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گزارش خبری »گویه«:گزارش خبری »گویه«:

صفحه صفحه 44افزایش اقدامات ضربتی برای عبور قم از فصل گرما و کم آبیافزایش اقدامات ضربتی برای عبور قم از فصل گرما و کم آبی

آگهــــی مزایــــده
) نوبت اول (

سازمان پایانه¬هاي مسافربري شهرداري قم باستناد مجوز هيأت مدیره سازمان در نظردارد نسبت به واگذاری بهره برداری ردیف 
گهي  های مشروحه ذیل از طریق مزایده اقدام نماید لذا متقاضيان واجد شرایط جهت دریافت پاکت وشرایط مزایده از تاریخ نشر آ
نوبت دوم به مدت ده روز به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح لغایت 14 به واحد امور قراردادهای سازمان به نشاني قم 
کسب  جهت  نياز،  صورت  در  و  مراجعه  )ترمينال(  قم  شهرداري  مسافربري  هاي  پایانه  سازمان  تهران   – قم  قدیم  جاده   3 کيلومتر   –

نمایند.  تماس حاصل   025-36642349 تلفن  با شماره  بيشتر  اطالعات 

اهم شرایط عمومی :
- جهت خريد اسناد مزايده مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 52041123749772 )درآمد سازمان( بانک مهر 
ايران شعبه امامزاده ابراهیم بنام سازمان پايانه¬های مسافربری شهرداری قم واريز نموده و به همراه اصل فیش واريزی 

وکارت شناسايی معتبر جهت تحويل اسناد مراجعه فرمايید.
امامزاده  ايران شعبه  بانک مهر  نزد  نقد بحساب  1123749771  واريز وجه  - مبلغ سپرده  شرکت در مزايده  بصورت 

باشد. می  بانکی  ضمانتنامه  يا  و  قم  شهرداری  مسافربری  های  پايانه  سازمان  بنام  قم  ابراهیم 
- درصورتی که برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

- سازمان پايانه¬های مسافربری شهرداری قم در رد يا قبول هريک از پیشنهادات مختار است.
- اخذ مجوزفعالیت از ارگانهای ذيربط مانند، اماکن و اداره کار و تامین اجتماعی و .... به عهده برنده مزايده می باشد.

- هزينه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزايده می باشد..
- برنده مزايده موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی معادل حداقل سه ماه اجاره موضوع قرارداد و تسلیم 12 فقره چک بابت 

پرداخت اجاره ماهیانه به سازمان می باشد.
- سايراطالعات مربوط به مزايده در شرايط مزايده مندرج می باشد.

» تلفن تماس:025-36642349 «
شناسه آگهی: 1331045

روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

مبلغ سپرده  شرکت  در مزایدهمحل مورد مزایدهردیف

32.650.000 ريالمحل استقرار غرفه فروش شال و روسری و لوازم بهداشتی1

42.000.000 ريالکارواش واقع در پايانه مرکزی2

336.000.000پارکینگ عمومی واقع در پارکسوارشمالی3

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پاسخ داد: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پاسخ داد:

چه کنیم که حادثه ای مانند متروپل در قم تکرار نشود؟چه کنیم که حادثه ای مانند متروپل در قم تکرار نشود؟

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

آگهی حـراج عمومــی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق حراج 

به متقاضيان واجد شرایط اقدام نماید. 

نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  گران شهرداری  مناقصه  به سامانه  مراجعه  از طريق  1-متقاضیان محترم می توانند 
به خريد اسناد مزايده به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ريال اقدام نمايند.)هزينه خريد اسناد غیر قابل استرداد است( . 
2-تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار هر يک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید 
شده 3- وجه نقد مورد قبول است. جهت واريز وجه نقد به حساب شهرداری قم )سپرده حسن انجام کار( نزد بانک شهر 

اقدام فرمايید. ايران  بانکی  به  شماره حساب 
.)IR 07  – 0610  – 0000  – 0010  – 0300  – 4300 3-شماره حساب بانکی ايران)شبا( شهرداری قم: )54 – 

و تحويل اسناد: 4-مهلت خريد 
 1401/03/26 مورخ   شنبه   پنج  روز  لغایت   1401   /03/19 مورخ    شنبه   پنج  روز   از  اسناد:  خرید  -مهلت 

13:00 تاساعت 
 1401/03/30 مورخ  شنبه   دو  روز   لغایت     1401/03/19 مورخ  شنبه   پنج  روز   از  پيشنهاد:  ارائه  -مهلت 

14:00 تاساعت 
5-شرايط و ويژگیهای هر يک از امالک و مستغالت در شرايط عمومی درج گرديده است و متقاضیان محترم مکلف اند پس 
به  مدارک  و  اسناد  امضاء   . نمايند  ارائه  قیمت  پیشنهاد  به همراه  و  کرده  امضاء  را  مدارک  و  اسناد  کلیه  و مطالعه،  از خريد 

است. تمامی شرايط  قبول  منزله 
025 و سواالت عمومی با مديريت  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36104482 – 

امور قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36104335- 025 تماس حاصل فرمايند.
 ، ، طبقه ششم  ، شهرداري مرکزي  بنیادي  بوستان شهید  ، جنب  امام موسي صدر  بلوار   ، پیشنهادها: قم  7-محل تسلیم 

اداره کل حراست.
14:00و  الی   7:30 ساعت  از  چهارشنبه  لغايت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحويل  ساعت  است  ذکر  به  *الزم 

است.  13:00 ساعت  شنبه  پنج  روزهای 
1327555 گهی:  شناسه آ

نوبت اول: دو شنبه 1401/03/16
1401/03/18 اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم نوبت دوم: چهارشنبه 

WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ تضمين)ریال(

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 17 مجتمع سعدی21/ح/1401
روی همکف 

8/05325.000.000

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 18 مجتمع سعدی23/ح/1401
روی همکف 

10/09325.000.000

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 21 مجتمع سعدی22/ح/1401
روی همکف 

12/29325.000.000

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 22 مجتمع سعدی20/ح/1401
روی همکف 

12/61325.000.000

96/08325.000.000قم – خ آذر – روبروی کوچه 41 – کوچه عزيزی مسکونی تراکم کمپالک ثبتی 1410355/ح/1401

) نوبت دوم () نوبت دوم (
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استاندار قم: 
راه اندازی مترو در اولویت 

مدیران شهری قرار دارد
از ضروريات  را  قم  )مترو(  قطار شهری  راه اندازی طرح  قم،  استاندار 
اين شهر دانست و گفت: افتتاح طرح مترو در اولويت کاری مديريت 

شهری قرار دارد.
به گزارش شهرنیوز، سید محمدتقی شاهچراغی با حضور در سازمان 
قطار  طرح  اهمیت  فنی،  عالی  شورای  جلسه  و  کشور  برنامه وبودجه 
شهری قم و ضرورت رسیدگی به مشکالت مربوط به افتتاح فاز اول و 

توسعه متروی قم را مورد اشاره قرار دارد.
سازمان  کل  معاون  ممبینی  رحیم  رياست  به  که  جلسه  اين  در 
برنامه وبودجه کشور و با حضور امیرآبادی نماينده مردم قم در مجلس 
دکتر  استاندار،  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  اسالمی،  شورای 
کارشناسان  و  شهری  قطار  مديره  هیات  و  قم  شهردار  سقائیان نژاد 
قطار  طرح  اول  فاز  افتتاح  مشکالت  و  مسائل  يافت،  ترتیب  فنی 
سفر  اعتبارات  دوم  مرحله  پرداخت  بحث  در  قم  )مترو(  شهری 
قرارداد  اصالح  و  قم  متروی  راه اندازی  مشکالت  حل  و  رئیس جمهور 
مترو توافقاتی صورت گرفت و مقر گرديد اجرای طرح مترو با سرعت 

شود. دنبال  بیشتری 
 88 سال  دوم  نیمه  در  قم  مترو   A خط  احداث  اجرايی  عملیات 
سازندگی  قرارگاه  توسط  ريال  میلیارد  هزار   11 بالغ بر  اعتباری  با 
مرحله   2 به  قم  مترو  خط  راه اندازی  شد،  آغاز  خاتم االنبیاء 
تا  کامکار  قلعه  مسیر  نخست  مرحله  در  که  است  شده  تقسیم بندی 
ايستگاه  تا  مطهری  میدان  مسیر  دوم  مرحله  در  و  مطهری  میدان 

می شود. راه اندازی  جمکران  مقدس  مسجد 

مدیرکل راه و شهرسازی:
۸۰ هزار واحد مسکونی در قم 

احداث می شود
هزار   80 اولیه  برآورد  اساس  بر  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
احداث  استان  اين  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  مسکونی  واحد 
خواهد شد که برای 40 هزار واحد آن تاکنون زمین تامین شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قم، محمد صادقی 
در اين زمینه افزود: طبق آخرين گزارش از سامانه طرح نهضت ملی 
تاکنون  نام نويسی کرده اند که  131 هزار متقاضی در سامانه  مسکن  
55 هزار متقاضی واجد شرايط شناخته شده و از اين تعداد 28 هزار 

بانک معرفی شده اند. به  متقاضی 
وی اضافه کرد: بر اساس ابالغیه وزارت راه و شهرسازی به استان ها، 
بنا  که  است  بوده  قم  استان  تعهد  در  مسکونی  واحد  هزار   63 تعداد 
بر مصوبه شورای عالی مسکن، مالک تعداد و سهم هر استان، تعداد 

بود. خواهد  شرايط  واجد  متقاضیان 
متقاضی  هزار   80 حدود  اولیه  برآورد  طبق  اين که  بیان  با  صادقی 
از  بیش  برای  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  شد،  خواهد  نهايی  تايید 
متقاضیان  مابقی  برای  و  شده است  تامین  زمین  متقاضی  هزار   40
شده  حبس  اراضی  بازپس گیری  که  هستیم  مواجه  زمین  کمبود  با 
در  هکتاری  هزار  اراضی  به  موسوم  موسسات  شده  سپری  مهلت  و 

است. اداره کل  اين  کار  دستور  و  اولويت 
بیان کرد: در پروژه هايی که کار عمرانی آن آغاز شده است طبق  وی 
قانون آورده اولیه 40 میلیون تومان است و برای ساير پروژه ها طی 2 

بود. تومانی خواهد  20 میلیون  مرحله 
تمام  قیمت  اساس  بر  مسکونی  واحد  هر  قیمت  مبنای  افزود:  وی 
تعديل  بحث  به  توجه  با  که  شد  خواهد  محاسبه  مترمربع  هر  شده 
تومان  میلیون  هفت  تا   6.5 حدود  متری  رقم  اين  پیمانکاری 

می شود. پیش بینی 
مديرکل راه و شهرسازی قم به اعالم آمادگی 32 پیمانکار برای شروع 
کار ساخت در اراضی 560 هکتاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: 

عملیات اجرايی در 560 هکتاری تا 2 ماه آينده شروع شود.
مسکن  ملی  نهضت  طرح  امتیاز  خريدوفروش  برنامه  وی،  گفته  به 
و  خريدار  عهده  بر  حقوقی  مشکالت  هرگونه  و  است  غیرقانونی 

بود. خواهد  امتیاز  اين  فروشنده 
اولیه، خاطرنشان کرد: در صورت  بر واريز به موقع آورده  با تاکید  وی 
عدم واريز به موقع آورده اولیه در زمان 15روزه اعالمی، متقاضیان از 

اولويت خارج خواهند شد.
گفت:  نیز  مسکن  ملی  نهضت  طرح  تسهیالت  خصوص  در  صادقی 
اين تسهیالت 400 میلیون تومانی با سود 18 درصد و با بازپرداخت 

بود. خواهد  ساله   17
وی به مبلغ اقساط ماهیانه اين تسهیالت اشاره و اضافه کرد: درحال 
که  است  تومان  میلیون  هفت  حدود  ماهیانه  بازپرداخت  مبلغ  حاضر 
دفترچه  صدور  و  تیرماه  در  مسکونی  واحد   180 تحويل  به  توجه  با 
نامه نگاری  شهرسازی  و  راه  وزارت  ستاد  با  آن،  اعضای  برای  اقساط 
وام  به  يارانه  تزريق  يا  بازپرداخت  مهلت  افزايش  برای   مکاتبه هايی  و 
کشور  مسکن  عالی  شورای  در  بايد  قانون  طبق  که  شده است  انجام 
به استان ها ابالغ  مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت تصويب 

شود.
وی با اشاره به آخرين وضعیت متقاضیان و پروژه های ساير شهرهای 
استان، گفت: درشهر جعفريه 319، در شهر دستجرد 308، در شهر 
سلفچگان 177، در شهر قنوات 253 و  در شهر کهک 785 متقاضی 

ثبت نام کرده اند که پااليش آن ها در دست اقدام است.
واحد در شهر کهک،   100 افزود: هم اکنون عملیات ساخت  صادقی 
60 واحد در شهر قنوات و 20 واحد در شهر جعفريه آغاز شده است و 
پس از مشخص شدن نفرات نهايی در اين شهرها و تامین زمین، برای 

مابقی آن ها واحدهای مسکونی ساخته خواهد شد.
مجرد  متقاضی  هزار   33 و  متاهل  هزار   91 ثبت نام  به  اشاره  با  وی 
اولويت  حاضر  حال  در  گفت:  استان،  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در 
و زنان خودسرپرست است و مجردين در  با متقاضیان متاهل  پااليش 

شد. خواهند  پااليش  بعد  مراحل 
و  خانواده  از  حمايت  قانون  به  پايان  در  قم  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
جوانی جمعیت در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: چنانچه فرزند سوم 
از تاريخ 24 آبان 1400 به بعد متولد شده باشد و متقاضی دارای فرم 

به عنوان مشوق فرم ج  آن ها سبز خواهد شد. جیم قرمز باشد 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پاسخ داد:
چه کنیم که حادثه ای مانند 
متروپل در قم تکرار نشود؟

جلوگیری  گفت:  قم  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  ريیس 
به موقع از تخلفات ساختمانی مراجع صدور پروانه راهکار پیشگیری از 

است. متروپل  مشابه  حوادث 
به گزارش »گويه«، امین مقومی ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اظهار  قم  مرکز  صداوسیمای  تعارف  بی  راديويی  برنامه  در  قم  استان 
داشت: برخی از ساختمان ها به خصوص در مناطق بافت فرسوده شهر 
قم؛ عمر مفید آنان گذشته است و قابل مقاوم سازی نیستند و مالکان 
اقدام  بنا  بازسازی  به  نسبت  دهد  رخ  ای  حادثه  آنکه  از  قبل  بايد  آنان 

کنند.
مقومی بیان داشت: آن دسته از ساختمان هايی که بر اساس مقررات 
ملی ساختمان و در راستای فرآيندهای سازمان نظام مهندسی ساختمان 
احداث می شوند با حداقل حادثه مواجه بودند و شرايط ساخت و ساز در 

استان قم نیز نسبت به بسیاری از استانها مطلوب تر است.
ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز داشت: برخی از 
ساختمان ها نیز با وجود آنکه مسیر نظام مهندسی را طی می کنند؛ اما 
در مراحل مختلف پروژه شاهد تخلفاتی از سوی سازندگان آنان هستیم 
که بر خالف نقشه های مصوب اقدام  به ساخت و ساز می کنند که در 
اين موارد وظیفه مهندس ناظر ارائه به موقع گزارش تخلفات است که در 
اين مرحله مراجع صدور پروانه می بايست ورود کرده و از ادامه کار تا رفع 

و اصالح مشکالت جلوگیری کنند.
ايمنی،  رعايت  مبحث  و  بناها  از  خطر  رفع  زمینه  در  داشت:  بیان  وی 
شهرداری و اداره کار می توانند ورود کنند و دستگاه قضايی نیز در اين 
زمینه همراهی خوبی دارد و در سالهای اخیر شاهد بوديم برخی از پروژه 
ها که افراد فاقد صالحیت به آن ورود کرده بودند دستور توقف برای آنان 

صادر شد.
 وی با بیان اينکه مردم در ساخت و ساز به دنبال تخلفات نیستند افزود: 
زندگی  آسايش  با  و  ايمن  در ساختمان های  تا  می خواهند  شهروندان 
کنند اما متاسفانه برخی از افراد فاقد صالحیت که از آنان به عنوان دالل 
حوزه ساخت و ساز می توان ياد کرد در اين زمینه با تخلفاتی که برای 
ايجاد می  را  بیشتر صورت می دهند؛ مشکالتی  مالی  به سود  رسیدن 

کنند.
ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: متاسفانه 
فاقد  اماکن صنعتی شاهد هستیم فردی  پروژه ها همانند  از  برخی  در 
صالحیت؛  نقشه تهیه می کند و بر همان اساس ساخت و ساز صورت 

می گیرد و نظارت خاصی نیز بر روند اجرای آن صورت نمی پذيرد.
قم  استان  های  ساختمان  از  توجهی  قابل  تعداد  اينکه  بیان  با  مقومی 
پايان کار دريافت نکردند ابراز داشت: متاسفانه اين ساختمان ها امروز 
ساختمان  ريزش  حادثه  در  آنچه  و  گیرند  می  قرار  برداری  بهره  مورد 
بدون دريافت  برخی ها  بوده که  بوديم همین مسئله  آن  متروپل شاهد 
پايان کار در اين ساختمان اسکان پیدا کردند و متاسفانه در اين حادثه 

از دست دادند. را  جان خود 
افزود: در صورتی که  به اهمیت بحث نگهداری ساختمان  با اشاره  وی 
جدی  شده  تاکید  آن  بر  نیز  قانون  در  که  ساختمان  نگهداری  موضوع 

بود. خواهیم  ها  ساختمان  مفید  عمر  کاهش  شاهد  نشود  گرفته 
در خصوص صدور  قم  استان  مهندسی ساختمان  نظام  ريیس سازمان 
زمان  آن  در  داشت:  ابراز  مهر  مسکن  های  ساختمان  برای  پايانکار 
قابل  بخش  اما  شد  صادر  ها  ساختمان  اين  برای  موقت  پايانکارهای 
پايانکار دائم مراجعه نکردند که در اين  از مالکان برای دريافت  توجهی 
زمینه با همکاری شهرداری آماده ارائه مشاوره های الزم به هیات مديره 
مجتمع ها هستیم تا پس از انجام بررسی های میدانی و رفع مشکالت 

شود. صادر  آنان   پايانکار  احتمالی 

تاریخ شهرداری قم در گذر زمان
نمایشگاه "از بلدیه تا 

شهرداری" برپا شد
با دهه کرامت در  از بلديه تا شهرداری همزمان  آيین افتتاح نمايشگاه 

برپا شد. موزه آستان مقدس حضرت معصومه)س( 
حضور  با  کرامت  دهه  با  همزمان  قم  شهرداری  تا  بلديه  از  نمايشگاه 
کالنترزاده  شیراز،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  اصنافی 
حجت االسالم  و  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  امور  مديرکل 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست  نژاد  طباطبايی 
به منظور نمايش اسناد بیش از يک قرن فعالیت شهرداری قم در موزه 

شد. برپا  معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان 
در اين نمايشگاه همچنین از سند 108 سالگی شهرداری قم بر اساس 

مستندات تاريخی رونمايی شد.
20 تابلو از اسناد مهم شهرداری و تصاوير قديم شهر قم با موضوعات 
قديم،  قم  سه بعدی  تصاوير  شهری،  عمران  اتوبوس رانی،  و  حمل ونقل 
اخبار قم در بريده جرايد و روزنامه محلی استوار نیز در اين نمايشگاه 

به معرض ديد مخاطبان قرار خواهد گرفت.
و  شهرداری  اخیر  سال   100 حجمی  آثار  قطعه   35 تعداد  همچنین 
همچنین توپ قديمی و کاشی سردر ساختمان قديم شهرداری نیز به 

می شود. گذاشته  نمايش 

خبـرخبـر

◄ سید علی منتظری با اشاره به تالش مرکز 
در  ناباروری  کنی  ريشه  و  حداکثری  درمان  در 
درمان  تخصصی  فوق  :مرکز  ادامه داد  کشور 
اعالم  میالد  تا  میال  طرح  در  طهورا  ناباروری 
مرکز   اين  خیريه  ظرفیت  از  استفاده  با  نموده 
بی  بارور  نا  زوج   1000 درمان    به  اقدام 
است. نموده  رايگان  کامال  صورت  به  بضاعت 
تخصصی  فوق  کلینیک  مديره  هیئت  رئیس 
مقام  اينکه  اشاره  با  طهورا  ناباروری  درمان 
را  جمعیت  افزايش  برای  تالش  رهبری  معظم 
از  يکی  گفت:  است  خوانده  ضروری  ″فريضه″ 
مسئولین،  از  رهبری  معظم  مقام  خواسته های 
اين است که در  تريبون داران  و  جامعه نخبگان 
و  کنند  فرهنگ سازی  جمعیت  افزايش  راستای 

کنیم. تالش  فريضه  اين  انجام  راستای  در 
مکرر  تکرار  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
های  سیاست  همچنین  و  رهبری  معظم  مقام 
کلی نظام در زمینه افزايش جمعیت هر فرد در 
پیشبرد  راستای  در  را  خود  وظیفه  بايد  جامعه 
حوزه  در  که  کسانی  و  برساند  انجام  به  اهداف 
هدايتگر  اجتماعی  فرهنگی  مختلف  های 
انديشمندان  نخبگان،  مانند  هستند  جامعه 
بیانات  تبیین  راستای  در  بايد  داران  تريبون  و 

نمايند. عمل  گونه  جهاد  ايشان 
سنگ  و  مخالفت  اينکه  بیان  با  منتظری 
اندازی در مسیر رشد و افزايش جمعیت کشور 
است،  اسالمی  جمهوری  دشمنان  با  همراهی 
جنگ  از  گیری  بهره  با  دشمن  داشت:  اظهار 
با  مقابله  اختیار،  در  های  ظرفیت  و  ای  رسانه 
و در تالش است  را شروع نموده  خدمات نظام 
و  برده  سوال  زير  را  نظام  خدمات  هرنوعی  به 
اهداف  اين  به  تحقق  مسیر  در  سختی  و  خلل 

کند. ايجاد 
آوری  فرزند  و  اينکه جمعیت  به  اشاره  با  وی 
است  رهبری  های  دغدغه  ترين  اصلی  از  يکی 
افراد  برخی  خوريم  می  تاسف  گاهی  افزود: 
ارزش  با  که  کنند  می  بیان  را  مطالبی  گاه  ناآ

است. مخالف  آوری  فرزند  و  اسالمی  های 

تخصصی  فوق  کلینیک  گفت:  منتظری 
به  عمل  راستای  در  طهورا  ناباروری  درمان 
تالش  همواره  رهبری  معظم  مقام  منويات 
استان  مراجع  از  يکی  عنوان  به  است  کرده 
را  خود  تالش  تمام  جمعیت  افزايش  زمینه  در 

دهد. انجام 
سال  اولین  در  طهورا  کرد:  تصريح  وی 
با ايجاد شرايط  فعالیت خود در چندين مرحله 
بیشترين  تا  نموده  سعی  مختلف  آل  ايده 
جمعیت  افزايش  زمینه  در  را  خود  فعالیت 

