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پرویز سروری: امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس مطرح 
کرد؛

"شهردار قم" در دیدار با "شهردار نیامی" 
از کشور نیجر؛ مطرح کرد:

قم بیشترین قابلیت برای 
اجرای طرح مدیریت 
یکپارچه شهری را دارد

آمادگی شهرداری قم برای 
ارتباط و تبادل تجربیات 

بین شهرهای دنیا

کمبود ساختمان مناسب 
و نیروی انسانی کافی 

در دستگاه قضایی قم
صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6

اناهلل و انا الیه راجعون

سید محمد حسین دریاباری مدیر مسوول و اعضای تحریریه روزنامه گویه 

و  تاثر  موجب  رضوی  علیرضا  سید  آقای  جناب  درگذشت  خبر 
تاسف بسیار گردید. مرحوم رضوی یکی از نویسندگان روزنامه 
گویه بوده که در دو سال اخیر مطالبش در حوزه های هنر و مباحث 
اجتماعی، شهری و چندین طرح و مقاله در آن چاپ شده است.
اینجانب و همکاران مان در روزنامه گویه  این ضایعه ی مولمه را 
به خانواده محترم و فرزندان ایشان و سایر بستگان تسلیت گفته 
و ازخداوند منان برای آن مرحوم علو درجات، مغفرت الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

صفحه 2

»گویه« گزارش می دهد:»گویه« گزارش می دهد:

صفحه صفحه 44سفر قاضی القضات به قم؛ آسیب های اجتماعی در صدر دغدغه هاسفر قاضی القضات به قم؛ آسیب های اجتماعی در صدر دغدغه ها

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402

 »گویه« گزارش می دهد: »گویه« گزارش می دهد:

نگرانی ها نسبت به دستکاری در معماری حرم مطهر قمنگرانی ها نسبت به دستکاری در معماری حرم مطهر قم
کسب رتبه نخست برنامه های سحرگاهی 

مراکز توسط برنامه »تسبیح سحر«                           
صفحه 8

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پاسخ داد:

چه عواملی  موجب تشدید وضعیت 
بیابانی قم می شود؟                          
صفحه 6

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

حرکات کششی استاندار و ارائه 
توضیحات!                                        
صفحه 7

علیرضا ناویانی کارشناس ارشد مشاوره و روان شناسی :

 آموزش کیفی تنها راه حل مشکالت ما 
در مدارس است                                         
صفحه 7

گزیـده خبـرها

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              09127625987

◄     مدیرکل بازرسی استان قم از کمبود نیرو 
و  بازرسی  امالک،  و  اسناد  ثبت  کل  ادارات  در 

خبرداد. تعزیرات 
حجت االسالم محمود طالبی در دیدار رییس 
قم  دادگستری  قضات  و  کارکنان  با  قضاییه  قوه 
قم  معصومیه  مجتمع  همایش های  سالن  در  که 
کارکنان  فعالیت  سختی  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
قضایی قم، اظهار کرد: این سختی کار به دالیل 
پرتعداد  حضور  قم،  ویژه  جایگاه  چون  مسائلی 
موقعیت  خارجی،  مهمانان  کشوری،  مسئوالن 

مواصالتی و ... است.
سفرهای  در  قم  محوریت  اینکه  بیان  با  وی 

سوانح  افزایش  موجب  مردم  مذهبی  و  ملی 
کرد:  عنوان  است،  شده  رانندگی  و  راهنمایی 

همراهی  نیازمند  موضوع  این  کاهش  برای 
هستیم. ملی  مسئوالن 

نیرو  کمبود  به  اشاره  با  قم  بازرسی  مدیرکل 
و  بازرسی  امالک،  و  اسناد  ثبت  کل  ادارات  در 
تعزیرات، مطرح کرد: کمبود نیرو در این ادارات 
شده  قضایی  دستگاه  کارآیی  کاهش  موجب 

است.
به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نیرو  کمبود  و  ورودی  پرونده های  باالی  حجم 
و  تاخیر  شاهد  حکومتی  تعزیرات  اداره کل  در 
دشواری روند ترخیص و ورود کاالهای مشکوفه 

► هستیم.    بازار  به 

قوه  مردمی  ارتباطات  مرکز  رییس       ◄
قوه  اول  معاون  جامع  رسیدگی  گفت:  قضاییه 
»گوهرناز«  کثیرالشاکی  پرونده های  به  قضاییه 
و »رضوان« که به ۷ هزار نفر از مردم قم ارتباط 
دیدارهای  توجه  قابل  بخش های  از  دارد 
مردمی در جریان سفر استانی هیات عالی رتبه 

بود. قم  استان  به  قضایی 
در  پنجشنبه  شامگاه  رفاهی  اصغر  علی 
رییس  حضور  با  که  قم  قضایی  شورای  جلسه 
حل  برای  کرد:  اضافه  شد،  برگزار  قضاییه  قوه 
همچنین  قم  کثیرالشاکی  های  پرونده  مشکل 

شد. برگزار  نیز  ای  جداگانه  دیدارهای 
با  قضاییه  قوه  مردمی  ارتباطات  مرکز  رییس 

استان  مردم  از  نفر   ۴۰۰ به  قریب  اینکه  بیان 
دستگاه  عالی رتبه  هیات  حضور  با  همزمان  قم 
قوه  اول  معاون  با  استان،  این  در  قضایی 
سخنگوی  و  کشور  عالی  دیوان  رئیس  قضاییه، 
مسائل  و  مشکالت  و  کرده  دیدار  قضا  دستگاه 
صورت  به  قضایی  مقامات  این  با  را  خود 
در  گفت:  گذاشتند،  میان  در  چهره  به  چهره 
از  ۸۰ درصد  از  بیش  برای  این دیدارها  جریان 
درخواست های مردمی، دستورات قضایی الزم 

شد. صادر 
نامه   ۷۰۰ و  هزار  دریافت  به  اشاره  با  وی 
خلجستان،  قم،  از  مردمی  درخواست  و 
جریان  در  کهک  و  سلفچگان  جعفرآباد، 

استان  به  قضایی  عالی  هیات  روزه  یک  سفر 
روز  در  درخواست ها  این  تمامی  گفت:  قم، 
قم  استان  داخل  در  خرداد   ۲۶ پنجشنبه 
دریافت  پیامک های  و  شده  اسکن  و  ثبت 
برای  روز  همان  در  نیز  نامه ها  و  درخواست ها 

گردید. ارسال  متقاضیان 
در  که  بدیع  اقدام  یک  به  اشاره  با  رفاهی، 
به  قضایی  عالی  هیات  استانی  سفر  نتیجه 
در جریان  انجام خواهد شد، گفت:  قم  استان 
سفر رییس قوه قضاییه و هیات همراه به استان 
 ۲۰ تا  اتخاذ شد  ترتیبی  بار  برای نخستین  قم، 
در  قم،  استان  مردمی  مراجعه کنندگان  از  نفر 
قضاییه  قوه  عالی  شورای  اعضای  با  تهران 
مالقات داشته باشند و مساله و موضوع مدنظر 
خود را بدون واسطه و به صورت چهره به چهره 
با مقام قضایی مورد نظر در میان بگذارند؛ این 

شد. خواهد  شروع  آینده  هفته  از  مالقات ها 
مردمی  ارتباطات  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
سفر  جریان  در  قضاییه  قوه  ریاست  حوزه 
به  همراه  هیات  و  قضا  دستگاه  رییس  استانی 
را  خاص  و  ویژه  پیگیری  پوشه   ۳۰ قم  استان 
حصول  تا  موارد  این  کرد:  اظهار  داد،  تشکیل 

شد. خواهند  پیگیری  نهایی  نتیجه 
و  اسناد  ثبت  سازمان  رییس  بابایی  حسن 
امالک کشور نیز در این جلسه از صدور اسناد 
ملی  عرصه های  از  ۹۵درصد  برای  حدنگاری 

► داد.    خبر  قم  استان 

مدیرکل بازرسی استان:

دستگاه قضایی در قم جزیره ای عمل نمی کند

رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی در جریان سفر 
هیات عالی  قضایی به قم
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تأکید فرمانده سپاه قم 
بر کنترل فضای باشگاه ها و 

آرایشگاه ها

فرهنگی  قرارگاه  برای  اولویت هایی  اینکه  بیان  با  قم  سپاه  فرمانده 
موردتوجه  باید  اولویت ها  این  که  مشخص شده  دی   ۱۹ اجتماعی 
درمانی،  مراکز  برخی  گفت:  گیرد،  قرار  استان  دستگاه های  همه 
مدیریت  مکان ها  این  اگر  و  هستند  مروج  آرایشگاه ها  و  باشگاه ها 

داشت. نخواهیم  را  وضعیت  تغییر  عمومی  اماکن  در  نشوند 
موحد  محمدرضا  سردار  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش   به 
جلسات  سالن  در  که  دی   ۱۹ اجتماعی  فرهنگی  قرارگاه  نشست  در 
در  قم  شهرداری  زحمات  از  تقدیر  ضمن  شد،  برگزار  قم  شهرداری 
نیز یک  ارزشی اظهار کرد: طرح شهربانو  اقدامات  و  ۱۹ دی  قرارگاه 
شود. دنبال  همگانی  مشارکت  با  باید  که  است  کامل  و  جامع  طرح 

کارهای   ۱۴۰۰ سال  در  دی   ۱۹ قرارگاه  مسئوالن  داد:  ادامه  وی 
گسترده ای انجام دادند، اما هجمه دشمن بسیار سنگین است و این 
فرهنگی  کار  داشته است؛  ۳۰ سال وجود  از  بیش  نیز  هجمه دشمن 
ما  بلکه  بگیریم،  نتیجه  فردا  و  کنیم  کار  امروز  که  نیست  این طور 

هستیم. اساسی  و  بنیادی  کارهای  نیازمند 
اینکه در قرارگاه دورهم جمع  بیان  با  ۱۹ دی استان قم  دبیر قرارگاه 
محقق  را  قم  مورد  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خواسته  تا  شدیم 
کنیم، ابراز کرد: رسیدن به این هدف کار سختی است، اما امیدواریم 

کنیم. معرفی  شهرها  دیگر  الگوی  به عنوان  را  قم  که 
عنوان  و  تأکید  قرارگاه  کمیته های  جلسات  برگزاری  استمرار  بر  وی 
می توانند  نیز  حوزه  تبلیغات  معاونت  ظرفیت  از  کمیته ها  کرد: 
استفاده کنند و در این راستا تعامل میان کمیته ها باید افزایش یابد؛ 
و  اجراشده  یکدیگر  مشارکت  با  باید  قرارگاه  رزمایش های  و  طرح ها 

برسد. نتیجه  به  تا  یابد  استمرار 
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( با تأکید بر اینکه اولویت هایی 
همه  موردتوجه  باید  اولویت ها  این  که  مشخص شده  قرارگاه  برای 
دستگاه های استان قرار گیرد، گفت: برخی مراکز درمانی، باشگاه ها 
در  نشوند  مدیریت  مکان ها  این  اگر  و  هستند  مروج  آرایشگاه ها  و 

داشت. نخواهیم  را  وضعیت  تغییر  عمومی  اماکن 
قم  شهرداری  همت  به  که  شهربانو  طرح  کرد:  خاطرنشان  وی 
دانشگاه  است؛  الگوبرداری  قابل  نیز  مجموعه ها  دیگر  در  تهیه شده 
در  و  کنند  تهیه  استان طرح  و جوانان  ورزش  و  پزشکی، صمت  علوم 
نیرو  تأمین  و  بررسی شده  طرح  تا  می کنیم  کمک  قرارگاه  کمیته های 

باشند. داشته  را  الزم  مشارکت  باید  هم  دستگاه ها  اما  شود 
محلی  نیروهای  مشارکت  با  فرهنگی  کمیته  شد:  یادآور  موحد 
محوریت  با  نیز  اجتماعی  کمیته  در  و  می کند  ورود  بوستان ها  به 
را دنبال می کنیم. اعتماد کارهای مردمی  و خانه های  خانه های سبز 
جهادی  روحیه  الهی  حزب  و  انقالبی  تجمعات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سالم  سرود  همخوانی  همانند  حرکت هایی  گفت:  می دهد،  ارتقا  را 
آینده  هفته  سه شنبه  گیرد،  قرار  موردتوجه  بیشتر  باید  فرمانده 
مسجد  در  را  مهدی  یاوران  مردمی  اجتماع  خردادماه   ۳۱ با  همزمان 
نیز  نهادها  و  دستگاه ها  ظرفیت  که  داشت  خواهیم  جمکران  مقدس 

شد. خواهد  گرفته  بکار  راستا  این  در 

مدیرکل میراث  فرهنگی خبر داد:
برپایی جشنواره سفال و 

سرامیک در قم
برپایی  از  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
حضور  با  صنایع دستی  هفته  با  هم زمان  سرامیک  و  سفال  جشنواره 

داد. خبر  زند  تاریخی  خانه  در  سفال گر  هنرمند   ۳۰
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش  
سفال گری  هنر  اینکه  بیان  با  ارجمندی  علیرضا  قم،  صنایع دستی 
آثار  »کشف  کرد:  اظهار  دارد،  بشر  تاریخ  قدمت  به  پیشینه ای  قم  در 
و  خاوه  گورستان  و  دوریش  قلی  صرم،  باستانی  درتپه های  سفالینه 
ایرانی  یوزپلنگ  قدیمی ترین  نقش  به  منقوش  سفال  از  تکه ای  کشف 
است.« قم  استان  در  پیشه سفال گری  و  قدمت  گویای  قمرود  تپه  در 
این  بیان  با  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اصالت یک  و  فرهنگ  زبان گویای  و هنرهای سنتی  که صنایع دستی 
جامعه هستند که نسل به نسل منتقل شده اند، ادامه داد: »در همین 
با  سرامیک  و  سفال  جشنواره  صنایع دستی  هفته  مناسبت  به  راستا 
خانه  در  صنایع دستی  رشته  معروف ترین  و  قدیمی ترین  معرفی  هدف 

برگزاری است.« زند در حال  تاریخی 
هنرمند   ۳۰ حضور  با  سرامیک  و  سفال  »جشنواره  افزود:  ارجمندی 
با تولید زنده و در قالب کارگاه آموزشی تا ۲۸  پیشکسوت سفال گری 
 ۲۱ تا   ۱۷ ساعت  از  عصرها  و   ۱۳ تا   ۹ ساعت  از  صبح ها  خردادماه 

است.« هنر  این  به  عالقه مندان  حضور  پذیرای 
»با  گفت:  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
و  کارشناسان  حضور  با  نشستی  در  چرخ  با  سفال گری  افول  به  توجه 
سفال گران  انجمن  شد  مقرر  صنایع دستی  از  رشته  این  پیشکسوتان 
صدور  با  تا  شود  راه اندازی  سفالگری  شیوه  این  احیای  منظور  به  قم 

شود.« حمایت  عرصه  این  فعاالن  از  تسهیالت  اعطای  و  مجوزها 
حفظ  در  راسخ  عزمی  استان  میراث فرهنگی  »اداره کل  داد:  ادامه  او 
هنرهای  احیای  مسیر  در  که  هنرمندانی  از  و  دارد  هنری  میراث  این 

می کند.« حمایت  برمی دارند،  گام  فراموشی  حال  در 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  در بخش یک   واقع  اصلی  از۱۱۱۹۱  فرعی   ۱۴۸ به  پالک  باب ساختمان  تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  فرزندعلی  غالمی   سعید  بنام  که    ۵۱ پالک   ۳ کوچه   ۲۰ کوچه   – کلهری  متری   ۳۰ اراضی 
است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده  از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
روز سه شنبه  در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ مورخ   -۱/۲۹۹۱ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۳۳۸ الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
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یک   بخش  در  واقع  اصلی  از۱۰۴۷۳  فرعی  ۱۶/۷۸۰و۲۶  به  پالک  باب ساختمان  یک  تحدید حدود ششدانگ  چون 
فرزند  نیستانک   عسکری  علیرضا  بنام  که   ۴۸ پالک   – چپ  سمت  آخر  فرعی   ۶ کوچه   – نوبهار  خیابان  اراضی  قم  ثبت 
مطابق  طرفی  از  نیامده   تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  قدمعلی 
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ مورخ   -۱/۳۰۰۵ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود 
که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  انجام می 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در 
و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  خواهد 
دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵

 )۱۵۳۳۹ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
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خداحافظی »محمدی« از
 سینما تربیت قم 

طی  که  قم  تربیت  سینما  توانمند  و  متعهد  موفق،  مدیر  محمدی  علی 
چهار سال گذشته مدیریت این مجموعه فرهنگی را برعهده داشت، از 

کرد. استعفا  خود  سمت 
توانمند  و  متعهد  موفق،  مدیر  محمدی  علی  بیست،  شهر  گزارش  به 
مجموعه  این  مدیریت  گذشته  سال  چهار  طی  که  قم  تربیت  سینما 

کرد. استعفا  خود  سمت  از  داشت،  برعهده  را  فرهنگی 
او که از چهارسال قبل با بازنشستگی سید محمد تقی خوشرو، سکاندار 
این سینمای قدیمی و خاطره انگیز قم شده بود، در این مدت با تالش 

شبانه روزی و جهادی عملکرد موفق و چشمگیری داشت.
در دوران حضور محمدی در سینما تربیت قم که به حق می توان از آن 
به عنوان دوران طالیی این سینما یاد کرد، از زمان تعطیلی سینماهای 
تا  شد  استفاده  ممکن  شکل  بهترین  به  کرونا  شیوع  به دلیل  کشور 
از سال ها نوسازی شود و  نمای بیرونی و سالن نمایش این سینما بعد 
رنگ وروی دیگری بگیرد؛ موضوعی که سال ها مورد مطالبه عالقه مندان 
و  او  جهادی  همت  و  پیگیری  دلسوزی،  با  و  بود  سینما  مخاطبان  و 

خورد. رقم  قم  آموزش وپرورش  اداره کل  وقت  مدیران  حمایت 
او استانداردهای سینماداری را در این سینما تغییر داد، در شرایطی که 
بسیاری از مخاطبان این سینما به دالیل متعددی از جمله قدیمی بودن 
و بعضًا برخوردهای نامناسب از این سینما فاصله گرفته بودند، در دوران 
حضور او مجددًا به این سینما بازگشتند و با سینما تربیت آشتی کردند.

و  مقدس  دفاع  ژانر  از  متنوعی  فیلم های  دوران  این  در  دیگر  سوی  از 
اجتماعی تا کمدی و کودک به روی پرده این سینما رفت و به خواست 
و سالیق اقشار مختلف جامعه و عالقه مندان به سینما احترام گذاشته 

شد.
با  ارتباط و تعامل نزدیکی  محمدی در دوران حضورش در این سینما، 
فرهنگیان، اهالی رسانه، گروه های انقالبی و عموم عالقه مندان به هنر 
برخی  در  مرسوم  تنگ نظری های  از  پرهیز  با  و  کرد  برقرار  قم  در  هفتم 
حداکثری،  جذب  مشی  بودن  دارا  و  قم  هنری  و  فرهنگی  فضاهای 
به  و  کوشید  مختلف  سالیق  و  تفکرات  با  سینما  تماشاگران  حفظ  در 
نام سینما تربیت قم در سالیان اخیر همواره در صدر  همین دلیل هم 
پرمخاطب ترین سینماهای قم دیده می شد و بیشترین فروش فیلم های 

بود. سینما  این  به  متعلق  نیز  سینمایی 
تربیت  سینما  در  محمدی  علی  مدیریت  توجه  قابل  نکات  دیگر  از 
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  سه  از  سینما  این  میزبانی  به  می توان  قم 
فستیوال  مهم ترین  عنوان  به   ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۸  ،۱۳۹۷ سال های  در 
سینمایی کشور اشاره کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز این سینما به دلیل انجام 

نشد. فجر  جشنواره  از  میزبانی  به  قادر  بازسازی  عملیات 
محمدی شش ماه قبل در زمان بازگشایی سینما تربیت قم در گفتگویی 
ز تالش برای راه اندازی سالن دوم این سینما نیز خبر داده بود که حاال 

با رفتن او از سینما مشخص نیست سرنوشت این طرح به کجا برسد.
خاطرنشان می شود با پذیرش استعفای علی محمدی از سوی علیرضا 
رحیمی مدیرکل آموزش و پرورش قم، مهدی قبیتی زاده به عنوان مدیر 

جدید این سینما معرفی شد.

آغاز ثبت نام کارگاه های 
تابستان کانون پرورش فکری قم

ثبت نام کارگاه های حضوری فصل تابستان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان قم آغاز شد.

