده  هزینه  آن  تجهیز 
ساختمان  را  پروژه ها  از  دیگر  یکی  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
اظهار  و  کرد  ذکر  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در  مرکزی  آتش نشانی 
30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته  پروژه  این  داشت: در حال حاضر 
که فاز به فاز در حال اجرا است و هنوز به مرحله تجهیز نرسیده است.
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همدردی مراجع تقلید و 
بزرگان حوزه با بازماندگان 

حادثه دلخراش آبادان

با  ای،  جداگانه  های  پیام  در  حوزه  بزرگان  و  تقلید  عظام  مراجع 
کردند. همدردی  آبادان  دلخراش  حادثه  بازماندگان 

در  حوزه  بزرگان  و  تقلید  عظام  مراجع  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
پیام های جداگانه ای، با بازماندگان حادثه دلخراش آبادان همدردی 

است: شرح  بدین  ایشان  پیام  متن  که  کردند 
چند  و  آبادان  تاسف بار  حادثه  پی  در  انقالب  رهبر  تسلیت  پیام 

مسئوالن: به  دستور 
الّرحیم الّرحمن  الله  بسم 

حادثه ی تأسف بار آبادان، عالوه ی بر نیاز به سرعِت عمل و استفاده ی 
اول  درجه ی  در  اکنون  که  تلفات  از  کاستن  برای  ظرفیتها  همه ی  از 
عبرت آموز  مجازات  و  حادثه  مقصران  پیگرد  وظیفه ی  است،  اهمیت 
آنان با همکاری قوه ی قضائیه و نیز تالش گسترده برای جلوگیری از 
تکرار آن در همه ی نقاط کشور، بر عهده ی همه ی ما مسئوالن کشور 
دولت،  مسئوالن  چندروزه ی  فعالیت  از  تشکر  با  میدانم  الزم  است. 
بازماندگان  به  و  نمایم  مطالبه  را  باره  این  در  کامل  جدیت  و  پیگیری 

کنم. عرض  تسلیت  حادثه  این  مصیبت دیده ی 
خامنه ای سیدعلی 

الله نوری همدانی آیت  پیام تسلیت حضرت 
الرحیم الرحمن  الله  بسم 

ِإَلْیِه  ا  ِإنَّ َو  ِلله  ا  ِإنَّ َقاُلوا  ُمِصیَبٌة  َصاَبْتُهْم 
َ
أ ِإَذا  ِذیَن  الَّ اِبِریَن  الصَّ ِر  َبشِّ َو 

وٰلِئَک ُهُم اْلُمْهَتُدون
ُ
ِهْم َو َرْحَمٌة َو أ وٰلِئَک َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِّ

ُ
َراِجُعوَن أ

حادثه ناگوار آبادان موجب تأسف و تأثر گردید.
مردم آبادان دارای سابقه درخشان در دورانهای مختلف انقالب بوده 

و همیشه دشمن شناس و حماسه ساز.
همدردی  اظهار  و  آبادان  متدین  اهالی  به  تسلیت  ضمن  اینجانب 
می  مسئولین  از  حادثه،  این  دیده  آسیب  و  داغدار  های  خانواده  با 
اینگونه  تکرار  از  تا  نموده  بررسی  را  موضوع  سریعتر  چه  هر  خواهم 

شود. جلوگیری  حوادث 
از خداوند متعال خواهانم. را  توفیقات همه 

همدانی نوری  حسین 
المقدسه قم 

5 خرداد 1401
الله سبحانی آیت  پیام تسلیت حضرت 

الرحیم الرحمن  الله  بسم 
إنا لله و إنا إلیه راجعون

باختن عده ای  آبادان که موجب جان  خبر فروریختن ساختمانی در 
از هم میهنان و مصدوم شدن گروهی دیگر، مایه تأسف و تأثر گردید.
به خانواده های داغدار و مصیبت زده تسلیت عرض نموده  اینجانب 
و از خداوند متعال برای جانباختگان طلب رحمت و مغفرت داشته و 

و مصدومان عافیت مسئلت دارم. برای مجروحان  همچنین 
کار  اندر  دست  بزرگ  مصیبت  این  در  که  کسانی  است  پیدا  ناگفته 
های  خانواده  برای  متعال  خداوند  از  باشند؛  پاسخگو  باید  اند  بوده 

دارم. مسئلت  جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  زده  مصیبت 
سبحانی جعفر 

05/03/1401
الله شبیری زنجانی: آیت  دفتر حضرت 

الرحیم الرحمن  الله  بسم 
ِإَلْیِه  ا  ِإنَّ َو  ِلله  ا  ِإنَّ َقاُلوا  ُمِصیَبٌة  َصاَبْتُهْم 

َ
أ ِإَذا  ِذیَن  الَّ اِبِریَن  الصَّ ِر  َبشِّ "َو 

ُهُم  وٰلِئَک 
ُ
أ َو  َرْحَمٌة  َو  ِهْم  َربِّ ِمْن  َصَلَواٌت  َعَلْیِهْم  وٰلِئَک 

ُ
أ َراِجُعوَن 

َ" ن و ْلُمْهَتُد ا
از  جمعی  آن  در  که  آبادان،  در  ساختمانی  ریزش  ناگوار  حادثه 
تأثر  و  تأسف  موجب  دادند،  دست  از  را  خود  جان  عزیز،  هم وطنان 

است. فراوان 
عزیز  مردم  و  داغدار  محترم  خانواده های  به  را  دردناک  مصیبت  این 
جان  برای  متعال  خداوند  از  و  گوییم  می  تسلیت  آبادان  صبور  و 
و  جمیل  صبر  بازماندگان  برای  الهی،  مغفرت  و  رحمت  باختگان، 
را  عافیت  و  سالمتی  حادثه،  این  دیدگان  آسیب  و  مجروحین  برای 

ریم. خواستا
آالم  رفع  انتظار است که در جهت  امر  اندرکاران  و دست  از مسئوالن 
تکرار چنین  از  تمهیدات الزم  اتخاذ  با  و  نمایند  آسیب دیدگان، تالش 

کنند. پیشگیری  تلخی،  حوادث 
زنجانی شبیری  آیت الله العظمی  دفتر 

خبـر

امروز روحانیت  اینکه  بیان  با  ◄    رئیس جمهوری 
جای  مردم  دل  در  تهمت ها  و  شایعات  همه  وجود  با 
دارد چراکه عالمان دینی در جایگاه دیانت هستند نه 
اما  می کنیم  دنبال  را  مذاکره  مسئله  گفت:  سیاست، 

نمی کنیم. آن  بر  متوقف  را  مردم  زندگی 
سید  والمسلمین  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
که  روحانی  شهید  هزار   4 کنگره  در  رئیسی  ابراهیم 
بود  قرار  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم  شهر  مصالی  در 
وضعیت  اما  باشم  داشته  حضور  کنگره  این  در  بنده 
و  سالم  تصویری  صورت  به  که  خورد  رقم  این گونه 
کنم. اعالم  شهدا  خانواده  و  علما  به  را  خود  احترام 

و  پیشتازان  همیشه  روحانیت  اینکه  بیان  با  وی 
بوده اند،  تاریخ  برای بشریت در طول  بزرگ  آموزگاران 
مقاومت،  ایستادگی،  برای  روحانی  شهدای  گفت: 
کسی  هیچ  از  آفرینی  بصیرت  و  آفرینی  مقاومت 
خود  وظیفه  و  تکلیف  به  همواره  و  نداشتند  هراس 

کردند. عمل 
همه  در  همیشه  علما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سختی ها در کنار مردم بودند، عنوان کرد: در همین 
شرایط کرونایی، روحانیت در راستای خدمت به مردم 
تالش بسیاری داشت، بنده تماسی با روئسای برخی 
عرصه هایی  که  گفتند  آن ها  و  داشتم  بیمارستان ها  از 
از جهاد و خودگذشتگی از روحانیت در بیمارستان ها 
مشاهده شد که این قشر را بهتر به مردم معرفی کرد.
همه  وجود  با  روحانیت  امروز  کرد:  عنوان  رئیسی 
چراکه  دارد  جای  مردم  دل  در  تهمت ها  و  شایعات 
سیاست،  نه  هستند  دیانت  جایگاه  در  دینی  عالمان 
می گویند  بلکه  بروید  نمی گویند  مردم  به  افراد  این 
دفاع  دوران  در  هستند،  عمل  اهل  افراد  این  بیایید، 
خود  کردند  مطرح  را  جهاد  موضوع  وقتی  نیز  مقدس 

داشتند. پرشور  حضور  جبهه  در 

میان  در  شهدا  آمار  باالترین  کرد:  خاطرنشان  وی 
اقشار به روحانیت اختصاص دارد و این آمار نشان از 
امروز وضعیت  امر جهاد است،  این قشر در  پیشتازی 
اگر  است،  تأمل  قابل  علمیه  حوزه  فضالی  و  طالب 
به  دریافتی  میزان  کمترین  کنیم،  نگاه  را  دریافتی ها 

این افراد اختصاص دارد، این یعنی کمترین دریافتی 
و بیشترین نقش آفرینی را در نظام اسالمی، روحانیت 

دارد.
خون  گفت:  شهدا  معظم  خانواده  به  خطاب  وی 
شهدا  خون  و  کرد  گره زدایی  عالم  از  شهدا  مطهر 
این  برکات  و  آثار  و  است  اباعبدالله)ع(  خون  امتداد 

شود. می  مشخص  بیشتر  آینده  در  خون 
چهره  شهدا  خون  برکت  به  اینکه  بیان  با  رئیسی 
است،  شده  برمال  عالم  در  امروز  مدرن  جاهلیت 
عنوان کرد: آنچه از بیداری اسالمی در منطقه شاهد 
دیروز  یمن  یمن،  شهداست،  خون  برکت  به  هستیم 

کند. مقاومت  سال  هفت  توانسته  که  است 
از مشکالت عالم  اینکه خون شهدا  بر  تاکید  با  وی 
پیام  باید  ما  گوش  گفت:  می کند،  گره زدایی  اسالم 
شهدا را بشنود که استقالل و آزادی، مقاومت در برابر 
معیشتی  مشکالت  رفع  کشور،  ساختن  دشمنان، 

ملی،  انسجام  و  وحدت  مردم،  به  توجه  مردم، 
فرمایشات  به  توجه  و  ملی  ارزش های  از  پاسداشت 

است. اسالمی  انقالب  رهبر 
انقالب،  از  مردم  حمایت  در  ما  گفت:  رئیسی 
کسوت  در  اما  نداریم  تردیدی  هیچ  رهبری  و  اسالم 
را دیدیم که صادق بودن چقدر  این  خدمتگزار مردم، 

دارد. تاثیر  اهداف  پیشبرد  در 
یک  در  سایبری  جنگ  یک  در  داد:  ادامه  وی 
انداختند  کار  از  را  کشور  بنزین های  پمپ  همه  لحظه 
در  گذاشتند،  ناکام  را  دشمن  هوشیاری  با  مردم  اما 
اهدافی  دنبال  به  دشمن  نیز  یارانه ها  توزیع  موضوع 

گذاشتند. ناکام  را  آنان  مردم  که  بود 
کردند  توصیه  اسالمی  انقالب  رهبر  گفت:  رئیسی 
و  کنند  همکاری  اقتصادی  اصالح  طرح  با  مردم  که 
مطلوبی  همراهی  متعال  خداوند  لطف  به  نیز  مردم 

داشتند.
الهی،  مدد  با  امروز  گفت:  جمهور  رئیس 
نظران،  صاحب  پشتیبانی  و  رهبری  رهبری های 
رفع خواهیم کرد. را  معیشتی  ویژه  به  مردم  مشکالت 

وی ادامه داد: همچنان که مسئله مذاکره را دنبال 
بخواهیم  که  امری  عنوان  به  را  تحریم ها  اما  می کنیم 
این  نمی دانیم؛  کنیم،  آن  بر  متوقف  را  مردم  زندگی 
کنیم  متوقف  را  کشور  پیشرفت  که  بود  نخواهد  گونه 
در  و  کنند  گیری  تصمیم  ما  برای  دیگران  بخواهیم  تا 
رهبری  راهبرد  ما  راهبرد  که  کرده ایم  اعالم  جا  همه 

است.
تشکیل  تحریم ها  رفع  از  مهم تر  گفت:  رئیسی 
این  که  تحریم هاست  سازی  خنثی  برای  قرارگاهی 
و  ارزشی  نیروهای  و  شده  پیگیری  جدیت  با  موضوع 
کنند. رفع  را  مشکالت  تا  هستند  مشغول  انقالبی 

کردن  ناامید  دنبال  به  دشمن  کرد:  تصریح  وی 
یا  بداند  نخواهد،  یا  بخواهد  کسی  هر  است  مردم 
و  مأیوس  مردم  که  کند  کاری  قدمش  با  اگر  نداند 
کرده  حرکت  دشمن  راهبرد  جهت  در  شوند  ناامید 
کاری  ملت  کردن  امیدوار  جهت  در  کسی  هر  و  است 

است. کرده  حرکت  اسالمی  نظام  جهت  در  کند 
را  کشور  آینده  کرد:  اظهار  سیزدهم  دولت  رئیس 
تالش  و  می دانم  کننده  امیدوار  و  درخشان  بسیار 
شهیدان  خون  برکت  به  شبانه روز  که  است  این  بنده 
عدالت  احساس  عزیز  مردم  که  کنم  عمل  صورتی  به 
شدنی  و  یافتنی  دست  را  امر  این  و  کنند  امنیت  و 

► می دانم.   

رئیس جمهور: 

● روحانیت در دل مردم است    ●
عالمان دینی در جایگاه دیانت هستند نه سیاست

مشکالت معیشتی را برطرف می کنیم

مدیریت  ساله  پنج  دوره  پایان  با     ◄
مدیرکل  کاشانی،  حسینی  موسی  سید 
با  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  جدید 
از  جمعی  و  ارشاد  وزیر  معاون  حضور 

شد. معارفه  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
آیین  »گویه«،  روزنامه  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  معارفه  و  تودیع 
سید  حضور  با  امروز  ظهر  قم  اسالمی 
امور  حقوقی،  معاون  هاشمی  محمد 
و  فرهنگ  وزارت  استان های  و  مجلس 
معاون  معلمی  مجدالدین  اسالمی،  ارشاد 
معاون  حاجی زاده  احمد  هنری،  حوزه 
روزبهانی  علی  محمد  قم،  استاندار 
حجت االسالم  قم،  هنری  حوزه  رئیس 
سرپرست  طباطبایی نژاد  احمد  سید 
روئسای  قم،  شهرداری  فرهنگی  سازمان 
هنری،  و  ادبی  فرهنگی،  انجمن های 
دیگر  و  رسانه ها  مسئوالن  مدیران 
آوینی  شهید  تاالر  در  استانی  مسئوالن 

شد. برگزار 
بیست،  شهر  خبری  پایگاه  نوشته  به 
بیطرفان،  علی  مجاهدی،  علی  محمد 
فرحناک،  علی  گل محمدی،  هادی 
نوروزیان  حسین  سلیمانی،  ابراهیم 
هنرمندان  جمله  از  عنایتی  حسن  و 
مراسم  در  حاضر  شاخص  و  پیشکسوت 

. ند د بو
مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی 

گفته  خود  عملکرد  از  گزارشی  در  قم 
است: در این سال ها ارتقای شاخص های 
سخت افزاری و نرم افزاری حوزه فرهنگ و 
شاخص ها  و  داشت  قرار  اولویت  در  هنر 
است.  داشته  رشد  درصد   90 از  بیش  در 
جشنواره  در  قم  ارشاد  اداره کل  انتخاب 
و  اول  رتبه  عنوان  به  دوبار  رجایی  شهید 
چهار  طول  در  دوم  رتبه  عنوان  به  بار  یک 

مدعاست. این  بر  دلیلی  گذشته  سال 
کرد:  خاطرنشان  کاشانی  حسینی 
فرهنگی  اقدامات متعددی در عرصه های 
آنان  از  برخی  که  شده  پیگیری  هنری  و 

پذیرفت. انجام  بار  اولین  برای 
وزیر  های  استان  معاون  اظهارات 
حجاب  و  عفاف  اینکه  درباره  ارشاد 
های  بخش  از  نیز  است  کشور  یک  مسئله 
قابل توجه مراسم تکریم و معارفه مدیرکل 
است  گفته  او  بود.  قم  استان  فرهنگ 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجموعه 
درحال  دینی  غیرت  و  انقالبی  همت  با 
در  ارزشی  برادران  از  و  است  امور  اصالح 
برخی  سقم  و  صحت  اواًل  داریم  توقع  قم 
ثانیًا  و  کنند  بررسی  را  حاشیه ای  مسائل 
ارزیابی  نسبت  به سایر اقدامات وزارتخانه 

. کنند
قم  بین المللی  شخصیت  به  هاشمی 
کل  اداره  است:  گفته  و  داشته  اشاره  هم 
قم موظف است  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ 

حوزه  با  اداری  مرسوم  کارهای  بر  عالوه 
از  ارشاد  مجموعه  ارتزاق  برای  انقالبی 
نظری  عقبه  عنوان  به  علمیه  حوزه های 
نظام، تعامل و اتصال جدی داشته باشد.
پیداست  ناگفته  کرده:  تصریح  وی 
حفظ  رئیسی،  آیت الله  دولت  مسئله  که 
انقالبی  رویکردهای  دینی،  ارزش های 
راستا  این  در  است،  بومی  ارزش های  و 
هم  واضح  و  نداریم  هم  زبانی  لکنت  هیچ 

کردیم. بیان 

وزارت  استان های  امور  معاون 
دوازده  به  اشاره  با  ارشاد  و  فرهنگ 
حکم  در  فرهنگ  وزیر  خواسته 
انتصاب مدیرکل جدید اداره ارشاد قم، 
گفت: عهد و میثاق ما با آقای عموزاده 
پیگیر  مجدانه  و  است  بند   ۱۲ همین 
سرانجام  به  را  موارد  همه  که  هستیم 