باشد. داشته 
افراد  درمان  اينکه  به  اشاره  با  منتظری 
افزايش جمعیت  به  نابارور کمک بسیار شايانی 
تالش  تمام  مرکز  اين  :در  افزود  دارد  کشور 
آلی  ايده  و  آسان  شرايط  تا  داديم  انجام  خودا 
شرايط  و  متخصصین  روز،  به  تجهیزات  نظر  از 

کنیم. فراهم  مناسب  مالی 
تخصصی  فوق  کلینیک  مديره  هیئت  رئیس 
طهورا  ادامه داد:اين مرکز در جديدترين طرح 
میالد  فرارسیدن  مناسبت  به  دارد  سعی  خود 
اقدام  يک  کرامت  دهه  و  س  معصومه  حضرت 
کشور  ناباروری  درمان  تاريخ  در  مانند  بی 

باشد. داشته 
درمان  در  مرکز  تالش  به  اشاره  با  وی 
کشور  در  ناباروری  کنی  ريشه  و  حداکثری 
ناباروری  :مرکز فوق تخصصی درمان  ادامه داد 
با  نموده  اعالم  میالد  تا  میال  طرح  در  طهورا 

اقدام  مرکز   اين  خیريه  ظرفیت  از  استفاده 
به  بضاعت  بی  نابارور  زوج   1000 درمان    به 

است. نموده  رايگان  کامال  صورت 
منتظری گفت: زوج های عزيزی که مشکل 
به  مراجعه  با  ندارند  فرزندی  و  دارند  ناباروری 
خود  مشخصات  و  کرده  نام  ثبت  مرکز  سايت 
مناسب  فرصت  در  همکاران  تا  دهند  ارائه  را 
جهت راهنمايی و مشاوره با اين عزيزان تماس 

. بگیرند
اين  در  اينکه  به  اشاره  با  پايان  در  وی 
کنی  ريشه  راستای  در  خورا  تالش  تمام  مرکز 
بدون  ای  جامعه  تا  میدهیم  انجام  ناباروری 
که  کسانی  افزود:  کنیم،  تجربه  را  ناباروری 
ناباروری  درمان  رايگان  طرح  در  نام  ثبت  قصد 
تماس  طريق  از  میتوانند  دارند  را  طهورا  مرکز 
www. سايت   يا   025-32000 شماره  با 
► کنند.   نام  ثبت  به  اقدام   tahooraclinic.ir

میتوانم  جرات  با  گفت:  قم  استان  جمعیت  افزايش  خیر  اولین    ◄
فرهنگی،  اجتماعی،  خاصیت   50 از  بیش  ناباروری  درمان  بگويم 
می  زمینه  اين  در  خیر  کار  انجام  با  که  دارد،  اخروی  و  دنیايی  معنوی، 
هديه  عزيزان  اين  به  را  زندگی  به  امید  و  کرد  خوشحال  ها  خانواده  شود 

. د نمو
افزود:  داشت  طهورا  مرکز  از  که  بازديدی  به  اشاره  با  آقاجانی  حسن 
شرايط  و  مشکالت  وجود  با  طهورا  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز 
سخت کار بزرگی در جهت افزايش جمعیت و امید بین خانواده ها انجام 

است. داده 
از خانواده  30 مورد  روزانه  اين مرکز  آمار،  وی خاطرنشان کرد: طبق 
اين عزيزان منتقل می کند. به  را  به زندگی  امید  و  را خوشحال کرده  ها 
بايد  خیرين  اينکه  بیان  با  قم  استان  صادرکنندگان  اتحاديه  رئیس 
بیان  کنند  شرکت  خیر  امر  اين  در  دارند  توان  هرچه  در  و  کنند  کوشش 
و  با هر مريضی که درمان شود دو خانواده خوشحال می شوند  داشت: 

يايد. می  افزايش  ها  خانواده  بین  زندگی  به  امید 
ادامه  برای  خانواده  دو  ناباروری  درمان  برای  تالش  با  افزود:  وی 

زندگی به اجتماع برمی گردند و اين امر باعث می شود آمار طالق پايین 
يابد. افزايش  ها  خانواده  شادی  و  موالید  آمار  و  بیايد 

روند  ادامه  با  کرد:  تصريح  قم  بازرگانی  اتاق  نمايندگان  هیئت  عضو 
تعداد  آينده  سالهای  در  فرزندآوری  شدن  کم  و  جمعیت  شدن  کم 
يا  که  شد  خواهد  روبرو  سالمند  چند  با  فرزند  هر  و  شده  زياد  سالمندان 
برای  را  زيادی  زحمت  خودشان  يا  ببرند  آسايشگاه  به  را  سالمندان  بايد 

شوند. متحمل  مادرها  و  پدرها  از  داری  نگه 
مهم  جمعیت  افزايش  مسیر  در  حرکت  بحث  اينکه  به  اشاره  با  وی 
بگويم درمان  با جرات میتوانم  باشد گفت:  ترين رسالت مرکز طهورا می 
و  دنیايی  معنوی،  فرهنگی،  اجتماعی،  خاصیت   50 از  بیش  ناباروری 

دارد. اخروی 
بنده  افزود:   پايان  در  ايران  بازرگانی  اتاق  صنعت  مديره  هیئت  عضو 
اين  کارمندان  و  مسئولین  از  را  تشکر  کمال  قمی  شهروند  يک  عنوان  به 
مجموعه دارم و اعالم آمادگی می کنم در حد توان درخدمت هستم و از 
ديگر دوستان خیر هم میخواهم تا با پیوستن به اين حرکت زيبا به هرچه  

► بهتر انجام شدن اين امر کمک کنند.    

نفر مشکوک   5 تاکنون  پزشکی قم گفت:  ريیس دانشگاه علوم    ◄
مثبت  کدام  هیچ  تست  که  شدند  شناسايی  قم  در  میمونی  آبله  به 

است. نشده 
ظهر  مصری  مهدی  قم،  پزشکی  علوم  عمومی  روابط  گزارش  به 
میمونی  آبله  از  مراقبت  و  پیشگیری  هماهنگی  جلسه  در  شنبه  سه 
اينکه  بیان  با  شد،  برگزار  دانشگاه  اين  جلسات  سالن  محل  در  که 
اظهار  شدند  شناسايی  قم  در  میمونی  آبله  به  مشکوک  نفر   5 تاکنون 
میمونی  آبله  به  مشکوک  افراد  اين  روی  بر  الزم  تست های  داشت: 

است. نشده  مثبت  موردی  خوشبختانه  که  گرفت  صورت 
رؤسای  داشت:  ابراز  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
احتمالی  موارد  با  مواجه  برای  می بايست  قم  استان  بیمارستان های 
نشويم. غافلگیر  مثبت  موارد  شناسايی  صورت  در  تا  باشند  آماده 
رعايت  راستای  در  شهروندان  به  مدام  آموزش  داشت:  عنوان  وی 
شهروندان  و  باشد  تاکید  مورد  می بايست  بهداشتی  دستورالعمل های 

باشند. داشته  را  الزم  گاهی  آ زمینه  اين  در  بايد 

با  میمونی  آبله  از  مراقبت  و  پیشگیری  به منظور  هماهنگی  جلسه 
رؤسای  و  دانشگاه  معاونان  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  حضور 

شد. برگزار  قم  استان  بیمارستان های 
با  نیز  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  محبی  دکتر 
مشکوک  مورد  پنج  گفت:  جامعه  در  آفرينی ها  التهاب  برخی  از  انتقاد 
بررسی های  از  پس  که  شد  گزارش  استان  در  میمونی  آبله  بیماری  به 

شد. محرز  بیماری،  اين  به  مورد  پنج  اين  ابتالء  عدم   ، الزم 
میمونی،  آبله  ويروس  سرايت  از  جلوگیری  برای  افزود:  وی 
اماکن  تهويه  و  ماسک  از  استفاده  بسته،  مکان های  ح  سطو گندزدايی 

است. ضروری  و  الزم 
مردم  استرس  و  ترس  کاهش  اينکه  به  اشاره  با  نیز  قم  فرماندار 
تصريح  شود  انگاری  عادی  باعث  مسئله  اين  نبايد  اما  است،  خوب 
ويروس  ع  شیو درباره  استناد  قابل  مرجع  تنها  بهداشت  مرکز  کرد: 
زمینه  اين  در  نظر  اظهار  حق  دستگاهی  هیچ  و  است  میمونی  آبله 

► ندارد.    را 

برای اولین بار در کشور

درمان ۱۰۰۰ زوج نابارور به صورت رایگان 
در طرح میالد تا میالد

اولین خیر افزایش جمعیت استان قم:

درمان ناباروری از تاثیرگزارترین کارهای خیر است 

آخرین وضعیت از آبله میمونی در قم؛

تست ها مثبت نشد
مرکز بهداشت تنها مرجع قابل استناد درباره شیوع ویروس آبله میمونی است

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان به پالک 230 فرعی از10437اصلی واقع در بخش يک  ثبت قم اراضی 
بلوار روحانی – کوچه 54 – کوچه 10- ) هشت متری هجرت( کوچه هجرت 1 – پالک 4   که بنام معصومه رجبی  فرزند 
حسن می باشد،  در جريان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف    نیامده از طرفی مطابق ماده 
15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/2556 - مورخ 1401/03/16 تحديدحدود 
انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  الی  روز سه شنبه مورخ 1401/04/07  ساعت 8/30  پالک مذکور در 
بدينوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر 
اعتراضات  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت يک  تاريخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  در محل مذکور حضور 
مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف 
نیز به  با اداره ثبت میبايست گواهی تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی را  از تسلیم اعتراض  مدت يک ماه پس 

اين اداره ارائه نمايد./ )م الف 15167( 
تاريخ انتشار: 1401/03/18 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  يک   بخش  در  واقع  اصلی  از10586  فرعی   631 پالک  به   ساختمان   باب  يک  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
اراضی بلوار امین – کوچه 31- بن بست دهم – پالک 112  که بنام حیدر علی خداياری – و کبری جباری سلمی  فرزند 
عبدالحمید - ابوالحسن می باشد،  در جريان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/2561- مورخ 1401/03/16 
تحديدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1401/04/06  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام 
يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدينوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت يک  تنظیم صورتمجلس  تاريخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورين  اعتراضات  و 
ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  يک  مدت  ظرف  متعرض 

قضائی را نیز به اين اداره ارائه نمايد./ )م الف 15165( 
تاريخ انتشار: 1401/03/18 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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◄     شهردار و اعضای شورای اسالمی 
استان  در  ولی فقیه  نماينده  با  شیراز  شهر 

کردند. و گفت وگو   ديدار  قم 
همراه  به  شهردار  اصنافی  احسان  سید 
کمیسیون  رئیس  سلطانی  علی اکبر 
خواست  افسانه  اجتماعی،  و  فرهنگی 
خدايی عضو هیئت رئیسه و رضا محمديان 
رئیس کمیسیون سومین حرم اهل بیت)ع( 
و زيارت و گردشگری شورای اسالمی شهر 
مديرعامل  مشفقیان  مصطفی  شیراز، 
و  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
با  شیراز  شهرداری  عمومی  روابط  مديرکل 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  در  حضور 
تولیت  سعیدی  آيت الله  با  معصومه)س(، 
در  ولی فقیه  نماينده  و  مقدس  آستان  اين 

کردند. گفت وگو  و  ديدار  استان 
به  اشاره  با  ديدار  اين  در  شهردار شیراز 

اظهار  اهل بیت)ع(  شعائر  تعظیم  اهمیت 
و  فرهنگی  مسائل  به  توجهات  داشت: 
و  شهرداری  جديد  دوره  در  اهل بیتی 
و  کارها  رأس  در  شهر  اسالمی  شورای 

دارد. قرار  اقدامات 
وی از نامگذاری خیابانی در شهر شیراز 

به نام حضرت معصومه)س( خبر داد.
آيت الله سعیدی:

سیره  معرفی  برای  فرصتی  کرامت  دهه 
است اهل بیت)ع( 

اظهار  ديدار  اين  در  سعیدی  آيت الله 
به  از سوره بقره اشاراتی  آيه ای  داشت: در 

است. شده  انسان ها  گرفتن  خدا  رنگ 
نمی توانند  انسان ها  اينکه  بیان  با  وی 
باشد،  حرکتی  خط  و  حزب  جناح،  بدون 
بر  تأکید  مختلفی  روايات  در  کرد:  تصريح 
است  کردن شده  حرکت  خداوند  مسیر  در 
اهل بیت)ع(  و  قرآن  رنگ  که  کسانی  که 

شده اند. عاقبت به خیر  گرفته 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
در  که  کسانی  کرد:  ابراز  معصومه)س( 
خدايی  رنگ  می کنند  کار  اسالمی  نظام 
دارند و همه موظف به حفظ خود، خانواده 
بودن  ذره بین  زير  به  توجه  با  همکاران  و 

. هستیم

وی با تأکید بر اينکه مسئوالن کشور در 
می دهند  ارائه  که  ارزنده ای  خدمات  کنار 
دارند،  قرار  مختلفی  خطرهای  کمین  در 
که  بوده  فرصتی  کرامت  دهه  کرد:  عنوان 
می توانیم خدا را از خودمان راضی کنیم و 
مهمی  گام  رفتارها  و  برنامه ها  بازخوانی  با 
سیره  معرفی  و  برنامه ها  کردن  مردمی  در 

برداريم. اهل بیت)ع( 
قم  استان  در  ولی فقیه  نماينده 
آستان های  همکاری  کرد:  خاطرنشان 
شامل  و  خداست  رنگ  از  جلوه ای  مقدس 
خدمات ارزنده به نام اهل بیت)ع( می شود.

وی با تقدير از فعالیت های شورای شهر 
در  خدمت  شد:  يادآور  شیراز  شهرداری  و 
نصیبتان  که  بود  افتخاری  مدال  شهر  اين 
شده است و قدردان اين فرصت خدمت در 

► شهر شیراز باشید.   

اصلی  هدف  گفت:  قم  شهردار       ◄
رويداد هفته های  برگزاری  از  قم  شهرداری 
فرهنگی افزايش زمینه رشد و معرفت نسل 
جوان و عموم مردم از ظرفیت های تمدنی، 

است. دينی  و  علمی  فرهنگی، 
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد امروز در 
فرهنگی  رويداد  نخستین  افتتاحیه  آيین 
سالن  در  که  قم  در  شیراز  گردشگری 
اظهار  شد،  برگزار  قم  شهرداری  رضوان 
داشت: رويداد فرهنگی شیراز در قم اتفاق 

بسیار مبارکی به ويژه در دهه کرامت است.
شعائر  تعظیم  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
از  يکی  داد:  ادامه  کرامت،  دهه  مانند 
ايام،  قبیل  اين  بزرگداشت  اصلی  اهداف 
خاندان  اخالقی  مکارم  به  بیشتر  تأسی 
و  مشهد  قم،  اگر  است؛  طهارت  و  عصمت 
شیراز کرامتی دارند به خاطر مقابر مقدسی 
مدفون شده اند. شهر  سه  اين  در  که  بوده 

رويداد  برگزاری  اهمیت  قم  شهردار 
توجه  مورد  را  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته 

قرارداد و تصريح کرد: ظرفیت بسیار بااليی 
نسل  که  دارد  وجود  کشور  شهرهای  در 
اطالع  و  نبوده  آشنا  آن ها  با  هنوز  جوان 

ندارند. آن ها  از  چندانی 
هزار   7 از  بیش  قم  داد:  ادامه  وی 
متأسفانه  ولی  دارد،  تاريخ  و  تمدن  سال 
عرصه های  اين  در  کم کاری  دلیل  به  امروز 
هويت ساز، الگوی نسل جوان چند الگوی 
بی هويتی است که الگوی خود آن ها تمدن 
فاقد  و  منحط  کشورهای  ساله  صد  چند 

است. اخالق 
سقائیان نژاد، اهمیت رشد در پرداختن 
بیشتر به جنبه های هويت ساز را مورد توجه 
قرار داد و گفت: زيربنای فرهنگ اسالمی 
و  زور  بر  غربی  فرهنگ  زيربنايی  و  تزکیه 
اگر  و  است  ظاهری  دل فريب  مظاهر  ساير 
نسل  برخی  که  می شود  مشاهده  امروز 
پیدا  سوق  غربی  فرهنگ  سمت  به  جوان 
در  که  بوده  دلیل عدم رشدی  به  کرده اند، 
غافل  آن ها  از  خود  اسالمی  غنی  فرهنگ 

شديم.
وی اضافه کرد: هدف اصلی شهرداری 
قم از برگزاری رويدادهای فرهنگی افزايش 
عموم  و  جوان  نسل  معرفت  و  رشد  زمینه 
فرهنگی،  تمدنی،  ظرفیت های  از  مردم 

است. دينی  و  علمی 
شهردار قم خاطرنشان کرد: بايد نتیجه 
در  را  خود  اثر  فرهنگی  رويدادهای  اين 
باورهای  تقويت  و  عمومی  فرهنگ  بهبود 

► شود.    نمايان  ملی  و  دينی 

فرهنگی  رويداد  نخستین  افتتاحیه  آيین       ◄
گردشگری شیراز در شهر قم با حضور مديران شهری 

شد. برگزار  قم  و  شیراز 
نخستین  افتتاحیه  آيین  شهرنیوز،  گزارش  به 
صبح  قم  شهر  در  شیراز  گردشگری  فرهنگی  رويداد 
ديروز با حضور دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار 
روسای  شیراز،  شهردار  اصنافی  احسان  سید  قم، 
قم  شهرهای  اسالمی  شورای  اعضای  و  کمیسیون ها 
هنرمندان  و  شهر  دو  اين  شهری  مديران  شیراز،  و 
شد. برگزار  قم  شهرداری  رضوان  سالن  در  شیرازی 
و  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  همت  به 
و  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  کل  اداره 
هفته  شیراز،  شهرداری  فرهنگی  معاونت  مشارکت  با 

شد. برگزار  قم  مقدس  شهر  در  شیراز  فرهنگی 
در  شیراز  گردشگری  فرهنگی  نمايشگاه  افتتاح 

آستانه میدان 
گردشگری،  ظرفیت های  با  آشنايی  به منظور 
در  نمايشگاهی  شیراز،  و…  هنری  صنايع دستی، 

برپاشد. آستانه  میدان 
هنرمندان  از  جمعی  حضور  با  که  نمايشگاه  اين 
تا  شد  برپا  رسمی  به صورت  شهر  دو  هنر  اصحاب  و 
شهروندان  عموم  استقبال  و  حضور  آماده  جمعه  روز 

بود. خواهد 
نمايشگاه  اين  برگزاری  اصلی  اهداف  از  يکی 
قم  شهر  دو  گردشگری  ظرفیت های  معرفی  فرهنگی، 
گردشگران  به  مطلوب تر  خدمات دهی  برای  شیراز  و 
هنرمندان،  آثار  معرفی  گردشگری،  اقتصاد  زيارت، 
سوغات زائر، معرفی مراکز زيارتی و اموری ازاين دست 

است.
و  قم  شهر  دو  تاريخ  بیشتر  معرفی  و  شناخت 
کتابت  و  شعر  شب های  خوشنويسی،  کارگاه  شیراز، 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  زيارت نامه های 

مهم  اهداف  از  نیز  شاهچراغ)ع(  حضرت  و  معصومه 
می باشد. نمايشگاه  اين  برپايی 

سند 108 سالگی شهرداری قم رونمايی شد
با  قم  شهرداری  سالگی   108 سند  از  همچنین 
نژاد و سیداحسان  حضور دکتر سید مرتضی سقائیان 
در  شیراز  و  قم  شهر  کالن شهر  دو  شهرداران  اصنافی 

شد. رونمايی  فرهنگی  رويداد  اين  حاشیه 

مديران  و  مسئوالن  حضور  با  که  آيین  اين  در 
دو  هنرمندان  و  اسالمی  شوراهای  اعضای  شهری، 
شهر برگزار شد، از اين سند که متعلق به سال 1293 
خصوص  در  قمری  هجری   1332 و  شمسی  هجری 
دوره  در  مالیات  اداره  خصوص  در  مالی  سند  يک 

شد. رونمايی  رسمی  به صورت  بود،  قاجار 
که  است  سندی  آخرين  سند  اين  است  گفتنی 
و  استخراج شده  کشور  اسناد  سازمان  در  تاکنون 

احتمال می رود سابقه شهرداری و بلديه در قم بیشتر 
باشد. سال   108 از 

فرهنگی  سازمان  هنری  اداره  مدير  تهرانی  سعید 
آغاز  حاشیه  در  نیز  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
به  اشاره  با  قم،  شهر  در  شیراز  فرهنگی  هفته  کار  به 
داشت:  اظهار  فرهنگی  رويداد  اين  هنری  برنامه های 
اين  ادبی  سه گانه  محافل  از  ماه  و  مهر  شعر  محفل 

با  هنری  حوزه  در  سه شنبه  امروز   18 ساعت  رويداد 
می شود. برپا  شیراز  و  قم  شاعران  حضور 

از ديگر محافل  به گفته وی، محفل شعر گوهرشاد 
مقدس  آستان  بانوان  امور  مشارکت  با  که  بوده  ادبی 
صاحب الزمان  صحن  در  چهارشنبه  روز  کرامت  بانوی 
حرم مطهر برگزار خواهد شد و بانوان شاعر از  شیراز 

پرداخت. خواهند  شعرخوانی  به  قم  و 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  هنری  اداره  مدير 

ورزشی شهرداری قم افزود: روز پنجشنبه نیز در خانه 
با  همراه  شعرخوانی  محفل  زين الدين  شهیدان  موزه 
اشتراکات  پیرامون  تبادل نظر  و  پژوهش  و  ادبی  نقد 
با حضور اساتید شعر و ادب اين دو  ادبی قم و شیراز 

شد. خواهد  برگزار  کالن شهر 
حرم  در  خوشنويسی  کتابت  کارگاه  برگزاری  وی 
امامزاده موسی مبرقع)ع( را از ديگر برنامه های هفته 
فرهنگی شیراز در قم عنوان کرد و يادآور شد: اساتید 
نستعلیق  و  نسخ  خطوط  با  شیراز  و  قم  خوشنويسی 
امامزاده  و  زيارت نامه حضرت شاهچراغ)ع(  به کتابت 

پرداخت. خواهند  مبرقع)ع(  موسی 
توجه  مورد  را  کرامت  دهه  برنامه های  تهرانی 
با موضوع  تعزيه  نمايش  و اضافه کرد: اجرای  قرارداد 
معصومه)س(  حضرت  به ويژه  ائمه  معجزات  و  کرامات 
اجرای  و  تعزيه  حرفه ای  گروه  توسط  رضا)ع(  امام  و 
در  قم  استان  نمايشی  هنر  انجمن  توسط  نمايش 
معصومه)س(،  حضرت  موضوع  با  قم  میادين  و  معابر 
ويژه برنامه های  ازجمله  رضا)ع(  امام  و  شاهچراغ)ع( 

است. کرامت  دهه 
وی ادامه داد: اجرای سرود در ايستگاه راه آهن با 
سالروز  در  مشهد  به  قم  مسافران  برای  خدام  حضور 
را  متفاوتی  هوای  و  حال  )س(  اهل بیت  کريمه  میالد 
و  رئوف  امام  میالد  مناسبت  به  برنامه  اين  که  زد  رقم 
نقاط مختلف  از مغرب در  و قبل  از مغرب  بعد  شب ها 
خواهد  دنبال  بوستان ها  میادين  مسکونی  نقاط  شهر 

