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مدیرکل بازرسی نهاد ریاست جمهوری: در رایزنی استاندار قم با وزیر ورزش 
مطرح شد؛

رییس جهاد کشاورزی:

۱۴ هزار نامه دریافتی 
سفر رییس جمهور در قم 
به بانک ها ارجاع شد

تراکم مرغداری های 
قم چندبرابر متوسط 

کشوری است

تکمیل پیش از موعد 
ورزشگاه پردیسان قم 

با کار جهادی
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 7

صفحه 5

»گویه« گزارش می دهد:»گویه« گزارش می دهد:
صفحه صفحه 66رویکرد امیدوار کننده شورای شهر برای حذف محرومیت هارویکرد امیدوار کننده شورای شهر برای حذف محرومیت ها

 انتقاد  انتقاد ""رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهررئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر"" از عدم همکاری  از عدم همکاری ""اداره کل راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی""؛؛

ناهماهنگی با مدیریت شهری برای بخش هایی از شهر قم مشکل ساز شده استناهماهنگی با مدیریت شهری برای بخش هایی از شهر قم مشکل ساز شده است

از  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
خبر  قم  شهرداری  در  حقوقی  کمیته  تشکیل 
در  می تواند  کمیته  این  سازوکار  گفت:  و  داد 
شهرداری ها  حقوق  تا  اجراشده  کشور  تمام 
این  شیوه نامه  تدوین  آماده  ما  و  شود  تأمین 
کمیته هستیم و امیدواریم در کشور اجرا شود.

اسالمی  حسین  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
عالی  شورای  رئیس  سروری  پرویز  با  دیدار  در 
مردم  مشکالت  حل  همراه،  هیئت  و  استان ها 
و  دانست  قم  شهر  شورای  دغدغه  مهم ترین  را 
در شهرداری  که  اظهار داشت: کمیته حقوقی 
دعاوی  و  داشته  عضو  نفر   ۲۲ تشکیل شده  قم 

می کنند. دنبال  را  شهرداری 
پرونده های  پیگیری  و  ساماندهی  وی 
مثبت  را  کمیته  این  در  شهرداری  حقوقی 
با  پرونده   ۵ تا   ۴ روزانه  افزود:  و  کرد  ارزیابی 
گردش مالی حدود یک میلیارد تومان برای هر 
از  یکی  و  شده  پیگیری  کمیته  این  در  پرونده 
کمیته  این  به  شهری  حوزه  به  باتجربه  قضات 
دعوت شده و هر پرونده در ابتدا زیر نظر قاضی 

می گیرد. قرار  موردبررسی  کمیته  این  در  و 
اعضای  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 

و تصریح  قرارداد  موردبررسی  را  کمیته حقوقی 
دو  شهردار،  اقتصادی  معاون  بنده،  کرد: 
حضور  کمیته  این  در  ارشد  حقوقی  مشاور 
بررسی شده  شاکی  حضور  با  پرونده  و  داشته 
مشکل  کمیته  همین  در  می شود  تالش  و 

شود. مصالحه 
خیلی  در  شهرداری  حقوق  احقاق  از  وی 
این  تشکیل  از  قبل  گفت:  و  داد  خبر  موارد  از 
از  شهرداری  حقوق  موارد  بسیاری  در  کمیته، 
در  می تواند  کمیته  این  سازوکار  می رفت،  بین 
شهرداری ها  حقوق  تا  اجراشده  کشور  تمام 
این  شیوه نامه  تدوین  آماده  ما  و  شود  تأمین 
کمیته هستیم و امیدواریم در کشور اجرا شود.
حل  شورای  از  را  کمیته  این  اسالمی  دکتر 
تصریح  و  خواند  توانمندتر  بسیار  اختالف 
پرونده ها  بررسی  کرد: شورای حل اختالف در 
این  درصورتی که  دارند،  مالی  محدودیت 
شهرداری  مورد  در  که  پرونده ای  هر  کمیته 
شهر  در  و  می کند  بررسی  را  می شود  تشکیل 
یک  به  نزدیک  پرونده  هر  برای  ارقام  حدود  قم 

است. تومان  میلیارد 
امکان  رئیس شورای اسالمی شهر قم، عدم 

و  کرد  مطرح  نیز  را  امالک  در  پارکینگ  تأمین 
این  به  بدون دقت  اداری  دیوان عدالت  گفت: 
هزینه  دریافت  امکان  و  کرده  ورود  موضوع 
امکان  ما  و  کرده  ابطال  را  پارکینگ  از  کسر 
تأمین پارکینگ را نداریم، یکی دیگر از مواردی 
درصد   ۱۰ داشته  مجدد  بررسی  به  نیاز  که 
وارد محدوده شده شامل مسکونی،  زمین های 

است. تجاری  و  ساخته شده  واحدهای 
شامل  که  درصد   ۱۰ این  داد:  ادامه  وی 
واگذار  شهرداری  به  باید  می شود  بخش  سه 
به  مسکونی  درصد   ۱۰ تنها  اما  شود، 
شهرداری واگذار می شود و تجاری و واحدهای 
نگه  خود  برای  و  نمی دهند  را  ساخته شده 
تجاری  نام  به  معضلی  پردیسان  در  و  می دارند 
و  حیاط  محوطه  مردم  و  ایجادشده  موقت 