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش   به 
نوجوانان قم، ثبت نام کارگاه های حضوری فصل تابستان کانون پرورش 

شد. آغاز  قم  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
نوجوانان، غنی سازی  و  وتقویت روحیه کودکان  و شادابی  ایجاد نشاط 
بین  از  ادبی  و  هنری  استعدادهای  پرورش  و  کشف  و  فراغت  اوقات 
کودکان و نوجوانان از جمله اهداف برگزاری فعالیت های ویژه تابستان 

است.
تخصصی  های  کارگاه  و  عمومی  کارگاه های  در  حضور  به  عالقه مندان 
و  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مراکز  به  مراجعه  با 
هنری،  فرهنگی،  جذاب  دوره  عنوان  ده ها  از  کارگاه ها  این  در  ثبت نام 

می شوند. بهره مند  فناوری  و  ادبی،علمی 
فعالیت های عمومی مراکز فرهنگی هنری کانون شامل هشت فعالیت 
و  قرآن  با  آشنایی  کتاب،  بحث  کتاب،  امانت  جمله  از  محور  کتاب 
گفتن  خوب  و  شنیدن  خوب  و  گفتن  خوب  مهارت های  احادیث، 
) نگاری  نشریه  فیلم،  نقد  )انیمیشن،  بحث  و  پخش  )قصه گویی(، 

وقایع(  مشاغل،  مفاخر،  شناخت)سرزمین،  الکترونیکی،  کاغذی، 
بو. خواهد 

پیشرفته  و  تکمیلی  مقدماتی،  دوره های  شامل  تخصصی   کارگاه های 
است. شده  برنامه ریزی  و  طراحی  مختلف  سنی  گروه های  برای 

همچنین کارگاه های نوشتن خالق، خوانش متون کهن، هنرهای بومی 
عکاسی،  پویانمایی،  سرد،  لعاب  سفال گری،  ،خوشنویسی،  سنتی  و 
رباتیک،  نجوم،  نقالی،  بازیگری،  و  خالق  نمایش  طراحی،  نقاشی، 
این  از  برخی  عنوان  و…  علمی  ورکشاپ های  زیست شناسی،  شطرنج، 
کارگاه های پیش بینی شده برای دوره تابستان کودکان و نوجوانان است.

بر همین اساس عالقه مندان در گروه های سنی »نوباوه« ۴ سال به باال، 
»نونگاه« ۱۲ سال  باال،  به  »نونهال« ۹ سال  باال،  به  »نوخوان« ۷ سال 

به باال، »نوجوان« ۱۵ سال به باال و بزرگسال، برنامه ریزی شده است.
کانون  فعالیت های  و  خدمات  از  استفاده  به  عالقه مندان  است  گفتنی 
اطالعات  دریافت  برای  می توانند  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

کنند. مراجعه  قم  دراستان  کانون  هنری  فرهنگی  مراکز  به  بیشتر 

خبـر

مخرب  مداخالت  گویند  می  منتقدان       ◄
معصومه  حضرت  حرم  عتیِق  صحن  در  گسترده 
حال  در  را  معتبر  تاریخی  سند  یک  )س(، 
تأکید می  آنان  قرار داده  است.  مخدوش شدن 
مرمت  اصول  رعایت  بدون  و  تصرف  دخل   کنند 
تعویض  با  عتیق  مبارک  صحن  جنوب  ضلع  در 
توجیه  با  غربی  ضلع  در  و  اصیل  کاشی های 

است رخداد  حال  در  قرینه سازی  ناموجه 
خواهر  و  کاظم)ع(  امام  تن  پاره  دفن  از  پس 
از  خزرج  بن  موسي  قم،  در  رضا)ع(  امام 
بر  بوریا  از  سایباني  بیت)ع(،  اهل  دوستداران 
حضرت  که  این  تا  داد  قرار  شریفش  قبر  فراز 
زینب فرزند امام جواد )ع( به سال ۲۵۶ هجري 
عمه  شریف  قبر  فراز  بر  را  گنبد  اولین  قمري 
سالیان  طول  در  آن  از  پس  کرد.  بنا  بزرگوارش 
مورد  همواره  ایشان  مطهر  مرقد  امروز  تا  دراز 
و  بوده  ارادتمندان  و  شیعیان  احترام  و  توجه 
یافته  تکمیل  و  توسعه  و  شده  بنا  تجدید  بارها 
گنبد،  ضریح،  داراي  مطهر  حرم  امروزه  است. 
و  ها  گلدسته  ها،  ،صحن  ها  ایوان  ها،  رواق 

است. زیبایي  بسیار  بناهاي 
از  بخشی  حرم  ازبناهاي  هریك  تاریخي  سیر 
هویت و تاریخ درخشان قم و اهالی آن است و با 

زندگی مردمان این خطه پیوند دارد.
مظفر  "امیر  دستور  به  هجري   ۶۰۵ سال  در 
مظفر،  آل  خاندان  بزرگ  اسماعیل"  بن  احمد 
"محمد  زمان  آن  ساز  کاشي  استاد  ترین  بزرگ 
و  ساخت  کار  قمي"  کاشي  طاهر  ابي  بن 
پرداخت کاشي هاي متنوع مرقد را شروع کرد و 
بعد از هشت سال، در سال ۶۱۳ کاشي هاي آن 
آماده گردید و کار گذاشته شد. در سال ۱۳۷۷ 
آمیخته  که  جدید  شکل  به  مطهر  مرقد  شمسي 
و  شد  بنا  تجدید  است  سنگ  و  کاشي  از  اي 
همچنین دیواره هاي داخلي با سنگ مرمر سبز 

گردید. آراسته 
در سال ۹۶۵ هجري شاه طهماسب صفوي، 
به  آراسته  آجري  ضریحي  مرقد  طرف  چهار  در 
بنا  معرق  هاي  کتیبه  و  رنگ  هفت  هاي  کاشي 
نمود و در اطراف آن منافذي باز بود تا هم مرقد 
داخل  را  خود  نذورات  زائران  هم  و  شود  دیده 
قمري  هجري   ۱۲۳۰ سال  در  بریزند.  ضریح 
نقره پوش کرد که  را  فتحعلي شاه همان ضریح 
و در سال  به مرور زمان فرسوده شد  این ضریح 
نقره  و  سابق  ضریح  نقره  از  که  ضریحي   ۱۲۸۰
هاي موجود در خزانه ساخته شده بود به جاي 

گردید. نصب  آن 
این ضریح چندین مرتبه تجدید بنا و اصالح 
حضرت  مرقد  روي  متمادي  هاي  سال  و  شد 
هجري   ۱۳۶۸ سال  در  که  این  تا  بود  باقي 

شکل  زمان  آن  تولیت  دستور  به  شمسي 
و  ظرایف  با  را  ضریحي  و  دادند  تغییر  را  ضریح 
نصب  آن  جاي  به  اي  ویژه  هنري  شاهکارهاي 
تربت  برفراز  همچنان  ضریح  آن  که  نمودند 
ماه  اسفند  در  و  است  برقرار  حضرت  نوراني 
جدید  تعمیرات  و  اصالحات  شمسي   ۱۳۸۰

گرفت. صورت 
را  مطهر  ضریح  به  تر  نزدیك  هاي  محدوده 
رواق  چهار  داراي  مطهر  حرم  گویند.  مي  رواق 
است. رواق باالسر که محوطه بین مسجد باالسر 
تا ضریح مطهر است و با آیینه کاري و گچکاري 

است. شده  آراسته  زیبا  بسیار  هاي 
ایوان طال و  بین  رواق دارالحفاظ که محوطه 

است. مطهر  ضریح 
زنانه  در بخش  که  بهشتي(  آینه )شهید  رواق 
رواق  و  است  واقع  )س(  حضرت  پاي  پایین  و 
تا  طباطبایي  مسجد  بین  محوطه  که  پیشرو 

است. مطهر  ضریح 
پر  و  تاریخی  صحن  دو  داراي  مطهر  حرم 
دیگر  از  آن  معماری  جزئیات  که  است  قدمت 
و  است  قم  در  بیت)ع(  اهل  جذابیت های حرم 

است. اسالمی  تمدن  از  ای  آیینه 
1. صحن نو )اتابکي(: این صحن زیبا داراي 
غربي  و  شرقي  و  جنوبي  شمالي،  ایوان  چهار 
است: ایوان شمالي آن ورودي از میدان آستانه 
ایوان  و  قبله  طرف  از  ورودي  جنوبي  ایوان  و 
شرقي ورودي از خیابان ارم و ایوان غربي همان 
هاي  ایوان  این  از  کدام  هر  در  است  آینه  ایوان 
خاصي  معماري  هنري،  آثار  و  ظرایف  شده  یاد 
آثار )میزرا علي  آز  این صحن  به کار رفته است. 
اصغر خان صدر اعظم( است که از سال ۱۲۹۵ 
طول  آن  بناي   ۱۳۰۳ سال  تا  قمري  هجري 

است. کشیده 
۲ - صحن عتیق )قدیم(: صحن عتیق )واقع 
است  صحني  اولین  مبارکه(  روضه  شمال  در 
صحن  این  شده،  بنا  مبارکه  بارگاه  این  در  که 
با  ایواني  است.  گرفته  فرا  زیبا  ایوان  چهار  را 
)ورودي  طال  ایوان  همان  که  جنوب  در  عظمت 
در  ایواني  و  باشد  مي  مطهره(  روضه  به  صحن 
شمال که ورودي فیضیه به صحن را تشکیل مي 
شده  بنا  آن  روي  خانه  نقاره  ساختمان  که  دهد 
است و ایواني در غرب که ورودي مسجد اعظم 
ورودي صحن  ایوان  و در شرق،  به صحن است 
عتیق به صحن نو واقع است. این صحن و ایوان 
شاه  همسر  بیگي"  "شاه  را  آن  اطراف  هاي 
قمري  هجري   ۹۲۵ سال  در  صفوي  اسماعیل 
بنا نمود. از سال ۱۳۷۷ نیز تعمیرات اساسي در 
که  است  اطراف شروع شده  مقابر  و  این صحن 

دارد. ادامه  همچنان 

به  ای  نامه  در  فعاالن  از  گروهی  حال 
خواستار  معصومه)س(  حضرت  حرم  تولیت 
صحن  غربی  و  جنوبی  جداره  تخریب  توقف 
به  گزارش  این  در  اند.  شده  حرم  عتیق 
زیبایی  و  معماری  سترگ  ابعاد  از  ای  گوشه 
ها و هویت بکار گرفته در حرم قم که بخشی 
اشاره  ایران است  و  اساسی در تمدن اسالم 

رفت.

مخرب  مداخالت  گویند  می  منتقدان  حال 
معصومه  حضرت  حرم  عتیِق  صحن  در  گسترده 
حال  در  را  معتبر  تاریخی  سند  یک  )س(، 
تأکید می  آنان  قرار داده  است.  مخدوش شدن 
مرمت  اصول  رعایت  بدون  و  تصرف  دخل   کنند 
تعویض  با  عتیق  مبارک  صحن  جنوب  ضلع  در 
توجیه  با  غربی  ضلع  در  و  اصیل  کاشی های 
است.  رخداد  حال  در  قرینه سازی  ناموجه 
آن که  حال  اند:  افزوده  خود  نامه  در  گروه  این 
سوای قدمت و تاریخ اثر، تعرض پیشین به ضلع 
شرقی صحن مبارک عتیق، خود امری نادرست 
فضا  ریتم  و  تناسبات  مقیاس،  تغییر  جهت  در 
غربی،  ضلع  در  آن  قرینه سازی  با  که  بوده 
لکن  بود.  خواهیم  ناصواب  فعل  تکرار  شاهد 
عرصه  حفاظتی  مقررات  و  ضوابط  استناد  به 
و  تاریخی، هرگونه ساخت  و مجموعه های  بناها 
تفکیک  تصرف،  و  دخل  اجرایی،  عملیات  ساز، 
و  اعیان  و  عرصه  کالبد  یا  نما  در  تغییر  عرصه، 
هرگونه اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به 
عرصه و اعیان اثر تاریخی گردد ممنوع است. به 
تصرف  حق  مقّدس  شرع  و  فقهی  نظر  از  عالوه 
بانی  و  واقف  نیت  و  ندارد  وجود  صحن  این  در 
کردن  زائل  و  حیف  راستای  در  نباید  جدید 

باشد. خود  از  پیش  وقفیات 
حرم  مدیران  برخی  که  است  حالی  در  این 
ادعاها  این  به  نسبت  را  هایی  پاسخ  نیز  مطهر 
تأکید  حتی  و  اند  کرده  مطرح  ها  نگرانی  و 
به  حتی  قدمت داری  کاشی  »هیچ  کنند  می 
هادی)ع(  امام  صحن  در  سانت  یک  اندازه 
صورت  به  باید  مدعیان  و  است  نخورده  دست 
مستند و مصداقی بگویند، اینکه شخصی بیاید 
موضوعی را روی هوا مطرح کند و ذهن رسانه ها 
و مردم را درگیر و آلوده کند و بعد هم کنار برود، 

نیست.«. درست 
یک  در  متفاوتی  اظهارات  و  رویداد  چنین 
بر  دیگر  بار  کارشناسی  و  تخصصی  حوزه 
برای هم  و نخبگان قم  ضرورت اجتماع مدیران 
شهر  نیاز  مورد  مختلف  های  بخش  در  افزایی 

► گذارد.     می  صحه 

»گویه« گزارش می دهد:

نگرانی ها نسبت به دستکاری در معماری حرم مطهر قم
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◄     استاندار قم با تأکید بر توانمندی 
استان  گفت:  قم  شهرداری  و  شهر  شورای 
بخش  دو  در  الزم  ظرفیت های  از  قم 
اجرای  برای  انسانی  نیروی  و  زیرساخت ها 
برخوردار  شهری  یکپارچه  مدیریت  پایلوت 

است.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش   به 
در  شاهچراغی  محمدتقی  سید  قم، 
شورای  رئیس  سروری  پرویز  با  دیدار 
و  شوراها  جایگاه  ارتقاء  استان ها،  عالی 
از  یکی  را  شهری  یکپارچه  مدیریت  ایجاد 
داشت:  اظهار  و  دانست  دولت  آرزوهای 
در  جمعیت  باالی  تعداد  باوجود  قم  شهر 
شهر می تواند به عنوان پایلوت این موضوع 

شود. انتخاب  کشور  در 
وی حضور ۹۴ درصد جمعیت استان را 
قم  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  قم  در شهر 
ظرفیت و زیرساخت های الزم برای مدیریت 

می تواند  و  داشته  را  یکپارچه  شهری 
بسیاری از معضالت و چالش های شهر قم 
رئیس جمهور  اخیر  سفر  در  و  کند  حل  را 
برای  بودجه  و  مجوز  بیشترین  قم  شهر  به 

شد. گرفته  شهری  مدیریت 
استان ها  توان  و  ظرفیت  قم  استاندار 
موردبررسی  را  دیگر  شهرستان های  و 
قرارداد و تأکید کرد: شهر قم فرصت بسیار 
خوبی برای آغاز این کار بوده و بسیاری از 
چالش های سایر استان ها را ندارد و از نگاه 
قم  شهر  در  الزم  زیرساخت های  نیز  دولت 
شهرداری  و  قم  شهر  شورای  و  دارد  وجود 
این  آغاز  برای  پتانسیل خوبی  و  ظرفیت ها 

دارند. طرح 
زیرساخت های  بر  داد: عالوه  ادامه  وی 
نیروی  ظرفیت  طرح،  اجرای  برای  الزم 
وجود  قم  شهر  و  استان  در  باالیی  انسانی 
کرده  استفاده  آن  از  می توانیم  که  دارد 

می توان  جامع  برنامه ریزی  یک  با  و 
توانمندی های الزم را نیز به وجود بیاوریم.

سایر  از  استفاده  شاهچراغی 
کرد  مطرح  نیز  را  دستگاه ها  ظرفیت های 

تربیت  برای  مرکز مجزا  ایجاد یک  و گفت: 
نیروهای  سازی  کادر  و  انسانی  نیروی 
انقالبی در حوزه مدیریت شهری الزم است 
کشور  در  هدف  این  به  رسیدن  برای  که 

می تواند  و  داشته  را  الزم  آمادگی  قم  شهر 
و  شرایط  و  کرده  ایجاد  را  مرکزی  چنین 

است. دارا  را  آن  امکانات 
را  پایتخت  به  قم  شهر  نزدیکی  وی، 
و  دانست  قم  شهر  امتیازات  از  دیگر  یکی 
برای  و  کوچک  شهرهای  در  کرد:  اضافه 
برای  و  کارکنیم  بیشتر  باید  عدالت  اجرای 
شهرهای  شهرداری های  توانمندسازی 
مانند  مهم  زیرساخت های  در  کوچک 

شود. اندیشیده  راهکاری  آتش نشانی 
نگاه  این  استاندار قم خاطرنشان کرد: 
حال  در  به خوبی  قم  استان  در  نگرش  و 
حال  در  کوچک  شهرهای  و  بوده  اجرا 
همکاری  و  است  توانمندسازی  و  تجهیز 
در  و  شکل گرفته  دستگاه ها  بین  خوبی 
به خوبی  مهم  این  به   ۵ ماده  کمیسیون 
به زودی  امیدواریم  که  می شود  پرداخته 

► بزنیم.     رقم  را  خوبی  اتفاقات 

استاندار قم خبر داد:

● آمادگی قم برای اجرای مدیریت یکپارچه شهری    ●

◄     رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: 
مسائل  در  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  ظرفیت  از 
درستی  استفاده  کشور  حساس  و  مهم  جایگاه های  و 
نشده است و صرفًا این نهاد در حوزه طرح های شهری 

است. محصورشده 
آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری امروز در دیدار 
داشت:  اظهار  کشور  استان های  عالی  شورای  رئیس 
در  مردم  حضور  و  الهی  توجهات  و  عنایت  بر  تکیه 
صحنه های مختلف زندگی اجتماعی از شروط اساسی 

است. اسالمی  جامعه  ساختن  برای 
کرد:  اضافه  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
رایج  نظام های  سایر  با  مقایسه  در  ایران  اسالمی  نظام 
در دنیا دارای مجریان صالح به معنای عام آن، قوانین 
مترقی برگرفته از قرآن و آموزه های دینی و مردم همراه 

است. اجتماعی  بزرگ  بحران های  در 
وی با اشاره فعالیت نهاد شورا طی نزدیک به سه دهه 
گذشته، بیان کرد: در این مدت شوراهای اسالمی شهر 
نقاط  تا  است  الزم  اما  داشته  مثبتی  اقدامات  روستا  و 
قرار  موردتوجه  و  شناسایی  به درستی  مثبت  و  ضعف 

بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شوراهای 
اسالمی شهر و روستا یک ظرفیت عظیم در کشور است، 
این  فعالیت  اما  نهاد  این  باالی  ظرفیت  به رغم  گفت: 
و عمرانی محدوده  پروژه های شهری  در حدود  شوراها 
و  سیاسی  مهم  بزنگاه های  برخی  در  نهاد  این  و  شده 

دارد. کمرنگی  حضور  اجتماعی 
و  اسالمی شهر  ظرفیت شوراهای  از  داد:  ادامه  وی 
کشور  حساس  و  مهم  جایگاه های  و  مسائل  در  روستا 

استفاده درستی نشده است و صرفًا این نهاد در حوزه 
است. محصورشده  شهری  طرح های 

و  شوراها  اقدامات  اینکه  بیان  با  قم  امام جمعه 
سبز،  فضای  شهری،  مبلمان  حوزه  در  شهرداری 
ترافیک و غیره قابل تقدیر و قدردانی است، اضافه کرد: 
ازآنجایی که دشمنان همت خود را برای نابودی انقالب 
اسالمی به کار گرفته باید از ظرفیت نهاد بزرگ شورا برای 
ایجاد اجماع عمومی و ایستادگی در برابر دشمنان بهره 

شود. برده  بیشتری 
عضو  هزار   ۱۲۶ داشت:  اظهار  بوشهری  حسینی 
شوراهای اسالمی شهر و روستا از دل مردم و با رأی مردم 
اهداف  جهت  در  می توانند  افراد  این  و  اند  خواسته  بر 
رهبری و نظام در عرصه های مهم کشور، تأثیری داشته 
باشند که سایر نهادها فاقد قابلیت آن هستند.    ►

◄     رئیس شورای عالی استان های کشور گفت: 
از  قم به دلیل ویژگی های خاص خود و سکونت بیش 
بیشترین  قم،  شهرستان  در  آن  جمعیت  از  درصد   90
را  شهری  یکپارچه  مدیریت  اجرای  برای  را  قابلیت 

دارد.
جامعه  رئیس  با  دیدار  در  امروز  سروری  پرویز 
فعالیت  داشت:  اظهار  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  در  نفر  هزار   ۱۲۶
تبلور  آمده اند،  کار  روی  مردم  مستقیم  رأی  با  که 

است. دینی  مردم ساالری 
مردم ساالری  ویژگی های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  ابراز  است،  آن  دینی  جلوه  اسالمی  انقالب  در 
تالش  خود  پیروزی  ابتدای  همان  از  اسالمی  انقالب 
امنیتی، سیاسی،  تمام حوزه های  را در  تا مردم  کرده 

دهد. مداخله  غیره  و  اقتصادی  فرهنگی، 
از  یکی  کشور  استان های  عالی  شورای  رئیس 