. نند سا بر

وزیر فرهنگ  حضور معاون استان های 
برای معارفه مدیر جدید اداره کل فرهنگ 
لحاظ  از  شاید  گرچه  استان  ارشاد  و 
در  و  مرسوم  وزارتخانه  در  جاری  روندهای 
ترکیب  همین  به  کشور  های  استان  دیگر 
ظرفیت  و  قم  منزلت  لحاظ  از  اما  باشد 
های بزرگ و غنی فرهنگی آن یک برخورد 

است. یافته  تنزل 

سازمان  و  نهادها  و  مراکز  تنوع 
فرهنگی  تولیدگر  و  ساز  فرهنگ  های 
یکی  به  را  استان  ارشاد  اداره  قم،  در 
منظومه  در  معمولی  های  ارگان  از 
این  و  است  کرده  تبدیل  قم  فرهنگی 
آن  ناکارآمدی  معنای  به  لزوما  جایگاه 
توزیع  معنای  به  تواند  می  بلکه  نیست 
قم  در  فرهنگی  های  مأموریت  تجزیه  و 
ادارات و سازمان  باشد که درباره دیگر 

است. صدق  قابل  نیز  های 

حجم منابع و ذخایر فرهنگی قم و انواع 
فرهنگ  کل  اداره  در  شده  ثبت  مؤسسات 
از  بیشتر  شاید  استان  اسالمی  ارشاد  و 
باشد  کشور  های  استان  از  دیگر  بسیاری 
و  عملکرد  دارای  مؤسسات  از  برخی  و 
تا  هستند  المللی  بین  و  ملی  تأثیرگذاری 
آنها  با  اداره کل ارشاد در مقایسه  آنجا که 
همچون یک مؤسسه فرهنگی معمولی در 

کند. می  جلوه  مؤسسات  سایر  کنار 
و  وظایف  که  است  آن  واقعیت  اما 
اختیارات حاکمیتی و دولتی سپرده شده 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات  و  وزارت  با 
ریل  و  سیاستگذاری  امکان  اسالمی، 
عظیم  جریان  به  دهی  جهت  و  گذاری 

دارد. را  استان  و  کشور  هنر  و  فرهنگ 
وزارت  رهبری،  معظم  مقام  تعبیر  به 

های  فعالیت  تمامی  عزیمت  نقطه  ارشاد 
عهده  بر  بزرگی  رسالت  و  است  فرهنگی 
دیگر  جوش  و  جنب  پر  فعالیت  و  دارد 
نهادهای فرهنگی در قم نباید عامل افول 
یا کاستن از اهمیت اداره فرهنگ و ارشاد 

شود.
امنیتی  و  معاون سیاسی  رابطه  این  در 
معارفه  و  تکریم  مراسم  در  قم  استانداری 
به  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اهمیت  تا حدود  که  کرده  اشاره  ای  نکته 
می  نشان  را  قم  ارشاد  اداره  کارکرد  و 
دهد. او گفته است فقط پنج اداره کل در 
شهدای  ملی  کنگره  کار  پای  قبل  دولت 
اداره کل  آنان  از  یکی  که  بودند  قم 
است.  بوده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
حسینی  آقای  اسن:  کرده  تصریح  وی 
کمک  برای  خود  ظرفیت  همه  از  کاشانی 
که  حالی  در  کرد  استفاده  کنگره  به 
باز  ما  روی  به  را  در  حتی  ادارات  بعضی 

. ند نکرد
است  خالءهایی  یادآور  اظهارات  این 
که در سطح استان وجود دارد و تنها اداره 
پر کند.  را  ها  آن  توانسته  ارشاد  و  فرهنگ 
وظایف  و  ها  مأموریت  کنار  در  نکته  این 
می  ها  استان  در  ارشاد  قانونی  و  اصلی 
فرهنگی  فضای  در  تحرک  موجب  تواند 
های  بخش  میان  همگرایی  و  قم  استان 

► شود..   مرتبط 

●  اداره فرهنگ و ارشاد قم، نقطه عزیمت تحرک فرهنگی استان    ●
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لوازم  تولیدکنندگان  نظر  طبق   ◄
و  فشارها  قدری  به  قم  در  داخلی  خانگی 
اندازی  سنگ  آنها  فعالیت  بر  داخل  موانع 
فشارهای  کنار  در  باید  که  است  کرده 
موانع  این  و  مشکالت  باز  تحریم  از  ناشی 
ارزی  نوسان  وجود  با  لذا  کنند  تحمل  را 
خرید  برای  سنگین  هزینه های  تحمل  و 
خود  محصوالت  هستند  مجبور  اولیه  مواد 
و  کنند  عرصه  بازار  به  باال  قیمت های  با  را 
این  بخت  نگون  کننده  مصرف  وسط  این 

بکشد. دوش  به  را  سنگین  هزینه های 
 97 سال  در  که  بود  دیروز  همین  انگار 
همزمان با شروع تحریم های ظالمانه علیه 
کشور واحدهای تولیدی برند سامسونگ و 
ال جی با توجه به مانع تراشی های آمریکا 
به  حاضر  دیگر  و  ترک  سرعت  با  را  ایران 
ایران  به  خود  خانگی  محصوالت  فروش 
این  گفت  می توان  جرئت  به  و  نشدند 
به  انداز مهمی  افق و چشم  رویداد سرآغاز 
نام »رونق تولید لوازم خانگی تولید داخل« 

. شد
پر  لوازم  جزو  خانگی  لوازم  صنعت 
که  است  جهانی  بازارهای  در  مصرف 
باعث  یابد  رونق  آن  تولید  کشوری  در  اگر 
خواهد  کشور  آن  اقتصادی  چرخه  رونق 
مختلفی  مدل های  شاهد  هرروز  و  شد 
بازارهای  در  خانگی  لوازم  محصوالت  از 
لوازم خانگی  تولید  امروز  مصرفی هستیم. 
آورده  دست  به  را  خوبی  جایگاه  کشور  در 
با  می توانند  حتی  که  جایی  تا  است 
بازارهای  و  رقابت  محصوالت خارجی خود 

کنند. اشباع  را  داخلی 
شاید کم تر کسی باور کند که در استان 
خانگی  لوازم  تولید  قم  مانند  کوچکی 
استان  این  و  است  یافته  رونق  داخلی 
را  مناسبی  جایگاه  زمینه  این  در  توانسته 
تولید  در  قم  امروز  یابد؛  دست  خود  برای 
برخی از محصوالت مرتبط با لوازم خانگی 
رتبه باالیی در کشور دارد و طبق راهبردی 
دارند  نظر  مد  استان  اجرایی  مسئوالن  که 
و  تحریم ها  همه  سازی  خنثی  با  باید 
انواع  تولید  به قطب  فشارهای خارجی قم 

شود. تبدیل  خانگی  لوازم 
عدم حمایت دولتی ها

قم  استان  اخیر  سال های  طی  هرچند 
ورود  مطلوب  خانگی  لوازم  تولید  حوزه  در 
واحدهای صنعتی  و  تولیدکنندگان  و  کرده 
برندسازی  و  رقابت  حال  در  زمینه  این  در 
از  دولت  شاید  و  باید  که  طور  آن  هستند، 
این واحدها حمایت نکرده است این روزها 
در  و  روبرو است  رکود  با  لوازم خانگی  بازار 
تولید  محصوالت  این  بازار  وضعیت  استان 
با  و  است  کور  و  سوت  حدودی  تا  داخل 
تا  هستیم  روبرو  محصوالت  قیمت  افزایش 
جایی که مصرف کننده باید برای خرید آن 

کند. تحمل  را  زیادی  هزینه های 
تولید  قم  مانند  کوچکی  استان  در 
است یافته  رونق  داخلی  خانگی  لوازم 
خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  نظر  طبق 
موانع  و  فشارها  قدری  به  قم  در  داخلی 
کرده  اندازی  سنگ  آنها  فعالیت  بر  داخل 
از  ناشی  فشارهای  کنار  در  باید  که  است 
تحمل  را  موانع  این  و  مشکالت  باز  تحریم 
تحمل  و  ارزی  نوسان  وجود  با  لذا  کنند 

مواد  خرید  برای  سنگین  هزینه های 
را  خود  محصوالت  هستند  مجبور  اولیه 
و  کنند  عرصه  بازار  به  باال  قیمت های  با 
این  بخت  نگون  کننده  مصرف  وسط  این 

بکشد. دوش  به  را  سنگین  هزینه های 

مقام  قیمت ها  افزایش  این  وجود  با 
لوازم  بازار  از  اخیرًا  هم  رهبری  معظم 
خانگی گالیه ها کرده و از تولیدکنندگان به 
خاطر وجود این هزینه های سنگینی که به 
دوش مصرف کننده به خاطر انتخاب برند 
ایرانی تحمیل می شود از برخی واحدهای 

کردند. انتقاد  تولیدی 
لوازم  آور  سرسام  افزایش  از  قمی ها 

دارند گالیه ها  ایرانی  خانگی 
صحبت های  پای  و  رفته  بازار  سمت  به 
لوازم  کننده  مصرف  و  فروشنده  چند 
همگی  می نشنیم  ایرانی  تولید  خانگی 
خانگی  لوازم  بازار  نامطلوب  وضعیت  از 
و  رسیدگی  خواهان  و  انتقاد  و  گالیه 
نظارت مسئوالن بودند. علیرضا منتظری، 
چند  خرید  برای  که  قمی  بازنشسته 
جهیزیه  برای  خانگی  لوازم  از  محصول 
عالقه  می گوید:  شده  بازار  روانه  دخترش 
لوازم  در  که  اعتمادی  به  توجه  با  داشتم 
برای  دارد  وجود  داخل  تولید  خانگی 
تولید  خانگی  لوازم  دخترم  تنها  جهیزیه 
این  متأسفانه  ولی  کنم  خرید  را  داخل 
از مغازه ای به مغازه دیگر  ایرانی  برندهای 
می شود  عرضه  متفاوتی  نرخ های  با  کاماًل 
 20 افزایش  با  خانگی  لوازم  بازار  نظر  به 
در  پرسید  باید  حال  است  روبرو  درصدی 
این میان مصرف کننده چه باید کند؟ من 
برای جهیزیه دخترم مجبور هستم در این 
خانگی  لوازم  باید  چرا  کنم  خرید  وضعیت 
به  گران تر  بازار  در  خارجی  برند  از  ایرانی 

برسد. فروش 
مینا رضایی یک بانوی قمی نیز با اشاره 
بازار لوازم خانگی و گرانی های  به وضعیت 
سرسام آور آن در گفت وگو با خبرنگار بازار 
ساید  یخچال  خرید  برای  می کند:  بیان 
و  پرس  را  بازار  و  مغازه  چندین  ساید  بای 
جو کردم هر کدام قیمتی را ارائه می دهند 

خرید  از  که  است  باال  قدری  به  قیمت ها 
که  جوانی  زوج های  اما  شدم  منصرف 
این  با  تازه در حال تشکیل زندگی هستند 
قیمت ها چگونه وارد زندگی می شوند؟ چرا 
نظارتی بر بازار لوازم خانگی نمی شود؟ در 

می توان  ایرانی  سرای  جمله  از  مغازه  چند 
ولی  کرد  خریداری  را  محصولی  قسطی 
نرخ هایی  اصلی  قیمت  روی  بر  قدری  به 
کشیده می شود که کمر مصرف کننده خم 

می شود.
مصرف  دوش  به  که  نابسامانی هایی 

می کند سنگینی  کننده 
جواد آذری که 10 سالی است در زمینه 
برندهای  ویژه  به  خانگی  لوازم  فروشندگی 
بازار  با  ارتباط  در  دارد  فعالیت  ایرانی  مهم 
توجه  با  می کند:  عنوان  خانگی  لوازم 
روزها  این  ایرانی  خانگی  لوازم  تنوع  به 
است  روبرو  رکود  با  خانگی  لوازم  بازار 
به  لوازم در شرایطی که  این  تولیدکنندگان 
آنها سخت می گذرد حمایت نمی شوند لذا 
خود  محصوالت  قیمت  افزایش  جز  راهی 
هم  کننده  مصرف  کمر  میان  این  و  ندارند 
سوت  خانگی  لوازم  بازار  و  است  شده  خم 

است. کور  و 
زوج های جوانی که تازه در حال تشکیل 
با این قیمت ها چگونه وارد  زندگی هستند 

زندگی می شوند؟
توجه  »با  قمی،  شهروند  این  گفته  به 
حمایت  بر  رهبری  معظم  مقام  تأکید  به 
تولید  افزایش  و  داخلی  تولیدکنندگان  از 
لوازم با برند ایرانی تورم و فشار اقتصادی از 
سویی و موانع داخلی از سوی دیگر باعث 
گرانی این لوازم شده و مصرف کننده دیگر 
با  داشت«  نخواهد  رغبت  خرید  سمت  به 
چند  از  که  میدانی  مصاحبه های  به  توجه 
مصرف کننده و فروشنده لوازم خانگی شد 
بررسی  برای  شد،  بررسی  لوازم  این  بازار  و 
وضعیت موجود به سمت اتحادیه این لوازم 

می شوم. جویا  را  وضعیت  و  روانه 
افزایش  دلیل  به  خانگی  لوازم  بازار 

است روبرو  رکود  با  اولیه  مواد  قیمت 
لوازم  اتحادیه  رئیس  اتویی،  حمیدرضا 

بازار  خبرنگار  با  گفتگو  در  قم  خانگی 
در  خانگی  لوازم  بازار  فعاًل  می کند:  اظهار 
نوسانات  است  گرفته  قرار  رکود  وضعیت 
ارزی و هم چنین افزایش قیمت مواد اولیه 
داشته  افزایش  قیمت ها  که  شده  باعث 

باشد. نامطلوب  بازار  وضعیت  و  باشند 
به  توجه  با  اخیرًا  می افزاید:  وی 
قیمت  باید  گرفته  صورت  آزادسازی های 
هم چنین  و  فروشی  خرده  و  تولیدکننده 
روی محصول ذکر شود؛  بر  کننده  مصرف 
قیمت  و  درصد   3 فروشی  عمده  قیمت 
خرده فروشی آن 10 درصد است در حالی 
تولید  و  کارخانه  قیمت  با  قیمت ها  این  که 

است. متفاوت تر  هم 
با  رقابت  قابلیت  ایرانی  خانگی  لوازم 

خارجی مشابه  تولیدات 
عضو  و  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
از  خود  که  ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت 
زمینه  در  مهم  فعاالن  و  تولیدکنندگان 
در  است  داخل  تولید  خانگی  لوازم  تولید 
قم  در  لوازم  این  تولید  وضعیت  با  ارتباط 
تولید  حوزه  در  می گوید:  بازار  خبرنگار  به 
استانها  برخی  در  چه  و  قم  استان  در  چه 
زمینه  این  در  و  داریم  مطلوبی  وضعیت  ما 
دارند  وجود  فعالی  تولیدی  واحدهای 
انباشت  دلیل  به  تولیدکنندگان  برخی 
به  که  انبارها  در  خود  تولیدی  محصوالت 
دنبال صادرات هستند با مشکالت روبرو و 
هستند. مشتری  دنبال  هم  داخل  بازار  در 
به  بازار  می افزاید:  خاکی  ابوالفضل 
از  خانگی  لوازم  محصوالت  برخی  لحاظ 
جمله ماشین لباسشویی اشباع شده؛ قباًل 
یخچال های  تولید  زمینه  در  ما  کشور  در 
بیشتر  و  بود  نشده  وارد  ساید  بای  ساید 
وارد  خارجی  کشورهای  و  کره  کشور  از 
تولیدی  واحدهای  اکنون  ولی  می کردیم 
مطلوب  بزرگ  یخچال های  تولید  زمینه  در 

دارند. خوبی  فعالیت  و  کرده  ورود 
محصوالت  از  استقبال  وی،  گفته  به 
تدابیری  به  توجه  با  داخل  تولید  خانگی 
لوازم  ورود  جلوی  و  اندیشیده  دولت  که 
در  تولید  نشده  داده  هم  خارجی  خانگی 
تولیدکنندگان  و  است  گرفتن  رونق  حال 
رقابت  حال  در  متنوع  لوازم  تولید  برای 
هستند خیلی از واحدهای تولیدی به ویژه 
در  انسانی  نیروی  هزار   2 با  قم  استان  در 
حال فعالیت هستند و قصد دارند وارد بازار 
خارج از کشور شده و با محصوالت خارجی 

کنند. رقابت 
موانع داخلی، گرانی و رکود بازار

ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
صادرات  ایران  کشور  در  می دهد:  ادامه 
جدیدی  کار  شاید  خانگی  محصوالت 
خوبی  اقدامات  همکاران  از  خیلی  باشد 
انجام داده و توانستند بازارهای کشورهای 
نظر  به  آورند؛  دست  به  را  همسایه 
سوی  از  که  خوبی  اشتیاق  این  با  می آید 
با کشور  رقابت  داریم شاهد  تولیدکنندگان 
صادرات  در  که  کشورهایی  دیگر  و  ترکیه 

دارند  گفتن  برای  حرفی  خانگی  لوازم 
باشیم و بازارهای خارجی را تسخیر کنیم.
و  موانع  به  اشاره  با  ادامه  در  خاکی 
مانع  داخل  در  که  سنگ اندازی هایی 
شده  داخل  تولید  خانگی  لوازم  بازار  رونق 

خانگی  لوازم  از  حمایت  طرح  می گوید: 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  داخل  تولید 
توانمندی  و  بود  بزرگی  و  مناسب  کار 
اما  داد  افزایش  را  داخلی  تولیدکنندگان 
اخیرًا  که  خانگی  لوازم  این  قیمت  افزایش 
و  مشکالت  با  هستیم  آن  شاهد  بازار  در 
دارد. ارتباط  تولیدکنندگان  چالش های 