کرده اند. تبدیل  تجاری  به  را  پارکینگ 
داریم  نیاز  کرد:  تأکید  پایان  در  اسالمی 
با  کشور  در  شهرداری ها  حقوقی  مشکالت 
بررسی و حل شود، همچنین  سازوکار یکسانی 
باید  شهر  در  نیز  تفصیلی  طرح  متولی 
شهرداری و شورای شهر باشد تا بتوانیم شهر را 
به درستی مدیریت کرده و برنامه ریزی کند.   ►

تجدید  به منظور  فرمانده«  اجتماع »سالم 
مسجد  در  زمان)عج(  امام  با  بیعت  و  عهد 
با حضور خانواده های قمی  مقدس جمکران 

می شود. برگزار 
حضرت  یاوران  خانوادگی  اجتماع 
می بندیم"  عهد  تو  "با  شعار  با  مهدی)عج( 
فرمانده  سالم  سرود  گروه  اجرای  محوریت  و 

می شود. برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  در 
31 خردادماه ساعت  مراسم سه شنبه  این 
برگزار  روحی  ابوذر  حضور  با  دقیقه   19

. د می شو
امسال  ماه  فروردین  تسنیم،  گزارش  به 
صدای  با  فرمانده  سالم  سرود  و  نماهنگ 
ابوذر روحی و به تهیه کنندگی حجت االسالم 

خیلی  که  شد  منتشر  و  تهیه  نعیمی  سعید 
گرفت. قرار  توجه  مورد  زود 

از  یکی  به  که  فرمانده«  »سالم  سرود 
غیرت انگیز  و  عاشقانه  محبوب،  سرود های 
این روز ها تبدیل شده که توسط دهه هشتاد 
و نودی ها همراه با پدر و مادرانشان در قالب 
می شود. همخوانی  خانوادگی  بزرگ  اجتماع 

متولی طرح تفصیلی باید شهرداری و شورای شهر باشد؛ 

انتقاد رئیس شورای شهر قم از تجاری موقت ها در پردیسان
تجدید عهد و بیعت با امام زمان)عج( 

در مسجد مقدس جمکران؛ سه شنبه ۳۱ خرداد ماه

بانوان بسکتبالیست قم، قهرمان لیگ دسته دوم کشور شدند

دختران گلی افتخار قمی هـا 
شدنـد                                         
صفحه 3

۳۰ درصد دختران کشور ازدواج نمی کنند! 

چرا با وجود تمایل ایرانیان به 
فرزندآوری رشد جمعیت کاهشی شده؟!                                         
صفحه 5

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

تئـوری ورلینـد و یارانه نـان 
و دارو!                                         
صفحه 7

چالش های پیش روی فرش در قم بررسی شد

کاهش شدیـد صادرات 
فرش دستباف                                         
صفحه 4

گزیـده خبـرها
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صدرنشینی استان قم در 
اهدای خون

قم  در  خون  اهدای  میانگین  گفت:  قم  استان  خون  انتقال  کل  مدیر 
است. جهانی  حتی  و  کشوری  میانگین  از  باالتر 

مرتضی نوریان ذخایر خونی استان قم را مطلوب خواند و گفت: نیاز 
بیمارستان ها در این زمینه به طور کامل برطرف می شود.

اهدا  را  خود  خون  قم  در  نفر  هزار   ۳۷ گذشته  سال  در  گوید:  می  او 
خون  مستمر  اهداکننده  نفر،  هزار   ۲۲ تعداد  این  از  که   اند  کرده 

. هستند
نفر   ۲۸ قم  در  نفر  هزار  هر  از  گفت:  قم  خون  انتقال  مدیرکل 
حتی  و  کشوری  میانگین  از  آمار  این  که  هستند  خون  اهداکننده 

است. باالتر  جهانی 
نفر در طول زندگی  نفر در جهان، یک  از هر سه  به گفته کارشناسان 

است. نیازمند  خون  دریافت  به 
اهدا  را  خود  خون  می توانند  سال  در  بار  سه  زنان  و  بار  چهار  مردان 

. کنند

۴۳ زندانی به همت ستاد دیه 
قم آزاد شدند

 ۴۳ تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
زندانی به همت ستاد دیه استان قم آزاد شده اند که ۴۰ نفر آقا و سه 

بوده اند. خانم  نفر 
نفر   ۳۵ غیرعمد،  دیه  نفر  سه  تعداد،  این  از  گفت:  پور  مرادی  رضا 
در  ناتوانی  دلیل  به  نفر  چهار  و  مهریه  نفر  یک  مالی،  بدهکاران 

بوده اند. زندانی  نفقه  پرداخت 
 ۳۲ نفر،   ۴۳ این  بدهی  کل  گفت:  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
هفت  مبلغ  سازش،  و  صلح  جلسات  برگزاری  با  که  بود  ریال  میلیارد 

شد. گرفته  تخفیف  شکات  از  آن  ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد 
توسط  ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد  چهار  گوید:  می  پور  مرادی 
خانواده زندانیان، سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه، 
تامین  اعسار  طریق  از  نیز  الباقی  و  بالعوض  کمک  ریال  میلیارد   ۱۴

شده است.
از  نفر   ۱۲۴ گذشته  سال  گفت:  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
محکومان مالی در استان قم با کمک خیران و پیگیری این ستاد آزاد 

