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آگهی مزایده حضوری   
) نوبت اول (

برگزاری  نسبت  دارد  نظر  در  قم  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 
نماید. اقدام  ذیل  کلی  شرایط  و  مشخصات  با  حضوری  مزایده 

شرایط: 
نام  به  بانک ملی  به شماره حساب 0113127588001  بايست  -مبلغ هزينه خريد اسناد مزايده مي 

باشد(  استرداد می  مزايده غیرقابل  اسناد  واريز گردد)هزينه خريد  میادين شهرداري قم  سازمان 
)با حداقل  در وجه سازمان  بانکی  به صورت ضمانتنامه   : مزایده حضوری  -نوع تضمین شرکت در 
بنام  به شماره 0115427089004  بار  تره  بانک ملی شعبه  به حساب  نقد  واريز وجه  يا  3ماه(  اعتبار 

بار. تره  و  میوه  میادين  سازمان 
محل  و مهلت دریافت اسناد مزایده حضوری: متقاضیان می توانند از تاريخ 1401/03/16 تا پايان 
وقت اداری مورخ 1401/03/26  نسبت به دريافت فرم شرايط شركت در مزايده حضوری به نشانی: 
قم جاده قديم قم - تهران روبروی بهشت معصومه بلوار شهید رجايی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید 

رجايی ساختمان اداری سازمان میادين، واحد درآمد مراجعه نمايند، تلفن تماس 36641327.  
زمان و مکان مزایده حضوری: روز يکشنبه مورخ 1401/03/29 راس ساعت 9 صبح در محل سازمان 

میادين شهرداری قم  برگزار میگردد.
تذکر: هنگام شركت در جلسه ارائه فیشهای واريزی تضمین و خريد اسناد الزامی می باشد و همچنین 
شركت كنندگان بايد يک نسخه از اسناد حراج را دريافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط  امضا كرده 
و قبل از شركت در جلسه مزايده حضوری آن را ارائه نمايند .در غیر اينصورت از حضور شركت كننده 

در جلسه ممانعت به عمل می آيد.
- هزينه درج آگهی بر عهده برنده می باشد.

-ساير اطالعات شرايط مزايده در اسناد و مدارک درج شده است.                                                  

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

هزینه خرید اسنادمبلغ سپرده شرکت در مزایدهمدت قراردادموضوع مزایده

اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود كیوسک با كاربری 
بهداشتی يخ  توزيع 
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 عملیات اجرایی چهار خطه کردن محور پردیسان- ورجان آغاز شد؛ عملیات اجرایی چهار خطه کردن محور پردیسان- ورجان آغاز شد؛

پایان پایان 1212 سال چشم انتظاری مردم قم سال چشم انتظاری مردم قم

جزم  را  خود  عزم  گفت:  قم  استاندار      ◄
بتوانیم و هر كاری كه  را كه  آنچه  كرده ايم، هر 
خدمات  نحو،  بهترين  به  و  انجام  باشد،  الزم 

دهیم. انجام  مردم  برای  شايسته 
محمدتقی  سید  ايرنا،  گزارش  به 
آغاز عملیات  آيین  روز سه شنبه در  شاهچراغی 
اجرايی طرح تعريض و چهار خطه كردن محور 
كرامت  دهه  تبريک  با  ِورجان،  ـ  پرديسان 
اظهار داشت: در استان قم به بركت حضور در 
معصومه)س(،  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  كنار 
وجود  استان  مسئوالن  بین  خوبی  همدلی  يک 

دارد.
ريیس  سفر  در  كرد:  خاطرنشان  وی 
در  قم  مردم  نمايندگان  استان،  به  جمهوری 

از  تصويب  و  دفاع  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
داشتند. موثری  نقش  استان  های  طرح 

به  جمهوری  ريیس  سفر  به  اشاره  با  وی 
 2 بیان كرد: حدود  استان قم در سال گذشته 
دولت  با  اعتباری  توافق  تومان،  میلیارد  هزار 
میلیارد   700 حدود  میزان  اين  از  كه  كرديم 

ايم. گرفته  را  آن  تومان 
ابراهیم  سید  آيت الله  ايرنا،  گزارش  به 
از  َتن  چند  همراه  به  ريیس جمهور  ريیسی، 
سیزدهمین  قالب  در  دولت  هیات  اعضای 
10 دی ماه سال  9 و  سفر استانی، در روزهای 

كرد. سفر  قم  استان  به  گذشته 
كه  هايی  طرح  همه  اينکه  بیان  با  وی 
تمام  يا  ايم؛  كرده  دريافت  را  آنان  پول  تاكنون 

حوزه  در  افزود:  ايم،  كرده  شروع  اينکه  يا  و 
راه های  زمین ها،  از  برخی  آزادسازی  مسکن، 
در  خوبی  اتفاقات  مسکن  بنیاد  و  روستايی 

است. افتاده  استان  سطح 
با  شاءالله  ان  كرد:  تصريح  قم  استاندار 
وجود  مسئوالن  میان  كه  خوبی  همکاری  اين 
دارد امیدوار هستیم كه ساير برنامه های پیش 
شود. انجام  و  پیگیری  قوت  با  نیز  شده  بینی 
عملیات  شروع  به  اشاره  با  همچنین  وی 
اجرايی طرح محور پرديسان ـ ورجان گفت: از 
درخواست  االنبیا)ص(  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
نیاز  طرح  اين  اجرای  اينکه  به  توجه  با  داريم 
آن  اجرای  در  جديت  و  قوت  با  است،  مردم 

► كنند.   تالش 

استاندار قم: 

برای خدمت به مردم عزم خود را جزم کرده ایم

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              09127625987
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عملیات اجرایی چهار خطه کردن محور پردیسان- 
ورجان آغاز شد؛ 

پایان 12 سال چشم انتظاری 
مردم قم

والدت  سالروز  با  همزمان  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مديركل 
حضرت معصومه)س( با حضور استاندار قم و نمايندگان مردم قم در 
كردن  چهارخطه  و  تعريض  اجرايی  عملیات  اسالمی،  شورای  مجلس 

شد. آغاز  ورجان  پرديسان-  محور 
و شهرسازی  راه  اداره كل  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  به گزارش 
قم-  جديد  و  بزرگراهی  محور  كرد:  اظهار  صادقی  محمد  قم،  استان 
از عرض  عبور  از  بعد  و  آغاز می شود  اراک  تپه سالم جاده  از  كهک، 
می  ختم  دستگرد  روستای  و  كهک  ورجان،  به  پرديسان  و   رودخانه 

شود.
اعالم  كیلومتر   28 را  كهک  قم-  جديد  بزرگراهی  محور  طول  وی 
قطعه  مسیر،  اولويت  به  توجه  با  طرح،  اين  اول  فاز  در  افزود:  و  كرد 
كه  شود  می  خطه  چهار  كیلومتر   13 طول  به  ورجان  پرديسان- 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نمايندگان  و  قم  استاندار  حضور  با  امروز 

شد. عملیاتی  فاز  وارد  اسالمی 
وی ابراز داشت: با توجه به تردد و شلوغی محور پرديسان- ورجان و 
بخش  اين  كردن  خطه  چهار  مردم،  به  مالی  و  جانی  خسارت  تحمیل 

برخوردار است. اولويت اساسی  از  از محور جديد، 
با  و  شهرستان  به  كهک،  شهر  ارتقای  از  بعد  كرد:  تصريح  صادقی 
گردشگری  هدف  منطقه  قم،  استان  از  بخش  اين  كه  اين  به  توجه 
دسترس  ای،  جاده  نقلی،  و  حمل  های  زيرساخت  تأمین  است، 
اين  اصلی  های  مأموريت  از  آن  ايمنی  و  شد  و  آمد  تسهیل  و  پذيری 

است. كل  اداره 
خطه  چهار  و  تعريض  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مديركل  گفته  به 
چالش  و   ها  درخواست  مهمترين  از  ورجان  پرديسان-  محور  كردن 
های استان طی دوازده سال گذشته بوده است كه اجرای آن همواره 

است. بوده  همراه  اعتبار  تأمین  قبیل  از  مشکالتی  با 
صادقی ابراز داشت: خوشبختانه اين پروژه در سفر ريیس جمهور به 
مصوبات  رديف  در  قم،  استاندار  های  پیگیری  با  و  شد  مطرح  استان 

يافت. به آن تخصیص  اعتبارات الزم  و  استانی سفر قرار گرفت 
وی با اشاره به اين كه كل اعتبار مورد نیاز محور بزرگراهی قم- كهک 
نیاز فاز  اعتبار مورد  برآورد می شود در خصوص  600  میلیارد تومان 
اول اين طرح توضیح داد: اعتبار مورد نیاز فاز اول اين پروژه كه 13 
تا میدان ورجان را در بر می گیرد حدود  كیلومتر حدفاصل پرديسان 

200 میلیارد تومان برآورد می شود.
شهرسازی  و  راه  وزير  موافقت  با  پروژه  اين  اعتبارات  افزود:  صادقی 
قرارگاه  و   شده  تأمین  نفت  وزارت  با  تهاتر  محل  از  نفت  وزارت  و 
است. شده  معرفی  طرح  پیمانکار  عنوان  به  االنبیاء  خاتم  سازندگی 
طبق  كه،  اين  بیان  با  پايان   در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مديركل 
امیدواريم  افزود:  است  ماه   18 پروژه  اين  اجرای  زمان  مدت  قرارداد 
پرديسان-  مسیر  شدن  خطه  چهار  عملیات  آينده،  ماه   12 طول  در 

برسد.  برداری  بهره  و  اتمام  به  كیلومتر    13 طول  به  ورجان 
رفت،  مسیر  عنوان  به  ورجان  پرديسان-  موجود  مسیر  است  گفتنی 
احداث  جديد  محور  موازات  به  پرديسان  ورجان-  برگشت  مسیر  و 

شد. خواهد 

جاده قدیم قم- کاشان بهسازی 
شد

رئیس اداره نگهداری راه های اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قم گفت: با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ريال، طرح بهسازی 
جاده قديم قم- كاشان، در دو فاز و به طول 10 كیلومتر به بهره برداری 

رسید.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره كل  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان قم، عباس شکوری، رئیس اداره نگهداری راه های اين اداره كل 

كاشان خبرداد. قم-  قديم  بهسازی جاده  پروژه  اجرای  از 
و  صیانت  در  ملحوظ  بندی های  اولويت  ضرورت  به  باتوجه  افزود:  وی 
ارتقای سطح سرويس راه های شريانی استان قم طی دوسال گذشته، 
در قالب  طرحی پیمانی نسبت به بهسازی 10 كیلومتر از محور قديم 

قم- كاشان اقدام شد.
شکوری ادامه داد: اين طرح در دو فاز و از سال 99 آغاز شد و عملیات 

اجرايی فاز نخست آن به طول 5/8كیلومتر دنبال شد. 
رئیس اداره نگهداری راه های اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان قم يادآورشد:  فاز نخست طرح كه از ابتدای چهار خطه محور 
قديم قم- كاشان به سمت پل بقیع امتداد دارد، در سال 1400  مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
روگذر  پل  آسفالت  شديد  اضمحالل  به  باتوجه  داد:  ادامه  شکوری 
ارديبهشت ماه سال  دوم طی  فاز  اجرايی  كاشان، عملیات  قم-  آزادراه 
پنجم  در  اعالمی،  زمان  بازه  در  متعال  خداوند  لطف  به  و  آغاز   1401

گرفت. قرار  برداری  بهره  مورد  و  شد  تکمیل  امسال  خردادماه 
افزود:  و  كرد  اعالم  كیلومتر   5/1 را   دوم  فاز  اجرايی  مسیر  طول  وی 
برای اجرای اين پروژه، در مجموع اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ريال 
سازمان  اعتبارات  محل  از  كه  بود  يافته  تخصیص  تعديل  احتساب  با 

است. شده  تامین  جاده ا  ی   ونقل  وحمل  راهداری 
شکوری در پايان به مشخصات فنی پروژه اشاره و تصريح كرد: باتوجه 
به  نسبت  راه،  رويه  وضعیت  با  متناسب  گرفته،  صورت  مطالعات  به 
و  هندسی  گیری  لکه  رويه،  تراش  درقالب  بهسازی  عملیات  اجرای 

شد. اقدام  طرح  فاز  دو  هر  در  آسفالت  روكش 

مصوبات سفر رئیس جمهور به قم در مسیر اجرا؛ 
تخصیص 54 میلیارد تومان 

اعتبار براي طرح هاي حوزه 
کشاورزی

میلیارد  مبلغ 54  استان قم،  به  رئیس جمهور  اجرای مصوبات سفر  در 
تومان اعتبار به طرح های حوزه كشاورزی و توسعه زيرساخت های اين 

يافت. اختصاص  حوزه 
كمیته  تشکیل  به  توجه  با  قم،  استانداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
پیگیري مصوبات سفر رئیس جمهوري به قم، 3950 میلیارد ريال اعتبار 
های  پیگیری  با  و  شد  تصويب  قم  استان  كشاورزي  هاي  طرح  براي 
صورت گرفته، مبلغ 540 میلیارد ريال از اين میزان اعتبار به طرح های 

است. يافته  تخصیص  بخش  اين 
 250 قم  استان  قنات   50 مرمت  و  احیا  براي  دولت  سفر  در  همچنین 
آن  از  ريال  میلیارد   70 كه  بود  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  ريال  میلیارد 
تخصیص داده شده است و با پیشرفت فیزيکي 70 درصد، اين طرح در 

باشد. مي  انجام  حال 
و  احداث  و  كشاورزي  اراضي  نوسازي  و  تجمیع  برای  اين  بر  عالوه 
مرمت شبکه ها 600 میلیارد ريال مصوب شده كه 50 میلیارد ريال آن 
تخصیص داده شده است و اين طرح بیش از 30 درصد پیشرفت فیزيکي 

است. داشته 
میلیارد   1000 اي  گلخانه  های  مجتمع  هاي  زيرساخت  تکمیل  برای 
تخصیص   1400 سال  در  آن  ريال  میلیارد   100 كه  شده  مصوب  ريال 

است. شده  داده 
اراضي  از  آبیاري در 1300 هکتار  براي توسعه ي روش هاي  همچنین 
میلیارد   260 كه  شده  مصوب  ريال  میلیارد   1000 مبلغ  نیز  كشاورزي 
پیشرفت  درصد   30 و  شده  داده  تخصیص  گذشته  سال  در  آن  ريال 

است. داشته  فیزيکي 
 50 و  مصوب  ريال  میلیارد   1000 نیز  آب  مصرف  سازي  بهینه  طرح 
میلیارد ريال تخصیص داده شده و بیش از 50 درصد پیشرفت فیزيکي 

است. داشته 
در همین رابطه سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم در جلسه روند 
اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قم ضمن استماع گزارش 
مديران از وضعیت پروژه های اجرا شده و در دست اجرا، دستورات الزم 
جهت پیگیری  و رفع مشکالت و موانع موجود در روند اجرای مصوبات 

سفر را صادر نمود.
مهم  بسیار  را  دولت  سفر  جريان  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  شاهچراغی 
و راهگشا برای توسعه استان دانست و گفت: مصوبات اين سفر بايد تا 
ها  رسانه  و  مردم  به  آن  گزارش  و  پیگیری  كامل،  اجرای  و  مرحله عمل 

شود. ارائه 
بايد هرچه سريعتر  استان  در  قابل حل  موانع   كه   اين  به  اشاره  با  وی 
بايد  نیز  موارد  ساير  خصوص  در  افزود:  شوند  فعال  ها  پروژه  و  مرتفع 
پیگیری های الزم از وزارتخانه های مربوطه و هیات دولت صورت گیرد و 
اجرای كلیه مصوبات سفر رئیس جمهور به استان تعیین تکلیف گردد.

استاندار قم با اشاره به اين كه بخشی از منابع و اعتبارات مصوب سفر 
بودجه  سريعتر  هرچه  اجرايی  های  دستگاه  افزود:  است  شده  جذب 
ها و اعتبارات مرحله اول  را در محل مورد نظر هزينه كرده و گزارش و 

نمايند. ارائه  را  اعتبارات  دوم  مرحله  جذب  جهت  الزم  مستندات 
كلیه  از 3 ساعت طول كشید  بیش  كه  اين جلسه  در  است  شايان ذكر 
های  حوزه  در  سفر  اعتبارات  اول  مرحله  كرد  هزينه  و  سفر  مصوبات 
آموزشی،  زيرساخت،كشاورزی،  و  راه سازی، مسکن، خدمات  و  عمران 
بهداشتی و... به صورت موردی و جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

موارد صورت گرفت. پیشبرد همه  و تصمیمات الزم جهت 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت:
صنعت در قم با ایجاد واحدهای 

پاک گسترش می یابد  
قم گفت:  تجارت  و  برنامه سازمان صنعت،  معدن  و  اداره طرح  ريیس 
توسعه فعالیت های صنعتی در قم مطابق سند آمايش سرزمین استان 
پاک  واحدهای  ايجاد  اولويت  با  دستی  باال  ملی  اسناد  همچنین  و 

می شود. پیگری 
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت قم، جواد ناطق بیان كرد: در 
همین رابطه به دنبال استقرار صنايع پاک، كم آب بر و با فناوری پیشرفه 
دستاوردهای  بر  عالوه  تا  هستیم  قم  صنعتی  شهرک های  در  برتر  و 
برای  اشتغالزايی  و  محصوالت  تولید  سطح  افزايش  همچون  اقتصادی 
رعايت شود. اين خصوص  در  نیز  زيستی  استان، مالحظه های محیط 
افزود:  صنعت،  درحوزه   استان  اقتصادی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
به  بخشیدن  عمق  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  راهبرد 
سطح  افزايش  ارتباط  اين  در  و  است  استان  در  صنعتی  فعالیت های 
كیفیت تولید محصوالت با نگاه به شرايط زيست محیطی خاص قم در 

دارد. قرار  اولويت 
وی با بیان اين كه سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم در كنار محیط 
فعالیت های  انجام  برای  بهره برداری  پروانه  داد:  ادامه  است،  زيست 
با اجازه محیط زيست استان صادر خواهد شد و حتی  صنعتی در قم 

می شود. اقدام  زيست  محیط  نظر  با  نیز  صنعتی  جواز  صدور  برای 
در  پاک  صنايع  استقرار  به  نسبت  بااليی  حساسیت  گفت:  ناطق 
سرمايه گذاران  جذب  در  و  داريم  قم  استان  صنعتی  شهرک های 
از  حمايت  و  صنعتی  محصوالت  تولید  حوزه  در  فعالیت  به  عالقه مند 

داديم. قرار  عمل  مالک  را  نکته  اين   ، آنان 
وی در ادامه با اشاره به برنامه ريزی های دقیق برای توسعه فعالیت های 
صنعتی دانش بنیان در استان قم، افزود: برای حمايت مادی و معنوی 
ظرفیت های  همه  از  قم  در  پیشرفته  صنايع  استقرار  و  صنعتگران  از 

كرد. خواهیم  استفاده  استان 

خبـرخبـر

چند  ما  گفت:  استان  سابقه  با  مدير  يک   ◄
مبحث مهم و حیاتی مانندآب، كشاورزی، انرژی 
كه  داريم  كشور  در  غذايی  صنايع  و  سوخت  يا 
بايستی شركت های دانش بنیان به آن ورود قوی 

باشند. داشته 
آموزش  موسسه  پژوهش  مدير  محمودی، 
فکرتوسعه  اتاق  نشست  در  مهر،  طلوع  عالی 
ظرفیت  »بررسی  موضوع  با  كه  قم  استان 
طرح های  اجرای  در  دانش بنیان  شركت های 
برگزاری  كرد:  عنوان  شد،  برگزار  قم«  اقتصادی 
چنین نشست هايی به دو دلیل الزم است، يکی 
رهبر  كه  جهت دهی  و  سیاست گذاری  خاطر  به 
معظم انقالب در قالب شعار سال داشتند و بحث 
دانش بنیان، برجسته شد و ديگری جايگاه ويژه 
استانی  آمايش  راهبردی  سند  در  كه  قم  استان 
به آن اشاره شده است كه لزوم بهره مندی هرچه 
ضرورت  را  دانش بنیان  شركت های  از  بیشتر 

. می بخشد
پروژه های  عنوان  با  سندی  در  افزود:  وی 
قم،  استان   1400 سال  مقاومتی  اقتصاد 
مشخص  وظايف  شرح  با  اجرايی  دستگاه های 
گرديده اند مانند جهاد كشاورزی، صنعت معدن 
تجارت، راهداری و حمل ونقل، اقتصاد و دارايی، 

شهرسازی. و  راه  و  برنامه ريزی  و  مديريت 
و  دانشی  اقتصاد  سهم  افزود:  محمودی 
درصد   5 از  كمتر  كشور  اقتصاد  در  دانش بنیان 
حاال  برسد.  درصد   30 به  حداقل  بايد  و  است 
كه  است  اين  می شود  مطرح  كه  پرسشی 
شركت های  ورود  برای  شده  برنامه ريزی  چقدر 
اين  قلمرو  اصوال  و  عرصه ها  اين  به  دانش بنیان 
الزم  زيرساخت های  آيا  و  هست  كجا  شركت ها 

خیر؟ يا  است  شده  ديده  تدارک  آن ها  برای 
دكتر ولیا بیدگلی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
نیز  دانش بنیان،  حوزه  پژوهشگر  و  مهر  طلوع 
اقتصاد  واژه  سه  تفاوت  به  ابتدا  نشست  اين  در 
مقاومتی با اقتصاد مقابله ای يا تحريمی پرداخت 
و عنوان كرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مقاوم 
می تواند  سخت  شرايط  در  كه  است  منعطف  و 
ادامه حیات دهد و مثمر ثمر باشد در حالی كه 
اقتصاد مقابله ای يا تحريمی حالت تدافعی دارد 
سوزی  فرصت  فرصت ها،  از  بردن  بهره  بجای  و 

می كند.
وی در رابطه با اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: 
مقاومت  شاخص های  بهبود  پويا،  رشد  تأمین 
اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 

است. مقاومتی  اقتصاد  اهداف  از 
مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  پژوهشگر  اين 
ساز،  فرصت  انعطاف پذير،  جهادی،  رويکردی 
و  داخلی(  منابع  از  بردن  )بهره  درون زا  مولد، 
دارد. خارجی(  فناوری  از  بردن  )بهره  برون گرا 

وی گفت: اقتصاد مقاومتی تأكید بر كارآفرينی 
دارد و سیاست های اقتصاد مقاومتی را بر چهار 
برون زايی  محوری،  عدالت  بودن،  مردمی  محور 

و دانش بنیان استوار است كه دانش بنیان به هر 
فعالیتی كه دانش محور باشد اطالق می شود كه 
اقتصاد  اقتصاد گردد.  موجب توسعه فناوری در 
كاربرد  و  توزيع  و  تولید  اساس  بر  دانش بنیان 
دردانش  سرمايه گذاری  و  گرفته  شکل  اطالعات 

پايه مورد توجه خاص هستند. و صنايع دانش 
اقتصاد  پروژه های  سازی  دانش بنیان  وی 
به  كمک  جهت  پروژه ها  اجرای  و  مقاومتی 
نقش  فناوری  انتقال  در  دانش بنیان  شركت های 
مقاومتی  اقتصاد  سند  در  دانش بنیان  اقتصاد 
)ساالنه  مذهبی  گردشگری  گفت:  و  دانست 
زائر  میلیون  يک  و  داخلی  زائر  میلیون   20
ديدن  )س(  معصومه  حضرت  حرم  از  خارجی 
می كنند(، حوزه بین الملل )وجود دانشگاه هايی 
با دانشجويان خارجی(، حوزه فناوری اطالعات، 
صنعت )وجود ده شهرک صنعتی و به ويژه شهرک 
سنگ های  است(،  ممتاز  كشور  در  كه  شکوهیه 
از  و...  سوهان پزی  دستی،  فرش  زينتی، 
اقتصاد  به كارگیری  در  را  قم  استان  ظرفیت های 

است. دانش بنیان 
دانش  شرکت های  به  مسئوالن  لطفی  کم 

ن بنیا
با  جلسه  اين  در  نیز  جعفری  مهدی  دكتر 
و  نیازها  شناخت  و  نیازسنجی  بحث  به  اشاره 
استان  دانش بنیان  شركت های  ظرفیت های 
كرد:  عنوان  آن  نیازهای  و  مشکالت  حل  و 
ظرفیت های  دانش بنیانی،  توان  لحاظ  از  ما 
بها  آن ها  به  بايد  و  داريم  استان  بسیار خوبی در 
به  استان  مسئوالن  از  برخی  متأسفانه  بدهیم. 
در حل  را  آن ها  و  دارند  لطفی  اين شركت ها كم 