شد.
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  هنری  اداره  مدير 
برپايی  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  ورزشی  و 
هنرمندان  حضور  با  خوشنويسی  کتابت  کارگاه 
اهدای  و  مطهر  حرم  در  استان  خوشنويسی 
ديگر  از  مجاوران  و  زائران  به  خوشنويسی  و  خطاطی 

► است.    کرامت  دهه  برنامه های 

●  نخستین رویداد فرهنگی گردشگری شیراز در قم آغاز به کار کرد    ●

شهردار و اعضای شورای شهر شیراز با آیت الله سعیدی دیدار کردند

●  همکاری آستان های مقدس جلوه ای از رنگ خداست     ●

حمایت شهرداری قم از برگزاری رویدادهای فرهنگی؛

●  لزوم استفاده از ظرفیت های تمدنی      ●

شهردار شیراز:
یکی از خیابان های شیراز به نام 

حضرت فاطمه معصومه)س( 
نامگذاری می شود

به  شاه چراغ)ع(  امامزاده  حرم  جنوبی  صحن  گفت:  شیراز  شهردار 
از  يکی  به زودی  و  شده  نام گذاری  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  نام 
نام گذاری می شود. اهل بیت)س(  نام کريمه  به  نیز  خیابان های شیراز 

فرهنگی  رويداد  نخستین  افتتاحیه  آيین  در  اصنافی  احسان  سید 
گردشگری شیراز در قم که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، 
شهر  به  رهبری  معظم  مقام  گذشته  سال  چند  سفر  در  داشت:  اظهار 
فرهنگی،  ادبی،  تاريخی،  مکتب  از  جديدی  دريچه  ايشان  شیراز، 

گشودند. شهر  اين  زيارتی  و  گردشگری 
شهر  لقب  مهم ترين  سفر  اين  در  رهبری  معظم  مقام  داد:  ادامه  وی 
شیراز را” سومین حرم اهل بیت)ع(” ياد کردند و تمام ويژگی های شهر 

بردند. نام  اصلی  ويژگی  اين  مبنای  بر  را 
از  بخشی  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته  در  شیراز،  شهردار  گفته  به 
خاتم کاری  منبت کاری،  برجسته،  نقوش  با  رابطه  در  شهر  اين  آثار 
شعائر  تعظیم  هدف  با  نمايشگاه  يک  قالب  در  بومی  هنرهای  ساير  و 

است. برپاشده  اهل بیت)ع( 
نام  به  شاه چراغ)ع(  امامزاده  حرم  جنوبی  صحن  اينکه  بیان  با  وی 
حضرت فاطمه معصومه)س( نام گذاری شده است و به زودی نیز يکی 
می شود  نام گذاری  اهل بیت)س(  کريمه  نام  به  شیراز  خیابان های  از 
شعائر  تعظیم  راستای  در  می رود  انتظار  نیز  قم  شهر  از  کرد:  تصريح 

دهد. انجام  قم  در  را  متقابلی  اقدامات 
و  کرامت  دهه  موضوع  با  نمايشگاهی  برپايی  به  اشاره  با  اصنافی 
معصومه)س(  حضرت  رضا)س(،  امام  شريفین  حرمین  از  عکس های 
مشترکی  نمايشگاه های  چنین  برپايی  شد:  يادآور  شاهچراغ)ع(،  و 

کند. ايجاد  چندجانبه  تعامالت  برای  بهتری  زمینه  می تواند 

ع در هفته فرهنگی شیراز در قم اجرای برنامه های متنو
افزایش تعامالت و تبادالت 

شهرهای زیارتی

آغاز  از  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
رسمی و برگزاری رويداد هفته فرهنگی شیراز در شهر قم همزمان با ايام 

دهه کرامت خبر داد.
آيین  در  امروز  طباطبايی نژاد  احمد  سید  حجت االسالم والمسلمین 
افتتاحیه نخستین رويداد فرهنگی گردشگری شیراز در قم که در سالن 
توافقنامه   99 سال  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قم  شهرداری  رضوان 
نهايی شده  و مشهد  بین شهرهای قم، شیراز  زيارتی  همکاری مشترک 
است که هم اکنون با کاهش نسبی ويروس همه گیر کرونا، شاهد اولین 

هستیم. مشترک  تفاهم نامه  اين  اقدامات 
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: 
تبادالت و تعامالت فرهنگی، انتقال تجربه و معرفی ظرفیت ها، سه محور 
اصلی تفاهم نامه مشترک بین شهرهای زيارتی قم، مشهد و شیراز است.

وی با اشاره به برپايی محافل شعر، نمايشگاه های فرهنگی، کارگاه های 
رويداد هفته فرهنگی  قالب  و غیره در  نمايشنامه نويسی  و  خوشنويسی 
تعامالت  و  تجربه ها  انتقال  اين  بعدی  رويداد  شد:  يادآور  قم،  در  شیراز 
خواهد  شیراز  شهر  در  قم  گردشگری  فرهنگی  هفته  برگزاری  فرهنگی 

بود.
رويدادهای  برگزاری چنین  از  نهايی  نژاد عنوان کرد: هدف  طباطبايی 
مشترکی بهبود فرهنگ میزبانی، رونق اقتصاد شهری و بهبود وضعیت 

است. عمومی  فرهنگ 

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  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
ذيل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

نموده اند.  تايید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000927 شماره  رأی   -1
فرزند حمداله در قسمتی  بتول دوستی   1400114430002001317 خانم 
مترمربع   160 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از 1827 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 
م  قم.)   12 دفترخانه   1386/8/6 مورخ   117145 شماره  قطعی  سند  طی 

 )13629 الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001071 شماره  رأی   -2
در  مهدی  فرزند  پرزاد  فرمانی  حسن  آقای   1400114430002001632

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 48/20 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع   1741 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
 23 1400/12/18دفترخانه  70769 مورخ  متقاضی طی سند قطعی شماره 
م   ( قم.   64 1400/9/7دفترخانه  مورخ   40064 و طی سند صلح شماره  قم 

 )13628 الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017071 شماره  رأی   -3
علی  مرحمت  فرزند  لو   خدابنده  صمد  آقای   1400114430002000471
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302 از  فرعی  شماره2  پالک  مترمربع   78
م   (  .1398-9116 الکترونیکی  دفاتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 

)13658 الف 
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 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاريخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذينفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  يکماه  مدت  ظرف  و 
تحويل  اداره  اين  به  آنرا  گواهی  و  تقديم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمايند 

حمايت( و  )گويه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/03/03 
تاريخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/18

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئيس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 
دو قم
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چهار نماینده قم راهی اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی نونهاالن 

می شوند

سه  شامل  استان  اين  نماينده  چهار  گفت:  قم  کشتی  هیات  رئیس 
ورزشکار و يک مربی راهی اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی 

شوند. می  کشور  نونهاالن 
ملی  تیم  سازی  آماده  افزود:   اردوی  ايرنا  با  گفتگو  در  علیايی  هادی 
کشتی فرنگی نونهاالن کشور در حالی از روز 17 خرداد ماه جاری در 
تهران و در محل کمپ تیم های ملی برگزار می شود که چهار فرنگی کار 

قم در اين اردو حضور خواهند داشت. 
امیرمهدی  کیلوگرم،   41 وزن  در  قادری  داشت:  حسین  ابراز   وی 
کیلوگرم   75 وزن  در  میکائیلی  و علی  کیلوگرم   57 وزن  در  سعیدی نوا 
هستند. اردو  اين  در  قم  استان  از  شده  دعوت  نونهال  کار  فرنگی  سه 
  وی يادآور شد: محمدعلی حیدری به عنوان مربی کشتی استان قم در 

اين اردو به آموزش اردو نشینان خواهد پرداخت.
با هدف پشتوانه  نونهاالن  تیم ملی  آماده سازی  اردوی  افزود:  علیايی 

برگزار می شود. استعدادها  و کشف  فرنگی  برای کشتی  سازی 

دعوت از دو آزاد کار قمی به 
اردوی تیم ملی

ملی  تیم  اردوی  در  قم  کار  آزاد  دو  کشتی  فدراسیون  رسمی  دعوت  با 
داشت. خواهند  حضور 

ملی  تیم  اردوی  در  قم  کار  آزاد  دو  کشتی  فدراسیون  رسمی  دعوت  با 
داشت. خواهند  حضور 

علی بابا در وزن 52 کیلوگرم و امیررضا صمدی در وزن 75 کیلوگرم دو 
آزاد کار نونهاالن استان قم هستند که طی روز های 17 الی 27 خرداد 
ماه 1401 در محل کمپ تیم های تیم ملی در تهران تمرينات خود را 

پیگیری خواهند کرد.

داور بین المللی هیات تکواندو 
استان قم راهی کره جنوبی شد

رقابت های  در  قضاوت  برای  قم  استان  تکواندو  هیات  بین المللی  داور 
شد. کره جنوبی  راهی  گرندپری 

 دومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال 2022 طی روز های 19 
خواهد  برگزار  موجو  شهر  در  کره جنوبی  میزبانی  به  خردادماه   21 تا 

شد.
 بر همین اساس و با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو "استاد سلیمان 
 - امروز )دوشنبه  استان قم،  تکواندو  بین المللی هیات  داور  قلی زاده" 

16 خردادماه( برای قضاوت در اين مسابقات راهی "موجو" شد.

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰9۱276259۸7

با آغاز فصل گرما در قم و بخشی       ◄
از مناطق کشور، نگرانی ها از آينده شرايط 
شرب  آب  تأمین  و  استان  هوايی  و  آب 
افزايش  همزمان  است.  يافته  افزايش 
طوفان خاک و غبار و يا ريزگردها و رسیدن 
شرايط  قم،  به  کشور  غرب  از  آن  امواج 

است. زده  رقم  را  جديدی 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل 
میزان  رشد  به  اشاره  با  رابطه  اين  در  قم 
مصرف آب گفته است: افزايش شوری آب 
در شبکه به علت افزايش برداشت از منابع 
بختیاری  حسن  مهندس  است.  زيرزمینی 
نماينده  ذوالنور  حجت االسالم  با  ديدار  در 
تشريح  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم 
وضعیت منابع آبی استان پرداخت و گفت: 
 4 حدود  آب  تولید  میزان  حاضر  حال  در 
اين  که  است  ثانیه  در  لیتر   500 و  هزار 
 1.5 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  میزان 

است. داشته  افزايش  درصد 
صورت  پیش بینی های  به  اشاره  با  وی 
در  هوا  دمای  افزايش  خصوص  در  گرفته 
همین  بر  داشت:  اظهار  آينده،  روزهای 
آب  مصرف  که  می شود  پیش بینی  اساس 
نیز به 5 هزار و 500 لیتر در ثانیه برسد که 
چالش هايی  منابع،  محدوديت  به  توجه  با 

داشت. خواهیم  آب  تأمین  برای 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل 
میزان  مصرف  افزايش  با  اينکه  بیان  با  قم 
يافته  افزايش  زيرزمینی  منابع  از  برداشت 
میزان  رشد  با  کرد:  خاطرنشان  است، 
آب  شوری  چالش  با  اينکه  ضمن  مصرف 
روبرو  نیز  آب  کمبود  با  هستیم  مواجه 

شد. خواهیم 
گرفته  نظر  در  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
شده برای تأمین آب استان از جمله تجهیز 
راستای  در  شبکه  فشار  کاهش  و  چاه ها 
پرت شبکه  از  و جلوگیری  مديريت مصرف 
اصلی  چالش  حاضر  حال  در  شد:  يادآور 
به  که  است  شبکه  در  آب  شوری  افزايش 
علت افزايش برداشت از منابع زيرزمینی با 

هستیم. مواجه  آن 
مهندس بختیاری يکی از داليل افزايش 
شوری  به  منجر  که  چاه ها  از  برداشت 
از  تخصیص  کاهش  را  شده  شبکه  آب 
سدکوچری عنوان کرد و ابراز داشت: برای 
نیاز  تابستان  در  آب  کیفی  و  کمی  افزايش 
داريم  سدکوچری  از  برداشت  افزايش  به 
نمايندگان  حمايت  با  هستیم  تالش  در  که 
محترم قم در مجلس اين اتفاق رقم بخورد.

برداری  بهره  بر  نظارت  معاون  همچنین 
هم  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
آب  تخصیص  است:  کرده  اعالم  قم  در 
برای مصارف غیرشرب در کشور بايد مورد 
بازنگری قرار گرفته و استفاده از پساب در 

و توسعه فضای سبز در دستور کار  صنعت 
در  را  سخن  اين  امینی  هاشم  گیرد.  قرار 
خانه  تصفیه  فعالیت  روند  بررسی  جريان 
کرده  ابراز  قم  شهر  سه  شماره  فاضالب 

است.
و  آب  مديرعامل شرکت  بختیاری  حسن 
بازديد گزارشی  اين  فاضالب استان قم در 
توسعه  و  خانه  تصفیه  اين  فعالیت  روند  از 
کرد ه  ارائه  قم  شهر  در  فاضالب  شبکه 

است.
با  مرتبط  مسائل  نشستی  در  همچنین 
سرانه  وضعیت  و  کشور  فاضالب  صنعت 
قم  شهر  و  کشور  در  فاضالب  پوشش  های 

گرفت. قرار  بررسی  مورد 
شرکت  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون 
اين  در  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
شبکه  توسعه  وضعیت  به  اشاره  با  نشست 
فاضالب در قم و مقايسه آن با وضعیت ملی 
و بین المللی گفت: متوسط جمعیت تحت 
پوشش شبکه فاضالب در کشور باالی 50 
درصد است در حالی که اين سرانه در شهر 
قم 43 درصد بوده و بايد با برنامه ريزی اين 

شود. جبران  کمبود 
هاشم امینی همچنین با بررسی چالش 
تصريح  کشور  در  پساب  واگذاری  های 
برای مصارف غیرشرب  کرد: تخصیص آب 
و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  بايد  کشور  در 

برای  جايگزين  عنوان  به  پساب  تخصیص 
و  صنعت  بخش  همچون  مصارف  اين 
توسعه فضای سبز در دستور کار قرار گیرد. 
در بخشی از اين جلسه مسائل و مشکالت 
فاضالب  انتقال  خط  تکمیل  به  مربوط 
گرفت . قرار  بررسی  و  بحث  مورد  پرديسان 

از  يکی  عنوان  به  قم  استان  مشکالت 
برجسته  حالی  در  ايران  مرکز  های  استان 
سازمان  جمهور  رئیس  که  است  شده 
تا  کرد  مکلف  را  زيست  محیط  حفاظت 
زيستی  محیط  چالش های  و  دوگانه ها  در 
و  دقیق  کارشناسی  پشتوانه  با  کشور 
اين  ندهد  اجازه  و  شده  میدان  وارد  قوی 
چالش ها در اذهان و افکارعمومی به حال 

شود. رها  خود 
امروز  ظهر  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر 
شورای عالی  جلسه  اولین  در  دوشنبه 
محیط زيست در دولت سیزدهم نقش اين 
شورا را در زمینه اجرای موثر سیاست های 
و  کرد  ارزيابی  مهم  بسیار  محیط زيستی 
جايگاه  اعتبار  به  شورای عالی  اين  گفت: 
دارد،  که  حقیقی  و  حقوقی  اعضای  و 

حفاظت  سازمان  برای  حقوقی  پشتوانه 
محیط زيست است و می تواند به رفع موانع 
و  پیشبرد سیاست ها  پیش روی  و مشکالت 
برنامه های اين سازمان کمک شايانی کند.
تکیه  با  شورا  اين  افزود:  جمهور  رئیس 

بر اسناد باالدستی، از جمله قانون اساسی 
را  توسعه ای  سیاست  گونه  هر  اجرای  که 
فرع بر حفاظت از محیط زيست قرار داده، 
و  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های 
تسهیل  راهکارهای  قوانین موضوعه،  ساير 
و تسريع در اجرای موثرتر وظايف و تکالیف 
پیگیری  را  زيست  محیط  حفاظت  سازمان 

کند.
اينکه  به  اشاره  با  رئیسی  دکتر 
اعتبار  به  زيست  محیط  شورای عالی 
دستگاه ها  از  مسئوالنی  حضور  و  جايگاه 
رفع  به  می تواند  مختلف  نهادهای  و 
حفاظت  سازمان  اجرايی  چالش های 
داشت:  اظهار  کند،  کمک  زيست  محیط 
و  مرزدار  زيست  محیط  حفاظت  سازمان 
الزم  لذا  است،  کشور  بوم  زيست  مرزبان 
است با احصاء دقیق مسائل و چالش های 
خطوط  روی  بر  که  حالی  عین  در  مرتبط، 
از  می کنید،  ايستادگی  محکم  خود  قرمز 
پیشرفت  مسیر  در  غیرضرور  مانع  ايجاد 

کنید. پرهیز  نیز  کشور 
پیشنهاد  همچنین  جمهور  رئیس 

يک  ريزگردها  موضوع  پیگیری  برای  کرد 
شورای منطقه ای حفاظت از محیط زيست 
تشکیل و اين مشکل با محوريت کشورمان 
و  پیگیری  منطقه  کشورهای  مشارکت  با  و 

شود. فصل  و  حل 
درباره  رئیسی  االسالم  حجت 
با  زيستی  محیط  همکاری های 
تصريح  نیز  بین المللی  سازمان های 
هیچ  ديگران  تجارب  از  استفاده  در  کرد: 
در  حال  عین  در  اما  نداريم،  محدوديتی 
نسخه های  و  اسناد  که  باشید  داشته  نظر 
پیش  بايد  ديگران  سوی  از  شده  تدوين 
با  دقیق  تطبیق  و  بررسی  مورد  اجرا  از 
الزامات و اقتضائات زيست بوم کشور قرار 

. ند گیر
از همکاری  اينکه  بیان  با  رئیس جمهور 
استقبال  بین المللی  سازمان های  با 
می کنیم، خاطرنشان کرد: در مورد مسائل 
چالش های  و  زيستی  محیط  مختلف 
نظرات  ای،  توسعه  برنامه های  زيستی 
اساس  بر  و  کارشناسانه  کامال  را  کشورمان 
جمهوری  قبول  مورد  اصول  و  مبانی 
المللی  بین  مجامع  در  ايران  اسالمی 

. کنید  مطرح 
دکتر رئیسی همچنین سازمان حفاظت 
تا در دوگانه ها  را مکلف کرد  محیط زيست 
و چالش های محیط زيستی کشور و اجرای 
طرح های اقتصادی با پشتوانه کارشناسی 
دقیق و قوی وارد میدان شده و آنها را رفع 
امروز درباره مسائل مختلفی  و گفت:  کند 
تولید  ترال در کشور، مساله  از جمله صید 
در  ابهاماتی  ديگر  مشابه  مسائل  و  خودرو 
بايد  که  دارد  وجود  عمومی  افکار  و  اذهان 

به آن پاسخ متقن داد.
شورای عالی  دبیرخانه  از  جمهور  رئیس 
حفاظت محیط زيست خواست که مسائل 
با  همکاری  در  را  عرصه  اين  چالش های  و 
بررسی  مورد  ذيربط  دستگاه های  ساير 
بررسی ها  اين  نتیجه  و  داده  قرار  دقیق 
اختیار  در  نهايی  تصمیم گیری  برای  را 
جلسه  اولین  در  دهد.  قرار  شورای عالی 
محورهای  زيست  محیط  شورای عالی 
اساسی سیاست های کالن محیط زيستی 
هم افزايی  و  هماهنگی  جمله  از  کشور،  
آب،  چالش های  رفع  برای  دستگاه ها 
تاالب ها  و  جنگل ها  از  حفاظت  ريزگردها، 
سیاست های  چالش های  رفع  نیز  و 
بررسی  مورد  زيستی  محیط  و  توسعه ای 

► گرفت.  قرار 

گزارش خبری »گویه«:

●  افزایش اقدامات ضربتی برای عبور قم از فصل گرما و کم آبی   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان  به  پالک 15/777 فرعی از10473 اصلی واقع در بخش يک  ثبت 
در  باشد،   می  رحمان  فرزند  آقاجانی   ابوالفضل  بنام  که   555 پالک   –  32 کوچه   – روحانی  شهید  خیابان  اراضی  قم 
نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جريان 
1401/03/16 تحديدحدود پالک مذکور در  1/2587- مورخ  نامبرده  به تقاضای کتبی  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود، 
به  بدينوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/04/13 مورخ  شنبه  دو  روز 
و ساعت مقرر در محل  روز  اعالم می دارد که در  آن ها  قانونی  نماينده  يا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  اطالع 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاريخ تنظیم صورتمجلس بمدت يک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 
مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق 
به اين  نیز  را  اداره ثبت میبايست گواهی تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  يک ماه پس 

 )15170 الف  )م  نمايد./  ارائه  اداره 
تاريخ انتشار: 1401/03/18 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ثبت  يک   بخش  در  واقع  اصلی  از10350  فرعی   7/34 پالک  به   ساختمان   باب  يک  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
ثبت  جريان  در  باشد،   می  نصرت  فرزند  مرادی   پرويز  بنام  که   37 پالک   -  22 –کوچه  نوبهار   – خرداد   15 اراضی  قم 
نیز نمیتوان عمل  15 قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  تعیین تکلیف  13 قانون  3 ماده  بعلت  تبصره  است که 
روز سه شنبه  در  تحديدحدود پالک مذکور   1401/03/16 مورخ   -1/2579 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدينوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/04/07 مورخ 
يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورين  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  يک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
73/2/25 متعرض ظرف مدت يک ماه پس  20 قانون ثبت پذيرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  اين  به  نیز  را  قضائی  ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )15168 الف  )م  نمايد./ 
تاريخ انتشار: 1401/03/18 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فخر تجارت کیان پارت آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری مرکز پژوهشی تمدن اسالمی و دین پژوهی پیامبر اعظم )ص(
درتاريخ  پارت  کیان  تجارت  فخر  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
به شناسه ملی 14011196577 ثبت  به شماره ثبت 19851   10/03/1401
زير جهت اطالع عموم  به شرح  آن  و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خريد و فروش و واردات و صادرات انواع فلزات 
مجاز  کاالهای  کلیه  صادرات  و  واردات  و  وفروش  -خريد  طال  جز  به  آهنی  غیر 
مالی  وموسسات  ها  بانک  نزد  تسهیالت  و  وام  اخذ  و  حساب  -افتتاح  بازرگانی 
واعتباری ايرانی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت - اخذ تسهیالت و ترهین 
اعتبارات  گشايش  و  ضمانتنامه  اخذ  و  گذاری  وثیقه  جهت  منقول  غیر  اموال 
جهت  وخارجی  ايرانی  واعتباری  مالی  موسسات  و  بانکها  کلیه  نزد  اسنادی 
فعالیت شرکت -انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و تاسیس شعب در 
کلیه شهر های کشور ايران در ارتباط با موضو ع شرکت -ثبت سفارش و واردات 
و خارجی  داخلی  نمايشگاه های  در  - شرکت  بازرگانی  مجاز  کاالها  کلیه  جهت 
و غرفه ارايی -شرکت در کلیه مناقصه ها و مزايده ها اعم از دولتی وخصوصی - 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ 
مرکزی،  بخش  قم،  شهرستان  قم،  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت 
شهر قم، محله بلوار امین، خیابان مصلی قدس جنوبی ، کوچه امین 29]مصلی 