فعاًل بازار لوازم خانگی در وضعیت رکود 
قرار گرفته است نوسانات ارزی و هم چنین 
که  شده  باعث  اولیه  مواد  قیمت  افزایش 
وضعیت  و  باشند  داشته  افزایش  قیمت ها 

باشد نامطلوب  بازار 
که  تولیدکننده ای  می کند:  اظهار  وی 
آوری  سرسام  قیمت  با  را  خود  اولیه  مواد 
از خارج از کشور مانند کشور چین و دیگر 
مشکالتی  روی  بر  می کند  وارد  کشورها 
جدای از فشارهای تحریم وارد می شود در 
زمینه  در  تسهیالتی  گذشته  در  که  حالی 
ولی  می کرد  دریافت  اولیه  مواد  کنند  وارد 
اکنون باید هزینه های سنگین واردات مواد 
آن  موانع داخل فشار  را تحمل کند؛  اولیه 
تحمیل  تولیدکننده  بر  تحریم  از  بیشتر 

می شود.
حمل و نقل گران شده است

اینکه  بیان  با  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
شده  برابر  سه  رانی  کشتی  قیمت  اکنون 
اثرات  نیز  کننده  بر مصرف  امر  این  و همه 
منفی به جا خواهد گذاشت، می افزاید: ما 
یا دو ساله  و  را یک ساله  می توانستیم کاال 
با نرخ چهار درصد در سال وارد کشور کنیم 
ولی این امکان دیگر برای ما وجود ندارد ما 
در کنار فشارهای سخت اقتصادی و تحریم 
ورود  زمینه  در  را  سنگینی  هزینه های  باید 
فعاًل  کنیم  تحمل  خارج  از  نیاز  مورد  لوازم 
بازپرداخت  نرخ  با  بانکی  تسهیالت  تنها 

می کنیم. دریافت  را  درصد   18
 24 صرف  قباًل  ما  می گوید:  ادامه  در 
از  خارج  را  خود  نیاز  مورد  لوازم  ساعت 
برای  اکنون  ولی  می کردیم  دریافت  کشور 
از  بیش  مرکزی  بانک  از  مجوز  یک  گرفتن 
باشیم  مرکزی  بانک  معطل  باید  ماه  یک 
از  خیلی  کند  تأمین  را  ما  نیاز  مورد  ارز  تا 
موانع همگی موانع داخلی هستند و شاید 

ندارند. تحریم  با  ارتباطی 
لوازم  قیمت  باید  می شود  گفته  وقتی 
خانگی آزاد شود لطمه ای به تولیدکنندگان 
درمان  دوای  امر  این  می کند  وارد 
از  حمایت  راه  تنها  نیست  تولیدکنندگان 
این  به  تسهیالت  ارائه  و  تولیدکنندگان 
گرانی ها  این  دلیل  نظر  به  و  است  واحدها 
تولیدکننده  به  که  است  هزینه هایی  وجود 
مجبور  هم  تولیدکننده  و  می شود  تحمیل 
است برای ادامه حیات خود قیمت کاال را 

► قم    بازار  دهد./  افزایش 

آیت الله سعیدی تاکید کرد؛
ساخت و سازها بر اساس ضوابط 

نظام مهندسی باشد
امام جمعه قم گفت: در حادثه ریزش ساختمانی در آبادان عبرت هایی 
وجود دارد که باید بدان ها توجه شود و ساخت و سازها باید بر اساس 

ضوابط نظام مهندسی باشد و با متخلفان برخورد شود.
به گزارش  مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه 
امام  شهادت  تسلیت  با  شد،  برگزار  قدس  مصلی  در  که  قم  هفته  این 
استمرار  )ع(  جعفر صادق  امام  مکتب  داشت:  اظهار  )ع(  جعفر صادق 
مکتب اسالم ناب محمدی است و در دوران حیات آن حضرت شورش ها 
از سویی رواج شبهات اعتقادی  و  و آشوب های پی در پی وجود داشته 
بود. اندیشه های متناقض فلسفی و کالمی در جامعه اسالمی حاکم  و 

تولیت حرم حضرت معصومه )س( بیان داشت: مکتب امام جعفر صادق 
و  اخالق  مکتب  و  انگاری  ساده  برابر  در  عقالنیت  مکتب  واقع  در  )ع( 
عرفان اسالمی در برابر مکتب های انحرافی بود و امام صادق )ع( با زنده 
علیه  سیدالشهدا  برای  عزاداری  مجالس  برپایی  و  عاشورا  داشتن  نگه 

السالم احیاگر اهل بیت )ع( بود.
امام جمعه قم با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقالب 
را عامل  این دیدار فتح خرمشهر  انقالب در  اظهار داشت: رهبر معظم 
نجات ملت برشمرد و جهاد و از خودگذشتگی و اخالص را عوامل پیروزی 

در آزاد سازی خرمشهر دانستند.
برای فتح خرمشهرها باید خود را آماده کنیم 

وی افزود: امروز نیز مانند آن دوران نیازمند مجاهدت و اخالص هستیم و 
این بیانات رهبر معظم انقالب توصیه به همگان بوده است که برای فتح 

خرمشهرها باید خود را آماده کنیم .
آیت الله سعیدی بیان داشت: رهبر معظم انقالب به نمایندگان توصیه 
قوا  تفکیک  و  نکنند  دخالت  خود  منطقه  نصب های  و  غزل  در  کردند 

است. کرده  مشخص  موضوعات  این  در  را  وظایف 
در  طبقه  ده  ساختمان  ریختن  فرو  به  اشاره  با  ادامه  در  قم  جمعه  امام 
آبادان بیان داشت: در این حادثه ناگوار عده ای از هموطنان ما کشته و 
عده ای نیز مصدوم شدند و رهبر معظم انقالب با پیامی به مسئوالن امر 
دستور رسیدگی به وضعیت این حادثه و برخورد عبرت آموز با کسانی که 

در این زمینه کوتاهی کرده و مقصر بودند صادر کردند.
عبرت هایی  حادثه  این  در  افزود:  )س(  معصومه  حضرت  حرم  تولیت 
اساس  بر  باید  سازها  و  ساخت  که  شود  توجه  بدان  باید  که  دارد  وجود 
ضوابط نظام مهندسی باشد و با افرادی که مسیری خارج از روند قانونی 
را طی می کنند می بایست برخورد شود و معیارهای فنی طبق قوانین در 

ساخت و سازها باید رعایت شود و تخلف از آنان جایز نیست.
در قم  روحانی  برگزاری کنگره 4000 شهید  به  اشاره  با  قم  امام جمعه 
رئیس  سخنرانی  و  انقالب  معظم  رهبر  پیام  با  کنگره  این  داشت:  بیان 
جمهور برگزار شد و هدف از برگزاری کنگره نیز تبیین راه و رسم شهدای 
بار  با شهدا  این کنگره  برگزاری  بهانه  به  و روحانیت  بوده است  روحانی 

کردند. بیعت  تجدید  دیگر 
پیشتازی روحانیت در تمامی عرصه ها

آیت الله سعیدی عنوان داشت: روحانیت در تمامی عرصه ها به خصوص 
در پیروزی انقالب اسالمی، سال های دفاع مقدس و کمک به محرومین 
همواره پیشتاز خدمت به مردم و محرومین بوده و در حوادث مختلف از 
جمله سیل و زلزله و کرونا در خط مقدم خدمت به مردم قرار داشته است 
جایی  به  راه  روحانیت  به  نسبت  دشمنان  پراکنی  شایعه  و  تخریب ها  و 

نخواهد فرد.
در  دولت  داشت:  ابراز  ادامه  در  )س(  معصومه  حضرت  حرم  تولیت 
مسیر رفع مشکالت مردم و کنترل گرانی های افسارگسیخته با مشورت 

دهد. انجام  را  الزم  اقدامات  امر  کارشناسان 
وی با اشاره به در پیش بودن میالد با سعادت حضرت معصومه )س( بیان 
داشت: حضرت معصومه )س( هم عالمه و هم مجاهده است و روز میالد 
حضرت و دهه بصیرت فرصت خوبی برای جهاد تبیین است و دختران 

عصر امروز نیز می توانند با الگو قرار دادن آن حضرت تمدن ساز شوند.

دهناد عضو شورای شهر خبر داد:
استقبال مدیریت شهری قم 
از ایده های فناورانه فنی و 

مهندسی
گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
نگاه  با  می توانند  بوده  شهری  مدیریت  مجموعه  از  بیرون  که  افرادی 
جدید راه حل خوبی را برای ارتقا و بهبود عملکرد شهرداری ارائه دهند 
که برگزاری جشنواره های فناورانه می تواند یاری گر مدیریت شهری در 

باشد. موضوع  این 
افتتاحیه  مراسم  در  دهناد  محمدحسین  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
جشنواره ایده های فناورانه فنی و مهندسی که در دانشکده فارابی برگزار 
شد، با اشاره به اینکه شرایط کشور در حال حاضر سخت بوده و اتکای 
زیاد اقتصاد به فروش نفت باعث شده به دیگر راهکارها توجهی نشود، 
اگر  که  دارد  وجود  ما  کشور  در  زیادی  منابع  و  ظرفیت ها  کرد:  اظهار 
تصمیمات درستی برای استفاده از آن ها اتخاذ شود، قطعًا آینده روشنی 

قرار می گیرد. ما  مقابل 
وی با تأکید بر اینکه قرار گرفتن ایران در محور ترانزیت منطقه یکی از 
خطوط  گسترش  سیاست  اگر  افزود:  است  خدادادی  ظرفیت های  این 
ریلی از جنوب به شمال و از غرب به شرق کشور محقق شود، می توانیم 
رونق  بار  ترانزیت  از  حاصل  درآمد  طریق  از  و  ببندیم  را  نفتی  چاه های 

ببخشیم. کشور  اقتصاد  به  زیادی 
عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم ادامه داد: از 
دیگر منابع عظیم این کشور وجود سرمایه انسانی جوان، متخصص، با 
منبع  این  از  کشورها  از  بسیاری  که  باالست  هوشی  ضریب  با  و  انگیزه 

هستند. بی بهره 
پلیمری  افزودنی ها  و  نانو  مواد  می گوید  نوآورانه  نگاه  شد:  یادآور  وی 
بهتر  آن  کیفیت  شوند  اضافه  آسفالت  به  اگر  که  دارد  وجود  مختلف 

داریم. نگاه  این  با  زیادی  فاصله  ما  ولی  می شود، 
و  کسب وکار  فضای  با  ما  آموزشی  نظام  اینکه  به  اشاره  با  دهناد 
و  کار  تضمین  برای  دانشجویان  کرد:  تصریح  دارد  فاصله  مهارت آموزی 
آینده شغلی خود باید مهارت های الزم در فضای کسب وکار را فرابگیرند، 
که  مسائلی  درگیر  را  ذهنتان  و  بدانید  را  جشنواره ها  این  قدر  باید 
فناورانه  راهکارهای  روز  برای مسائل  و  کنید  مواجه هستید  آن  با  روزانه 
بیابید و ما نیز در عملی شدن ایده ها حتمًا از دانشجویان خالق و نوآور 

کرد. خواهیم  حمایت 

رکود در بازار لوازم خانگی به دلیل گرانی؛خبـر

● قمی ها از افزایش سرسام آور قیمت لوازم خانگی ایرانی گالیه ها دارند   ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 1 اجرای احکام مدنی به شماره 1/1400ج/749 ثبت گردیده 
و  بتول   ، سمیه   ، رحیم   ، زینب   ، حکیمه  خواندگان  احمدی  فاطمه  خواهان 
قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  و  احمدی  پور  ابراهیم  همگی  امنه 
باقیمانده  و   10999 از  فرعی   153 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  ملی  بانک  و 
10999 اصلی بخش 1 قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما 
به   1400/9/1 مورخ   749 1400/ج  بایگانی  کالسه  پرونده  خصوص  در   :
پور  ابراهیم  حکیمه  خانم  و  خواهان  عنوان  به  احمدی  فاطمه  خانم  طرفیت 
موقعیت  از  طرفین  هماهنگی  با  فروش  دستور  بخواسته  )خواندگان(  غیر  و 
یداله  مالکیت  به  اصلی   10999 از  فرعی   153 ثبتی  پالک  ملک  ششدانگ 
به  معاینه  و  بازدید   10 پالک   16 کوچه  دانیال  خیابان  در  احمدی  پور  ابراهیم 
و  عرصه  رسد.  می  عرض  به  کارشناسی  نظریه  و  بازدید  نتیجه  لذا  اورده  عمل 
 1376/2/17 تاریخ   79246 مستند  شماره  با  فوق  ثبتی  پالک  ملک  اعیان 
موضوع سند مالکت اصلی به شماره چاپی 281106 سری سال که در صفحه 
حدود  با  است  گردیده  ثبت   61116 شماره  ذیل   381 جلد  امالک  دفتر   96
اربعه زیر : شماال به طول ده متر درب و دیواریست به شارع هشت متری شرقا 
پنج  طول  به  جنوبا  فرعی   152 دیوارخانه  به  دیوار  متر  چهار  و  بیست  طول  به 

به  غربا:  فرعی   204 و   205 های  خانه  دیوار  به  دیوار  متر  نیم  و  چهار  و  نیم  و 
طول بیست و چهار متر دیوار به دیوار خانه 1534 – فرعی در عرصه به مساحت 
 140 طبقه  هر  در  همکف  و  زیرزمین  شامل  ساختمان  طبقه  دو  مترمربع   240
اشپزخانه  و  هال  و  خواب  اتاق  یک  دارای  زیرزمین  گردیده  احداث  مترمربع 
حمام  و  اشپزخانه  و  هال  و  خواب  اتاق  دو  دارای  همکف  و  کامل  سرویس  و 
موزاییک  ساختمان  خارج  و  داخل  کف  است  راهرو  در  بهداشتی  سرویس  و 
سنگ  ساختمان  نمای  باشد.  می  کاری  سفید  داخل  در  ها  دیوار  بدنه  و  فرش 
رحیم  اقای  اختیار  در  ساختمان  طبقه  دو  کل  ندارد(  نما  مقداری  کوچه  )در 
پالک  ملک  اعیانی  و  عرصه  ارزیابی  الف:  است.  وراث  از  یکی  پور  ابراهیم 
قرار  از  عرصه  مترمربع   240 ارزش   -1 اصلی   10999 از  فرعی   –  153 ثبتی 
هر مترمربع 13/000/000 تومان جمعا 3/120/000/000تومان 2- ارزش 
جمعا  2/000/000تومان  مترمربع  هر  قرار  از  زیرزمین  اعیانی  مترمربع   140
هر  قرار  از  همکف  اعیانی  مترمربع   140 ارزش   -3 280/000/000تومان 
سه  ارزش   -4 308/000/000تومان  جمعا  2/200/000تومان  مترمربع 
حیاط  ارزش   -5 20/000/000تومان  گاز  و  اب  انشعاب  یک  و  برق  انشعاب 
سه  مبلغ  ردیف  پنج  ارزش  جمع  30/000/000تومان  نماسازی  و  سازی 
3/758/000/000تومان  تومان  میلیون  هشت  و  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد 

براورد و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/3/19 
ساعت 8/30 الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در 

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



گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر     ◄
به لحاظ  را  آقاتهرانی  آقای  اصالح طلبان 
مدیریت  لحاظ  به  و  سیاسی  ربط  و  خط 
دلیل  این  به  فقط  اما  دانند  نمی  مناسب 
بتوانند  که  دادند  رأی  آقاتهرانی  آقای  به 
می  که  روندی  زدن  هم  بر  برای  ایشان  از 
موفق  مجلس  در  را  اصولگرایان  تواند 

کنند. سوءاستفاده  کند، 
رئیسه  هیأت  سوم  سال  انتخابات 
ترکیب  به  نگاهی  شد،  برگزار  مجلس 
جبهه  با  همسو  نمایندگان  ائتالف  از  آرا 
طلب  اصالح  نمایندگان  و  پایداری 

کند. می  حکایت 
ائتالف  درباره  نمین  سلیمی  عباس 
در  طلب  اصالح  نمایندگان  و  ها  پایداری 
ما  برای  آزمونهایی  گاهی  گفت:  مجلس 
حرکت  درست  چقدر  که  کند  می  روشن 
رأس  در  عزیزان  برخی  شاید  کنیم.  می 
که  باشند  داشته  ارزیابی  یک  سیاسی 
در  ای  حرفه  بازیگران  برخی  از  متأثر 
برخی  در  باید  آننها  اما  نیستند  سیاست 
مورد  را  خودشان  جایگاه  زمانی  مقاطع 

دهند. قرار  جدی  توجه  و  بررسی 
وی افزود: جریان جبهه پایداری بحث 
خلوص و پاالیش را در جریان اصولگرایی 
بینیم  می  االن  اما  کرد  می  مطرح 
تأمل  جای  که  کند  می  اتخاذ  مواضعی 
جبهه  بیشترین  اتخاذ  جای  به  چون  دارد 
سیاسی،  جریانات  برخی  برابر  در  گیری 
با کسانی رویارویی می کند که کامال باید 

دهد. نشان  همراهی  آنها  با 
یادآور  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 