نمی كنند. سهیم  مشکالت 
مراكز  و  دانش بنیان  شركت   102 گفت:  وی 
رشد در قم داريم با 1900 نفر شاغل كه به طور 
اين  و  هست  نفر   18 شركت  هر  سهم  میانگین 
بسیار كم است. در دنیا شركت های دانش بنیان 
بیولوژيک  كودهای  و  برق  بازيافت،  از  توانستند 
تولید كنند ولی هنوز در كشور ما نتوانستیم اين 
كار را انجام دهیم؛ يعنی اعتماد و اعتنای زيادی 

نمی شود. دانش بنیانی  مباحث  به 
بايد  كرد:  اظهار  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
رابطه  اين  در  فراگیر  و  ملی  سطح  در  گفتمانی 
نیز در زندگی  شکل بگیرد كه حتی مردم عادی 
و  بچشند  را  اعتمادی  چنین  اثر  و  طعم  روزمره 
زمین  اما  داريم  زياد  بازيکن خوب  ما  باور كنند. 
تا  داريم  نیاز  ما  يعنی  اين  و  نداريم  خوب  بازی 
نگاه  آنگاه  آوريم  فراهم  را  مناسب  زيرساخت 
داشته  دانش بنیان  شركت های  از  گر  مطالبه 

باشیم.
وی افزود: كشور ما همیشه با بحث تحريم های 
زيادی  لطمات  و  بوده  همراه  اقتصادی 
شركت های  ظرفیت  و  توان  از  می تواند  ديده 
دانش بنیان نهايت بهره را ببرد چون هرجا ما به 
بن بست رسیديم اين دانش به ما كمک كرده تا 

اثر تحريم هارا خنثی كنیم به ويژه در دوران همه 
گیری كرونا اين شركت ها نیاز جامعه را به تولید 

ساختند. برطرف  ونتیالتورها  و  ماسک 
فراگیر  مشکل  به  توجه  با  گفت:  وی 
قم،  استان  و  كشور  در  كم آبی  و  خشک سالی 
شركت های دانش بنیان فعال در رشته كشاورزی 
و كشت بافت گیاهی می توانند با تولید گونه های 
استان  برای  گرما  و  خشک سالی  به  مقاوم 

كنند. درآمدزايی 
اقتصادی  وضع  مخرب  علل  از  يکی  وی 
موجود را وجود تخريب گر دالل ها دانست و بیان 
تولیدكننده  می شود  موجب  ترجیحی  ارز  كرد: 
وابسته باقی بماند و درصدد بومی سازی برنیايد.
نیز  قم  اسبق  فرماندار  سیار،  رضا  مهندس 
رفع  در  دانش بنیان  شركت های  اثر  كرد:  عنوان 
نیازهای استان بسیار ناچیز است؛ مثاًل ورود به 
قم  استان  ظرفیت های  از  -كه  گردشگری  حوزه 
صنعت  بخش  در  يا  نیست  كارآمد  ولی  است- 
را می زنند يکی  اول  نیز چند حرفه در قم حرف 
با  و  متوقف  صادراتش  تحريم  دلیل  به  كه  فرش 
صنعت  ديگری  است،  شده  مواجه  مشکالتی 
سنگ بری كه يکی از منابع آالينده و هدر دهنده 
منابع آبی است و ديگری صنعت كفش كه بسیار 
نفر  هزار   30 حدود  و  است  شده  ظاهر  توانمند 
اينجاست  است، سوال  كرده  ايجاد  اشتغال زايی 
مسئولیت  احساس  دانش بنیان  شركت های  چرا 
صنايع  اين  مشکل  رفع  و  كمک  برای  و  نکردند 

نکرده اند؟ ورود 
وی افزود: به نظر من معضل بزرگ در جدايی 
و  مدرک  اخذ  از  پس  دانشگاه  و  دانشجو  میان 
دانشجو  حتی  و  می افتد  اتفاق  فارغ التحصیلی 
با انتخاب شغل نامتناسب با رشته تحصیلی اش، 
استفاده  كه  می آورد  وارد  جامعه  به  بزرگی  ضربه 
اين  می تواند  دانش بنیان  شركت های  ظرفیت  از 

كند. برطرف  را  خالء 
هدف ها باال بردن آمار شده است

مديران  از  رضوی،  حسن  سید  مهندس 
كرد:  عنوان  جلسه  اين  در  نیز  استانی،  باسابقه 
معضل بزرگی كه امروزه با آن مواجه هستیم ارائه 
ايده ال و خاصی است كه هیچ نمودی  آمارهای 
در جامعه و بین مردم ندارد؛ مثاًل در كسب فالن 
چیز در دنیا رتبه نخست را داريم ولی آيا آن چیز 
از اولويت های جامعه و مردم به حساب می آمده 
كشور  در  حیاتی  و  مهم  مبحث  چند  ما  نه؟  يا 
به  دانش بنیان  شركت های  بايستی  كه  داريم 
كشاورزی،  آب،  باشند:  داشته  سنگین  ورود  آن 

غذايی. صنايع  و  سوخت  يا  انرژی 
وی افزود: متأسفانه در حوزه مطالعات موردی 
خوب عمل می كنیم ولی در سطح ملی و عمومی 
رو  داليل  از  يکی  من  می شويم.  ظاهر  ناكارآمد 
بهره گیری  ناكارآمدی مديران در  و  سوء مديريت 
شديم  شعاری  متأسفانه  می دانم.  متخصصان  از 
و فقط هدف باال بردن آمار و ارقام شده است.  ►

با حضور 270  ◄    رويداد ملی دختران ماه 
نفر از دختران نخبه و استعداد برتر تحت حمايت 
كمیته امداد سراسر كشور با عنوان رويداد ملی 

دختران ماه در استان قم آغاز به كار كرد.
راد،  مسعوديان  محسن  ايسنا،  گزارش  به 
افتتاحیه  در  قم،  استان  امداد  كمیته  مديركل 
مقدم  خیر  ضمن  ملی  مهم  و  بزرگ  رويداد  اين 
شما  وجود  گفت:  رويداد  اين  در  حاضرين  به 
فرهنگی  فرهیختگان  ورزشی،  و  علمی  نخبگان 
و  علم  شهر  قم  در  قرآنی  برجستگان  و  هنری  و 
باعث  كرامت  دهه  سعادت  با  ايام  در  و  فقاهت 

است. مباهات  و  افتخار 
برتر  استعدادهای  و  نخبگان  به  خطاب  وی 
شما  كرد:  تصريح  افتتاحیه  مراسم  در  حاضر 
امام  يادگار  نهاد  مباهات  مايه  و  انقالب  معجزه 

هستید. راحل 
»فإن  شريفه  آيه  به  اشاره  با  راد  مسعوديان 

اين  مجسم  تفسیر  شما  يسرا«افزود:  العسر  مع 
خود  صبر  و  مجاهدت  با  كه  هستید  شريفه  آيه 
روحتان را تربیت كرده ايد و از دل سختی ها و 
مشکالت به نخبگی و كمال رسیده ايد و اكنون 

هستید. مقدس  نهاد  اين  های  گنجینه  جزء 
مديركل كمیته امداد استان قم با بیان اينکه 
موفقیت  برای  جان  پای  تا  نهاد  اين  امدادگران 
تحت  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  بیشتر  های 
 : كرد  تأكید  اند  ايستاده  امداد  كمیته  حمايت 
نهاد  اين  های  برنامه  اولويت  اشتغال  و  ازدواج 

است. نخبه  و  برجسته  قشر  اين  برای 
دهه  بمناسبت  ماه  دختران  ملی  رويداد 
حضرت  میالد  آستانه  در  و  كرامت  فرخنده 
حضور  با  دختر  روز  و  )س(  معصومه  فاطمه 
برتر تحت  استعداد  و  نخبه  از دختران  نفر   270
مجتمع  در  كشور  سراسر  امداد  كمیته  حمايت 
به  آغاز  )س(  معصومه  حضرت  اقامتی  فرهنگی 

كرد. كار 
معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  زيارت 
حلقه  برگزاری  جمکران،  مقدس  مسجد  و  )س( 
آشنايی  كارگاه  افزايی،  بصیرت  و  معرفت  های 
ديدار  و  مجازی  فضای  و  رسانه  های  آسیب  با 
بین  و  ملی  نخبه  بانوان  با  میهمانان  صمیمی 
قرآنی، هنری،  در رشته های  قم  استان  المللی 
از  بانوان،  ويژه  بوستان  در  كارآفرينی  و  ورزشی 
رويداد  اين  شده  بینی  پیش  های  برنامه  جمله 

بود. خواهد  روزه  سه  ملی 
عنوان  به  كه  ملی  رويداد  اين  روز  دومین  در 
و  نخبه  دختران  اجتماع  بزرگترين  و  نخستین 
كشور  امداد  كمیته  حمايت  تحت  برتر  استعداد 
همايش  است  انجام  حال  در  قم  استان  در 
مرتضی  سید  حضور  با  ماه  دختران  ملی  و  ويژه 
بختیاری رئیس كمیته امداد و مديران كشوری و 

► شد.    خواهد  برگزار  استانی 

یک مدیر با سابقه استان قم:

شرکت های دانش بنیان به حوزه های آب، کشاورزی، 
انرژی و صنایع غذایی ورود کنند

در آستانه میالد حضرت معصومه )س( و روز دختر:

بزرگترین اجتماع دختران نخبه تحت حمایت کمیته امداد کشور 
در استان قم برگزار شد
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کشف و توقیف 10 ُتن 
برنج قاچاق هندی توسط گشت 

مشترک تعزیرات قم

تعزيرات حکومتی از كشف و توقیف 10 ُتن برنج قاچاق هندی توسط 
گشت مشترک تعزيرات قم خبر داد.

برنج  انبار  بر  مبنی   135 سامانه  در  مردمی  گزارش های  دريافت  پیرو   
قم،  شهر  سطح  در  صنفی  واحد  يک  متصدی  توسط  هندی  قاچاق 
و  اقتصادی  امنیت  پلیس  عوامل  همراه  به  قم  تعزيرات  مشترک  گشت 
بازرسان سازمان صمت به محل موردنظر مراجعه و در بررسی و بازديد 
انبار ها  انبار موصوف، در سامانه جامع  از محل مشخص شد كه  اولیه 
ثبت نشده و حدود 10 ُتن برنج هندی، 26 بسته قهوه و 160 كیلوگرم 
میلیون  يکصد  تقريبی  ارزش  به  جمعًا  قاچاق  ظن  به  آفتابگردان  تخم 
ريال كشف، توقیف و در اين رابطه پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی 

گرديد. ارجاع  حکومتی  تعزيرات  كل  اداره  شعب  به 

دستگیری سارقان بنزین خط 
لوله فرآورده های نفتی در قم

با سوراخ كردن  كه  2 سارق  از دستگیری  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
داشتند  را  بنزين  قاچاق  قصد  نفتی  فرآورده های  و  نفت  لوله  خطوط 

داد. خبر 
انتظامی  پاسگاه  مأموران  گفت:  فیضی   میر  محمود  سید  سردار 
دامشهر در پی كسب خبری مبنی بر اينکه 2 نفر سارق با سوراخ كردن 
بنزين  قاچاق  قصد  نفتی،  فرآورده های  و  نفت  لوله  خطوط  تخريب  و 
اين  كار  دستور  در  موضوع  بالفاصله  دارند،  را  همسايه  كشور های  به 

گرفت. قرار  مأموران 
مقام  هماهنگی  با  پلیس  مأموران  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده   
قضايی و اعزام به محل مورد نظر مشاهده كردند، اين 2 نفر به صورت 
شبانه اقدام به سوراخ كردن و تخريب زير ساخت های حیاتی خط لوله 
انتقال نفت و فرآورده های نفتی برای برداشت غیر مجاز بنزين با نصب 
هات تپ )ايجاد سوراخ روی لوله اصلی و نصب اتصاالت و شیر فلکه( 

اند. كرده 
شركت  حراست  مأموران  همکاری  با  متهمان  گفت:  میرفیضی  سردار 
خطوط لوله مخابرات و نفت ايران دستگیر و آالت و ادوات آنان كشف 

و ضبط شد.
اذعان  تحقیقات  طی  متهمان  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
قصد  نفتی،  فرآورده های  سرقت  در  شدن  موفق  صورت  در  داشتند 

داشتند. را  همسايه  كشور های  به  آن  فروش  و  قاچاق 
شده  تشکیل  پرونده  همراه  به  مذكور  افراد  گفت:  فیضی  میر  سردار 

شدند. استان  قضايی  مرجع  تحويل  قانونی  مراحل  انجام  برای 

خبـر

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

اند. نموده 
كالسه   پرونده  به  مربوط   140060330001008580 شماره   -رأی   1
در  عبدالعباس  فرزند  زرگوش  فاضل  آقای   1400114430001000743
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 71/62 مترمربع پالک شماره 6553 
اصلی  واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع 
الواسطه از كاظم كاظمی به موجب سند رسمی 31900 مورخ 1339/10/23 

 )13837 الف  م  قم.)   3 دفترخانه 
كالسه  پرونده  به  مربوط    140160330001000574 شماره  رأی   -2
ابوالفضل  فرزند  يزدی  زاده  حسن  محمد  آقای   1400114430001000143
 1 مترمربع پالک شماره    77/81 به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ يک 

به  اداره يک قم  از 10455  اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک  فرعی 
موجب سند رسمی 36679 مورخ 99/12/28 دفتر 44 قم.) م الف 13838( 
كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000150 شماره  رأی   -3
ششدانگ  در  ابوالفضل  فرزند  وای  زهره  خانم   1400114430001001321
فرعی   13 شماره  پالک  مترمربع   158/28 مساحت  به  ساختمان  باب  يک 
مبايعه  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  درقم  واقع  11395اصلی  از 
مشاعی  مالکیت  سند  قمی  زاده  رمضان  محسن  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
مورخ   4678 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   77 صفحه   354 دفتر  در  صادره 

 )13839 الف  م  قم.)   61 خانه  دفتر   1400/05/16
كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001222 شماره  رأی   -4
1400114430001001495 خانم صديقه دهقان طرزخانی فرزند علی اصغر 
شماره  پالک  مترمربع   180/40 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در 
11521 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمی 

 )13840 الف  م    ( قم.   59 دفترخانه   1395/02/20 مورخ   32970 شماره 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گرديده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تايید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمايند الزم  تحويل  اداره  اين  به  آنرا  و گواهی  تقديم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذكور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  كه  است  توضیح 

قدس(  و  )گويه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاريخ انتشار اول:  1401/03/11

تاريخ انتشار دوم :  1401/03/28
مهدی زارع شحنه  - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

◄     مديركل ارتباطات و امور بین الملل 
اقدامات  و  برنامه ها  قم،  شهرداری 
جشن های دهه كرامت مجموعه شهرداری 

كرد. تشريح  را  قم 
مهدی كالنترزاده در گفتگو با شهرنیوز، 
اهل بیت)س(  كريمه  میالد  تبريک  با 
آغاز  و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
داشت:  اظهار  كرامت  دهه  جشن های 
مديريت شهری قم خود را مديون حضرت 
شهر  خادمان  و  می داند  معصومه)س( 
برنامه ريزی های  گذشته  سنوات  همچون 
باشکوه تر  برگزاری  برای  مختلفی 
است. داده  انجام  كرامت  دهه  جشن های 
اجرای  را  برنامه ها  از  يکی  وی 
و  دستگاه ها  مشاركت  با  شادی  كاروان 
افزود:  و  كرد  عنوان  جهادی  گروه های 
حرم  گل های  تهیه  برای  هماهنگی هايی 
امور  و  ارتباطات  كل  اداره  همت  به  مطهر 
بین الملل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
است. گرفته  صورت  شهرداری  ورزشی 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مديركل 
با  همزمان  شد:  يادآور  قم  شهرداری 
آغاز  و  معصومه)س(  حضرت  میالد  شب 
به  شهر  آسمان  كرامت  دهه  جشن های 
می شود. نورافشانی  قم  شهرداری  همت 
فاطمه  “يا  پرچم های  اهدای  وی 
پخش  و  مغازه ها  و  كسبه  به  المعصومه” 
معصومه  حضرت  به  “سالم  صوتی  فايل 
برج های  از  ثابت  به صورت  علیهاالسالم” 
گفت:  و  دانست  برنامه ها  ديگر  از  را  اذان 
با  نیز  برنامه هايی  و  هماهنگی هايی 
استقبال  برای  راه آهن  و  پايانه ها  سازمان 
اجرا  ايام  اين  در  مسافران  و  زائران  از 

. د می شو

 60 فضاسازی  بر  تأكید  با  كالنترزاده 
سردر  و  پل  عرشه   10 و  محیطی  سازه 
برنامه های  از  يکی  كرد:  تصريح  عوارضی 
در  دختران  به  گلدان  اهدای  ايام  اين 
فضاسازی  و  شیرينی  با  همراه  دختر  روز 
و  اتوبوس ها  ازجمله  عمومی  ناوگان 

. ست كسی ها تا
را  مختلف  مسابقات  در  مشاركت  وی 
عنوان  و  كرد  ذكر  برنامه ها  از  ديگر  يکی 
كرد: برگزاری تورهای مختلف قم گردی و 
مشاركت  با  ايام  اين  در  نیز  شناسی  حرم 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 

است. پیش بینی شده  شهرداری 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مديركل 
در  مشاركت  داد:  ادامه  قم  شهرداری 
رسانه ای  برنامه  آفتاب،  دختران  همايش 
برنامه  جم،  جام  شبکه  برنامه  همسايه، 
شهری  مديريت  توسط  نیز   … و  شهربانو 

كرامت  دهه  جشن های  ايام  در  قم 
است. برنامه ريزی شده 

پرچم های  اهتزاز  از  همچنین  وی 
در  معصومه)س(  حضرت  نام  به  مزين 
دهه  ايام  در  گفت:  و  داد  خبر  شهر  سطح 
كرامت نمايشگاه “از بلديه تا شهرداری” با 

شهرداری  سالگی   108 سند  از  رونمايی 
می شود. برگزار  مطهر  حرم  موزه  در  قم 

مناسبت  به  شهرداری  كامل  آمادگی 
15 خرداد و   14 ايام  و  كرامت  تقارن دهه 
شهری  خدمات  معاون  رابطه  همین  در 
اشاره  با  نیز  شهرداری  محیط زيست  و 
برپايی  برای  قم  شهرداری  آمادگی  به 
نیمه خرداد  ايام  و  كرامت  جشن های دهه 
آغاز  فرارسیدن  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
ايام دهه كرامت و مصادف شدن با والدت 
معصومه  فاطمه  حضرت  اهل بیت  كريمه 
)س( و والدت ثامن االئمه حضرت امام رضا 

و  آذين بندی  يکپارچه  به صورت  شهر  )ع(، 
می شود. نورپردازی 

سالروز  در  مقدم،  اصفهانیان  گفته  به 
بنیان گذار  و  انقالب  كبیر  رهبر  رحلت 
امام  حضرت  ايران  اسالمی  جمهوری 
بسیج  با  قم  شهرداری  نیز  )ره(  خمینی 
همه نیروها و امکانات با اجرای برنامه های 
و  حمل ونقل  رفاهی،  خدماتی،  متنوع 
خدمات رسانی  آماده  فرهنگی  و  ترافیک 
مطلوب به زائرين مرقد مطهر حضرت امام 

است. قم  مقدس  شهر  و  خمینی)ره( 
هشت گانه  ستادهای  اينکه  بیان  با  وی 
محوريت  با  اطالع رسانی  و  خدماتی 
در  و  تشکیل  شهری  خدمات  معاونت 
فعالیت  افزود:  است،  فعالیت  حال 
زمینه  در  مربوطه  كمیته های  گسترده 
مناسب سازی محیطی از طريق سیاه پوش 
المان مناسبتی، نصب  كردن معابر، نصب 
امام)ره(  حضرت  ارتحال  محتوای  با  بنر 
آماده سازی  و  تجهیز  15خرداد،  قیام  و 
و  شمالی  پاركسوار  به ويژه  پارک سوارها 
موردنیاز  رفاهی  تسهیالت  به  امیركبیر 
بهداشتی،  سرويس های  قبیل  از  زائرين 
شارژ  ايستگاه  نمازخانه،  روشنايی، 
ستادهای  استقرار  خط كشی،  موبايل، 
در  اطالع رسانی  و  خدمات رسانی 
نظافت  زائرين،  تردد  مسیر  و  پارک سوارها 
به كارگیری  با  شوارع  و  معابر  پاک سازی  و 
خدماتی  پرسنل  از  نفر   1500 از  بیش 
و  آتش نشانی  تخلفات،  سبز،  فضای  و 
در  شهری  خدمات  مکانیزه  ماشین آالت 
مناطق  خصوصًا  هشتگانه  مناطق  سطح 
مركزی  هسته  و  زائرين  عبور  مسیر  در 
و  اهل بیت)س(  كريمه  حرم  پیرامون  و 

تعطیالت  ايام  در  جمکران  مقدس  مسجد 
گرفت. خواهد  صورت  پیش رو 

اصفهانیان مقدم ادامه داد: برنامه ريزی 
به منظور سرويس دهی ناوگان اتوبوس رانی 
الزم  تمهیدات  پیش بینی   تاكسیرانی،  و 
تأمین  همچنین  و  زائرين  جابجايی  برای 
اتوبوس حدفاصل پاركسوار شمالی تا حرم 
ساعات  تمامی  در  و  مستمر  طور  به  مطهر 

است. گرفته  صورت  شبانه روز 
مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
روز  در  خرداد   15 يوم الله  راهپیمايی 
میدان  در  به ويژه  خردادماه   15 يکشنبه 
امام  حضرت  شريف  بیت  مجاور  الله  روح 
حضرت  مطهر  حرم  به طرف  )ره(  خمینی 
آماده سازی  گفت:  )س(  معصومه  فاطمه 
چهارراه  معلم،  خیابان  مسیر  فضاسازی  و 
نظافت  و  شستشو  ارم  خیابان  و  شهدا 

است. برنامه ريزی شده  ويژه  به صورت 
محیط زيست  و  شهری  خدمات  معاون 
شهرداری قم يادآور شد: در راستای تأمین 
پارک سوارهای  ايمنی  ضريب  افزايش  و 
پرسنل  كلیه  استقرار  زائرين،  تردد  ويژه 
آتش نشانی  عملیات و خودروهای سازمان 
پاركسوارها  ايمنی شهرداری در  و خدمات 
و عوارضی اتوبان قم- تهران صورت گرفته 
بود. خواهند  آماده باش  در  عوامل  همه  و 

در  برنامه ريزی  كرد:  اضافه  وی 
اجتماعی  ناهنجاری های  كنترل  راستای 
بهزيستی  انتظامی،  نیروی  همکاری  با 
تخلفات  پیشگیری  ستاد  محوريت  با 
متکديان  جمع آوری  و  شهرداری  شهری 
پیرامون  محوطه  از  دست فروشان  و 
و  جمکران  مقدس  مسجد  مركزی،  هسته 
► گرفت.     خواهد  صورت  پارک سوارها 

و  آتش نشانی  سازمان  مديرعامل       ◄
خدمات ايمنی شهرداری قم با بیان اينکه 
به صورت  را  خود  بايد  شهری  پاساژهای 
كپسول های  اعالم،  سیستم های  به  كامل 
برخی  و  اضطراری  خروج  حريق،  اطفا 
گفت:  كنند؛  مجهز  ديگر  ايمنی  مباحث 
ايمنی  منظر  در  فقط  آتش نشانی  سازمان 
خصوص  در  و  دارد  ورود  مجوز  حريق 
و  مقاومت  استاندارد،  سازه،  ايمنی 
بايد  و  نیست  سازمان  اين  عهده  بر  غیره 
اين  به  دستگاه های متولی ورود همزمانی 

باشند. داشته  معضالت 
شهرنیوز،  با  گفتگو  در  جعفری  عباس 

ايمن سازی  به  توجه  اهمیت  به  اشاره  با 
ساختمان ها به ويژه در هسته مركزی اظهار 
طی  كتبی،  مکاتبات  طريق  از  داشت: 
هشدارهای  و  تذكرات  گذشته  سال های 
ايمنی به هیات مديره و مالکان پاساژهای 

است. داده شده  شهر  تجاری 
ايمنی  خألهای  وجود  بر  تأكید  با  وی 
و  تجاری  مجتمع های  در  خطرآفرين 
سازمان  شد:  يادآور  خريد،  عمده  مراكز 
نقطه  يک  به  رسیدن  برای  قم  آتش نشانی 
ايمنی  تأمین  و  ارتقا  زمینه  در  مطلوب 
و  جان  دغدغه  و  بوده  پای كار  پاساژها 
مساله  اين  اما  دارد،  را  شهروندان  مال 