قدس جنوبی 46[، پالک 78، طبقه همکف کدپستی 3713944155 سرمايه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000,000 ريال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر يک از شرکا خانم سمیه هالکو به شماره ملی 2032130191 
دارنده 50000000000 ريال سهم الشرکه آقای رشید خرمالی به شماره ملی 
6249512209 دارنده 50000000000 ريال سهم الشرکه اعضا هیئت مديره 
به سمت عضو اصلی هیئت  به شماره ملی 2032130191  خانم سمیه هالکو 
مديره به مدت نامحدود آقای رشید خرمالی به شماره ملی 6249512209 به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا:  به مدت  به سمت رئیس هیئت مديره  و  نامحدود 
و  قراردادها  و  بروات  و  وسفته  چک  قبیل  از  بانکی  اور  تعهد  اسناد  و  اوراق  کلیه 
با  همراه  تنهايی  به  مديرعامل  امضا  با  وعادی  اداری  های  نامه  کلیه  همچنین 
کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدير  اختیارات  میباشد  معتبر  شرکت  مهر 
گهی های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت  االنتشار گويه جهت درج آ

باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور 
و موسسات  اداره ثبت شرکت ها  امالک استان قم  و  اسناد  ثبت  اداره کل 

)1330994( قم  غيرتجاری 

پژوهی  دين  و  اسالمی  تمدن  پژوهشی  مرکز  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
به شناسه ملی   2345 ثبت  به شماره   17/09/1397 اعظم ص درتاريخ  پیامبر 
14007989951 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به شرح 
در  پژوهش  و گسترش  توسعه   : موضوع  میگردد.  آگهی  اطالع عموم  جهت  زير 
فعالیت   ارتقاء  برای  مناسب  زمینه سازی  و  پژوهی  دين  و  اسالمی  تمدن  زمینه 
های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقالب اسالمی مدت : از تاريخ 
مرکزی،  بخش  قم،  شهرستان  قم،  استان  اصلی:  مرکز  دوسال  مدت  به  ثبت 
پور18،  حسن  کوچه  فردوسی10-قنبريان،  کوچه  شهیدصدوقی،  قم،  شهر 
 3716889541 کدپستی   6 واحد   ، سوم  طبقه   ، باران  ساختمان   ،30 پالک 
سرمايه شخصیت حقوقی : 1,000,000,000 ريال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا : آقای حسن تالشان به شماره ملی 0381597202 دارنده 
به  میرمحمدی  الدين  سیدجمال  آقای  الشرکه  سهم  ريال   200,000,000
آقای  الشرکه  سهم  ريال   200,000,000 دارنده   1199028428 ملی  شماره 

ريال   200,000,000 دارنده   2279626683 ملی  به شماره  مرتضی شیرودی 
 4051675114 ملی  شماره  به  نیا  رستمی  محمداسمعیل  آقای  الشرکه  سهم 
به  گراشی  محمدی  اکبر  علی  آقای  الشرکه  سهم  ريال   200,000,000 دارنده 
اولین  الشرکه  سهم  ريال   200,000,000 دارنده   6569801562 ملی  شماره 
 1199028428 ملی  شماره  به  میرمحمدی  الدين  سیدجمال  آقای  مديران 
کلیه   : امضا  حق  دارندگان  شد.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  رئیس  سمت  به 
باشد  ومعتبر می  مهر موسسه  با  و  مرکز  رئیس  امضای  با  تعهدآور  اسناد  و  اوراق 
. بازرس: آقای مرتضی شیرودی به شماره ملی 2279626683 بعنوان بازرس 
برای مدت يکسال انتخاب شد. به موجب مجوزشماره 3/18/139018 مورخه 
21/06/97 اداره کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ريزی امور پژوهشی وزارت 

گرديد.  صادر  وفناوری  وتحقیقات  علوم 
و موسسات  اداره ثبت شرکت ها  امالک استان قم  و  اسناد  ثبت  اداره کل 

)1329413( قم  غيرتجاری 

احداث  از  قم  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی  مدير کل       ◄
خبر  ساز  مدرسه  خیرين  توسط  استان  اين  مدارس  درصد   40 از  بیش 

داد.
احمدرضا اجتهادی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازديد از مدرسه 
اظهار  مهر  با   گفتگو  در  برقعی  رضا  سید  خیری  مدرسه  و  زيرک  خیری 
داشت: مدرسه خیری زيرک با زيربناء 3100 متر مربع و 18 کالس درس 
توسط آقای حبیب الله زيرک در منطقه پرديسان در حال ساخت است.

وی بیان داشت: اين خّیر تاکنون يک مدرسه ديگر در اين منطقه و 2 
مدرسه در استان سیستان و بلوچستان احداث کرده است.

با  نیز  برقعی  رضا  محمد  سید  حاج  خیری  مدرسه  افزود:  اجتهادی 
بلوار شاهد منطقه  15 کالس درس در  بنا و  بنا 2200 متر مربع زير  زير 

می باشد. ساخت  حال  در  خّیر  اين  توسط  نیروگاه 

مدارس  درصدی   40 ساخت  به  قم  استان  مدارس  نوسازی  کل  مدير 
تا  ساز  مدرسه  خّیر   332 افزود:  و  کرد  اشاره  خیرين  توسط  قم  استان 
دانش  به  تجهیزات  و  نقد  وجه  مسکونی،  منزل  بنا،  زمین،  اهدا  با  کنون 

کردند. کمک  قم  استان  آموزان 
وی افزود: استان قم به لحاظ تراکم دانش آموزی رتبه بیست و هفتم 
سطح  لحاظ  از  استان  که  است  آن  بیانگر  عدد،  اين  و  داراست  را  کشور 

است. مواجه  کاستی هايی  و  کمبودها  با  آموزشی  فضای 
جديد  شهری  مناطق  در  آموزشی  زمین  کمبود  ادامه  در  اجتهادی 
مدرسه،  ساخت  برای  شهری  فرسوده  بافت  در  همچنین  و  االحداث 
و  شرکت  سوی  از  شده  ساخته  تازه  مدارس  انشعابات  واگذاری  کندی 
سازمان های مرتبط را بخش عمده ای از مشکالت در مسیر بنای مدارس 

► برشمرد.    قم  استان  در 

مدیر کل نوسازی مدارس استان:

●  ۴۰ درصد مدارس استان قم توسط خیرین احداث می شوند     ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

مدیرکل ارشاد قم:
قهرمانان ملی در تولید 

بازی های رایانه ای مورد توجه 
باشند 

ملی  قهرمانان  گفت:  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
باشند. توجه  مورد  رايانه ای  بازی های  تولید  موضوع  در  بايد 

کارگروه  کارگروه  در  سه شنبه  روز  عموزاده  امیرعلی  ايرنا،  گزارش  به 
حضور  با  که  قم  استان  ای  رايانه  بازی های  مراکز  ساماندهی 
در  رايانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  مديرعامل  پژمان  صادق  سید 
افزود:  يافت،  ترتیب  قم  شهر  هنر  و  فرهنگ  تاالر  جلسات  سالن 
مانند  ملی  قهرمانان  و  حسین)ع(  امام  مانند  دينی  شخصیت های 
ای  رايانه  بازی های  تولید  حوزه  در  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار 

باشند. توجه  مورد  بايد 
بازی های  برای  نوجوانان  و  کودکان  از  بسیاری  داشت:  اظهار  وی 
اين  بايد  رو  اين  از  و  را متمرکز می کنند  رايانه ای ساعت ها ذهن شان 

کنیم. تولید  داخل  در  را  بازی ها 
بازی های   مورد  در  مشکل ها  مهم ترين  از  يکی  افزود:  عموزاده 
شناسی  هستی  و  معرفتی  بازی ها  اين  که  است  اين  رايانه ای 
شاهد  بیشتر  و  نمی کند  القا  بزرگساالن  حتی  و  کودکان  به   را 

هستیم. رايانه ای  بازی های  در  قهرمان سازی 
وی تاکید کرد: حلقه ای که در زمینه بازيه ای رايانه ای  مفقود مانده 
برده و عقبه  باال  را  بايد معرفت شناسی خود  بازی ساز  اين است که 

ايجاد کند. فکری برای خود 
استان  به  سفر  ضمن  امروز  رايانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  مديرعامل 
خواهد  رايانه ای  بازی های  حوزه  پیرامون  را  جلساتی  و  برنامه ها  قم 

داشت.

خبر ترور یکی از کارکنان سپاه 
استان قم جعلی است 

روابط عمومی سپاه علی ابن ابیطالب)ع( شايعه ترور يکی از کارکنان 
سپاه قم را تکذيب کرد.

انتشار  پیرو  علیه السالم:  ابیطالب  ابن  علی  امام  سپاه  روابط عمومی 
ضمن  قم،  استان  سپاه  کارکنان  از  يکی  ترور  بر  مبنی  جعلی  خبری 
مجازی  فضای  در  شده  منتشر  فیلم  می دارد،  اعالم  خبر  اين  تکذيب 
مربوط به ماجرای درگیری مسلحانه چند روز قبل مامورين فرماندهی 

است. بوده  مخدر  مواد  متواری  قاچاقچیان  با  استان  انتظامی 
ترور  بر  مبنی  جعلی  خبری  انتشار  پیرو  است:  آمده  بیانیه  اين  در 
اعالم  خبر  اين  تکذيب  ضمن  قم،  استان  سپاه  کارکنان  از  يکی 
ماجرای  به  مربوط  مجازی  فضای  در  شده  منتشر  فیلم  می دارد، 
استان  انتظامی  فرماندهی  مامورين  قبل  روز  چند  مسلحانه  درگیری 
با قاچاقچیان متواری مواد مخدر بوده که در اين درگیری، متاسفانه 
قرار  قاچاقچیان  گلوله  اصابت  مورد  عبوری  خودروی  يک  راننده 

باخت. جان  وارده،  جراحات  شدت  اثر  در  و  گرفته 
اين بیانیه حاکی است: لذا ضمن تکذيب تروريستی بودن اين حادثه 
و انتساب فرد جانباخته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به فعاالن 
رسانه يادآور می شود که از انتشار اخبار کذب که منجر به رواج شايعه 

و تشويش اذهان عمومی می شود، پرهیز نمايند.

شکارچیان برای صید در قم 
مجوز می گیرند

اداره کل حفاظت محیط زيست قم گفت:  اداره حیات وحش  رئیس 
هرگونه  دريافت  برای  شکارچیان  صادره،  بخشنامه های  اساس  بر 

کنند. نام  ثبت  صید  و  شکار  سامانه  در  بايد  شکار،  پروانه 
اظهار  صید   و  شکار  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره  با  احمدی  طیب 
پروانه  و  شناسايی  دفترچه  دريافت  جهت  شکارچیان  تمامی  داشت: 

کنند. نام  ثبت  صید  و  شکار  سامانه  در  سريعتر  هرچه  بايد  شکار، 
وی در ادامه افزود: متقاضیان می توانند با داشتن اطالعاتی از جمله 
آدرس  به  مراجعه  با  معتبر،  سالح  حمل  جواز  و  دفترچه  ملی،  کد 
از مطالعه کامل راهنمای سايت، نسبت  iranemp.ir و پس  اينترنتی 

نمايند. دريافت  نام  ثبت  وشناسه  اقدام  نام  ثبت  پیش  به 
اداره کل حفاظت  البته در حال حاضر در  پايان تصريح کرد:  وی در 
محیط زيست استان قم، هیچ گونه پروانه شکار پستانداران، پرندگان 
و ماهیان صادر نمی شود و اين فراخوان صرفا جهت شناسايی و ارائه 
اسرع  در  بايد  شکارچیان  و  است  متقاضیان  به  الکترونیکی  خدمات 

وقت اين ثبت نام را انجام دهند.

خبـر

به  ◄     نمايشگاه عکس »پنجره ای رو 
وحش  حیات  و  طبیعت  موضوع  با  حیات« 
معاون  حضور  با  شب  دوشنبه  قم  استان 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

شد. افتتاح  قم 
افتتاح  مراسم  در  زاده  حاجی  احمد 
و  اهمیت  به  اشاره  با  نمايشگاه  اين 
چنین  برپايی  زيست،  محیط  جايگاه 
نمايشگاههايی را برای نشان دادن ظرفیت 
های عظیم زيست محیطی در قم ضروری 
بايد  قم  مسئوالن  و  مردم  گفت:  و  دانست 
نسبت به حفظ و حراست از محیط زيست 

باشند. مند  دغدغه 
و  عکاسان  توانمندی  به  اشاره  با  وی 
آنان  مشارکت  خواستار  قمی،  هنرمندان 

زيست  فرهنگسازی  و  بخشی  آگاهی  در 
بدون  گفت:  و  شد  جامعه  در  محیطی 
ترديد زبان هنر يکی از بهترين راهها برای 
است  خطراتی  برای  مردم  به  دادن  آگاهی 

می کند. تهديد  را  ما  زيست  محیط  که 
استان  زيست  محیط  حفاظت  مديرکل 
از  قدردانی  ضمن  مراسم  اين  در  نیز  قم 
ثبت  برای  هنرمندان  و  عکاسان  تالش 
استان،  وحش  حیات  از  ناب  های  لحظه 
محیط  مسأله  امروز  کرد:  خاطرنشان 
زيست يکی از دغدغه های جدی و اولويت 
آن  بهبود وضعیت  برای  و  بوده  های دولت 

کند. می  تالش 
بیان  با  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
زيست  محیط  از  حراست  و  حفظ  اينکه 

وظیفه يک دستگاه و سازمان نبوده و آحاد 
کنند،  مشارکت  کار  اين  در  بايد  جامعه 
افراد  عنوان  به  هنرمندان  قطعا  گفت: 
تأثیرگذار در جامعه، می توانند نقش بسیار 
مهم و مؤثری برای نجات طبیعت و محیط 

کنند. ايفا  زيست 
به  رو  ای  »پنجره  عکس  نمايشگاه 
حیات  از  عکس  قطعه   50 شامل  حیات« 
قم  استان  ارزشمند  های  تاالب  و  وحش 
زيست  محیط  هفته  مناسبت  به  که  است 
نگارخانه  در  خردادماه   22 لغايت   16 از 
برپا  قم  دورشهر  خیابان  در  واقع  فرهنگ 
شده و بازديدکنندگان می توانند در ساعت 
های 10 تا 12 و 16 تا 20 از اين نمايشگاه 

► کنند.    بازديد 

با حضور معاون استاندار قم؛

●  نمایشگاه عکس »پنجره ای رو به حیات« در قم افتتاح شد   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  در بخش يک   واقع  اصلی  از10295  فرعی   3/39 به  پالک  باب ساختمان   تحديد حدود ششدانگ يک  چون 
باشد،  در جريان  بنام جالل جاويد فرزند مهدی می  8 که  – پالک   4 – کوچه  – دروازه ری  15 خرداد  بلوار  اراضی  قم 
15 قانون ثبت نیز نمیتوان  13 قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده  3 ماده  ثبت است که بعلت  تبصره 
1401/03/16 تحديدحدود پالک مذکور در روز دو  1/2600- مورخ  نامبرده  به تقاضای کتبی  بنا  عمل نمود، لذا 
اطالع  به  بدينوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/04/13 مورخ  شنبه 
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
مجاورين  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  يک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
73/2/25 متعرض ظرف مدت  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق 
به  نیز  را  قضائی  ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  يک 

 )15173 ارائه نمايد./ )م الف  اين اداره 
 1401/03/18 انتشار:  تاريخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ثبت  يک   بخش  در  واقع  اصلی  از10473  فرعی   778 پالک  به   ساختمان   باب  يک  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
باشد،  در جريان  بنام حسین مرادی  فرزند غالم  می  23 که  – پالک   16 – فرعی   33 15 خرداد کوچه  اراضی خ  قم 
15 قانون ثبت نیز نمیتوان  13 قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده  3 ماده  ثبت است که بعلت  تبصره 
روز  در  مذکور  پالک  تحديدحدود   1401/03/16 مورخ   -1/2588 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
دوشنبه مورخ 1401/04/13  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدينوسیله به اطالع 
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
مجاورين  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  يک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
73/2/25 متعرض ظرف مدت  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق 
به  نیز  را  قضائی  ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  يک 

 )15171 الف  نمايد./ )م  ارائه  اداره  اين 
 1401/03/18 انتشار:  تاريخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی تغییرات موسسه مرکز پژوهشی تمدن 
اسالمی و دین پژوهی پیامبر اعظم )ص(

پیامبر  پژوهی  دين  و  اسالمی  تمدن  پژوهشی  مرکز  موسسه  تغییرات  گهی  آ
اعظم )ص( به شماره ثبت 2345 و شناسه ملی 14007989951 به استناد 
اتخاذ شد:  16/03/1400 تصمیمات ذيل  صورتجلسه هیئت موسس مورخ 
آقای سیدجمال الدين میرمحمدی به شماره ملی 1199028428 به سمت 
با امضای  رئیس برای مدت دو سال انتخاب شد.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
رستمی  محمداسمعیل  آقای  باشد.  می  معتبر  موسسه  مهر  با  و  مرکز  رئیس 
نیا به شماره ملی 4051675114 بعنوان بازرس برای مدت يکسال انتخاب 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری قم )1329426(

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجرايیه  موجب  به 
گرديده  ثبت  6/1400ج/328  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   6 شعبه 
است  محکوم  علیه  محکوم  ياداور  حسین  محمد  علیه  پور  يوسف  سهیال  له 
حق  در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  تمام  سکه   333 پرداخت  به 
و  ايشان  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
بخش  اصلی   2475 از  فرعی   82 ثبتی  پالک  از  ايشان  مادری  االرث  سهم 
 2 ايشان  مادر  و  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 علیه  محکوم  )مالکیت  قم   2
شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  باشد(  می  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
سهم   120 از  مشاع  سهم   25/501 مقدار  ضمنا  است.  نموده  ارزيابی  ذيل 
محکوم  مالکیت  از  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع 
مشاع  سهم   22/857 مقدار  و  1/889/000/000ريال  پايه  مبلغ  علیه 
سهم  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   80 از 
به  فوق  پالک  از  1/693/142/857ريال  پايه  مبلغ  به  ايشان  مادری  االرث 
خیابان   ، مدرس  بلوار  در  2475/82واقع  ثبتی  پالک  رسید.  خواهد  فروش 
از پالک  رساند  استحضار می  به   292 ، پالک   34 نبش کوچه   ، میثم جنوبی 
به  برگ  تک  سند   -1 مستندات:  شد.  بازديد  علیه  محکوم  معیت  در  مذکور 
عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو   93 سال  ه  سری   52984 سريال  شماره 
فرزند  گائینی  کبری  مرحوم  مالکیت  به   ، مترمربع   160 مساحت  به  اعیان  و 
انتقال قطعی شماره  مالکیت  ، مستند  ياداور  الله  حسین زوجه مرحوم حبیب 
به   – برگ  تک  سند   -2  19 شماره  دفترخانه   1391/11/9 مورخ   121377
از ششدانگ عرصه  93 يک دانگ مشاع  52985 سری ه سال  شماره سريال 

فرزند  ياداور  الله  حبیب  مالکیت  به   ، مترمربع   160 مساحت  به  اعیان  و 
 1391/11/9 مورخ   121377 شماره  قطعی  انتقال  مالکیت  مستد  محمد 
سری   52983 سريال  شماره  به   – برگ  تک  سند   -2  19 شماره  دفترخانه 
 160 مساحت  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   93 سال  ه 
انتقال  مالکیت  مستد  محمد  فرزند  ياداور  حسین  محمد  مالکیت  به  مترمربع 
حدود   19 شماره  دفترخانه   1388/7/3 مورخ   117661 شماره  قطعی 
 20 طول  به   : شرقا   81 پالک  ديوار  به  ديوار  متر   8 طول  به  شماال:  اربعه: 
به  غربا:  متری  هشت  به  متر   8 طول  به  جنوبا:  فرعی   83 ديوار  به  ديوار  متر 
24 متری. توصیف ملک : پالک مذکور در ساختمانی  20 متر به شارع  طول 
صورت  به   8*20 مترمربع   160 مساحت  به  زمینی  در  که  طبقه  يک  در  است 
 )34 8 متری شماره  به کوچه  بر  8 متر  و  بر خیابان میثم  دو نبش )24 متری 
 30 از  با قدمت بیش  پايه اجری و سقف تیراهن و اجر  با  97 مترمربع  اعیانی 
تک  اتاق  يک   ، قديمی  کابینت  تعدادی  با  کوچک  اشپزخانه  بر  مشتمل  سال 
، ديوار ها و سقف سفید  بنا موزايیک  ، هال نشیمن ، کف  از حیاط  يا ورودی 
کاری ، سرويس پله و سرويس بهداشتی در حیاط و حمام و ضمیعه اشپزخانه 
می باشد عمر بنا بیش از سی سال و دارای انشعابات اب ، برق ، گاز خانگی 
گرفتن  نظر  در  با  میدانی  بازديد  مطابق   : ارزيابی  انشعاب.  يک  کدام  هر 
تمامی  و  بنا  کیفیت  بنا  عمر   ، دسترسی  امکان   ، شوارع   ، محلی  موقعیت 
و  عرصه  ارزش  ممکنه  ديون  نوع  هر  احتساب  بدون  قیمت  در  موثر  عوامل 
مترمربع   160 مساحت  به  عرصه   -1 گردد.  می  ارزيابی  زير  شرح  به  اعیان 
 -2 15/200/000/000ريال  جمع  95/000/000ريال  مترمربع  هر  بازای 

24/000/000ريال  مترمربع  هر  بازای  مترمربع   97 مساحت  به  کل  اعیانی 
اتاقک  و  سازی  حیاط  و  انشعابات   -3 2/328/000/000ريال  جمع 
مبلغ  ملک  ششدانگ  کل  ارزش  250/000/000ريال  مقطوع  پله  سرويس 
و  میلیون  هفت  و  هفتاد  و  هفتصد  و  میلیارد  يک  17/778/000/000ريال 
تاريخ  در  الذکر  فوق  موارد  گرديد  مقرر  گردد.  می  براورد  تومان  هزار  هشتصد 
1401/3/31 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزايده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
مورد  از  بازديد  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزايده  طريق 
هماهنگی  با  مزايده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزايده 
شرکت  مزايده  جلسه  در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين 
را  مبلغ  باالترين  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پايه  قیمت  نمايند 
بايست  می  کنندگان  )شرکت  مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در يکی  پیشنهادی مزايده  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
درصد  ده  بايد  مزايده  برنده  صورت  اين  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای 
حداکثر  نمايد.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها 
در  مزايده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  يک  از  مزبور  مهلت 
نفع  به  مزايده  هزينه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد 
محلی  های  روزنامه  از  يکی  در  نوبت  يک  اگهی  اين  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