فقدان  را  ایران  در  شورایی  جامعه  مهم  خألهای 
کرد:  اضافه  و  دانست  آن  اعضای  بین  در  آموزش 
حدود  جمعیت  به  نسبت  به  نهاد  این  تخلفات  حجم 
ولی  نیست  قابل اعتنایی  رقم  که  است  درصد  دهم   ۴

است. زیاد  هم  میزان  همین 
شوراهای  اعضای  آموزش  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
که  زمانی  از  باید  افزود:  روستا  و  شهر  اسالمی 
فعالیت جدید  که  زمانی  تا  وارد شورا می شود  عضوی 
می برد،  زمان  ماه   ۴ حدود  که  می شود  شروع  شورا 
اداری،  مباحث  خصوص  در  را  الزم  آموزش های 

بگذراند. را  اسالمی  و  انقالبی  مدیریت  قانونی، 
نهادینه  خصوص  در  نهاد  این  شد:  یادآور  سروری 
همچنین  و  دینی  مردم ساالری  اصل  بیشتر  کردن 
انقالبی اعضای شوراهای  و  آموزش مدیریت اسالمی 
همراهی  و  تعامل  نیازمند  روستا  و  شهر  اسالمی 

است. علمیه  حوزه های 

تنش  زمان  در  شورا  نهاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اعتماد  مورد  دلیل  به  امنیتی  معضالت  و  اجتماعی 
شایسته  گفت:  دارد  را  ظرفیت  باالترین  بودن  وثوق  و 
است تا استفاده حداکثری از ظرفیت ۱۲۶ هزار عضو 

شود. روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
کرد:  ابراز  کشور  استان های  عالی  شورای  رئیس 
اهداف  و  اجتماعی  نشاط  شورایی  جامعه  اینکه  برای 
ناظر  کنونی  خألهای  باید  کند،  بازیابی  را  خود  عالیه 
و  اسالمی  شورای  مجلس  دولت،  سطح  در  قانون  به 

برود. میان  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
حوزه  در  دولت  قانون  طبق  داشت:  اظهار  وی 
مدیریت  و  داشته  باید  نظارتی  وظیفه  مدیریت شهری 
شوراها  توسط  زیرساخت ها  تأمین  با  شهری  یکپارچه 

گیرد. انجام  شهرداری  و 
سروری تصریح کرد: قم به دلیل ویژگی های خاص 
آن  جمعیت  از  درصد   ۹۰ از  بیش  سکونت  و  خود 

اجرای  برای  را  قابلیت  بیشترین  قم،  شهرستان  در 
► دارد.    را  شهری  یکپارچه  مدیریت 

به  سفر  جریان  در  گفت:  قضاییه  قوه  رییس       ◄
مسائل  به  ویژه  رسیدگی   جهت  کارگروهی  قم  استان 
و  مالقات کنندگان  جانب  از  مطرح شده  مشکالت  و 

شد. تشکیل  مردمی  نامه های  بررسی 
در  ای  اژه  محسنی  غالمحسین  االسالم  حجت 
با  تقلید،  مراجع  از  همدانی  نوری  الله  آیت  با  دیدار 
استان  به  قضایی  عالی  هیات  سفر  اهداف  به  اشاره 
در  و مصوبات صورت گرفته  برنامه ها  و  اقدامات  و  قم 
دستگاه  ارشد  مدیران  کرد:  اظهار  سفر  این  جریان 
قضایی در جریان سفر به استان قم با حدود ۳۳۰ تن 
بررسی  به  و  کردند  دیدار  حضوری  صورت  به  مردم  از 
پرداختند. آنها  قضایی  و  حقوقی  مسائل  رسیدگی  و 
موضوعات  از  برخی  افزود:  دستگاه  رییس 
مسئوالن  با  مالقات کنندگان  جانب  از  مطرح شده 

عالی قضایی در جریان سفر به استان قم، اختصاص 
به  نسبت  ما  حال  این  با  نداشت؛  قضایی  دستگاه  به 
پیگیری های  توان  در حد  نیز  قبیل درخواست ها  این 

آورد. خواهیم  عمل  به  را  الزم 
دستگاه  از  نمایندگانی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرکشی  به منظور  قم  استان  مختلف  نقاط  به  قضایی 
اعزام  مردم  مشکالت  به  رسیدگی  و  قضایی  مراکز  از 
شدند و گزارش های خود را برای ترتیب اثر دادن ارائه 

کردند.
قضاییه  قوه  اقدامات  به  اشاره  با  همجنین  وی 
اموال  انبارهای  ساماندهی  جهت  اخیر  ماه های  طی 
قم  استان  به  سفر  جریان  در  داشت:  بیان  تملیکی 
موضوع تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی استان 

► گرفت .    قرار  ویژه  توجه  مورد 

انتقاد رئیس جامعه مدرسین از عدم استفاده درست از ظرفیت شوراها؛

●  تقدیر از اقدامات مدیریت شهری در شهرها    ●

پرویز سروری:

●  قم بیشترین قابلیت برای اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری را دارد    ●

اژه ای در دیدار با آیت الله نوری همدانی: 

●  کارگروه رسیدگی ویژه به مشکالت مردم قم تشکیل شد    ●

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

اند. نموده 
کالسه   پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۵۸۰ شماره   -رأی   ۱
در  عبدالعباس  فرزند  زرگوش  فاضل  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۴۳
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۱/۶۲ مترمربع پالک شماره ۶۵۵۳ 
اصلی  واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از کاظم کاظمی به موجب سند رسمی ۳۱۹۰۰ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۲۳ 

 )۱۳۸۳۷ الف  م  قم.)   ۳ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط    ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۵۷۴ شماره  رأی   -۲
ابوالفضل  فرزند  یزدی  زاده  حسن  محمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۴۳
 ۱ مترمربع پالک شماره    ۷۷/۸۱ به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ یک 

به  اداره یک قم  از ۱۰۴۵۵  اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک  فرعی 
موجب سند رسمی ۳۶۶۷۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ دفتر ۴۴ قم.) م الف ۱۳۸۳۸( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰ شماره  رأی   -۳
ششدانگ  در  ابوالفضل  فرزند  وای  زهره  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۲۱
فرعی   ۱۳ شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۸/۲۸ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  درقم  واقع  ۱۱۳۹۵اصلی  از 
مشاعی  مالکیت  سند  قمی  زاده  رمضان  محسن  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
مورخ   ۴۶۷۸ شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   ۷۷ صفحه   ۳۵۴ دفتر  در  صادره 

 )۱۳۸۳۹ الف  م  قم.)   ۶۱ خانه  دفتر   ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۲۲ شماره  رأی   -۴
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۹۵ خانم صدیقه دهقان طرزخانی فرزند علی اصغر 
شماره  پالک  مترمربع   ۱۸۰/۴۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
۱۱۵۲۱ اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 

 )۱۳۸۴۰ الف  م    ( قم.   ۵۹ دفترخانه   ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مورخ   ۳۲۹۷۰ شماره 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

قدس(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
مهدی زارع شحنه  - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تاکید کرد؛
لزوم تشکیل کمیته جذب 
اعتبارات در دستگاه های 

اجرایی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم در دومین جلسه ذیحسابان 
مهلت  به  اشاره  با  استان،  اجرایی  دستگاه های  مالی  امور  مدیران  و 
بر  عمرانی،  اعتبارات  جذب  برای  تیرماه  پایان  تا  دستگاه ها  کوتاه 

کرد. تاکید  استان،  دستگاه های  در  اعتبارات  جذب  کمیته  تشکیل 
در  اجتماعی  مسئولیت  احساس  لزوم  به  اشاره  با  فراهانی  مهدی 
ذیحسابان و مدیران، تاکید کرد با تشکیل کمیته جذب و گزارش های 
به  اعتبار  موکول کردن جذب  از  اعتبارات، دستگاه ها  مانده  از  منظم 
به  نسبت  واقعی  با صورت وضعیت های  و   پایانی، خودداری  روزهای 

کنند. اقدام  اعتبارات  جذب 
پیگیری  گفت:  نیز  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
جذب اعتبارات مصوب، مهم تر از تصویب اعتبارات است و اگر اعتبار 
تخصیصی یک دستگاه به دلیل عدم جذب، رسوب کند، ضمن اینکه 
از  می دهد  قرار  الشعاع  تحت  را  اعتبارات  تخصیص  مراحل  سایر 
می شود. تزریق  دیگر  پروژه های  به  و  خارج  مربوطه  دستگاه  حساب 

استان،  توسعه  و  پیشرفت  برای  دغدغه مندی  خوشبختانه  گفت:  وی 
انتظار  و  است  مشهود  وضوح  به  دستگاه ها  ذیحسابان  و  مدیران  در 
بتوانیم  عمرانی،  اعتبارات  جذب  برای  مضاعف  تالشی  با  می رود 

باشیم. استان  داشته  عمران  و  پیشرفت  در  سهمی 
دستگاه های  از  مجددانه  گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
و غیر منقول  اموال منقول  افزایی در مولدسازی  تعامل و هم  استان، 
را خواستاریم، چرا که در صورت تعامل، دستگاه متقاضی و داوطلب 
هزینه  کم ترین  با  را  مازاد  مصرفی  وسایل  یا  ساختمان  می توانند 
مشکالت  حل  برای  دارایی  و  اقتصاد  هماهنگی  با  المال،  بیت  برای 

بگیرند. کار  به  و  جا  به  جا  دستگاه ها، 
سال،  شش  از  بیش  که  صفا  حامد  محمد  آقای  از  جلسه،  این  در   
لوح سپاس  اهدای  با  داشت  عهده  بر  را  ذیحسابان  جلسات  دبیری 

شد. تقدیر 
حساب ها  تلفیق  اداره  همکاران   همه  از  جلسه،  این  در  همچنین   
تهیه  برای  تیمی  کار  و  مضاعف  تالش  دلیل  به  بدهی ها،  امور  و 
تشکر  و  تقدیر  متبوع،  وزارت  به  موقع  به  ارسال  و  بهنگام  گزارشات 
از  نمایندگی  به  جلسه،  زمان  محدودیت  دلیل  به  و  گرفت  صورت 
اهدا شد. لوح سپاس  به خانم سمانه قاسمی،  تلفیق  اداره  همکاران 
ادامه  جلسه  دستور  پیگیری  با  استان،  ذیحسابان  جلسه  دومین 
حساب  ذی  عاملین  تنخواه  حساب  افتتاح  چگونگی  تشریح  و  یافت 
مباحث  مهم ترین  از  یکی  ملی  بانک  کارشناس  توسط  کارپردازان  و 

بود. جلسه  این  در  مطروحه 
بودجه سال جاری که  قانون   6 تبصره  )د(  بند  به  اهتمام دستگاه ها   
بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای 
به اداره کل امور  یا حقوقی را  تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی 
ارزش  عوارض  و  مالیات  و  نماید  ارسال  استقرار  محل  استان  مالیاتی 
افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه های واقع در 
جلسه  این  در  که  بود  مواردی  از  می شود،  واریز  استان  حساب  به  قم 
و  تحقق  به  نسبت  که  شد  خواسته  استان  اجرایی  دستگاه های  از 

باشند. داشته  ویژه  اهتمام  قانونی  بند  این  از  مراقبت 

جریمه ۴2 میلیون تومانی بابت 
تخلیه غیرمجاز پسماند در قم

شفیعی با اشاره به شناسایی یک تانکر حمل و نقل پسماندهای صنعتی 
کرده  شکوهیه  شهرک  اطراف  در  پسماند  غیرمجاز  تخلیه  به  اقدام  که 
 42 به  بدوی  دادگاه  در  محیطی  زیست  متخلف  این  کرد:  تصریح  بود، 
میلیون تومان جزای نقدی بابت خسارت وارده به محیط زیست محکوم 
شده است و این نشان از اراده جدی دولت و دستگاه قضا در برخورد با 

دارد. زیست محیطی  تخلفات 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  انسانی  معاون  شفیعی  احمد  سید 
راستای  در  کل  اداره  این  اقدامات  و  ها  برنامه  به  اشاره  با  قم  استان 
اندازی  راه  با  گفت:  قم  در  صنعتی  پسماندهای  مدیریت  و  ساماندهی 
سامانه جامع محیط زیست )iranemp.ir( وضعیت پسماندهای ویژه و 
تحت  کامال  آن  نهایی  دفع  تا  تولید  مرحله  از  کشور،  سطح  در  صنعتی 

دارد. قرار  پایش  و  نظارت 
وی با بیان اینکه در استان قم از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون، ۳۴۰ مورد 
رسیده  ثبت  به  آنها  دفع  و  امحاء  جهت  صنعتی  پسماندهای  جابجایی 
این  استان،  و صنعتی  ویژه  پسماند  افتتاح سایت  با  کرد:  اظهار  است، 
کشور  در  پسماند  کننده  دریافت  مراکز  معدود  از  یکی  عنوان  به  واحد 
را  مختلف  ابعاد  در  پسماندهایی  چنین  دریافت  قابلیت  و  شده  مطرح 

دارد.
معاون انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به معضالت 
زیست محیطی سایت ۱۸ هکتاری، از عدم پذیرش پسماندهای ویژه و 
صنعتی در این سایت خبر داد و گفت: تمامی واحد های صنعتی باید 
را در سامانه جامع  و نحوه دفع پسماند های صنعتی خود  نوع، میزان 
محیط زیست اظهار کرده و پس از مشخص کردن مبداء، مقصد، تاریخ و 

دیگر اطالعات درخواستی، اقدام به جابجایی آنها کنند.
وی با اشاره به بروز برخی تخلفات در زمینه جابجایی غیرمجاز و تخلیه 
پسماند های صنعتی در حاشیه جاده ها و اراضی طبیعی، ساماندهی 
تانکرهای حمل و نقل پسماندهای ویژه و صنعتی را نیز مورد توجه قرار 
رانندگان  توجیه  و  آمده  بعمل  های  هماهنگی  اساس  بر  گفت:  و  داد 
غیرمجاز  تخلیه  و  جابجایی  زمینه  در  تخلف  هرگونه  با  تانکرها،  این 

شود. می  برخورد  شدت  به  صنعتی  پسماندهای 
شفیعی با اشاره به شناسایی یک تانکر حمل و نقل پسماندهای صنعتی 
کرده  شکوهیه  شهرک  اطراف  در  پسماند  غیرمجاز  تخلیه  به  اقدام  که 
 ۴۲ به  بدوی  دادگاه  در  محیطی  زیست  متخلف  این  کرد:  تصریح  بود، 
میلیون تومان جزای نقدی بابت خسارت وارده به محیط زیست محکوم 
شده است و این نشان از اراده جدی دولت و دستگاه قضا در برخورد با 

دارد. زیست محیطی  تخلفات 

خبـر
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

بازدید رئیس سازمان بازرسی از گمرک سلفچگان؛
دستور تعیین تکلیف خودروهای 

لوکس

در  سلفچگان  به  سفر  ادامه  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
جریان  در  نزدیک  از  و  یافت  حضور  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک 

گرفت. قرار  مجموعه  این  مسائل  و  مشکالت 
به  قم  به  سفر  ادامه  در  خداییان  الله  ذبیح  قضاییه،  قوه  گزارش  به 
اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  اداره  از  استان  این  کل  بازرس  همراه 
قرار  مجموعه  این  به  مربوط  امورات  جریان  در  و  بازدید  سلفچگان 

. گرفت
 در این بازدید دو ساعته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در 
انبار مربوط به گمرک این منطقه، وضعیت کاالهای موجود را بررسی 

کرد.
پرونده پارچه های انبار اموال تملیکی قم به زودی تعیین تکلیف شود
خداییان در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه در سفر استانی رئیس 
اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک،  از  بازدید  ماموریت  قم  به  قضاییه  قوه 
در  گفت:  شد،  سپرده  بنده  به  سلفچگان  تملیکی  اموال  انبارهای  و 
با  که  داشتم  شهرستان  این  تملیکی  اموال  انبار  از  بازدیدی  ابتدا 
داشتم،  قبل  از  که  گزارشاتی  اساس  بر  و  موجود  وضعیت  به  توجه 

است. شده  انجام  خوبی  ساماندهی 
و  آوری  جمع  سازمان  مسئوالن  اعالم  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
 4٣0 تعداد  انبار  این  پرونده های  موجودی  تملیکی  اموال  فروش 
دو هزار طاقه  از  بیش  بازدید  این  در جریان  بیان کرد:  پرونده است، 
تومان مشاهده شد که هنوز حکم  میلیارد   20 ارزش حدود  به  پارچه 
سازمان  رئیس  با  تلفنی  تماس  طی  که  بود  نشده  قطعی  پرونده  این 

شود. تسریع  پرونده  این  به  رسیدگی  در  که  شد  مقرر  تعزیرات 
و  گمرک  از  بازدید  به  ادامه  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس   
منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مواد اولیه 
وجود  خصوص  این  در  چندانی  مشکل  است،  گمرک  در  کارخانجات 

است. شده  انجام  خوبی  ساماندهی  و  ندارد 
تکلیف  تعیین  عدم  از  انتقاد  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس   
بیان  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  در  آی  آر  ام  دستگاه  تعدادی 
اینکه این دستگاه ها مربوط به سال ٨٧ است، تاکید کرد: باید همان 
اما  می شد؛  داده  عودت  و  مشخص  دستگاه ها  این  وضعیت  سال 

است. مانده  همچنان  متاسفانه 
خودروی  دستگاه   ٣0 تعداد  با  گمرک  از  بازدید  ادامه  در  خداییان 
رو  روبه  می شد،  نگهداری  نامناسب  فضای  در  که  تویوتا  و  لکسوس 

. شد
از مسئوالن گمرک در خصوص این  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
آن ها  تکلیف  تعیین  در  تسریع  لزوم  بر  و  خواست  توضیح  خودروها 

کرد. تاکید 
سفارش  ثبت  متاسفانه  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
این  تعداد  البته  است،  پیگیری  حال  در  و  نشده  تایید  خودروها  این 
باید پیگیری و  خودروها در کشور بیش از شش هزار خودرو است که 

شود. مشخص  وضعیتشان 
ویژه  منطقه  گمرگ  مسئوالن  از  خداییان  بازدید  این  ادامه  در 
را  و زمان نگهداری کاالها  اقتصادی آخرین وضعیت کاالهای متروکه 
جویا شد و از آن ها خواست عمده ترین مشکل این مجموعه را عنوان 
مالیات،  موضوع  انسانی،  نیروهای  اشتغال  خاص  ضوابط  کنند. 
از مهمترین  این شهر و…  فرودگاه  و  ریلی  اندازی خط  راه  در  تسریع 
اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  مسئوالن  سوی  از  شده  مطرح  مسائل 

بود. سلفچگان 
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  مسئوالن  بازدید  این  در 
اموال  تکلیف  تعیین  به  ورود  خصوص  در  قضاییه  قوه  از  تقدیر  ضمن 
نیز  قم  استان  کل  بازرسی  اقدامات  و  حمایت ها  از  تملیکی  انبارهای 

کردند. تشکر 
در  حضور  جریان  در  همچنین  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از یک واحد تولیدی کابل فیبرنوری 

کرد. بازدید  نیز 

خبـر

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو  پژو  پارس TU۵ مدل:۱۴۰۰:رنگ: 
شماره   ۱۶۴BO۲۸۷۴۰۷ موتور:  شماره  سفید 
شاسی:NAAN۱۱FEVMH۶۶۵۴۴۲ به شماره 
پالک ۱۶ - ۵۴۹ ن ۶۸ متعلق به: ناصر محققی 
زمرد به شماره ملی: ۵۰۲۹۹۲۰۶۱۷ مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۵/۹۸ج/۱۰۸۱  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در 
علیه  محکوم  قم  داروی  امید  و  نوری  انسیه   ، ارام  احمد  علیه  اسمعیلی  رسول 
و  له  محکوم  حق  در  ۱۶/۹۹۸/۲۱۴/۹۶۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
۶۶۰/۱۳۵/۰۷۲ریال نیم عشر در حق صندوق دولت  شخص ثالث اقای حمید 
شوندی در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۹۴ فرعی  از ۲۳۲۴ اصلی بخش 
۲ قم به عنوان وثیقه تا سقف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معرفی نموده که حسب 
نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  و  رسد  می  فروش  به  دادگاه  دستور 
است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱۶۱/۷۵۴ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم 
به فروش خواهد رسید. ۱(  به میزان وثیقه  اعیان پالک فوق  و  ششدانگ عرصه 
موضوع کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی ۹۴ فرعی از ۲۳۲۴ اصلی بخش ثبتی 
اصلی   ۲۳۲۴ از  فرعی   ۹۴ ثبتی  پالک  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات   )۲ قم  دو 
نبش   ، بقیع  عاشقان  خیابان   ، اباد  زند  محله   ، قم  ادرس  به  قم  دو  ثبتی  بخش 
عرصه  مساحت  با  نوسازی۶-۶۰۵-۸۱-۱-۰  کد  با   ۲۱ پالک   ، سیزدهم  کوچه 
اعیانی :  ارعبه مندرج در سند تک برگ. ۳( مشخصات  با حدود  ۱۰۴ مترمربع 
اعیانی احداث شده در پالک مذکور شامل یک ساختمان در ۳ طبقه زیرزمین ، 
همکف و اول می باشد. طبقه همکف یک باب واحد مسکونی دو واحد پارکینگ 
فعالیت  با  و  تجاری  پروانه  بدون  مغازه  که  توضیح  این  با  بوده  مغازه  باب  یک  و 
اشپزخانه   ، سالن  شامل  همکف  طبقه  مسکونی  واحد  و  باشد  می  کلوپ  ویدیو 