پایان  از  بعد  آقاتهرانی  آقای  جناب  شد: 
به  »تا  که  کرد  مطرح  مجلس  انتخابات 
تالش  و  بودم  قالیباف  آقای  مخالف  حال 
که  حاال  اما  نباشد  لیست  در  او  کردم 
قالیباف  آقای  با  من  شد  برگزار  انتخابات 
همراه خواهم بود و کامال از ریاست او در 
اما  کرد«  خواهم  حمایت  حمایت  مجلس 
دوستانی  شد  مشخص  متأسفانه  امروز 
امیدوار  پایداری  جبهه  در  آنها  به  ما  که 
انقالبی  سوپر  افراطی  نیروهای  که  بودیم 
رویکردی  چنین  تنها  نه  کنند،  کنترل  را 
بلکه مشخص می  آنها شاهد نیستیم  از  را 
مثل  خوبی  دوستان  اعتبار  از  که  شود 
هیچ  که  دیگری  عناصر  آقاتهرانی  آقای 
استفاده  سوء  دارند  نیستند  دفاع  قابل 
نیروهای  کنار  در  را  آنها  و  کنند  می 

دهند. می  قرار  طلب  اصالح 
آقای  آنکه  جای  به  داد:  ادامه  وی 
کند  هدایت  را  تندرو  نیروهای  آقاتهرانی 
نشوند،  هم موضع  پرمسئله  عناصر  با  تا 
شاهد  را  ها  همراهی  اینگونه  متأسفانه 
طور  به  تندرو  عناصر  چون  هستیم 
باید  بنابراین  کنند  پنهانی هدایتگری می 
معتقدم  بود.  پنهان  هدایتگران  مراقبت 
می  تر  پیچیده  ما  سیاسی  مسائل  هرچه 
اما  افزوده شود  نیز  ما  بر دقت  باید  شود، 

نیستیم. شاهد  را  حالتی  چنین 
تنها  نه  کرد:  اظهار  نمین  سلیمی 
خدمت  در  پایداری  جبهه  آقایان 
نیستند  اصولگرایی  جریان  پاالیش 
ضربه  نیروهای  خدمت  در  کامال  بلکه 
نگاهی  دارند.  قرار  اصولگرایی  به  زننده 

رئیسه  هیأت  انتخابات  آرای  به  آماری 
کند.  می  روشن  بهتر  را  موضوع  مجلس 
 230 مجلس  در  اصولگرایان  فراکسیون 
عضو دارد که در دو سال گذشته اجماعی 
آقای  همچون  آقایانی  و  دادند  می  رأی 
به  شان  رأی  کردند  می  اعالم  آقاتهرانی 
دوره  این  اما  است  قالیباف  آقای  ریاست 
آقای  برابر  در  که  کسانی  آرای  تعداد 
رأی  دهد  می  نشان  ایستادند  قالیباف 
یک  در  کامال  طلبان  اصالح  رأی  با  آنها 

دارد. قرار  مسیر 
به  آقایان  نگاه  واقعا  آیا  افزود:  وی 
هیچ  به  نگاه  این  با  است؟  این  مدیریت 
فهیم  و  معتدل  عناصر  توانند  نمی  وجه 
زشت  بسیار  این  و  کنند  همراه  خود  با  را 
شخصیت  یک  شود  مشخص  که  است 
چه  در  اخالقی  لحاظ  به  احترام  مورد 
شایسته  این  کند.  می  بازی  دارد  میدانی 
آقایان  این  شد  خوب  آنکه  ضمن  نیست، 
دیگران  که  دیدند  و  کردند  کشی  وزن 

اندیشند. می  چگونه  آنها  درباره 
وی ادامه داد: چنین وزن کشی هایی 
زند  می  ضربه  آنها  به  حیثیتی  لحاظ  به 
به  متعلق  خودشان  آنها  حالیکه  در 
قرار  به  نباید  بنابراین  نیستند  خودشان 
شوند.  راضی  شرایطی  چنین  در  گرفتن 
نیروی  یک  عنوان  به  آنها  حال  عین  در 
بی  این  و  شوند  می  ارزیابی  اصولگرا 
می  رقم  اصولگرایی  برای  که  اعتباری 
در  گرفتن  قرار  گرچه  نیست.  ارزنده  زنند 
اما  زند  می  آنها  به  ضربه  شرایطی  چنین 
در عمل این ضربه به کل اصولگرایی وارد 

شود. می 
بیان  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
مدیر  وجه  هیچ  به  که  افرادی  کرد: 
نیستند  قادر  و  شوند  نمی  شناخته 

نباید  کنند  مدیریت  را  پیچیده  مسائل 
خودشان مرتب را در ترازوی سنجش قرار 
جایگاه  در  تواند  می  کسی  هر  بدهند. 
بعضی  ولی  باشد  تأثیرگذار  بسیار  خودش 
تخریب  را  آنها  شخصیت  بیمار  عناصر 
در  توانند  می  آنها  حالیکه  در  کنند،  می 
باشند  مفید  بسیار  بسیار  دیگری  عرصه 
باشند.  داشته  را  خود  خاص  مقبولیت  و 
شخصیت  هم  و  خواهیم  می  مدیر  هم  ما 
های  موقعیت  در  بتواند  که  اخالقی 
تأثیرگذاری  و  شود  میدان  وارد  ضروری 

باشد. داشته  را  خودش  خاص 

وی افزود: بعضی اوقات حمایت ها نه 
مدیر  را  آنها  افراد  که  است  آن  دلیل  به 
می  است  آن  دلیل  به  بلکه  دانند  می 
یعنی  کنند.  سوءاستفاده  آنها  از  خواهند 

کسانی  جانب  از  شان  آرای  اعظم  بخش 
به  دارند.  سوءاستفاده  قصد  که  است 
اعتقاد  طلبان  اصالح  تر  روشن  عبارت 
شایسته  مدیر  آقاتهرانی  آقای  که  ندارد 
آقای  طلبان  اصالح  واقع  در  است.  ای 
و ربط سیاسی  به لحاظ خط  را  آقاتهرانی 
دانند  نمی  مناسب  مدیریت  لحاظ  به  و 
آقاتهرانی  آقای  به  دلیل  این  به  فقط  اما 
بر  برای  ایشان  از  بتوانند  که  دادند  رأی 
تواند اصولگرایان  هم زدن روندی که می 
سوءاستفاده  کند،  موفق  مجلس  در  را 

► کنند.   
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یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد:
تالش جریان اصالحات برای 

بهره گیری سیاسی از وضعیت 
گرانی ها  

اطالع  و  شود  نظارت  و  کنترل  ها،  گرانی  اگر  گفت:  نیا  سبحانی 
رسانی و توجیه الزم هم برای مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه صورت 

شد. نخواهد  ایجاد  آینده  سیاسی  معادالت  در  تغییری  بگیرد، 
رئیسی  ابراهیم  دولت  حامی  سیاسی  فعال  نیا،  سبحانی  حسین 
کوتاه  در  گفت:  کشور  آرایش فضای سیاسی  بر  گرانی ها  تأثیر  درباره 
آقای  البته  داشت.  مسئله  این  درباره  بینی  پیش  توان  نمی  مدت 
پرداخت  مدل  این  که  کردند  تأیید  اقتصادی  نظران  و صاحب  رئیسی 
آن  در  تغییری  باید  و  نبوده  هدف  جامعه  و  مستضعفین  نفع  به  یارانه 

شود. انجام 
این  وارد  دولت  افزود:  کشور  در  یارانه  توزیع  اصالح  به  اشاره  با  وی 
در  افزایش  یکسری  مدت  کوتاه  در  که  است  طبیعی  و  شد  پروسه 
که  باشیم  داشته  مختلف  های  بخش  کاالهای  و  محصوالت  قیمت 
های  یارانه  البته  کند.  می  تحمیل  مردم  زندگی  بر  را  فشارهایی  قطعا 
جدید می تواند بخشی از این عوارض را کم کند ولی این بهانه برای 
شود. می  اضافه  روز  به  روز  ها  گرانی  که  است  فراهم  دولت  کوبیدن 
برای  اصالحات  جریان  تالش  به  اشاره  با  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
بهره گیری سیاسی از وضعیت گرانی ها به نفع خود، یادآور شد: اگر 
را  مدنظرش  اقتصادی  تغییرات  مناسب  زمان  یک  در  بتواند  دولت 
به  بود،  خواهد  آنها  نفع  به  کار  این  بدانند  هدف  اقشار  و  کند  ایجاد 
آرایش  بر  تأثیری  دولت  اقتصادی  برنامه  این  نهایت  در  آید  نمی  نظر 

برسد. هدفش  به  رقیب  جریان  و  بگذارد  کشور  سیاسی  فضای 
کند،  هدایت  درست  سمت  به  را  مسائل  بتواند  دولت  اگر  افزود:  وی 
اطالع  حال  عین  در  و  شود  نظارت  و  کنترل  ها  گرانی  که  طوری  به 
رسانی و توجیه الزم هم برای مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه صورت 
مگر  شد.  نخواهد  ایجاد  آینده  سیاسی  معادالت  در  تغییری  بگیرد، 
آنکه دولت نتواند این کارها را انجام دهد و مدیریت اوضاع در کنترل 

برود. در  دستش  از  گرانی ها 
سبحانی نیا در ادامه گفت: در کوتاه مدت این اتفاق نمی افتد، آنها 
دهند  انجام  ای  رسانه  مانورهای  و  کارها  یکسری  توانند  می  نهایتا 
ولی معادالت آینده بستگی به عملکرد و آثار اقدامات دولت بر جامعه 
و  دهد  پاسخ  هدف  جامعه  انتظارات  به  بتواند  دولت  چقدر  هر  دارد. 
از  تواند  افراد ذی حق برسد، قطعا بهتر می  یارانه پرداختی به دست 

شود. برخوردار  اجتماعی  همراهی 

خبـر

تصمیم  علی الریجانی  که  زمانی  تا     ◄
حضور  عدم  یا  حضور  برای   را  خود  قطعی 
در انتخابات مجلس اعالم کند دو گروه در 

برد. به سر خواهند  خوف و رجا 
»فیلسوف  نو،  قرن  گزارش  به 
دلیل  به  که  است  لقبی  این  سیاستمدار« 
میرزا  فرزند  چهارمین  به  فلسفه  دکتری 
است؛  کرده  پیدا  اختصاص  آملی  هاشم 
خبرهای  گذشته  یک سال  در  که  کسی 
زیادی حول محورش چرخید و این خبرها 

دارد. ادامه  هم  امروز  همین  تا 
سال های  همان  در  که  الریجانی  علی 
بروزش  و  ظهور  با  انقالب  پیروزی  ابتدایی 
به  خبر  مرکزی  واحد  ریاست  سمت  در 
در  عضویت  با  گذاشت،  پا  سیاست  عالم 
این  در  را  طوالنی تری  راه  پاسداران  سپاه 
مسیر انتخاب کرد و وقتی به عنوان رئیس 
شد  منصوب  جام جم  شیشه ای  ساختمان 
تا  گذاشت  بجا  خود  از  شناخته تری  چهره  
قوه  راس  در  ساله اش   12 حضور  با  اینکه 
مقننه دیگر حسابی برای خود در سیاست 

کرد. پیدا  پایگاهی  و  جایگاه  ایران 
پهنه  در  که  الریجانی  برادران  میان  در 
جایگاه   57 سال  از  بعد  ایران  سیاست 
فراز  با  البته  و  کرده اند  پیدا  پایگاهی  و 
علی  گفت  باید  بود  همراه  فرودهایی  و 
از  متفاوت تر  کمی  مسیرش  الریجانی 
می توان  را  تفاوت  این  و  بود  خود  برادران 
از دریچه ی چرخش های سیاسی نگاه کرد 
چرخش های  همین  گفت  بتوان  شاید  و 
که  بود  سیاسی  نگاه  تکامل  یا  سیاسی 
و  نیامد  خوش  بسیاری  مذاق  به  نهایتا 
ریاست  انتخابات  گردونه  از  را  الریجانی 
دید  باید  حاال  و  گذشت  کنار  جمهوری 
سیاسی  آینده  برای  الریجانی  علی  برنامه 
دوباره  بازگشت  یا  است  نشستن  کنار  خود 

سیاست؟! آغوش  به 
انتخابات ۱۴۰۰ و شوک رد صالحیت
با  خداحافظی  از  پس  الریجانی  علی 
عضو  عنوان  به  رهبری  حکم  با  مجلس 
مشاور  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
پیش بینی  هرچند  شد  منصوب  رهبری 
حرف  اما  داشت  وجود  حکمی  چنین 
در  هم  آن  الریجانی  درباره  حدیث ها  و 

احتمال  محور  حول  بیشتر  انتخابات  سال 
انتخابات  سیزدهمین  جریان  در  حضورش 
دقیقه  تا  هرچند  بود.  جمهوری  ریاست 
تیم  و  الریجانی  سوی  از  موضوع  این   90
حامی اش تکذیب می شد اما در آخرین روز 
الریجانی  انتخابات  در  نام نویسی  مهلت  از 
رساند  کشور  وزارت  ساختمان  به  را  خود 

قبل  سال   16 به  نسبت  ُپرتری  چنته  با  تا 
اول  روز  او در همان  رقابت شود.  وارد گود 
خودش را برای یک رقابت تمام عیار آماده 
رقبایش  مهمترین  به  کنایه  با  و  بود  کرده 
رئیسی  ابراهیم  و  رضایی  محسن  یعنی 
و  است  پادگان  نه  اقتصاد،  حوزه   « گفت: 
اداره شود.« با تشر و دستور  نه دادگاه که 
صالحیت  بررسی  مهلت  یافتن  پایان  با 
جامعه  نگهبان  شورای  سوی  از  کاندیداها 
آن رد صالحیت  و  با یک شوک مواجه شد 
که  صالحیتی  رد  بود؛  الریجانی  علی 
در  او  دختر  اقامت  دلیل  به  می شد  گفته 
آمریکا رقم خورده است؛ هرچند الریجانی 
وظیفه  حسب  »بر  جمله  یک  گفتن  به 
ادامه  در  همچنین  و  بود  شده  کاندید 
هستم.«  الهی  رضای  به  »راضی  گفت: 
متوجه  زیادی  انتقادات  اما  کرد  بسنده 
رهبری  انتقاد  حتی  و  شد  نگهبان  شورای 
ایشان  به طوری که  به دنبال داشت  را هم 
»هنگام  فرمودند:  سخنرانی  جریان  در 
برخی  به  نسبت هایی  صالحیت،  احراز 
خانواده شان  یا  خودشان  به  یا  داده شد 

خالفی  گزارش های  نداشت.  واقعیت  که 
خالف  که  شد  مشخص  هم  بعد  که  بود 
هم  بعد  بود؛  غلطی  گزارش های  است. 
در  متأّسفانه  و  است  خالف  که  شد  ثابت 
فضای  می گویم  من  اینکه  مجازی  فضای 
مجازی ِول و رها است همین است، بدون 
منتشر  را  چیزها  این  بندی  و  قید  هیچ 

از  مطالبه ام  و  است  این  خواهشم  کردند. 
جبران  که  است  این  مسئول  دستگاه های 
کنند. مواردی که یک گزارشی خالف واقع 
مربوط  کسی،  فرزند  به  مربوط  شده  داده 
که  شده  معلوم  هم  بعد  کسی،  خانوادٔه  به 
کنند.  جبران  را  این  است،  واقع  خالف 
وظایف  باالترین  جزء  افراد  آبروی  حفظ 
دچار  عفیف،  و  محترم  خانواده  این  است. 
و  شدند  نسبت هایی  چنین  یک  با  مواجهٔه 
برخالف  البته  شد.«  جفا  و  ظلم  آن ها  به 
شورای  تصمیم  در  انتقاد  این  انتظار 
نگهبان تاثیری نداشت و اعالم شد که این 

است. شده  اتخاذ  درستی  به  تصمیم 
صالحیت  رد  به  واکنش  در  الریجانی 
نگهبان  شورای  از  خرداد   22 روز  خود 
او را منتشر  تا دالیل رد صالحیت  خواست 
کنند و این نقطه آغاز تنش میان الریجانی 

بود. نگهبان  شورای  اهالی  و 
بازگشت به پارلمان

یکسال می شود که از داستان پرماجرای 
هرچند  و  است  گذشته   1400 انتخابات 
فاصله  اخبار  صدرنشینی  آن  از  الریجانی 

چرخ  پیرامونش  اخبار  همچنان  اما  گرفته 
دیگری  زمزمه های  روزها  این  و  می خورد 

می شود. شنیده  درموردش 
صحبت ها  می رسد  نظر  به  که  آنطور 
کانون  به  الریجانی  علی  بازگشت  سر  بر 
انتخابات مجلس در  قدرت و حضورش در 
نیست  مشخص  هنوز  است.   1402 سال 
علی  شخصی  میل  از  ناشی  زمزمه ها  این 
اما  اطرافیانش  تمایل  یا  است  الریجانی 
نقطه  در  جنب وجوش هایی  هست  هرچه 
وسط جناح راست وچپ ایجاد شده است.