اعضای  همراهی  و  همکاری  به  مشروط 
و  صمت  سازمان  مالکین،  مديره،  هیات 
نیاز  صورت  در  همچنین  و  اصناف  اتاق 

است. قضايی  دستگاه های 
و  آتش نشانی  سازمان  مديرعامل 
خدمات ايمنی شهرداری قم با درخواست 
پاساژهای  مالکان  و  امنا  هیات  اعضای  از 
استاندارد  تأمین  كرد:  تصريح  شهری، 
ظاهر  در  مراكز  اين  ايمنی  مجوزهای  و 
هزينه هايی ممکن است برای آن ها داشته 
رابط  هزينه ها  اين  ازآنجايی كه  اما  باشد، 
شهروندان  مال  و  جان  حفظ  با  مستقیمی 
ضرورت  داشته  را  آن ها  خود  همچنین  و 

دارد.
وی با بیان اينکه پاساژهای شهری بايد 
سیستم های  به  كامل  به صورت  را  خود 
خروج  حريق،  اطفا  كپسول های  اعالم، 
ديگر  ايمنی  مباحث  برخی  و  اضطراری 
آتش نشانی  سازمان  گفت:  كنند،  مجهز 
مجوز  حريق  ايمنی  منظر  در  فقط 
سازه،  ايمنی  خصوص  در  و  دارد  ورود 
اين  عهده  بر  غیره  و  مقاومت  استاندارد، 
متولی  دستگاه های  بايد  و  نیست  سازمان 
داشته  معضالت  اين  به  همزمانی  ورود 
به صورت يکپارچه  تا مشکالت شهر  باشند 

► شود.     برطرف 

◄     مديرعامل سازمان پارک ها و فضای 
تیم های  تشکیل  از  قم  شهرداری  سبز 
كنترل و نظارت آبیاری و مصرف بهینه آب 

داد. خبر  قم  شهر  سبز  در 
و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
با  فضای سبز شهرداری قم، پیام جواديان 
اشاره به تشکیل تیم های نظارتی جلوگیری 
عرصه های  در  آب  رفت  هدر  به  رسیدگی  و 
فضای سبز شهر قم اظهار كرد: بحث حفظ 
و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی يکی از 
و  است  بوده  پارک ها  سازمان  اولويت های 
آب  منابع  مديريت  در  هم  خوبی  اتفاقات 

است. رخ داده  سبز  فضای  عرصه های 
بهینه  مديريت  باالی  اهمیت  به  وی 

تصريح  شهر  سبز  فضای  در  آبی  منابع 
سبز،  فضای  آب  جامع  طرح  تدوين  كرد: 
در  پساب  از  استفاده  جامع  طرح  تدوين 
تصفیه خانه  تأسیس  جنگلی،  سبز  فضای 
ثانويه پساب، استفاده از گونه های كم آب بر 
لکه های  كاهش  شهر،  اقلیم  مناسب  و 
چشم گیر  كاهش  شده،  چمن كاری 
فضای  آبیاری  در  شرب  آب  از  استفاده 
فضای  درصد   90 از  بیش  تجهیز  سبز، 
و…  قطره ای  آبیاری  سیستم  به  شهر  سبز 
زمینه  اين  در  انجام شده  اقدامات  ازجمله 

است. بوده 
مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
و  مسائل  برخی  به  اشاره  با  قم  شهرداری 

مشکالت موجود در سطح شهر كه موجب 
يکی  گفت:  می شود  آبی  منابع  رفت  هدر 
انجام شده  زمینه  اين  در  كه  كارهايی  از 
بهینه  مديريت  جهت  باغبانان  آموزش 

است. بوده  آبی  منابع 
تیم های  بااين وجود  كرد:  اضافه  وی 
شهروندان  از  و  تشکیل شده  نظارتی 
مشاهده  با  بالفاصله  كه  داريم  درخواست 
هدر رفت آب در فضای سبز شهر با سامانه 
137 تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند 
نیروهای  بالفاصله  اقدام  پس ازاين  كه 
و  كرده  مراجعه  محل  به  سازمان  نظارتی 
بعدی  اقدامات  و  بررسی  را  موضوع  داليل 

► می آيد.     عمل  به 

تدارک ویژه شهرداری قم برای دهه کرامت

●  از برپایی کاروان شادی تا فضاسازی های مختلف در شهر   ●

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم باز هم هشدار داد: 

●  دستگاه های متولی به مشکالت ایمنی پاساژهای قم ورود می کنند؟     ●

●  تشکیل تیم های نظارتی مدیریت آبیاری فضای سبز شهر قم     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم كه در شعبه 1 اجرای احکام مدنی به 
شماره 1/1400ج/1010 ثبت گرديده خواهان مرجان سیفی خواندگان فاطمه محمودی جیريائی ، میترا و مريم 
هر دو سیفی و جواد و اعظم محمودی مبنی بر فروش پالک ثبتی 44 فرعی از 2738 اصل بخش 2 قم كارشناس به 
شرح ذيل ارزيابی كرده است. در تاريخ چهارشنبه 4 اسفند 1400 در معیت و با راهنمايی اقای محمدرضا بغدادی 
، از ملک به ادرس قم ، بلوار مطهری جنوبی ، 16 متری حسینی ، كوچه 8 ، انتهای فرعی اول )كوچه بن بست در 
سمت راست( پالک 19 بازديد شد. 1- مشخصات ثبتی: ملک باال به پالک ثبتی 44 فرعی از 2738 اصلی بخش 
ثبتی دو قم و كد نوسازی شهرداری 8-168-304-3 به نام مرحوم خانم ملوک خدادادی فرزند سلطان حسین با 
شماره شناسنامه 178 و كد ملی 0558894364 است كه به صورت مشاع است و سند مستقل برای ان ارائه نشد. 
براساس نامه استعالم افراز با امضای رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تاريخ 1400/9/13 مساحت 
عرصه 275 مترمربع است. الزم به ذكر است متراژ عرصه و در اسناد مختلف ارائه شده تفاوت دارد كه نامه فوق كه 
اخرين مدرک ارائه شده است مالک ارزيابی قرار می گیرد. حدود ملک مطابق برداشت ارائه شده توسط نماينده 
خواهان عبارتند از شماال به طول 26/60 متر به ديوار خانه مجاور ، شرقا به طول 12/35 متر به ديوار خانه مجاور 

، جنوبا به طول 25/80 متر پی به ديوار خانه مجاور و غربا به طول 8 متر در و ديوار به كوچه بن بست 6 متری. 
2- مشخصات ملک: ملک به صورت جنوبی ساز در دو طبقه زيرزمین و همکف ساخته شده است و عمر بنای ان 
باالی 20 سال است. ديوار ها اجر فشاری است ، ستون های فلزی در وسط قرار دارد و سقف طاق ضربی با اجر 
فشاری است. زيرزمین شامل انبار ، موتور خانه و حمام است و همکف يک واحد دو خوابه و حیاط است. پوشش 
كف موزايیک و ديوار ها گچ است. كابینت فلزی ، در و پنجره و پله اهنی ، نما از سیمان و پوشش بام ايزوگام است. 
ملک يک امتیاز اب و برق و گاز دارد. ملک مسکونی و در زمان بازديد متروكه بود. تصاوير ملک و كروكی محل ان به 
پیوست گزارش می ايد. 3- ارزش گذاری: ارزش ملک به شرح زير براورد می شود: عرصه با مساحت 275 مترمربع 
و قیمت هر مترمربع 10/000/000تومان و مجموعا 2/750/000/000تومان اعیانی همکف با مساحت حدودی 
با  زيرزمین  اعیانی  630/000/000تومان  مجموعا  و  3/500/000تومان  مترمربع  هر  قیمت  و  مترمربع   180
مساحت حدودی 75 مترمربع و قیمت هر مترمربع 2/000/000تومان و مجموعا 150/000/000تومان انشعاب 
ها و حیاط سازی مجموعا 70/000/000تومان مجموعا ارزش كل ملک در حال حاضر 3/600/000/000تومان 
معادل سی و شش میلیارد ريال براورد می شود. قیمت گذاری با فرض صحت مدارک ارائه شده و نیز عدم بدهی ملک 

به شهرداری ، بانک ها ، ادارات و موسسات دولتی و خصوص و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است. مقرر 
گرديد موارد فوق الذكر در تاريخ 1401/4/8 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری به فروش برسد. لذا 
افرادی كه قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد 
مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند قیمت پايه از مبلغ كارشناسی شروع و به كسانی كه 
باالترين مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزايده )شركت كنندگان می بايست مبلغ پیشنهادی مزايده 
را در يکی از كارت های بانکی عضو شتاب كه به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده 
در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی يک 

نوبت در يکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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واکنش معاون حرم حضرت 
معصومه)س( به ادعای تخریب 

کاشی های صحن عتیق
مرمت  گونه  هر  تکذيب  با  معصومه)س(  حضرت  حرم  اجرايی  معاون 
قدمت داری  و  تاريخی  كاشی  هیچ  گفت:  عتیق،  صحن  در  غیراصولی 
اينکه  است،  نشده  تخريب  و  نخورده  دست  سانت  يک  اندازه  به  حتی 
در فضای مجازی منعکس كردند برخی از اين كاشی ها متعلق به دوره 

نیست. چنین  اين  اصاًل  است،  قاجاريه  و  صفويه 
هادی محمودنژاد معاون اجرايی حرم حضرت معصومه)س( در حاشیه 
نشست خبری تشريح برنامه های آستان مقدس حضرت معصومه)س( در 
دهه كرامت در پاسخ به پرسش خبرنگار شهر بیست مبنی بر شکل گیری 
كارزار اينترنتی در انتقاد از مداخالت مخرب گسترده و مرمت غیراصولی 
مرمت  هرگونه  تکذيب  با  هادی)ع((،  )امام  عتیق  صحن  شرقی  ضلع 
غیراصولی، گفت: هیچ كاشی قدمت داری حتی به اندازه يک سانت در 

صحن امام هادی)ع( دست نخورده است.
اين  از  برخی  منعکس كردند  در فضای مجازی  اينکه  كرد:  تصريح  وی 

نیست. چنین  اين  اصاًل  است،  قاجاريه  و  صفويه  دوره  برای  كاشی ها 
معاون اجرايی حرم حضرت معصومه)س( نسبت به جايگاه میراثی حرم 
مطهر تأكید كرد و گفت: آستان مقدس داعیه دار حفاظت از اين میراث 
ارزشمند است و در همه اين سال ها تالش كرده به بهترين شکل ممکن 

اين كار را انجام دهد.
از  صحن  يک  بودن  میراثی  دلیلی  به  نمی توانیم  ما  افزود:  محمودنژاد 
مرمت دست بکشیم، چرا كه در مواقعی خطر ريزش كاشی های تاريخی 

وجود دارد و وظیفه داريم مرمت و حفظ كنیم.
وی با رد هر گونه تخريب كاشی های قدمت دار و تاريخی در صحن امام 
هادی)ع( و صحن امام رضا)ع(، گفت: مدعیان بايد به صورت مستند و 
مصداقی بگويند، اينکه شخصی بیايد موضوعی را روی هوا مطرح كند 
و ذهن رسانه ها و مردم را درگیر و آلوده كند و بعد هم كنار برود، درست 

نیست.
معاون اجرايی حرم حضرت معصومه)س( تصريح كرد: كاشی هايی كه 
اين كاشی ها در همین  نیست،  و  نبود  میراثی  مطرح كردند هیچ كدام 

دهه 50 و 60 عوض شده بود و مستندات آن موجود است.
اين  فرهنگی  میراث  دوست داران  و  رسانه  اصحاب  افزود:  محمودنژاد 
تاريخی تخريب  دارای قدمت  باشند كه هیچ كاشی  را داشته  اطمینان 

است. نشده 
روی  اگر  دارد،  میراثی  قدمت  كه  متريالی  و  كاشی ها  كرد:  تصريح  وی 
قابل  اگر  اما  می شود،  حفظ  باشد  شدن  حفظ  قابل  كار  محل  همان 
نگهداری نباشد ابتدا با انجام مراحلی نظیر زيرسازی و با كیفیتی كه در 
خور مرمت بنای میراثی باشد مجددًا سر جای خود برگردانده می شود.

معاون اجرايی حرم حضرت معصومه)س( افزود: آن كاشی هايی كه قابل 
نگهداری نباشد و میراثی باشد، به موزه منتقل می شود كه در سال های 
اخیر اين موضوع را نداشتیم و متريال میراثی در محل خود حفظ شده 

است.
در  آيینه  ايوان  چوبی  سقف های  مرمت  اينکه  به  اشاره  با  محمودنژاد 
دستور كار قرار دارد، گفت: مرمت اين اثر فاخر و میراثی را به دلیل اينکه 

نداديم. انجام  پیدا نکرديم،  را  آن  هنوز متخصص واجد شرايط 
تاريخی و  ابنیه های  وی تصريح كرد: آستان مقدس نسبت به نگهداری 

و به شکل تخصصی عمل می كند. میراثی دغدغه مند است 

تکذیب هرگونه مانع تراشی 
برای سازندگان فیلم حضرت 

معصومه)س(
معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه)س( با تکذيب هرگونه مانع تراشی 
اشکاالت  گفت:  معصومه)س(،  حضرت  سینمايی  پروژه  عوامل  برای 
محتوايی فیلمنامه به عوامل سازنده اثر منتقل شده و تأكید كرديم كه 
آستان مقدس موافق نشان دادن چهره حضرت معصومه)س( نیست.

حضرت  حرم  فرهنگی  معاون  احمدی  مهدی  حجت االسالم 
بر  مبنی  بیست«،  »شهر  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  معصومه)س( 
 98 پروژه سینمايی حضرت معصومه)س( در دی ماه  تفاهم نامه  اينکه 
و  پیش تولید  مرحله  وارد  پروژه  تاكنون  زمان  آن  از  اما  رسید  امضا  به 
تولید نشده، آيا در اين مسیر موانعی ايجاد شده است؟، گفت: مرحله 
اشکاالت  و  شده  انجام  مقدس  آستان  سوی  از  اثر  فیملنامه  بر  نظارت 

است. شده  منتقل  آنان  به  فیلم  عوامل  با  جلسه  در  نیز  محتوايی 
وی تصريح كرد: هزينه های اين پروژه از سوی سیمافیلم تقبل می شود 
پروژه  كارگردان  افشار  جواد  آقای  از  بايد  را  تولید  مراحل  جزئیات  و 

كنید. پیگیری 
مقدس  آستان  اينکه  بر  تأكید  با  كرامت  بانوی  حرم  فرهنگی  معاون 
تنها  گفت:  نیست،  سینمايی  پروژه  اين  مجری  معصومه)س(  حضرت 
بحث نظارت بر محتوا بر عهده آستان مقدس بوده كه شايد يک سال 
كاری  ما  به  ديگر  اين  از  بعد  و  شد  برگزار  آن  به  مربوط  جلسات  قبل 

ندارند.
سینمايی  پروژه  عوامل  برای  مانع تراشی  هرگونه  تکذيب  با  احمدی 
حضرت معصومه)س(، گفت: ما فقط به سازندگان اين اثر فاخر عرض 
معصومه)س(  حضرت  چهره  دادن  نشان  با  مقدس  آستان  كه  كرديم 
گرفته  قرار  تأكید  مورد  نیز  تفاهم نامه  در  موضوع  اين  و  نیست  موافق 

است.
با موضوع حضرت معصومه)س(  تله فیلم  به ساخت يک  وی همچنین 
اشاره كرد و گفت: اين پروژه با مشاركت عتبه حسینی در حال تدوين 
پايانی را طی  می كند. امیدواريم اين فیلم تلويزيونی را  است و مراحل 

رونمايی كنیم. ايام معصومیه  در 

خبـر

با  اينکه  به  اشاره  با  آرژانتینی  روحانی      ◄
قرون  از  بعد  اسالم  خمینی)ره(  امام  رهبری 
متمادی، حیاتی دوباره گرفت، اظهار كرد: پیام 
مکتب امام خمینی)ره( جز پیام توحید، فطرت 

نیست. ديگری  چیز  معنويت،  و 
هستند  زمان  گذر  در  ربانی:  اعظم 
خورشید  نورانِی  شعاع  از  كه  انسان هايی 
در  را  خود  و  می برند  را  بهره  بیشترين  هدايت، 
معرض نسیم خوشبوی هدايت قرار می دهند تا 
برای  پرمعنا  و  زيبا  مقدمه ای  دنیايی،  زندگی  از 

بسازند. خويش  آخرت  جهان 
خود  متعال  خدای  كه  همانهايی 
آنان  و  است  گرفته  عهده  به  را  سرپرستی شان 
نور  و  روشنايی  به  جهل  تاريکِی  و  ُظلمات  از  را 
مصاديق  از  يکی  و  می سازد  رهنمون  هدايت، 
ذيَن آَمنوا ُيخِرُجُهم  الَّ َوِلیُّ  ُه  اللَّ واقعی آيه شريفه 

هستند. الّنوِر  ِإَلی  ُلماِت  الظُّ ِمَن 
پاز« همان كشیش مسیحی  است  »سانتیاگو 
مسیحیت،  عاَلم  در  و  فلسفی  كتاب های  در  كه 
را  آن  وقتی  و  می گردد  گمشده اش  دنبال  به 
خويش  ديار  و  شهر  با  می يابد،  اسالم  آئین  در 
كیلومتر  هزاران  از  و  می كند  خداحافظی 
آن طرف تر، شمیم رايحه انقالب خمینی او را به 

آورد. می  ايران 
او پس از پذيرش مکتب اسالم و مذهب حّقه 
تغییر  پاز«  »عبدالکريم  به  را  خود  نام  تشّیع، 
ساير  كنار  در  قم،  علمیه  حوزه   در  و  می دهد 
تحصیل  به  صادق)ع(،  امام  مکتب  شاگردان 

می پردازد. حوزوی  دروس 
شیخ  والمسلمین  االسالم  حجت  با  مصاحبه 
امام  و  آرژانتین  شیعیان  رهبر  پاز،  عبدالکريم 
جمعه شهر بوئنوس آيرس كه در آستانه سالگرد 
ايران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  ارتحال 
انجام شده  امام خمینی)ره(، گفتگوی  حضرت 

می گذرد. شما  نگاه  از  وی،  با 
فعالیت های  بین  اینکه در  از  ضمن تشکر 
وقت   از  بخشی  خودتان،  عمیق  و  گسترده 
از  کمی  لطفا  دادید،  ما  به  را  ارزشمندتان 

بفرمایید. خودتان 
زبان  در  )پاز  هستم  پاز  عبدالکريم  بنده 
اوايل  در  و  هست(  سالم  معنی  به  اسپانیايی 
نگاه خداوند متوجه من  ايران،  انقالب اسالمی 
شد و مسلمان شدم. بعد به ايران آمدم و توفیق 
داشتیم كه درس طلبگی را در حوزه علمیه قم و 

خواندم. حجتیه  مدرسه  در 
هفت سال پس از انقالب، به سفر حج مشّرف 
»مسجد  مديريت  میالدی،   1993 از  و  شدم 
آيرس  بوينس  را در  تبلیغی  و كارهای  التوحید« 

گرفتم. عهده  به 
»مسجدالتوحید«،  می دانید،  كه  همانطور 
تاسیس  آرژانتین  در  كه  است  مسجدی  اولین 
و  حركت ها  از  بسیاری  مبدا  خود  اين  و  شد 
از  بسیاری  در  كه  بود  فرهنگی  تالش هاِی 
انقالب  بركت  به  التین  آمريکای  كشورهای 
و  محترم  روحانیون  حضور  و  ايران  اسالمی 
االسالم  حجت  اسالمی،  جمهوری  ُپرتالش 
والمسلمین سید ساالری اولین سفیر جمهوری 
موّفق،  بسیار  مبّلغ  و  روحانی  و  ايران  اسالمی 
ربانی  محسن  شیخ  والمسلمین  حجت االسالم 

گرفت. شکل 
بنده سفرهای مختلف به كشورهای آمريکای 
التین برای تبلیغ معارف اسالم انجام داده ام. در 
كه همسرم،  بگويم  بايد  خصوص خانواده ام هم 
دانش آموخته حوزه عملیه قم و كارشناس ارشد 
در رشته فقه و اصول است و همزمان در بخش 
تبلیغی  فعالیت های  به  "مسجدالتوحید"  بانواِن 
به  موّفق  بحمدالله  هم  دخترانم  دارد.  اشتغال 

كسب علم در حوزه علمیه قم بودند و هستند.
لطفا بفرمائید که شما چگونه با شخصیت 

امام خمینی )ره( آشنا شدید؟
ما از همان ابتدا كه مسلمان شديم، از طريق 
و  می رسید  دستمان  به  كه  مجالتی  و  ويدئوها 

همین طور از طريق حضور ايرانیان در آرژانتین، 
بیستم،  قرن  بزرگ  شخصیِت  و  مبارک  چهره  با 
اين  خمینی،  موسوی  روح الله  سید  امام  يعنی 
اسالم  پرچم  مباركش،  دستان  به  كه  بزرگ مرد 
در  بعد  و  ايران  اسالمی  جمهوری  در  ابتدا 
شديم. آشنا  شد،  افراشته  جهان  كل  و  منطقه 

مثل  چهره   و  امام  منطق  و  كالم  حقیقت  در 
ولی  رهبر،  عنوان  به  ايشان  مبارک  و  خورشید 
عصر  در  ارواحنافداه  زمان  امام  نماينده  فقیه، 
روشن دل  روشن،  شجاع،  بسیار  مردی  او  از  ما، 
و  اسالم  توانست  كه  بود  ساخته  روشن فکر  و 
دنیا  در  را  علیهم السالم  اهل بیت  و  قرآن  پیام 
احیا و ترويج كند و از حصار حوزه علمیه نجف، 

دنیا  غرب  و  شرق  به  و  كند  خارج  مشهد  و  قم 
دهد. گسترش 

زندگی  بر  تاثیری  چه  )ره(  خمینی  امام 
گذاشت؟ شما 

تاثیر  ما  زندگی  در  امام  اندازه   به  كس  هیچ 
كه  شد  ثابت  ما  برای  ابتدا  همان  در  نگذاشت، 
بی نظیر  و  جهان  مسلمین  كل  رهبر  ايشان، 
است. روشن بود كه هیچکس در جهان اسالم به 
اندازه امام نمی تواند وارد بحث احیای حکومت 
رهبراِن  از  هیچکدام  اساسا  و  شود  اسالمی 
و  شان  در  زمانی،  مقطع  آن  در  اسالم  جهان 
نمايندگی  ادعای  بتوانند  كه  نبودند  امام  ارتفاع 
بنده،  نظر  باشند.از  داشته  را  )عج(  زمان  امام 
فقط و فقط روِح بزرگ روح الله بود كه اين مبارزه 
را پیروزی كشاند و اين انقالب را به ثمر رساند. 
در حقیقت اسالم بعد از قرون متمادی، حیاتی 
از  گرفته  الهام  بركات،  اين  همه   و  گرفت  دوباره 

است. بوده  خمینی )ره(  امام  بزرگ  نهضت 
بعد  و  بودید  مسیحی  قبال  که  جنابعالی 
انتخاب  حق  دین  تنها  عنوان  به  را  اسالم 
کردید، مسلمان شدن  خودتان را مدیون چه 

هستید؟ کسی 
كه  هم  خودمان  ما  كه  است  اين  حقیقت 
حتی  بوديم.  حق  دين  دنبال  بوديم،  مسیحی 
بنده  جوانی،  اوايل  در  مدتی  كه  می آيد  يادم 
ِفرق  خصوصا  مختلف،  اديان  در  تحقیق  دنبال 
دانشگاه  وارد  نگرش،  اين  با  و  بودم  مسیحیت 
شدم. رشته  فلسفه غرب را انتخاب كردم تا شايد 
بتوانم به افکار روشنی كه مرا به سمت حقیقِت 
هدايت  خدا  حقیقِت  و  انسان  حقیقِت  جهان، 
كند، دسترسی پیدا كنم، تا اينکه در سال سوم 
دانشگاه كه بودم، با اسالم آشنا شدم و فهمیدم 
خداوند  كه  است  زنده   و  حق  دينی  اسالم،  كه 
دستورات  و  وحی  سرچشمه  بواسطه   را  متعال 
علیهم السالم،  اطهار  ائمه  و  پیامبر  تعلیمات  و 

می كند. معرفی  پاک 
انگار  میالدی،   80 دهه  روزهای  نخستین 
مبلغین  حضور  البته  و  شد  پیدا  من  در  تحّولی 
پیداكردِن  تا  شد  باعث  هم  التین  آمريکای  در 
راه درست و صحیح، برايم آسان تر شود و زمینه 
فراهم  برايم  اسالمی  دقیق  و  عمیق  مطالعات 
شود، كم كم فکر مهاجرت به قم در ذهنم نقش 
بست تا اين كه به لطف انقالب اسالمی، به ايران 
و قم آمدم و غرق در دروس و مطالعات اين دين 
اسالم،  بركت  به  را  اين ها  همه  بنده  شدم.  پاک 