بازی  ملی  بنیاد  مديرعامل       ◄
مخاطبان  تعداد  گفت:  ای  رايانه  های 
رشد  با  اخیر  دهه  در  رايانه ای  بازی های 
میلیون   32 به  میلیون   16 از  برابری  دو 

است. رسیده  نفر 
روز  پژمان  ايرنا، سید صادق  به گزارش 
مراکز  ساماندهی  کارگروه  در  سه شنبه 
سالن  در  قم  استان  ای  رايانه  های  بازی 
قم  شهر  هنر  و  فرهنگ  تاالر  جلسات 
با  رايانه ای  های  بازی  ملی  بنیاد  افزود: 
متولی  کشور  در  باالدستی  اسناد  پشتوانه 
حوزه  در  ديجیتال  های  بوم بازی  زيست 
تولید،  از  حمايت  همچون  مختلف  های 
نظری  سازی  پشتوانه  محتوا،  بر  نظارت 
های  پروانه  و  مجوزها  صدور  تحقیقاتی،  و 

است. انتشار 
حوزه  در  بنیاد  اين  داشت:  اظهار  وی 
در  انسانی  نیروی  آموزش  کار  آموزش، 
بازی سازی را برعهده دارد و در تحقیقات 

است. فعال  محتوا  برای  پژوهشی 
رايانه  های  بازی  ملی  بنیاد  مديرعامل 
ای با اشاره به اين که اين بنیاد قرار است 

گفت:  کند  ايفا  را  متفاوتی  های  نقش 
بازی  سواد  ارتقای  و  تولید  از  حمايت 
از  حمايت  و  مخاطبان  میان  در  ای  رايانه 
وظايف  از  مصرف کننده  معنوی  حقوق 

است. بنیاد 
تر  متحول  را  ما  کار  آن چه  افزود:  وی 
بعد  از  ويديويی  های  بازی  ارزش  کرده 
اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای در دنیای 

است. امروز 

تولید  حوزه  در  داشت:  اظهار  پژمان 
بازی های رايانه ای به خصوص بازی های 
در  سال  در  موبايلی  بازی   150 موبايلی، 
مناسبی  فرصت  که  شود  می  تولید  کشور 

آيد. می  شمار  به  جديد  اشتغال  برای 
های  ظرفیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
رفتارسازی  حوزه  در  ای  رايانه  بازی های 
دارد  تاکید  قضايیه  قوه  داشت:  اظهار 
جوانی  و  نوجوانی  های  بزه  از  بسیاری 
ای  رايانه  مجاز  غیر  های  بازی  تاثیر  تحت 
افراد را  بازی ها سبک زندگی  اين  است و 

است. داده  قرار  تاثیر  تحت 

رايانه  های  بازی  ملی  بنیاد  مديرعامل 
بازی  متنوع  کاربردهای  کرد:  تاکید  ای 
تبديل  دنیا  در  مهمی  موضوع  به  رايانه ای 
نشان  کارکردها  اين  مجموع  و  است  شده 
می دهد با موضوع مهمی مواجه هستیم.
برای  کرد  هزينه  میزان  ادامه  در  وی 
ايران را حدود پنج  بازی های رايانه ای در 

کرد. دکر  سال  در  تومان  میلیارد  هزار 
ملی  بنیاد  در  داشت:  اظهار  پژمان 
سواد  تقويت  برای  رايانه ای  بازی های 
کار  محتوا  بر  نظارت  و  مخاطب  ای  رسانه 
اين  بتواند زنجیره مناسب در  می کنیم که 

کند. ايجاد  موضوع 
ها)گیم  بازيگاه  مورد  در  افزود:  وی 
عملکرد  خوب  اتفاقات  از  يکی  ها(  نت 
بقیه  به  نسبت  قم   در  که  است  متفاوتی 
نمونه  ظرفیت  و  هستیم  شاهد  ها  استان 

دارد. وجود  قم  سازی 
مشارکت  و  همکاری  کرد:  تاکید  وی 
خروجی  قم  در  دستگاهی  بین  های 
نظیر  خوبی داشته که در سطح کشور بی 

. ست ا

نیروی  تربیت  در  پرورش  و  آموزش 
رايانه ای  بازی های  سازنده  انسانی 

کند همکاری 
مديران  با  نشست  در  همچنین  وی 
بازی سازی  حوزه  فعاالن  و  موسسات 
رايانه ای قم گفت: در حوزه نیروی انسانی 
نیروی  رايانه ای  بازی های  نیاز  مورد 
حالیست  در  اين  است  کم  بسیار  انسانی 

دارند. رشد  ظرفیت  نیروها  اين  که 
مشکل  را  آموزش  از  حمايتی  ابعاد  وی 
بازی سازی  بخش  در  انسانی  نیروی 
شرايط  طی  افزود:  و  کرد  عنوان  رايانه ای 
از سازندگان  2 سال اخیر،  بخشی  خاص 
کشور  مهاجرت  از  رايانه ای  بازی های 
کردند و برخی ديگر از سازندگان تخصص 

ندارند. کافی 
تربیت  موضوع  داد:  ادامه  پژمان 
در  بايد  رايانه ای  بازی های  سازندگان 
و  می شد  تعريف  تکمیلی  تحصیالت 
بیشتر  دانشگاه  دو  يکی  در  صرفا  اکنون 
کارشناسی  مقطع  در  بازی سازی  آموزش 
ارشد را نداريم و در مقطع کارشناسی نیز 

است. کم  ظرفیت 
بازی هايی  که  کرد  تاکید  ادامه  در  وی 
و  فرهنگ  وزارت  کاری  موضوعات  با  که 
های  بسته  با  دارد  ارتباط  اسالمی  ارشاد 

می شود. حمايت  تبلیغاتی  و  حمايتی 
و  فرهنگ  وزارت  سیاست  افزود:  وی 
ارشاد اسالمی  اين است که در تولید وارد 
را  زمینه  اين  در  مدنظر  موضوعات  و  شود 

کند. واگذار  خصوصی  بخش  به 
بازی های  ملی  بنیاد  مديرعامل 
شده  تعیین  های  موضوع  گفت:  رايانه ای 
يک ماه  تا  مختلف  های  فراخوان  قالب  در 
اين  در  الزم  اعتبار  و  شود  اعالم می  آينده 

شده است. تامین  زمینه 
طی  با  بازی ساز  کرد:  تصريح  وی 
بازی  را  بايد  درست  سازی  تجاری  مراحل 
به دست  مصرف کننده بدهد و موضوعات 
مورد  زمین مانده  روی  که  کشور  نیاز  مورد 

گیرد. قرار  بازی ساز  توجه 
استان ها   به  استاد  اعزام  در  گفت:  وی 
به حضور  اگر الزم  و  داريم  را  آمادگی الزم 
► اقدام خواهد شد.    نیز  استاد خارجی 

مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون      ◄
در  مختلف  های  برنامه  اجرای  از  جمکران 
سه  روز  گفت:  و  داد  خبر  کرامت  دهه  ايام 
خورشید«  سايه  »زير  کاروان  میزبان  شنبه 
در  رضوی  قدس  آستان  خادمان  حضور  با 

هستیم. جمکران  مقدس  مسجد 
آبادی  حسین  مهدی  االسالم  حجت 
جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
مسجد  اينکه  به  اشاره  با  سخنانی  طی 
کرامت  دهه  ايام  در  جمکران  مقدس 
است،  ديده  تدارک  را  مختلفی  های  برنامه 
والدت  با  همزمان  ها  برنامه  اين  کرد:  ابراز 
و  شده  آغاز  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 

تا سالروز والدت امام رضا)ع( ادامه خواهد 
داشت.

میزبان  شنبه  سه  روز  اينکه  بیان  با  وی 
حضور  با  خورشید«  سايه  »زير  کاروان 
مسجد  در  رضوی  قدس  آستان  خادمان 
برنامه  داد:  ادامه  هستیم  جمکران  مقدس 
های اين روز پس از اقامه نماز مغرب و عشا 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با 
و قرائت دعای توسل توسط  حسینی قمی 
شد.  خواهد  آغاز  حداديان  سعید  حاج 
پیش از اذان مغرب نیز محفل انس با قرآن 
با حضور قاريان و حافظان و گروه  و عترت 
برگزار خواهد شد. و همخوانی  های سرود 

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران 
کرد  اشاره  شب  پنجشنبه  های  برنامه  به 
نیز  خرداد   19 پنجشنبه  مراسم  گفت:  و 
پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی 
حجت االسالم سید مجتبی محمدی آغاز و 
در ادامه دعای پر فیض کمیل با نوای سید 

شود. می  زمزمه  فاطمی  بنی  محسن 
حسین آبادی افزود: صبح روز جمعه 20 
سخنرانی  با  انتظار  ندبه  مراسم  ماه  خرداد 
حجت االسالم سید حسین صدر و مداحی 
حاج مهدی سروری برگزار می شود. جمعه 
علیه  رضا  امام  میالد  شب  با  همزمان  شب 
محفل  عشا  نماز  از  بعد  بالفاصله  السالم 

مهدی  سید  الله  آيت  سخنرانی  با  جشنی 
جواد  محمد  سید  شعرخوانی  میرباقری، 
زاده  حبیب  علی  حاج  مداحی  و  شرافت 

شود. می  برگزار 
امام  میالد  ظهر  مراسم  داد:  ادامه  وی 
بالفاصله  شنبه  روز  نیز  السالم  علیه  رضا 
حسن  سید  مداحی  با  عصر  نماز  از  بعد 
گل ختمی و مراسم شام میالد امام هشتم 
بالفاصله بعد از نماز عشا با مداحی کرباليی 

رسید. خواهد  اجرا  به  حیدری  محمد 
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران 
از آمادگی اتاق عقد اين مکان مقدس برای 
پیوند زوج های جوان خبر  برگزاری مراسم 

های  مجموعه  ايام  اين  در  گفت:  و  داد 
مختلف فرهنگی مسجد مقدس جمکران از 
انتظار،  جمله مرکز گل نرگس، جوانه های 
تکريم  و  مدت  کوتاه  آموزشی  های  کارگاه 
را  مختلفی  های  برنامه  الملل  بین  زائران 
برای مخاطبان خود با محوريت دهه کرامت 

کرد. خواهند  اجرا 
حسین آبادی در پايان خاطرنشان کرد: 
رضا)ع(  امام  دعای  معارف  ترويج  و  تبیین 
برای حضرت بقیه الله االعظم)عج(، دعايی 
ما  به  عبدالرحمن  بن  يونس  ناحیه  از  که 
رسیده است نیز در دستور کار مسجد برای 

► دهه کرامت قرار دارد.   

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

●  ۳2 میلیون نفر مخاطب بازی های رایانه ای در کشور هستند     ●

●  میزبانی از کاروان »زیرسایه خورشید« در مسجد مقدس جمکران     ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   17 شعبه  از  صادره  اجرايیه  موجب  به 
ثبت  1/1400ج/391  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  قم 
محکوم  قم  دارو  بوعلی  علیه  بوعلی  ياب  تامین  سالمتکده  اقای  له  گرديده 
و  له  محکوم  حق  در  8/145/381/403ريال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
قبال بدهی محکوم علیه  له در  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم 
موضوع  با  است.  کرده  ارزيابی  ذيل  شرح  به  کارشناس  که  کرده  معرفی  ملک 
قرار ارزيابی ملک شرکت بوعلی دارو قم به پالک ثبتی شماره 11135/1268 
 6 کوچه   – )زاويه(  قدس  خیابان   – اذر  دل  شهید   بلوار   – قم  نشانی  به   ، اصلی 
الی    3714979354 پستی  کد   49 پالک   – اسحاق(  ال  ابوالحسن  )شهید 
محل  به  خوانده  وکیل  معیت  در   1400/11/6 مورخ  3714979356در 
گزارش   ، الزم  های  بررسی  ضمن  و  امد  عمل  به  بازديد  و  مراجعه  شده  معرفی 
مورد  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقديم  زير  شرح  به  کارشناسی 
الف  سريال   532891 شماره  به  کاداستر  برگ  تک  ششدانگ  سند  دارای  نظر 
 400 از  مجز  و  مفروز   11135 اصلی   1268 فرعی  شماره  ثبتی  پالک  به   97
کاربری   ، قم  ثبت  يک  منطقه  يک  بخش  در  واقع   ، مذکور  اصلی  از  فرعی 
به  ديواريست  شماال  اربعه:  حدود   ، مترمربع   120 عرصه  مساحت   ، مسکونی 
6 متر به شماره  طول 20 متر به شماره 399 فرعی ، شرقا ديواريست به طول 
فرعی،   400 به شماره  متر   20 به طول  ديواريست مشترک  فرعی  جنوبا   423
است  ذکر  به  الزم   ، متری   10 شارع  به  متر   6 طول  به  ديواريست  و  در  غربا 
تصحیح  خانه  زمین  از  ملک  نوع  سند  ظهر  در  شده  درج  توضیحات  طبق  که 
بازديد ساختمانی شمالی  مورد  ملک  ملک:  مشخصات ظاهری  است.  گرديده 
در  فلزی  های  ستون  و  محیطی  بنايی  مصالح  با  طبقه  چهار  در  که  است  ساز 
وسط  ، حدود 30 سال قبل احداث و بعدا تغییراتی در ان اعمال شده است از 
مشترکی  های  ديوار  شدن  برداشته  با  جنوبی  ضلع  در  ملک  اين   ، اينکه  جمله 
فضا  يک  عنوان  به  حاضر  حال  در  که  طوری  به  شده  تلفیق  مجاور  ملک  با 
دارو  بوعلی  شرکت  مستاجر  که  بوعلی  سنتی  طب  سالمتکده  مجموعه  برای 
مترمربع   120 زيربنا  با  زيرزمین:  است.  برداری  بهره  حال  در   ، باشد  می  قم 
بدنه  که   ، سالن  و  اف  دی  ام  کابینت  با  اشپزخانه   ، سالن   ، اتاق  دو  شامل 
حیات  زير  قسمت  در  ان  سقف  سازه   ، شده  اجرا  سرامیک  سقف  زير  تا  فضاها 
و  سنگ  متر   1 تا  پله  راه  بدنه  باشد.  می  اهنی  نوع  از  مابقی  و  بلوک  تیرچه 
120 مترمربع  با زيربنای حدود   : باالتر پوشش پی وی سی اجرا شده همکف 

شده  پوشیده  شیروانی  سبک  سقف  با  حاضر  حال  در  که  حیاط  شامل  حدود 
فضاها  کف  که  باشد  می  حیاط  سمت  اتاق  يک  و  انتهايی  اتاق  يک  و  سالن  و 
سرامیک و ديوار به صورت پکتین است قابل ذکر است که سالن اصلی با سالن 
عنوان  به  مشترک  صورت  به  ديوار  برداشتن  و  بازشو  ايجاد  با  مجاور  ساختمان 
زيربنای  با  اول:  طبقه  باشد.  می  استفاده  حال  در  بیماران  برای  انتظار  سالن 
تزئینات  ها  ديوار  و  سقف  اتاق  عنوان  با  بزرگی  اتاق  شامل  مترمربع   83 حدود 
چوبی ام دی اف با قفسه های کابینتی و که تراس و سرويس بهداشتی سمت 
مترمربع   60 حدود  مساحت  به  جمعا  اتاق  دو   : دوم  طبقه  دارد.  قرار  خیابان 
صورت  به  ان  نهايی  سقف  که  شده  کاری  گچ  سقف  و  ديوار  و  سرامیک  کف  با 
با ديوار و  سقف سبک شیروانی می باشد در طبقه دوم يک سرويس بهداشتی 
به طبقه  پله دسترسی  فاقد  قابل ذکر است ساختمان  قرار دارد.  کف سرامیک 
تحت  که  مجاور  ساختمان  پله  راه  از  دوم  طبقه  به  دسترسی  و  باشد  می  دوم 
ساختمان  نمای  شود.  می  انجام  باشد  می  بوعلی  سالمتکده  مجموعه  اختیار 
ساختمان  گرمايش  سیستم  باشد.  می  سانت   7 عرض  به  قديمی  پالک  سنگ 
خدمات  انشعابات  باشد.  می  گازی  کولر  ان  سرمايش  سیستم  و  گازی  بخاری 
شهری شامل يک کنتور برق تک فاز يک کنتور اب و يک کنتور گاز می باشد. 
ملک  خانوادگی صاحبان  نام  و  نام   -1 مدنی:  احکام  اجرای  قانون   138 ماده 
نام شرکت  به   11135/1268 ثبتی  به پالک  نظر  مورد  مالک ملک  نظر:  مورد 
اجمالی  توصیف  و  ملک  وقوع  محل   -2 است.  رسیده  ثبت  به  قم  دارو  بوعلی 
ابوالحسن  6 )شهید  – کوچه  )زاويه(  – خیابان قدس  اذر  بلوار شهید دل   – : قم 
 ، زيرزمین  طبقه  چهار  دارای  ساز  شمالی  ساختمان   49 پالک   – اسحاق(  ال 
انجام  اساسی  تعمیرات  اخیرا  که  بوده  قديمی  نسبتا  که  دوم  و  اول   ، همکف 
مبلغ  و  هست  شخص  اجاره  در  و  شده  ثبت  ملک  اينکه  تعیین   -3 است.  شده 
اجاره و نام مستاجر ذکر شود. ملک ثبت شده و در زمان بازديد طبق رونوشت 
اجاره نامه رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسم 29 قم ، تحت اجاره مجموعه 
 ، باشد  می  قم  دارو  بوعلی  شرکت  مستاجر  که  بوعلی   سنتی  طب  سالمتکده 
در حال بهره برداری است. تاريخ شروع اجاره 1399/7/10 و به مدت 35 ماه 
به  خیر؟  يا  هست  مشاع  ملک   -4 ريال  میلیون  هفتصد  اجاره  ماهیانه  مبلغ  و 
صورت ششدانگ می باشد. 5- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به اين ملک 
 11135/1268 ثبتی  پالک  نظر  مورد  ملک  مالک  دارند.  مالک  عنوان  تحت 
مالکین:  محدوديت   -6 است.  رسیده  ثبت  به   ، قم  دارو  بوعلی  شرکت  نام  به 

ارزش  کارشناسی:  نظريه  است.  نشده  درج  سند  در  مالک  برای  محدوديتی 
کاربری   ، موقعیت  به  توجه  با  که  بازديد  مورد  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
عرض   ، اعیان  و  عرصه  مساحت   ، عرصه  هندسی  شکل  و  ابعاد   ، مسکونی 
، قدمت  و کیفیت مصالح  نوع   ، و کیفیت مصالح  نوع   ، تعداد طبقات   ، شوارع 
ديون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  گذاری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  ديگر  و  بنا 
و  میلیارد  چهار  و  )بیست   24/045/000/000 نهايی  مبلغ  به  غیره  و  دولتی 
چهل و پنج میلیون ريال( معادل دو میلیارد و چهارصد و چهارمیلیون و پانصد 
از  مترمربع   120 عرصه  ارزش   -1 گردد.  می  اعالم  ذيل  شحر  به  تومان  هزار 
و  چهارصد  و  میلیارد  ده  جمعا  ريال  میلیون  هفت  و  هشتاد  مترمربع  هر  قرار 
سی  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   383 اعیانی  ارزش   -2 ريال  میلیون  چهل 
 -3 ريال  میلیون  پنج  و  چهارصد  و  میلیارد  سیزده  جمعا  ريال  میلیون  پنج  و 
و  بیست  ملک  ششدانگ  کل  ارزش  ريال  میلیون  و  دويست  انشعابات  ارزش 
قانون اجرای   51 135 و  ريال حسب مواد  پنج میلیون  و  چهار میلیارد و چهل 
به  محکوم  قبال  در  سهم   240 از  مشاع  سهم   81/301 مقدار  مدنی  احکام 
فروش خواهد رسید مقرر گرديد موارد فوق الذکر در تاريخ 1401/4/1 ساعت 
10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
مزايده حضوری  از طريق  مزايده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  های حقوقی 
توانند  را دارند می  از مورد مزايده  بازديد  افرادی که قصد  لذا  به فروش برسد. 
در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد مزايده بازديد و 
در صورت تمايل در جلسه مزايده شرکت نمايند قیمت پايه از مبلغ کارشناسی 
برنده  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترين  که  به کسانی  و  شروع 
از  يکی  در  را  مزايده  پیشنهادی  مبلغ  بايست  می  کنندگان  )شرکت  مزايده 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
اين  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  ضمنا دادورز 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  بايد  مزايده  برنده  صورت 
کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  يک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نمايد.  تسلیم  اجرا  قسمت 
را نپردازد سپرده پس  و در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال 
در  نوبت  اگهی يک  اين  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزايده  از کسر هزينه 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  يکی 

نمائید. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

از  يکی  علمیه  اشاره:حوزه     ◄
نهادهای علمی و فرهنگی در کشور است 
به  و  است  برخوردار  بااليی  قدمت  از  که 
مورد  دارد،  که  بااليی  اثرگذاری  واسطه 
و  گیرد  می  قرار  نیز  بیشتری  دشمنی 
صیانت  که  شود  می  سبب  مسئله  همین 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  آن  از  حفاظت  و 
حوزه  خبرگزاری  منظور  همین  به  بگیرد؛ 
والمسلمین  االسالم  حجت  با  گفتگويی 
مرکز  مسئول  آشتیانی،  سپاسی  کاظم 
داشته  علمیه  های  حوزه  صیانتی  امور 

شود: می  خوانندگان  تقديم  که  است 
امور  مرکز  که  بفرمایيد  ابتدا  در 
تأسيس  صيانتی حوزه های علميه چرا 
مرکز  این  در  فعاليت هایی  چه  و  شد 

می گيرد؟ انجام 
گذشته  در  حوزه  صیانتی  امور  مرکز 
های  حوزه  بررسی  و  آمار  »معاونت  نام  با 
تشکیل  از  هدف  و  داشته  فعالیت  علمیه« 
متوجه  آسیب هايی  اگر  که  بود  اين  آن، 
حوزه و يا به صورت مشخص متوجه بعضی 
و طلبه می شود، قبل  روحانی  از اشخاص 
اينکه بخواهد به محاکم کشیده شده و  از 
يا حاد گردد، مورد پیگیری و بررسی واقع 

شود. جلوگیری  آن  بروز  از  و  شده 
تشکیل  اولیه ی  هدف  نکته،  اين 
بعد  اما  بوده است؛  بررسی  و  آمار  معاونت 
از دوره ای از فعالیت اين معاونت، به مرکز 
از  و  داد  نام  تغییر  حوزه،  صیانتی  امور 
جايگاه  يک  به  انفعالی  صرفا  جايگاه  يک 
فعال  واقعا  نقش  يک  بايد  که  رسید  فعال 
در  هم  و  حوزه  با  رابطه  در  هم  صیانتی 
با  رابطه  در  هم  و  روحانیت  کل  با  رابطه 

باشند. داشته  حوزه  اداری  بخش 
جايگاه  يک  بیشتر  صیانت،  جايگاه 
باشد،  درمان  اينکه  تا  است  پیشگیری 
دارد  وجود  قطعا  هم  درمان  نقش  البته 
خیلی  را  مرکز  اين  رسالت  که  آنچه  ولی 
که  است  اين  می کند،  حساس  و  سنگین 
از  پیشگیری  جهت  در  را  برنامه هايی  بايد 
اينکه  از  يعنی قبل  باشد،  آسیب ها داشته 
استقبال  به  بايد  شوند  ايجاد  آسیب ها 
آسیب ها برود و نگذارد که آسیب ها ايجاد 