بودند. زن  نفر  پنج  و  مرد  نفر   ۱۱۹ تعداد،  این  از  که  شدند 
۳ نفر مهریه  مرادی پور گفت: ۹۶ نفر بدهکاران مالی، ۱۷ نفر نفقه، 
و ۸ نفر دیه غیرعمد به دلیل تصادف یا حوادث کارگاهی محکوم شده 

و در زندان بودند.
 ۳۷ بود که  ریال  میلیارد   ۱۸۰ افراد  این  بدهی  او گفت: مجموع کل 

شد. گرفته  تخفیف  شکات  از  مبلغ  این  از  ریال  میلیارد 
توسط  ریال  میلیارد   ۱۶ گفت  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
میلیارد   ۲۴ دیه،  ستاد  بالعوض  کمک  ریال  میلیارد   ۴۷ خانواده ها، 
صندوق  و  اعسار  پیگیری  طریق  از  نیز  بقیه  و  قرض الحسنه  وام  ریال 

شده است. تامین  بدنی  خسارت های  تامین 
سوابق  که  افرادی  دیه،  ستاد  شیوه نامه  اساس  بر  گفت:  پور  مرادی 
آزادی  اولویت  در  باشند،  داشته  کمتری  بدهی  و  نداشته  کیفری 

. هستند
برای  دیه،  ستاد  کارشناسان  گفت:  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
تحقیقات  از  پس  و  می دهند  تشکیل  پرونده  غیرعمد  جرائم  زندانیان 
از شکات، تخفیف هایی  با دعوت  درباره وضعیت مالی مددجو، ستاد 
می نماید. جذب  را  خیران  کمک  نیز  مقداری  و  می گیرد  طلبکاران  از 
ملی  بانک  حساب های  شماره  با  قم  استان  دیه  ستاد 
تجارت  بانک  و   ۱۸۲۲۲۸۸۷۲۴ ملت  بانک   ،۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹
 ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۵۷۶۶۲۳ کارت های  شماره   ،۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳
بانک ملی و شماره تماس   ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۰۰۰۰۸۸۸ بانک تجارت و 
برای  قم  مردم  خداپسندانه  کمک های  دریافت  آماده   ۳۷۷۲۲۶۶۶

است. غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادی 

مدیرکل بازرسی نهاد ریاست جمهوری:
۱۴ هزار نامه دریافتی سفر 

رییس جمهور در قم به بانک ها 
ارجاع شد

سفر  در  نامه  هزار   ۸۳ گفت:  جمهوری  ریاست  نهاد  بازرسی  مدیرکل 
رییس جمهور به استان قم در سال گذشته جمع آوری شد که نزدیک 

به ۱۴ هزار مورد آن به بانک های استان ارجاع شده است.
جلسه  در  حضور  با  یکشنبه  ظهر  فوالدی  رضا  مجید  االسالم  حجت 
بررسی نامه های مردمی جمع آوری شده در سفر سال گذشته رئیس 
در  تأخیر  بابت  قصوری  هیچ  داشت:  اظهار  قم  استان  به  جمهور 
ریاست  استانی  سفرهای  در  ویژه  به  مردمی  درخواست های  به  پاسخ 

نیست. پذیرفته  نهادی  و  مقام  هیچ  از  جمهوری 
مدیران  از  جمعی  به  خطاب  جمهوری  ریاست  نهاد  بازرسی  مدیرکل 
بانکی که در جلسه حضور داشتند گفت: ۸۳ هزار نامه در سفر رئیس 
جمهور به استان قم در سال گذشته جمع آوری شد که نزدیک به ۱۴ 

هزار مورد آن به بانک های استان ارجاع شده است.
برای  قم  استان  بانک های  همکاری  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  وی 
با  و  دقیق  سریع،  رسیدگی  کرد:  عنوان  مصوب  تسهیالت  پرداخت 
دستگاه های  وظایف  از  مردم  عمومی  مطالبات  به  مساله  حل  رویکرد 

است. اجرایی 
با شهروندان  ارتباطات مردمی  ارتباط مستمر مراکز  فوالدی خواستار 
و پاسخگویی  به عدالت  برای رسیدن  ارتباط مستمر  این  شد و گفت: 

شفاف ضروری است.
در  مردمی  نامه های  افزود:  جمهوری  ریاست  نهاد  بازرسی  مدیرکل 
در  آنها  به  رسیدگی  و  است  امور  اولویت  در  جمهوری  ریاست  نهاد 

دارد. مستقیم  تأثیر  مدیران  عملکرد  ارزیابی 

خودرو های لوکس منطقه 
اقتصادی سلفچگان تعیین تکلیف 

شود
ویژه  منطقه  گمرک  از  بازدید  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
3٠ دستگاه خودروی  تکلیف  تعیین  لزوم  بر  اقتصادی سلفچگان قم، 
تأکید  می شود،  نگهداری  نامناسب  فضای  در  که  تویوتا  و  لکسوس 

کرد.
قم  به  سفر  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  خداییان  الله  ذبیح 
به همراه بازرس کل این استان از اداره گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
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 کاال های موجود را بررسی 