می دانم. )ره(  خمینی  امام  و  اسالمی  انقالب 
انقالب  و  حرکت  تاثیرات  شما  نظر  به 
اسالم،  شدن  جهانی  بر  )ره(  خمینی  امام 

؟ چیست
خداست،  دين  اسالم،  كه  می دانیم  همه 
خود  به  خود  شود،  معرفی  خوب  اسالم  اگر 
لذا  می شوند؛  اسالم  مجذوب  جهان،  مردم 
امام  چون  قدرتمندی  و  معتقد  انساِن  اگر 
برای  و  بگويد  اسالم  از  سخن  )ره(  خمینی 
تاثیر  تحت  دنیا  كل  كند،  انقالب  و  قیام  خدا 
و  كافی  تقوای  كه  افرادی  البته  می گیرند.  قرار 
ابتدا ممکن است، ُعمق اين  الزم را ندارند، در 
اينگونه  پیغام را درک نکنند؛ اما به هر صورت، 
بود  مستقیمی  ارتباط  از  نشان  امام،  رفتارهای 

داشتند. خدا  با  كه 
نور  تا  بود  تالش  در  دشمن  همیشه  البته 
شايعه پراكنی ها،  با  و  كند  خاموش  را  انقالب 
موج  پیشرفت  مانع  دروغ ها،  و  تهمت ها 
صدای  و  شود  ايران  مردمی  انقالب  خروشان 
لطف  به  اما  نرسد؛  عالم  غرب  و  شرق  به  امام، 
خدا، صدای انقالب از راه های مختلف، در همه 
انقالب  عزيز  رهبر  قول  به  و  پیچید  جهان  جای 
انقالب،  آينده   فرمودند:  كه  خامنه ای  امام 
هم  من  است،  امیدواركننده  و  روشن  بسیار 
در  قرارگرفتن  انقالب،  اين  فردای  كه  معتقدم 
خواهد  سرنوشت ساز  و  رفیع  بسیار  جايگاه  يک 
بود و انشالله به زودی با قّوت و قدرت به همان 
ارتفاع كه شايستگی آن را دارد، خواهد رسید و 

شد. خواهند  ضعیف  و  مايوس  دشمنان 
تاثیراتی  چه  اسالمی  انقالب  شما  نظر  به 
در گسترش تشیع در شرق و غرب گذاشته 

است؟
روشن است كه تشیع قبل از انقالب، آنچنان 
كه بايد در بین مردم دنیا، شناخته شده نبود و 
اگر در برخی از مناطق جهان، سخنی از اسالم 
از  اهل سنت  برادران  گفتمان  بیشتر،  می شد، 
نگاه  اصالت  از  خبری  و  می شد  مطرح  اسالم 
اينکه  تا  نبود؛  محمدی  ناب  اسالم  به  تشّیع 
مکتب  و  شد  گرفت  شکل  اسالمی  انقالب 
از محدوده  حوزه ها و حجره ها،  جعفری، خارج 
َسر بلند كرد و جای خودش را پیدا كرد. به نظر 
من پیام چنین مکتبی، جز پیام توحید، فطرت 

نیست. ديگری  چیز  معنويت،  و 
خود  از  كامال  انقالب،  از  قبل  شیعیان 
نمی شدند،  ديده  بودند،  ضعیف  بودند،  بیگانه 
خصوصا در آمريکای التین؛ اما انقالب اسالمی 
باعث رشد تشیع و جايگاه شیعیان در جهان، از 

شد. آرژانتین  جمله 
و  دین  عالم  یک  عنوان  به  جنابعالی 
امام  موفقیت  و  قدرت  راز  ایرانی،  غیر  البته 

می دانید؟ چه  در  را  )ره(  خمینی 
به نظر من، راز موفقیت امام در چند چیز بود: 
پاک  نسل  از  و  بودند  "سید"  ايشان  اينکه  اول 
ائمه اطهار علیهم السالم. امامانی كه همگی نور 
واحدند و راهنمايان انسان هستند. پس َنَسب و 
از نکاتی ست كه باعث  اصالت امام راحل، يکی 
دوم  باشند.  كاملی  الگوی  يک  ايشان  می شود 
انديشی،  مثبت  شجاعت،  اخالص،  تالش، 
جدّيت در تحصیل و مطالعات اسالمِی امام بود. 
سوم اهتمام حضرت امام به امور جهان اسالم و 

بود. مسلمین  وضعیت 
امام  يعنی  هم  ايشان  جانشین  امروز 
خامنه ای، نمونه  يک رهبر جامع و كامل است، 
و يک هديه  ايشان نشانه  لطف خدا  در حقیقت 
چنین  همیشه  است.  مردم  به  خدا  جانب  از 
مختلف  قرون  در  انسان هايی  چنین  و  فرصتی 
واقعا  انقالب  عزيز  رهبر  امروز  نداشتند.  وجود 
عصر  برای  و  ما  برای  خدا  خاص  لطف  يک 
جامعه  مسیر  می تواند  كه  اوست  زيرا  ماست؛ 
اسالمی را به سمت رشد، حركت و بالندگی ببرد 
بتوانیم  نیز توفیق بزرگی هست كه ما  برای ما  و 

► كنیم.   حركت  پرچم  اين  زير 

روحانی آرژانتینی: 

پیام مکتب امام )ره( جز پیام فطرت و معنویت نیست

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان به  پالک - فرعی از7605 اصلی واقع در بخش يک  ثبت قم اراضی خ 
آذر – كوچه 69- كوچه شهید خرم نژاد – پالک 27  كه بنام محمد صادق نیک زاد فرزند منعم می باشد،  در جريان ثبت 
است كه بعلت  عدم حضور   نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای كتبی 
نامبرده 1/2342 - مورخ 1401/03/09 تحديدحدود پالک مذكور در روز يکشنبه مورخ 1401/04/05  ساعت 8/30 
نماينده  يا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدينوسیله  انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  الی 
قانونی آن ها اعالم می دارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاريخ تنظیم 
صورتمجلس بمدت يک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسیدگی خواهد شد 
ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت يک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبايست گواهی 

تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی را نیز به اين اداره ارائه نمايد./ )م الف 15166( 
تاريخ انتشار: 1401/03/11 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمین محصور كه در آن احداث بناشده است  به  پالک 115 فرعی از10707 
اصلی واقع در بخش يک  ثبت قم اراضی خ سمیه كوچه 10 پالک 14و16 كه بنام عباس الماسی فرزند حسن می باشد،  
در جريان ثبت است كه بعلت  عدم حضور  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا 
بنا به تقاضای كتبی نامبرده 1/2326-تحديدحدود پالک مذكور در روز يکشنبه مورخ 1401/04/05  ساعت 8/30 
نماينده  يا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدينوسیله  انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  الی 
قانونی آن ها اعالم می دارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاريخ تنظیم 
صورتمجلس بمدت يک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسیدگی خواهد شد 
ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت يک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبايست گواهی 

تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی را نیز به اين اداره ارائه نمايد./ )م الف 15165( 
تاريخ انتشار: 1401/03/11 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

برخی وسایل شخصی امام راحل 
در معرض دید عموم قرار گرفت

آثار حضرت امام راحل در  مدير دفتر نمايندگی موسسه تنظیم و نشر 
از  برخی  خورشید«  ساله  صد  »حضور  نمايشگاه  قالب  در  گفت:  قم 
وسايل شخصی حضرت امام و مرحوم حاج سید احمد آقا برای اولین 
از  را  آثار  اين  بار در معرض ديد عموم قرار می گیرد و مردم می توانند 

كنند. مشاهده  نزديک 
ساله  صد  »حضور  نمايشگاه  برپايی  به  اشاره  با  كمساری  عباس 
نمايشگاه  اين  گفت:  نمايشگاه  برگزاری  اهداف  درباره  خورشید«، 
در  و  قم  شهر  به  امام  حضرت  ورود  سالگرد  يکصدمین  مناسبت  به 
برگزار  قم  در  امام  حضرت  بزرگداشت  سالگرد  سومین  و  سی  آستانه 
و دستاورد های  نمادين عملکرد  ارائه  نمايشگاه  اين  می شود. موضوع 
حوزه های  در  كه  است  )س(  امام  حضرت  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه 
مختلف به نمايش گذاشته شد؛ و شامل تولیدات پژوهشی، مکتوبات 
است.  امام  حضرت  شخص  و  شخصیت  باره  در  موسسه  منشورات  و 
كاربرد های  كه  و هنری  فرهنگی  تولیدات  نمايشگاه همچنین  اين  در 
است. شده  گذاشته  نمايش  به  نیز  دارد  اجتماع  در  بخصوص  متعدد 
آثار حضرت امام راحل در  مدير دفتر نمايندگی موسسه تنظیم و نشر 
قم گفت : آثار و تولیدات در حوزه بین الملل و فعالیت های ترجمه ای 
معرض  در  خورشید«  ساله  صد  »حضور  نمايشگاه  در  نیز  موسسه 
اماكن  معرفی  به  مربوط  هم  بخش  يک  گرفت.  قرار  عالقمندان  ديد 

است. شده  بینی  پیش  نیز  امام  حضرت  به  منتسب 
كه  ارزشمندی  مکتوبات  گفته  پیش  موارد  بر  عالوه  گفت:  كمساری 
اختیار  در  خود  فعالیت  درسال ها  عروج  نشر  و  چاپ  موسسه  بوسیله 
و  شده  ارائه  نمايشگاه  اين  در  نیز  گرفته  قرار  كشور  علمی  جامعه 

كنند. تهیه  مربوطه  غرفه  از  را  آثار  اين  می توانند  طالب  و  محققان 
سازمان  معرفی  نمايشگاه  اين  مهم  بخش های  از  يکی  او،  گفته  به 
سیره  و  نام  ترويج  در  موثری  فعالیت های  كه  است  موسسه  رسانه ای 
خمینی  امام  پرتال  دارند.  عهده  بر  رسانه ای  سطح  در  امام  حضرت 
)ره(، موسسه مطبوعاتی جماران، هفته نامه حريم امام، و... از جمله 
و بخصوص عالقمندان در  آن ها هستند كه دارای غرفه مجزا هستند 
خمینی  امام  پرتال  غرفه  به  مراجعه  با  می توانند  پژوهشی  حوزه های 
افتخاری«  »پژوهشگر  فرم  تکمیل  به  نسبت  نمايشگاه  اين  در  )ره( 
همکاری  رسانه ای  و  علمی  موضوعات  در  امام  پرتال  با  و  كنند  اقدام 

. كنند
راحل  امام  حضرت  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  نمايندگی  دفتر  مدير 
مورد  را  موسسه  با  محققان  علمی  و  پژوهشی  همکاری  نحوه  قم  در 
در  تخصصی  پژوهشی  مهم  مراكز  از  يکی  گفت:  و  داد  قرار  توجه 
موسسه  نمايندگی  دفتر  امام  حضرت  آثار  و  سیره  شخصیت،  باره 
ارائه  به  نسبت  مراجعه  با  می توانند  عالقمندان  كه  است  قم  در 
پژوهشی  مراكز  كنند.  اقدام  بررسی  جهت  خود  پژوهشی  طرح های 
پژوهشی  معاونت  جمله  از  دارند  فعالیت  موسسه  سوی  از  نیز  ديگری 
انقالب  و  )ره(  خمینی  امام  پژوهشکده  همچنین  و  تهران  در  موسسه 
پايان  از  و  دارد  فعالیت  دانشگاهی  و  كادمیک  آ امور  در  كه  اسالمی 
نامه های دانشجويی حمايت می كند. دستاورد های علمی و پژوهشی 
قرار  عالقمندان  ديد  معرض  در  نمايشگاه  اين  در  نیز  پژوهشکده 

. گرفت
آثار حضرت امام راحل در  مدير دفتر نمايندگی موسسه تنظیم و نشر 
شخصی  وسايل  نمايش  جهت  خاص  غرفه  يک  برپايی  به  اشاره  با  قم 
بار  اولین  برای  اين وسايل  ايشان،گفت: برخی  يادگار  و  امام  حضرت 
است كه در معرض ديد عموم قرار می گیرد و مردم می توانند اين آثار 

از نزديک ببیند و لمس كنند. را 
در  جانبی  نشست های  نمايشگاه،  برگزاری  بر  عالوه  گفت:  او 
برگزار  علمی  نشست های  همچنین  داريم،  مختلف  حوزه های 
خواهیم كرد كه اساتید مباحثی مختلفی را مطرح می كنند. رونمايی 
كنار  در  داشت.  خواهیم  فیلم  اكران  همینطور  و  جديد  آثار  برخی  از 
مختلف  حوزه های  در  و  شد؛  خواهد  برگزار  هنری  وركشاپ های  آن 
اجرا  به  را  است  جامعه  توجه  و  اقبال  مورد  كه  كار هايی  می توانیم 

بگذاريم. نمايش  به  و  درآورده 
يکصدمین سالروز  مناسبت  به  نمايشگاه »حضور صد ساله خورشید« 
سومین  و  سی  و  قم  مقدس  شهر  به  )ره(  خمینی  امام  حضرت  ورود 
عروج ملکوتی ايشان، از روز يکشنبه 8 خردادماه تا روز پنج شنبه 12 
تا 21 در سالن غدير مركز همايش های دفتر  خردادماه از ساعت 13 

است. عالقمندان  پذيرای  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات 

از سرگیری ساخت ورزشگاه امام 
رضا )ع( پردیسان

عملیات ساخت ورزشگاه 4 هزار و 500 نفری امام رضا )ع( پرديسان 
چند روزی است كه از سر گرفته شده است.

عملیات ساخت ورزشگاه 4 هزار و 500 نفری امام رضا )ع( پرديسان 
چند روزی است كه از سر گرفته شده است.

تکمیل  عملیات  جوانان،  و  ورزش  وزير  گذشته  سال  سفر  از  پس   
ساختش  آغاز  از  سال   10 از  بیش  كه  پرديسان  كاره  نیمه  ورزشگاه 

شد. گرفته  سر  از  ديگر  بار  گذشته، 
رئیس  گذشته  سال  سفر  در  كه  فراوان  نشیب های  و  فراز  با  پروژه ای 

گرفت. قرار  اعتبار  دريافت  نوبت  در  قم،  به  جمهور 

خبـر

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

نموده اند.  تايید 
كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002090 شماره  رأی  1ـ 
در  محمدعلی   فرزند  اسالمی  هاجر  خانم   1400114430002001578
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 86/45 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2339 از  فرعی   28 شماره  پالک  مترمربع 
مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از عباسعلی خلج صفحه 508 دفتر 

  )13630 الف  م   (.79
مورد تايید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء 

موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذينفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن  به  را  خود 
يکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضیح است 
كه صدور سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1401/03/11 انتشارنوبت اول:  تاريخ 
 1401/03/28 انتشارنوبت دوم:  تاريخ 

ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  آبادی  عباس پور حسنی حجت 
دو قم
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سیاسی کارِی »کن« همه را شوکه کرد!
جشنواره ای که با زلنسکی آغاز 

شد و با امیرابراهیمی تمام!

و  بهترين  از  زمانی  كه  كن  بین المللی  جشنواره  طالی  نخل  جايزه 
بخش  در  حاال  می شد،  محسوب  جهان  سینمايی  جوايز  معتبرترين 
اين  از  را  موافق  و  مخالف  كه  شد  اهدا  كسی  به  زن  بازيگر  بهترين 

كرد. شوكه  مطلق  سیاسی كاری 
بهترين  از  يکی  زمانی  كه  كن  بین المللی  جشنواره  طالی  نخل  جايزه 
بخش  در  حاال  می شد  محسوب  جهان  سینمايی  جوايز  معتبرترين  و 
بهترين بازيگر زن به كسی اهدا شد كه مخالفان و موافقان كن را از اين 
سخنرانی  و  حضور  با  كه  جشنواره ای  كرد.  شوكه  مطلق  سیاسی كاری 
زلنسکی، رئیس جمهور اوكراين جنگ زده آغاز شد، انتقاد شديد »ژان 
لوک گدار« بنیان گذار موج نوی سینمای فرانسه - كه سخن او در بین 
سینماگران جهان فصل الخطاب محسوب می شود- را به دنبال داشت.
بر  او  تايید  مهر  و  جهان  نامدار  و  كهنه كار  سینماگر  نقد  بر  عالوه  و 
بازيگری   امیرابراهیمی  زهرا  باره  يک  به  كن  جشنواره  سیاسی كاری 
بدون رزومه ای شاخص در دنیای بازيگری - در  میان آن همه هنرپیشه 
بازيگری  طالی  نخل  بردن  وتاب  تب  كدام  هر  كه  جهان  يک  درجه 
-احتماال  ناباورانه   غايت  به  شرايطی  در  داشتند-   را  كن  جشنواره 
يکی  و  اروپا  بازيگری  جايزه  باالترين  مذكور-  بازيگر  خود  برای  حتی 
از اسکار هم ارزشمندتر  باالترين جوايز سینمايی جهان -كه زمانی  از 
بود- را دريافت می كند تا اعتبار اين جايزه از امروز نزد همگان به شدت 

بزند. دامن  خود  نزولی  روند  به  كن  و  باشد  ديگری  زمان  هر  از  كمتر 
تازه ای  دوران  وارد  جايزه  اين  اهدای  از  بعد  كن   جشنواره  شک  بی 
می شود. دورانی كه -همانگونه كه گدار هشدار داده بود- در آن، هنر و 

و سیاسی كاری ها می دهد. به سیاست  را  سینما جای خود 
اگر تمام منتقدين ايرانی و خارجی معروف و غیرمعروف به پیش بینی 
برای  كن  بازيگری  طالی  نخل  اولین  دريافت  هم  آن  و  مورد  يک  فقط 
را  امیرابراهیمی«  »زهرا  نام  كسی  نبود  ممکن  می شدند،  دعوت  ايران 
از  توان  نمی  كه  حالی  در  كند.  ذكر  خود  پیش بینی  فهرست  میان  در 
نام چندين هنرپیشه بانوی ايرانی كه هر كدام در رويدادهای داخلی و 
بین المللی متعدد، جوايز معتبری كسب كرده اند، به سادگی گذشت. 
جايزه كن در كمال ناباوری به كسی اعطا شد كه همه بر سیاسی كاری 
است  اين  امشب  اتفاق  برآيند  مهمترين  و  ندارند.  شکی  انتخاب  اين 
كه به محض اعالم اين جايزه اعتبار و ارزش كن دچار سقوط آزاد شد 
ديگر  برندگان  برای  هیجان  و  كنجکاوی  میزان  كه  شد  باعث  همین  و 

برسد. میزان خود  به كمترين  نیز  بخش ها 
زهرا امیرابراهیمی بعد از آخرين سريالی كه در ايران بازی كرد -كه البته 
از نقش های اصلی و محوری نبود-  بنا به داليلی از ايران مهاجرت كرد. 
در حد يک مجری درجه سوم مشغول  بی سی  بی  »تماشا«  برنامه  در 
به كار شد. به طور كلی عمده فعالیت وی طی همه اين سال ها برپايی 
برنامه  همین  برای  چندم  درجه  مجری گری  و  عکس  نمايشگاه  يک 
تماشا بوده است. البته او در يکی از كلیپ های محسن نامجو خواننده 
آزار  اتهام  واسطه  به  روزها  اين  -كه  موسیقی  ومعلوم الحال  ناهنجار  
بازيگر  عنوان  به  است_ هم  نشین شده  و گوشه  منزوی  بسیار  جنسی 
حضور داشته، كلیپی كه در آن نامجو از زلف های بر باد رفته می خواند 
و... اينها برجسته ترين فعالیت های هنری زهرا امیرابراهیمی طی اين 
به دريافت جايزه  به يکباره  اين سطح فعالیت ها  سال ها بوده است كه 

منتهی می شود.  بین المللی كن«  جشنواره  زن  »بهترين هنرپیشه 
دعوت  مقدس«  »عنکبوت  فیلم  به  داری  معنا  شکل  به  امیرابراهیمی 
می شود، تا عامدانه گذشته تاريک او به معانی سیاسی فیلم گره بخورد 
و از اين طريق  بتواند در فستیوال كن كه از سکه افتاده و سال هاست 
بر سیاست و سیاسی كاری گذاشته  را  اولويتش  به جای هنر و سینما 
است، كسب جايزه كند. چرا كه او در اين فیلم نقش خبرنگاری را بازی 
می كند كه در مقابل قتل هايی مذهبی می ايستد، داستان قاتلی كه به 
می رساند.  قتل  به  را  بدكاره  زنان  مشهد  شب های  در  زنجیره ای  شکل 
به  توانسته  كه  شکلی  هر  به  بسیار  دروغ های  با  را  موضوع  ساز  فیلم 
نقش  كه  تنها خبرنگاری  گويا  بین  اين  در  و  است  مرتبط كرده  مذهب 
آن را امیر ابراهیمی بازی می كند برمال كننده حقیقت ماجرا است كه 

البته خود دروغی بزرگ است. 
نقش  ايفای  آن  در  ابراهیمی  امیر  كه  فیلمی  اينکه  همه  از  مهمتر 
حتی  مهلک  اشتباهات  اين  وجود  كه  است  گاف هايی  دارای  می كند 
با  می بايست  و  می برد  سوال  زير  را  كن  جشنواره  به  فیلم  اين  ورود 
ديدن اين گاف ها حتی از همان ابتدا ورود فیلم »عنکبوت مقدس« به 
جشنواره كن را ملغی می كرد. در يکی از سکانس های فیلم كه در ادامه 
امیرابراهیمی،  زهرا  روبروی  بازيگر  مرد  كرد،  خواهید  مشاهده  را  آن 
نوع  در  كه  می شود  داده  نشان  بسته  و  باز  پیراهنش  آستین  بار  سه 
انتقادها،  تمام  ورای  اينجا  و  است  حیرت آور  و  مضحک  غايت  به  خود 
نمی توان برای داورانی كه اين فیلم را بازبینی كرده اند بجز زد و بند و 
بازی  قضیه،  اين  از  جدای  شد.  متصور  ديگر  گزينه ای  سیاسی كاری، 
بازی  و وی يک  بوده  اساسی  دارای ضعف های  نیز  امیرابراهیمی  زهرا 

می گذارد. نمايش  به  آماتور  سطح  در  را  كلیشه ای  و  سطحی  بسیار 
بر تمام موارد فوق اين مورد را هم بايد افزود كه كارگردان فیلم »عنکبوت 
مقدس« با دستکاری در شخصیت قاتل سعی در سیاه نمايی و مذهبی 
كه  میکند  معرفی  مذهبی  عقايد  با  فردی  را  او  و  دارد  وی  دادن  نشان 
بنابر  پیروی از شريعت و مذهب به قتلهای زنجیره ای اقدام كرده است.