. ند شو
درمان  که  داريد  توجه  شما  طبیعتا 
پیشگیری  اما  است،  سختی  واقعا  کار 
سخت تر  خیلی  ولی  است  مفیدتر  ولو 
دقیق تر  خیلی  برنامه ريزی  يعنی  است، 
ما  باألخره  اما  می طلبد.  را  مناسب تری  و 
يک  داشتن  برای  چراکه  نداريم؛  چاره ای 
فعالیت  سال  هزار  از  بیش  با  سالم  حوزه 
بايد  آنان،  خوردن  دل  خون  و  بزرگان 
از  بتواند  که  باشد  داشته  وجود  مرکزی 
کند. حفاظت  و  صیانت  بزرگ  میراث  اين 
پیشرفت  کنار  در  تکنولوژی  امروز 
نیز  را  خطراتی  آورده،  وجود  به  که  هايی 
تمرکز  دشمن  و  است  داشته  همراه  به 
ويژه ای بر روی روحانیت دارد و به دنبال 
می  آن  نابودسازی  و  نمودن  پذير  آسیب 

. شد با
امروز بحث نفوذ مطرح است و ما واقعا 
نفوذ  با  رابطه  در  منسجمی  برنامه ی  بايد 

باشیم. داشته 
آیا نفوذ در حوزه وجود دارد؟

و  دارد  قرار  نفوذ  مسیر  در  حتما  حوزه 
عنوان  به  را  طرحی  زودی  به  شاءالله  ان 
شورای  به  حوزه«  در  نفوذ  »اجالسیه 
تا  کرد  خواهیم  تقديم  حوزه  صیانت 

برگزار  حوزه  در  را  اجالسیه  اين  بتوانیم 
. يیم نما

انتقال  دنبال  به  اجالسیه  اين  در  ما 
و  نفوذ  خطرات  نفوذ،  از  موجود  اطالعات 
و تشريح خواهیم کرد که دشمن  بوده   ...
از  برخی  کرد؛ چراکه  نفوذ خواهد  چگونه 
مطلع  و  گیرند  می  قرار  نفوذ  تحت  افراد 
هستند؛  نفوذ  تحت  که  شد  نخواهند 
حوزه  در  نفوذ  که  کنیم  نمی  ادعا  البته 
قرار گرفته ايم  آن  اما در مسیر  زياد است؛ 
بحث  بتوانیم  ان شاءالله  که  امیدواريم  و 

کنیم. پیگیری  را  نفوذ 
که  است  جِدی  بحث  يک  نفوذ  بحث 
نفوذی  فرد  يک   ، است  ممکن  باألخره 
اطالعات  تمام  او  و  بفرستند  حوزه  در  را 
حوزه را ببرد و راه های ضربه زدن به حوزه 
بايد  ما  دهد.  ياد  دشمن  به  راحتی  به  را 
که  آنجايی  تا  کنیم،  پیگیری  را  اين ها 
که  آنجايی  و  کنیم  پیشگیری  می توانیم 
درمان  يک  بتوانیم  می شويم  مبتال  واقعا 

باشیم. داشته  مناسبی 
به  نفوذی  دشمن،  آیا  شما  نظر  به 
یا در همان مسئوالنی  حوزه می فرستد 
و  کرده  نفوذ  هستند،  حوزه  در  که 
کارهایشان را پيش می برند؟ می خواهم 
یقينا  است؟  پررنگ تر  کدام  که  بدانم 
پررنگ تر  کدام یک  ولی  هست  دو  هر 

؟ ست ا
اين  در  قاطعی  سخن  توانم  نمی 
خصوص بیان کنم؛ اما احساس می کنیم 
بگیرند  قرار  نفوذ  تحت  که  افرادی  تعداد 
نشوند،  موضوع  اين  متوجه  خودشان  و 
غافل  دشمن  از  نبايد  البته  است؛  بیشتر 
هم  را  نفوذی هايی  به هرحال  دشمن  شد. 
را  مهره هايی  ما  و  بوده اند  و  می فرستد 
در  دشمن  شايد  ولی  رفته اند  لو  که  داريم 
اما  است،  نبوده  موفق  خیلی  قسمت  اين 
تصمیم ساز  و  باشد  تأثیرگذار  واقعا  اينکه 
بگیريم  تصمیم  آنطوری  يعنی  باشد، 
که  بگويیم  بايد  می خواهد،  دشمن  که 
و  است  جدی تر  خیلی  مورد  اين  خطر 
هوشیار  و  رابطه  اين  در  دادن  هشدار  لذا 
حوزوی  مراکز  حوزوی،  نهادهای  کردن 
واقعا  ما  که  است  مهم  خیلی  حوزويون  و 
ثابت  آمار  و  اطالعات  با  اين ها  به  بتوانیم 
چیزی  چنین  دنبال  دشمن  که  کنیم 

. هست
کارهایی  چه  پيشگيری  بخش  در 

؟ است  گرفته  صورت 
بحث  در  است.  کار  بخش  يک  اين 
عواملی  آن  می دانند  عزيزان  پیشگیری 
مردم  در  خیلی  حوزه  شده  باعث  که 
مردمی  مقبولیت  دارای  واقعا  و  کند  نفوذ 
متمادی  سال های  اين  دشمن  که  باشد 
ايجاد  حوزه  و  مردم  بین  است  نتوانسته 
زيادی  تالش های  علی رغم  کند،  جدايی 
آن  به  امر  اين  علت  يک  است،  کرده  که 
ُبعد علمی حوزه برمی گردد که واقعا مردم 
روحانی  يک  که  می کنند  درک  و  می دانند 
اينکه  دوم  و  است  عالم  واقعا  وارسته 
بحث  است،  خودساخته  واقعا  می فهمند 

. است  مهم  خیلی  ساختگی  خود 
است،  روحانیت  بودن  مردمی  هم  سوم 
جايی  هیچ  روحانیت  واقعا  اينکه  يعنی 
امروز  و  نکرده  جدا  مردم  از  را  خودش 
تالش  خیلی  دشمن  می بینید  شما  هم 
می کند که روحانیت را جدا از مردم نشان 

نمی شود. موفق  ولی  دهد 

داريم.  آفت هايی  ما  عامل  سه  هر  در 
شناسايی  بتوانیم  بايد  را  آفت ها  اين 
شناسايی  بتوانیم  بايد  را  آسیب ها  کنیم، 
واقعا  اگر  يعنی  کنیم.  پیشگیری  و  کنیم 
دارد دچار  از جهت علمی  می بینیم حوزه 
نداشته  وجود  عمق  آن  و  می شود  آسیب 
شود. گرفته  اين  جلوی  فورا  بايد  باشد، 

تعبدی  صرفا  مردم  که  نیست  اينطور 
واقعا  نه،  بیايند،  روحانیت  دنبال  به 
می بینند.  جايگاه  اين  در  را  روحانیت 
مجامع علمی ما روحانیت را در جايگاهی 

است.  بلندی  جايگاه  واقعا  که  می بینند 
واقعا  اين ها  که  می بینند  علمی  جهت  از 
به  و  دارند  برتری  مختلف  جنبه های  در 
ندارد  دلیلی  ااّل  و  می آيند،  دنبالشان 
دارد،  دانشگاهی  تحصیالت  که  کسی 
باشد؛  روحانی  شخصیت  يک  شیفته ی 
روحانی  شخصیت  آن  در  چیزهايی  يک 
استفاده  قابل  او  برای  باألخره  می بیند که 
باشد  عالم  يک  صرفا  واقعا  اينکه  و  است 
هم  مورد  اين  در  نباشد،  خودساخته  اما 

نمی کنند. پیدا  گرايش  او  به  مردم  باز 
است  عالم  او   ، که  می بینند  مردم 
اين  علی رغم  و  است  خودساخته  و 
چهره ی  يک  حال  عین  در  وارستگی 
خیلی متواضع و مردمی دارد و برای مردم 

می شود. جذاب 
مباحث  در  ديديم  واقعا  ما  اگر 
جايگاه  اين  داريم  مقداری  خودسازی، 
را  آفت هايش  بايد  می دهیم،  دست  از  را 
در  يا  کنیم.  جلوگیری  آن  از  و  بشناسیم 
ببینیم  اگر  روحانیت  مردمی  جنبه های 
مثال در رابطه ی بین روحانیت و مردم خلل 
دارد ايجاد می شود، ما اين ها را شناسايی 
که  حفره هايی  اين  و  خلل ها  اين  و  کنیم 
ما  يا  و  کند  ايجاد  دشمن  است  ممکن 
شويم،  آن ها  دچار  ناخواسته  يا  خواسته 
بايد سعی کنیم که اين ها را پوشش دهیم 
مردم  و  روحانیت  بین  که  ندهیم  اجازه  و 
مردم  هم  اينجا  در  چون  بیافتد،  جدايی 
آن ها  از  روحانیت  باألخره  و  ضرر می کنند 
مردم  بدون  روحانیت  و  می شود  گرفته 

ندارد. فايده ای 
صيانتی  امور  مرکز  حاضر،  حال  در 
کردید،  بيان  که  نکاتی  این  در  حوزه 
و  برنامه  یعنی  دارد؟  مستقيم  ورود 

دارد؟ راهکار 
حوزه  در  که  صیانتی  شورای  بله، 
که  است  غرض  اين  با  شده،  تشکیل 
از  يکی  کند.  شناسايی  را  آسیب ها  اين 
دوره ی  همین  در  مرکز  اين  کارکردهای 
خدمت  در  بنده  که  ساله ای  دو  جديد 
افتخار  حضور،  اين  به  و  هستم  حوزه 
صیانتی  شورای  ما  که  است  اين  می کنم، 
تشکیل  کشوری  مهم  شخصیت های  از 

آيت الله  خود  با  آن  مسئولیت  که  داده ايم 
پیشگیری  معاون  همچنین  است؛  اعرافی 
ويژه  دادسرای  روحانیت،  ويژه  دادسرای 
اطالعات،  اداره  نماينده  روحانیت، 
قوه  نماينده  سپاه،  اطالعات  نماينده 
المصطفی،  جامعة  نماينده  قضائیه، 
دفتر  نماينده  خواهران،  حوزه  نماينده 
نماينده  خدمات،  مرکز  نماينده  تبلیغات، 
شورای  اين  در   .... و  تبلیغات  سازمان 
صیانتی حضور دارند که سبب قوی بودن 
آسیب های  با  رابطه  در  و  شده  شورا  اين 

می کند. کار  حوزه 
حوزه  امروز  که  هايی  آسیب  از  يکی 
مباحث  کند،  می  تهديد  را  علمیه  های 
امور  مرکز  که  است  رسانه  به  مربوط 
داشته  ورود  موضوع  اين  در  صیانتی 
االسالم  حجت  از  بايد  جا  همین  از  و 
و  رسانه  مرکز  مسئول  برته،  والمسلمین 
که  کنیم  تشکر  نیز  حوزه  رسانی  اطالع 

داشت. مناسبی  های  کمک 
راهکار  يک  به  موضوع  اين  در  ما 
رسیديم که بايد اطالعات فضای رسانه ای 
ببريم.  باال  را  طلبه ها  مجازی  فضای  و 
صورت  منظمی  خیلی  برنامه ريزی  يک 
تا  شد  قرار  و  کرديم  شروع  قم  از  گرفت؛ 
را  رسانه  سواد  بحث  قم  مدارس  تمام 
سواد  ما  طلبه  اگر  چراکه  باشند؛  داشته 
محرومیت  سبب  هم  باشد،  نداشته  رسانه 
به  تواند  نمی  و  می شود  مجازی  فضای  از 
استفاده  مجازی  فضای  فرصت  از  درستی 
شود. می  آن  تهديدهای  دچار  هم  و  کند 
باألخره در پرونده هايی که در اين مرکز 
از  عده ای  می بینیم  می کنیم،  بررسی 
از  شده اند  آسیب  دچار  که  عزيزی  طالب 
شده اند  آسیب  دچار  رسانه  فضای  همین 
برنامه ی  بايد يک  اين رسیديم که  به  لذا  و 
اطالعات  تا  باشیم  داشته  مناسبی 

دهیم. افزايش  را  طالب  رسانه ای 
را  طالب  خانواده ی  بحث  همچنین 
همین  دستورات  از  يکی  که  داشتیم 
تقريبا  برنامه ريزی  و  بود  صیانت  شورای 
بر  ما  اينکه  برای  گرفت  صورت  منظمی 
هم  طالب  خانوادگی  آسیب های  روی 

کنیم. جبران  و  شويم  متمرکز 
پس به طور کلی، برنامه های مرکز امور 
درمان  و  پیشگیری  بخش  دو  به  صیانتی 
درمان  بخش  در  ما  که  شود  می  تقسیم 
بتوانیم مشکل را رفع کنیم، اين  اگر واقعا 
کار را انجام خواهیم داد؛ اما اگر نتوانیم، 
علی القاعده هیچ گونه مالحظه ای در اين 
به  واقعا يک عنصری  اگر  که  نداريم  رابطه 
درد روحانیت و به درد حوزه ها نمی خورد، 
حفظ  را  حوزه ها  و  بگذاريم  کنار  را  اين 
اينجا  در  را  توازن  ما  قطعا  البته  کنیم. 
اينجا  در  باألخره  يعنی  می کنیم؛  حفظ 

بین دو حق قرار داريم؛ يکی حق حوزه ها 
در  که  است،  اشخاص  حق  دوم  و  است 
نه  که  شود  عمل  ظريف  خیلی  بايد  اينجا 
از  از بین برود و نه حق آن فرد  حق حوزه 
اين  بین  جامع  می کنیم  سعی  برود.  بین 
در جايی  واقعا  اگر  ولی  کنیم؛  را عمل  دو 
حق حوزه اقتضا کند که شخصی از حوزه 
خارج شود، علی القاعده ما در اين رابطه 

نمی کنیم. تأمل 
در حال حاضر کانال هایی در فضای 
راه  حوزویان  برخی  سوی  از  مجازی 
تفکراتی  آنان  از  برخی  که  شده  اندازی 
آنان بيشتر  را منتقل می کنند که ضرر 
امور  مرکز  آیا  است؛  سودشان  از 
می  ورود  هم  موارد  این  در  صيانتی 

؟ کند
صیانت  شورای  در  که  مباحثی  از  يکی 
هايی  آسیب  است،  شده  مطرح  حوزه 
ها  کانال  نوع  اين  با  رابطه  در  که  است 
االسالم  حجت  کمک  با  و  دارد  وجود 
و  رسانه  مرکز  مسئول  برته،  والمسلمین 
برنامه  علمیه،  های  حوزه  مجازی  فضای 

ايم. داشته  هايی  ريزی 
کانال  که  بود  اين  ها  برنامه  از  يکی 
حوزه  عنوان  با  دارند  قصد  که  هايی 
شوند  سازماندهی  باشند،  داشته  فعالیت 
می  ارائه  حوزه  سوی  از  که  مجوزی  با  و 
اين  البته  کنند؛  فعالیت  بتوانند  شود، 
در  هايی  هماهنگی  نیازمند  موضوع، 
برته  آقای  حاج  که  است  حوزه  از  بیرون 
شاءالله  ان  و  هستند  موضوع  اين  پیگیر 
تواند يک جايگاه  نتیجه برسد، می  به  اگر 
جلوی  و  کند  پیدا  مناسب  حقوقی 

شود. گرفته  مشکالت 
را  صيانتی  امور  مرکز  باید  ها  طلبه 
این  از  باید  یا  ببينند  خودشان  کنار  در 

بترسند؟ مرکز 
را  صیانتی  امور  از  ترس  بحث  ما 
حوزه  حافظ  واقعا  صیانتی  امور  نداريم. 
که  است  اين  غرض  يعنی  طلبه هاست،  و 

کند. صیانت  حوزه  و  طلبه  از  واقعا 
کسی  واقعا  اگر  باألخره  طبیعتا 
اين  در  تخلفی  بخواهد  ناکرده  خدايی 
بترسد،  جايگاه  اين  از  بايد  بکند،  لباس 
ولی  می کند،  رسیدگی  جايگاه  اين  چون 
که  دارد  مناسبی  فعالیت  واقعا  که  کسی 
نیروهای  که  کنیم  بیان  بايد  بحمدالله 
حوزه  در  بسیاری  متقی  و  مخلص  عالم، 
مرکز  که  بدانند  بايد  داريم،  علمیه  های 
است. آنها  کنار  در  حوزه  صیانتی  امور 

حوزه  در  ها  آسیب  آمار  خوشبختانه 
که  داريم  تالش  ما  و  است  پايین  بسیار 
نداشته  وجود  هم  پايین  آمار  همین 
بررسی  قسمت  در  فعالیتی  اصال  و  نباشد 
اما  باشیم؛  نداشته  شکايات  و  گزارشات 
و  حوزه  اطراف  در  خطرات  حال،  هر  به 
روحانیت زياد است و نبايد غفلتی صورت 
بگیرد که دشمن بتواند نفوذ کند و آسیب 

. بزند
ما در حوادث گوناگونی که برای طالب 
و روحانیون پیش می آيد، تالش می کنیم 
اين  کنار  در  که  باشیم  کسانی  اولین  جزو 
عزيزان حاضر می شويم و به بررسی و حل 

بپردازيم. مشکالت 
طالب عزيز اگر نیازمند مراجعه به مرکز 
امور صیانتی باشند، می توانند به صورت 
و  نموده  مراجعه  مرکز  اين  به  حضوری 

► نمايند.     مطرح  را  خود  مشکالت 

"مسئول مرکز امور صیانتی حوزه های علمیه" در گفتگویی؛ مطرح کرد:  

●  »حوزه علمیه قم« در مسیر نفوذ!     ●
»دشمنی حسود با خودش«         

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِلَغْفَلِة  »اْلَعَجُب  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

ااْلَْجَساِد!«.1 َساَلَمِة  َعْن  اِد،  اْلُحسَّ
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
خويش  سالمتی  از  حسودان  چگونه  که  شگفتم  »در  فرمودند: 

هستند!«. غافل 
که،  است  اين  حکیمانه  گفتار  اين  برای  تفسیر  روشن ترين 
اين فشار، گاهی  اثر  بر  و  را می فشارد  انسان  و قلب  حسد روح 
و  کرده  دق  حسد،  شدت  از  گاهی  و  می شود  بیمار  انسان 
می میرد؛ زيرا می بیند شخصی که مورد حسد قرار گرفته، دارای 
غم  می شود،  بیشتر  او  نعمت  هرچه  است.  مختلفی  نعمت های 
افسردگی  به حالت  نیز  گاهی  می گردد.  فزون تر  حسود  اندوه  و 
زيرا  به بیماری جسمانی مبتال می گردد؛  و گاه  کشیده می شود 
روحی  ناراحتی های  که  است  اندازه ای  به  جسم  و  روح  رابطه 
می کند. مختل  را  انسان  سالمت  و  می گذارد  اثر  جسم  در  فورًا 

که  شخصی  نعمت  می کنند  آرزو  حسود  انسان های  بنابراين 
مورد حسدشان قرار گرفته است، زائل شده و از بین برود؛ خواه 
اين نعمت، مقام، مال، اعتبار و يا هر نعمت ديگری باشد. اين 
که  را  نعمتی  خويش  حسد  با  حسود،  افراد  که  است  حالی  در 
نعمت  آن  و  می دهند  دست  از  است،  بزرگ تر  نعمت ها  آن  از 
اگر  نمی کند.  برابری  آن  با  نعمتی  هیچ  که  است  سالمتی 
به بیماری  مبتال  ولی  بدهند،  به کسی  را  دنیا  تمام  کنیم،  فرض 
سرطان يا فلج و از کارافتادگی دست و پا و سر و صورت باشد، 
و  بگیرند  او  از  را  اگر همه چیز  و  ندارد  او  برای  ارزشی  کمترين 
شد.  خواهد  خوشحال  به يقین  گردانند،  باز  او  به  را  سالمتی 
آری بعد از ايمان و عقل، که از نعمت های معنوی است، برترين 
از  به آسانی  را  آن  حسود  که  است  جسم  سالمت  مادی،  نعمت 

می دهد. دست 
کتب  يا  البالغه  نهج  در  فراوانی  روايات  باب،  اين  در  البته 
از  به برخی  که  شده  نقل  السالم(  )علیه  امیرمؤمنان  از  ديگر، 
خود  حکمت های  از  يکی  در  آن حضرت  می شود.  اشاره  آن ها 
بدن،  »صحت  اْلَحَسِد«؛2  ِة  ِقلَّ ِمْن  اْلَجَسِد،  ُة  »ِصحَّ می فرمايند: 
بر اثر کمی حسد حاصل می شود«. در حديث ديگری آمده که 
َقْلَبَک  ُيوِهُن  َغْیظًا  َو  ًة  َمَضرَّ إالَّ  َيْجِلُب  ال  »اْلَحَسُد  فرموده اند: 
را  تو  قلب  که  خشمی  و  زيان  جز  »حسد  ِجْسَمَک«3  ُض  ُيِمِرّ َو 

نمی آورد«. به بار  می سازد،  بیمار  را  بدنت  و  می کند  سست 
در حديث ديگری نیز از آن حضرت نقل شده که فرموده اند: 
»ال راَحَة ِلَحُسود«؛4 »حسود هرگز به آسودگی نمی رسد«. پس 
گرچه  نیست؛  مورد  به اين  منحصر  حسد  آفات  که  دانست  بايد 
اين مورد بسیار مهم است. يکی ديگر از آفات حسد آن است که 
به جنبه های  اين که  به جای  را  انسان  نیروی  و  کوشش  و  تالش 
مثبت سوق دهد، در جنبه های منفی نابود می کند؛ به گونه ای 
به کار  ديگری  از  الهی  نعمت  زوال  برای  که  را  تالشی  اگر  که 
می گرفت؛  به کار  خويش  برای  آوردن  به دست  جهت  می گیرد، 
اين  از  می شد.  باالتر  و  برتر  هم  حسد  مورد  شخص  از  بسا  چه 
گذشته، حسد ممکن است به ايمان و توحید انسان لطمه بزند؛ 
چراکه حسود در اعماق دلش خدا را در تقسیم نعمت ها حکیم 
نمی شمارد؛ زيرا اگر قسمت الهی را روی حکمت می دانست و 
لذا قرآن کريم  بود، در دام حسد گرفتار نمی شد،  آن راضی  به 
اکرم  پیامبر  به  حاسدان،  شّر  به  اشاره  با  فلق  مبارکه  سوره  در 
)صلی الله علیه و آله( می  فرمايد: بگو: پناه می برم به پروردگار 
سپیده دم * از شّر آفريده هايش * و از شّر تاريکی شب، آن گاه 
گره ها  در  که  افسون گرانی  شّر  از  و   * فراگیرد  را  جا  همه  که 

از شّر هر حسود آن گاه که حسد ورزد«.  می دمند * و 
****************

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

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
مصحح:   / محقق  األنوار،  بحار  باقر،  محمد  مجلسی،   .2
إحیاء  دار  ناشر:   ،256 صفحه   ،70 ج  محققان،   از  جمعی 

ق.   1403 بیروت،  دوم،  چاپ  العربی،  التراث 
3. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، محقق / مصحح: 
نعمة، عبد الله ، ج 1، ص 137، دارالذخائر، چاپ اول، ايران، 

قم، 1410 ق .
4. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ، تحف العقول ، محقق / 
376، ناشر: جامعه مدرسین ،  مصحح: غفاری، علی اکبر، ص 

چاپ دوم، قم، 1404 ق / 1363 ش.