اتاق خواب و سرویس  ، یک  باالتر قرار گرفته  از کف سالن  ارتفاع یک متر  با  که 
اشپزخانه   ، خواب  اتاق  یک   ، سالن  شامل  زیرزمین  طبقه  باشد.  می  بهداشتی 
که  توضیح  این  باشد  می  پله  راه  زیر  در  که  بهداشتی  سرویس  و  کابینت  بدون 
مابقی  و  متر سرامیک   ۱/۲۰ ارتفاع  تا  ها  دیواره  پوشش  و  موزاییک  پوشش کف 
تا زیر سقف گچ کاری بدون استر سفید می باشد. طبقه اول یک واحد مسکونی 
شامل سالن ، ۲ اتاق خواب ، اشپزخانه با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی 
 ۱/۲۰ ارتفاع  ها  دیواره  پوشش  و  سرامیک  کف  پوشش  که  توضیح  این  با  بوده 
از  یکی  اینکه  ضمن  باشد  می  کاری  سفید  سقف  زیر  تا  مابقی  و  سرامیک  متر 
دو  اب  انشعاب  یک  دارای  است.  گرفته  قرار  پله  راه  فضای  در  ها  خواب  اتاق 
مغازه  و  اول  باشد. در حال حاضر در طبقه  گاز می  انشعاب  و یک  برق  انشعاب 
مبلغ  به  مستاجر  دارای  همکف  طبقه  و  دارد  سکونت  مالک  خود  همکف  طبقه 
زیرزمین  طبقه  و  رهن  ریال  میلیون  سیصد  مبلغ  و  ۳/۲۰۰/۰۰۰ریال  ماهیانه 
میلیون  و چهل  مبلغ یکصد  ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  ماهیانه  اجاره  با  دارای مستاجر 
در  با  االشاره  صدر  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۴ میباشد.  رهن  ریال 
دسترسی   ، کاربری  نوع   ، مجاور  شوارع  عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر 
ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها 
شرح  به  کارشناسی  تاریخ  در   ، سرقفلی  واگذاری  عدم  فرض  با  و  مالکیتی  و 
جدول ذیل می باشد: ۱- پالک ثبتی ۹۴ فرعی از ۲۳۲۴ اصلی ۱۰۴ مترمربع 
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۱۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- اعیانی طبقات 

۱۱/۸۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع  ارزش کل  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۳۱۲
شش  و  پنجاه  و  دویست  و  میلیارد  دو  و  بیست  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  کل 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۲۲/۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون 
۱۴۰۱/۴/۱۵ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
و  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  قسمت اجرا تسلیم 
از  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  در صورتی 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

استانی  سفر  هفتمین       ◄
اژه  محسنی  المسلمین  و  حجت االسالم 
دلیل  به  که  قم  به  قضا  دستگاه  رئیس  ای 
تعویق  به  او  برای  آمده  پیش  کسالت 
شد.  برگزار  گذشته  هفته  پایان  بود  افتاده 
قوه  جدید  ریاست  حضور  دومین  این 
قضائیه در استان بعد از تصدی مسئولیت 
و  به ظرفیت ها  اهتمام  از  است که حاکی 

باشد. می  قم  مسائل 
این سفر دارای ابعاد مهمی است که در 
صورت پیگیری توسط مسئولین قضایی و 
تواند  می  قم  استان  سیاسی  و  اجتماعی 
مرتبط  های  حوزه  در  شرایط  بهبود  به 
بیانجامد. در جریان سفر حجت االسالم و 
المسلمین اژه ای به قم، معاون اجتماعی 
نیز  قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
همراه با او از نزدیک در جریان آسیب ها و 
مشکالت قضایی استان قرار گرفته است. 
از چالش ها و  حوزه ای که منبع بسیاری 
شهر  در  جاری  اجتماعی  های  ناهنجاری 

است. قم 
و  قوانین  و  اساسی  قانون  بر  بنا 
از  پیشگیری  کشور،  در  باالدستی  استاد 
مسئولیت های قوه قضائیه شمرده شده و 
تحقق این امر خطیر به اصالح بسیاری از 
نواقص و انحرافات منجر می شود. به این 
از  اجتماعی  فرهنگی  نمایشگاهی  منظور 
استان  دادگستری  های  تالش  و  اقدامات 
که  بود  شده  برپا  پیشگیری  حوزه  در  قم 
قوه  ریاست  معاون  جهانگیر  اصغر  توسط 
و  گرفت  قرار  بازدید  مورد  کشور  قضایی 
و  اجتماعی  معاون  یزدی  االسالم  حجت  
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
سبک  و  غرفه ها  محتوای  توضیح  به  قم 
برنامه  این  در  پرداخت.  کارگاه ها  برگزاری 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  حوزه   فعاالن 
آقای  با  استان  اجتماعی  آسیب های  و 
در  خود  گزارش عملکرد  و  دیدار  جهانگیر 

دادند. ارائه  را  پیشگیری  زمینه 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 

حوزه  فعاالن  جمع  در  قضاییه  قوه  جرم 
»معاونت  است:  گفته  استان  پیشگیری 
باید  آسیب ها  با  مقابله  برای  پیشگیری 
آسیب   این  کند؛  آسیب  شناسی  ابتدا  در 
نهایت  در  که  باشد  نحوی  به  باید  شناسی 
و  آسیب ها  از  کامل  بسته   و  مجموعه  یک 

آید«. دست  به  ناهنجاری ها 
جای  به  »باید  است:  کرده  تأکید  وی 
آنکه یک آمار کلی از تعداد باالی آسیب ها 
و  محدود  مجموعه  چند  شود،  جمع آوری 
مشخص از آسیب ها را شناسایی و با آن ها 

کرد«. مقابله  ریشه ای  صورت  به 
قوه  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
بانک  تشکیل  و  طراحی  ضرورت  قضائیه 
گفته  و  کرده  نشان  خاطر  را  اطالعاتی 
پیشگیری  امر  معضالت  از  »یکی  است: 
که  است  واحدی  اطالعاتی  بانک  فقدان 
فعال  سازمان های  و  ارگان ها  دسترس  در 
تنوع  سبب  معضل  این  باشد؛  مسئول  و 
آمار ها و طبعًا موجب بروز خطا و یا کاهش 
وی  شد«.  خواهد  آسیب شناسی  در  دقت 
افزود: »قم شهر اجتهاد و قیام است و این 
ایجاد  ما  برای  مضاعف  وظیفه   و  ِدین  یک 
این  در  دیگر  هرجای  از  بیش  که  می کند 
و  آسیب ها  تا  شود  تالش  استان  و  شهر 
شهر  این  چراکه  شوند  ریشه کن  جرایم 

است«. اسالم  جهان  الگوی 
دستگاه  دیگر  مدیران  که  رویداد  این 
مانند  قم  پیشگیری  حوزه  مسئول  های 
حضور  آن  در  مخدر  مواد  و  بهزیستی 
در  که  است  هایی  فرصت  از  اند  داشته 
قم  جایگاه  بخاطر  یا  یک  تنها  شاید  سال 
مقامات  که  شود  فراهم  نوبت  دو  حداکثر 
و  رسیدگی  برای  قضایی  دستگاه  عالی 
زمینه  در  قم  استان  و فصل مشکالت  حل 
تهدیدهای  و  ها  آسیب  از  پیشگیری 
آیند  گردهم  استان  مدیران  با  اجتماعی 
ارائه  به  تنها  برنامه  این  رود  می  امید  و 
نگذشته  متعارف  و  روتین  کارهای  گزارش 
قم  شهر  برای  مؤثر  های  تصمیم  و  باشد 

باشد. گردیده  اتخاذ 
در  نیز  قضاییه  قوه  رئیس  همزمان 
شورای  جلسه  تشکیل  بر  عالوه  سفر  این 
تقلید  معظم  مراجع  با  قم،  استان  قضایی 

و  جلسات  این  در  او  است.  کرده  دیدار 
هیأت  سفر  اهداف  به  اشاره  با  ها  مالقات 
اقدامات  و  قم  استان  به  قضایی  عالی 
در  گرفته  صورت  مصوبات  و  برنامه ها  و 
است:  داشته  اظهار  سفر  این  جریان 
جریان  در  قضایی  دستگاه  ارشد  »مدیران 
از  تن   ۳۳۰ حدود  با  قم  استان  به  سفر 
و  کردند  دیدار  حضوری  صورت  به  مردم 
و  حقوقی  مسائل  رسیدگی  و  بررسی  به 

پرداختند«. آنها  قضایی 
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
موضوعات  از  »برخی  افزود:  اژه ای 
با  مالقات کنندگان  جانب  از  مطرح شده 
به  سفر  جریان  در  قضایی  عالی  مسئوالن 
قضایی  دستگاه  به  اختصاص  قم،  استان 
نداشت؛ با این حال ما نسبت به این قبیل 
درخواست ها نیز در حد توان پیگیری های 

آورد«. خواهیم  عمل  به  را  الزم 
دستور  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
جهت  کارگروهی  تشکیل  بر  مبنی  خود 
مشکالت  و  مسائل  به  ویژه  رسیدگی  

مالقات کنندگان  جانب  از  مطرح شده 
ارسال  را  خود  نامه های  که  مردمی  و 
دستگاه  از  »نمایندگانی  گفت:  کرده اند، 
به منظور  قم  استان  مختلف  نقاط  قضایی 

به  رسیدگی  و  قضایی  مراکز  از  سرکشی 
مشکالت مردم اعزام شدند و گزارش های 
خود را برای ترتیب اثر دادن ارائه کردند«.
به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
اخیر  ماه های  طی  قضاییه  قوه  اقدامات 
تملیکی  اموال  انبارهای  جهت ساماندهی 
استان  به  سفر  جریان  »در  داشت:  بیان 
اموال  انبارهای  تکلیف  تعیین  موضوع  قم 
قرار  ویژه  توجه  مورد  استان  تملیکی 

. » گرفت
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
دستگاه  تالش های  به  اشاره  با  اژه ای 
اجتماعی  سرمایه  افزایش  برای  قضایی 
عدالت  تحقق  به  مردم  امید  ارتقاء  و  نظام 
»تالش  است:  داشته  بیان  جامعه،  در 
از  قضاییه  قوه  جدید  دوره  در  داریم 
نخبگان  و  حوزه  نخبگان  ظرفیت های 
پیشبرد  برای  جامعه  مختلف  بخش های 
دستگاه  مدیریت  در  و  کنیم  استفاده  امور 

کنیم«. ایجاد  تحول  قضایی 
همچنین در جلسه و دیدار ریاست قوه 

علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  با  قضائیه 
در  قم  اجتماعی  های  آسیب  مسئله  قم، 

است. بوده  مباحث  صدر 
بر  حوزه  مدرسین  جامعه  اعضای 
ناهنجاری های  با  قاطع  برخورد  ضرورت 
برای  روانی  امنیت  ایجاد  یافته،  سازمان 
اقتصادی،  گذاران  سرمایه  و  فعاالن 
با  خورد  بر  نخبگان،  از  استفاده  نظارت، 
اراذل و اوباش، پیشگیری از وقوع جرائم، 
لزوم  اقتصادی،  مشکالت  و  گرانی ها 
و  بازنگری نظام وکالتی، قاطعیت، سرعت 
مشکالت  پرونده ها،  به  رسیدگی  در  دقت 
لزوم  زندانیان،  به  مربوط  آسیب های  و 
قضائیه  قوه  عملکرد  و  دست آوردها  تبیین 
تصمیم  در  قضات  استقالل  مردم،  برای 
و بی عفتی  با بی حجابی  و مبارزه  گیری ها 
و  انتقادات  پیشنهادات،  بیان  به  عمومی، 

پرداختند. خود  نظرات  نقطه 
مردمی  مالقات  در  نیز  قاضی القضات 
اقدام  به  اشاره  با  استان  منتخبین  با  خود 
آن  احصاء  راستای  در  قضایی  دستگاه 
قوه  با  مرتبط  که  مردم  مشکالت  از  دسته 
ابتدای  »از  است:  گفته  است،  قضاییه 
مشکالت  قضا  دستگاه  ریاست  مسئولیت 
با دستگاه قضایی است را  مردم که مرتبط 
احصاء کرده  و تعیین کرده ایم که کدام یک 
ایجاد  یا  اصالح  نیازمند  مشکالت  این  از 
معضالت  از  کدام یک  و  است  قوانین 
نیازمند بهبود روش ها و یا رفع کاستی های 

است«. امکانات  و  نیرو  با  مرتبط 
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
درباره  ها  دغدغه  به  پاسخ  در  اژه ای 
در  اجتماعی  های  آسیب  گسترش 
از  مقدار  »هر  است:  کرده  تصریح  قم 
که وجود داشته  اجتماعی  ناهنجاری های 
مهم  این  بر  می شود  محسوب  زیاد  باشد، 
نیز تاکید کرد که ناهنجاری های اجتماعی 
بیش  شیطان صفتان  و  دشمنان  ناحیه  از 
و  داده  نشان  دارد  وجود  که  چیزی  آن  از 
► گیرد«.    می  صورت  تبلیغ  آن  پیرامون 

و  سازش  اصل  بر  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس     ◄
طالق،  چون  خانوادگی  دعاوی  گفت:  اختالف  رفع 
نفقه، حضانت و ... یکی از محورهای پرتعداد تشکیل 
باتوجه به ظرفیت کنونی قوه  پرونده قضایی است که 

ندارد. وجود  آن ها  سریع  بررسی  امکان  قضائیه 
والمسلمین  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
مختلف  اقشار  دیدار  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
تحقق  مسیر  در  حرکت  لزوم  به  اشاره  با  قم،  مردم 
دوم  گام  در  مردم  آخرت  و  دنیا  تامین  و  الهی  آرمان 
هم فکری  جنبه  باید  داشت:  اظهار  اسالمی،  انقالب 
و هم اندیشی در بین عموم اقشار مردم پررنگ تر شود 
مسائل  ادراک  به  مشکالت  حل  راستای  در  بتوانیم  تا 

. برسیم
وی با بیان اینکه امروز و در این دیدار مباحث قابل 
در  را  دستورالعمل هایی  بعضا  که  شد  مطرح  توجهی 

ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: برای اینکه دستگاه 
باید زیرساخت های  انقالب قرار بگیرد  تراز  قضایی در 
داشته  انسانی  نیروی  حوزه  در  خصوص  به  مناسبت 
آموزه های دینی  بر  انسانی مبتنی  باشیم چراکه علوم 

از مباحث اولویت دار است. و اسالمی یک 
در  نقصان  اینکه  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
پیداش  موجب  قضائیه  قوه  در  شاغل  انسانی  نیروی 
کرد:  مطرح  شد،  خواهد  احکام  صدور  در  میشکالت 
در همین راستا تعداد ۲۵۰ نفر از طالب حوزه علمیه 
زودی  به  که  هستند  جذب  درحال  قاضی  کسوت  در 

شد. خواهد  آغاز  نیز  افراد  این  کارآموزی  دوره 
و  مشکالت  حل  راستای  در  اینکه  بیان  با  وی 
نخبگان،  دانشگاه ها،  با  همکاری  آماده  معضالت 
هستیم،  علمیه  حوزه های  و  ایده  صاحب  افراد 
که  اصلی  دغدغه های  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 

موضوع  بوده اند  مواجه  آن  با  دین داران  همیشه 
است. اجتماعی  ناهنجاری های 

ما  جامعه  در  اینکه  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی 
غیر  فساد  زمینه  در  نارسائی  و  فساد  از  مقداری  هر 
کاهش  راستای  در  کرد:  تصریح  است،  قبول  قابل 
ابعاد  در  جامع  نگاه  یک  باید  اجتماعی  آسیب های 
اطالعاتی  و  آموزش  حقوقی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
موازی  فعالیت های  دلیل  به  متاسفانه  اما  هستیم 
بی اثر  شاهد  فرهنگی  مباحث  حوزه  در  جزیره ای  و 

هستیم. فعالیت ها  این  شدن 
وی با بیان اینکه ناهنجاری های موجود در قم بسیار 
باندهای  شد:  یادآور  است،  دشمنان  القای  از  کم تر 
ناهنجاری های  از  برخی  در  سیستماتیک  فساد 
نهادهای  باید  راستا  این  در  که  هستند  موثر  اخالقی 

► دهند.   انجام  را  الزم  اقدامات  اطالعاتی 

◄   نماینده مردم قم در مجلس شورای 
دستگاه های  کم کاری  گفت:  اسالمی 
برای  مختلف  مشکالت  بروز  سبب  دیگر 
اضافه ای  بار  مشکالت  این  و  شده  مردم 

است. داده  قرار  قضائیه  قوه  دوش  بر 
مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم 
اداری  شورای  نشست  در  ذوالنوری 
قوه قضاییه  رئیس  با حضور  که  استان قم 
قضائیه  قوه  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
است،  آمده  وجود  به  اجرای عدالت  برای 
عملکرد  از  می توانیم  زمانی  کرد:  اظهار 
از  باشیم که مردم پس  قوه قضائیه راضی 

از مراجع قضایی، احساس کنند  بازگشت 
است. شده  اجرا  آن ها  مورد  در  عدالت 

و  دولت ها  در  اینکه  بیان  با  وی 
قوه  تقویت  انگیزه  گذشته  مجلس های 
کرد:  مطرح  است،  نداشته  وجود  قضائیه 
می تواند  شود  توانمند  قضائیه  قوه  اگر 
این  برای  و  بگیرد  را  گران  اختالس  یقه 
و  بودجه  برنامه  در  نیازمندیم  تقویت 
دیده  قضائیه  قوه  برای  سهمی  مجلس 

. د شو
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
فضای  امروز  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 

بخش  ابزار  و  روش  صحنه،  به  مجازی 
زیادی از جرائم تبدیل شده است، عنوان 
در  قضایی  دستگاه  توسعه  موضوع  کرد: 
جدی  درخواست های  ازجمله  حوزه  این 

است. مردم 
پیشگیری  تقویت  اینکه  بیان  با  وی 
قضائی  پرونده های  کاهش  در  می تواند 
خاطرنشان  باشد،  داشته  بسیاری  تاثیر 
و  بی حجابی  ماننده  مواردی  در  کرد: 
قوه  نیز   ... و  سگ گردانی  بدحجابی، 
ورود  العموم  به عنوان مدعی  باید  قضائیه 

► کند.   پیدا 

»گویه« گزارش می دهد:

● سفر قاضی القضات به قم؛ آسیب های اجتماعی در صدر دغدغه ها    ●

در دیدار اقشار مختلف مردم قم

●  محسنی اژه ای: طالق، نفقه و حضانت از پرتعدادترین پرونده های قضایی هستند    ●

ذوالنوری:

●  کم کاری دستگاه های دیگر برای قوه قضائیه مشکل ساز می شود    ●
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 
زهرا  له  گردیده  ثبت  ۳/۱۴۰۰ج/۶۹  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۳
 ۱۲۰ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  هداوند   حسین  علیه  احمدی 
عشر  نیم  ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  سکه  تمام  عدد 
منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ۱- یک دستگاه 
دستگاه   -۲ ۸۰۰/۰۰۰تومان   ۱۲۲۸۰۲UN مدل  پروتک  مکنده  و  دمنده 
 ۴ پرینتر  دستگاه   -۳ ۲/۳۰۰/۰۰۰تومان  کمپرسور(  )فاقد  دیوار  کوب  میخ 
دیجیتالی  سنج  تب  دستگاه   -۴ ۵/۵۰۰/۰۰۰تومان   ۱۵۳۰M HP کاره 
متعلقات  با   ۴۳۲۷ مدل  ماکیتا  بر  عمود  اره   -۵ ۷۵۰/۰۰۰تومان   BUERER
گوشی  و  دستی  و  دیجیتال  سنج  فشار  دستگاه   -۶ ۲/۱۰۰/۰۰۰تومان 
پزشکی )فاقد گوشی پزشکی( ۱/۰۵۰/۰۰۰تومان ۷- دریل بتن کن )هیلتی( 
۸- مودم روتر بی سیم  ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان  ۲۸۱۰HR و متعلقات  ماکیتا مدل 
چرخ   -۹ ۵۲۰/۰۰۰تومان   N۱۴U-C۱ مدل   ADSL۲ سری  ایسوس   ۳۰۰N
۶/۲۰۰/۰۰۰تومان  اصلی  های  پایه  و  ژتون  عدد   ۲۴ با   ۸۰۲ ژانومه  خیاطی 
۱۵۱۳ با کیف و متعلقات و موس وایرلوس   DELL INSPIRON ۱۰- لب تاب