کرد.
آوری  جمع  سازمان  مسئوالن  اعالم  اساس  بر  اینکه  بیان  با  خداییان 
 ٤3٠ تعداد  انبار  این  پرونده های  موجودی  تملیکی  اموال  فروش  و 
دو هزار طاقه  از  بیش  بازدید  این  در جریان  بیان کرد:  پرونده است، 
تومان مشاهده شد که هنوز حکم  میلیارد   ٢٠ 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 
باید  کرد:  تاکید  است،   ٨٧ سال  به  مربوط  دستگاه ها  این  اینکه 
همان سال وضعیت این دستگاه ها مشخص و عودت داده می شد اما 

است. مانده  همچنان  متأسفانه 
خودروی  دستگاه   3٠ تعداد  با  گمرک  از  بازدید  ادامه  در  خداییان 
لکسوس و تویوتا که در فضای نامناسب نگهداری می شد، روبه رو شد.
این  از مسئوالن گمرک در خصوص  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
آن ها  تکلیف  تعیین  در  تسریع  لزوم  بر  و  خواست  توضیح  خودرو ها 

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

شود. مشخص  وضعیتشان 
ویژه  منطقه  گمرگ  مسئوالن  از  خداییان  بازدید  این  ادامه  در 
اقتصادی آخرین وضعیت کاال های متروکه و زمان نگهداری کاال ها را 
جویا شد و از آن ها خواست عمده ترین مشکل این مجموعه را عنوان 
مالیات،  موضوع  انسانی،  نیرو های  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  بازرسی کل  اقدامات  و  از حمایت ها  تملیکی  انبار های 
جریان  در  همچنین  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  کردند.  تشکر 
حضور در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از یک واحد تولیدی کابل 

کرد. بازدید  نیز  فیبرنوری 

خبـرخبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
09۱27625987   

◄     کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری و 
مهم ترین  اینکه  بیان  با  شهرقائم  محلی  توسعه 
در  مهاجرت  پدیده  مورد  در  که  مسئله ای 
برنامه  عدم  دارد،  وجود  اسالمی  جمهوری 
گفت:  است،  مناسب  سیاست گذاری  و  ریزی 
این  با  منطقی  نگاه  با  و  یک بار  که  مادامی 
نکنیم،  روشن  را  خودمان  تکلیف  پدیده 

کنیم. اتخاذ  مناسبی  راهبرد  نمی توانیم 
به دالیل گوناگون شاهد حضور  ایران  کشور 
به  استان قم  میان  این  و در  زیادی است  اتباع 
دلیل داشتن مرکز علمی مذهبی نقش پر رنگ 
تری در پذیرش اتباع دارد به طوری که عباس 
قم  استان  اتباع  اداره  مدیرکل  شیرمحمدی، 
در سال ۹۹ عنوان کرد که ۱۲۲ ملیت مختلف 

در قم حضور دارند.
جهت  به  ایران  گذشته،  سال های  طی  در 
همسایگی با کشورهایی که از لحاظ سیاسی و 
شاهد  بوده اند  ثباتی  بی  دستخوش  اقتصادی 
بوده  کشورها  این  مهاجرین  از  عظیمی  سیل 
که  سیاسی  تغییرات  و  وقایع  از  بعد  اما  است؛ 
در کشور افغانستان رخ داد به دلیل اشتراکات 
طوالنی  مشترک  مرز  وجود  و  مذهبی  زبانی، 
در  افغانستانی  اتباع  حضور  و...  کشور  دو  بین 

یافت. چشمگیری  افزایش  ایران 
این  برای  که  مشکالتی  دلیل  به  ابتدا  در   
ضمن  ایران  مردم  بود  آمده  وجود  به  افراد 
بعد  اما  می کردند  استقبال  آن ها  از  همدردی، 
احساسات،  تب  کاهش  و  ماه  چند  گذشت  از 
کمی  موضوع  این   به  نیز  مردم  واکنش های 

کرد. تغییر 
مشاغل  از  بسیاری  در  مهاجرین  حضور 
از  ایرانی  جونان  از  بسیاری  که  شرایطی  در 
برخی  شیوع  هستند،  گالیه مند  شغل  نبود 
که  بود  مشکالتی  جمله  از  و...  بیماری ها 

بود. آورده  وجود  به  خود  با  اتباع  حضور 
اقتصادی  تحوالت  و  تغییر  دیگر  طرف  از 
نیز  اجاره بها  برابری  چند  افزایش  و  ایران  در 
همراه  به  مهاجرین  برای  نیز  را  مشکالتی 

است. داشته 
پناهندگان،  جهانی  روز  مناسبت،  به 
تسهیلگری  دفتر  کارشناس  با  گفتگویی 

داشتیم. قم  قائم  شهر 
دفتر  اجتماعی  کارشناس  دادخواه،  معین 
در  شهرقائم،  محلی  توسعه  و  تسهیلگری 
پدیده  معنای  با  رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو 
پناهنده  کرد:  عنوان  مهاجرت  و  پناهندگی 
فردی است که به خاطر قرار گرفتن در شرایط 
آزار و اذیت و نیز تهدید جانی و مرگ، علی رغم 
خود  زادگاه  ترک  به  مجبور  خود  باطنی  میل 
پناهندگی  پدیده  دیگر،  عبارت  به  می شود؛ 
دالیل  به  فرد  یک  که  می دهد  رخ  زمانی 
به  مجبور  خود  تمایل  برخالف  اما  مختلف 