حدیث روز )290( 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 
 9700532

 832 ثبتی  پالک  و  اصلی   831 ثبتی  پالک  گردد  می  اعالم  بدينوسیله 
در  بترتیب  شما  به  متعلق  قم  يک  بخش  در  واقع  هردو  اصلی   833 از  فرعی 
طلب  قبال  در  ريال   3/000/000/000 و  ريال   1/400/000/000 قبال 
مراتب  اجرای  نامه  آئین   87 ماده  طبق  لذا  گرديده  بازداشت  شهر  بانک 
مورد  به  نسبت  شما  طرف  از  انتقالی  نقل  هرگونه  ضمنا  میشود  اخطار  بشما 
گهی در يک  اثر داده نمیشود در ضمن اين آ بازداشت ممنوع است و ترتیب 

 )15323 الف  م  است.)  گرديده  منتشر  و  چاپ  روزنامه  در  نوبت 
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم 



چهارشنبـه 18 خرداد 1401/ شماره 1955 www.gooyeh-qom.com اجتماعی7

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 مالکانه مفروزی متقاضیان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده 

اند. نموده  تايید  ذيل  آراء  شرح  به  پرونده 
1 -رأی شماره 140160330001000268 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001740 آقای 
سیدمهدی تاج زادقهی فرزند سید مرتضی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 175/40مترمربع 
پالک شماره 11003 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم اسناد رسمی 15095 و 

15096 مورخ 1396/05/21 دفترخانه 87 قم.)م الف 13605( 
 1400114430001001403 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000480 شماره  رأی   -2
آقای محمد قربان زاده فرزند عباس در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 60 مترمربع پالک شماره 
10334 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از عباس 
16 قم.) م  1372/10/25 دفترخانه  65573 مورخ  به موجب سند رسمی شماره  زاده خريداری  کوچک 

 )13606 الف 
 1400114430001001426 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012514 شماره  -رأی   3
خانم سکینه حداد فرزند سید اصغر در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 154/80 مترمربع پالک 
 62617 قم سند رسمی شماره  اداره يک  ملک  ثبت  قم بخش يک حوزه  در  واقع  اصلی     11150 شماره 

 )13607 الف  قم.)م   59 دفترخانه   1400/01/28 مورخ 
 1400114430001000050 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000744 شماره  رأی   -4
مترمربع   190/54 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  داد  علی  فرزند  شفیعی  سیروس  آقای 
اداره يک قم  11556/1 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک  11556 و  باقیمانده  پالک شماره 
 1400/12/15 مورخ   26245 شماره  اصالحی  اقرارنامه  و   1397/02/08 مورخ   18952 قطعی  سند 
مورخ   181790 قطعی  سند  موجب  به  و  اصلی   11556/1 پالک  از  سهم   118 به  نسبت  قم   74 دفتر 

)13608 الف  )م  11556اصلی.  باقیمانده    پالک  از  سهم   75 به  نسبت  قم   4 دفتر   1400/05/10
 1400114430001001472 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000375 شماره  رأی   -5
شماره  پالک  مترمربع   31 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  علی  فرزند  پور  بهنام  طاهره  خانم 

نامه  مبايعه  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10529 از  فرعی   11 باقیمانده 
عادی مع الواسطه از سید هاشم هاشمی کاشانی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 185 صفحه 123 
)13609 الف  قم.)م   6 دفترخانه   1355/04/20 مورخ   34275 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خريداری 

 1399114430001001770 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000689 شماره  رأی   -6
مترمربع   219/43 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  میربشیر  فرزند  هاشمی  اصغر  سید  آقای 
نامه  مبايعه  قم  اداره يک  ملک  ثبت  قم بخش يک حوزه  در  واقع  اصلی    3967 از  فرعی   43 پالک شماره 

)13610 الف  زاده.)م  رشید  اصغر  علی  از  الواسطه  مع  خريداری  عادی 
 1400114430001001198 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012614 شماره  رأی   -7
آقای حسین پشتوار فرزند حبیب اله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 374/69 مترمربع پالک 
مالکیت  سند  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   11395 از  فرعی   88 شماره 
 47483 به موجب سند رسمی شماره  و  مشاعی صادره در دفترالکترونیکی 139720330001016938 

)13611 الف  قم.)م   29 دفترخانه   1396/12/15 مورخ 
 1400114430001001215 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000295 شماره  رأی   -8
پالک  مترمربع   68/08 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  عباداله  فرزند  سیفی  مهدی  آقای 
شماره  10346 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
از آقايان علی اکبر و عباس عبادی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 213 صفحات 7 الی 13 خريداری 

)13612 الف  قم.)م   52 دفترخانه   1388/09/14 مورخ   11621 شماره  رسمی  سند  موجب  به 
 1400114430001001290 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000374 شماره  رأی   -9
پالک  مترمربع   83/80 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  آقا  امین  فرزند  حامدی  عالیه  خانم 
شماره  11915 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
الف  م   (.33 صفحه   833 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  موجب  به  خاکباز  ابراهیمی  مصطفی  از 

 )13659
 1400114430001001555 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000838 شماره  رأی   -10
مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  اصغر  علی  سید  فرزند  فرد  موسوی  عبدالخالق  سید  آقای 

188/98 مترمربع پالک شماره  10986 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند 
 )13660 الف  م   (.140020330001029597 الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 

 1401114430001000003 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001008 شماره  رأی   -11
خانم اعظم طالب فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
1072/94 مترمربع پالک شماره 10487 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند 

رسمی شماره 29085 مورخ 1397/02/30 دفترخانه112 قم.)م الف 13661( 
 1401114430001000002 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001004 شماره  رأی   -12
مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  اسمعیل  فرزند  افضلی  فاطمه  خانم 
اداره  ثبت ملک  واقع در قم بخش يک حوزه  10487 اصلی   1072/94 مترمربع پالک شماره  ششدانگ 

 )13662 الف  قم.)م  دفترخانه112   1397/02/30 مورخ   29085 شماره  رسمی  سند  قم  يک 
 1401114430001000005 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001012 شماره  رأی   -13
خانم اعظم طالب فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
1069/61مترمربع پالک شماره 10487 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند 

 )13663 1397/02/30 دفترخانه112 قم.)م الف  29085 مورخ  رسمی شماره 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تايید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گرديده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  اين  به  آنرا  گواهی  و  تقديم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحويل نمايند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

بود. )گويه و حمايت(  نخواهد 
تاريخ انتشار اول:  1401/03/03

تاريخ انتشار دوم :  1401/03/18
رضا حسينخانی - رئيس ثبت اسناد منطقه یک قم

ادامه مطلب در صفحه 8

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱276259۸7   

چار قلـم کاال گفتـی ُ و
کردی کبابم                        

ابوالفضل ریيس جعفری   - اختصاص گویه 
میری  خون  خوروس  ُصب  ؟!!  مملی  بودی  کجی  عباس:  مشد   
میدويی  و  میکنی  کار  تو  که  اينطور   . برمیگردی   خون  شاغال  شب 

!! که  نی  کردن  کار  رسم  که  اين  میايی   در  پا  َا  زود 
24 ساعُتم که سگ  به دسته کردن  بر مردم  بیلی که  اين  مملی:با 
.بابا  تظاهر!!  شده  همش  حرف!!  شده  َلنگم.همش  بازم  بزنم  دو 
يارانه  خوراکیاس  همه  اساسی  مواد  که  جنُس   قلم  چار  گفتن  جون 
دولتیُش حذف میکنیم . يارانه ُش میديم به مردم . تازه يه منت ُگنده 
باشید  براهی  سر  های  وبچه  کنید  مديريت  اگر  که  گذشتن  مردم  سر 
کاروبارتون چاق  باالخره  و  میاريد  زياد  پول  نکنید کلی  وحاتم بخشی 
اصلی همه خوراکیاس  مواد  اقالم  اين  بابا  که  اين  از  !!!!غافل  میشه 
وتو اين اقتصاد بحران زده و تحريم زده که اکثرا دنبال اين هستن که 
فاجعه  نشه  ونظارت  کنترل  بازار  اگر  بکشن  خودشون  سر  رو  و  لحاُف 

میشد!!! نبايد  که  اون چیزی  که شد  میشه  پا  به 
اونچه که فکرش و بکنی گرون شد حال ربطی به روغن وآرد و شکر 
تا  َا اجاره خونه و پول رهن خونه گرفته  يا نداشت!!؟؟؟  وشیر داشت 

هر چیزی که فکرُش بکنی .
مشد عباس : حال اين اختالطا که تو میکنی شايد به مزاج يه عده 

خوش نیاد و بگن داره سیاه بازی میکنه.
مملی : سیاه بازی نه باب عباس سیاه نمايی !!خخ

بمن  ديگه  دفه  يه  اگر   . میگی  تو  که  همون  خوب   : مشدعباس 
. شکمت  َدم  میزنم  سوقولمه  يه  بخندی 

دوال  دوال  که  سواری  شتر   ! بابا  نداره  نمايی  سیاه  خخ.  مملی: 
يارانه  که  دهکی  همون  و  کردن  ول  نظارت  وبدون  .بازار  نمیشه 
دارن  همونا  دقیقا  !!؟؟  میتازونه  داره  و  بازار  بر  مسلط  نمیگیره 
عده  يه  چشم  تو  دودشم   . میکنن  بازار  از  رو  استفاده  سوء  بهترين 
اينکه  نه  بشه  بهتر  وضعیتش  نشین  کوخ  بود  قرار  بابا  میره  ضعیف 
کوخ رو روسرش خراب کنیم و با خاک يکسانش کنیم .بابا يه نظارت 
.نبايد  اينکه سه روز اول وبعدش تمام  نه  اينکار  خیلی قوی میخواس 
اجازه بدی هر کس هر نرخی دوست داره برا خودش تعیین کنه ومث 

. گله  تو  بیفته  گرگ  
مشد عباس : حال يوهو نگن چپکی هسی مملی!!

اين  اين اوضاع رو درست کرده  بازی  بابا همین خط وخط  مملی: 
همین  بابا   . میکنه  برکنار  رو  عده  يه  میاره  اتوبوسی  رو  عده  يه  میاد 
درسِت  وکارم  هستم  ُکل  عقل  من  و  نیُس  وحالیت  بدی  تو  خوبم  من 
و..... اين اوضاُع ُدُرس کرده . بابا اگر از چل سال پیش به حرف امام 
رياست  وحب  بازی  گروه  نمیشد.اين  اين  بودند  کرده  گوش  ورهبری 
براشون  میبینن  کارو  خروجی  مردم  بابا   . انداخته  راه  و  بساُط  اين 
به جايی  راه  آمار بیخودی وتظاهرم  نداره .مهم خدمته  بهراُمم  شهرام 
وسط  و  وراست  چپ  مردم  .بر  َهَمس   با  حرُفم  روی  باالخره   . نمیبره 

و کار کرد قدمش رو چشم مردم.  بود  !! هر که سالم  نداره 
اوقاتم  که  کنم  چاق  بیار  مُن  ُچُپق  اون  پاشو  پآشو   : عباس  مشد 

  . شده  تلخ  خیلی 

ر ـُ َتَلنگ

منافع  پیگیری  و  شهرت  کسب        ◄
ناديده گرفتن  چون  عواملی  کنار  در  فردی 
اخالق  و  کار  تقسیم  ضرورت های 
پديده ای  شکل گرفتن  موجب  حرفه ای 
می شود؛  »جامعه شناس نمايی«  چون 
حوزه  متخصصان  ديد  از  که  وضعیتی 
از  سنگین تر  آن  پیامدهای  جامعه شناسی 

است. »روان شناس نمايی« 
طیفی از رخدادها که در هفته های اخیر 
به وقوع پیوست، بار ديگر نگاه  بسیاری را به 
مسائل جامعه شناختی دوخت و سبب طرح 

پرسش هايی اساسی در اين زمینه شد.
نظام  سازمان  که  بود  خردادماه  اوايل 
فهرستی  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
را  »روان شناس نما«  عنوان  تحت  نفره   144
افرادی  نام   آن  در  که  فهرستی  منتشر کرد؛ 
سال ها  که  می خورد  چشم  به  سرشناس 
صدا  برنامه های  حتی  و  مجازی  فضای  در 
روان شناسی  کارشناس  عنوان  به  سیما  و 
پروانه  و  مجوز  آن که  بدون  می دانند  جوالن 
يا  روانشناسی  نظام  سازمان  از  اشتغال 
حتی تحصیالت مرتبط در اين زمینه داشته 

. شند با
و  اشخاص  از  فهرست   2 انتشار 
اوايل  در  روانشناسی  غیرمجاز  صفحه های 
يک  طرح  به  و  همراه  وقايعی  با  خردادماه 
کمتر  چرا  شد:  منجر  تامل  قابل  پرسش 
کسی از جامعه شناس نماها سخن می گويد؟

فهرستی  سازمان  اين  بعد،  هفته  يک 
صفحه   32 و  روان شناس نما   61 از  جديد 
روانشناسی  زمینه  در  غیرمجاز  مجازی 
انتشار داد تا مشخص شود اين قصه سری 

دارد. دراز 
با  رخداد  اين  همزمانی  تامل  قابل  نکته 
اظهارات يکی از همین روانشناس نماها بود 
که پیش از حادثه متروپل آبادان به تحسین 
و  بود  پرداخته  بنا  اين  سازنده  از  تمجید  و 
پس از ويرانی متروپل گفته هايش بازنشر شد 
بی پايه  انگیزشی  جمالت  شود  مشخص  تا 
حد  چه  تا  افراد  قبیل  اين  توصیه های  و 

باشد. زيانبار  می تواند 
با  روان شناس نمايی  که  جايی 
می خورد گره  جامعه شناس نمايی 
وقايعی  شاهد  رخدادها  اين  با  همراه 
مختلف  نقاط  در  نوزاد  دو  شدن  رها  چون 
شهر تهران بوديم که ضمن خدشه دار کردن 
احساسات عمومی، پرسش هايی را در زمینه 
برانگیخت. پديده هايی  چرايی وقوع چنین 

دانشیار  فتحی«  »منصور  زمینه،  اين  در 
عالمه  دانشگاه  اجتماعی  مددکاری 
که  بود  کارشناسانی  از  يکی  طباطبايی 
واکنش نشان داد و در گفت وگويی رسانه ای 
تلنگری  رويدادها  قبیل  اين  داشت:  اظهار 
اجتماعی  سیاستگذاران  و  برنامه ريزان  به 
است تا سیاست های پیشگیرانه و مداخالت 
آسیب  اقشار  و  افراد  از  حمايت  و  به هنگام 

متخصصان  از  و  کرده  تلقی  جدی  را  پذير 
مددکاران  خصوص  به  اجتماعی  حوزه 

بگیرند. بهره  بیشتر  اجتماعی 
با نظراتی متعارض هم  البته اين ديدگاه 
روبرو است. از جمله چندی پیش »تقی آزاد 
ارمکی« استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران 
ضمن  خبرگزاری ها  از  يکی  با  مصاحبه  در 
جامعه شناسان  برخی  ورود  نحوه  از  انتقاد 
به  »يورش  تصمیم گیری،  فرايندهای  به 
سمت مناصب« و نیز اولويت آنان در گرفتن 
گفته  تومانی  صدمیلیون  چند  طرح های 
مشکالت  نشدن  رفع  در  افرادی  چنین  بود 
ايجاد »بن بست« نقش دارند. نیز  و  جامعه 
فرايندهای  به  ورود  وی  گفته  به 
واقعی  جامعه شناس  يک  کار  تصمیم گیری 
است، نه شبه جامعه شناسان. جامعه شناس 
کسی است که خوب درس خوانده باشد، به 
يک سنت اعتقاد داشته باشد و با جامعه اش 
و  باشد  داده  آن گوش  به  و  باشد  ارتباط  در 
گوشش به صدای تغییرات اجتماعی عادت 
کرده باشد نه اينکه از تلويزيون و رسانه اخبار 

بیافتد. به فکر  تازه  و  را بشنود 
نشستن  آسیِب  بررسی  اهمیت 
جامعه شناس نماها بر جايگاه جامعه شناسان 
واقعی و اينکه جامعه شناسان واقعی چطور 
می توانند صدای خود را به گوش مسئوالن 
موثر  مشکالت  رفع  در  و  برسانند  مردم  و 
تحلیل،  گروه  تا  شد  باعث  شوند  واقع 
سراغ  به  ايرنا  خبری  پژوهش های  و  تفسیر 
حوزه  در  دانشگاهی  چهره های  از  تن  دو 
جويا  را  آنان  نظرات  و  برود  جامعه شناسی 

شود.
يا  است  بیشتر  جامعه شناس نما  زيان 

روان شناس نما؟
علمی  هیات  عضو  رحمانی«  »جبار 
اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده 
ايرنا  پژوهشگر  با  گفت وگو  در  علوم  وزارت 
يا  زرد«  »جامعه شناسی  پديده  می گويد: 
جنبه  چند  از  را  تقلبی«  »جامعه شناسی 
اين  اصحاب  اينکه  کرد.  بررسی  می توان 
نوع دانش اصوال در چه موقعیتی در جامعه 
هستند. مخاطبان آن ها چه کسانی هستند 
و چه داللت هايی برای جامعه و مخاطبانشان 
دارند و نسبت همه اين ها با جامعه شناسی 

چیست. علمی  و  حرفه ای 
آزاد ارمکی: جامعه شناس کسی است که 
گوشش به صدای تغییرات اجتماعی عادت 
کرده باشد نه اينکه از تلويزيون و رسانه اخبار 

را بشنود و تازه به فکر بیافتد
در علوم اجتماعی بحث جامعه شناس نما 
بلکه مساله در جای  چندان مطرح نیست، 
برخالف  اجتماعی  علوم  زيرا  است  ديگری 
است.  جمعی  مساله اش  اصوال  روانشناسی 
با  يا  جامعه شناس  يک  که  معنا  اين  به 
يا  می کند  صحبت  سیاستگذار  نهادهای 
با نهادهای مدنی و مردم. از اين رو با افراد 

نیست.  طرف  آن ها،  فردی  مقام  در  خاص 
اين خصیصه ناشی از مساله محوری در اين 
علم است يعنی محوريت پديده اجتماعی.
تحلیل هايی را که در علوم اجتماعی ارائه 
می شود می توان در يک طبقه بندی از خیلی 
ضعیف تا متوسط و قوی يا در يک طیف از 
تحلیل های درست و يا غلط قرار داد. اينکه 
چرا چنین طبقه بندی ها و طیف هايی شکل 
که  دارد  اين  به  زيادی  بستگی  می گیرد، 
رويکردهای  چه  می کند؟  تحلیل  کسی  چه 
چقدر  است؟  خالق  چقدر  دارد؟  نظری 
ادعای متقن و جامعی دارد و اينکه چه نوع 

دارند. قرار  او  در دسترس  داده هايی 
مواجه  آن  با  ما  جامعه شناسی  در  آنچه 
زرد  روانشناسی  مانند  چیزی  هستیم، 
که  است  تحلیل هايی  مساله  بلکه  نیست، 
طريق  از  خاص  منافع  خدمت  در  می تواند 
خطر  اين  باشد.  واقعیت  در  دستکاری 
است  ممکن  حوزه  اين  در  که  است  اصلی 
به  را  خود  مساله  اين  باشد.  داشته  وجود 
بر  افرادی  يک  می سازد؛  نمايان  صورت  دو 
را  ای  پروژه  طرح های  بند  و  زد  و  رانت  اثر 
کار  يک  جای  به  ضعیف  کار  يک  و  بگیرند 
قوی ارائه دهند و دوم افرادی حاضر باشند 
يک  عنوان  به  آن ها  از  سیاستمداران  آنچه 
و  دهند  انجام  می خواهد،  جامعه شناس 
پسند  مورد  که  ديگری  گونه  به  را  واقعیت 
اين  و  نمايش دهند؛  اصحاب قدرت است، 

است. خطرناک تری  بسیار  نکته 
از اين رو خطر جامعه شناسی غیر معتبر 
و  کند  خدمت  قدرت  برای  که  است  وقتی 
دهد.  انجام  می خواهد  قدرت  که  را  آنچه 
در حالی که در ساحت دوم يعنی در فضای 
عمومی و مردم و نهادهای مدنی، يک تحلیل 
غلط جامعه شناختی يا تحلیل با جهت گیری 

خاص، نمی تواند خیلی دوام آورد.
منتشر  کی  جامعه شناس نماها  فهرست 

می شود؟
علمی  هیات  عضو  رحمانی  جبار 
اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده 

علوم وزارت 
جامعه شناسی  پشت  رحمانی:  جبار 
و فساد  رانت  يا  ابتذال سیاسی است  يا  زرد 

اقتصادی
فضای عمومی نمی گذارد جامعه شناسی 

زرد به راحتی دکان باز کند
به گفته رحمانی در بستر علوم اجتماعی، 
رويکردهای  متعددی  و  به داليل مختلف  ما 
هم  با  گاهی  که  داريم  متنوعی  و  مختلف 
اين  اما  می کنند،  پیدا  هم  تضاد  و  تعارض 
اين  به  بلکه  نیست،  بی اعتباری  معنای  به 
می توانند  مختلف  که سنت های  است  معنا 
نگاه ها و تحلیل های متفاوت داشته باشند، 
يک  به  دسترسی  امکان  علوم  اين  در  زيرا 
تحلیل يقینی عینی همیشگی وجود ندارد، 

است. نسبی  همیشه  واقعیت  از  ما  فهم 

بنابراين جامعه شناسی زرد در دو صورت 
در  که  زمانی  اول،  دهد؛  رخ  است  ممکن 
خدمت قدرت باشد تا آنچه که در جامعه از 
نظر اصحاب قدرت الزم است برجسته شود 
امور  رانت،  از  استفاده  با  دوم  شود.  گفته 
قدرت  به  جدی  امور  عنوان  به  را  سطحی 
بفروشد و در قبال آن پول دريافت کند. يعنی 
و  رانت  يا  است  آن  پشت  سیاسی  ابتذال  يا 

اقتصادی. فساد 
و  سطحی  تحلیل های  مساله  آنچه 
می کند،  تعديل  بلندمدت  در  را  نادرست 
آنجا  در  تحلیل ها  که  است  عمومی  فضای 
مورد گفت وگوی سايرين قرار می گیرد و حتی 
نقد می شوند. بنابراين به سادگی نمی توان 
زيرا   داشت.  زرد  جامعه شناسی  از  دکانی 
ضعیف  پروژه های  و  تحقیقات  که  کسانی 
نمی شوند  موفق  چندان  می فروشند،  را 
تحقیقات  نتايج  انتشار  جلوی  معموال  و 
که  کسانی  از  حتی  و  می شود  گرفته  آنها 
مشاوره ها و تحلیل های شبه جامعه شناسانه 
نامی  می شود،  ارائه  قدرت  نهادهای  به 
که  وقتی  تا  ديگر  عبارت  به  نمی شود.  برده 
در خفا  و  نشوند  منتشر  پژوهش ها  نوع  اين 
بمانند، امکان تداوم دارند. بنابراين می توان 
گفت آن چیزی که با عنوان روانشناسی زرد 
در علم روانشناسی سخن گفته می شود، در 
زرد  جامعه شناسی  عنوان  با  جامعه شناسی 