اکسترنال  هارد   -۱۱ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰تومان   FX۵۷۰۱۱G مدل   A۴TEACH
 ( ترابایت   ۳ و   ۲ اکسترنال  هارد   -۱۲ ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان  ای  نقره  رومیزی 
هارد   -۱۳ ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان  مشکی   )TB WESTERN DIGITAL  ۳  .۲
کیف  با   )TB  ۲  APEAR( حمل  قابل  مشکی  پاسپورتی  ترابایت   ۲ اکسترنال 
قابل  پاسپورتی  متعلقات۲/۳۰۰/۰۰۰تومان۱۴هارداکسترنال۱ترابایت  و 
۱/۲۰۰/۰۰۰تومان  متعلقات  و  کیف  با  زرشکی   )TB TOSHIBA( حمل  
ماکیتا  چکشی  دریل   -۱۶ ۹۵۰/۰۰۰تومان  اینترنال  ترابایت   ۱ هارد   -۱۵
برقی  کوچک  دریل   -۱۷ ۲/۱۰۰/۰۰۰تومان  متعلقات  و   HP۲۰۵۰ مدل 
متعلقات  و  ماکیتا  فرز  مبنی   -۱۸ ۱/۲۰۰/۰۰۰تومان   MAHK مارک 
 ۶۷۷۲۲  D مدل  کیتا  شارژیما  برقی  گوشتی  پیچ   -۱۹ ۱/۴۰۰/۰۰۰تومان 
مدل  ماکیتا  شارژی  چکشی  گوشتی  پیچ   -۲۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان  جعبه  با 
سامسونگ   DVD پخش  دستگاه   -۲۱ ۲/۱۰۰/۰۰۰تومان   DWLE  DF۳۳۰
با   ARC۹۵۰ ماکیتا  جوشکاری  دستگاه   -۲۲ ۷۵۰/۰۰۰تومان   LNG E۳۶۰
مدل  اینهل  بر  فارسی  دیسکی  اره   -۲۳ ۲/۸۰۰/۰۰۰تومان  عینک  و  ماسک 
MC- مدل  مارشال  یاب  مسیر  دستگاه   -۲۴ ۳/۷۰۰/۰۰۰تومان   LS۱۰۴۰

۱/۲۰۰/۰۰۰تومان جمع کل ۶۲/۰۲۰/۰۰۰تومان مقرر گردید موارد   G۵۰۳

فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

حجاب 
خلیلی  حسین 

 
ای خواهر محجوب که با اصل و نجابت 

از حفظ حجابت  ابلیس هراسان بود 
این ارث مقدس بود از حضرت زهرا)س( 

هرکس که ُبود قابل این شان و شرافت 
بگیرد  نتوانست  حوادث  طوفان 

این ُحجب و حیایی که تو داری به امانت 
این سنگر عَفت بود از جبهه ایمان 

شیطان شده مغلوب از آن سهم و صالبت 
پرورده دامان تو انسان مجاهد 

سرمایه فرهنگ و ادب و دین و دیانت 
بیچاره و بدبخت هرآنکس که ندارد 

این سایه عَزت که حجابست و متانت 
یک عده نادان سبک مغز بد اندیش 

فرمان خدا را ننموده اند اطاعت 
غافل که در این عمر خدا داده چه گنجیست 

برباد رود، َوه که چه رنجست و خسارت 
انصاف نباشد که در این درگه فیاض 

کفران کرم کردن و انکار کرامت 
ایکاش که از، امر بمعروف شریعت 

بودبراسرارحقیقت  شنوا  گوش 
این عصر تجدد  افسوس)خلیلی( که در 

دنیا زدگی ُبرده جهان را بجهالت... 

) قلم و من(
ارجمندی  رضایی  عباس 

نالد امشب باز قلم بر حال بسیار زار من
گه نویسد روزگار و بخت ناهنجار من

جز قلم ، کس با دل محزون من همراز نیست
او نوشت و دیده نالید ، از دل خونبار من

خوش ، غمم رامی خورد من هم غم بسیار دل
گه شود لرزان ، ز دستان پر از تب دار من

خاطراتی از گذشته زنده سازد ، همچو ، نی ،
همدم  خوبی کنارم ،  در شب پرتار من

بی زبان و بی صدا ، اما صدایش تا به عرش
همچو صیادی ، کند ، صید دل پر بار من

عامل  بیداری ام  از غفلت ایام عمر
مایه ی آرامشی باد،  بر دل غمبار من

 همنشین خوب دل  تا  ناله ی مرغ  سحر
با من شب زنده دار ، خوش ، همدم بیدار من
همره افکار من ، گه روی عرش و تا به فرش

می نویسد روی کاغذ  آنچه باد افکار من
خسته ام از روزگار و خستگی در تو مباد
با غمش زیبا نوشت ،  راز دل و اشعار من
کس ندانست راز خفته  در درون سینه ام

اولین و آخرین ، محزون به گوش ، اسرار من
گردش گردون را هدیه ، خون دلها بر بشر

ای بسا ، جسم نحیف ، اندر مزار، گلزار من
کنج عزلت ، گوش خانه ، گنج عشق آمد مرا
خوش ، رضایم هر چه آید ، محفل دادار من

از قلم  دیدم وفا و بی وفایی ، عمر خویش
گه ، چه زخمهایی به دل از دشمن و دوستدار من

آه ، قلم ، گه آدمی را عرش و گه بر روی دار
ناله از ظلمش  ز نای دوست و یا اغیار من

سینه  تنگ رضایی ، خرمنی پر از غزل
ریزد هر مصرع ، غزل  از سینه ی پر نار من

شهر شعر و ادب

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه ۶ اجرای احکام خانواده قم 
محکوم  علیه  محکوم  وکیلی  عباس  سید  علیه   طاهری  فاطمه  له  گردیده  ثبت  ۶/۱۴۰۰ج/۳۳۵  شماره  به 
نیم  و  له  محکوم  حق  در  عیار   ۱۸ طالی  مصقال   ۱۰ و  ازادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   ۱۶۰ پرداخت  به  است 
عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه ملک اوقافی به قطعه ۹۳ پالک ثبتی 
۱ فرعی از ۲۴۶۳ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. به محل 
ملک به ادرس: قم – خیابان کارگر – کوچه ۲۰ – جنب پالک ۵ مراجعه و پالک مذکور مورد معاینات فنی و 
ارزیابی قرار گرفته و موارد براساس ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام به شرح زیر اعالم می گردد: ماده ۱۳۸ 
ارائه شده  اسناد  کپی  براساس  ملک:  خانوادگی صاحب  نام  و  نام   -۱ احکام:  اجرای  احکام  اجرای  قانون 
اقای  خاج  اقای  عظام  ایات  و  اسالم  حجج  حضرات  موجرین  و  اوقافی  صورت  به  ملک   ، خواهان  سوی  از 
مهدی فیض قمی و اقای حاج اقا محمود زاهدی امامین جماعت مسجد امام قم و متولیان شرعی و قانونی 
ثلث مرحوم حاج باقر حمامی و مستاجر اقای سید عباس وکیلی فرزند سید رضا می باشد. ۲- محل وقوع 
ملک و...: پالک مذکور واقع در: قم – خیابان کارگر- کوچه ۲۰ – جنب پالک ۵ و به صورت یک ساختمان 
شامل  همکف  طبقه   است.  گردیده  احداث  ساز  مهندسی  غیر  و  ساختمان  از  درب   ، طبقه  یک  مسکونی 
و  بدنه  و  سیمان  کف  با  اشپزخانه  و  اتاق  یک  و  سالن  یک  کاری،  نازک  بدنه  و  سرامیک  کف  با  ورودی  یک 

همراه  به  سرپله  و  خلوت  حیاط  یک  و  کاشی  بدنه  و  کف  با  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  کاری  نازی  سقف 
براساس  نه:  یا  است  شده  ثبت  ملک  اینکه  تعیین   -۳ باشد.  می  ابگرمکن   ، گاز  و  برق   ، اب  های  کنتور 
فرعی  یک  پالک  از  شده  مجزی   ۹۳ قطعه  شماره  با  ثبتی  پالک   ، خواهان  سوی  از  شده  ارائه  اسناد  کپی 
تعیین   -۴ باشد.  می  اوقافی  صورت  به  و  حمامی  باقر  حاج  مرحوم  ثلث  قم  دو  بخش  از  اصلی   ۲۴۶۳ از 
اینکه ملک در اجاره است یا نه.....: در زمان بازدید ،طبق اظهارات ساکن ، ملک تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۴ به 
مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و ۵ هزار تومان اجاره در اختیار مستاجر می باشد. ۵- تصریح به اینکه ملک 
مشاع است یا مفروز و ...: در کپی اسناد ارائه شده ، اشاره به مشاع بودن ملک نگردیده است. ۶- تعیین 
موضوع  ازاین  مستندی  اطالع  کارشناس  دارند:  عنوان  هر  تحت  ملک  ان  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی 
و  کیفیت  و  کمیت  به  توجه  با  الذکر  فوق  ملک  ارزش  شود:  می  شروع  ان  از  مزایده  که  قیمتی   -۷ ندارد. 
به  و  روز  براساس قیمت  و  امرکارشناسی  به جمیع جهات موثر در  توجه  با  و  بازار  ، وضعیت  موقعیت منطقه 
به همراه  ثبتی  پایه مزایده کل ششدانگ پالک  : )قیمت  زیر اعالم می گردد  به شرح  صورت قیمت عادله 
و  براورد  ۵/۶۵۳/۵۰۰/۰۰۰ریال  ارزش کل  به  ملک  بودن  اوقافی  گرفتن  نظر  در  با  متعلقه  امتیازات  کلیه 
سابقه  مستاجر  از  انتقال  پذیره  هزینه  حمامی  باقر   حاج  ثلث  موقوفه  اعالم  حسب  ضمنا  گردد.  می  اعالم 
به برنده مزایده معادل ۶۳۲/۴۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پرداخت این مبلغ صرفا تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ 

نیاز به تجدید  از انقضای مدت مذکور مستند به ماده ۱۹ قانون کارشناسیان رسمی  معتبر می باشد و بعد 
۱۱/۱۵ صبح  الی   ۱۱ ۱۴۰۱/۴/۲۱ ساعت  تاریخ  الذکر در  موارد فوق  باشد. مقرر گردید  کارشناسی می 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد  پایه  جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

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

سفر  در  زندان ها  سازمان  رئیس        ◄
به استان قم از مراکز تأمینی و تربیتی این 
و  جاری  وضعیت  نزدیک  از  و  بازدید  شهر 
قرار  ارزیابی  مورد  را  آنان  تحولی  امکانات 

داد.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها 
سازمان  رئیس  محمدی  غالمعلی  کشور، 
زندان ها امروز، پنجشنبه در سفر به استان 
همچنین  و  شهر  این  مرکزی  زندان  از  قم 
ازجمله  تربیتی  و  تأمینی  مراکز  سایر 
نیز  و  نسوان  بند  تربیت،  و  اصالح  کانون 
کاردرمانی  و  حرفه آموزی  اردوگاه های 
بازدید  مورد  را  آنان  اشتغال  سوله های  و 
و  کارکنان  جمع  در  حضور  با  و  داد  قرار 
وضعیت  بررسی  به  نزدیک  از  مددجویان 

پرداخت. مرکز  این  جاری 
مختلف  بخش های  از  راستا  این  در  وی 
زندان مرکزی قم ازجمله آسایشگاه پرسنل 
شیفتی مستقر در این مرکز بازدید کرد و با 
حضور در کارگاه های اشتغال، روند توسعه 
مورد  را  مددجویان  اشتغال  و  حرفه آموزی 
جعبه سازی،  کارگاه های  داد.  قرار  رصد 
تولیدی  خیاطی،  قالیبافی،  بسته بندی، 
تجهیزات  و  صندلی  تولید  کارگاه  لباس،  
تولید  کارگاه  نفر،   ۸۰ ظرفیت  با  مسافرتی 
این  در  حاضر  اماکن  جمله  از   … و  مبل 

است. بوده  بازدید 
در  و  بازدید  این  از  بخشی  در  محمدی 
داشت:  تأکید  حاضر  کارکنان  با  گفتگو 
کافی  بقدر  زندان  این  اشتغال  ظرفیت 
باالست البته توقع ما این است که از فضای 
موجود و نیز متناسب با جمعیت مددجویان 

را  بهره  نهایت  اشتغال  ظرفیت  از  حاضر، 
از  باالتر  همچنان  توقع  بنابراین  ببرید. 

است. موجود  اشتغال 
قرآنی  بندهای  طراحی  به  اشاره  با  وی 
خصوصا  فعال  مددجویان  استقرار  و 
مددجویان نسوان در این مراکز یادآور شد: 
را  دینی  سخنرانی های  و  قرآنی  تعلیمات 

کار  دستور  در  مختلف  زمانی  بازه های  در 
بگذارید چرا که اثرات جدی و مفید خود را 
را  الزم  مکان  شما  می گذارد.  برجای  قطعا 
این  برای  نیز  قم  ظرفیت  و  دارید  دراختیار 

باالست. امور 
زن  مددجویان  به  اشاره  با  محمدی 
روحیه  بر  تأکید  و  نسوان  بند  در  ساکن 
بازگشتی  و  تربیت  و  اصالح  برای  آنان 
فضای  شد:  یادآور  جامعه  به  سعادتمندانه 
شهر قم به نحو کافی دارای قابلیت مطلوب 
را  افرادی  است؛  زندان  در  بکارگیری  برای 
نفوذ  که  بیاورید  مددجویان  تعالیم  برای 
اقدامات  با  بتوانند  و  باشند  داشته  کالم 
مددجویان  بازسازگاری  در  اصیل  فرهنگی 

کنند. ایفا  موثر  نقش  نسوان  بر  بویژه 
که  ادامه  در  زندان ها  سازمان  رئیس 
بر  بود،  یافته  حضور  مددجویان  میان  در 
کرد  تأکید  زندان  کارکنان  موثر  اقدامات 
اجتماعی  آسیب  بواسطه  قطعا  گفت:  و 
بازهم  اما  شده  زندان  وارد  فردی  که  است 
کرد  فراهم  را  بستری  می توان  زندان  در 
به  آنان  مجدد  بازگشت  شاهد  دیگر  که 
خیلی  پرسنل  شما  نقش  نباشیم.  زندان 
این  با  قم  زندان  در  خصوصا  است.  موثر 
باید  بهتری  نحو  به  محیطی،  فضای  همه 
تا  گرفته  اشتغال  از  اقدامات  سایر  برای 
عملی  اقدام  غیره  و  فرهنگی  برنامه های 

داشت.
واحد  در  حضور  با  همچنین  محمدی 
ارائه  بر  تأکید  با  و  درمان  و  بهداشت 
سعی  گفت:  مددجویان  به  الزم  خدمات 
موارد  در  بخصوص  بیماران  اعزام  به  کنید 
اورژانسی همت و جدیت کافی و الزم را به 
خرج دهید. زمان طالیی برای رسیدگی به 
دقت  نهایت  و  بگذارید  توجه  مورد  را  بیمار 
بیمارانی  هستند  البته  باشید.  داشته  را 
در  بنابراین  دارند  تمارض  در  سعی  که  هم 
نیز  را  پزشکی  موارد  ضرورت  باید  اعزام ها 

کنید. لحاظ 
محمدی  غالمعلی  چندساعته  بازدید 
اردوگاه های  تربیت،  و  اصالح  کانون  از 
تربیتی  و  تأمینی  مراکز  دیگر  در  و  اشتغال 
شهر قم نیز در سفر امروز خود ادامه یافت. 
آشپزخانه،  فروشگاه ها،  رابطه  این  در 
بخش های  و  قضایی  و  اداری  واحدهای 
اندرزگاه ها  در  ساکن  مددجویان  اسکان 
گپ  و  شاغل  مددجویان  با  همنشینی  و 
قرآنی،  بخش های  در  حاضرین  با  گفت  و 
به  نیز  غیره  و  خدماتی  ورزشی،  سالن های 

رسید. انجام 
و  سرکشی  این  از  بخشی  در  محمدی 
بویژه  فرهنگی  فعالیت های  درخصوص 
قم،  زندان های  اینکه  داد:  توضیح  قرآنی 
و  این فعالیت های خاص قرآنی  به  را  بندی 

توانسته مشوقی  و  مذهبی اختصاص داده 
برای سایرین باشد، بسیار قابل توجه است. 
مسیر  در  زندانیان  چنین  این  خوشبختانه 
قرار  فرهنگی  و  معنوی  اقدامات  واقعی 

می گیرند.
رئیس سازمان زندان ها که از بخش های 
داشت،  بازدید  قم  زندان های  مختلف 
تصریح کرد: بهترین بستر برای فعالیت های 
فرهنگی، توسعه اشتغال زندانیان است که 
جز اولویت های سازمان زندان ها می باشد.

به  ما  نگاه  شد:  یادآور  نیز  اینگونه  وی 
و  است  تعالی  و  تحولی  نگاهی  زندان ها 
تمام اهتمام مان را باید بکار گیریم و بنحوی 
را  اجتماعی  بازسازگاری  که  کنیم  عمل 
زندگی  به  تا  کنیم  فراهم  مددجویان  برای 

بازگردند. خودشان  سعادتمندان 
زندان  از  محمدی  غالمعلی  بازدید  در 
باستانی  ورزش های  سالن  قم،  مرکزی 
همچنین  و  رسید  افتتاح  به  زندان  این 
سازمان  رئیس  حضور  با  نیز  اشتغال  مرکز 

گرفت. قرار  بهره برداری  مورد  زندان ها 
حضور  با  بازدیدها  این  از  بخشی  در 
 ۲۰ شد،  برگزار  زندان ها  سازمان  رئیس 
با  توانستند  قم  شهر  مددجویان  از  نفر 
طی  خیرین  کمک  به  و  قانونی  ارفاقات 
و  خانواده  جمع  به  و  شده  آزاد  مراسمی 

► بازگردند.     جامعه 

از  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده     ◄
مشکالت دستگاه قضا در استان قم را نبود ساختمان 
به  خدمات  ارائه  برای  انسانی  نیروی  کمبود  و  مناسب 

برشمرد. مردم 
اداری  در نشست شورای  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
مجتمع  در  قضاییه  قوه  رئیس  حضور  با  که  قم  استان 
حضور  تاثیرگذاری  به  اشاره  با  شد،  برگزار  معصومیه 
رئیس قوه قضاییه در استان ها و ارتباط نزدیک با مردم 
در برقراری عدالت و کارآمدی قوه قضاییه، اظهار کرد: 
در این سفرها همچنین شاهد نظرات و انتقادات مردم 
آن  از  می توانند  قضائیه  قوه  مدیران  که  بود  خواهیم 

کنند. استفاده 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  خوب  ارتباط  از  وی 
یاد کرد و گفت:  با رئیس قوه قضائیه  شورای اسالمی 
به  پاسخ گویی  در  قضائیه  قوه  مسئوالن  خوشبختانه 
نمایندگان مردم عملکرد مطلوب و قابل تقدیری دارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
قوه  انسانی  نیروی  و  امکانات  نامناسب  وضعیت  به 
قوه  بازرسان  اعالم  طبق  کرد:  مطرح  قم،  در  قضائیه 
وضعیت  قم،  استان  از  خود  بازدید  آخرین  در  قضائیه 
امکانات و دارایی های قوه قضائیه در قم از استان های 

است. بدتر  نیز  اصفهان  چون  دیگر 

ویژه تری  نگاه  قم  به  داریم  تقاضا  اینکه  بیان  با  وی 
در  قم  محاکم  ساختمان  متاسفانه  کرد:  عنوان  شود، 
نیز  موضوع  این  برای  و  نیست  شهر  این  مردم  شان 
ردیفی را در مجلس شورای اسالمی مشخص کردیم که 
امیدواریم بودجه های ملی قوه قضاییه به این موضوع 

یابد. اختصاص 
به  زمین  اختصاص  به  اشاره  با  پایان  در  امیرآبادی 
قوه قضائیه در شورای برنامه ریزی و کارگروه زیربنایی، 
موقعیت  در  زمین  این  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
مناسبی قرار گرفته که امیدواریم ساختمان دادگستری 
► استان و محاکم قم به این مکان منتقل شوند.   