خبـر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  كه  قم  شهرستان  خانواده  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجرايیه  موجب  به 
شعبه 6 اجرای احکام مدنی قم به شماره 6/1400ج/346 ثبت گرديده لها خانم 
خانم هاجره موسوی و اقای روح اله زمانی يامچی علیه اقای حسین رنجبر محکوم 
له  ازادی در حق محکوم  بهار  تعداد 38 قطعه سکه  پرداخت  به  علیه محکوم است 
االرث  سهم  خود  طلب  قبال  در  لهم  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  و 
به  كارشناس  كه   2 اصلی   2481 از  فرعی   1 فرعی  پالک  با  ملک  از  علیه  محکوم 
شرح ذيل ارزيابی كرده است. در خصوص ارزيابی قطعه شماره 88 از پالک 1 فرعی 
شماره  ابالغیه  براساس  كه  قم  ملک  ثبت  حوزه  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2481 از 
140002440000225183 به اينجانب ارجاع گرديده است ، با عنايت به مطالعه 
پرونده ، مراجعه به شهرداری منطقه 3 قم و بررسی اسناد و مدارک موجود ، مذاكره 
با وكیل محترم موقوفه ثلث حاج باقر حمامی و مشورت و راهنمايی ايشان و همچنین 
مامور  در معیت  نیز  و  له  راهنمايی محکوم  با  از محل  انجام شده  بازديد  به  توجه  با 
محترم پاسگاه نیروی انتظامی و قفل ساز به منظور فک قفل منزل نتیجه اقدامات 
صورت گرفته جهت استحضار به شرح ذيل تقديم می گردد: الف – مشخصات ثبتی 
، موقعیت و محل وقوع ملک: 1- ملک مورد نظر واقع : قم ، خیابان امام ، شهرک 
توانیر ، 10 متری اسکندری ، نبش كوچه 6 ، پالک های 42 و 44 قطعه شماره 88 
از پالک 1 فرعی از 2481 اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک قم كه می باشد. 
براساس نامه شماره 1400317 مورخ 1400/7/26 وكیل محترم موقوفه ثلث حاج 
باقر حمامی ، ملک مورد نظر موقوفه حاج باقر حمامی می باشد كه به موجب سند 
با  بالمناصفه  صورت  به   1388/12/12 مورخ   51/8780 شماره  به  اوقافی  اجاره 
اقای رضا اديب و خانم زهرا تحقیقی بر روی قطعه 88 از پالک 1 فرعی از 2481 
اصلی واقع در بخش دو قم ، به مساحت 96 مترمربع از پالک مذكور قرارداد اجاره 
منعقد نموده كه بعد از انقضای مدت سند اجاره مورخ 1391/12/5 تاكنون توسط 
ورثه مستاجرين متوفی تمديد  سند انجام نشده است. همچنین اقای حسین رنجبر 
 ، يافته  وفات   1396/2/26 تاريخ  در  رنجبر  اعظم  خانم  مرحومه  اينکه  جهت  به 
تاريخ 1399/7/15  در   ، موقوفه  دانگ  تحفیفی مستاجر سه  زهرا  ولیکن مرحومه 
وفات يافته ، لذا محکوم سهمی از خانم تحقیقی نمی برند و لذا سهم االرث اقای 
حسین رنجبر منحصر به سهم االرث سه دانگی مرحوم رضا اديب می باشد و سهم 
مرحوم زهرا تحقیقی از مرحوم همسر خود رضا اديب ، معادل يک هشتم بانضمام 
سهم سه دانگی خود ، جمعا معادل 5 سهم از 8 سهم به مساحت 60 مترمربع می 
از  اديب  اعظم  مرحوم  االرث  سهم  میان  از  رنجبر  حسین  اقای  االرث  سهم  و  باشد 
سه هشتم باقیمانده كه اين سه هشتم معادل 36 مترمربع می باشد و سهم محکوم 
ملک   -2 باشد.  می  مترمربع  از 96  مشاع  مترمربع   2 نهايتا  و  متر   36 از  متر   2 له 

حدود  قدمت  دارای  و  بوده  ساز  قديمی  و  بر  دو   ، مسکونی  كاربری  دارای  مزبور 
32 سال می باشد كه در دو طبقه زيرزمین و همکف در ان احداث بنا شده است. 
براساس مدارک موجود در شهرداری منطقه 3 قم ، مکل مزبور دارای كد نوسازی به 
شماره  به  شهرداری  ملک  بازديد  گزارش  طبق  باشد.  می   35-308-3-56 شماره 
3/10/40756 مورخ 1388/12/15 دارای پروانه ساختمانی به شماره 10/2559 
می   1384/10/2 مورخ   7913 شماره  به  پايانکار  گواهی  و   1367/3/12 مورخ 
مساحت  همچنین  است.  مترمربع   96 مالکیت  سند  طبق  عرصه  مساحت  و  باشد 
اعیانی هر كدام از طبقات 75 مترمربع است و در مجموع ، مساحت كل اعیانی 150 
مترمربع می باشد و بنای ملک نیز در سال 1368 احداث گرديده است. نمای ملک 
سیمان سفید شده است. كف حیاط موزايیک و ديوار ها سیمان سفید می باشد. 
اعیانی زيرزمین شامل : پذيرايی ، اتاق خواب و اشپزخانه است. پوشش كف پذيرايی 
و اتاق خواب موزايیک ، بدنه پذيرايی تا حدود يک متر سرامیک ، مابقی و سقف پتینه 
تا حدود يک  بدنه   ، اشپزخانه  باشد. كف  پتینه می  نیز  اتاق خواب  و سقف  بدنه  و 
متر سرامیک ، مابقی و سقف پتینه است. كف سرويس بهداشتی سرامیک و ديوار 
ها كاشی شده است. پوشش كف راه پله سنگ ديوار ها و سقف سفید شده است. 
اعیانی همکف نیز شامل: پذيرايی ، اتاق خواب ، اشپزخانه و سرويس بهداشتی می 
باشد. پوشش كف پذيرايی سرامیک ، بدنه تا حدود 1/10 متر سرامیک ، مابقی و 
سقف سفید )اندود گچ( می باشد. كف اشپزخانه موزايیک ، ديوار ها تا حدود 1/50 
پوشش كف سرويس  )اندود گچ( شده است.  و سقف سفید  مابقی   ، متر سرامیک 
دارای  و  شده  ايزوگام  بام  پشت  كف  باشد.  می  كاشی  بدنه  و  سرامیک  بهداشتی 
، گرمايش ان بخاری  ابی  ، كولر  دورچینی می باشد. سیستم سرمايش ساختمان 
و ابگرمکن گازی است. نوع سیستم سازه ای ساختمان ديوار باربر اجری با مصالح 
بنايی )پايه اجری شناژبندی شده( و سقف طاق اهنی )تیر اهن( می باشد. ملک 
مذكور دارای يک انشعاب برق ، يک انشعاب اب و يک انشعاب گاز می باشد. ملک 
خالی از سکنه می باشد. الزم به ذكر است با عنايت به عدم تعیین و ابهام در میزان 
شماره  نامه  براساس  لذا   ، محترم  دادگاه  ان  ازطرف  ارزيابی  منظور  به  ملک  دقیق 
باقر حمامی صدرالذكر ، مقدار  1400317 مورخ 1400/7/26 موقوفه ثلث حاج 
2 سهم از 96 سهم از پالک ثبتی مورد نظر كه به عنوان سهم االرث اقای حسین 
رنجبر مشخص گرديده است ، در كارشناسی در نظر گرفته شده است. لیکن با توجه 
سهم  دقیق  میزان  بايست  می  لذا   ، باشد  می  اعیان  و  عرصه  دارای  ملک  اينکه  به 
االرث ايشان از مجموع عرصه و اعیان نیز مشخص گردد. بنابر اين اين میزان سهم 
از مجموع ارزش عرصه و اعیان ملک لحاظ شده است و با توجه به عدم صالحیت 
اينجانب در خصوص تعیین میزان سهم االرث محکوم علیه از ملک مورد نظر ، بررسی 

اين موضوع ، خارج از حیطه مسئولیت اينجانب و بررسی مراجع ذيصالح و همچنین 
دستور ان دادگاه محترم می باشد. ب- نظريه كارشناسی: با عنايت به قدمت بنا و 
نوع مصالح به كار رفته در ان موقعیت ملک و نهايتا در نظر گرفتن كمیت ، كیفیت و 
كلیه عوامل موثر در ارزيابی ملک ، به نظر اينجانب ارزش ملک مزبور به شرح ذيل 
مترمربع   96 حمامی(  باقر  حاج  )موقوفه  عرصه  پذيره  ارزش   -1 گردد:  می  اعالم 
 75 زيرزمین  اعیانی   -2 4/800/000/000ريال  كل  ارزش  50/000/000ريال 
همکف  اعیانی  1/500/000/000ريال  كل  ارزش  20/000/000ريال  مترمربع 
حیاط  1/800/000/000ريال  كل  ارزش  24/000/000ريال  مترمربع   75
جمع كل  انشعابات 400/000/000ريال  و  بام  دورچینی   ، ، سرپله سازی  سازی 
هشت میلیارد و پانصد میلیون ريال 8/500/000/000ريال در مجموع ارزش كل 
پنجاه  و  معادل هشتصد  ريال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  مبلغ هشت  نظر  مورد  ملک 
میلیون تومان و مقدار 2 سهم از 96 سهم كه براساس نامه شماره 1400317 مورخ 
حسین  اقای  االرث  سهم  میزان   ، حمامی  باقر  حاج  ثلث  موقوفه   1400/7/26
رنجبر می باشد ، مبلغ 177/083/333ريال صد و هفتاد و هفت میلیون و هشتاد 
و سه هزار و سیصد و سی و سه ريال ارزيابی می گردد. الزم به ذكر است با عنايت 
به  توجه  )با  قانون اجرای احکام مدنی  و 51  به موارد صدرالذكر حسب مواد 135 
نواسانات شديد قیمت سکه( مقدار مشاعی از ملک فوق پس از استعالم از اتحاديه 
صنف طال و جواهر و به فروش خواهد رسید و مقرر گرديد موارد فوق الذكر در تاريخ 
1401/3/30 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی كه قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند 
بازديد و در  از مورد مزايده  با هماهنگی اين اجرا  به مزايده  در مدت پنج روز مانده 
صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند قیمت پايه از مبلغ كارشناسی شروع و 
به كسانی كه باالترين مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزايده )شركت 
بانکی عضو  از كارت های  را در يکی  پیشنهادی مزايده  بايست مبلغ  كنندگان می 
شتاب كه به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمايد. حداكثر مهلت مزبور 
از يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی 
به  از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر  يک نوبت در يکی 

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

◄     مشاغل پر سر و صدا و مزاحم اين 
روزها عرصه را برای شهروندان قمی تنگ 
خشک  جا  شهر  داخل  در  گويی  و  كرده 
اين  ساماندهی  در  هم  مسئوالن  و  كرده 

هستند. ناتوان  مشاغل 
در اطراف كالن شهر قم مشاغلی وجود 
می تواند  نشوند  ساماندهی  اگر  كه  دارد 
چهره اين شهر مذهبی را در چشم زائران 
شهروندان  آسايش  و  نازيبا  مجاوران  و 
و  صوتی  آلودگی  وجود  دلیل  به  را  قمی 
مسئوالن  دارد  جا  كه  بريزد  هم  به  خیره 
برای  شهری  مديران  ويژه  به  اجرايی 
در شهرک صنوف  اين مشاغل  ساماندهی 

باشند. داشته  عمل  سرعت  خودرو  و 
به  رسیدگی  شعار  كه  است  سال ها 
و  شهری  مديران  توسط  مزاحم  مشاغل 
اما  می شود  داده  قم  كالن شهر  اجرايی 
به  خیابانی  و  كوچه  هر  از  گذر  با  هنوز 
صدای  می توان  شهر  ورودی های  در  ويژه 
اتومبیل  تعمیر  و  آهنگری  جوشکاری، 
صدای  كه  صدايی  پر  مشاغل  شنید؛  را 
در  می تواند  و  درآورده  را  قمی  شهروندان 
و خارجی چهره  چشم گردشگران داخلی 
مذهبی  شهر  دومین  قم،  شهر  از  نازيبايی 

كند. ايجاد  كشور  زيارتی  و 
قانون   55 ماده   20 بند  با  برابر  اما 
شهری  مديران  وظايف  از  شهرداری ها 
است  صنايعی  و  مشاغل  ساماندهی 
كرده  آسايش  سلب  شهروندان  برای  كه 
آلودگی  و  صوتی  آاليندگی  حتی  و 
بايد  دارند  دنبال  به  نیز  محیطی  زيست 
بند  اين  دنبال  به  شوند؛  ساماندهی 
در  مزاحم  صنوف  بود  قرار  قانون  از 
و  خودرو  شهرک  قالب  در  مجموعه ای 

شود. آوری  جمع  صنوف  شهرک 
صنوف شهرک  استقرار 

پنج  كیلومتر  در  صنوف  شهرک 
هکتار   157 با  تهران   - قم  قديم  جاده 
كه  است  آهن فروشانی  پذيرای  مساحت، 
آهن آالت  عرضه  به  شهر  داخل  در  پیشتر 
فاز  سه  در  شهرک  اين  می پرداختند، 
شامل  آن  نخست  فاز  و  شده  طراحی  
و  است  فوالد  و  آهن  صنف  از  واحد   385
 200 و  شده  تکمیل  واحد   310 امروز  تا 
به صورت  آهن  بازار  مجموعه  از  واحد 
 15 تا   10 روزانه  و  است  فعال  شده  كامل 
عرضه  بازار  به  و  جابجا  را  آهن آالت  تريلی 

. می كنند
شهروندان  كه  نکته  اين  به  توجه  با  اما 
ازجمله  مسکونی  مناطق  در  ساكن  قمی 
بلوار  و  مطهری  شهید  متری   20 خیابان 
آهن  صنف  استقرار  به  توجه  با  قم  شاهد 
ديگر  و  آن  صدای  و  سرو  و  فروشی ها 
باعث  داشته  همراه  به  كه  چالش هايی 
است  شده  مناطق  اين  ساكنان  گاليه 
حضور  كه  شد  غافل  امر  از  هم  نبايد  اما 
ضايعاتی ها در هر محله ای آلودگی صوتی 
كه  است  آوردی  ره  مهم ترين  صدا  و  سر  و 

داشته اند. همراه  به  مشاغل  اين 
پنج  كیلومتر  در  صنوف  شهرک 
هکتار   157 با  تهران   - قم  قديم  جاده 
كه  است  آهن فروشانی  پذيرای  مساحت، 
آهن آالت  عرضه  به  شهر  داخل  در  پیشتر 

ختند ا د می پر
است  قرار  مسئوالن  وعده های  طبق 
با  مرتبط  خدمات  و  صافکاری  مشاغل 
نام  به  منطقه ای  در  قم  در  نیز  خودرو 

شهرک  شوند؛  ساماندهی  خودرو  شهرک 
خدمات خودرويی قم در زمینی به وسعت 
متر  هزار   101 اشغال  سطح  و  هکتار   28
مربع  متر  هزار   140 بنای  زير  و  مربع 
شامل  كه  شده  احداث  واحد   1400 در 
و  تعمیرگاهی  نمايشگاهی،  واحدهای 

از  تعدادی  تاكنون  كه  است  خدماتی 
شهرک  دو  اين  در  نظر  مد  صنوف  اين 
تأمین  به نظر عدم  اما  ساماندهی شده اند 
غیره  و  گاز  و  برق  و  آب  زيرساخت های 
شده  مزاحم  مشاغل  ساماندهی  مانع 

. ست ا
داد  آن  سروصدای  که  مشاغلی 

است درآورده  را  مردم 
 20 خیابان  ساكن  كه  محمدی  علی 
اذيتی  و  آزار  بیان  در  متری مطهری است 
صنف  برخی  و  صافکاری  مشاغل  از  كه 
بازار  خبرنگار  به  دارند،  فروشان  آهن 
چندين  ما  محله  اطراف  در  می گويد: 
را  ما  آسايش  كه  دارد  وجود  صافکاری 
از  شغل هايی  چنین  بايد  كرده اند؛  سلب 
شهری  محدوده  از  خارج  به  شهر  داخل 
و عصرها  تنها صبح ها  نه  ما  منتقل شوند، 
بلکه پاسی از شب نیز از سر و صدای آنها 
نداريم  هم  مالی  قدرت  و  نداريم  آسايش 
ديگری  محله  به  و  فروخته  را  خانه  كه 

شويم. منتقل 
كاش  می افزايد:  قمی  شهروند  اين 
روز  وسط  در  بودند  صافکاری ها  اين  فقط 
ضايعاتی هايی  نوبت  تعطیل  غیر  و  تعطیل 
با  و  آمده  خیابان  و  كوچه  وسط  كه  است 
ضايعات  خريد  به  اقدام  خود  بلندگوهای 
پالستیک و آهن قراضه می كنند به قدری 
آسايش  كه  است  زياد  آنها  صدای  و  سر 

نداريم.
وجود  به  اشاره  با  نیز  قمی  بانوی  يک 
در  كه  مشاغلی  برخی  و  ضايعاتی ها 
خوش  جا  قم  شهر  مناطق  از  كدام  هر 
اين  وجود  می كند:  عنوان  كرده اند، 
برای  چالشی  ضايعاتی ها  خريداران 
هر  در  كه  چرا  است  قمی  شهروندان 
منطقه ای می توان فعالیت آنها را مشاهده 
ندارد  فرقی  ظهر  و  صبح  آنها  برای  كرد؛ 
آسايش  كه  دارند  صدا  و  سر  قدری  به  و 
شرايط  در  نمی توان  گرفته اند؛  ما  از  را 
فعالیت  جلوی  كنونی  سخت  اقتصادی 
اين  از  آنها  نظر  به  چون  گرفت  را  آنها 
اين  بايد  ولی  می كنند  درآمد  كسب  شغل 
ساماندهی  مسئوالن  توسط  مشاغل  نوع 

. ند شو
تجمیع  برای  شهركی  صنوف،  شهرک 

مطلوب مکان  يک  در  مختلف  صنوف 
قم  اصناف  اتاق  رئیس  خرمی  حمید 

مشاغل  ساماندهی  اهمیت  با  ارتباط  در 
می گويد:  صنوف  شهرک  در  مختلف 
فروشی  پروفیل  و  آهن   واحدهای  تعداد 
كه  است  واحد   165 صنوف  شهرک  در 
فروشی  مصالح  اتحاديه  از  هم  مورد  دو 
پنجره  و  درب  اتحاديه  و  ساختمان  و 

پروانه  واحد   20 ولی  هستند  سازی 
چند  از  پروانه  و  مجوز  اخذ  كه  نداشته 
دارند  صنوف  كه  است  مشکالتی  اتحاديه 
مشاغل  اين  ساماندهی  در  می تواند  و 
اين  ساماندهی  كند.  ايجاد  موانعی 
آنها  می تواند  صنوف  شهرک  در  مشاغل 
طور  به  تا  كند  جمع  مجموعه  يک  در  را 
ساكنان  برای  مزاحمت  بدون  يکپارچه 

كنند. فعالیت  شهر 
ساماندهی  وضعیت  بررسی  برای 
هم چنین  و  ساز  پنجره  و  درب  صنوف 
با رئیس اتحاديه اين  صنف مصالح فروش 
سخنان  در  كه  می كنیم  گفت وگو  صنوف 
زيرساخت  شدن  فراهم  عدم  از  خود 
اين  برای  مسئوالن  همکاری  عدم  و  الزم 

می دهند. خبر  ساماندهی 
مزاحم مشاغل  ساماندهی  در  ناتوانی 

مصالح  و  لوازم  صنف  اتحاديه  رئیس 
نامه نگاری هايی  از  قم  استان  ساختمانی 
با  مشاغل  اين  ساماندهی  برای  كه 
انجام  قم  فرمانداری  و  شهری  مديريت 
سال  از  می گويد:  و  داده  خبر  داده اند 
و  اصناف  نظارت،  كمیسیون  به   99
و  فرمانداری  و  شهر  اسالمی  شورای 
نامه نگاری هايی  شهرداری  هم چنین 
كردم و موافقت شد كه صنوف مزاحم بايد 

شوند. ساماندهی 
پروفیل  و  آهن   واحدهای  تعداد 
واحد   ۱۶۵ صنوف  شهرک  در  فروشی 

ست ا
كرد:  بیان  نجاتی  پور  تقی  محمد 
گاراژهای  قم  كمربندی  خط  دور  تا  دور 
برخی  كه  دارد  جمع آوری ضايعاتی وجود 
تجاری  واحدهای  نظر  زير  مراكز  اين  از 
نامه  ارگان ها  همه  به  من  دارند  فعالیت 
نوشتم كه اين مشاغل از ورودی های شهر 
وضعیت  به  توجه  با  اما  شود  حذف  بايد 
امرار  آن  با  كه  افرادی  و  مردم  اقتصادی 
مجموعه ای  يک  در  بايد  می كنند  معاش 

شوند. آوری  جمع  قم  شهر  از  خارج 
در  صنوف  انبارهای  می افزايد:  وی 
تومان  میلیارد  دو  حدود  شهر  داخل 
و  سرمايه گذار  شخص  از  می شود  معامله 
تسهیالت  شود  سئوال  بايد  حال  خريدار 
برای  بار  تره  و  میوه  میادين  اتحاديه 
اين  و  چیست؟  مزاحم  صنوف  ساماندهی 
و  منتقل  او  قم شغل  مركز  از  كه  فردی  كه 

با دمای  بايد در دل كوير  و  جمع می شود 
ساماندهی  مزاحم  صنف  نام  به  درجه   50
است  قرار  مسئوالن  سوی  از  آيا  و  شود 

شود؟ ارائه  زيرساختی  و  تسهیالت 
بودند  گفته  مسئوالن  وی،  گفته  به 
در  ضايعات  صنوف  و  مشاغل  برای  زمین 
به  البرز  سفید،  كوه  جاده   13 كیلومتر 
دپوی  و  دفن  محل  به  بودن  نزديک  دلیل 
بايد  ولی  شود  فراهم  است  قرار  پسماند 
ارائه تسهیالت  با  و ساماندهی  انتقال  اين 
اين  به  مشوق هايی  و  باشد  همراه  دولتی 
به  شهر  از  مشاغل  اين  تا  شود  داده  افراد 

شود. منتقل  شهر  خارج 
خوش  جا  شهر  در  که  مشاغلی 

ند ه ا د کر
تره  و  میوه  میادين  سازمان  مديرعامل 
بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
درباره  بازار  خبرنگار  با  گفتگو  در  قم 
آخرين وضعیت ساماندهی مشاغل مزاحم 
می گويد: مشاغلی كه از آن به نام مشاغل 
آلودگی های  باعث  می شود  ياد  مزاحم 
صوتی و زيست محیطی و هم چنین سلب 
بند  طبق  و  می شود  شهروندان  از  آسايش 
در  بايد  شهرداری  قانون   55 ماده   20
شود،  ساماندهی  و  متمركز  شهر  اطراف 
شده  تعريف  ساماندهی  نوع   3 قانون  در 
محل  در  ساماندهی  آوری،  جمع  است؛ 
سازمان  كه  مناسب  مکان  به  انتقال  و 
انتقال  به  اقدام  قم  شهرداری  میادين 
شهرک  در  تسهیالت  گرفتن  نظر  در  با 

است. كرده  خودرو  و  صنوف 
توجه  با  می افزايد:  مظفری  علیرضا 
و  اولويت بندی  اساس  بر  و  امر  اين  به 
اولويت  گرفته،  صورت  كارشناسی های 
با  مرتبط  مشاغل  ما،  صنوف  اصلی 
با  مرتبط  مشاغل  و  خودرو  خدمات 
دلیل  به  هم  آن  است  ساختمان  صنعت 
استان  بودن  پذير  مسافر  و  بودن  زائرپذير 
و  اطراف  به  شهر  داخل  از  می بايست  قم 
راستا  اين  در  و  شوند  منتقل  شهر  خارج 
پروژه  دو  قم،  شهرداری  میادين  سازمان 
و  خودرويی  خدمات  شهرک  قالب  در  مهم 

است. كرده  اجرا  را  صنوف  شهر 
اساس  بر  و  امر  اين  به  توجه  با 
صورت  كارشناسی های  و  اولويت بندی 
مشاغل  ما،  صنوف  اصلی  اولويت  گرفته، 
و مشاغل مرتبط  با خدمات خودرو  مرتبط 

است ساختمان  صنعت  با 
خودرويی  خدمات  شهرک  افزود:  وی 
و  هکتار   28 وسعت  به  زمینی  در  قم 
و  مربع  متر  هزار   101 اشغال  سطح 
شامل  مربع  متر  هزار   140 بنای  زير 
و  تعمیرگاهی  نمايشگاهی،  واحدهای 
نیز  صنوف  شهرک  اما  می باشد  خدماتی 
درب  و  آهنگران  صنف  ساماندهی  برای 
مصالح  صنف  هم چنین  و  سازان  پنجره  و 
دارای  كه  شده  تعريف  غیره  و  ساختمانی 
بین يک هزار  اين  از  و  1603 قطعه است 
و  هزار   398 مساحت  به  قطعه   154 و 
و آهن  به اصناف آهنگران  488 متر مربع 
در  خدماتی  كاربری  با  تعدادی  و  فروشان 

است. شده  گرفته  نظر 
ها شهرک  زیرساخت 

تره  و  میوه  میادين  سازمان  مديرعامل 
ابتدای  از  ادامه اظهار می كند:  بار قم در 
آهن  نام سايت  به  بعد سايتی  به   97 سال 
شد  احداث  صنوف  شهرک  در  فروشان 

الزام  بر  گرفته  صورت  پیگیری های  با  و 
و  سازی  پنجره  و  درب  صنف  انتقال  بر 
شهرک  توسعه  با  كه  شده  تأكید  آهنگران 

می گیرد. صورت  امر  اين 
كه  سئوال  اين  به  پاسخ  در  مظفری 
ساماندهی  برای  شهرک ها  اين  هنوز  چرا 
و  است  نشده  آماده سازی  مزاحم  مشاغل 
نبود  می گويد:  ندارد  مشخصی  وضعیت 
شهرک  اصلی  چالش  مناسب  زيرساخت 
طوالنی  دلیل  و  است  صنوف  و  خودرو 
جابجايی  و  انتقال  فرآيند  اين  شدن 
چون  و  بوده  گذشته  سنوات  در  زمین ها 
قسمتی از شهرک در ارتفاعات قرار گرفته 
زمان بر  تسطیح  و  برداری  خاک  عملیات 
زيرساخت  نبود  هم چنین  است؛  شده 
ازجمله  برق  و  گاز  و  آب  قبیل  از  مناسب 
شهرک ها  اين  برای  كه  است  چالش هايی 