اعتدالیون  میان  در  جنب وجوش  این 
چندان دور از ذهن نبود و از آنجا که یک بار 
دهمین  جریان  در  و   94 سال  در  از  پیش 
توافق  نقطه  به  الریجانی  مجلس  انتخابات 
تبدیل  میانه رو  اصولگرایان  و  اصالح طلبان 
طیف  دو  که  نیست  بعید  هیچ  بود  شده 
زدن  کنار  امید  آخرین  این  سر  بر  دوباره 

کنند. توافق  قانون گذاری  مرکز  تندروها 
تصمیم  الریجانی  علی  که  زمانی  تا 
عدم  یا  حضور  برای  را  خود  قطعی 
کند  اعالم  مجلس  انتخابات  در  حضور 
خواهند  سر  به  رجا  و  خوف  در  گروه  دو 
در  زیادی  نگرانی  که  گروهی  اولین  برد. 
دارد  الریجانی  سیاسی  تصمیمات  مورد 
هستند.   98 انتخابات  فاتحان  طیف 
از  مردم  دلسردی  اگر  که  کسانی  همان 
شورای  کمک های  و  رای  صندوق های 
احتماال  نبود  رقیب  حذف  برای  نگهبان 
امروز اکثریت کرسی های مجلس را هم در 
اختیار نداشتند. فاتحانی که خودشان هم 
را ندارند و  به خوبی می دانند رای اکثریت 
طیف  بروز  و  ظهور  با  نیم بند  آرای  همین 

بیفتد. خطر  به  می تواند  رقیب 
الریجانی  زمانی  که  تندرو  اصولگرایان 
در سیبل انتقاداتشان قرار داشت به خوبی 
طیف  و  الریجانی  حضور  که  می دانند 
زیان  به  می تواند  انتخابات  در  او  حامی 
در  مانور  و دست کم قدرت  تمام شود  آنها 
از چنگشان درآورد. را  قانون گذاری  حیطه 
دلشان  در  نگرانی  که  دیگری  گروه  اما 
معتدلینی  و  اضالح طلبان  می زند  موج 
اشتباهات  با  پیش  سال  دو  که  هستند 
یک  به  که  اجتماعی ای  سرمایه   پی  در  پی  

می شد  حاضر  رای گیری  صفوف  در  اشاره 
آخرین  به  چشم  حاال  و  دادند  دست  از  را 
را  قدرت  کانون  به  بازگشت  برای  امیدها 
برای  امیدها  از  یکی  الریجانی  و  دارند 

است. پارلمان  به  طیف  این  بازگشت 
تیغ دو لبه برای شورای نگهبان

ناباوری  عین  در  که  بود  پیش  یکسال 
در  را  صالحیت  رد  مهر  نگهبان  شورای 
که  کسی  نشاند  الریجانی  علی  کارنامه 
مشاور  منصب  در  حکمش  مهر  هنوز 
رکورد  و  بود  نشده  خشک  قوا  کل  فرمانده 
بیشترین ریاست مجلس را به نام خود رقم 
زده بود. البته این اولین بار نبود که شورای 
در  اصلی  مهره های  حذف  ریسک  نگهبان 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  جریان 
با   92 سال  در  دیگر  یکبار  او  می پذیرد؛  را 
ردصالحیت هاشمی رفسنجانی تجربه این  

. بود  آورده  دست  به  را  کار 
علیه  که  نفی  موج  و  انتقادات  هرچند 
در  تاثیری  افتاد  راه  به  نگهبان  شورای 
هزینه   وجود  این  با  اما  نداشت  تصمیمش 
حکومتی  نهاد  این  اقدامات  متوجه  زیادی 
شد که این سوال را در ذهن تقویت می کند 
رقابت های  گود  وارد  الریجانی  اگر  که 
حاضر  نگهبان  شورای  آیا  شود  انتخاباتی 
را  او  دوباره  ردصالحیت  ریسک  است 

بپذیرد؟
اصولگرایان  طیف  حضور  آنکه  وجود  با 
محمد  مانند  الریجانی  منتقدان  و  تندرو 
از  یکی  نگهبان  شورای  ترکیب  در  دهقان 
بررسی  برای  تصمیمات  در  موثر  عوامل 
سیزدهمین  کاندیداهای  صالحیت 
محسوب  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برای شورای  توانی  اما شاید دیگر  می شود 
چنین  بار  باشد  قادر  که  نباشد  نگهبان 
تحمل  خود  شانه های  روی  را  هزینه ای 
وجود  هم  گمانه  این  دیگر  سوی  از  کند. 
دارد که رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی 
داشت  اهمیت  نگهبان  شورای  برای  آنقدر 
بپذیرد  را  اصلی  رقبای  حذف  ریسک  که 
محمدباقر  مخاطبش  وقتی  که  موضوعی 
هم  بر  را  معادالت  می تواند  باشد  قالیباف 
قیمتی  هر  به  رقیب  حذف  اهمیت  و  بزند 
به بایگانی برای روز مبادا سپرده شود.   ►

شورای نگهبان ریسک ردصالحیت دوباره او را می پذیرد؟ 

●  زمزمه های بازگشت دکتر الریجانی به پارلمان    ●

عباس سلیمی نمین: 

●  پایداری ها در خدمت ضربه زنندگان به اصولگرایی هستند    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه های صادره از شعبات 17 و 6 و 13 و 21 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 2 اجرای 
احکام مدنی قم به شماره 2/99ج/256 و 2/1400ج/154 و 2/1400ج/921 ثبت گردیده له امیر حسین 
و  بهای  محمدرضا  علیه  جمکرانی  رضایی  اشرف  و  ثابت  حسینی  السادات  اعظم   ، زارعی  ناصر   ، فرحناکی 
سازمان ملی زمین و مسکن محکوم علیه محکوم است به پرداخت 661/500/000 ریال در حق امیر حسین 
526/000/000ریال  مبلغ  و  ثابت  حسینی  السادات  اعظم  حق  در  69/989/500ریال  مبلغ  و  فرحناکی 
مبلغ  پرداخت  و  زارعی  ناصر  حق  در  500/453/698ریال  مبلغ  و  جمکرانی  رضایی  اشرف  حق  در 
37/800/000ریال بابت هزینه های مرحله اجرا در حق محکوم لهم مبلغ 87/897/159ریال نیم عشر در 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که کارشناس به شرح 
ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا ازاموال به میزان بدهی محکوم علیه به فروش خواهد رسید. به ادرس قم ، 
شهرک قدس ، بلوار ولیعصر )عج( شرقی ، کوچه 91 ، سمت چپ ، اخرین ساختمان ، با کد نوسازی 1-0-

249-409-4ضمن مراجعه به شعبه و اگاهی از دستور محترم قضایی و متعاقبا مراجعه به محل وقوع ملک 
، نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: 1( قرار کارشناسی : ارزیابی مصالح پای کار دپو شده در 
محل ساختمان در حال احداث به ادرس قم ، شهرک قدس ، بلوار ولیعصر )عج( شرقی، کوچه 91 ، سمت 
چپ ، اخرین ساختمان. 2( مشخصات و میزان مصالح موجود پای کار: 1-2( سرامیک کف به ابعاد 80*80 
سانتی متر ازکارخانه پردیس سرام مدل پاژ به متراژ 714 مترمربع از قرار هر مترمربع 1/900/000ریال 2-2( 

سرامیک پردیس مدل گلوبال به متراژ 157مترمربع از قرار هرمترمربع 1/750/000ریال 3-2(  تیرچه بتنی 
به متراژ 466متر طول از قرار هر متر طول 560/000ریال 4-2( سنگ طولی تراورتن به عرض 40 سانتی متر 
به متراژ تقریبی 130 مترمربع از قرار هر مترمربع 1/600/000ریال 5-2( خاموت به ابعاد 35*40 سانتی 
متر به تعداد 550 عدد از ارماتور نمره 8 اجدار به وزن 347 کیلوگرم از قرار هر کیلو 200/000ریال 2-6( 
میلگرد نمره 20 به تعداد 45 شاخه 12 متری به وزن 1300 کیلوگرم از قرار هر کیلو 130/000ریال 2-7( 
 )2-8 قرار هرکیلو130/000ریال  از  کیلوگرم   1700 وزن  به  متری   12 90 شاخه  تعداد  به   16 نمره  میلگرد 
قرار هر کیلو 130/000ریال 2-9(  از  به وزن 600 کیلوگرم  تعداد 42 شاخه 12 متری  به  نمره 14  میلگرد 
میلگرد نمره 22 به تعداد 44 شاخه 12 متری به وزن 1500 کیلوگرم از قرار هر کیلو 130/000ریال 2-10(  
نبشی نمره 10 به طول 6 متر به تعداد 2 عدد از قرار هر عدد 12/600/000ریال 11-2( نبشی نمره 4 به 
طول 6 متر به تعداد 24 عدد از قرار هر عدد 1/300/000ریال 12-2( نبشی  نمره 3 به طول 6 متر و به تعداد 
28 عدد از قرار هر عدد 1/000/000ریال 13-2( سنگ پله به ضخامت 2 سانتی متر و به ابعاد 35*100 
سانتی متر به تعداد 70 عدد مبلغ 50/000/000ریال 14-2( چهارچوب قاب فلزی با پروفیل 6*3 سانتی 
متر جهت پنجره دو جداره به ابعاد 200*100 سانتی متر تعداد 18 عدد مبلغ 45/000/000ریال2-15( 
عدد   6 تعداد  به   60*60 ابعاد  به  جداره  دو  پنجره  جهت  متر  سانتی   6*3 پروفیل  با  فلزی  قالب  چهارچوب 
مبلغ 15/000/000ریال  16-2( تعداد 28 رول ایزوگام )هر رول 10 متر( از جنس ایزوگام دیپلمات شرق 

مبلغ 70/000/000ریال. تذکر: با توجه به مصرفی بودن اقالم فوق و با توجه به در نظر گرفتن شرایط بازار 
از  بازار مصالح  فعلی  قیمت  مورد صدراالشاره  ارزیابی  کارشناسی:  3(نظریه  باشد.  البیع می  ، سهل  مسکن 
و  تعیین  ریال  هزار  ده  و  یکصد  و  میلیون  هفت  و  نود  و  میلیارد  سه  3/097/110/000ریال  اینجانب  نظر 
به  الی 9/30 صبح  تاریخ 1401/3/18 ساعت 9/15  الذکر در  پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
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 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   1 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
کوچه  مردان-  چهار  خ  اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   2229
باشد،   می  حبیب  سید  فرزند  الدینی  شمس  حسین  وراث  بنام  که  عشقعلی 
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره عدم حضور قانون تعیین تکلیف  بعمل 
بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  از طرفی مطابق  نیامده 
روزیک  در  مذکور  پالک  1/2129-تحدیدحدود  نامبرده  کتبی  تقاضای  به 
شنبه مورخ 1401/03/29  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک 
یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام 
نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه 
ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت 
)م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 

 )15165 الف 
 1401/03/7 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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◄    سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر با اشاره به حادثه ریزش ساختمان 
سیزدهم  دولت  گفت:  آبادان  در  متروپل 
امیدواریم  و  بوده  فساد  با  مبارزه  شعارش 
برای  یکبار  و  پیدا کرده  این زمینه ورود  در 
را  شهرداری ها  در  تخلفات  بحث  همیشه 
گرفته  رانت ها  جلوی  هم  چراکه  ببندد، 
می شود و هم شاهد این نوع حوادث دیگر 

بود. نخواهیم 
سید علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد 
پاسخ  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
ریزش  حادثه  به  توجه  با  که  سوال  این  به 
سوی  از  که  تخلفاتی  و  متروپل  ساختمان 
از  جلوگیری  درعدم  آبادان  شهرداری 
بسیار  تخلفات  وجود  با  سازه  این  ساخت 
از سوی ستاد  امکان  این  آیا  صورت گرفته 
امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که 
به این نوع تخلفات دستگاه ها ورود کرده و 
ستاد  گفت:  کند،  برخورد  متخلف  افراد  با 
امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های 
سوی  از  که  تخلفاتی  جمله  از  بسیاری 
نیز  می گیرد،  صورت  نهادها  و  دستگاه ها 

است. کرده  ورود 
و  مردم  که  گزارشاتی  داد:  ادامه  وی 
در  که  تخلفاتی  از  مردمی  تشکل های 

ما  به  می گیرد  صورت  اداری  دستگاه های 
زمینه ها  این  در  نیز  ستاد  و  کرده اند  ارائه 
حوزه  در  مثال  طور  به  است.  کرده  ورود 
از  گزارش هایی  و…  گمرکات  آزاد،  مناطق 
سوی مردم و تشکل های مردمی به ما ارائه 

است. شده 
نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
حوزه  در  حتی  کرد:  خاطرنشان  منکر  از 
مختلف  استان های  در  نیز  شهرداری ها 
نیز  ستاد  و  است  شده  گزارش  تخلفاتی 

می کند. پیدا  ورود 
درباره  خانمحمدی  حجت االسالم 
حوزه  در  گفت:  شهرداری ها  تخلفات 
بسیار  که  مواردی  از  یکی  شهرداری ها 
ماده  کمیسیون  همین  است،  آسیب زا 
که   100 ماده  کمیسیون  این  است.   100
در مجموعه های شهرداری ها تشکیل شده 
چراکه  است،  فساد  و  آسیب  از  پر  است 
اجازه هر نوع ساخت وسازی را می دهند و 
سپس در پایان متخلف با جریمه و پرداخت 
جبران  را  خود  اشتباهات  تخلف  هزینه 

. می کند
با همه متخلفانی  باید  اینکه  با بیان  وی 
که با وجود تخلفات اعالمی، پروانه ساخت 
ساختمان متروپل را تایید کرده اند، برخورد 

شود، ادامه داد: یکی از گلوگاه های فساد 
شهرداری   100 ماده  کمیسیون  همین 
است و ما هم خواستار این هستیم که این 
باشد  اینگونه  نباید  شود.  جمع  تشکیالت 
هزینه  پرداخت  با  ساختمان ها  خالفی  که 

تمام  را دیدن  آن  و  این  و دم  و رشوه دادن 
شود.

نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  منکر  از 

در  هم  و  آبادان  شهر  شورای  در  باید  هم 
شهرداری پیگیری شود و مشخص شود که 
ساختمان های  این  برای  چگونه  افراد  این 
تخلفات  همه  این  و  می گیرند  مجوز  بزرگ 
موارد  این  از  بعضا  می شود،  گرفته  نادیده 

بزرگ  ساختمان های  و  دارد  وجود  نیز 
مختلف  حوادث  در  بعد  و  گرفته اند  مجوز 
و یا زلزله های کوچک حتی آسیب هایی به 

می شود. وارد  آن ها 

کرد:  تاکید  خانمحمدی  حجت االسالم 
و  شهرداری   100 ماده  کمیسیون  موضوع 
تخلفاتی که در آن صورت می گیرد هم یکی 
از مواردی است که ما هم حتما آن را دنبال 
یکی  کمیسیون  این  چراکه  کرد،  خواهیم 
هزینه های  که  است  فساد  گلوگاه های  از 
واقع  در  می شود.  جابجا  آنجا  در  بسیاری 
از  شهرداری ها  درآمد  تامین  از  بخشی 
بخشی  اینکه  هم  و  است  کمیسیون  این 
از  نیز  اقتصادی  مفسدین  درآمد  تامین  از 
با  که  افرادی  یعنی  است.  طریق  همین 
واسطه گری و البی گری و ارتباط با اعضای 
یک  تایید  شهرداری ها  و  شهر  شورای 
ساختمان را که دارای تخلفات بسیاری نیز 
این  شاهد  متاسفانه  بعد  و  می گیرند  است 

هستیم. بحران ها 
سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  وی 
وزارت  و  بوده  فساد  با  مبارزه  شعارش 
است.امیدواریم  امر  این  متولی  نیز  کشور 
پیدا  ورود  زمینه  این  در  سیزدهم  دولت 
بحث  این  همیشه  برای  یکبار  و  کرده 
چراکه  ببندد،  را  شهرداری ها  در  تخلفات 
از  و  این رانت ها گرفته می شود  هم جلوی 
هم  حوادث  نوع  این  شاهد  دیگر  طرفی 

► بود./ایلنا      نخواهیم 

فامیل  بچه  خوشگل ترین  »تو     ◄
به  جمالت  این  بیان  هستی«؛ 

ضرورت  بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
"تو  نظیر  جمالتی  بیان  از  والدین  پرهیز 
"تو  هستی"،  فامیل  بچه  ترین  خوشگل 
باهوش ترین دانش آموز مدرسه هستی"، 
هم ساالنت  از  تر  داشتنی  دوست  "تو 
درباره  نوجوانان،  و  کودکان  به  هستی" 
آثار روانشناختی مخرب بیان این جمالت 
آمیز  اغراق  جمالت  این  بیان  گفت: 
در  نوجوان  و  کودک  وقتی  می شود  باعث 
آن  در  و  گیرد  قرار  هم ساالن  از  جمعی 
که  ویژگی هایی  این  کند  احساس  جمع 
در  می کردند  تکرار  او  برای  والدین  دائما 
است؛  بوده  واقعی  غیر  و  ندارد  وجود  او 
ترس  و  گزینی  انزوا  و  افسردگی  دچار 

. د شو
گوهر یسنا انزانی در گفت وگو با ایسنا، 
بیان  روانشناختی  مخرب  آثار  درباره 
بچه  ترین  خوشگل  "تو  نظیر  جمالتی 
دانش  ترین  باهوش  "تو  هستی"،  فامیل 
آموز مدرسه هستی"، "تو دوست داشتنی 
والدین  سوی  از  هستی"  هم ساالنت  از  تر 
والدین  معموال  کرد:  اظهار  بچه ها،  به 
نفس  به  اعتماد  افزایش  برای  دارند  سعی 
کنند،  استفاده  جمالت  این  از  فرزندان 
در  می تواند  جمالت  این  بیان  آنکه  حال 
شکل  را  کاذبی  نفس  به  اعتماد  بچه ها 

را  نهایت مشکالت روانشناختی  و در  دهد 
کند. ایجاد  برایشان 

والدین  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
باید از به کار بردن جمالتی نظیر جمالت 
کرد:  تصریح  کنند،  خودداری  شده  یاد 
قرار  ساالن  هم  جمع  در  بچه ها  وقتی 
جمالت  این  شوند  متوجه  و  گیرند 
دائما  که  اساس  و  پایه  بدون  آمیز  اغراق 

است،  نداشته  حقیقت  می شنیدند 
افزایش  گزینی،  انزوا  افسردگی،  دچار 
اضطراب، افزایش عالئم ترس های درونی 
نبودن،  داشتنی  دوست  از  ترس  نظیر 

رفتار  و  می شوند  و...  بودن  تنها  از  ترس 
می شود. زیاد  آنها  تخریبی  خود 

و  کودکان  از  کدام  هر  وی،  گفته  به 
نوجوانان دارای "آی کیو" و یا نمره هوشی 
خاص خود هستند و والدین به جای بیان 
باید  نیستند  حقیقت  پایه   بر  که  جمالتی 
مثبت  ویژگی های  و  توانایی ها  روی  بر 
به  را  ویژگی ها  این  و  کرده  تمرکز  فرزندان 