تومان  میلیارد   ۱۱۰ گفت:  قضاییه  قوه  رییس     ◄
اعتبار برای رفع مسائل و مشکالت مراکز قضایی استان 
قم مانند دادگستری استان، زندان ها، پزشکی قانونی، 
قم  اسناد  ثبت  اداره  و  نیروهای مسلح  سازمان قضایی 

شد. داده  تخصیص 
شامگاه  اژه ای  محسنی  غالمحسین  حجت االسالم 
پنجشنبه در نشست خبری سفر هیات عالی قضایی به 
استان قم، ضمن قدردانی از مهمان نوازی مردم متدین، 
اختصاص  با  افزود:  استان،  این  پرور  شهید  و  انقالبی 
این اعتبار و با همکاری استانداری ظرف مدت ۲ سال 
با لحاظ  این بخش های مورد اشاره  مسائل و مشکالت 

اولویت ها رفع خواهد شد.
مردمی  مالقات های  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رییس 
مسئوالن ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر استانی 
به قم، ادامه داد: مسئوالن عالی دستگاه قضا در جریان 

سفر به استان قم با حدود ۳۳۰ تن از مردم بصورت چهره 
نامه های  جمع آوری  به  نسبت  و  کردند  دیدار  چهره  به 
کارگروهی  تشکیل  با  کرده ایم  تاکید  شد؛  اقدام  مردم 
مشکالت  و  مسائل  به  دادن  اثر  ترتیب  راستای  در 
و همچنین  این دیدارها  در  از جانب مردم  مطرح شده 
موضوعات طرح شده از جانب آنها در نامه های ارسالی، 

گیرد. صورت  الزم  اقدامات 
مطرح  موضوعات  و  مسائل  برخی  کرد:  تصریح  وی 
شده از جانب مردم در دیدارهایی که امروز با مسئوالن 
قضایی داشتند، ناظر بر پرونده های کثیرالشاکی بود که 
اتخاذ  عاجل  تصمیمات  آنها  درخصوص  دارد  ضرورت 

شود.
نمایندگان  حضور  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رییس 
کهک،  مانند  قم  استان  مختلف  نقاط  در  قضاییه  قوه 
جعفرآباد، سلفچگان و خلجستان در راستای رسیدگی 

به مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی مردم این  استان 
برگزار  امروز  بعدازظهر  که  جلسه ای  جریان  در  گفت: 
شد، گزارش نمایندگان اعزامی ما در خصوص وضعیت 
در  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  قم،  استان  مراکز قضایی 
اشاره،  مورد  مراکز  مشکالت  و  مسائل  رفع  راستای 

شد. اتخاذ  مقتضی  تصمیمات 
محسنی اژه ای همچنین به دیدارهای خود با اقشار 
مختلف مردمی، روحانیون و تولیدکنندگان و صنعتگران 
قمی اشاره کرد و تاکید داشت: در حد توان در راستای 
اقشار  جانب  از  شده  مطرح  مشکالت  و  مسائل  رفع 

مختلف مردم قم تالش خواهیم کرد.
و  و قضات  روحانیون  و  مردم  اقشار مختلف  با  دیدار 
کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری 
مصوبات  تصویب  و  استان  قضایی  مشکالت  بررسی  و 
مهمترین  از  قضایی  دستگاه  مشکالت  رفع  برای 

برنامه های روز نخست سفر رئیس قوه قضاییه به قم بود.
صبح  ای  اژه  محسنی  غالمحسین  االسالم  حجت 
وارد  استانی خود  قالب هفتمین سفر  در  پنجشنبه  روز 

► استان قم شد.   

بازدید رئیس سازمان زندان ها از مراکز تأمینی و تربیتی قم؛

● محمدی: نگاه ما به زندان ها " تحولی و تعالی" است    ●

امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد؛

●  کمبود ساختمان مناسب و نیروی انسانی کافی در دستگاه قضایی قم    ●

اژه ای: 

●  110 میلیارد تومان برای رفع مشکل مراکز قضایی قم اختصاص یافت    ●



ایران به جهان  بر لزوم معرفی چهره حقیقی  تأکید  با  ◄     شهردار قم 
گفت: دشمنان به واسطه استقالل و خودکفایی مدام در حال توطئه برای 
موفق  نتوانند  شده  سبب  قرآنی  آموزه های  به  توجه  ولی  هستند  ایران 

باشند.
مومونی  دوگاری  اومرو  با  دیدار  در  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر 
تبادل  اهمیت  به  اشاره  با  همراه  هیئت  و  نیجر  کشور  از  نیامی  شهردار 
تجربیات  تبادل  این  داشت:  اظهار  شهری  مدیریت  حوزه  در  تجربیات 
مردم می شود. به  بهتر  برای خدمت  مناسب  ایجاد دستاوردهای  به  منجر 

با  قم  شهر  افزود:  و  شد  خواستار  را  شهر  دو  بین  اطالعات  تبادل  وی 
جمعیتی بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار نفری ازنظر فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی هم تراز و در بعضی از موارد از تهران به عنوان پایتخت ایران مهم تر 

و تأثیرگذارتر بوده و بزرگ ترین حوزه علمیه جهان اسالم در قم است.
مرکز   ۶۰۰ از  بیش  و  دانشگاه   ۱۲ از  بیش  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
و حرم مطهر حضرت معصومه)س(، مسجد مقدس  بوده  قم  در  پژوهشی 
 ۲۴ از  بیش  کرد:  اضافه  است  قم  در  نیز  آینده پژوهی  مرکز  و  جمکران 
سال  هزار   ۷ از  بیش  قم  و  می آیند  قم  به  ساالنه  مذهبی  توریسم  میلیون 

دارد. تاریخی  میراث 
تأکید  و  نیز اشاره  تقلید جهان اسالم در شهر قم  وی به حضور مراجع 
بوده  انقالبی  اندیشمندان  مرکز  و  اسالمی  انقالب  پایگاه  قم  شهر  کرد: 
اهمیت  و  شده  شهر  جهان  یک  قم  شهر  شده  باعث  امتیازات  این  تمام  و 

باشد. داشته  جهان  و  ایران  کشور  در  زیادی 
و  پتانسیل ها  معرفی  در  را  کشورها  بین  ارتباط  نژاد  سقائیان  دکتر 
فرهنگ ایران به جهان موردتوجه قرارداد و یادآور شد: ارتباط بین کشورها 

به جهان  به درستی  قم  و شهر  ایران  کشور  پتانسیل  و  فرهنگ  باعث شده 
معرفی شود و می توانیم دراین ارتباط تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم.
کرد:  تأکید  و  اشاره  جهان  در  ستیزی  ایران  و  تحریم ها  به  سپس  وی 
انقالب  از  قبل  تا  است،  بوده  ایران  واقعی  استقالل  آغاز  اسالمی  انقالب 

تمام تصمیمات داخلی و خارجی در کشور باید با اجازه کشورهای اروپایی 
پایه گذاری کرد  را  نظامی  امام خمینی)ره(  اما  آمریکایی گرفته می شد،  و 

بوده است. و مردم ساالری  آزادی  بر مبنای استقالل،  که 
شهردار قم ادامه داد: این استقالل ایران خوشایند غرب و امریکا نبوده 
نظام  اما  کرده اند،  وضع  ایران  علیه  دهه  چهار  در  را  زیادی  تحریم های  و 

ترور  با  دشمنان  حتی  و  است  پایدار  و  کرده  مقاومت  اسالمی  جمهوری 
آخر  در  و  فرهنگی  جنگ  تحمیلی،  جنگ  سال   ۸ سپس  ایران،  رهبران 

نبرده اند. پیش  از  کاری  ایران  اقتصادی  حصر 
جهان  در  ایران  مشکالت  این  تمام  عامل  را  خودکفایی  و  استقالل  وی 
را  ایران  چهره  می کنند  تالش  غربی  رسانه های  کرد:  اذعان  و  دانست 
کشورها  سایر  برای  الگویی  ایران  نمی خواهند  و  کنند  معرفی  نادرست 
باشد، در همین زمینه زمانی که نماینده کشورها به ایران سفر می کنند از 

می کنند. تعجب  ایران  پیشرفت  و  فرهنگ 
اظهار  و  دانست  کریم  قرآن  را  ایران  حرکتی  الگوی  نژاد  سقائیان  دکتر 
داشت: ما به توصیه قران کریم صبر کرده و با بردباری برنامه های خود را 
از  و  ایران در جهان هستید  پیش می بریم و شما شاهد استقالل سیاسی 

اجرا می کند. را  برنامه های خود  و  نداشته  نگرانی  هیچ کشوری هم 
باوجود  و  بایستیم  پای خود  بر  داده  یاد  ما  به  تحریم ها  داد:  ادامه  وی 
ارتباط با جهان، اصل استقالل و خودکفایی را ادامه دهیم و به استقالل 
تولید  را  خود  نیازها  از  بسیاری  و  پیداکرده ایم  دست  اقتصادی  و  صنعتی 

رسیده ایم. خودکفایی  به  جنبه ها  از  بسیاری  در  امروز  و  کرده 
و  کرد  مطرح  را  نیامی  و  قم  شهر  دو  بین  خواهرخواندگی  قم،  شهردار 
به صورت  شهر  دو  بین  را  خواهرخواندگی  تفاهم نامه  می توانیم  افزود: 
سیستمی و رسمی برقرار کنیم و با شناخت ظرفیت های کشور و شهر شما 

بیفتد. اتفاق  نظام مند  می تواند  ارتباطات  این 
شهرداری  سازمان های  و  معاونت ها  تمام  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
به  اجرایی  و  عملی  مشاور  ارائه  و  تجربه  تبادل  و  همکاری  آماده  قم 

► هستند.     شما 
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»پندهای حکیمانه )1(«            

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

َ
أ َعن 

ِفیِه«.1 السَّ ِفَداُم  اْلِحْلُم  َو  ااْلَْعَراِض 
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
و  و حلم  آبروها است  »... بخشش و سخاوت، حافظ  فرمودند: 

.»... است  نادان  و  سفیه  دهان بنِد  بردباری 
جمالت  این  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  حضرت 
هر  که  می فرمایند  بیان  را  گران بهایی  اندرزهای  حکمت آمیز، 
کدام از آن ها ُدّر گران مایه و پرارزشی است. یکی از امور واضح 
در  تنگ نظری،  یا  حسد  به عّلت  مردم  از  بسیاری  که  است  این 
مختلف  به بهانه های  و  برمی آیند  دیگران  ار  عیب جویی  مقام 
انسان  که  هنگامی  اما  می دهند،  باد  بر  را  اشخاص  آبروی 
شده  ساکت  عیب جویان  باشد،  باز  بخشش  و  به جود  دستش 
به  این جا  در  مناسبت  به همین  می گردند.  خاموش  حاسدان  و 
دو جمله جالب و شنیدنی از دو تن از اندیشمندان و متفکران، 
اشاره می کنیم: یکی از ایشان چنین می گوید: »َکفی ِباْلَبِخیِل 
أّن  َمْجدًا  ِباْلَجواِد  َکفی  َو  َقطُّ  َحْمد  فی  َیَقْع  َلْم  اْسَمُه  أّن  عارًا 
بخیل  برای  ننگ  و  عار  »این  «؛  َقطُّ َذّم  فی  َیَقْع  َلْم  اْسَمُه 
و  مجد  این  و  نمی ستاید  را  او  هیچ کس  هرگز  که  است  کافی 
بزرگواری برای سخاوتمند کافی است که هرگز نام او در َمذّمت 
أُردُّ  »ال  می گوید:  دوم  اندیشمند  نمی گیرد«.  قرار  نکوهشی  و 
َتُه َاْو َلئیٌم أْشَتری ِعْرضی ِمْنُه«؛ »من  ُد َخلَّ ساِئاًل إّما ُهَو َکریٌم َاسُّ
هیچ درخواست کننده ای را رد نمی کنم؛ چراکه یا آدم خوب و 
انسان  یا  و  را برطرف کرده ام  نیازمندی اش  نیازمندی است که 
کرده ام«.  حفظ  وسیله  به این  را  آبرویم  که  است  پستی  و  لئیم 
آبروی  و  می کند  زیاد  را  انسان  مدافعان  سخاوت  واقع،  در  پس 
را عقب می راند. بدخواهان  و  و دشمنان  را محفوظ می دارد  او 

حکیمانه  کالم  این  از  جمله  دومین  در  امام  آن گاه 
است.  نادان  و  سفیه  دهان بند  بردباری  و  حلم  می فرمایند: 
»ِفدام« به معنای دهان بند است و گاهی نیز به معنای پارچه ای 
نازک است که مایعی را با آن صاف می کنند که در این جا همان 
معنای دهان بند اراده شده است. با نگاهی به آیات قرآن کریم 
درمی یابیم  السالم(  )علیهم  بیت  اهل  حکمت آموز  روایات  و 
و  سفیهان  ناموزون  سخنان  مقابل  در  ایشان  دستورالعمل  که 
و  حلم  آن ها،  بی جای  توقعات  و  بی دلیل  ایرادهای  نادانان، 
تعبیر  این جا  در  السالم(  )علیه  علی  امام  لذا  است؛  بردباری 
است.  دهان بند  یا  »ِفدام«  تعبیر  آن  و  برده اند  به کار  را  زیبایی 
یا غذاهایی  گاز می گیرند،  که  را  که حیواناتی  دیده شده  بارها 

زنند. می   دهان بند  آن ها  به  می خورند،  بخورند،  نباید  که  را 
استفاده  نادان،  افراد  با  مقابله  و  کنارآمدن  راه  بهترین  پس 
در  جمله  یک  گفتن  وگرنه  است؛  بردباری  و  حلم  دهان بنِد  از 
برابر آن ها گاه سبب می شود ده جمله ناشایست دیگر بگویند، 
قرار  آن ها  سطح  هم  گفت وگو،  این  با  انسان  این که،  بعالوه 
امام  از  حدیثی  در  می دهد.  دست  از  را  خود  ارزش  و  می گیرد 
صادق )علیه السالم( نقل شده که فرمودند: »... إنَّ َمْن جاَوَب 
کسی   ...« ...«؛2  الّناِر  َعَلی  اْلَحَطَب  َوَضَع  َقْد  کاَفَئُه  َو  فیَه  السَّ
هیزم  گوئی  بدهد،  را  او  پاسخ  و  کند  مقابله  سفیه  انسان  با  که 
و  تقواپیشگان  امتیاز  حلم  همین  برای   .»... می نهد  آتش  بر 
به  و  است  آنان  زیبایی  و  مردان  خصلت  و  خوی  ارزشمندترین 
با آن؛ لذا علی رغم معنای  ایمان نمی توان رسید، مگر  حقیقت 
گسترده صبر، حلم بیشتر شیوه صحیح مدارا و برخورد با مردم 

است. نادان  افراد  باالخص  و 
حکایت کرده اند که مردی )پس از آن که گفته های ناپسندی 
گفت:  قیس(  بن  )اخنف  به  خطاب  ساخت(  جاری  زبان  بر 
گفت:  او  پاسخ  در  اخنف  هستی!  تو  سخنان  این  از  مقصودم 

کنم!. می  پیشه  صبر  تو(  گفتار  و  رفتار  قبال  )در  من 
نقل  السالم(  )علیه  امیرمؤمنان  از  که  نیز  دیگری  حدیث  در 
ااْلفاِت«؛٣  ِمَن  ِحجاٌب  »َاْلِحْلُم  می فرمایند:  آن  حضرت  شده 
آفت ها  از  یکی  و  است«  آفت ها  برابر  در  حجابی  »حلم 

است. افراد  نادانی  روی  از  و  سفیهانه  مزاحمت های 
********************

محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
ناشر:   ،506 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
مصحح:   / محقق  األنوار،  بحار  باقر،  محمد  مجلسی،   .2
إحیاء  دار  ناشر:   ،422 صفحه   ،6٨ ج  محققان،   از  جمعی 

ق.   140٣ بیروت،  دوم،  چاپ  العربی،  التراث 
غرر  تصنیف  محمد،  بن  الواحد  عبد  آمدی،  تمیمی   .٣
ص  مصطفی،  درایتی،  مصحح:   / محقق  الکلم،   درر  و  الحکم 
اول،  چاپ  قم،  اسالمی  تبلیغات   دفتر  ناشر:  ش .64،   1٣66

قم،   ایران، 

"شهردار قم" در دیدار با "شهردار نیامی" از کشور نیجر؛ مطرح کرد: حدیث روز )296( 

●  آمادگی شهرداری قم برای ارتباط و تبادل تجربیات بین شهرهای دنیا     ●

◄     مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
از  هکتار   ۱۰۵ اینکه  بیان  با  قم  استان 
ریزگرد  تولید  کانون  عنوان  به  قم  مساحت 
متاسفانه  گفت:  است،  شده  شناسایی 
برخی از عوامل انسانی نیز موجب تشدید 
عرصه  در  ما  و  شدند  قم  بیابانی  وضعیت 
مشارکت  نیازمند  زایی  بیابان  با  مقابله 

هستیم. همگانی 
اداره کل  عمومی  روابط  گزارش   به 
قم،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
درحاشیه  چهارشنبه  روز  شعاعی  محمد 
استان  رسانه   اصحاب  از  جمعی  بازدید 
در  بیابان زایی  با  مقابله  طرح های  از  قم 
اظهار  استان،  این  جعفرآباد  شهرستان 
پیش  شدن  بیابانی  سمت  به  قم  داشت: 
تشدید  موجب  انسانی  عوامل  و  می رود 
هرچه  است  الزم  بنابراین  شده ،  روند  این 
سریع تر برای مقابله با این پدیده اقدام های 
عملی مورد نیاز همچون افزایش سطح زیر 
مستعد  مناطق  در  مقاوم  گیاهان  کشت 

شود. انجام  شدن،   بیابان 
وی با اشاره به این که ۱۰۵ هزار هکتار 
تولید  کانون  عنوان  به  قم  مساحت  از 
افزود:  شده است،  شناسایی  خاک  و  گرد 

تولید  شده  شناسایی  کانون  چهار  از  یکی 
نمک  کوه  منطقه  استان،  در  خاک  و  گرد 
و  نهال کاری  ۷۶ عملیات  از سال  که  است 
برای  منطقه  این  در  گیاهی  پوشش  حفظ 
دستور  در  خاک  و  گرد  نفوذ  از  جلوگیری 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  کار 
استان قرار گرفته و این روند طی سال های 
این  سوی  از  بیشتری  اهتمام  با  اخیر 

می شود. پیگیری  دستگاه 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
استان قم ادامه داد: ذکر این نکته ضروری 
تولید  کانون های  که اصالح وضعیت  است 
به  اکتفا  با  تنها  قم  استان  در  خاک  و  گرد 
دستگاه  یک  فعالیت  و  دولتی  بودجه های 
مشخص به نتیجه دلخواه نمی رسد و برای 
سرعت بخشیدن به این کار الزم است تا از 
توان و ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی، 
عالقه مند  خیران  و  نهاد  مردم  تشکل های 
نیز استفاده  به فعالیت های محیط زیستی 

شود.
منابع  کل  اداره  فنی  معاون  همچنین 
طبیعی و آبخیزداری قم در این حاشیه نیز 
گفت: طرح های مدیریت هرزآب با تشکیل 
هاللی نگهداری آب در بیابان ها و بذرکاری 

در  قم  خاک  و  گرد  تولید  کانون های  در 
سطح  آن  نتیجه  در  که  اجراست  دست 
تولید  مستعد  بیابان های  از  توجهی  قابل 
گرد و خاک در قم، با کاشت گیاهان مقاوم 

شده است. پوشیده 
سال های  طی  همچنین  افزود:  داودی 
مناطق  از  توجهی  قابل  سطح  گذشته 
پوشیده  مقاوم  گیاهان  با  استان  بیابانی 
نگهداری  و  مراقبت  عملیات  که  شده است 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  توسط  آن ها  از 

می شود. دنبال  قم  آبخیزداری 
هرزآب ها،  مدیریت  با  داد:  ادامه  وی 
گیاهان  کشت  و  آب  جمع آوری  امکان 
ایجاد  نظر  مورد  بیابانی  مناطق  در  مقاوم 
 ۹۰ از  بیش  اکنون  که  نحوی  به  می شود 
عرصه  از  بخشی  در  که  نهال هایی  درصد 
سبز  شده اند،  کشت  نمک  کوه  بیابانی 

. هستند
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
این که عملیات  به  اشاره  با  قم  آبخیزداری 
از  هکتار  پنج هزار  بیش از  در  کاری  نهال 
انجام  نمک  کوه  محدوده  بیابانی  مناطق 
گیاهی  گونه های  گفت:  شده است، 
تاغ  و  داغ  قره  وحشی،  اسفناج  همچون 

بیان زایی در مناطق مستعد  با  برای مقابله 
کشت  قم  استان  در  خاک  و  گرد  تولید 

. د می شو
حفظ  عملیات  که  این  بیان  با  داودی 
در  شده  کشت   نهال های  از  نگهداری  و 
زمان بر  کاری  استان  بیابانی  مناطق 
کشت  نحوه  افزود:  پرهزینه است،  و 
مورد  مناطق  در  مقاوم  گیاهی  گونه های 
به نحوی است که رشد آن ها در طول  نظر 
سالیان طوالنی ادامه یابد و بتوانند به طور 