ندارد. امکان 
معضلی که در حوزه های گوناگون از نبود 

تقسیم کار و اخالق حرفه ای برمی آيد
پژوهشگر  لبیبی«  »محمدمهدی 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  اجتماعی 
بود  صاحب نظری  ديگر  اسالمی  آزاد 
ارائه  زمینه  اين  در  را  ديدگاهش  که 
پیدايش  اوايل  در  می دارد:  بیان  و  داده 
دورکیم«  »امیل  جامعه شناسی،  دانش 
جامعه شناس فرانسوی صحبتی در خصوص 
و  حرفه ای  رشته های  حرفه ای،  اخالق 
جامعه  در  کار  تقسیم  شدن  تخصصی 
بود که  اين مباحث در زمانی  داشت. طرح 
ما نمی توانیم بگويیم شرايط شبیه امروز بود 
و آشکار است که امروز بسیار پیچیده تر از آن 
اين  دورکیم  بحث  کلی  طور  به  است.  زمان 
بود که برای هر حرفه و شغلی بايد »اخالق 
وجود   )Professional ethics( حرفه ای« 
مهندسان  معلمان،  پزشکان،  باشد.  داشته 
خود  حرفه ای  اخالق  همه  بايد  مديران  و 
آن  به  و  تعريف کرده  را  آن  باشند.  را داشته 
است  روانشناس  کسی  اگر  باشند.  پايبند 
داشته  تعهداتی  روانشناسی  حوزه  در  بايد 
نظر  از  بايد  است  پزشک  فردی  اگر  و  باشد 

باشد. داشته  تعهداتی  پزشکی 
در  تعهدات  و  توصیه  اين  از  برخی 
قالب  در  يا  نامه ها  بخش  و  نوشته ها  قالب 
نظر  اين  از  و  منتشر شده است  کتاب هايی 
چه  بايد  کاری اش  حوزه  در  کس  هر  که 

باشد،  پايبند  بدان  و  کند  رعايت  را  اصولی 
است. مفید  امری 

لبیبی: مردم معموال مسائل اجتماعی را 
ساده  می پندارند و به همین خاطر درباره آن 
راحت اظهارنظر می کنند؛ برخالف حوزه ای 
آن  درباره  کردن  صحبت  که  پزشکی  مانند 
نیازمند طیف وسیعی از اصطالحات علمی 

است
رشته ها  هستیم  شاهد  امروز  دنیای  در 
»علوم  تنها  زمانی  شده اند.  گسترده  و  باز 
اما  )Social science( داشتیم،  اجتماعی« 
امروزه اين رشته علمی دارای زيرشاخه هايی 
»جمعیت شناسی«  و  »مردم شناسی«  نظیر 
اين رشته ها در مواردی  است. ممکن است 
باشند  داشته  قرابت هايی  و  شباهت ها 
برای  دارند.  تفاوت  هم  با  حال  هر  به  اما 
رسوم  و  سنن  و  آداب  مردم شناس  مثال 
يک  که  حالی  در  می کند  مطالعه  را  مردم 
در  را  تحوالت جمعیت  روند  جمعیت شناس 
موضوعات  به  و  می کند  بررسی  زمان  طول 
طالق  و  ازدواج  باروری،  نظیر  مهمی 

می پردازد.
تحوالت  موضوع  به  هم  جامعه شناسی 
چه  اينکه  می پردازد.  زمان  طول  در  جامعه 
به  و  می کند  بحران  دچار  را  جوامع  چیزی 
اين ترتیب آسیب های اجتماعی را به وجود 
خصوصیتی  چه  با  جامعه ای  چه  می آورد، 
اجتماعی  انسجام  باالی  درجه  از  می تواند 
در  موارد  اين  باشد.  برخوردار  وحدت  و 
قالب  در  و  شده  مطرح  پارادايم هايی  قالب 
سوی  از  هم  جدی  بسیار  بحث های  آن 
بورديو،  وبر،  دورکیم،  مثل  صاحب نظرانی 

شده است. مطرح  هابرماس  و  گیدنز 
را  خود  بسیاری  چرا  ما  جامعه  در 

می دانند؟ جامعه شناس 
»چرا  که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  لبیبی 
در  بسیاری تصور می کنند که  ما  در جامعه 
هستند؟«  صاحب نظر  جامعه شناسی  حوزه 
اين  نکته  اولین  می دهد:  پاسخ  اين گونه 
است که متاسفانه نه تنها افراد در اين زمینه 
بلکه در زمینه های ديگر هم نظر می دهند. 
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که بسیاری 
از افراد در اموری که تخصص ندارند، اظهار 
که  کرديد  مشاهده  اخیرا  می کنند.  نظر 
ندارند  روانشناسی  مدرک  افرادی  مشخص 
اما بحث های بسیار مفصل روانشناسی را در 
رسانه ها مطرح کرده اند. اينکه افراد ديدگاه 
و يا نظری دارند يک بحث است و اينکه آيا 
ديگری  بحث  دارند،  زمینه ای  در  تخصصی 
مثل  ديگر  امور  در  اتفاق  همین  است. 
ديده  و...هم  معماری  مهندسی،  پزشکی، 
می شود. افرادی که تخصصی ندارند، نظری 
می دهند  ارائه  پروژه ای  و  طرح  يا  می دهند 
می شوند  تصويب  آنها  مواقع  برخی  در  که 
باعث  است  ممکن  ديگر  مواقع  برخی  در  و 

فجايع  وقوع 

ماهی گیری جامعه شناس نماها با قالب جذابیت عمومی 

●  شهرت طلبی و مدرک گرایی باعث بروز جامعه شناسی ضعیف می شود      ●

اگهی مزایده اتومبیل
اگهی مزايده يک دستگاه خودروی سواری پرايد جی تی ايکس مدل 1384 شماره پالک 
انتظامی 94ه474 ايران 68 مربوط به پرونده کالسه 140004031051001487 
بايگانی  شماره  با   140004031051001487 کالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به 
140100499 متعهد: رضا غفاری – متعهد له: رقیه رحمتی – سند ازدواج : شماره 
سند : 6737 تاريخ سند: 1390/2/23 دفترخانه صادر کننده : دفترخانه ازدواج 
– سند طالق : شماره سند : 3168  البرز  27 و طالق 30 شهر شهر کرج استان 
تاريخ سند: 1400/3/5 ، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج 27 و طالق 30 
شهر کرج استان البرز استان قم يک دستگاه خودروی سواری پرايد جی تی ايکس 
مدل 1384 به شماره پالک انتظامی 94 ه 474 ايران 68 با مشخصات ذيل متعلق 
به رضا غفاری واقع در پارکینگ ايران بازداشت گرديده و ازطريق مزايده به فروش 
می رسد: مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناسی رسمی دادگستری: 
يک دستگاه خودروی سواری پرايد جی تی ايکس مدل 1384 به شماره انتظامی 
 1412284699076S :94 ه 474 ايران 68 – 1383 رنگ مشکی شماره شاسی
فوق  با مشخصات  پرايد  از سواری  بدنه:  موتور: 01355391 خصوصیات  شماره 
در پارکینگ ايران بازديد شد سپر جلو شکسته است. بدنه سمت چپ شامل درب 
اثار تصادف بوده و نیاز به صافکاری  های جلو عقب گلگیر های جلو عقب دارای 

دارد. درب جلو سمت راست ، گلگیر جلو سمت راست دارای اثار تصادف بوده و نیاز 
به صافکاری دارد. چهار حلقه الستیک زير خودرو صاف هستند و خودرو دو رنگ 
می باشد. طلق چراغ های عقب هر دو شکستگی دارد. روکش صندلی مستعمل 
و پاره می باشد. خودروی فوق فاقد بیمه نامه می باشد. بیمه نامه قبلی در تاريخ 
و  کارشناس  بازديد  زمان  در  خودرو  )ضمنا  است.  شده  منقضی   1400/11/27
اقای  دادگستری  رسمی  کارشناس  است(  بوده  موتور  فاقد  خودرو  قیمت  ارزيابی 
دويست  200/000/000ريال  مبلغ  را  مذکور  خودروی  شايسته  طاهری  ستار 
خودروی  مزايده  است.  نموده  ارزيابی  تومان  میلیون  بیست  معادل  ريال  میلیون 
مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه 1401/4/4 در اداره اجرای اسناد 
رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی اداره 
ثبت اسناد و امالک بخش يک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. 
ريال  میلیون  دويست  200/000/000ريال  مبلغ  پايه  مبلغ  خودرومذکور  مزايده 
معادل بیست میلیون تومان شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. شرکت در مزايده منوت به پرداخت 10 درصد از مبلغ کارشناسی به حساب 
شناسه  با   IR شبا980100004076013207895693  شماره  به  ثبت  سپرده 
واريز 965108576100000002171323512006 می باشد حضور خريدار يا 

مابه  مزايده مکلف است  برنده  و  الزامی است  مزايده  او در جلسه  قانونی  نماينده 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاريخ برگزاری مزايده به حساب صندوق 
ثبت به شماره حساب شبا مذکور توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واريز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ،
نمی باشد و به حساب خزانه واريز خواهد شد. و در اين صورت عملیات فروش از 
ارزيابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  مزايده تجديد می گردد. حق  و  اعتبار ساقط  درجه 
و  مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن  در  بود.  خواهد  مزايده  برنده  عهده  به 
آن معلوم شده  اينکه رقم قطعی  از  اعم  تاريخ مزايده  تا  و غیره  عوارض شهرداری 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده خواهد بود. در صورت توافق بر واريز غیرنقدی 
و  اقدام خواهد شد.  توافق کتبی  براساس  با بدهکار  به مازاد  و نسبت  با بستانکار 
چنانچه روز مزايده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد ، مزايده روز اداری 
بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزايده 
اداره  به ذکر است که خودرو مذکور توسط  طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم 
اجرای کرج بازداشت شده است که مراحل رفع بازداشت و تعويض پالک بر عهده 

برنده مزايده می باشد. 
 رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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آگهی مزایده 
 217 بشماره شهربانی   –  1600 آی  پژوآردی  مزايده يک دستگاه خودروی  گهی  آ

 140104030011000016 پرونده کالسه  به  16 مربوط  ايران   51 ن 
شماره  با   (  140104030011000016 کالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به 
بهرامی،  ناهید  له:  متعهد  سرداری،  محمد  متعهد:   )140100019 بايگانی 
1394/08/30 دفترخانه صادر  تاريخ سند:   13761 ازدواج: شماره سند:  سند 
يک  قم  استان  قم  شهر   22 شماره  طالق  و   10 شماره  ازدواج  دفترخانه  کننده: 
با   16 ايران   51 217 ن  1600- بشماره شهربانی  دستگاه خودروی پژوآردی آی 
بازداشت  سینا  پارکینگ  در  واقع  سرداری  محمد  آقای  به  متعلق  ذيل  مشخصات 

رسد:  می  فروش  به  مزايده  طريق  از  و  گرديده 
دادگستری: کارشناس رسمی  گزارش  اساس  بر  فنی خودرو  مشخصات 

ايران   51 ن   217 شهربانی  بشماره   –  1600 آی  آردی  پژو  خودروی  دستگاه  يک 
16 – مدل 1384 رنگ سبز يشمی – شماره شاسی:13449049 – شماره موتور: 

11784047061
بدنه: خصوصیات 

مدل  حد  موتور:در   – سالم  اطاق  بازديد:  زمان  در  خودرو  وفنی  ظاهری  وضعیت 
ندارد  – تجهیزات  تودوزی: سالم  و  – صندلی  – داشبورد: سالم  – خاموش  و کارکرد 
تايرها:   – کارکرد  و  مدل  حد  در   : ديفرنسیل   – وکارکرد  مدل  حد  در  گیربکس:   –
آينه سمت چپ شکسته   – نقايص ظاهری: سپر جلو شکسته   – 40 درصد  فرسوده 

میباشد.  معتبر   1401/03/24 تاريخ  تا  ثالث  شخص  نامه  بیمه   –
به  را  مذکور  خودروی  ابراهیمی  الله  نعمت  آقای  دادگستری  رسمی  کارشناس 
سه  و  پنجاه  معادل  ريال  میلیون  سی  و  پانصد   ( ريال   530/000/000 مبلغ 

است.  نموده  ارزيابی  تومان(  میلیون 

چهارشنبه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خودروی  مزايده 
فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در    1401/04/01
انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم  يک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

شود. می 
مزايده خودروی مذکور از مبلغ پايه به مبلغ 530/000/000 ريال ) پانصد و سی 
پیشنهادی  قیمت  باالترين  به  و  تومان(   میلیون  سه  و  پنجاه  معادل  ريال  میلیون 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی 
 980100004076013207895693 شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به 
باشد)  می   965108576100000002171323512006 واريز  شناسه  با   IR
بايست  دارد می  را  مزايده  در  رقابت  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم  بستانکار  حتی 
جلسه  در  او  قانونی  نماينده  يا  خريدار  حضور  و  نمائید(   پرداخت  را  درصد   10
مزايده الزامی است و برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزايده  برگزاری  تاريخ  از  روز   5 مدت 
به  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نمايد  توديع  مذکور  شبای 
حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب 
ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت  اين  در  و  شد.  خواهد  واريز  خزانه 
و عوارض  مالیات  از  اعم  بدهی های خودرو  تجديد می گردد. در ضمن  مزايده  و 
يا نشده  اينکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  تاريخ مزايده اعم  تا  شهرداری و غیره 
با  غیرنقدی  واريز  بر  توافق  صورت  در  بود.  خواهد  مزايده  برنده  عهده  به  باشد 
و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار 

)15322 الف  )م  مقررات وصول خواهد شد.  مزايده طبق  و حق  دولتی  حقوق 
مهدی روزخوش – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم

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

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

آگهی مناقصه  های شماره 14-1401/ع تا 16-1401/ع 
صنایع شهدای بعثت

معاونت بازرگانی

 – اولیه  مواد  اسنادمناقصه)تامین  با  مطابق  خونگیري  کیسه هاي  انواع  مونتاژ  و  تولید  پیمان سپاري  14-1401/ع:  شماره  مناقصه  موضوع 
باشد( مي  کارفرما  عهده  به  ابزار  و  آالت  ماشین 

– ماشین آالت  اولیه  مواد  )تامین  مناقصه  اسناد  با  فیلتر هپا مطابق  انواع  مونتاژ  و  تولید  پیمان سپاري  15-1401/ع:  مناقصه شماره  موضوع 
ابزار به عهده کارفرما مي باشد( و 

موضوع مناقصه شماره 16-1401/ع: پیمان سپاري تولید و مونتاژ قطعات الستیکي مطابق با اسناد مناقصه )تامین مواد اولیه – ماشین آالت 
و ابزار به عهده کارفرما مي باشد(

  IR  510170000000107074949004 هزينه خريد اسناد مناقصه: جهت خريد اسناد هر مناقصه مبلغ -/1.000.000 ريال به حساب
بانك ملي به نام صنايع شهداي بعثت واريز گردد. ) اسناد در قبال رسید واريز وجه و معرفي نامه تحويل مي شود (
محل تحويل اسناد مناقصه:  قم - کیلومتر 12جاده قديم قم به تهران - صنايع شهداي بعثت - مديريت تامین.

گهي. انتشار آ از  مهلت تحويل اسناد مناقصه: طي يك هفته 
اوقات تحويل اسناد مناقصه: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 16

يا واريز نقدي. و  بانکي  بانکي ، چك تضمین شده  نامه  5% مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانت  تضمین شرکت درمناقصه: معادل 
بازرسي. در مديريت  مناقصات مستقر  بعثت - صندوق  تهران-صنايع شهداي  به  قم  پیشنهادها: قم-کیلومتر12جاده قديم  ارائه  محل 

تاريخ بازگشايي پاکت ها:   1401/03/31    1401/03/30 تاريخ دريافت پیشنهادها:   آخرين 
گهي به عهده برنده  / برندگان مناقصه مي باشد. هزينه آ

داشتن گواهینامه معتبر سمتا و يا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاريخ ابالغ برنده شدن الزامی است. 
مناقصه گزار در رد تمام و يا هريك از پیشنهادها مختار مي باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  شماره  58471 داخلي 36647551 و 36647623 - 025  تماس حاصل فرمايید. 
                              1329914 گهی:  شناسه آ

شوند. کشور  در  بزرگ 
به کرات  اين مساله  اما چرا در جامعه شناسی 
را ساده  زيرا مردم معموال مسائل  ديده می شود؟ 
می پندارند. به هر حال کسی که در حوزه پزشکی 
آن  در  اطالعاتی  بايد  کند،  نظر  اظهار  بخواهد 
اصطالحات  از  بسیاری  و  باشد  داشته  زمینه 
پزشکی را بداند. همچنین پزشکی رشته خاصی 
شاخه های  به  شدن  تقسیم  دلیل  به  که  است 
متنوع هر کسی نمی تواند راحت اظهار نظر کند. 
راحت تر  اظهارنظر  اجتماعی  مسائل  مورد  در  اما 
می تواند  سوادی  سطح  هر  با  کسی  هر  است. 
و  پیامدها  معضالت،  که  کند  تحلیل  را  جامعه 

هستند. چه  اجتماعی  پديده  يک  داليل 
محمدمهدی لبیبی پژوهشگر اجتماعی

قالب  با  جامعه شناس نماها  ماهی گیری 
عمومی جذابیت 

هم،  درجامعه شناسی  قاعدتا  لبیبی  گفته  به 
اصل بر قواعد و روشی است که در اين علم وجود 
روش های  هم  اجتماعی  تحقیقات  در  ما  دارد. 
به تحقیقات اجتماعی  مختلفی داريم. ما متکی 
نظريه  گفتمان،  تحلیل  مصاحبه،  پیمايش،  مثل 
مشاهده  خود  حتی  هستیم.  دلفی  و  بنیادی 
عنوان  به  جامعه شناسی  و  اجتماعی  علوم  در 
که  است  علمی  روش  يک  مشارکتی  مشاهده 
ويژگی های مهمی دارد. حتی مراجعه به کتاب ها 
روش  اسنادی«  »روش  عنوان  تحت  اسناد  و 

است. قواعدی  دارای  که  است  نظام مندی 
صحبت  مساله ای  مورد  در  جامعه شناسی  اگر 
کارهای  و  تحقیق  پیشینه  مبنای  بر  می کند 
صورت  علمی  مشاهدات  و  افتاده  اتفاق  میدانی 
در  را  مختلف  موارد  جامعه شناس  است.  گرفته 
يک  موارد  اين  مجموعه  از  و  می گذارد  هم  کنار 

برداشتی را مطرح می کند و ادعا نمی کند که آن 
چیزی که می گويد صد در صد درست است بلکه 
با  نظريه  و  است  نظريه  يک  اين  که  است  معتقد 
قانون و قطعیت فاصله دارد. اما اين نظريه بیانش 
بر اساس پژوهش ها و کارهای علمی است که در 
اطالعاتی است  و  انجام شده  حوزه های مختلف 

شده است گردآوری  که 
که  می کنیم  مشاهده  متاسفانه  حال  اين  با 
هیچ  اصوال  که  می شوند  حوزه  اين  وارد  افرادی 
آشنايی با پژوهش های اجتماعی ندارند و اطالعی 
صرف  زمان  حوزه ها  اين  در  که  افرادی  مورد  در 
آورده اند  دست  به  ارزشمندی  اطالعات  و  کرده 
هم ندارند اما خیلی راحت به خود اجازه می دهند 
که در مورد هر موضوع اجتماعی اظهار نظر کنند 
می گويند  جالبی  جمالت  مواقع  برخی  اتفاقا  و 
که برای عوام جذاب و دلچسب است هر چند با 

دارد. فاصله  علمی  واقعیت های 
صحبت  جامعه شناسی  چون  دانشی  از  وقتی 
را  افراد  نیست که احساسات  اين  می کنیم بحث 
تحريک کنیم و صحبت هايی کنیم که باعث جذب 

مخاطب شود
می کنیم  صحبت  علمی  دانش  يک  از  وقتی 
تحريک  را  افراد  احساسات  که  نیست  اين  بحث 
جذب  باعث  که  کنیم  صحبت هايی  و  کنیم 
يک  طرح  علمی  بحث  يک  بلکه  شود،  مخاطب 
دارد  وجود  آنچه  بیان  به  واقعیت  است.  واقعیت 
فرد. ارزش های  از  فارغ  و  تصرف  و  دخل  بدون 

مانند  بايد  هم  جامعه شناس نماها  با 
شود برخورد  پزشک نماها 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بهره گیری  ضرورت های  درباره  را  گفت وگويش 
به  اين گونه  جامعه شناسان  ديدگاه های  از 

از  واقعی  استفاده  می رساند:  جمع بندی 
نظريات علمی در حوزه جامعه شناسی می تواند 
موثر  تصمیم گیران   و  مسووالن  مديران،  برای 

. شد با
بسیاری  جلوی  می تواند  ديدگاه ها  ترکیب 
و  بهتر  آينده  و  بگیرد  را  مشکالت  و  خطاها  از 
اما  آورد.  وجود  به  کشور  برای  را  روشن تر  مسیر 
حوزه  اين  وارد  صالحیت  فاقد  افراد  که  وقتی 
می کنند،  مطرح  مختلفی  نظريات  و  می شوند 
را  و دانش  به طور کلی ماهیت علم  اين نظريات 
بعدها مشخص می شود  زيرا  زير سوال می برند، 
که بسیاری از اين مباحث و پیش بینی ها درست 
همان  اينجا  در  است.  نداشته  واقعیت  و  نبوده 
او  به  و  می شود  برخورد  پزشک نما  با  که  طور 
اجازه فعالیت داده نمی شود بايد با افرادی که در 
حوزه اجتماعی فاقد صالحیت و اهلیت هستند، 

شود. برخورد 
زبان  از  اجتماعی  تحلیل  هر  بدانیم  بايد  پس 
باشد.  درستی  تحلیل  نمی تواند  قطعا  کسی  هر 
برای ما مشخص  بايد صالحیت گوينده  ابتدا  در 
شود. اگر صالحیت دارد و فرد دارای تخصص الزم 
است، آن هنگام است که می توان به صحبت های 
وی استناد کرد و تامل کرد و از درون آن سخنان 

کرد. پیدا  راه حل هايی 
و  اشاعه  از  که  است  مسئوالن  وظیفه  اين 
حوزه  هر  در  غیرکارشناسانه  نظرات  گسترش 
جامعه شناسی  حوزه  در  خصوص  به  علمی 
جلوگیری کنند و به افراد  بفهماند که موضوعات 
اجتماعی هم مانند ساير موضوعات ديگر دارای 
فضای  يک  و  است  علمی  استحکام  و  قوت  يک 
بی حد و مرز برای هر فردی به منظور اظهار نظر 

► نیست.    