کنند. گوشزد  بچه ها 
فردی  هر  که  است  معتقد  انزانی 
توانمندی ها  و  منفی  و  مثبت  های  ویژگی 
و  دارد  را  خود  خاص  محدودیت های  و 

به فرزندان خود کمک  بتوانند  والدین اگر 
و  به کارگیری ویژگی های مثبت  با  تا  کنند 
ویژگی های  و  محدودیت ها  توانمندی ها، 
افزایش  به  دهند،  کاهش  را  خود  منفی 
بزرگی  کمک  فرزند  نفس  به  اعتماد 

کرده اند.
را  نوجوانی  و  کودک  روانشناس  این 
محدودیت های  و  توانایی ها  به  نسبت  که 
می تواند  که  دارد  باور  و  است  گاه  آ خود 
منفی  ویژگی های  توانایی هایش  کمک  به 
"متعادل"  فردی  دهد،  کاهش  را  خود 
با  والدین  که  گفت  هم  را  این  و  دانست 
بیان  از  باید  نکته  این  به  نسبت  گاهی  آ
به  واقعی  غیر  برانگیز  تحسین   جمالت 

کنند. خودداری  بچه ها 
وی با اشاره به این امر که بعضا والدین 
را  او  فرزند،  بدون در نظر گرفتن استعداد 
شده  سرکوب  آرزوهای  و  عالیق  حیطه  در 
را  خود  آرزوهای  تا  می دهند  قرار  خود 
خاطرنشان  کنند،  فرافکن  فرزند  روی  بر 
بسیاری  که  کنیم  فراموش  نباید  کرد: 
کردن  شکوفا  جای  به  والدین  اوقات  از 
شده  سرکوب  آرزوهای  فرزند،  استعداد 
می کنند  فرافکن  ها  بچه  روی  بر  را  خود 
که  می دهند  قرار  مسیری  در  را  آنها  و 
هوش  دارند.  دوست  فرزند  نه  و  خودشان 
تمام  اما  است؛  متوسط  معموال  افراد 
نقاشی،  مثل  خاص  حیطه  یک  در  افراد 

خاصی  توانمندی  و...   موسیقی  ریاضی، 
و  سنجش  باید  بچه ها  بنابراین  دارند. 
و  توانایی  مسیر  در  و  شوند  استعدادیابی 
را  الزم  آموزش  و  گیرند  قرار  خود  هوش 
شکوفا  را  خود  استعداد  بتوانند  تا  ببینند 
بدون  نفسشان  به  اعتماد  اینگونه  کنند. 
افزایش  واقعی،  غیر  جمالت  شنیدن 
شدن  شکوفا  شاهد  چراکه  می یابد؛ 

هستند. خود  استعداد  و  توانایی ها 
والدین  کرد:  تاکید  همچنین  انزانی 
شناخت  به  نسبت  باید  که  حالی  عین  در 
آنها  استعداد  رشد  و  فرزندان  توانایی های 
های  مهارت  آموزش  در  باید  بردارند،  گام 
اهداف،  شناخت  چگونگی  نظیر  زندگی 
چگونگی  جرأتمند،  رفتار  بروز  چگونگی 
و  خشم  مدیریت  موثر،  ارتباط  برقراری 
ترس  با  مبارزه  و  گاهی  خودآ استرس، 
رفتار  و  و احساس  افکار  و شناخت  درونی 

باشند. داشته  اهتمام  نیز  بچه ها  به 
خود  سخنان  پایان  در  روانشناس  این 
برقراری  مهارت  باید  والدین  شد:  یادآور 
بلد  خوبی  به  را  فرزندان  با  موثر  ارتباط 
باشند و بدانند با به کار بردن چه جمالتی 
می توانند اعتماد به نفس فرزند را افزایش 
بیش  تحسین  از  حال  عین  در  و  دهند 
حد،  از  بیش  نصیحت  و  تحقیر  حد،  از 
فرزندان  حد  از  بیش  بازجویی  و  تشویق 

► بپرهیزند.    نیز 

اختالل  نوعی  دی  اچ  دی  ای      ◄
بزرگساالن  در  کودکان  بر  عالوه  که  است 
اهمیت  آن  درمان  و  شود  می  دیده  نیز 
ویژه ای دارد ، بخشی از درمان و کنترل، 
جدی  باید  که  است  فعالی  بیش  تغذیه 

شود. گرفته 
تغذیه بیش فعالی  قوانین مهم در 

بیش  همان  یا  دی  اچ  دی  ای  اختالل 
از  بسیاری  که  است  ای  مسئله  فعالی 
والدین برای رفع آن مدام راه حل جستجو 
می کنند ، راه حل هایی که بایستی حتما 
شود.یکی  ارائه  پزشک  و  متخصص  توسط 
تغذیه  و  غذایی  برنامه  ها  حل  راه  این  از 
بیش فعالی است که حذف و اضافه کردن 
حد  تا  آن  طبیعی  روند  به  موراد  برخی 

بود. خواهد  کارساز  توجهی  قابل 
به  مربوط  مطالب  از  بخش  این  در 
از  مورد   5 داریم  قصد  نمناک  در  کودک 

خوردنی  از  مورد   5 و  مفید  های  خرودنی 
های مضر برای افراد بیش فعال را به شما 

کنیم. معرفی 
فعالی بیش  تغذیه 

باید  که  ،5غذایی  فعالی  بیش  تغذیه 
بخورید و 5 غذایی که باید از خوردن آنها 

کنید اجتناب 

اغلب  که  هستند  مشکالت  برخی 
در  و  شوند  می  شروع  کودکی  دوران  از 
یابد  می  گسترش  باال  سنین  و  نوجوانی 
زیر  موارد  شامل  است  ممکن  عالئم  این   .

: باشد 
    بی قراری و بی تابی زمانیکه نشسته 

اید
واسطه  به  شدن  پریشان  راحتی  به      

اهمیت بی  و  نامربوط  چیزهای 
    

در گفت وگو یی مطرح شد:

●  کمیسیون ماده ۱00 شهرداری ها گلوگاه فساد است و باید جمع شود   ●
»تواضع نابجا«       

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َتی 

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

َ
أ َعن 

1.»... ِدیِنِه  ُثُلَثا  َذَهَب  ِلِغَناُه  َلُه  َفَتَواَضَع  َغِنّیًا 
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
ثروتش  به عّلت  ثروتمندی  برابر  در  که  کسی   ...« فرمودند: 

.»... است  داده  دست  از  را  خود  دین  سوم  دو  کند،  تواضع 
ایمان سؤال شد،  باره معنای  السالم( در  امام علی )علیه  از 
َساِن  ِباللِّ ِإْقَراٌر  َو  ِباْلَقْلِب  َمْعِرَفٌة  یَماُن  اْلِ  ...« فرمودند:  در جواب 
معرفت  است:  رکن  سه  دارای  ایمان   ...« ْرَکان«.2 

َ
ِباْل َعَمٌل   َو 

)ارکان  به  جوارح  و  اعضاء  با  کردن  عمل  و  زبانی  اقرار  قلبی، 
روایت  در  ثروتمند  مقابل  در  تواضع  از  آن چه  باره  در  دین(«. 

است: بیان  قابل  توجیه  چند  آمده، 
واقع  در  می کند،  خضوع  ثروتمند  فرد  برابر  در  که  کسی   .1
اقرار زبانی به توحید را با کلمات تملق آمیز خود درهم می شکند 
و هم چنین خضوعی که باید در برابر ذات پاک پروردگار داشته 
شرک  به  ثروتمند،  شخص  مقابل  در  خضوع  به وسیله  باشد، 
باد  بر  را  ایمان  ارکان  از  رکن  دو  بنابراین  است؛  کرده  آلوده 

باشد. مانده  محفوظ  او  قلبی  ایمان  هرچند  داده، 
شجاعت  و  عفت  علم،  به وسیله  انسانی  نفس  کمال   .2
غضبی  قوه  کمال  و  عفت  به داشتن  شهوانی  قوه  کمال  و  است 
مقابل  در  فروتنی  که  آن جا  از  و  است  شجاعت  به داشتن 
شدن  خارج  و  به دنیا  زیاد  عالقه  موجب  ثروتش  برای  ثروتمند 
از دایره حکمت  از فضیلت عفت و هم چنین سبب بیرون رفتن 
و دانش می شود و این حکمت است که باید هر چیز را به جای 
فضلیت  سه گانه  ارکان  از  رکن  دو  ترتیب  به این  بگذارد؛  خود 
که  شجاعت  گفت:  باید  البته  می رود.  بین  از  انسانی  کمال  و 
فضیلت سوم چنین فردی است نیز برای این خضوع ذلیالنه از 
بین می رود؛ بنابراین هر سه رکن فضیلت از میان رفته می رود.
اعظم  ثلث، بخش  دو  از  این است که منظور  توجیه سوم   .3
دین است که مجازا اطالق دو ثلث بر آن شده؛ زیرا انسانی که 
حقیقت  در  می کند،  تواضع  او  برابر  در  خدا  غیر  غنای  برای 
و  است  شده  به شرک  آلوده  و  پنداشته  خود  روزی رسان  را  او 
این در حالی است که توحید، بزرگ ترین بخش دین است. در 
فرمودند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیه  صادق  امام  از  حدیثی 
ماّدی،  مواهب  به  را  خود  چشم  »هرگز  شریفه  آیه  که  هنگامی 
که به گروه هایی از آن ها دادیم، مدوز ...«،3 نازل شد، پیامبر 
»َمْن  فرمودند:  مشروحی  بیان  در  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم 
دیِنِه«؛  ُثْلثا  َذَهَب  َیَدْیِه  فی  ما  َطَلَب  َلُه  َع  َفَتَخشَّ َمْیَسَرة  ذا  تی 

َ
أ

در  او  آن چه  استفاده  امید  به  و  برود  ثروتمندی  نزد  که  »کسی 
باد  بر  دینش  سوم  دو  کند،  خضوع  او  برابر  در  دارد،  اختیار 
این  راوی  به  السالم(  )علیه  صادق  امام  سپس  است«.  رفته 
روایت )مفضل بن عمر( فرمودند: )در تفسیر این جمله( عجله 
نکن. کسی که نزد دیگری برود که دارای امکاناتی است و او را 
انجام  را  توقیر کند، گاهی الزم است که چنین کاری  و  احترام 
چنین  )بنابراین  بگزارد  را  نعمت  شکر  می خواهد  زیرا  دهد؛ 

نمی رود(.4 بین  از  دینش  ثلث  دو  کسی 
برای  ثروتمندان  برابر  در  تواضع  که  نیست  شک  به هرحال 
طغیان  موجب  هم  و  کننده  تواضع  ذّلت  موجب  هم  ثروتشان، 
گویی  که  آن جا  تا  می شود،  شده،  تواضع  به او  که  ثروتمندی 
و  می داند  خودش  روزی خوار  را  دیگران  و  روزی رسان  را  خود 
می شود.  دیده  بسیاری  افراد  در  اخالقی  رذیله  این  متأسفانه 
صالح  و  مؤمن  ثروتمندان  به  احترام  نباید  حال  هر  در  اما 
مصداق  را  اسالمی  جامعه  و  نیازمندان  به  خدماتشان  به سبب 
حق  ادای  و  فضیلت  واقع  در  آن  چراکه  دانست؛  حدیث  این 

است. 
*****************

محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
ناشر:   ،508 ص  نقی،  علی  سید  السالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
2. همان.

3. طه، آیه 131.
القمی ، محقق / مصحح:  ابراهیم ، تفسیر  4. قمی، علی بن 
الکتاب ،  دار  ناشر:    ،381 ص   ،1 ج  طیب،  جزائری،  موسوی 

1404 ق.  چاپ سوم، قم، 

حدیث روز )283( 

بیان این جمالت به "بچه ها" را متوقف کنید! 

●   "تو باهوش ترین دانش آموز مدرسه هستی"     ●

قوانین مهم در تغذیه بیش فعالی  

●   5غذایی که باید بخورید و 5 غذایی که باید از خوردن آنها اجتناب کنید      ●

ارتباط با مدیرمسئول  
09۱2762۵9۸7   

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در  به موجب اجراییه صادره 
شعبه 2 اجرای احکام مدنی قم به شماره 2/1400ج/823 ثبت گردیده له اعظم 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  سعادتمندی  حسین  امیر  علیه  مهر  خوشه  داوری 
پرداخت 979/800/00ریال در حق محکوم له 48/450/000ریال نیم عشر در 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول را توقیف 
ارزیابی کرده است. اموال توقیف شده شامل 7  نموده و کارشناس به شرح ذیل 
قلم به شرح لیست توقیف پیوست در پرونده می باشد که در تاریخ 1400/10/20 
نگهدای  محل  به  پرونده  خواهان  اموال  امین  با  هاهنگی  از  پس  گردیده  توقیف 
سعادتمند  خانی  لوازم  فروشگاه  حسین  امام  متری   20 خیابان  در  واقع  اموال 
مراجعه گردید و با در نظر گرفتن وضعیت موجود اموال مذکو که به صورت ویترینی 
در فروشگاه لوازم خانگی از انها استفاده شده و وضعیت کنونی بازار و جمیع عوامل 
موثر در قضیه قیمت پایه جمع اموال توقیف شده به مبلغ 805/000/000ریال 
معادل هشتاد میلیون و پانصد هزار تومان در این زمان اعالم می گردد. لیست اموال 
توقیف و ارزیابی شده به شرح ذیل تقدیم ان شعبه محترم می گردد: 1- یخچال دو 

قلوی کلور CLEVER پنجاه فوت نقره ای به مبلغ 260/000/000ریال معادل 
قلوی  دو   )ACCENT( اسکنت  فریزر  یخچال   -2 تومان  میلیون  شش  و  بیست 
سفید رنگ به مبلغ 225/000/000ریال معادل بیست و دو میلیون و پانصد هزار  
تومان 3- یخچال استیل هاوس )STEEL HOUSE( اسکترواستیل 25 فوت به 
مبلغ 92/000/000ریال معادل نه میلیون و دویست هزارتومان 4- یخچال گرند 
یازده  مبلغ 110/000/000ریال معادل  به  اتوماتیک  ایتالیا یخساز   )GRAND(
به  رنگ  برفک سفید  بدون  )GENERAL( تک  تومان 5- یخچال جنرال  میلیون 
یخچال   -6 تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  شش  معادل  65/000/000ریال  مبلغ 
بوست )BOST( 17 فوت بدون برفک به مبلغ 65/000/000ریال معادل شش 
کیلویی   5  )BOST( بوست  لباسشویی  ماشین   -7 تومان  هزار  پانصد  و  میلیون 
سفید به مبلغ 53/000/000ریال معادل پنج میلیون و سیصد هزار تومان هزینه 
مقرر  باشد.  می  تومان  میلیون  یک  معادل  10/000/000ریال  مبلغ  کارشناسی 
به  صبح  الی 11/15   11 1401/3/19ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای  ، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم 

احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
تمایل در جلسه مزایده  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  با هماهنگی 
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 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  باشد همراه داشته 
به  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  وعده قرار دهد در 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد 
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  

نمائید. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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حذف ارز ترجیحی و حادثه 
متروپل!                 