و  بوده  سبز  دهه  چند  طول  در  میانگین 
شوند. خاک  و  گرد  خیزش  از  مانع 

بیابان زدایی  طرح های  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های  همه  از  استفاده  با  قم  در 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  اختیار  در 
از  تا  می شود  دنبال  استان  آبخیزداری 
تا  قم  در  بیابانی  مناطق  سطح  گسترش 
این  تحقق  اما  شود،   جلوگیری  امکان  حد 
همه  امکانات  از  استفاده  نیازمند  هدف 

► است.   استان  بخش های 

نیجر  کشور  نیامی  شهر  شهردار        ◄
گفت:  ایران  توسعه  و  پیشرفت  بر  تأکید  با 
خودکفایی ایران الگویی برای جهان بوده و 
اگر تمام کشورهای اسالمی از ایران پیروی 
می کردند، می توانستیم قدرت بزرگی را در 
تشکیل  استکبار  مقابل  در  و  اسالم  جهان 

دهیم.
دیدار  در  امروز  مومونی  دوگاری  اومرو 
شهردار  سقاییان نژاد  مرتضی  سید  دکتر  با 
و  کرد  اشاره  قم  شهر  و  ایران  توسعه  به  قم 
اظهار داشت: توسعه شهر قم و کشور ایران 
که  زمانی  تا  و  بوده  جالب  بسیار  من  برای 
به ایران نیامده بودم چنین تصوری ازاینجا 

شده ایم. شگفت زده  و  نداشته 
وی مشکالت سیاسی ایران را موردتوجه 

شده  باعث  تحریم ها  افزود:  و  قرارداد 
پیداکرده  سرعت  ایران  توسعه  و  پیشرفت 
کند  ایجاد  ایران  برای  مانعی  نتوانسته  و 
کرده  شکوفا  را  ایرانیان  استعدادهای  و 
اسالمی  کشورهای  تمام  اگر  معتقدیم  و 

،می توانستیم  می کردند  پیروی  ایران  از 
قدرت بزرگی را در جهان اسالم و در مقابل 

دهیم. تشکیل  استکبار 
پیشرفت  کرد:  تصریح  نیامی  شهردار 
در  و  بوده  الگو  نیجر  کشور  برای  ایران 
راهنمای  می تواند  مختلف  بخش های 
نیز  نیجر  کشور  باشد؛  کشورها  از  بسیاری 
می کنیم  سعی  ما  که  داشته  چالش هایی 
مشکالت  این  حل  در  ایران  تجربیات  از 

کنیم. استفاده 
اشاره  قم  شهر  قوت  نقطه  چهار  به  وی 
کرد و گفت: باوجود کویری بودن شهر قم 
سرسبز  شهرهای  از  یکی  شهر  این  امروز 
کشور بوده و این نکته بسیار مهمی در این 
موضوعات  از  یکی  هم اکنون  و  است  شهر 

می توانیم  ما  و  بوده  محیط زیست  حفظ  ما 
کنیم. استفاده  شما  تجربه  این  از 

توسعه  و  نظافت  داد:  ادامه  مومونی 
قم  شهر  دیگر  مثبت  نقاط  شهر  اقتصادی 
ویژگی  چهارمین  آن  خوب  مدیریت  و  بوده 
و  قابل توجه  ما  برای  که  است  شهر  این 
همچنین  بود،  خواهد  آموزنده  بسیار 
باعث  کهن  تمدن  و  غنی  تاریخ  داشتن 
کند. جلب  خود  به  را  جهانیان  توجه  شده 
تفاهم نامه  امضا  را  سفر  این  هدف  وی 
کرد:  بیان  و  اعالم  مختلف  قراردادهای  و 
سال  از  نیجر  و  ایران  کشور  ارتباطات 
می خواهیم  و  بوده  برقرار  امروز  تا   ۱۹۷۴
از  و  شود  برقرار  نیز  شهرها  بین  ارتباطات 
شهرها  بین  ارتباط  به  کشور  دو  بین  سطح 

کند. پیدا  گسترش 
ارتباط  کرد:  خاطرنشان  نیامی  شهردار 
نزدیک تر  ارتباط  به  می تواند  شهرها  بین 
شهر  و  کرده  کمک  کشور  دو  مردم  بین 
است  دهه   ۳ از  بیش  نیجر  کشور  و  نیامی 
ایران  کشور  فرهنگ  و  تولیدات  میزان  که 
است و ایران با تأسیس یک بیمارستان و ۳ 
دانشگاه تأثرات زیادی در این کشور داشته 

است.
شهرهای  و  کشور  دو  بین  ارتباط  وی 
خواند  مؤثر  نیجر  توسعه  در  را  قم  و  نیامی 
قم  شهر  اقتصادی  توسعه  کرد:  تأکید  و 
نیز  نیامی  شهر  خودکفایی  در  می تواند 
پیشرفت  تا  کند  کمک  ما  به  و  داشته  تأثیر 

► کنیم.   

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پاسخ داد:

●  چه عواملی  موجب تشدید وضعیت بیابانی قم می شود؟    ●

شهردار شهر نیامی کشور نیجر:

●  پیروی از ایران عامل تشکیل قدرت جهانی می شود    ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۰۹۰ شماره  رأی  ۱ـ 
در  محمدعلی   فرزند  اسالمی  هاجر  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۸
 ۸۶/۴۵ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  قسمتی 
مترمربع پالک شماره ۲۸ فرعی از ۲۳۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباسعلی خلج صفحه ۵۰۸ دفتر ۷۹.) م 
  )۱۳۶۳۰ الف 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 

مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۶۶۷۹۰۵ مسلسل  بشماره  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  یک  ارئه  با  صالح  کبری  خانم 
مربوط به پالک ۱۴۱ فرعی از ۲۱ اصلی واقع در پاجیان که ذیل ثبت ۱۴۶۲ صفحه ۲۶۸ دفتر جلد ۱۲ صادر و تسلیم 
 ۱ باستناد تبصره  لذا مراتب   رانموده است  المثنی  تقاضای صدور سند مالکیت  و  بعلت جابجایی مفقود گردیده  شده 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به  مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ) م الف ۱۵۳۴۱ (   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت جعفرآباد – محمدرضا خدایاری   

تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه باغ به پالک ثبتی ۱۴۷فرعی از ۱۵۱ اصلی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی کهک 
روستای امامزاده اسماعیل)ع(   به نام آقای رضا نوروزی فرزند ابوالقاسم و غیره می باشد و در جریان ثبت است در روز چهار شنبه 
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ از ساعت ۸/۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر بنا به درخواست مالک طبق تقاضای وارده به شماره ۱۲۶/۱۴۰۱/۲۶۸۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و 
مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. هر یک از 
صاحبان امالک یا نمایندگان قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده ۱۵ قانون مزبور، ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک  
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آئین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد./ ن )م الف ۱۵۳۶۴(
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

سعید عبدالهی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک



و  آموزش  مهم  اهداف  از  یکی       ◄
عملکرد  و  آموزش  کیفیت  بهبود  پرورش، 
در  کیفیت  بهبود  است.  مدارس  در 
یا  تغییر  مدارس،  و  پرورش  و  آموزش 
باعث  که  می شود  محسوب  تغییراتی 
در  می شود.  دانش آموزان  در  رفتار  تغییر 
مقوله  در  کیفیت  مقیاس  تنها  حقیقت 
و  دانش آموزان  در  رفتار  تغییر   ، آموزش 
به عبارتی ارائه رفتار درست از سوی آنان 

. ست ا
می  تالش  شدت  به  ما  مدارس  امروزه 
بیشتری  آموزان  دانش  سال  هر  کنند 
از  عملکردشان  و  یادگیری  اگر  حتی  را 
به  باشد  خوردار  بر  هم  پایینی  کیفیت 
تحصیالت  تا  برساند  قبولی   نمره  حد 
وارد  و  برسانند  پایان  به  را  مقطع متوسطه 

. شوند  دانشگاه 
نشان  زیادی  مطالعات  وجود  این  با 
در  آموزان  دانش  نمرات  که  است  داده 
پیوسته  تحصیلی  پیشرفت  آزمونهای 
معلمان  بیشتر  برای  و  است  یافته  کاهش 
اما  است.  این  حقیقت دشوار  باور کردن 
تحصیلی  مداوم  افت  این  بگوییم  باید 
نظام  که  است  واقعیت  این  از  ناشی 
 ، آموزان  دانش  ماموریت  در  ما  سنتی 
پیام  این  آموزان  این دانش  به تمام  تقریبا 
قابل  نیز  بدون کیفیت  کار  را می دهد که 

است! قبول 
دانش  از  درصد   15 از  کمتر  احتماال 
تکالیف  آیند  می  مدرسه  به  که  آموزان 
و  دهند  می  انجام  کیفیت  با  را  درسی 
آنچه  از  کمتر  بسیار  آنها  از  بسیاری  حتی 

. دهند  می  انجام  است  توانشان  در 
را  درس  کالس  یک  آموزان  دانش  اگر 
ساختمانی  کارگران  از  گروهی  عنوان  به 
اندازه  تصور کنید و اگر کارگران به همان 
می  تالش  کالس  در  آموزان  دانش  که 
آنها  از  نیمی  از  بیش  کنند  کار  کنند 
سیگار  کرده  تکیه  خود  های  بیل  به 
کمال  در  و  زنند  می  حرف  و  کشند  می 

آنها  کار  سهم  دیگران  تا  منتظرند  فراغت 
را انجام دهند. از بین گروهی هم که کار 
خود  تالش  حداکثر  کمی  عده  کنند  می 
احتماال  گفت  بتوان  شاید  و  کنند  می  را 
برخوردار  چندانی  کیفیت  از  هم  آنها  کار 

. نیست

از  روشنی  درک  تقریبا  آموزان  دانش 
مدرسه  در  دانند  نمی  و  دارند  کیفیت 
از   . شود  می  قلمداد  کیفیت  چیزی  چه 
از  ورزش  درس  آموزان  دانش  بیشتر  نظر 
تعداد  است.  برخوردار  مطلوب  کیفیت 
های  درس  هم  آموزان  دانش  از  کمی 
تقریبا هیچ  و  باکیفیت می دانند  را  عملی 
آموزشی  معمول  کالس های  آنها  از  کدام 
دانند. هر چند بسیاری  با کیفیت نمی  را 
از این دانش آموزان بر این باورند که می 
دهند.  انجام  کیفی  کار  کالس  در  توانند 
هم  آموزان  دانش  از  تعدادی  عالوه  به 
هرگزبرای  کنون  تا  کنند  می  اقرار  آنها 
مدرسه  کارکیفی انجام نداده اند و با این 
اوصاف در آینده نیز انجام نخواهند داد .
مدارس  ایجاد  تنها  شرایطی  چنین  در 
مدارس  در  تحول  ایجاد  به  منجر  کیفی 
یک  کیفی  مدرسه  واقع  در  شود.  می 
چگونگی  برای  استراتژی   و  بینش 
دهد  می  ارایه  آموزان  دانش  مدیریت 

رفتار  ای  گونه  به  آموزان  دانش  با  تا  که 
بخواهند  و  بتوانند  بیشترشان  که  شود 
باید  و  دهند  انجام  کیفی  کار  کالس،  در 
کیفی  مدارس  ایجاد  از  غیر  که  بپذیریم 
هیچ  کیفی   کار  مقوله   روی  بر  تمرکز  و 
تواند به مشکالت ما در  چیز دیگری نمی 

دهد. پایان  مدارس 
چیست؟ کیفی  مدرسه  اما 

مدرسه  به  کیفی«  »مدرسه  اصطالح 
"تئوری  اصول  از  که  شود  می  اطالق  ای 
این  کارکنان  کند.  تبعیت  انتخاب" 
کردن  کنترل  که  باورند  این  بر  مدرسه 
تنها  انسان  و  است  ناممکن  دیگران  رفتار 
کند.  کنترل  را  خودش  رفتار  تواند  می 
بر  تأثیرگزاری  خواهان  اگر  معتقدند  آنها 
روابط  که  است  ضروری  باشیم  دیگران 
برای  و  کنیم  برقرار  آنها  با  بخشی  رضایت 
فراهم  مطلوب  محیطی  خود  مدرسه 
معلم  وظیفه  نخستین  که  آنجا  از  آوریم. 
تعریف  یا  ایجاد  است  تأثیرگزاری  ها 
آموزان  دانش  و  آنها  میان  خوب  رابطه 
است.  ضروری  گذاری  تاثیر  این  برای 
درسی،  موضوعات  آن،  کارکنان  مدرسه، 
برای  باید  حاکم  عمومی  فرهنگ  و  محیط 
فعال  آموزشی  امر  در  که  کسانی  تمام 
این  و  باشد؛  نیازهایشان  ارضاکننده  اند 
و  آموزان  دانش  کار  کیفیت  بهبود  یعنی 

. یس ر تد
نمی  مردود  کس  هیچ  مدرسه  این  در 
شود؛ هر دانش آموزی که تالش گر باشد 
در  یابد.  می  دست  موفقیت  به  نهایت  در 
عنوان  به  تفریح   و  لذت  مدارسی  چنین 
شناخته  می  رسمیت  به  اساسی  نیاز  یک 
می  کمک  آموزان  دانش  به  و   شود  می 
دهند  می  انجام  هرروزه  آنچه  از  شود 
ببرند.  را  لذت  حداکثر  ممکن  جای  تا 
سرگرم  های  فعالیت  مدرسه  در  همچنین 
همکاری  با  و  شود  می  طراحی  کننده 
با  را  نیاز  مورد  مقررات  آموزان  دانش 
که  مقرراتی  و  شود  می  وضع  همه  توافق 

شد.  خواهند  حذف  ندارند  کارایی 
چقدر  کیفی  مدرسه  به  دستیابی 

دارد؟ اهمیت 
فراهم  مدارسی  نتوانیم  که  زمانی  “تا 
استفاده  با  آنها  در  ها  بچه  که  کنیم 
موفقیت  به  هایشان  قابلیت  از  منطقی 
مشکالت  حل  راستای  در  یابند،  دست 
نتیجه  و  ایم  نکرده  کاری  کشور  عمده 
های  آشوب  جز  بود  نخواهد  چیزی 
بی  های  زندانی  بیشتر،  اجتماعی 
به  و  تر،  افزون  روانی  بیماران  شمارتر، 
نیاز  تنبلی،  و  ناکارآمدی  احساس  دلیل 
های  حمایت  و  مشاوره  به  افراد  بیشتر 
اصلی  اهداف  از  یکی  اجتماعی.”  
جوانان  به  که  است  آن  کیفی”  “مدرسه 
بشناسند.  را  موفقیت  تا  کند  کمک 
پوشش  یک  تنها  که  ای  دوستانه  فضای 
نیست  رسمی  تحصیالت  پیکر  بر  جذاب 
تحقق  جهت  در  اساسی  نیازی  بلکه 

است.  یادگیری 
بگوییم  توانیم  می  خالصه  طور  به  و 
دانش  که  است  جایی  کیفی  مدرسه  که 
مسئوالن  و  معلم  با  خوبی  رابطه  آموزان 
دانش  قبولی  برای  مالک  دارند.  مدرسه 
نیست  امتحانی  برگه  مدرسه  در  آموزان 
یادگیری دقیق مطالب  و  بلکه کیفیت کار 

است.
مدرسه کیفی در واقع چه می کند؟

و  آموزان  دانش  به  کیفی  مدرسه 
رابطه  یک  که  دهد  می  فرصت  دبیران 
دانش  و  باشند  داشته  یکدیگر  با  خوب 
انظباط  بی  آموزان  دانش  )حتی  آموزان 
خود  تالش  تمام  با  تا  کند  می  وادار  را   )
آموز  دانش  یک  وقتی  بخوانند.  درس 
که  شود  نمی  دلیل  آورد  می  کمی  نمره 
یا چیزی نمی  پائینی دارد  ضریب هوشی 
فهمد. بلکه شاید دو هفته قبل از امتحان 
نتوانسته  که  داشته  جدی  مشکل  یک 
چنین  معمولی  مدارس  اما  کند  مطالعه 
تنبل  آموز  دانش  یک  را  آموزی  دانش 

به  کیفی  مدرسه  در  کنند.  می  خطاب 
و  دهند  می  فرصت  آموزی  دانش  چنین 
دهند  می  قرار  خوبی  های  معلم  او  برای 
یاد بگیرد چرا  با کیفیت  را  بتواند درس  تا 
امتحان  یک  قبولی  برای  آنها  مالک  که 
که  است  معلم  تایید  نیست.بلکه  حفظی 
کیفی  کار  و  داده  انجام  را  خود  تالش  او 

است. کرده 
پایانی  سخن 

بیشتر  کنیم  اذعان  باید  تعارف  بدون 
تمامشان،  نگوییم  اگر  ما،  مدارس 
برای  بخشی  رضایت  محیط  اینکه  از 
بسیار  باشند  آموزان  دانش  و  کارکنان 
اداره  سنتی  روش  اند.  گرفته  فاصله 
و  آموزان  دانش  برای  “آنقدر  مدارس 
تعداد  هرروزه  که  است  نامطلوب  ها  معلم 
زور  به  عماًل  آموزان  دانش  از  بیشتری 
تحصیل  ترک  این  و  روند  می  مدرسه  به 
انضباطی  مشکالت  حساب  به  عاطفی 
ذهن  آن  تبع  به  شود.  می  گذاشته 
فکر  این  به  مدارس  مسؤولین  و  مدیران 
مشکالت  که  شود  می  داده  سوق  اشتباه 
نامطلوب،  تحصیل  همان  یا  انضباطی، 
گلسر  اما  آنهاست.”  موفقیت  افت  عامل 
در مقابل “مدرسه کیفی” را چنین تعریف 
دوستانه  انسان  مدرسه  یک  ما  کند:  می 
و  مهارت  آن  در  که  کنیم  می  اداره  را 
برای  دهیم،  می  آموزش  را  مفید  دانش 
می  انجام  آنچه  در  پیشرفت  امکان  همه 
را  آن  در  شدن  موفق  نتیجه  در  و  دهند 
آموزان  دانش  همه  با  کنیم،  می  فراهم 
به  کنیم،  می  رفتار  گرمی  و  مهربانی  با 
در  و  کنند  کار  هم  با  که  آموزیم  می  آنها 
عمل  در  کنیم،  می  تشویقشان  زمینه  این 
می  انجام  آنچه  به  که  دهیم  می  نشان 
هم  روش  این  داریم  باور  و  گاهیم  آ دهیم 
تمام  و  بهتر است  ما  برای  و هم  آنها  برای 
انجام  به  را  آنها  تا  کنیم  می  را  تالشمان 

کنیم  ترغیب  کیفی  کار 
► وحید حاج سعیدی     
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام 
بر  مبنی  بخشنده  محسن  خواندگان  عابدینی  مریم  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۹۸۹  شماره  به  مدنی 
احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  قم   ۱ اصلی بخش  ثبتی ۱۰۲۷۶/۱/۱۵۰  فروش پالک 
کالسه  پرونده  خصوص  در   ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مورخه   ۱۴۰۰۲۱۰۰۰۱۱۲۹۴۳۰۸ شماره  ابالغیه  اجرای  در   ،
۱۴۰۰/ج/۹۸۹ و شماره کامپیوتری ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۳۱۷۲۳۵ و انجام ارزیابی ملک مشاع ، یک دستگاه 
ساختمان پالک ثبتی شماره ۱۵۰ فرعی از ۱۰۲۷۶ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱ تفکیکی در بخش یک حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم استان قم ، با هدایت خانم مریم عابدینی در محل ملک مذکور به ادرس : قم – خیابان 
از کوچه ۲ پالک ۱۷ به مالکیت خانم مریم عابدینی و شریک )اقای محسن  ۱۸ متری خوشرفتار قواره سوم 
ضمیمه  اسناد  تطبیق  و  کارشناسی  انجام  و  بازدید  متعاقب  و  حاضر   ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مورخه  در  فر(  بخشنده 
پرونده و ابالغیه اشاره شده و مالحظه قدمت بنای احداثی حدود ۸ سال و به مساحت عرصه ۱۶۸/۷۵ مترمربع 
و اعیان ۳۵۲ مترمربع یک دستگاه ساختمان سه طبقه با کاربری یک واحد مسکونی و پارکینگ بهره به شرح 
ذیل کارشناسی می گردد:الف – مالحظه و مفروضات و منضمات و حقوق ارتفاعی : عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین )وضعیت خاص طلق( به شماره صد و پنجاه فرعی از ده هزار و دویست و هفتاد و شش اصلی مفروز و 
مجزا شده از یک فرعی از اصلی مذکور بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم مساحت ۱۶۸/۷۵ 
مترمربع  صد و شصت و هفت متر و هفتاد  و پنج دسیمترمربع حدود زمین شماال: دیوار به پی به طول ۷/۵۰ 
هفت متر و پنجاه سانتی متر به شماره ۱۴۵ و ۱۴۶ فرعی شرقا: دیوار به پی به طول ۲۲/۵۰ بیست و دو متر 
و پنجاه سانتی متر به شماره یکصد و پنجاه و یک فرعی جنوبا: درب و دیوار به طول ۷/۵۰ هفت متر و پنجاه 
سانتی متر به خیابان به عرض هجده متر غربا : دیوار به دیوار به طول ۲۲/۵۰ بیست و دو متر و پنجاه سانتی 