دارد. وجود 
آينده  برای  افق هايی  می افزايد:  وی 
شامل  كه  داريم  نظر  در  شهرک  دو  اين 
شهرک   3 فاز  تفکیکی  نقشه  طراحی 
و  است  هکتار   10 مساحت  به  صنوف 
مشاغل  ساير  انتقال  برنامه،  اين  طبق 
در  ساختمان  صنعت  صنف  با  مرتبط 

می گیرد. قرار  كار  دستور 
سنگینی  هزینه های  انتقال  فرآیند 

می کند تحمیل  را 
شهری،  خدمات  كمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  زيست  محیط  و  زائران 
نیز می گويد: در خصوص شهرک  شهر قم 
گرفته  صورت  خوبی  كارهای  صنوف 
سازمان  و  شورا  در  پنجم  دوره  از  است؛ 
و  كرديم  رصد  را  ساماندهی  میادين 
هم چنین  و  شهری  خدمات  معاونت 
ساماندهی  امر  وقفه  بدون  شهری  تخلف 
برنامه های  در  را  مزاحم  مشاغل  انتقال  و 
تأمین  دنبال  به  اما  داده اند  قرار  خود 
زيرساخت های آب و برق گاز برای اين دو 

هستیم. شهرک 
چالش  مناسب  زيرساخت  نبود 
و  است  صنوف  و  خودرو  شهرک  اصلی 
و  انتقال  فرآيند  اين  شدن  طوالنی  دلیل 
جابجايی زمین ها در سنوات گذشته بوده 

ست ا
می كند  بیان  سبحانی  مجتبی  سید 
مذاكراتی با اداره برق صورت گرفته است 
و تاكنون 95 درصد آهن فروش ها در اين 
به  انتقال  كار  اما  شده اند  منتقل  شهرک 
سنگینی  اعتبارات  به  نیاز  مجموعه ها  اين 
تومان  میلیارد   40 امر  اين  برای  ما  و  دارد 
تزريق  مناسبی  اعتبار  اگر  كرديم  هزينه 
انجام  سرعت  با  نیز  ساماندهی  شود 

می شود.
شهر  مردم  از  بسیاری  است  سال ها 
و  مزاحم  صنوف  ناهنجار  صدای  با  قم 
مزاحمت های  با  و  می شوند  بیدار  آالينده 
آنها زندگی می كنند. حال بیم آن می رود 
و  شهرنشینی  زندگی  گسترش  با  كه 
آالينده  كارهای  و  كسب  فعالیت  توسعه 
اقتصادی  مشکالت  افزايش  همچنین  و 
مردم، چنانچه  و حوصله  و كم شدن صبر 
صدمات  نشوند  ساماندهی  صنوف  اين 
ساكنان  روان  و  روح  به  ناپذيری  جبران 
نباشد  جبران  قابل  كه  شود  وارد  شهر 
امروز  مديران  نیست  معلوم  موقع  آن  و 
خواهند  آسیب ها  اين  پاسخگوی  چگونه 

► بود./بازارقم    

فعالیت مشاغل مزاحم در قم؛ 

●  ناتوانی مسئوالن از ساماندهی شهرک صنوف   ●
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حوزه های  مدير  اعرافی  آيت اله       ◄
پاپ  با  ايتالیا،  به  خود  سفر  در  علمیه 
فرانسیس رهبر كاتولیک های جهان ديدار 
های  شخصیت  اين  از  پیش  گرچه  كرد. 
در  پاپ  با  قم  از  ديگری  حوزوی  و  دينی 
های  همکاری  و  اند  داشته  ديدار  واتیکان 
آنان و مركز دينی مسیحیت  متنوعی میان 
آيت  سفر  اما  است  جريان  در  كاتولیک 
در  ای  تازه  سرفصل  تواند  می  اعرافی  اله 
روابط میان قم و يکی از بزرگترين نهادهای 
دينی جهان باشد و همزمان به توسعه بین 

كند. كمک  نیز  قم  شهر  المللی 
از  نقل  به  »گويه«  روزنامه  گزارش  به 
اعرافی  علیرضا  آيت اله  حوزه  خبر  مركز 
مدير حوزه های علمیه با حضور در واتیکان 
فرانسیس رهبر مسیحیان كاتولیک  پاپ  با 
ديدار كرد. مدير حوزه های علمیه در اين 
ديدار كه با استقبال بسیار گرم و صمیمانه 
های  ظرفیت  بر  شد،  روبرو  پاپ  جناب 
حوزه  و  تشّیع  اسالم،  معرفتی  و  فکری 
الهی  اديان  میان  تعامل  برای  علمیه  های 
در جهت حّل چالش های فکری، فرهنگی 

كرد. تأكید  معاصر  بشر  اجتماعی  و 
عضو شورای عالی حوزه های علمیه در 
مهمترين  از  برخی  برشمردن  ضمن  ادامه 
داشت:  بیان  معاصر،  بشر  های  چالش 
خداباوری،  و  الهی  معرفت  در  »تزلزل 
به  خاطر  تعّلق  كاهش  و  معنويت  افت 
و  خانواده  اركان  تضعیف  غیب،  عالم 
و  ها  تحريم  زن،  رفیع  جايگاه  و  نقش 
و  فقر  ها،  مّلت  علیه  ظالمانه  فشارهای 
ظلم  و  اشغال  افروزی،  جنگ  گرسنگی، 
تخريب  المللی،  بین  يافته  سازمان  ستم  و 
از سوی  آن  به  و بی توجهی  محیط زيست 
افراط گرايی  و رشد  اقتصادی  قدرت های 
عصر  های  بحران  و  ها  چالش  بزرگترين  از 
مؤثر  آفرينی  نقش  بدون  كه  است  جديد 
نمود  غلبه  آنها  بر  توان  نمی  الهی،  اديان 
تعامل  و  تفاهم  برای  علمیه  های  حوزه  و 
المللی  بین  علمی-دينی  نهادهای  با 
اعالم  كاتولیک  كلیسای  نهاد  جمله  از 

نمايد«. می  آمادگی 
و  اسالمی  معارف  اعرافی،  اله  آيت 
گنجینه  را  السالم  علیهم  بیت  اهل  تعالیم 
های عمیق معارف فقهی، حقوقی، عقلی، 
به  كه  دانست  كالمی  و  عرفانی  فلسفی، 
علمیه  های  حوزه  تاريخی  میراث  عنوان 
امروز  بشر  نیازهای  پاسخگوی  تواند  می 

شده و فراتر از مخاطبان شیعی و اسالمی، 
و  اديانی  مخاطبان  جهانی،  ای  پهنه  در 
ها،  تفاهم  مبنای  و  باشد  داشته  انسانی 
بین  و  اديانی  های  افزايی  هم  و  تعامالت 
اعرافی  علیرضا  آيت اله  گیرد.  قرار  المللی 
شخصیت های  و  علمی  مراكز  دعوت  به 

كرده  سفر  واتیکان  و  ايتالیا  به  دينی، 
است. در اين سفر، حجج اسالم ابوالقاسم 
و  حوزه  پژوهش  معاون  مقیمی  حاجی 
مركز  رئیس  كوهساری  حسینی  سیدمفید 
اله  آيت  حوزه،  بین الملل  و  ارتباطات 
سخنرانی  می كنند.  همراهی  را  اعرافی 
خمینی )ره(  امام  بزرگداشت  مراسم  در 
از  جمعی  حضور  با  كه  است  رم  شهر  در 
به  عالقه مندان  و  شیعیان  مسلمانان، 
اسالم و انقالب در ايتالیا برگزار می شود از 
ديگر برنامه های اين هیأت حوزوی است.

مدیر  اعرافی  اله  آیت  شود  می  گفته 
رهبر  با  دیدار  در  علیمه  های  حوزه 
مسیحیان کاتولیک، پیام شفاهی رهبر 
به پاپ منتقل  را  انقالب اسالمی  معظم 

است. کرده 

گفته  پاپ  به  اعرافی  علیرضا  اله  آيت 
است: رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت 
آيت الله خامنه ای به شما سالم رساندند و 

پیشینه شما و ارتباطتان با آمريکای التین 
را ستوده و برخی از مواضعی كه در تلطیف 
از  دفاع  و  مسیحیت  و  اسالم  بین  روابط 
و  تحسین  را  ايد  نموده  اتخاذ  مظلومان 
شما  كه  داريم  انتظار  ما  نمودند  تأكید 
همچنان در دفاع از مظلومان عالم و بويژه 

مواضع  و  كنید   تالش  يمن  و  فلسطین 
باشید. مدير حوزه  و شفافی داشته  روشن 
افزوده  مالقات  اين  در  كشور  علمیه  های 
است: رهبر معظم انقالب انتظار دارند كه 
در دفاع از مردم فلسطین اقدام شود و حل 
میان  انتخابات  و  مردم  آرای  اساس  بر  آن 
از  اعم  فلسطینیان  و  اصیل  مردم  همه 
بر فلسطین  نظام حاكم  اديان  پیروان همه 
داشت:  اظهار  نیز  پاپ  بگیرد.  شکل 
و  ايران  اسالمی  انقالب  رهبر  به  مرا  سالم 
ما  برسانید؛  ايران  دينی  بزرگان  و  مراجع 
می  اسالمی  انقالب  رهبر  كه  مطالبی  هم 

داريم. قبول  را  گويند 
علمیه  های  حوزه  رئیس  سفر  از  پیش 
به ايتالیا و واتیکان، حضرت آيت اله جعفر 
پیرامون  را  نکاتی  ای،  نامه  در  سبحانی 

كرد. بیان  پاپ  و  اعرافی  الله  آيت  ديدار 
در نامه حضرت آيت الله سبحانی آمده 

بود:
واتیکان،  برای  جنابعالی  سفر   .1
و  قم  علمیه  بین حوزه  رابطه رسمی  اولین 

است. كاتولیک  مسیحیت 
خود  سلف  به  نسبت  پاپ  شخصّیت   .2
ممتاز است و در سفر خود به عراق و ديدار 
كرد  بیان  را  مطالبی  سیستانی  الله  آيت  با 
آن  از  حاكی  اين  نگويد؛  توانست  می  كه 
نبوده  كاری  محافظه  شخصیت  كه  است 

عالقه مند  تاحدودی  واقعیات  به  بلکه 
است.

كادمیک و تبادل  3. همکاری علمی و آ
استاد و دانشجو تا حّدی مناسب است.

تألیف  پیشنهاد،  بهترين   .4
دايرةالمعارف با حجم كم در حوزه مسائل 
مشترک كالمی است. البته كارهای علمی 
و  خانواده  و  كودک  حقوق  مانند  مشترک 
گفتگو  برای  ناسب  بسیار  زيست  محیط 

. ست ا
و  آنان  از  علمی  های  هیئت  دعوت   .5
بازديد از مراكز حوزه علمیه مناسب است.

مکارم  اله  آيت  حضرت  همچنین 
نامه  در  تقلید  مراجع  ديگر  از  شیرازی 
شدم  مطلع  نوشت:  اعرافی  آقای  به  ای 
پاپ  جناب  ديدار  و  واتیکان  به  سفر  عازم 
زمینه  اين  در  را  نکاتی  ديدم  الزم  هستید. 
بیان كنم. اوال: شما را شايسته برای چنین 
سفر و مالقاتی میدانم و امیدوارم مسئولین 
طور  همان  پاپ  جناب  خصوصا  و  واتیکان 

موافق  روی  گفتگوها  و  ديدارها  اين  به  كه 
بدهند. اهمیت  نیز  آن  به  اند،  داده  نشان 
ثانیا؛ سزاوار است متذكر شويد اختالف 
میان اديان موجب تضعیف و خسارت برای 
همه خواهد شد و كارهايی مثل توهین به 
تحريک  را  دينی  احساسات  كه  مقدسات 
است  بار  زيان  امور  اين  جمله  از  كند  می 
و  انسان ها  میان  كدورت  و  كینه  منشأ  كه 
ثالثا: ضمن تأكید،  بندگان خدا می شود. 
بر  توافق  زمینه  بر مشتركات،  توجه  و  تکیه 
همکاری را خاطرنشان كنید كه اين باعث 
خواهد  آنها  نفوذ  عمق  و  اديان،  عظمت 
شد؛ هرچند كه اين مسئله بر خالف میل 
صاحبان  و  غرب  و  شرق  سیاستمداران 
در  آنها  منافع  كه  چرا  باشد،  می  قدرت 
وحدت  در  نه  است  اديان  میان  اختالف 

آنها.
از  متشکل  هیئتی  كنید  پیشنهاد  رابعا: 
هم  گرد  معتبر  و  معروف  اديان  نمايندگان 
بیشتر،  همکاری  طرق  درباره  تا  بنشینند 
جلساتی  ساالنه  صورت  به  و  بیانديشند 
كنند  برگزار  موضوع  اين  بررسی  برای  را 
شود؛  منتهی  اجرايی  و  عینی  نتايج  به  تا 
المللی  بین  قوانین  وضع  مانند  نتايجی 
و  مشتركات  به  احترام  جهت  آور  الزام  و 
تفرقه  و مجازات  و مذاهب  اديان  مقدسات 
از  آنچه  تضعیف  محکومیت  يا  و  افکنان، 
جايگاه  مانند  است  اديان  همه  مسلمات 
آن. در  انحراف  ايجاد  با  مقابله  و  خانواده 
در  نیز  آملی  جوادی  اله  آيت  حضرت 
ايشان  با  علمیه  های  حوزه  مدير  ديدار 
ما  كرد:  تصريح  واتیکان  به  سفر  از  قبل 
ما  باشد؛  درست  جهان  با  مان  روابط  بايد 
با كسی قهر نیستیم. حرف جهانی ما اين 
كنیم،  كار  جهان  با  توانیم  می  كه  است 
البته قبال نیز تاكید داشتیم كه با هر كسی 
و  بشماريد!  را  انگشتهايتان  داديد،  دست 
رفتار  ای  گونه  به  با صهیونیست  بايد  البته 

ديگری. گونه  به  ديگران  با  و  كرد 
گرچه پیش از اين شخصیت های دينی 
واتیکان  در  پاپ  با  قم  از  و حوزوی ديگری 
متنوعی  و همکاری های  اند  داشته  ديدار 
میان آنان و مركز دينی مسیحیت كاتولیک 
اعرافی  اله  آيت  سفر  اما  است  جريان  در 
میان  روابط  در  ای  تازه  سرفصل  تواند  می 
دينی  نهادهای  بزرگترين  از  يکی  و  قم 
بین  توسعه  به  همزمان  و  باشد  جهان 

► كند.    كمک  نیز  قم  شهر  المللی 

گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو       ◄
كه  است  اين  ماست  عهده  بر  امروز  كه  بزرگی  رسالت 
جا  جابه  انقالب  مبانی  و  مفاهیم  تا  باشیم  مواظب 

. ند نشو
عضو  پورازغدی،  رحیم  حسن  جماران،  گزارش  به 
بزرگداشت  مراسم  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
اسالمی  جمهوری  گذار  بنیان  خمینی  امام  ارتحال 
از  رونمايی  و  قرن  خورشید  خمینی  امام  عنوان  با  كه 
دانشگاهیان  كمیته  سوی  از  امام  خط  صوتی  كتاب 
حسینیه  محل  در  امام  ارتحال  بزرگداشت  ستاد 
جماران برگزار شد، گفت: امام خمینی چند ماه پیش 
نامه ای خطاب به سید حمید روحانی  از رحلتشان در 

كرد. تاكید  انقالب  درست  تبیین  ضرورت  بر 
روح  و  معنويت  عقالنیت،  اينکه  بیان  با  وی 
و  اسالم  جهان  به  جماران  حسینیه  از  عدالتخواهی 
قلمرو حیات بشری پمپاژ شده، اظهار كرد: امام وقتی 
می زد  حرف  ديگری  خدای  از  انگار  خدا  می گفت  كه 
قدير،  علیم،  بصیر،  امام حی، سمیع،  واقع خدای  در 

بود. رفیق  و  شاهد 
گاه  هیچ  امام  اينکه  به  اشاره  با  پورازغدی  رحیم 
توانست  ولی  نگذاشت،  عرفان  و  فقه  رسمی  كالس 
سواد  هم  خیلی  كه  مجاهد  و  عالم  عابد،  هزاران 
را  انبیاء  كار  شیوه  ما  افزود:  كند،  تربیت  را  نداشتند 

در وجود فردی غیر از انبیاء يعنی امام خمینی ديديم 
و ديديم كه چه طور قدرت های بزرگ جهان به نام خدا 

هستند. شکستنی 
اينکه  بیان  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
امام می گفت كسانی كه از شاه می ترسند توحیدشان 
دارند  هراس  آمريکا  از  كه  كسانی  و  است  ضعیف 
تذهیب نفس نکرده اند، افزود: شاگردان غیرحضوری 
امام صدها هزار مومن بودند كه حرف های امام را باور 
داشتند به گونه ای كه يک جوان روستايی كه نه عرفان 
حساب  به  كامل  موحد  يک  بود  خوانده  سلوک  نه  و 
می آمد و ما در جنگ و انقالب ديديم كه اين بچه ها چه 
طور به امام فکر می كردند و اين همان تربیت توحیدی 

است.
از  سال   40 تا   30 حدود  اينکه  به  اشاره  با  وی 
می گذرد  داده  روی  جماران  حسینیه  در  كه  اتفاقاتی 
اظهار  بوده  خبر  چه  اينجا  كه  نمی داند  امروز  نسل  و 
كرد: در اين حسینیه بچه هايی تربیت شدند كه عاشق 
بیشتر  و  بخورند  كمتر  اينکه  برای  و  بودند  شهادت 
مسابقه  هم  با  شوند  ديده  كمتر  اينکه  و  كنند  كار 

. شتند ا می گذ
در  بچه هايی  كرد:  اظهار  پورازغدی  رحیم 
برای  منطقه  در  كه  شدند  تربیت  جماران  حسینیه 
می خواندند  شب  نماز  شب ها  و  می كندند  قبر  خود 

محورها  خطرناک ترين  به  را  خود  نیز  عملیات ها  در  و 
داد،  شکست  را  قدرت ها  گونه  اين  امام  و  می رساندند 
تا جای  اما امروز شاهديم كه برخی ها تالش می كنند 
عوض  را  باطل  و  حق  و  مظلوم  و  ظالم  شهید،  و  جالد 
قربانیان  كه  را  امام  فرزندان  و  امام  نهضت  و  كنند 
تروريست بودند به عنوان خشونت طلب معرفی كنند. 
زيستی  ساده  و  زهد  قهرمان  امام  فرزندان  روی  هر  به 

بودند.
به  اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
مورخ  روحانی  حمید  سید  به  خود  نامه  در  امام  اينکه 
يک  عظمتش  همه  با  كردن  انقالب  نوشت  كشورمان 
آن  مبانی  و  اهداف  انقالب،  تاريخ  تدوين  و  طرف 
اگر  كرد:  اظهار  باشید،  مراقب  بايد  پس  طرف  يک 
آن  تبیین  به  ولی  بکنیم،  هم  را  انقالب  بزرگترين  ما 
پس  می شود  حبس  خودش  زمان  در  قطعا  نپردازيم 
اين  با  می طلبد  را  تبیین  جهاد  انقالب  تاريخ  تدوين 
علیهم  سجاد  حضرت  و  زينب  حضرت  اگر  اوصاف 
اتفاقی  در كربال چه  نبود كه  معلوم  نبودند  نیز  السالم 

است. افتاده 
ماست  عهده  بر  امروز  كه  بزرگی  رسالت  افزود:  وی 
اين است كه مواظب باشیم تا مفاهیم و مبانی انقالب 
جابه جا نشوند، اما متاسفانه شاهديم كه در رسانه های 
در  اگر  معتقدم  می كنند.  را  كار  اين  شیطنت  با  معاند 

زمان جنگ ابزاری مانند موبايل وجود داشت ما امروز 
را  صحنه هايی  چه  جبهه  در  جوانان  كه  می فهمیديم 

می كردند. خلق 
امام  زمان  در  اينکه  به  اشاره  با  پورازغدی  رحیم 
را  سیاه  بازار  و  بودند  خودخواه  كه  بودند  كسانی  هم 
در  افزود:  می كردند،  كالهبرداری  و  داشتند  دست  به 
كنار اين افراد يک عده ای هم بودند كه خود را به آتش 
اوصاف  اين  با  كنند  ديگران  فدای  را  خود  تا  می زدند 
امام به آقای حمید روحانی گفتند كه آنچه را كه واقعا 
تا نسل های  افتاده ثبت كنید  اتفاق  انقالب  در جريان 

► افتاده است.     اتفاقی  بفهمند كه چه  بعدی 

گزارش »گویه«؛

●  نگاهی به ابعاد سفر مدیر حوزه علمیه قم به واتیکان   ●
»آثار و برکات دختر داشتن«        

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
اْواَلِدُكُم  »َخْیُر  َقاَل:  آِلِه(  َو  َعَلیِه  ُه  َاللَّ ی  )َصلَّ ِه  َاللَّ َرُسوُل  َعْن 

1 ْلَبَناُت«. ا
نقل  آله(  و  علیه  الله  )صلی  محمد  حضرت  خدا  رسول  از 
هستند«. دختران  شما  فرزندان  »بهترين  فرمود ند:  كه  شده 
)علیها  زهرا  فاطمه  حضرت  توّلد  كه  هنگامی  شده  نقل 
السالم( را به پیامبر اكرم )صلی الله علیه و آله( بشارت دادند، 
مشاهده  را  كراهت  نشانه  خود  اصحاب  چهره  در  آن حضرت 
رو  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اكرم  پیامبر  هنگام  اين  در  كردند. 
فرمودند:  داده،  قرار  سرزنش  مورد  را  آن ها  و  نموده  آن ها  به 
آن  بوی  من  كه  است  گلی  او  داريد؟!  كراهت  امر  اين  از  »چرا 
عّزوجّل  خدای  بر  نیز  او  روزی  و  رزق  و  می كنم  استشمام  را 

می باشد«.
و  آثار  باره  در  السالم(  )علیهم  معصومان  از  فراوانی  روايات 
كوتاه  گفتار  اين  در  كه  رسیده  ما  به دست  داشتن  بركات دختر 

می شود. اشاره  آن ها  از  به برخی  دختر  روز  به مناسبت 
كه  شخصی  فرمودند:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اكرم  پیامبر 
كمک كار  متعال  خدای  باشد،  دختر  فرزند  يک  )تنها(  دارای 
او خواهد ساخت. را شامل  و مغفرتش  بركت  و  بوده  او  و معین 
گاهی در وجود برخی از دختران، خداوند تعالی بركاتی قرار 
در  مثال  به عنوان  است؛  نداده  قرار  پسری  هیچ  در  كه  داده 
حديثی آمده است كه راوی می گويد: »در مدينه ازدواج كردم، 
چگونه  ازدواجت  پرسیدند:  من  از  السالم(  )علیه  صادق  امام 
زن  يک  از  كه  خوبی هايی  همه  كردم:  عرض  پاسخ  در  بود؟ 
می توان ديد، در همسرم ديدم، ولی او به من خیانت كرد. امام 
برايم  او  كردم:  عرض  خیانتی؟  چه  فرمودند:  السالم(  )علیه 
خوش  را  دختر  گويا  فرمودند:  آن حضرت  است!  زايیده  دختر 
و  پدران  نمی دانید  »شما  می  فرمايد:  عّزوجّل  خداوند  نداری؟ 
مادران و فرزندانتان، كدام يک برای شما سودمندترند«. سپس 
به  ديدند،  خشم  حال  در  را  او  كه  الّسالم(  )علیه  صادق  امام 
می فرمود  وحی  به تو  تعالی  خدای  اگر  فرض(  )بر  فرمودند:  او 
اختیار  خودت  برای  خودت  يا  كنم،  اختیار  تو  برای  من  كه 
داد  جواب  می گفتی؟  چه  سبحانه  حق  جواب  در  تو  می كنی؟ 
من می گفتم: پروردگارا! تو برای من اختیار كن! حضرت )علیه 
سپس  كرد.  اختیار  تو  برای  تعالی  خدای  فرمودند:  السالم( 
)حضرت  موسی  همراه  كه  پسری  به جای  )بدان(  فرمودند: 
به  تعالی دختری  ...، خدای  را كشت  او  السالم((  )علیه  خضر 
آن پدر و مادر داد كه از آن دختر، هفتاد پیامبر به وجود آمد«.
دختران   ...« فرمودند:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اكرم  پیامبر   
از  يکی  كس  هر  هستند.  فرزندانی  خوب  محجبه،  و  پوشیده 
اين دختران را داشته باشد، خداوند آن دختر را برای او پوشش 
و حجابی از آتش قرار می دهد و هر كس دو تا از آن ها را داشته 