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
می  را  یارانه  مقوله  به  دادن  سامان  و  سر  و  ترجیحی  ارز  حذف 
توان یکی از منطقی ترین و شجاعانه ترین اقدامات دولت رئیسی 
صورت  الزم  های  بینی  پیش  و  ریزی  برنامه  با  اگر  که  کرد  عنوان 
پذیرد، عالوه بر گشایش اقتصادی، در قطع ید تعرض کنندگان به 

است. راهبردی  و  گذار  تاثیر  بسیار  نیز  المال  بیت 
به  توجهی  بی  است،  مانده  مغفول  فرایند  این  در  که  آنچه  اما 
دانشمندان  گواه  به  است.  عظیم  اقتصادی  طرح  این  ابعاد  سایر 
بعدی  چند  علم  یک  اقتصاد  علم  اجتماعی،  علوم  کارشناسان  و 
مختلف  های  مولفه  دارای  مالی  های  مولفه  جز  به  که  است 
اگر در  نیز هست که   ... و  آموزشی  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
تصمیمات کالن در این حوزه به آثار و تبعات منبعث از سایر مولفه 
نیز  آثار مثبت و محسنات خود طرح  ها بی توجهی شود، چه بسا 

رفت.   خواهد  سوال  زیر 
ماحصل  که  است  فوق  ادعای  گواهان  از  یکی  متروپل  حادثه 
اهداف  به  برای رسیدن  ای است که  تخلفات عده  بر  چشم بستن 
حقیقت  در  بسازند.  لرزان  های  برج  حاضرند  خود،  اقتصادی 
امروز  از  و  اند  نداشته  تومانی دسترسی   4200 به دالر  افرادی که 
انحاء مختلف سعی  به  افزوده خواهد شد،  آنها  تعداد  به  قطعًا  نیز 
دارند!  ای  افسانه  بعضًا  و  نا مشروع هنگفت  درآمد های  در کسب 
تا  لرزان گرفته  و  و مجتمع های غیر استاندارد  آپارتمان  از ساخت 
تومان  میلیون   70 دادن  جلوه  طبیعی  و  خودرو  صنعت  در  نفوذ 
ضرر بابت تولید هر دستگاه خودرو ... از تولید الستیک و میلگرد 
و قطعات بی کیفیت خودرو گرفته تا زمین خواری و دریا خواری و 

خواری...  معدن  و  خواری  موقوفه 
تومانی   4200 دالر  حذف  اگر  داشت  اذعان  باید  حقیقت  در 
ارز  از  کنندگان  استفاده  سوء  با  برخورد  امکان  عدم  بهانه  به  تنها 
ترجیحی است بپذیریم که در حال رفتن به بیراهه هستیم چرا که 
این افراد قطعًا به یارانه 300 هزار تومانی دولت بسنده نمی کنند 
می  انتخاب  را  دیگری  های  چاکراه  مجدد  اندوزی  ثروت  برای  و 

دیدیم.  متروپل  پروژه  در  را  آن  ماحصل  که  کنند 
نهادهای  و  ها  دستگاه  بدنه  در  نحوی  به  افراد  این  سوگمندانه 
افتتاحیه  و  مراسم  در  باال  رده  مسئولین  که  اند  کرده  نفوذ  دولتی 
آنها به عنوان مدیر نمونه،  از  و  آنها حضور به هم می رسانند  های 
می  یاد    ... و  ساختمان  صنعت  ماندگار  چهره  ساز،  امنیت  خیر، 
شود تا جایی که حتی مرگ شان در زیر آوار هم با حرف و حدیث 
فراوان همراه است و رسانه ملی زیرنویس می کند خانواده متوفی 

اند!  تائید کرده  را  هویت جسد 
تببین  خصوص  در  متعدد  جلسات  برگزاری  البالی  کاش  ای 
پذیرفتن  خصوص  در  مردم  اقناع  و  دولت  ای  یارانه  های  سیاست 
با  قاطع  برخورد  برای  هم  جلساتی  دولت،  جدید  طرح  مزایای 
جان  حتی  و  آینده  معیشت،  اقتصاد،  با  نحوکان  بای  که  افرادی 
شهردار  دستگیری  به  تنها  و  شود  برگزار  کنند،  می  بازی  مردم 

نکنیم  بسنده  وثیقه  قید  به  آزادی  هم  بعد  و  پیشین  و  پسین 

یادداشت

◄    استاندار قم روز جمعه با حضور در 
خلجستان،  بخش  اداری  شورای  جلسه 
ماه  سفر  مصوبات  شدن  اجرایی  روند 
گذشته خود به این بخش را مورد پیگیری 

داد. قرار 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شاهچراغی  تقی  محمد  سید  قم، 
اجرای  روند  بررسی  ضمن  جلسه،  این 
بخش،  این  برای  شده  اتخاذ  تصمیمات 
مصوبات  سریع تر  چه  هر  پیگیری  لزوم  بر 
داده  وعده های  و  جمهوری  ریاست  سفر 

کرد.  تاکید  مردم  به  شده 
مطالبات  به  پاسخگویی  و  پیگیری  وی 
دلگرمی  موجب  و  مهم  بسیار  را  مردمی 

دانست  آنها  حل  برای  مسئوالن  تالش  و 
مدیران  سفرهای  در  نباید  کرد:  اضافه  و 
ها  شهرستان  و  ها  بخش  به  استانی 
باقی  نشده  انجام  یا  و  ناگفته  مشکلی 

 . ند بما
مورد  را  آبی  کم  مشکل  شاهچراغی 
صورت  در  داشت:  ابراز  و  داد  قرار  توجه 
جمله  از  هایی  بحران  با  آبی  کم  تداوم 
شد.  خواهیم  مواجه  ریزگردها  افزایش 
ها  تریبون  ظرفیت  از  داد:  ادامه  وی 
تشویق  برای  باید  نیز  مساجد  منبرهای  و 
آب  مصرف  در  جویی  صرفه  به  مردم 

شود.  استفاده 
فاضالب  خیز،  حادثه  نقاط  رفع 

داروخانه  ایجاد  اقماری،  شهرهای 
تفصیلی  طرح  بازبینی  درمانگاه،  و 
روستاهای  الحاق  و  دستجرد  شهر 
گلستان،  کوی  اراضی  الحاق  مجاور، 
زکریا،  امامزاده  پیرامونی  فضای  توسعه 
دشت  گردشگری  مجتمع  به  گازرسانی 
گیو  روستاهای  آب  مشکل  حل  و  بهشت 
در  که  بود  مصوباتی  جمله  از  وشاره  و 
این  در  آنها  پیشرفت  وضعیت  خصوص 

شد. ارائه  گزارشاتی  جلسه 
و  هزار  یک  وسعت  با  خلجستان  بخش 
100 کیلومترمربع در غرب و شمال غرب 
 2 دارای  بخش  این  دارد؛  قرار  قم  استان 
► و قاهان است.      دهستان دستجرد 

دریاد  قدسی  نجفی  مرتضی      ◄
فرستاده  گویه  روزنامه  برای  که  داشتی 
فرمانده  »سالم  سرود  به  بااشاره 
می  آن  مهدوی  ومضامین  «ومفاهیم 
یک  کرد  نمی  فکر  کسی  واقعًا  نویسد: 

ملتمسانه  نجوایی  که  مذهبی  سرود 
دارد  فداه  ارواحنا  حجت  حضرت  با 
اینچنین در ذهن و جان نونهاالن نفوذ 
به  وجدآور  نمایشی  در  را  ها  آن  و  کند 
صحنه آورد. گویا نام مقدس آن حضرت 
پاک  های  جان  و  ها  زبان  بر  بایستی 
و  کودکان  و  شد  می  جاری  مطهر  و 
آلودگی  گرفتار  هنوز  که  ما  نونهاالن 
برای  افراد  بهترین  اند  نشده  دنیا  های 
قلب  پاکی  به  بلکه  تا  بودند  منظور  این 
عنایتی  و  توجه  عالم  منجی  آن  ها  آن 
فرماید و به لطف ایشان موانع ظهور آن 
حضرت برطرف شود و مشکالت جهان 
تشیع و اسالم وکل بشریت حل و فصل 
عالم  به  را  عدالت  شیرین  شهد  و  شود 
هستی عطا بفرماید. متن یاد داشت به 

زیراست: شرح 
نودی  دهه  نفری  هزار  یکصد  اجتماع 
ورزشگاه  در  تهران  مردم  های  هشتادی  و 
آنان  سردادن  زمانی  امام  سرود  و  آزادی 
ماندگاری  و  غرورآفرین  زیبا،  بسیار  صحنه 
به  توان  نمی  آن  کنار  از  که  کرد  ایجاد  را 

گذشت. سادگی 
از چند هفته پیش که این نسیم مهدوی 
گرفت  وزیدن  جمکران  مقدس  مسجد  از 
بحمدلله وبه لدعای خاصه امام زمان )عج( 
نوجوانان  و  کودکان  توجه  شایان  اقبال  با 
کشورمان در مدارس و تجمعات بزرگی در 
همراه  مختلف  وشهرهای  ها  استان  مراکز 

بود.
سرود  یک  کرد  نمی  فکر  کسی  واقعًا 
حضرت  با  ملتمسانه  نجوایی  که  مذهبی 
حجت ارواحنا فداه دارد اینچنین در ذهن 
در  را  ها  آن  و  کند  نفوذ  نونهاالن  جان  و 
نام  گویا  آورد.  صحنه  به  وجدآور  نمایشی 
ها  زبان  بر  بایستی  حضرت  آن  مقدس 
شد  می  جاری  مطهر  و  پاک  های  جان  و 
گرفتار  هنوز  که  ما  نونهاالن  و  کودکان  و 

افراد  بهترین  اند  نشده  دنیا  های  آلودگی 
پاکی  به  بلکه  تا  بودند  منظور  این  برای 
قلب آن ها آن منجی عالم توجه و عنایتی 
آن  ظهور  موانع  ایشان  لطف  به  و  فرماید 
جهان  مشکالت  و  شود  برطرف  حضرت 
فصل  و  حل  بشریت  وکل  اسالم  و  تشیع 
عالم  به  را  عدالت  شیرین  شهد  و  شود 

بفرماید. عطا  هستی 
اجتماعات  که  پیش  دهه  دو  حدود  از 
جمعه  اولین  در  ها  اصغری  علی  عظیم 
کشورمان  مختلف  شهرهای  در  محرم  ماه 
و حتی بسیاری از کشورهای جهان برگزار 
شش  فرزندان  عاشقانه  مادران  و  شود  می 
ماهه شان را به پاسداشت علی اصغر امام 
مهدی  حضرت  سربازی  نذر  )ع(   حسین 
چنین  انتظار  به  باید  کنند  می  )عج( 
ازسوی  الوصفی  زاید  و  عظیم  استقبال 
نونهاالن و کودکان کشورمان از یک سرود 
امام زمانی می بودیم چرا که آن ها از شش 
را  مهدوی  سرود  این  حقیقت  در  ماهگی 
و ظهور  بروز  اکنون شاهد  و  اند  کرده  آغاز 
بروز  روز  و  هستیم  ها  ماهه  شش  همان 
وگام  رساتر  و  قویتر  ها  آن  صدای  طنین 
علی  راه  پیمودن  در  ها  آن  استوار  های 
ها  قاسم  حاج  و  ها  بهجت  مهزیارها،  ابن 

باشیم. شاهد  را 
در دورانی که تهاجم فرهنگی، رسانه ای 
و  تبلیغاتی دشمنان بسیار سنگین است  و 
ما  جامعه  به  زیادی  مفاسد  که  حالی  در 
الهی  نسیمی  ناگهان  است،  شده  تحمیل 
امام  یاد  درس  ما  به  هایمان  بچه  و  بوزد 
و  مبارک  بسیار  بدهند،  را  بودن  )ع(  زمان 
ارزشمند است و امیدواریم طلیعه ای برای 
پاکسازی میهنمان از تمامی مفاسد باشد.
آیا  چیست؟!  بزرگترها  ما  رسالت  اما 
همین تماشا کردن است! این ماجرا نشان 
و  مثبت  و  خوب  فرهنگی  کار  اگر  که  داد 
می  پیدا  برکت  شود،   انجام  ای  خالصانه 
و  نشیند  می  ها  جان  و  ها  دل  بر  و  کند 
این دورانی که  باید سعی کند در  هر کس 
دشمن یأس و ناامیدی را پیوسته در جامعه 
پمپاژ می کند،  در سالم سازی فضا تالش 
معنویات  به  جامعه  دلدادگی  بلکه  تا  کند 

شود.  نهادینه  پیش  از  بیش 
اند  کرده  سعی  همواره  ما  عزیز  مردم 
این  و  باشند  وفادار  شهدایشان  خون  به 
و  )ع(  بیت  اهل  به  ها  آن  تأدب  و  وفاداری 
شهدای عزیزی چون حاج قاسم سلیمانی 
که  شود  کسانی  استفاده  سوء  مورد  نباید 
با بی  امان  وظیفه شان مبارزه جدی و بی 
و  ها  رانتخواری  و  ها  تبعیض  و  ها  عدالتی 

است! ها  خواری  ویژه 

اسم  به  ای  عده  که  است  تأسف  جای 
خودرو ملی سال ها ملت را سرکار بگذارند 
حصر  و  حد  بی  را  کشور  های  سرمایه  و 
مصرف کنند و بعد از چهل و سه سال یک 
ارابه مرگ را  و  آلت قتاله  و  پاره  مشت آهن 
تحویل مردم شهید پرور بدهند و به اندازه 
ها  آن  از  جنگ  شهدای  برابر  پنج  از  بیش 
کردار  و  رفتار  این  بگیرند!  تلفات  و  کشته 
آن ها مربوط به هر دولتی باشد خیانت به 
خون شهیدان و این ملت وفادار به اسالم و 

است! شهیدان  و  قرآن 

راه  چه  از  که  کنند  رصد  باید  مسئوالن 
آن  جلوی  و  شود  می  ظلم  مردم  به  هایی 
اسالمی  جمهوری  در  بگیرند!  را  ها  ظلم 
نباید به کسی ظلم شود، مخصوصًا رعایت 

بشود. باید  ضعفا  و  محرومین  حال 
جمهوری  مردمی  پشتوانه  حفظ 
از هر  و  باشد  مدنظر  همیشه  باید  اسالمی 
کاری که موجب نارضایتی عموم مردم می 
و  ها  سیاست  توجیه  در  شود،  پرهیز  شود 
عمومی  افکار  برای  حکومتی  تصمیمات 
تالش شود و هرگاه اکثریت جامعه آمادگی 
و  حق  دقیق  رعایت  با  کرد،  کسب  را  الزم 

شود. رفتار  عدالت 
به یکی  برای گرفتن خودرویم که  روزی 
بود،  منتقل شده  بیابانی  پارکینگ های  از 
هزاران  که  دیدم  تعجب  کمال  با  و  رفتم 
بخاطر  که  است  پارک  بیابان  آن  در  موتور 
این  و  اند  گرفته  موتورسواران  از  تخلف 
موتورها در زیر برف و باران و آفتاب از بین 
بخاطر  ها  آن  از  بعضی  حتی  و  رود  می 
هزینه هایی که برای آزاد سازی موتورشان 
وضع  که  سختی  شرایط  یا  و  دارد  وجود 

نهاده شده از خیر موتور خود می گذرند و 
اسقاطی  ها عماًل  آن  موتور  از چندی  پس 

رود! می  بین  از  و  شده 
استفاده  که  ایم  کرده  دقت  هیچ 
کسانی  چه  بیشتر  موتور  از  کنندگان 

؟ هستند
ندارند  مالی  توانایی  که  افرادی  معمواًل 
برای  ناچار  بخرند،  ماشین  توانند  نمی  و 
از  خود  کار  و  کسب  برای  حتی  یا  و  تردد 
اگر  حاال  کنند،  می  استفاده  موتور  یک 
ندارد  همراه  گواهینامه  سوار  موتور  آن 

و  کند  می  عبور  طرفه  یک  مسیری  از  یا  و 
روش  آیا  دهد  می  انجام  دیگر  تخلفی  یا 
تأدیب و مجازات او باید گرفتن کل دارایی 

باشد؟! او 
در  موتور  ها  میلیون  شاید  اکنون  هم 
باشد،  توقیف  در  کشور  مختلف  شهرهای 
به  منجر  که  معدودی  موارد  از  غیر  به 
قضایی  تکلیف  باید  و  است  شده  تصادف 
آن ها روشن شود، آیا واقعًا صالح است که 
از رفتاری که  را  نفر موتور سوار  میلیون ها 
پای نظام و کشور گذاشته می شود ناراضی 
کنیم و عماًل دست مردم را از مالشان کوتاه 
را  موتورشان  مدتی  از  بعد  هم  اگر  و  کنیم 
بخواهند تحویل بگیرند یک موتور فرسوده 
خالصه  و  گیرند  می  تحویل  را  ناقص  و 
جامعه  مردم  آحاد  به  فراوان  مال  خسارات 
قدرت  که  نیازمندان  و  فقیران  مخصوصًا  و 
و  شود  می  وارد  ندارند  را  خودرو  خرید 

رود.  می  بین  از  هم  کشور  های  سرمایه 
از جفایی که  بهتر است  آید  نظر می  به 
خصوص  این  در  مردم  از  بسیاری  حق  در 
و  کنیم  عذرخواهی  باید  است  شده 

فالح  و  صالح  به  که  کنیم  اتخاذ  را  راهی 
بود  مثالی  یک  ماجرا  این  باشد،  نزدیکتر 
و  ها  گرانی  با  مبارزه  در  کردم،  عرض  که 
بعد  کاالها  تمام  رویه  بی  قیمت  افزایش 
داشته  برنامه  باید  اقتصادی  جراحی  از 
باشیم و وضعیت افسار گسیخته نشود! در 
یکسان  المقدور  حتی  ها  حقوق  پرداخت 
و  حفظ شود  ملی  پول  ارزش  سازی شود، 
حتی احیاء شود، جلوگیری از تورم وظیفه 
ثبات  دارند  انتظار  مردم  و  است  حاکمیت 

باشد. برقرار  اقتصادی 

مردم  دنیای  و  دین  مطالبات  خالصه 
انتظار  مردم  از  توان  نمی  است،  هم  با 
تر  ضعیف  مقابل  در  ولی  داشت  دینداری 
بی  شان  تغذیه  سفره  و  اقتصادشان  شدن 

بود! تفاوت 
سطح  ارتقاء  و  عدل  و  قسط  ایجاد 
اول  هدف  باید  جامعه  و  مردم  به  خدمات 
عرصه،  این  در  موفقیت  صورت  در  و  باشد 
و  شوند  می  دیندار  مردم  طبیعی  طور  به 
و  دوام  عوامل  از  عمومی  رضایت  تحصیل 
بود. خواهد  اسالمی  جمهوری  نظام  بقاء 

و  اختالسگران  مسلمًا  و  قطعًا  البته 
که  چرا  رسند  نمی  جایی  به  محتکران 
است  شهیدان  خدای  خدا،  معتقدیم 
و  مختلسین  و  محتکرین  دشمن  خدا  و 
که  ظلمی  مقابل  در  آنان  و  است  مفسدان 
های  شعله  خود  برای  کنند  می  مردم  به 
آتش را در جهنم و دوزخ فراهم می نمایند.