متر به شماره یکصد و چهل و نه فرعی مالحظات سند قبلی از نوع المثنی به شماره ۶۲۵۱۶۳ سری الف سال 
۸۹ به علت تغییر مالکیت ابطال گردید و سند از نوع اصلی به شماره ۴۳۳۱۴۸ سری ه سال ۹۸ صادر گردید. 
مالکیت مریم عابدینی فرزند اکبر شماره شناسنامه ۵۳۲ تاریخ تولد ۱۳۳۸/۱۰/۲ صادره از قم دارای شماره 
ملی ۰۳۸۲۵۵۳۱۰۱ با جز سهم ۳ از کل سهم ۶ به عنوان مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ، 
مالکیت محسن بخشنده فر فرزند اصغر با جز سهم ۳ از کل سهم ۶ به عنوان مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان. ج- مشخصات ساختمانی و اعیانی: ملک مذکور به صورت یک دستگاه ساختمان سه طبقه 
ششدانگ عرصه و اعیان با کاربری یک واحد مسکونی که احداث بنا در قسمت شرق صورت گرفته و قدمت ان 
حدود هشت سال می باشد که اعیانی طبقه زیرزمین به مساحت ۱۲۱ مترمربع و طبقه همکف به مساحت ۱۳۴ 
مترمربع و طبقه اول به مساحت ۹۷ مترمربع و هر طبقه شامل سالن نشیمن و اتاق خواب و سرویس بهداشتی و 
حمام و اشپزخانه اوپن و ام دی اف و ایفون تصویری و بام سقف شیبدار سبک ورق موجدار می باشد و دارای یک 
واحد پارکینگ روباز بوده و پوشش کف سرامیک و بدنه دیوار ها گچ سفید کاری و نقاشی شده و کاغذ دیواری 
مرغوب سقف کاذب و نما نورپردازی شده و سرمایش ساختمان  با کولر ابی و گازی و گرمایش ابگرمکن و بخاری 
گازی است درب ها چوب و روکش و پنجره ها فلزی و سرویس بهداشتی از سرامیک درجه یک ایرانی و فرنگی 
و پله از سنگ و قرنیز تا ارتفاع یک متر از سرامیک و حیاط موزاییک فرش و دیوار ها سنگ تراورتن و سرامیک 
درب حیاط فلزی ماشین و سر درب سنگی می باشد و ساختمان دارای انشعابات مجزا در طبقات اب و برق 
و گاز شهری و دو خط تلفن ثابت و دارای نمای سنگ پالک تراورتن و سازه ملک اجری و سقف ضربی و فاقد 
بادبند و فونداسیون نامشخص می باشد. ملک مذکور در حال حاضر تخلیه می باشد. نظریه کارشناسی: ۱- 
عرصه به مساحت ۱۶۸/۷۵ مترمربع با کاربری و بهره برداری مسکونی بهای هر مترمربع ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

با  مترمربع   ۳۵۲ مساحت  به  اعیان   -۲ ریال  میلیون  پنجاه  و  دویست  و  میلیارد  ۲۰/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰بیست 
کاربری و بهره برداری یک واحد مسکونی و بهای هر مترمربع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
دوازده میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال ۳- مجموع حیاط سازی و هزینه انشعابات )اب ، برق ، گاز ، دو 
خط تلفن( مجوزات ، ارزش افزوده و ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰هفتصد میلیون ریال با توجه به بررسی های به عمل امده 
بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی و سایر موارد به شهرداری و بانک ها و سایر ارگان ها ارزش کل ملک )عرصه 
و اعیان( قیمت پایه جهت شروع مزایده به مبلغ ۳۳/۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال سی و سه میلیارد و دویست و هفتاد 
و هشت میلیون ریال ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ ساعت ۹/۱۵ الی 
۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

حرکات کششی استاندار و ارائه 
توضیحات!                            

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
آقا این ماجرای قانون صیانت از فضای مجازی باالخره چی 
این  کارش...  پی  برود  تا  بکنید  را  قضیه  قال  داداش  شد؟! 
از  عده  یک   ... خالص  و  بیاندازید  دور  و  بکنید  را  لق  دندان 
کس  هر  اند!  آورده  در  را  شورش  دیگر  مجازی  فضای  کاربران 
می  فیلم  خورد  می  توقی  به  تقی  تا  گرفته  دستش  گوشی  یک 
گیرد و فرتی هم در فضای مجازی منتشر می کند و طرفه اینکه 
یک  گیریم  حاال  ماند!  می  هم  مسئوالن  پاسخگویی  منتظر 
ساختمان 10 طبقه هم فرو ریخت در عوض بی شمار ساختمان 
ده طبقه داریم که فرو نریخته اند یا چه می دونم یک پیمانکار 
با بیل زده کارگر شهرداری را دو شقه کرده! این هم را ببنید که 
چه  اند  نکنده  را  زمین  بیل  با  بحال  تا  که  داریم  پیمانکار  کلی 
موضوعی  هر  نیست  قرار  کنند!  حمله  کارگر  به  اینکه  به  برسد 
هم  هفته  این  دهند.  نشان  واکنش  مسئوالن  و  شود  ای  رسانه 
تا حرکت کششی استاندار  که در جریان هستید ماجرای چهار 
شورای  جلسه  از  قبل  شلوار  و  کت  با  جلسه  اعضای  و  لرستان 
به بی  بزرگواران نسبت  از  امر یکی  وایرال شد. حقیقت  ورزشی 
خرج  به  همت  دوستان  و  کرد  گالیه  ورزش  به  مدیران  توجهی 
با  همگی  بیاورند  بیرون  خدا  بنده  آن  دل  از  اینکه  برای  دادند 
سی چهل کیلو اضافه به ندای استاندار لبیک گفتند و با همان 
لباس رسمی دو دقیقه ورزش کردند. حاال یک عده گیر دادند 
به این جماعت و اضافه وزن و ورزش کردن با کت و شلوار و ... 
مجبور  لرستان  استانداری  عمومی  روابط  عزیزان  که  جایی  تا 
بلکه  تا  بنویسند  چهار خط جوابیه  و  قلم شوند  به  شدند دست 

شوند.  خیال  بی  جماعت  این 
عمومی:  روابط  جوابیه 

حضور  با  که  ورزش  شورای  جلسه  پایان  در  که  حرکت  این 
و  ورزشی  هیئت های  مسئوالن  جمله  از  متولی  دستگاه های 
صرفا در جهت حمایت، ترغیب و تشویق ورزش در بین کارکنان 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  که  گرفت  صورت  مادامی  ادارات، 
به  مدیران  توجه  عدم  و  ادارات  در  ورزش  وضعیت  از  استان 

بود. شده  گله مند  کارمندان  سالمت  و  ورزش  مقوله 
می دهد  را  پیشنهاد  این  نشست  اعضای  از  یکی  ادامه  در   
کارکنان  سالمت  در  ورزش  نقش  تبیین  و  حمایت  جهت  در  که 
حرکت  چند  تخصصی  نشست  این  در  جامعه  افراد  و  ادارات 
مورد  موضوع  این  که  شود  اجرا  نمادین  صورت  به  کششی 

می گیرد.   قرار  اعضاء  مجموعه  و  استاندار  موافقت 
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که فرهنگ سازی 
در  هم  آن  جامعه  در  سالمتی  و  نشاط  تحرک،  ایجاد  جهت  در 
کار  یک  تنها  نه  ورزش،  شورای  نام  با  تخصصی  نشست  یک 
ارزشمند بوده بلکه بایست این موضوع در بین دیگر ادارات در 
نشاط  ایجاد  و  کارکنان  و سالمت  پویایی  تحرک،  ایجاد  راستای 

شود. تبیین  نیز  جامعه  در  اجتماعی 
تحرک،  ایجاد  جهت  در  فرهنگ سازی  که  دوستانی  فقط 
را  تخصصی  نشست  در یک  آن هم  در جامعه  و سالمتی  نشاط 
خالی از لطف نمی دانند در جریان هستند که این روزها اوضاع 
حوصله  و  حال  ملت  و  شده  ریخت  بی  خیلی  جامعه  اقتصادی 
خودشان را ندارند و اگر می بینید بازار ها خلوت شده مردم در 
خانه و باشگاه ورزش نمی کنند؛ منتظرند ببینید مسئوالن بعد 
می  مردم  معیشت  برای  تدبیری  چه  کششی  حرکات  انجام  از 

باشید... تندرست  و  سالم  اندیشند! 

ر ـُ َتَلنگ

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

علیرضا ناویانی کارشناس ارشد مشاوره و روان شناسی :  

●   آموزش کیفی تنها راه حل مشکالت ما در مدارس است     ●
بی عالقگی دانش آموزان به درس، نوعی ترک تحصیل عاطفی است!

◄     بهره گیری از روش های خالقانه 
مسائل  حل  حتی  و  درس  های  کالس  در 
نکات  از  پایه  دروس  در  ویژه  به  مختلف 
همواره  و  بوده  تدریس  در  مهم  بسیار 
این  مدرسان  و  کارشناسان  تاکید  مورد 

است. علوم 
که  دارد  وجود  گوناگونی  های  شیوه 
توانند  می  آنها  از  گیری  بهره  با  معلمین 
کالس  فضای  در  را  ای  خالقانه  تدریس 
و  سازی  جذاب  بر  عالوه  که  دهند  ارائه 
دانش  انگیزی محیط کالس ذهن  چالش 
خالقیت،  سازی،  ایده  برای  را  آموزان 
آماده  فعال   ... و  نوین  های  شیوه  یافتن 

سازد. می 
کار  به  نوین  های  شیوه  حقیقت  در 
شده  باعث  معلمان  توسط  شده  گرفته 
های  روش  از  آموزان  دانش  برخی   ،
حل  در  فردی  به  منحصر  و  ابتکاری 

کنند. استفاده  مسائل 
دانش  سرایی  سوخته  حسام  محمد 
شهرستان  ابتدایی  سوم  پایه  خالق  آموز 
آموزان  این دانش  از  یکی  آباد کتول  علی 
از  که  مهارتی  از  استفاده  با  که  است 
است،  آورده  دست  به  تدریس  شیوه  این 
ریاضی  مسائل  برخی  حل  در  توانسته 

کند. ابداع  نوین  شیوه  یک 
درباره  خود  ابداعی  شیوه  درباره  او 
گفت:  ها(  دنباله   ( عددی  الگوهای 
با  عددی  الگوهای  در  ها  بچه  معمواًل 
الگو  بعدی  عدد  به   2 بر  عدد  هر  تقسیم 
با  توانستم  من  ولی  کنند  می  پیدا  دست 

به  عدد  همان  نصف  در  عدد  هر  تفریق 
کنم. پیدا  دست  بعد  الگوی  عدد 

هر  گفت:  ادامه  در  سرایی  سوخته 
است  بزرگی  دنیای  ریاضیات  دنیای  چند 
و هر روز ابداعات مختلفی در آن به وقوع 
همین  کردن  پیدا  با  من  ولی  پیوندد  می 
به  ام  عالقه  و  کردم  پیدا  انگیزه  شیوه 

است. شده  قبل  از  بیشتر  ریاضی 
این  در  دانشگاه  مدرس  شیرازی  رضا 
نظام  مشترک  اهداف  از  یکي  گفت:  باره 
رشد  به  دنیا  سراسر  در  آموزشي  هاي 
تربیت  شود.  مي  مربوط  خالق  شخصیت 
از  مغز  کارکرد  تعریف  باز  و  خالق  ذهن 
با  اگر  که  است  تدریس  اهداف  جمله 
به  رسیدن  باشد،  همراه  خالقانه  تدریس 

نیست. دسترس  از  دور  اهداف  این 
در  ریاضی  درس  اهمیت  بین  این  در 
تمام  در  که  آنجاست  تا  دبستان  ی  دوره 
فهم  ارزیابی  المللی،  بین  های  آزمون 
دانش آموزان مفاهیمی و موادی از درس 
سایر  که  آن  حال  دارد  وجود  ریاضی 
نباشند؛  یا  باشند  است  ممکن  دروس 
علم  ی  سیطره  تحت  علوم  اکثر  همچنین 
و  ضرورت  امر  همین   ، دارند  قرار  ریاضی 
ایجاد  و  علم  این  بهتر  یادگیری  اهمیت 
و  ریاضی  درس  های  آموزه  بین  پیوند 
می  نمایان  پیش  از  بیش  را  واقعی  زندگی 

سازد.
به  دستیابی  ضرورت  به  پایان  در  وی 
نوین  های  شیوه  و  علمی  جدید  منابع 
از  بسیاری  گفت:  و  کرد  اشاره  تدریس 

قالب  در  و  تحصیل  دوران  در  که  مباحث 
کتاب های درسی آموزش داده می شود; 
دیگر هرگز مجالی برای طرح نمی یابند و 
اگر مفاهیم به خوبی به دانش آموز منتقل 
یادآوری  به  و  یادسپاری  به  در  نگردد 
آموخته ها دچار مشکل می شود. اما اگر 
باشد،  خالق  ذهن  پرورش  اصول  بر  مبنا 
روش  به  خودشان  آموزان  دانش  بسا  چه 
یابند  دست  مسائل  حل  در  ابداعی  های 
که نمونه اش در  باال اشاره شد. در ضمن 
زدن مثال های عملی و واقعی و مشارکت 
دادن دانشجویان و دانش آموزان در ارائه 
افزایش  بر  عالوه  تواند  می  هم  درس 

جذابیت تدریس به خلق شیوه های نوین 
شود منجر  فرد  به  منحصر  و 

ارشد  کارشناس  کدخدایی  شبنم 
خصوص  در  نیز  انسانی  منابع  مدیریت 
ضرورت  و  آموزان  دانش  های  توانمندی 
تمام  گفت:  آنها  های  ظرفیت  از  استفاده 
و  خالقیت  حاصل  کشف ها،  و  اختراعات 

است. نبوغ  بعدی  درجه  در 
و  استعداد  بدنی،  توانایی  هوش، 
که  هستند   عواملی  متنوع  عالقه های 
و   هستند  موثر  خالق  تــفکر  داشتن  در 
چیزی  اما  هستند.  اکتسابی  یا  ژنتیکی 
برای  محیط  و  شما  توانایی  است  مهم  که 

کودکان  توانایی های  پرورش  و  پذیرش 
شکل گیری  در  کودک  تربیت  نوع  است. 
در  دارد.  نقش  کودک  خالقانه  تفکرات 
از  کوچک  بخشی  تنها  استعداد  واقع 
و  نظم بخشی  تمرین،  و  است  خالقیت 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  آن  پرورش 
تدریس  محیط  چه  هر  بنابراین  است. 
و  باشد  برخوردار  بیشتری  تنوع  از 
بروز  و  ارائه  فرصت  دارای  آموزان  دانش 
خالقیت  رشد  امکان  باشند،  توانمندی 
بیشتر  نوین   های  ایده  بروز  و  آنها  در 

. ست ا
► وحید حاج سعیدی   

  بهره گیری از روش های خالقانه و نوآوری در حل مسائل ریاضی    ●
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برنامه  گفت:  قم  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل       ◄
قم  اوقاف  مشارکت  با  و  رمضان  ماه  طی  که  سحر  تسبیح 
برنامه های سحرگاهی مراکز  رتبه نخست  آنتن رفت،  روی 

داد. اختصاص  خود  به  را  استانی 
به گزارش »روزنامه گویه « به نقل از روابط عمومی اداره 
لطفی  حجت االسالم  قم،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
با مدیر کل اوقاف و امور  نیاسر مدیرکل مرکز قم در دیدار 
خیریه استان قم با اشاره به اعالم نتایج ارزیابی برنامه های 
ویژه ماه مبارک رمضان مراکز استانی سازمان صدا و سیما 
اظهار کرد: بر این اساس برنامه سحرگاهی »تسبیح سحر« 
برنامه  امتیاز ٨5 و سطح کیفی  با کسب  توانست  مرکز قم 
برنامه  بهترین  نخست  مقام  به  و  بدرخشد  خوب«  »خیلی 

سحرگاهی مراکز استانی صدا و سیما دست یابد.
به  که  تخصصی  ارزیابی  این  اساس  بر  افزود:  وی 
معاونت  در  استان ها  سیمای  ارزیابی  مدیریت  وسیله 
این  است،  گرفته  صورت  سیما  و  صدا  استان های  امور 

کارکرد  شامل  برنامه ای  پژوهش  شاخص های  در  برنامه 
نگارش،  سازی،  اعتماد  و  پژوهشی  منابع  رسانه ای، 
مجری،  شامل  اجرا  بصری،  و  ساختاری  پرداخت  کیفیت 
کارگردانی،  مخاطبان،  با  تعامل  نریتور،  و  گزارشگر 
طراحی صحنه و دکور، نورپردازی، تصویربرداری و صدا، 
تدوین و موسیقی سطح »بسیار خوب« در کیفیت سنجی 
متبرکه  بقاع  در  برنامه  اجرای  خاطر  به  و  کرده  کسب  را 
اذان  و  قرآن  قرائت  مداحی،  زنده  اجرای  و  امامزادگان 

است. گرفته  قرار  تشویق  مورد 
کرد:  خاطرنشان  قم  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
کنندگی  تهیه  به  سحر«  »تسبیح  سحرگاهی  زنده  برنامه 
مهدی  سید  اجرای  و  بصری پور  رحیم  حجت االسالم 
تحویلدار از تولیدات معاونت سیمای مرکز قم با مشارکت 
در  که  است  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
جمله  از  نور  سیمای  مخاطبان  جذب  با  اخیر  سال های 
مبارک  ماه  در  استان ها  سیمای  پرمخاطب  برنامه های 

می رود. شمار  به  رمضان 
به  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
همکاری های پربرکت صدا و سیما استان با اوقاف استان 
اوقاف  مذهبی  و  فرهنگی  فعالیت های  کرد:  اظهار  قم 
اداره  این  توسط  که  اجتماعی  اقدامات  همینطور  و  قم 
خاصی  ویژگی های  و  اثرات  دارای  می شود،  انجام  کل 
هستند و صدا و سیمای استان نیز با همراهی شبکه های 
است. داشته  آنها  حداکثری  پوشش  در  سعی  سراسری 

اوقاف  قرآنی  برنامه های  به  اشاره  با  نیاسر  لطفی 
برنامه های  ترویج  سبب  فعالیت ها  این  افزود:  قم  استان 
قرآنی شده و استقبال مردمی از آنها نیز چشمگیر است.

اینکه لوکیشن  بیان  با  مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم 
این مرکز، بقاع متبرکه شاخص  برنامه های مذهبی  برخی 
و  همکاری  آماده  استانی  رسانه  گفت:  هستند  استان 
اوقاف  حضور  با  برنامه هایی  تولید  در  بیشتر  مشارکت 

است.     ►

●  کسب رتبه نخست برنامه های سحرگاهی مراکز توسط برنامه »تسبیح سحر«     ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۶۷ فرعی از ۱۰۹۷۱ اصلی  اصلی واقع در بخش یک  
ثبت قم اراضی خیابان انسجام- خیابان جامی- کوچه ۲- پالک ۶  که بنام نورعلی آقاجان زاده- طاهره نوروز 
زاده- شمسی زمانی فرد- علی حسنی خواه فرزند سلطانعلی- قنبر علی- حسن- اژدر می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت  عدم حضور تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۱۶۴۷ - ۱۴۰۱/۲/۲۴ تحدیدحدود 
پالک مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می 
گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز 
و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه 
خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده 
مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۲۱۲( 
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۸۱۴۵ اصلی  اصلی واقع در بخش  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه به  پالک ... فرعی از 
در  باشد،   می  ناصر  فرزند  صادقی  محمد  بنام  که   ۲۶۲ پالک  کهنه-  بازار  آذر-  اراضی  قم  ثبت  یک  
جریان ثبت است که بعلت  عدم حضور  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان 
در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۳/۲۵  -  ۱/۳۰۱۵ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ مورخ  شنبه  روزسه 
که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در 
و رسیدگی خواهد  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  ماه خواهد  بمدت یک 
اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  ماه پس  یک  متعرض ظرف مدت   ۷۳/۲/۲۵ ماده مصوب  تبصره  شد ضمنا 
نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت 

 )۱۵۲۱۱ )م الف 
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بخش  در  واقع  اصلی   ۹۴۳۹ از  فرعی   ۶۰ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
محمد  سید  فرزند  فریمانه،  محمود  سید  نام  به  که   ۱۸ پالک   -۱۵ ک  رای-  دروازه  اراضی  قم  ثبت  یک  
می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  بعمل نیامده از طرفی 
 -  ۱/۲۹۹۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق 
 ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ مورخ  روزدوشنبه  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۳/۲۵
یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
 ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک 
را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه 

 )۱۵۲۱۰ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز 
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