را به خاطر آن دو، وارد بهشت می كند«. او  باشد، خداوند 
فرزند  كه  است  اين  زن  مباركِی  »از  فرمودند:  نیز  آن حضرت 
نخست او، دختر باشد« و در حديث ديگری فرمودند: »هر كس 
نیکی  آنان  به  و  باشد  داشته  شايسته  دختر  سه  يا  خواهر،  سه 
انگشت  دو  اين  همانند  بهشت  در  او  و  من  نمايد،  احسان  و 
كنار يک ديگر خواهیم  در  و وسطی(  انگشتان سّبابه  به  )اشاره 
بود. راوی پرسید: ای رسول خدا! اگر دو نفر سرپرستی شوند، 
چه؟ فرمودند: همان پاداش را دارد. راوی پرسید: اگر يک نفر 
سرپرستی شود، باز هم همان پاداش را دارد؟ فرمودند: آری«.
فراوانی  تأكید  آله(  و  علیه  الله  )صلی  رسول  حضرت  لذا 
نمونه  به عنوان  داشتند.  پسران  بر  دختران  دادن  ترجیح  بر 
َفاْشَتَری   وَق   السُّ َدَخَل   »َمْن   فرمودند:  روايتی  در  آن حضرت 
َمَحاِويَج  َقْوٍم  ِإَلی  َصَدَقٍة  َكَحاِمِل  َكاَن  ِعَیاِلِه  ِإَلی  َفَحَمَلَها  ُتْحَفًة 
عتق  َما  نَّ

َ
َفَکأ ْنَثی 

ُ
أ َح  َفرَّ َمْن  ُه  َفِإنَّ ُكوِر  الذُّ َقْبَل  َناِث  ِباْلِ  

ْ
ْلَیْبَدأ َو 

بازار  به  كه  »كسی  ...«؛2   ِإْسَماِعیل  ُوْلِد  ِمْن  َرَقَبًة  ْعَتَق [ 
َ
]أ

كسی  هم چون  می  خرد،  خود  خانواده  برای  هديه  ای  و  می  رود 
همان  )يعنی  كند  كمک  به نیازمندانی  خواهد  می   كه  است 
كند،  تقسیم  را  تحفه  می  خواهد  كه  هنگامی  و  دارد(  را  پاداش 
بدهد؛ چراكه هر كس  پسران  به  بعد  و  به دختران  بايد  نخست 
دخترش را شاد و مسرور كند؛مانند آن است كه گويی كسی از 

باشد«. كرده  آزاد  را  السالم(  )علیه  اسماعیل  فرزندان 
جامعه  پاک  و  عفیف  دختران  همه  به  را  دختر  روز  پايان  در 

می كنیم. عرض  تهنیت  و  تبريک  اسالمی 
****************
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
تايید  ذيل  آراء  به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  كارشناسان  براساس گزارش  را  قانون مذكور  تشکیلی طبق 

نموده اند. 
1ـ رأی شماره 140160330002001111 مربوط به پرونده كالسه 1399114430002001890 خانم فاطمه حجتی 
فرزند امیر با واليت امیر حجتی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 
84/29 مترمربع پالک شماره فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 

22763 مورخ 1399/5/4 دفترخانه 54 قم.)م الف 13561(
2- رأی شماره 140160330002001112 مربوط به پرونده كالسه 1399114430002001897 خانم آسیه حجتی 
فرزند امیر با واليت امیر حجتی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 
84/29 مترمربع پالک شماره فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 

22763 مورخ 1399/5/4 دفترخانه 54 قم.)م الف 13562(
محمد  آقای   1400114430002001427 كالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019194 شماره  رأی   -3
بنا شده بمساحت 111/11 مترمربع پالک  از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث  دانیالی فرزند خیراله در قسمتی 
شماره فرعی از 2377 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 401 دفتر 357.)م الف 

)13614
4- رأی شماره 140160330002001153 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002002207 آقای روح اله امیر 
آباد فرزند نظر در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2214 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از اعظم شوكت 

صفحه 54 دفتر 514.)م الف 13615(
5- رأی شماره 140160330002001154 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002002208 آقای محمد ونکی 
فراهانی فرزند عزت اله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2214 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از اعظم 

شوكت صفحه 54 دفتر 514.)م الف 13616(
6- رأی شماره 140060330002019202 مربوط به پرونده كالسه 1400114430002001132 آقای عبداله مقرب 
بنا شده بمساحت 52/25 مترمربع پالک شماره  ابوالقاسم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث  فرزند 
از 2333 و 2334 اصلی كه طبق بخشنامه سازمان به پالک 2334 اصلی تبديل شده واقع در بخش دو ثبت قم  فرعی 

مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از فاطمه بیگدلی صفحه 109 الی 151 دفتر 207.)م الف 13617(
حسن  آقای   1400114430002001416 كالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019372 شماره  رأی   -7
سهرابی فرزند علی اكبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 131/22 مترمربع پالک 
شماره فرعی از 2100 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از عبدالحمید عابدينی 

الف 13618( 5 قم.)م  طی سند قطعی شماره 93969 مورخ 1385/12/20 دفترخانه 
8- رأی شماره 140160330002001114 مربوط به پرونده كالسه 1400114430002001527 خانم اكرم كوه كن 
مطلق فرزند رضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده بمساحت 111/30 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 2485 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از محمد صادق طاهری قزوينی 

طی سند قطعی شماره 12522 مورخ 1324/3/27 دفترخانه 4 قم.)م الف 13619(
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر  و  گهی  از نشر آ آنجائیکه مقرر گرديده است پس  از  و  تايید قرار گرفته  مورد 
تا چنانچه اشخاص ذينفع  گهی  15 روز آ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  گردد 
گهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم  اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آ
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضیح است كه صدور سند بر اساس قانون مذكور 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گويه و عصراقتصاد(
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/02/27
تاريخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/11

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

کپی رنگی از میثـاق نامـه 
ایران خودرو!                    

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
ايران  خودروسازی  صنعت  كه  بود  امسال  ارديبهشت  اواخر   
بدون  خودرو  ايران  شركت  مديران  و  شد  شگرف  تحولی  دچار 
و  جدی  خیلی  دربیاورند  بازی  مسخره  يا  بزنند  لبخند  اينکه 
صنعتی  گروه  مديرعامل  كه  ای  نامه  میثاق  امضای  با  مجلسی 
خودرو  ايران  تاريخ  در  ماندگار  اقدامی  را  آن  خودرو  ايران 
دانسته است، عهد كردند كه از اين پس خودروی ناقص تولید 
را  پايشان  زير  فرش  شده  اگر  شدند  قسم  هم  يعنی  نکنند. 
بفروشند، پول سودی از بازار تهیه كنند، وام 24 درصد بگیرند 
و  كوه  پشت  شوند  مجبور  كه  نکنند  تولید  ناقص  خودروی  ولی 

بدهد!  گیر  آنها  به  جمهور  رئیس  و  كنند  مخفی  كمر 
گذاشتند  سر  پشت  را  انگیز  مالل  و  آور  رنج  روز   12 هم  بعد 
و برای رسیدن اول خرداد له له می زدند  و هر روز با خود می 
خرداد  تا   » ماست  جهنم  اردی  مردم  ارديبهشت   « كه  خوانند 
دار،  كسری  خودروی  تولید  و  بیايد  زودتر  داشتنی  دوست 

شود! متوقف 
و اما اصل میثاق نامه: 

اجرای  راستای  در  خودرو  ايران  صنعتی  گروه  مديران  »ما 
مديرعامل  و  وزارت  عالی  مقام  جمهور،  محترم  رياست  فرامین 
محترم گروه صنعتی ايران خودرو مبنی بر افزايش تولید همراه 
می  پیمان  هم  متعال  خداوند  از  استعانت  با  كیفیت،  ارتقای  با 
شويم تولید خودروی كسری دار را از ابتدای خرداد ماه 1401 
الزامات  رعايت  برای  مضاعف  تالش  ضمن  و  نموده  متوقف 
های  سايت  كلیه  در  را  مستقیم  عبور  تولید  فرايند  كیفی، 
نهادينه  خودرو  ايران  تولیدی شركت  فرهنگ  عنوان  به  تولیدی 

نمايیم.«
فرموديد؟!  مالحظه  را  شناسی  وظیفه  و  مسئولیت  احساس 
كردن  نهادينه  و  مسئولیت  احساس  از  حجم  اين  بفرمائید  باور 
آن به عنوان فرهنگ تولیدی شركت آن هم فقط در كمتر از 25 
ارابه های اساطیری و  از  سال در كل صنعت مركب سازی دنیا 
هوشمند  و  برقی  خودروهای  تا  گرفته  ها  ماد  دوران  سلطنتی 
امروز بی سابقه است. حقیقتا  شركت های بزرگ خودرو سازی 
وقتی جناب میر سلیم افاضات می كنند خودرو سازان داخلی 
لج خودروسازان خارجی را در آورده اند پر بیراه فرمايش نکرده 
و اينکه چگونه اين فکر درخشان به ذهن مسئوالن مفخم ايران 
به  انگشت  را  اقتصادی  كارشناسان  همه  است  رسیده  خودرو 

است!    گذاشته  دهان 
كپی  يک  حتی  يا  اصل  برابر  كپی  كسی  اگر  كنم  فکر  يعنی 
جاگوار،  فورد،  بنز،  شركت  تحويل  را  نامه  میثاق  اين  از  رنگی 
و  ای  كره  های  شركت  حتی  يا  دبلیو،  او  بی  فولکس،  تويوتا، 
چینی بدهد، عالوه بر تحويل يک دستگاه خودروی روز ممکن 
مکفی،  حقوق  با  خودرو   ايران  با  شركت  رابط  عنوان  به  است 

شود! استخدام  خواب  جای  و  غذا   ، بیمه 
هزاران«  آن  از  »برگی  سال  در  آقا  اين  اگر  حال  هر  به 
مديران  به  را  سايپا  يا  و  خودرو  ايران  مديريتی  دانش  و  شمه 
بدون  روغن  در  شركت  آن  نان  دهد،  انتقال  متبوعش  شركت 
و  فروش  معاونت  پرسنل  نیست  نیاز  و  افتد  می  ترجیحی  ارز 
چه  تشت  ببخشید  كاسه  سال  طول  در  شان  شركت  يابی  بازار 
و  هزار  با  را  خودروهايشان  و  بگیرند  شان  دست  كنم  چه  كنم 

بفروشند! قسط  دم  از  درشت،  و  ريز  آپشن  تا  اووووووف 

ر ـُ َتَلنگ

 : گفت  اصولگرا  سیاسی  فعال       ◄
دست اندركار  آقايان  از  خیلی  متًاسفانه 
نیستند.  بلد  را  مردم  با  گفتن  سخن 
را  الزم  فهم  و  است  كم  تجربه شان  بعضی 
برای ارتباط با مردم ندارند كه اصالح اين 
واجبات  اوجب  از  دولت  برای  بايد  نقیصه 

. شد با
به  تصمیم  نمی تواند  نظامی  هیچ 
در  بگیرد.  مردم«  نظرات  به  »بی توجهی 
هیچ  نباشد٬  اگر  عمومی  اعتماد  واقع 
اين  رسید.  نخواهد  سرانجام  به  برنامه ای 
متروپل   حادثه  كه  است  شرايطی  در  مهم 
صادر  را  پیام  اين  ملموسی  به طور  آبادان 
نسبت  جامعه  از  عظیمی  بخش  كه  كرد 
تصمیم گیری  نظام  در  آنچه  و  سیستم  به 

است. بی اعتماد  می شود٬  انجام 
تحلیلگر  سلیمی نمین٬  عباس 
موسسه  مدير  و  سیاسی  اصولگرای 
گفتگويی  در  ايران  تاريخ  مطالعات 
اينکه  پذيرش  با  ايران«  »ديده بان  با 
به  گرفت٬  ناديده  نمی توان  را  بی اعتمادی 
بررسی چرايی اين فضا و راه های برون رفت 
است: پرداخته  هزينه ساز  موقعیت  اين  از 

سیاسی  حاکمیت  یک  -اساسًا 
و  بدهد  اهمیت  مردم  نظر  به  باید  چرا 
بداند؟ مهم  را  عمومی  رضایت مندی 
قبل از پاسخ به اين پرسش٬ الزم به تذكر 
را  قدرت شان  كه  هايی  حاكمیت  می دانم 
مهم  برای شان  مردم  نظر  دارند٬  خارج  از 
پهلوی  حکومت  درباره  امر  اين  كه  نیست 
رسیدن  در  مردم  يعنی  می كند.  صدق 
نداشتند  سهمی  هیچ  آنها  قدرت  به 
مورد  هم  سرنگونی  بحران  به هنگام  و 
يعنی  نگرفتند.  قرار  افکار عمومی  حمايت 
خوشحال  خان  رضا  فرار  زمان  هم  مردم 
را  محمدرضا  رفتن  همچنین  و  بودند 
اساس  كه  آنجايی  از  اما  گرفتند.  جشن 
پايه  بر  جمهوری اسالمی  پايه گذاری  و 
حضور و تاثیرگذاری مردم است٬ به نقش و 
متًاسفانه  اما  دهد.  می  اهمیت  مردم  نظر 
درباره  است،  مدتی  دلیل هايی  به  بنا 
است.  شده  غفلت  مردم  به  دادن  اهمیت 
موجب  مسايل  و  مشکالت  حجم  يعنی 
چنین  كه  است  شده  مردم  به  كم توجهی 
در  می تواند  ناگواری  تبعات  حتمًا  حالتی 

باشد. داشته  پی 
دوم  دوره  در  كه  روحانی  آقای  ببینید!  
را در حد  بنزين  اينکه قیمت  با  مسئولیت٬ 
با  خوبی  رابطه  چون  اما  برد٬  باال  معقول 
مخدوش  عموم  اعتماد  و  نداشت  مردم 

نمی شود  اينکه  با  تصمیم  اين  بود٬  شده 
دهنده ای  آزار  و  تلخ  وقايع  بود٬  َبد  گفت 
اجتماعی  پايگاه  چون  آورد.  وجود  به  را 
حاال  بود.  شده  تضعیف  بسیار  دولت 
هرحال  به  كه  ريیسی  دولت  روزها  اين 
دارد٬  عمومی  افکار  در  مطلوبی  موقعیت 
گرفته  اقتصاد  حوزه  در  تصمیم هايی 
ايجاد  معیشتی  زمینه  در  تحركی  تا  است 
اجتماعی  سرمايه  به واسطه  و  است  كرده 
مردم  كاال  قلم  چند  گرانی  وجود  با  دولت 
دولت ها  اگر  نداشتند.  تندی  واكنش 
كنند٬  جلب  را  مردم  عامه  اعتماد  نتوانند 
نمی توانند  را  اساسی ای  اقدام  هیچ 
دولت ها  البته  برسانند.  سرانجام  به 
طاقت  فوق  فشارها  تا  بکنند  را  سعی شان 
اين  در  من  نظر  به  كه  نباشد  جامعه 
بیشتر  بايد  ريیسی  آقای  دولت  زمینه 
جامعه  تحمل  سقف  كه  چرا  كند.  دقت 
شود  گرفته  نظر  در  شرايطی  هر  در  بايد 
كه  را  كارهايی  حتی  مهم٬  اين  برای  كه 
صحیح  مديريتی  با  را  هستند  هم  درست 
باعث  نبايد  محبوبیت  يعنی  بدهیم.  انجام 
يکجا  را  ضروری  اقدام های  همه  شود 
دشمنان  وقتی  واقع  در  بدهیم.  انجام 
به  حمله  برای  را  صدام  ملت،  استقالل 
می كردند٬  تحريک  كشور  تجزيه  و  ايران 
دولت های وقت با اتکا به پايگاه اجتماعی 
كنند.  خنثی  را  سوء  تحركات  توانستند 
كرد.  اقناع  و  حفظ  را  پايگاه  اين  پس 
معنای  به  مقاومت  هست٬  مقاومت  اگر 
توضیح  اين  با  است.  اجتماعی  حركتی 
همراهی  و  اقناء  اجتماعی  تحركات  در  كه 
اقناء  در  كنونی  دولت  است.  فکری 
است.  مانده  ناكام  كردن  همراه  و  جامعه 
سیاستی  است  قرار  دولت  وقتی  يعنی 
كه  كند  درک  را  اين  بايد  كند٬  پیگیری  را 
كه  باشد  ملموس  جامعه  برای  است  الزم 
اين حركت به نفع اش است. اما در بعضی 
روشن  را  آينده اش  جامعه  می بینیم  موارد 
است. شده  دچار  ناامیدی  به  و  نمی بیند 

است.  دولت ها  به  شما  -توصیه های 
با  كشور  اجرايی  و  سیاسی  ساختار  اما 
اجازه  كه  است  روبرو  مسايلی  يکسری 
حاال  می كند.  سلب  دولت  از  را  فعالیت 
ابراهیم  يا  باشد  روحانی  حسن  چه 
باز  برای  برجام  گره  به عنوان  ريیسی! 
شدن معطل موضوع های مربوط به حقوق 
اساس  بر  منطقه  در  ايران  تحركات  و  بشر 

است. نظام  مقاومت  جبهه  سیاست 
اينکه مساله ای است كه اصال  با  برجام 

قضیه  در  ندارد.  بشر  حقوق  به  ربطی 
توافق هسته ای ايران بیشترين پايبندی را 
اما طرفین دنبال  به تعهدات داشته است٬ 
خلع سالح ايران هستند كه ما به هیچ وجه 

برای  اما  كنیم.  قبول  نمی توانیم  را  اين 
مذاكره  حاضريم  تبلیغات  خنثی سازی 
گفت٬  بايد  بشر  حقوق  درباره  اما  كنیم. 
سركوب  برای  ابزاری  اين  می دانند  همه 
آمريکا  است.  ملت ها  حقوق  نقض  البته  و 
به  گلخانه ای  گازهای  از  استفاده  دلیل  به 
حاضر  حتی  و  می كند  لطمه  دنیا  طبیعت 
كند.  پرداخت  را  هزينه ای  كمترين  نیست 
برخورهايی  قوه قضايیه  دارد  امکان  بله٬ 
خیلی  و  باشد  داشته  بشر  حقوق  با  مغاير 
با  دارند.  ناصواب  برخوردهايی  قضات  از 
آمريکا  جنايتکار  دولت  دلسوزی  حال  اين 
بنابراين  است.  مضحک  ايران  مردم  برای 
فريب  برای  ارزش ها  از  ابزاری  استفاده 
ملت ها چیزی است كه طشت رسوايی اش 
افتاده است. پس آمريکا نمی تواند از ابزار 
ايران  ملت  به  زدن  ضربه  برای  بشر  حقوق 

كند. استفاده 
به  نسبت  جامعه  گفت٬  -می توان 

است؟ شده  بی اعتماد  حاکمیت 
تصمیم  وقتی  است.  همینطور  قطعًا 
مقابل  طرف  طبیعتًا  داريد٬  مقاومت  به 
اينجا  داد.  خواهد  قرار  تحت فشار  را  شما 
آنچه  رساند٬  درک  اين  به  را  جامعه  بايد 
می گیرد٬  صورت  كشور  مديريت  سطح  در 
با  رويارويی  واقع  در  است.  او  نفع  به 
می شود  باعث  نژادپرستان  و  قلدرمًابان 
كنند.  ايجاد  را  محدوديت هايی  دشمنان 
پس برای اينکه جامعه قانع شود كه مسیر 
با  مرتب  به طور  است  الزم  است٬  درست 
مردم سخن گفته شود. متًاسفانه خیلی از 
مردم  با  گفتن  سخن  دست اندركار  آقايان 

را بلد نیستند. بعضی تجربه شان كم است 
ندارند  مردم  با  ارتباط  برای  را  الزم  فهم  و 
از  دولت  برای  بايد  نقیصه  اين  اصالح  كه 

باشد. واجبات  اوجب 

آبادان مردم خبر  متروپل  -در قضیه 
این  نکردند.  باور  را  عبدالباقی  فوت 
به  بی اعتمادی  از  بارز  نشانه ای  حتمًا 
تصمیم گیران  است.  حکمرانی  سیستم 
فضای  این  می توانند  چطور 

کنند؟ ترمیم  را  نگران کننده 
و  نگران كننده  بی اعتمادی  اين 
موضوع  اين  از  نبايد  اما  است.  هزنیه ساز 
منفی خیلی  تبلیغات  كه حجم  كنیم  عبور 
اجازه  نبايد  وجه  به هیچ  ما  است.  زياد 
رسانه ای  مديريت  بدخواهان  بدهیم 
حادثه را در اختیار بگیرند. من يادم است٬ 
اول  يازده سپتامبر در يک ربع  با  ارتباط  در 
بالفاصله  اما  بود.  مشهود  بی برنامگی 
شدند.  تابع  همه  و  شد  درست  مركزيتی 
خبرهای  عبدالباقی  آقای  قضیه  در 
حاشیه های  و  شد  مخابره  نقیضی  و  ضد 
شرايطی  در  آنهم  آورد.  وجود  به  زيادی 
رسانه اش  طريق  از  سعودی  دولت  كه 
را  مردم  تا  می كند  بزرگ  را  حادثه ای  هر 
آبادان  اتفاق  البته  كند.  ناشاد  و  ناراحت 
اجازه  نبايد  اما  است٬  ناگوار  و  تلخ  اتفاقی 
مردم  قاتلین  كه  مغرض  عده ای  بدهیم 
عربستان  كنند.  سوءاستفاده  بودند٬  ايران 
ايران اينترنشنال را برای  تلويزيون  سعودی 
نکرده   راه اندازی  مردم  مشکالت  كاهش 
شبکه  اين  مردم  كردن  ناراحت  برای  بلکه 
سوءتدبیر  و  ضعف  اما  است.  افتاده  راه 
تًاثیرگذاری  فرصت  آنها  به  خودمان 

. هد می د
کارهایی  از  بعضی  دارید  -قبول 
انجام  را  نگیرد  انجام  می شود؛  که 

؟ هیم می د
مثاًل چه كار هايی؟

-برگزاری مراسم »سالم فرمانده« در 
جانباختگان  برای  مردم  داغداری  اوج 

آبادان. متروپل  حادثه 
كه  است  سويی  تبلیغات  هم  اين 
می خواهند  آن  طريق  از  بدخواهان 
حركتی  سالم فرمانده  كنند.  سمپاشی 
روز  شرايط  با  منافاتی  و  بود  حماسی 
باال  را  مردم  همدلی  حركت  اين  نداشت. 