می شود. وطن  جالی 
که  است  فردی  مهاجر  اما  داد:  ادامه  وی 
و  داوطلبانه  شکل  به  و  رغبت  و  خواست  با 
آزادی  و  رفاه  جمله  از  متفاوت  باهدف های 
بدین  می کند.  ترک  را  خود  زادگاه  بیشتر، 
تعریف،  دو  این  در  جدی  و  مهم  تفاوت  ترتیب 
جابجایی  می تواند  که  است  اجبار  و  اختیار 
یا  و  مهاجرت  را،  دیگر  کشور  به  کشوری  از 

کند. معنا  پناهندگی 
مهاجرین و  پناهندگان  تفاوت 

برای  تعریف،  همین  اساس  بر  افزود:  وی 
نداشته  چندانی  اهمیت  مسافت  بعد  مهاجر 
به  توجه  با  می کند،  سعی  مهاجر  فرد  و  است 
را  مکان  بهترین  مهاجرت،  اهداف  و  دلیل 
به دلیل میزان کمتر  پناهنده  اما  انتخاب کند؛ 
شرایط  دلیل  به  همچنین  دارد  که  اختیاری 
نزدیک ترین  دارد،  خود  وطن  در  که  نابسامانی 
جابجایی  برای  را  کشور  و  مسیر  آسان ترین  و 

می کند. انتخاب 
تعاریف  اساس  بر  کرد:  اظهار  دادخواه 
فوق، در ادامه افراد درگیر این دو پدیده دارای 
خواهند  متفاوتی  زیستی  و  اجتماعی  شرایط 
نیز  مقصد  کشور  برای  آن  دنبال  به  و  شد 

آورد. خواهند  بار  به  را  تبعاتی 
عنوان  ذیل  در  افراد  که  وقتی  افزود:  وی 
از  مقدمات  و  ریزی  برنامه  حداقل  با  و  مهاجر 
می کنند،  مهاجرت  به  اقدام  آماده شده  قبل 
روانی،  آمادگی  از  مالحظه ای  قابل  میزان 
مقصد  کشور  از  شناخت  و  اقتصادی  الزامات 
بسزایی  نقش  مهم  این  که  داشت  خواهند  را 
و  مهاجر  برای  مختلف  آسیب های  کاهش  در 

دارد. میزبان  کشور 
در  کرد:  بیان  تسهیلگری  دفتر  کارشناس 
فرد  می شود،  باعث  پناهندگی  شرایط  مقابل، 
با  مواقع  بیشتر  در  و  روانی  آرامش  کمترین  با 
اقدام  حیات  حفظ  برای  صرف  و  خالی  دست 
نقش  اتفاق  این  که  نماید؛  وطن  جالی  به 
فرد  برای  مختلف  آسیب های  ایجاد  در  پررنگی 

دارد. میزبان  جامعه  و  پناهنده 
اتباع  تعداد  و  وضعیت  آمار  خصوص  در  وی 
آمار  درباره  که  مشکالتی  عمده  از  یکی  گفت: 
در  آن  دنبال  به  و  کشور  در  مهاجرین  حضور 
سکونت  مدل  انواع  بندی  تقسیم  داریم،  ایران 
ایران  در  هویتی  مدارک  حسب  بر  مهاجرین 
است که از افراد دارای کارت آمایش، گذرنامه 

و...است. تحصیلی  گذرنامه  خانواری، 
موجود،  آمارهای  اساس  بر  افزود:  دادخواه 
میزبان   ۱۳۹۵ سال  سرشماری  در  قم  استان 
این  که  است  بوده  خارجی  اتباع  هزار   ۱۲۰
نفر  هزار   ۲۱۰ از  بیش  به   ۱۳۹۹ سال  در  آمار 
رسیده است که با توجه به اتفاقات اخیر کشور 
افزایش  حال  در  آمار  این  قطعًا  افغانستان، 

است.
اساس  بر  و  کلی  به طور  کرد:  اضافه  وی 
افغانستان  اتفاقات  از  بعد  غیررسمی،  آمار 
به  رو  بشدت  ایران  در  افغانستانی  اتباع  حضور 
افزایش رفته است، )روزنامه جمهوری اسالمی 
در  افغانستانی  اتباع  تعداد   ،۱۴۰۱ فروردین 
 ۱۰ روزانه  و  است  رسیده  میلیون   ۸ به  ایران 
در  می شوند(  کشور  وارد  افغانستانی  هزار 
و  میدانی  آمارهای  اساس  بر  نیز  قم  استان 
است،  گرفته  صورت  که  غیررسمی  مشاهدات 
افغانستانی  مهاجرین  از  خانوار   ۶۰۰ از  بیش 
عمده  که  شده اند  شناسایی  جدیدالورود 
سکونت آنان در منطقه پنج شهری قم و نیز در 

است. اطراف  روستاهای 
آسیب  جدی ترین  هویت،  بحران 

است مهاجرین 
و  تسهیلگری  دفتر  اجتماعی  کارشناس 
بزرگ ترین  کرد:  اظهار  شهرقائم  محلی  توسعه 
بحران  می کند،  تهدید  را  مهاجرین  که  آسیبی 
شکل گیری  در  بسزایی  نقش  که  است  هویت 

برای  فردی  و  اجتماعی  آسیب های  سایر 
برای  هم  خطراتی  البته  و  دارد  مهاجرین 