ما  و  ماستطعت  االصالح  اال  ارید  ان 
بالله اال  توفیقی 

علیه توکلت و الیه انیب
مرتضی نجفی قدسی    ►

نسیم مهدوی سرودی که رسانه های غربی وتحلیل گرانش را به حیرت انداخت
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نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 1400114430002001687 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002300 شماره  رأی  1ـ 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  مرتضی  فرزند  فراهانی   اورتگلی  محمود  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از2302  فرعی   2 شماره  پالک  مربع  متر   48/60 بمساحت  شده  بنا 
م   (.1396-6093 الکترونیک  دفتر  ثبت  حیدری  مصطفی  از  الواسطه  مع  خریداری  عادی  نامه  مبایعه 

)13515 الف 
 1400114430002001786 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001561 شماره  رأی  2ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حبیب  فرزند  گلشن  سلیمی  قربان  آقای 
نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از2303 اصلی  120 مترمربع پالک شماره فرعی  بمساحت 
100 سهم صفحه  بمقدار  پور سلطانی  و عباس  20 سهم  بمقدار  از حسن شفیعی  الواسطه  مع  خریداری 

)13516 331.) م الف  28 دفتر  703 و صفحه  444 دفتر 

3ـ رأی شماره 140160330002002095 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001388 آقای 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  ولی  محمد  فرزند  کمال   مقدم  موسی 
بمساحت 150  متر مربع پالک شماره  فرعی از2283 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
خریداری مع الواسطه از عباس نیما بیگدلی و پریوش دیبا صفحه 564 و 567 دفتر 88.)م الف 13517(

 1400114430002001690 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002093 شماره  رأی  4ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  غالمرضا  فرزند  نجفی  علیرضا  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2282/2 از  فرعی  شماره  پالک  مربع  متر   73 بمساحت 

)13518 الف  م  الکترونیک.)  دفتر  ثبت  منادی  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری  عادی 
 1400114430002001689 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002091 شماره  رأی  5ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  جعفر  فرزند  اورتگلی   محمد  آقای 
نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  دو  واقع در بخش  از2303 اصلی  متر مربع پالک شماره فرعی    67 بمساحت 

)13519 الف  م  الکترونیکی.)  دفتر  ثبت  صفری  ابوالفضل  از  الواسطه  مع  خریداری 
6ـ رأی شماره 140160330002002092 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001695 آقای 

حسین رضائی فرزند اسمعیل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت  48 
متر مربع پالک شماره فرعی از2185 و 2186 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی خریداری 

مع الواسطه از جعفر زاهدی کیا) زرندی( صفحه 572 و 575 دفتر 25.) م الف 13520(
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 15 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

بود. نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
1401/03/07 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/03/22 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

و امالک منطقه دو قم اداره ثبت اسناد  ـ رئیس  آبادی  پور حسنی حجت  عباس 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   1 شعبه  در  که  تهران  باهنر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   3 شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
و  فرقانی  علی  علیه  تیجی  عبدالهی  مجید  له  گردیده  ثبت  1/1401ج/37  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
حق  در  177/059/319/134ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  روح  نیک  اطهاری  فهیمه 
محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ریال   863/622/178 و  له  محکوم 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   9 بخش  اصلی   456 از  فرعی   26 ثبتی  پالک  علیه 
سهم   240 از  مشاع  سهم   36 از  مشاع  سهم   11/967 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است  نموده 
سهم   0/0853 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  فوق  پالک  ششدانگ 
مشاع از 36 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پالک فوق به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان )بابت 
بر  مبنی   ،  100037 بایگانی  به شماره  پرونده  در خصوص   ، احتراما  رسید.  فروش خواهد  به  االجرا(  حق 
به  وقوع ملک  از محل  استحضار می رساند  به   ، قم   9 اصلی بخش   456 از  فرعی   26 ثبتی  ارزیابی پالک 
رودخانه  و  بیمارستان  فاصل  حد   – االسالم(  )علیه  رضا  امام  بیمارستان  خیابان   – اراک  جاده   – قم  ادرس 
استحضار می رسد.  به  ذیل  به شرح  نتیجه  بررسی های الزم  انجام  از  که پس  امد  به عمل  بازدید   ، قمرود 
ضمنا مشخصات ثبتی ملک براساس نامه شماره 140185630001000597 مورخ 1401/1/20 مدیر 
یک   : ملک  مشخصات  الف(  باشد.  می  ذیل  شرح  به  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  محترم 
مجزا  و  مفروز   ، اصلی   456 از  فرعی   26 ثبتی  پالک  به  مسکونی  کاربری  با  طلق  ملک  نوع  زمین  قطعه 
شده از 1/7فرعی از اصلی مذکور واقع در ناحیه نه قم بخش نه قم حوزه ثبتی ثبت منطقه یک قم استان 
متر   140 طول  به  مرزیست   : شماال   : حدود  به  ملک:  ب(توضیحات  مترمربع.   135274 مساحت  به  قم 
و  شمالی  ان  هشتم  و  ششم  و  چهارم  و  دوم  های  قسمت  که  قسمت  نه  در  شرقا:   ، فرعی  هفت  شماره  به 
به  مرزیست  دوم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   140 طول  به  مرزیست  اول  است.  غربی  ان  هفتم  قسمت 
چهارم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   116 طول  به  مرزیست  سوم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   76 طول 
فرعی  به شماره هفت  متر   116 طول  به  مرزیست  پنجم   ، فرعی  به شماره هفت  متر   42 طول  به  مرزیست 
شماره  به  متر   86 طول  به  مرزیست  هفتم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   106 طول  به  مرزیست  ششم   ،
به  متر   220 طول  به  مرزیست  نهم   ، فرعی  هفت  به شماره  متر   37 طول  به  مرزیست  هشتم   ، فرعی  هفت 
خیابان به عرض بیست متر ، جنوبا: مرزیست به طول 402 متر به حریم رودخانه قم ، غربا : مرزیست به 
علی  فرزند  فرقانی  رضا  مالکیت   -1 مالکیت:  مشخصات  ج(  متر  بیست  عرض  به  خیابان  به  565متر  طول 
با   0380641003 ملی  شماره  دارای  قم  از  صادره   1312/7/1 تولد  تاریخ   63760 شناسنامه  شماره 
اعیان  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  پنج دهم  مالک یک ممیز  به عنوان   6 از کل سهم   1/5 جز سهم 
استان  قم  شهر   15 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1379/4/9 تاریخ   85462 مالکیت  مستند  شماره  با 
الکترونیکی  دفتر  با شماره   99 409145 سری ج سال  به شماره چاپی  اصلی  مالکیت  ، موضوع سند  قم 

فرزند محمد شماره شناسنامه  فرقانی  مریم  مالکیت   -2 ثبت گردیده است.   140020330001018340
از   0/45 با جز سهم   0043907180 ملی  دارای شماره  تهران  از  1345/2/25 صادره  تولد  تاریخ   786
بهای دو  باستثنای  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  پنج صدم دانگ مشاع  و  به عنوان مالک چهل   6 کل سهم 
شانزدهم عرصه و  اعیان با شماره مستند مالکیت 1559 تاریخ 1381/8/26 موضوع سند مالکیت اصلی 
به شماره چاپی 397460 سری ج سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020330001015122 ثبت 
صادره   1340/1/9 تولد  تاریخ   337 شناسنامه  شماره  فرزند  فرقانی  فاطمه  مالکیت   -3 است.  گردیده 
و  چهل  مالک  عنوان  به   6 سهم  کل  از   0/45 سهم  جز  با   0042731623 ملی  شماره  دارای  تهران  از 
شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم  پنج 
397457 سری  به شماره چاپی  اصلی  مالکیت  1381/8/26 موضوع سند  تاریخ   1559 مالکیت  مستند 
ج سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020330001015117 ثبت گردیده است. 4- مالکیت حسن 
شماره  دارای  تهران  از  صادره   1331/9/25 تولد  تاریخ   50831 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دهم  نه  مالک  عنوان  به   6 سهم  کل  از   0/9 سهم  جز  با   0032833962 ملی 
تاریخ   1559 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان  و  عرصه 
دفتر  شماره  با   99 سال  ج  سری   397462 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   1381/8/26
محمد  فرزند  فرقانی  محبوبه  مالکیت   -5 است.  گردیده  ثبت   140020330001015124 الکترونیکی 
 0042393442 ملی  شماره  دارای  تهران  از  صادره   1333/6/25 تولد  تاریخ   2333 شناسنامه  شماره 
و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم  پنج  و  چهل  مالک  عنوان  به   6 سهم  کل  از   0/45 سهم  جز  با 
 1381/8/26 تاریخ   1559 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   99 سال  ج  سری   397461 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی  علی  مالکیت   -6 است.  گردیده  ثبت   140020330001015123
47344 تاریخ تولد 1329/8/11 صادره از تهران دارای شماره ملی 0033847975 با جز سهم 0/9 از 
دو شانزدهم  بهای  باستثنای  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  نه دهم  مالک  عنوان  به   6 کل سهم 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 1559 تاریخ 1381/8/26 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره 
ثبت گردیده   140020330001015121 الکترونیکی  دفتر  با شماره   99 397459 سری ج سال  چاپی 
صادره   1361/6/24 تولد  تاریخ   51818 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی  امنه  مالکیت   -7 است. 
6 به عنوان مالک چهل و پنج  از کل سهم   0/45 با جز سهم  از تهران دارای شماره ملی 0058717481 
صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان باستثنای بهای دو شانزدهم عرصه و اعیان با شماره مستند 
397458 سری ج سال  به شماره چاپی  1381/8/26 موضوع سند مالکیت اصلی  تاریخ   1559 مالکیت 
حسین  مالکیت   -8 است.  گردیده  ثبت   140020330001015119 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   99

ملی  شماره  دارای  تهران  از  صادره   1334/11/1 تاریخ   4240 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی 
0042457327 با جز سهم 0/9 از کل سهم 6 به عنوان مالک نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
 1381/8/26 تاریخ   1559 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   99 سال  ج  سری   397462 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
دائم  بازداشت  مورد  دو  محدودیت  رهنی:  ه(محدودیت  است.  گردیده  ثبت   140020330001015125
اجرای   3 شعبه  از  صادره   1401/1/16 مورخ   140168990001003844 شماره  دستور  موجب  به 
تهران  باهنر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   3 شعبه  نفع  به  تهران  باهنر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام 
 140102990000229481 شماره  دستور  موجب  به  باشد.  می  بازداشت  فرقانی  علی  مالکیت  برای 
دهم  نه  میزان  به  قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره   1401/1/18 مورخ 
قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  نفع  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
6 بازداشت می باشد. و(سایر مشخصات ملک:  برای مالکیت علی فرقانی با سهم بازداشتی 0/9 سهام از 
کاربری  و  )ویالیی(  واحدی  تک  مسکونی  مذکور  پالک  کاربری  از  زیادی  بخش  قم  شهر  تفصیلی  طرح  در 
بخش های و دیگر از ان فضای سبز ، اموزشی ، ورزشی ، تجاری و شوارع پیش بینی شده است. ز(نظریه: 
سایر  گرفتن  نظر  در  و  تراکم   ، کاربری   ، ابعاد  و  مساحت   ، ملک  موقعیت   ، الذکر  فوق  مراتب  به  عنایت  با 
سی  30/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مذکور  ملک  ششدانگ  اینجانب  نظر  به   ، گذار  تاثیر  عوامل 
هشت  و  پنجاه  و  هزار  )چهار  4/058/220/000/000ریال  ان  مترمربع   135274 برای  و  ریال  میلیون 
الذکر درتاریخ  ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق  و  براورد  ریال  و بیست میلیون(  و دویست  میلیارد 
دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30 الی   9/15 ساعت   1401/3/19
افرادی  از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا  اتاق مزایده  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  توانند در مدت پنج روز مانده  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  که قصد 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می 
باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  باشند ضمنا دادورز اجرا می  همراه داشته 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  سپرده پس 

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

روزانه های  فعالیت  کردن  فراموش 
    داشتن حالت مود ثابت

    عدم داشتن صبر در هر زمینه ایی
داروها  از  استفاده  با  اکثرا  باال  عالئم  این 
داروها  این  از  استفاده  که  شوند  می  درمان 
عالئم  این  بهبودی  و  کاهش  در  توانند  می 
نیز  غذایی  مواد   ، حال  این  با   . باشند  موثر 
عالئم  این  مدیریت  در  مهمی  نقش  توانند  می 
قصد  نمناک  از  مقالعه  این  در   . باشند  داشته 
توسط  عالئم  این  بهبودی  در  شما  به  تا  داریم 
بیشتر  اطالع  جهت   . کنیم  کمک  غذایی  رژیم 
بخوانید.  را  زیر  مطلب  ادامه  موضوع  این  از 

نباید  که  غذایی  ،مواد  فعالی  بیش  تغذیه 
ید ر بخو

1-شکر:
که  هستید  افراد  از  دسته  آن  از  شما  اگر 
که  بدانید  باید  کنید  می  استفاده  شکر  از 
و  چاقی  به  منجر  تواند  می  شکر  از  استفاده 

. شود  دیابت 
رهایی  باال  عالئم  از  خواهید  می  شما  اگر 
کنید  اجتناب  شکر  خوردن  از  باید  یابید 
افزایش  باعث  تواند  می  شکر  همچنین  و 
به  شدن  مبتال  آن  نتیجه  که  شود  قندخون 
برخی مشکالت می باشد . توصیه می شود که 
از مقدار کمی شکر استفاده کنید ، اگر از شکر 
کاهش  شما  تمرکز  سطح  کنید  استفاده  کمی 

. یابد  می 
شکر

: 2-گلوتن 
اگر بدن شما به گلوتن حساس باشد خوردن 
شما  مغز  بر  تواند  می  دسر  و  شیرینی   ، نان 
بامحدودیت  رژیم  یک  پس   . باشد  داشته  تاثیر 
گلوتن را امتحان کنید و ببینید که بدن شما به 

. دهد  می  نشان  واکنش  چگونه  گلوتن 
: 3-لبنیات 

برخی افراد نیز به لبنیات آلرژی دارند . اگر 

خوردن   ، دارد  حساسیت  لبنیات  به  شما  بدن 
تاثیر بگذارد  لبنیات می تواند بر روی مغز شما 
یک  پس   . شود  شما  در  باال  عالئم  به  منجر  و 
و  کنید  امتحان  را  لبنیات  محدودیت  با  رژیم 
چه  امر  این  در  شما  بدن  واکنش  که  ببینید 

. بود  خواهد 
4-غذاهای رنگی :

آن  در  خوراکی  های  رنگ  از  که  غذاهایی 
افرادی که عالئم  برای  استفاده شده است چه 
باال را دارند و چه کسانی که عالئم باال را ندارند 
کنید  اجتناب  آنها  خوردن  از  شود  می  توصیه 
و  هستند  مضر  بسیار  غذایی  مواد  این  که  چرا 

. بیندازند  خطر  به  را  سالمتی  توانند  می 
: 5-مکمل های مصنوعی 

عالئم  از  بسیاری  مصنوعی  های  شیرینی 
 . برند  می  بین  از  زمان  مرور  به  را  سالمتی 
شیرین  که  اند  داده  نشان  تحقیقات  همچنین 
توانند  می  شیمیایی   - مصنوعی  های  کننده 

به  منجر  این  که  تاثیربگذارند  فیزیولوژی  در 
از  بنابراین  شود  می  مغز  به  رساندن  آسیب 
باید  شیمیایی   - مصنوعی  های  شیرینی  این 

. نمایید  خودداری 
شیمیایی مصنوعی  کننده  شیرین 

از آن  باید  فعالی موادغذایی که  تغذیه بیش 
نمایید استفاده  ها 

3 هستند : 1-غذاهایی که حاوی امگا 
سالم  و  خوب  های  چربی  از  کنید  سعی 
ذهن  و  بدن  تا  کنید  استفاده   3 امگا  مانند 
سالمی داشته باشید و این چربی ها برای بدن 
که  اند  داده  نشان  مطالعات   . هستند  ضروری 
استفاده از امگا 3 می تواند در بهبودی حافظه 

. باشد  موثر 
و  گردو   ، آووکادو  مانند  غذایی  مواد 
هستند  غذایی  مواد  از  تعدادی  که  سبزیجات 
برای  توانند  می  و  هستند   3 امگا  حاوی  که 
میزان  کنید  سعی   . باشند  مفید  سالمتی 

امکان کاهش دهید  تا حد  را  چربی های مضر 
خطر  به  را  شما  سالمتی  است  ممکن  که  چرا 
می  یافت  فود  فست  غذاهای  در  که  بیندازند 

. شوند 
2-غذاهای غنی از آهن :

 2004 سال  در  که  مطالعاتی  به  توجه  با 
منجر  تواند  می  آهن  کمبود   ، گرفت  صورت 
گفتیم  شما  به  مقاله  ابتدای  در  که  عالئمی  به 
می شود . پس مواد غذایی که حاوی آهن می 
تا  کنید  اضافه  خود  غذایی  رژیم  به  را  باشند 
غذایی  مواد  این  از  وبرخی  بمانید  تر  سالم 

... و  کنجد   ، عدس   ، اسفناج  از  عبارتند 
اسفناج

پروتئین از  3-غذاهای غنی 
باالنس  و  تمرکز  افزایش  توانایی  ها  پروتئین 
به  .همچنین  دارند  را  خون  قند  سطح  کردن 
عملکرد  در  نحوی  به  و  کند  می  کمک  نیز  مغز 
چون  غذاهایی  از  بنابراین   . است  موثر  آن 

خود  غذایی  رژیم  به  ،سبزیجات  لوبیا   ، عدس 
تامین  بدنتان  پروتئین  میزان  تا  کنید  اضافه 

. شود 
: پروبیوتیک  4-غذاهای 

سالمت  بر  پروبیوتیک  غذاهای  خوردن 
در  شما  اگر   . هستند  موثر  بسیار  روده  و  مغز 
شود  می  توصیه  اید  شده  مشکل  دچار  روده 
خود  غذایی  رژیم  در  پروبیوتیک  غذاهای  از 

. کنید  اضافه 
B ویتامین  5-غذاهای حاوی 

عالئمی  کاهش  در   B ویتامین  از  استفاده 
کردیم  بیان  شما  به  مقاله  این  ابتدای  در  که 
میزان  ها  ویتامین  این   . هستند  موثر  بسیار 
و  کنند  می  تنظیم  را  کربوهیدرات  متابولیسم 
بود  خواهند  موثر  عصبی  سیتسم  عملکرد  در 
نخود  حاوی  غذاهای  از  استفاده  ینابراین   .
غذایی  رژیم  در  اسفناج   ، حبوبات   ، فرنگی 

► ./نمناک    کنید  اضافه  خود 

ادامه از صفحه 6