. برد
که  می گویند  اینطور  مردم  -اما 
است  ممنوع  ما  برای  آزادی  ورزشگاه 
دارید  قبول  آزاد!  »خودی ها«  برای  و 
و  غیرخودی  را  خودشان  مردم  اگر 
تبعات  بدانند٬  خودی  را  دیگر  عده ای 

داشت؟ خواهد  سهمگینی 
به  خانم ها  ورود  با  مشکلی  حاكمیت 
ورزشگاه ندارد. رسمًا هم اعالم شده است 

ندارد. اشکالی  كه 
به  حتی  نیست.  اینطور  عمالً   -اما 
بدون  را  بازی ها  کرونا  بیماری  بهانه 
ورود  از  تا  می کنند  برگزار  تماشاگر 
کنند. جلوگیری  ورزشگاه ها  به  خانم ها 
و  دارند  مشکل  مسًاله  اين  با  يکسری 
ورزشگاه ها  به  خانم ها  ورود  با  نمی توانند 
كنار بیايند. اما آنها در درون حاكمیت جا 

ندارند. پايگاهی  و 
حاکمیت  درون  علم الهدی  -آقای 
گفته  صراحتاً   ایشان  نیست؟  یا  هست 
جوی  ورزشگاه  در  نباید  زنان  است 
از  بعد  اما  باشند.  داشته  احساسی 
برگزاری سالم فرمانده هیچ اشاره ای به 
این  نداشتند.  مردان  و  زنان  همخوانی 
را در میان مردم  رفتارها نوعی بدبینی 

می آورد؟ وجود  به 
را  شما  نظر  سالم فرمانده  درباره  من 
قبول ندارم و آن حركت را حركتی حماسی 

می دانم. ملی  و 
تیم ملی  بازی  از  ملی تر  و  -حماسی 

فوتبال؟
پسران  برای  ورزشگاه  محیط  ببینید! 
هم آلوده است٬ چه برسد به دختران. حاال 
تنزل  شًانش  كه  ندارد  مشکلی  كسی  اگر 
و  مادر  به  فحش  است  حاضر  و  كند  پیدا 

بروند. بدهید  اجازه  بشوند٬  خواهر 
فحش  ورزشگاه  در  که  قشری  -اما 
واقعًا  زنان  حضور  صورت  در  می دهند٬ 

می کنند. اجتناب  کار  این  از 
امیدوارم.     ►

پرونده  به  اشاره  با  ذوالنوری  االسالم  حجت       ◄
می  بیشتر  را  دلگرمی  كه  آنچه  افزود:  سپاه  درخشان 
انقالبی  روحیه  حاكمیت  بر  عالوه  كه  است  اين  كند 
را  طرح  اين  الحمدالله  استان،  مديران  در  جهادی  و 
سپاه عهده دار شده است و تركیب اين دو موضوع در 
را  گذشته  های  تلخی  آن  شاءالله  ان  انقالبی،  دولت 

كرد. خواهد  شیرينی  به  تبديل 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم مجتبی ذوالنوری روز 
سه شنبه در آيین آغاز عملیات اجرايی طرح تعريض و 
بیان  با  ِورجان قم،  ـ  پرديسان  چهار خطه كردن محور 
اينکه محور پرديسان ـ ورجان مسیر پرحادثه ای است، 
جنوب  سمت  به  قم  شهر  گسترش  با  ويژه  به  افزود: 
و  باال  با جمعیت بسیار  غربی و وجود منطقه پرديسان 
تردد  پر  باعث   ، قم  كهک  در  گردشگری  منطقه  وجود 

شده است. مسیر  اين  شدن 
استاندار  حضور  با  الحمدالله  كرد:  تاكید  وی 
انقالبی و ارزشی جديد استان قم و روحیه جهادی در 
مديران، با پیگیری های جدی؛ و از طرفی لطف دولت 
مصوبات  در  طرح  اين  گنجاندن  و  مردمی  و  انقالبی 
آغاز  شاهد  امروز  كه  شد  باعث  جمهوری،  ريیس  سفر 

باشیم. مسیر  اين  اجرايی  عملیات 
آنچه  افزود:  سپاه  درخشان  پرونده  به  اشاره  با  وی 
بر  عالوه  كه  است  اين  كند  می  بیشتر  را  دلگرمی  كه 
انقالبی و جهادی در مديران استان،  حاكمیت روحیه 
و  است  شده  دار  عهده  سپاه  را  طرح  اين  الحمدالله 
تركیب اين دو موضوع در دولت انقالبی، ان شاءالله آن 
كرد. خواهد  شیرينی  به  تبديل  را  گذشته  های  تلخی 

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  كمیسیون  عضو 
كار  انجام  كیفیت  انجام  بر  اسالمی،  شورای  مجلس 

ان  كرد:  بیان  و  تاكید  امور  انجام  در  سرعت  كنار  در 
شاءالله  مردم كیفیت ماندگار را در اين طرح خواهند 

ديد.
فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  تبريک  با  وی 
معصومه)س( و با بیان اينکه پس از وجود مبارک امام 
رضا)ع(، بزرگ ترين بركت در اين مملکت در قم هست 
كه  دارد  جا  گفت:  هستیم،  مفتخر  نعمت  اين  به  ما  و 
موفقیت،  و  تبرک  برای  هايمان  فعالیت  همه  محور 

باشد. كرامت)س(  بانوی  مبارک  وجود  به  تمسک 
طرح  اتمام  بر  جديد  دولت  سیاست  امیرآبادی: 

است تمام  نیمه  های 
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  ريیسه  هیات  عضو 

اين  داشت:  اظهار  كرامت  دهه  تبريک  با  مراسم  اين 
است  بوده  قم  استان  مهم  خیلی  طرح های  از  طرح، 
زيادی  تالش  اخیر  سال  چند  در  قم  نمايندگان  ما  و 

بیفتد. اتفاق  اين  كرديم، 
كه  است  افزود: سه سال  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
برای آن رديف بودجه گرفتیم و مجوزات الزم از سازمان 
برنامه و بودجه گرفته شد؛ متاسفانه دولت قبل، اراده 
ای برای شروع اين طرح نداشت؛ اما در مراسم امروز، 
با حضور مديران انقالبی و با اراده؛ نشان می دهد كه 

تغییر مديران در جاهايی خیلی مثبت است.
اين  شروع  در  كه  استانی  مديران  از  تقدير  با  وی 
مردمی  دولت  در  داد:  ادامه  كردند،  تالش  طرح 

آيت الله ريیسی بناست كه كلنگ جديدی به زمین زده 
نشود، بیشتر سیاست دولت بر اين است كه طرح های 
طرح،  اين  اهمیت  دلیل  به  ولی  شود،  تمام  نیمه كاره 
قم،  به  ريیس جمهوری  استانی  سفر  در  مجوز  اين 

شد. تاكید 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اينکه  بیان  با  وی 
است،  داشته  بی بديلی  نقش  قم  استان  سازندگی  در 
پاسداران  سپاه  حضور  با  امیدواريم  داشت:  اظهار 
ديگری  شیرينی  يک  طرح،  اين  در  اسالمی  انقالب 

بیفتد. اتفاق  قم  مردم  برای 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماينده 
ويژه  به  جهان  سراسر  در  سپاه  دشمنان  به  اشاره 
با  همیشه  سپاه  البته  كرد:  خاطرنشان  مستکبران 
خدمات و كارهای بزرگی كه انجام داده است، در دل 

دارد. جای  مردم 
راه وشهرسازی  هلدينگ  مديرعامل  همچنین 
با  آيین،  اين  در  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه 
افتخار  باعث  قم  استان  مردم  به  خدمت  اينکه  بیان 
در  االنبیا)ص(  خاتم  سازندگی  قرارگاه  گفت:  است، 
اين سال ها بر اساس رسالتی كه برعهده دارد، منشا 
در  كه  است  افتخار  باعث  و  بوده  كشور  در  خدماتی 
و  داريم  ای چند سفر  تقريبا هفته  نقاط كشور  اقصی 
طرحی را افتتاح می كنیم و يا اينکه طرحی را كلنگ 

زنیم. می 
در  قرارگاه  اين  اينکه  بیان  با  رحمانی  محمدرضا 
داده  انجام  را  مختلفی  های  طرح  قم  استان  سطح 
سريع  در  را  حرم  تا  حرم  آزادراه  طرح  افزود:  است، 
ترين زمان و با باالترين كیفیت با مشاركت اين قرارگاه 

► شد.     مردم  تقديم  و  ساخته 

سلیمی نمین پاسخ داد:

● چرا مردم به گرانی ها اعتراض نکردند؟    ●

ذوالنوری، نماینده مردم قم: 

●  حاکمیت روحیه انقالبی باعث رشد و توسعه کشور می شود     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم كه در شعبه 11 اجرای 
منصوره  و  رضا  خواندگان  طاهری  زهرا  خواهان  گرديده  ثبت  11/1400ج/894  شماره  به  مدنی  احکام 
قم   1 بخش  اصلی   11005 از  فرعی   48 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  بهروز  صاحبی  صغری  و  طاهری 
0000894 در  با احترام ، در خصوص پرونده شماره كالسه  ارزيابی كرده است.  كارشناس به شرح ذيل 
يک  بخش  اصلی   48/11005 ثبتی  پالک  به  تجاری   – مسکونی  ساختمان  باب  يک  كارشناسی  با  رابطه 
بازديد  ان  از محل   37168-97847 پستی  كد   16 14و  ، پالک  )ع(  امام حسین  متری   20  ، قم  در  قم 
ساز  جنوبی  صورت  به   ، 185/32مترمربع  ششدانگ  عرصه  مساحت  به  بازديد  مورد  ملک  امد.  عمل  به 
و  ضربی  طاق  سقف  و  فلزی  ستون  و  باربر  ديوار  اسکلت  با  اول  طبقه  و  همکف  و  زيرزمین  طبقه  سه  در 
متر  يک  حدود  بدنه  با  نشیمن  سالن  دارای  زيرزمین  طبقه  است.  شده  احداث  سانتی  سه  اجر  نمای 
كف  فرش  با  اشپزخانه   ، خواب  اتاق  دو   ، اهنی  پنجره  و  درب   ، كاری  سفید  سقف  و  بدنه  بقیه  و  سنگ 
يک  حدود  بدنه  با  نشیمن  سالن  دارای  همکف  طبقه   ، بهداشتی  سرويس  و  فلزی  كابینت  و  سرامیک 
باب  يک  و  بهداشتی  سرويس  و  اشپزخانه   ، خواب  اتاق  يک   ، كاری  سفید  سقف  و  بقیه  و  مترسنگ 
، درب شیشه  تايل  ، سقف كاذب  ديواری  كاغذ  بدنه   ، با فرش كف سنگ  مترمربع   40 به مساحت  مغازه 

 ، موزايیک  كف  فرش  با  نشیمن  سالن  دارای  اول  طبقه  و  سازی  حیاط  و  اكاردوئی  حفاظ  با  سکوريت 
با كابینت فلزی و سرويس بهداشتی و بهار خواب و يک اتاق روی پاركینگ می باشد ملک  اشپزخانه اپن 
از  بازديد خالی  مورد  باشد. ساختمان  گاز می  و  اب   ، كنتور   4 برق  انشعابات  و  بام  به  پله  دارای سرويس 
اجاره  مبلغ  با  مردانه  ارايشگری  شغل  با  مستاجر  اختیار  در  مترمربع   40 مساحت  به  مغازه  و  بوده  سکنه 
مدت  به   1400/3/25 تاريخ  از  )رهن(  وديعه  100/000/000ريال  مبلغ  35/000/000ريال  ماهیانه 
ساير  و  طبقات  ساخت  هزينه  و  )زمین(  عرصه  شامل  فوق  ملک  ششدانگ  ارزش  باشد.  می  سال  يک 
اعالم می  زير  به شرح  موجود  و وضعیت  ، مساحت  ابعاد   ، موقعیت محلی  به  توجه  با   ، مربوطه  امتیازات 
مبلغ  جمعا  210/000/000ريال  مترمربع  هر  قرار  از  185/32مترمربع  مساحت  به  عرصه   -1 گردد: 
مترمربع  هر  قرار  از  142/50مترمربع  مساحت  به  زيرزمین  طبقه  اعیانی   -2 38/917/200/000ريال 
مساحت  به  اول  و  همکف  طبقه  اعیانی   -3 3/562/500/000ريال  مبلغ  جمعا  25/000/000ريال 
 -5 6/062/000/000ريال  مبلغ  جمعا  28/000/000ريال  مترمربع  هر  قرار  از  216/50مترمربع 
به مساحت  6- ارزش تجاری مغازه  700/000/000ريال  بهار و خواب جمعا  و  انشعابات  و  حیاط سازی 
و  دويست  و  میلیارد  چهار  و  شصت  مبلغ  كارشناسی  جمع  15/000/000/000ريال  جمعا  مترمربع   40

تاريخ  در  الذكر  مواردفوق  گرديد  مقرر  64/241/700/000ريال  ريال  هزار  هفتصد  و  میلیون  يک  چهل 
1401/3/24 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
افرادی كه  لذا  برسد.  فروش  به  مزايده حضوری  از طريق  مزايده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  حقوقی 
اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزايده  مورد  از  بازديد  قصد 
كارشناسی  مبلغ  از  پايه  قیمت  نمايند  شركت  مزايده  جلسه  در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از 
كنندگان  )شركت  مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترين  كه  كسانی  به  و  شروع 
شخص  خود  نام  به  كه  شتاب  عضو  بانکی  های  كارت  از  يکی  در  را  مزايده  پیشنهادی  مبلغ  بايست  می 
اين  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه 
نمايد.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  بايد  مزايده  برنده  صورت 
بهای  مقرر  موعد  در  مزايده  برنده  كه  صورتی  در  و  كرد  نخواهد  تجاوز  ماه  يک  از  مزبور  مهلت  حداكثر 
اموال را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی يک نوبت در 

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



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
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دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402

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

به شرح آراء ذيل تايید نموده اند.
آقای  به پرونده كالسه 1400114430001001297  1 -رأی شماره 140060330001012311 مربوط 
محمد رحیمی فرزند عباس در ششدانگ يک باب تجاری به مساحت 43/80 مترمربع پالک شماره 5 فرعی 
1-از  الواسطه  نامه عادی مع  مبايعه  قم  اداره يک  ثبت ملک  واقع در قم بخش يک حوزه  9435  اصلی   از 
عباس رحیمی )عالمی( سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 145 صفحه 265 و 2- آقای ماندعلی ثابت جو 

سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 200 صفحه 262.) م الف 13550( 
2- رأی شماره 140060330001011956  مربوط به پرونده كالسه 1400114430001001331 آقای 
شماره   پالک  مترمربع   201/75 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  رحیمی  عباس 
9494 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 338 

)13551 الف  178.)م  صفحه 
به پرونده كالسه 1400114430001001720 آقای  3- رأی شماره 140160330001000434 مربوط 
شماره  پالک  مترمربع   100/44 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  از  رضا  فرزند  پور  باقری  امیر 
10456  اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از عباسعلی 
دست پاک و خانم اعظم بابائی قمی خريداری به موجب سند رسمی شماره 35349 مورخ 1336/05/12 

الف 13552(  م  دفترخانه 15قم.) 
به پرونده كالسه 1400114430001001506 آقای  4- رأی شماره 140160330001000078 مربوط 
مهدی بشرنیا فرزند حسین در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 50 مترمربع پالک شماره 11199  
اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از سلطنت سزاوار.

) م الف 13553( 
5- رأی شماره 140160330001000081  مربوط به پرونده كالسه  1399114430001001985 آقای 
سید هادی هاشمیان فرزند رضا  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 239/14 مترمربع پالک شماره 

10275 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم 1- متقاضی به موجب سند رسمی 27204 
جالل  سید  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبايعه   -2 سهم   232/30 به  نسبت  قم  دفتر55   97/5/22 مورخ 
رضويان به موجب سند مشاعی صادره در دفتر 434 صفحه 310 نسبت به 6/84 مترمربع.) م الف 13554( 
6- رأی شماره 140060330001010595  مربوط به پرونده كالسه  1400114430001000156 آقای 
نجاتعلی محمدی سعادت فرزند بحرعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 40/70 مترمربع پالک 
از  الواسطه  نامه عادی مع  شماره 11242 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه 
عباس قربانی طی دفتر 31 صفحه 250 به موجب سند 4628 مورخ 85/10/30 دفترخانه 31 قم.) م الف 

 )13555
7- رأی شماره 140060330001012025  مربوط به پرونده كالسه 1400114430001000438 آقای 
مجتبی كاشانیان  فرزند رضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 143/94مترمربع 
پالک شماره 10480 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   379 صفحه   620 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  جعفری  علیرضا  از 

31015 مورخ 1388/07/01 دفترخانه 28 قم.) م الف 13556(  
 1400114430001000436 كالسه   پرونده  به  مربوط    140060330001012023 شماره  رأی   -8
مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  رضا  فرزند  كاشانیان  محمدصادق  آقای 
143/94مترمربع پالک شماره 10480 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه 
عادی مع الواسطه از علیرضا جعفری سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 620 صفحه 379 و به موجب سند 

  )13557 الف  م  قم.)   28 دفترخانه   1388/07/01 مورخ   31015 رسمی شماره 
9- رأی شماره 140060330001012024  مربوط به پرونده كالسه  1400114430001000437 آقای 
محمد كاشانیان فرزند رضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 143/94مترمربع 
پالک شماره 10480 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   379 صفحه   620 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  جعفری  علیرضا  از 

31015 مورخ 1388/07/01 دفترخانه 28 قم.) م الف 13558(  

 1399114430001002005 كالسه   پرونده  به  مربوط    140060330001009693 شماره  رأی   -10
مترمربع   17/51 مساحت  به  مغازه  باب  يک  ششدانگ  در  محمدرضا  فرزند  صحفی  سادات  معصومه  خانم 
اداره يک قم سند رسمی شماره 91252  پالک شماره 9526 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک 

 )13559 الف  م  قم.)  يک  دفترخانه   1399/09/17 مورخ 
 1400114430001000992 كالسه   پرونده  به  مربوط    140160330001000425 شماره  رأی   -11
شماره  پالک  مترمربع   70 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  زاده  بزرگ  زينب  خانم 
2 فرعی از 10418 اصلی واقع درقم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
به موجب سند رسمی شماره 292 مورخ 1384/08/29 دفترخانه 52 قم.)م  نادری خريداری  از غالمرضا 

 )13560 الف 
به   1400114430001001475 كالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000179 شماره  -رأی   12
 87/20 به مساحت  باب ساختمان  فاطمه معصومه )س( در ششدانگ يک  آستان مقدس حضرت  تقاضای 
مترمربع پالک شماره 7457  اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمی شماره 

40123 مورخ 1367/08/12 دفترخانه 2قم.) م الف 13613( 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  از آنجائیکه مقرر گرديده است پس از نشر آ تايید قرار گرفته و   مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذينفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذكور مانع  به توضیح است كه صدور سند  نمايند الزم 

و عصراقتصاد(  )گويه  بود. 
تاريخ انتشار اول:  1401/02/27

تاريخ انتشار دوم :  1401/03/11
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   1 شعبه  در  كه  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
شركت  خواندگان  فر  حسینی  عبدالرحیم  خاهان  گرديده  ثبت  1/1400ج/1102  شماره  به  مدنی  احکام 
كه  سهم   3731 از  سهم   308/02 فروش  بر  مبنی  موسوی  مجید  سید   ، قم  شهرداری  مسکن  تعاونی 
ذيل  شرح  به  كارشناس  قم   1 بخش  اصلی   11157 ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/644 برابر 
ارزيابی كرده است. بازگشت به قرار كارشناسی شماره 14000244000303135 مورخ 1400/12/11 
اينجانب  برای  كه   0001102 بايگانی  شماره  با   140002920001476668 شماره  پرونده  خصوص  در 
ملک  از  خواهان  راهنمايی  با  و  معیت  در  است  شده  صادر  كارشناسی  قرار  ابادی  محمود  شکوری  عباس 
پالک  متری   16 انتهای   – طالب  متری   30  – ياسین  ال  خیابان  انتهای   – كلهری  متری   30  – قم  ادرس  به 
كارشناسی  گزارش  و  بازديد  قم   5 منطقه  شهرداری  مسکن  تعاونی  های  زمین  از   8 شماره  قطعه   11157
فر  حسین  عبدالرحیم  درخواست  به  عنايت  با  كارشناسی:  قرار  الف(  گردد:  می  تقديم  استحضار  جهت 
فرزند صفر علی و ضرورت جلب نظر كارشناسی در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی تخصصی 
بودن موضوع مورد اختالف دادگاه دادسرا با اجازه حاصله از مقررات ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی 
اخد  لزوم  صورت  در  پرونده  مطالعه  ضمن  منتخب  كارشناس  تا  نمايد  اعالم  و  صادر  را  كارشناسی  قرار 
از تاريخ  7 روز  توضیح از طرفین دعوی و نظريه كتبی و مستدل خويش راه در مورد راه و ساختمان ظرف 
ارائه  اسناد  طبق  مالکیت  اسناد  ب(مشخصات  نمايد.  تسلیم  دادسرا  دادگاه  اين  به  كارشناس  به  ابالغ 
قم   75 رسمی  اسناد  دفترخانه  در  شده  ثبت  منقول  غیر  قطعی  سند  دارای  ملک  خواهان:  توسط  شده 
تحت شماره 17784 مورخ 1397/11/28 به شماره سند 139711156413000342 به نام خريداران 
120 صادره  به شماره شناسنامه  2002511853 فرزند صفر علی  به شماره  فر  اقای عبدالرحیم حسینی 
اين مقدار مطابق  3731 سهم كه  از  154/01مترمربع(  154/01 سهم مشاع )معادل  به میزان  از دزفول 
است با 1/644 دانگ مشاع از ششدانگ و اقای سید مجید موسوی به شماره ملی 2002783111 فرزند 

 154/01 )معادل  مشاع  سهم   154/01 میزان  به  دزفول  از  صادره   27 شناسنامه  شماره  به  محمد  سید 
مورد  سهم  كل  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/644 با  است  مطابق  مقدار  اين  كه  سهم   3731 از  مترمربع( 
معامله تمامی 308/02 سهم مشاع )معادل 308/02مترمربع( از 3731 سهم كه اين مقدار مطابق است 
سهم   308/02 تمامی  معامله  مورد  سهم  كل   11157 اصلی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/644 با 
مشاع )معادل 308/02مترمربع(  از 3731 سهم كه اين مقدرا كه اين مقدار مطابق است با 1/644 دانگ 
است.  يک  منطقه  يک  بخش  قم  يک  اداره  ثبتی  حوزه   8 قطعه   11157 اصلی  پالک  ششدانگ  از  مشاع 
 308/02 تمامی  معامله  سهم  كل  خواهان:  توسط  شده  ارائه  مالکیت  اسناد  طبق  ملک  مشخصات  ج( 
1/644 دانگ مشاع  با  اين مقدار مطابق است  3731 سهم كه  از  308/02مترمربع(  سهم مشاع )معادل 
د(  است.  يک  منطقه  يک  بخش  قم  يک  اداره  ثبتی  حوزه   8 قطعه   11157 اصلی  پالک  ششدانگ  از 
 *490667X/9 حدودی  مختصات  با  زمین  صورت  به  ملک  بازديد:  مورد  ملک  ظاهری  و  فنی  مشخصات 
خانوادگی  نام  و  نام   -1  : مدنی  احکام  اجرای  قانون   138 ماده  مفاد  ه(  باشد.  می   3830963098y
شماره  به  علی  صفر  فرزند   2002511853 ملی  شماره  به  فر  حسینی  عبدالرحیم  اقای  ملک.  صاحب 
3731 سهم  154/01مترمربع(  )معادل  154/01 سهم مشاع  میزان  به  دزفول  از  120 صادره  شناسنامه 
ملی  شماره  موسوی  مجید  سید  اقای  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/644 با  است  مطابق  مقدار  اين  كه 
2002783111 فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 27 صادره از دزفول به میزان 154/01 سهم مشاع 
از ششدانگ.  دانگ مشاع   1/644 با  است  مقدار مطابق  اين  كه  3731 سهم  154/01مترمربع(  )معادل 
تجارت  يا  پیشه  و  كسب  يا  سکونت  محل  ملک  اينکه  تعیین  و  ان  اجمالی  توصیف  و  ملک  وقوع  محل   -2
متری   20  – ياسین  ال  – خیابان  كلهری  متری   30  – قم  ادرس  به  ملک  وقوع  است. محل  غیره  و  زراعت  يا 
با كاربری  با مختصاب حدودی 490667X/9و 3830963y/98 می باشد. ملک به صورت زمین  طالب 
ب  بند  در  شده  ارائه  مشخصات  با  ملک  نه.  يا  است  شده  ثبت  ملک  اينکه  تعیین   -3 باشد.  می  مسکونی 

اجاره  و میزان  اجاره است مدت  اگر در  و  نه  يا  اجاره است  اينکه ملک در  تعیین   -4 ثبت شده است.  و ج 
شود.  می  فروخته  ان  از  مقدار  چه  مفروزو  يا  است  مشاع  اينکه  به  تصريح   -5 باشد.  نمی  اجاره  در  ملک 
ملک مشاع است )دارای چند مالک می باشد( 6- تعیین حقوقی كه اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر 
عنوان دارند. حقوق مالکین مطابق با بند ب گزارش است. 7- قیمتی كه مزايده از ان شروع می شود. به 
سهم   308/02 مزايده  پايه  قیمت  جهات  ساير  گرفتن  نظر  در  و  ملک  گیری  قرار  موقعیت  به  اينجانب  نظر 
مشاع معادل 1/644 دانگ عرصه و اعیان ملک مذكور بدون در نظر گرفتن ديون احتمالی كه ممکن است 
وجود داشته به میزان پنجاه دو میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و چهارصد ريال معادل پنج میلیارد 
و دويست و سی و شش میلیون و سیصد و چهل تومان ارزيابی می گردد. مقرر گرديد موارد فوق الذكر در 
تاريخ 1401/4/4 ساعت 9/15 الی 9/30  صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
افرادی  از طريق مزايده حضوری به فروش برسد. لذا  اتاق مزايده  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اين اجرا  با هماهنگی  به مزايده  توانند در مدت پنج روز مانده  را دارند می  از مورد مزايده  بازديد  كه قصد 
كارشناسی  مبلغ  از  پايه  قیمت  نمايند  شركت  مزايده  جلسه  در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از 
شروع و به كسانی كه باالترين مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزايده )شركت كنندگان می 
باشد  شخص  خود  نام  به  كه  شتاب  عضو  بانکی  های  كارت  از  يکی  در  را  مزايده  پیشنهادی  مبلغ  بايست 
اين صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  باشند ضمنا دادورز اجرا می  همراه داشته 
حداكثر  نمايد.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  بايد  مزايده  برنده 
مهلت مزبور از يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  يکی  در  نوبت  اگهی يک  اين  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزايده  از كسر هزينه  سپرده پس 

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