دارد. میزبان  جامعه 
بر  پناهندگان  و  مهاجرین  داد:  ادامه  وی 
کرده اند،  تجربه  که  زیستی  وضعیت  اساس 
جامعه  در  را  متفاوتی  اجتماعی  شرایط  قطعًا 
و  وطن  از  دوری  رنج  سویی  از  که  دارند  جدید 
" در  "بیگانه  یا   " تلقی "دیگری  از سوی دیگر، 
آسیب های  بروز  باعث  می تواند  جدید،  جامعه 

باشد. آنان  برای  فراوانی 
فشارهای  اینکه  به  اشاره  با  دادخواه 
مهم ترین  از  یکی  مهاجرین  به  اجتماعی 
هدف  را  است  هویت  که  آنان  سرمایه های 
گرفته است، افزود: بحران هویت هم از سویی 
مهاجرین  از  را  جدید  جامعه  در  رشد  امکان 
عزت  تضعیف  با  دیگر  سوی  از  هم  و  می گیرد 
آسیب های  بروز  موجب  مهاجرین،  نفس 

می شود. آنان  بین  در  دیگر  اجتماعی 
در  سکونت  طالق،  داد:  ادامه  وی 
مشاغل  در  اشتغال  غیررسمی،  سکونتگاه های 
سرقت،  اعتیاد،  زمینی،  زیر  و  غیررسمی 
تکدی گری و سایر آسیب های مربوط به اقشار 
کمتر برخوردار در جامعه میزبان از آسیب های 
جامعه  بین  در  که  است  ثانویه ای  اجتماعی 

برشماریم. می توانیم  مهاجرین 
برنامه ریزی نبود  از جنس  چالشی 

و  تسهیلگری  دفتر  اجتماعی  کارشناس 
مهم ترین  کرد:  بیان  شهرقائم  محلی  توسعه 
در  مهاجرت  پدیده  مورد  در  که  مسئله ای 
برنامه  عدم  دارد،  وجود  اسالمی  جمهوری 
باید  ما  است؛  مناسب  سیاست گذاری  و  ریزی 
ما  رویکرد  دهیم،  پاسخ  سؤال  این  به  یک بار 
برای مواجهه با پدیده مهاجرت چیست؟ آیا بر 
الهی، مهاجر  تعالیم  و  ارزش های دینی  اساس 
تن  برای  الهی  امر  به  که  می دانیم  شخصی  را 
ندادن به ظلم و جور در حال ترک وطن است؟ 
و یا مهاجرت را پدیده اجتماعی می دانیم مثل 
با آن  ما  سایر پدیده های اجتماعی که مواجهه 
تأمین  اساس  بر  باید  میزبان،  جامعه  به عنوان 

باشد؟ ملی  منافع 
نگاه  با  و  یک بار  که  مادامی  کرد:  تأکید  وی 
را روشن  تکلیف خودمان  پدیده  این  با  منطقی 
کنیم  اتخاذ  مناسبی  راهبرد  نمی توانیم  نکنیم، 
حداقل  به  را  آن  آسیب هایی  آن  دنبال  به  که 
به عنوان  نیز  مهاجرین  خود  البته  و  برسانیم 

شوند. متحمل  را  آالم  حداقل  انسان  یک 
فعلی  شرایط  در  کرد:  عنوان  دادخواه 
مناسب  ریزی  برنامه  عدم  به  توجه  با  و 
افزایش  ویژه  به  و  مهاجرت  مسئله  پیرامون 
عالوه  ایران،  به  افغانستانی  اتباع  مهاجرت 
ورود  که  امنیتی  آسیب های  و  خطرات  بر 
دارد؛  کشور  به  مهاجر  لباس  در  جاسوسان 
گری،  تکدی  ترویج  نشینی،  حاشیه  گسترش 
بعد  در  مخدر،  مواد  مصرف  و  توزیع  افزایش 
کاهش  مسکن،  هزینه  افزایش  اجتماعی، 
ایرانی،  جوانان  برای  اشتغال  فرصت های 
دولتی  یارانه  دارای  خدمات  از  استفاده 
آن  دنبال  بده  و  تقاضا  افزایش  به  منجر  که 
از  می شود؛  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش 
حضور  مختلف  حوزه های  آسیب های  جمله 
و  مهاجرین  زیرساخت  فاقد  و  برنامه  بدون 

► است.   کشور  در  پناهندگان 

کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهرقائم:

بالتکلیفی ریشه تمام مشکالت و آسیب های 
حوزه مهاجرین است

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۴۳۹ فرعی از۱۰۸۶۱ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
جمهوری – نبش کوچه ۲۵  که بنام علی یزدی نژاد   فرزند محمد صادق  می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ 
ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف)عدم حضور(  نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به 
تقاضای کتبی نامبرده ۱/۱۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱  
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 
میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۳۴۰( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ 
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چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۷۸۱ فرعی از۱۰۴۷۳ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
نوبهار – کوچه ۴- پالک ۳۷ که بنام محمد علی رجبی ارهانی  فرزند قشم علی می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  
به  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود،  نیز  ثبت  قانون  از طرفی مطابق ماده ۱۵  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون  ۳ ماده ۱۳  تبصره 
تقاضای کتبی نامبرده ۱/۳۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳  
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 
میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۳۴۱( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ 
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◄     رییس هیات هندبال استان قم گفت: تیم ملی هندبال دختران 
ایران در حالی عازم مسابقات قهرمانی دختران جهان شد که زهرا احمدی 

نیا مربی قمی نیز این تیم را در مسابقات همراهی می کند.
رحیم راسخ در گفتگو با مهر اظهار داشت: زهرا احمدی نیا از مربیان 
قدیمی هندبال بانوان استان قم است که تیم ملی را در مسابقات قهرمانی 

هندبال دختران جهان به عنوان مربی دروازه بان ها همراهی می کند.
پیش  سال های  از  نیا  احمدی  افزود:  قم  استان  هندبال  هیأت  رئیس 
خوبی  فعالیت های  کشور  و  قم  استان  سطح  در  هندبال  پایه  رده های  در 
از  ایران  بزرگساالن  هندبال  تیم  پوشان  ملی  از  تن  چند  اکنون  و  داشته 

می شوند. برشمرده  مربی  این  شاگردان 
به  را  امروز کشور  بامداد  ایران که  تیم ملی هندبال دختران  وی گفت: 
قرار است در مسابقات قهرمانی  اسلوونی ترک کرد  پایتخت کشور  مقصد 

۲۰۲۲ جهان در رده جوانان شرکت کند.
قهرمانی  دختر  جوانان  مسابقات  سوم  و  بیست  دوره  در  افزود:  وی 
تیر به مضاف حریفان خواهد  تا دوازدهم  از یکم  ایران  جهان ملی پوشان 

رفت.
تیم  گروه های  هم  تونس  و  گینه  سوئد،  ملی  تیم های  شد:  یادآور  وی 
► هستند.    اسلوونی  مسابقات  در  ایران  دختر  جوانان  هندبال  ملی 

از  ایرانی  جوانان  هندبال  ملی  تیم  مربی       ◄
پوشان  ملی  درخشش  قبال  در  مسئوالن  عملکرد 

کرد. انتقاد  رشته  این  دختر 
جوانان  ملی  تیم  قمی  مربی  نیا،  احمدی  زهرا 
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  کشور،  هندبال 
آسیایی  مسابقات  در  بزرگساالن،  ملی  تیم  بازیکنان 
با  بازگشت  از  پس  ولی  درخشیدند،  خوش  بسیار 
و  شدند  مواجه  مسئولین  قدردانی  و  استقبال  عدم 
نگرفت. صورت  آنان  از  ای  شایسته  تقدیر  هیچگونه 
در  خلیلی  فاطمه  و  قاسمی  الناز  داد:  ادامه  وی 
بازیکن  موثرترین  و  بهترین  جایزه  مسابقات  بیشتر 
الناز  نام  طوریکه  به  کردند،  می  دریافت  را  زمین 
برتر  بازیکن  پایان رقابت ها در بین هشت  قاسمی در 
به  ورود  از  پس  ولی  گرفت،  قرار  آسیایی  مسابقات 
انجام  مسئولین  سوی  از  توجهی  و  تقدیر  هیچ  کشور 

. نشد
کامال  ما  بازیکنان  کرد:  خاطرنشان  نیا  احمدی 
تالش  و  ورزش  ها  سال  از  بعد  و  اند  شده  انگیزه  بی 
دیدگی  آسیب  باوجود  کشور،  برای  آفرینی  افتخار  و 
تبدیل  برایشان  درآمدی  منبع  به  ورزش  هنوز  و... 
نشده است، ولی درآمد شغل های دیگر که به مراتب 

با هندبالیست های  نیاز دارد،  تالش و تجربه کمتری 
نیست. مقایسه  قابل  ما 

این  آینده  مادران  ما  دختران  کرد:  تاکید  وی 
دارند،  نشاط  و  سالمتی  به  نیاز  و  هستند  مملکت 
مسئولین باید با حمایت از ورزشکاران انگیزه ی روی 
آوردن بانوان به ورزش را در آنان ایجاد کند. بطوریکه 
آفرینی  افتخار  و  ورزش  کنار  در  بانوان  و  دختران 
این  به  نیز  مالی  منبع  و  شغل  یک  عنوان  به  بتواند 
باعث  نکته  این  به  توجه  عدم  ولی  آورند.  روی  حوزه 

شده که بانوان برای کسب درآمد بیشتر به شغل های 
بیاورند. روی  و...  خیاطی  و  آرایشگری  مثل  دیگر 

از امتیازات  وی افزود: سال های قبل ملی پوشان 
سهمیه  آنان  برای  و  بودند  برخوردار  کشور  در  خوبی 
می  گرفته  نظر  در  و...  استخدام  خصوص  در  هایی 
شد ولی مدتی است که دیگر این مسئله وجود ندارد 
و همین باعث عدم امنیت شغلی بازیکنان و در نتیجه 

است. آنان شده  انگیزگی  بی  و  آینده  برای  نگرانی 
اظهار  استان  پوشان  ملی  خصوص  در  نیا  احمدی 
عباسی  نوریه  و  خلیلی  فاطمه  قاسمی،  الناز  داشت: 
گودرزی،  و  فتوتی  زهرا  و  بزرگساالن  تیم  پوشان  ملی 
همچنین  هستند.  استان  در  ما  نوجوان  پوشان  ملی 
بهترین  عنوان  به  ما  ساله   ۱۶ نوجوان  افشاری،  زهرا 
فدراسیون  سوی  از  و  انتخاب  کشور  بان  دروازه 

شد. المپیک  بورسیه  هندبال 
عدم  علت  به  ما  بزرگسال  بازیکنان  داد:  ادامه  وی 
حضور تیم استان در لیگ برتر، سال گذشته در لیگ 
نیز  خلیلی  فاطمه  حتی  داشتند.  حضور  ترکیه  کشور 
برای فصل بعد در حال مذاکره با تیمی فرانسوی می 

باشد و احتمال لژیونر شدن وی وجود دارد.
استان  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نیا  احمدی 

برخالف سال های گذشته تیمی در لیگ برتر ندارد، 
برتر  لیگ  در  پویان  هدف  باشگاه  تیم  کرد:  عنوان 
حضور پرقدرت و درخشانی داشت ولی به دلیل عدم 
مسابقات  از  گیری  کناره  به  به  ناچار  مالی،  حمایت 
مسابقات  در  حضور  برای  را  تیم  بعد  سال  شدیم. 
دسته یک که کوتاه و متمرکز بوده و هزینه بر نیست، 
لیگ  سهمیه  مجددا  قهرمانی  از  پس  و  کردیم  آماده 
مالی  حامی  نداشتن  دلیل  به  بازهم  ولی  گرفتیم  برتر 
مسابقات  کنیم.  پیدا  حضور  برتر  لیگ  در  نتوانستیم 
لیگ برتر هزینه های زیادی دارد که ما توان پرداخت 
نوجوانان  رده  در  تنها  حاضر  حال  در  و  نداریم  را  آن 

داریم. برتری  لیگ  تیم 
استان  هندبال  هیات  های  برنامه  خصوص  در  وی 
نمیتوانیم  فعال  کرد:  اظهار  نیز  تابستان  فصل  برای 
باید  و  باشیم  داشته  دقیقی  و  منسجم  ریزی  برنامه 
باشیم. انتخاب رییس هیات  و  برگزاری مجمع  منتظر 

کرد:  نشان  خاطر  کشور  جوانان  ملی  تیم  مربی 
تیم  اردوی  به  استان  از  گودرزی  و  فتوتی  ها  خانم 
برای  آمادگی  جهت  آینده  هفته  که  جوانان،  ملی 
برگزارخواهد  اسلوونی  جهانی  مسابقات  در  شرکت 

► اند.    شده  دعوت  شد، 
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در رایزنی استاندار قم با وزیر ورزش مطرح شد؛
تکمیل پیش از موعد ورزشگاه 

پردیسان قم با کار جهادی

موضوعات  مورد  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  حضور  با  قم  استاندار 
وزیر  با  پردیسان  ورزشگاه  سریع  تکمیل  جمله  از  قم  استان  مختلف 

کرد. گفتگو  جوانان  و  ورزش 
به گزارش  مهر، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم در دیدار با 
سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان درباره مسائل زیر ساختی، 
از  که  استان  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  و  ورزشی  سرانه  و  امکانات 

پرداخت. تبادل نظر  به  باقی مانده،  گذشته 
وزیر ورزش و جوانان در این جلسه به رئیس شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی دستور داد با انجام »کاری جهادی« استادیوم پردیسان 

تا قبل از زمان از پیش تعیین شده تکمیل شود.
سجادی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان قم گفت: به غیر از 
همکاری  هرگونه  آماده  ورزشی،  پروژه های  تکمیل  در  موجود  وظایف 
و  ورزش  حوزه  دو  در  باشد  الزم  امکانی  هر  و  هستیم  قم  استان  با 

داد. خواهیم  قرار  استان  اختیار  در  جوانان 
با آرزوی موفقیت برای مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قم  وی 
گفت: توصیه ما به تمامی رؤسای فدراسیون ها و مدیران کل استانی 
این  در  بیاورید.  مردم  بین  خالقیت  و  ایده  با  را  ورزش  که  است  این 
زمینه هم هر کمکی الزم باشد وزارت ورزش و جوانان پای کار است.

پایان مسابقات انتخابی بانوان 
ووشوکار استان قم

مسابقات انتخابی بانوان ووشوکار استان قم در دو بخش تالو و ساندا 
با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

برای  کرامت  دهه  جام  قم  استان  ووشوی   بانوان  انتخابی  مسابقه 
و ساندا در سه  تالو  دو بخش  در  ملی  تیم  انتخابی  به مسابقات  اعزام 
رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در خانه ووشوی استان به کار 

داد. پایان  خود 
عسل  کیلوگرم   -۴۸ وزن   در  جوانان  سنی  رده  در   ساندا  بخش  در 
زهرا  کیلوگرم     -۵۲ وزن  در  نجفی،  الهه  و  رمضانی  شاکر،مهسا 
وزن  موسوی،در  سادات  نرجس  و  ابراهیمی  سادات  اسدی،زینب 
 -۶۰ وزن  در  و  حاجیلو   پور،مهسا  سلمان  ریحانه  کیلوگرم   -۵۶
احدی  سادات  فاطمه  و  یاسبالغی  میرزایی،نرگس  ریحانه  کیلوگرم 

شدند. شناخته  برتر 
در بخش تالو رده نونهاالن هانیه مهدوی،پریا اسماعیل زاده و در رده 
قانی  چهره  پور،ثنا  قلی  لو،باران  بیگ  قاسم  فاطمه  نوجوانان  سنی 
زینب کدیور جزء  و  بادی  زهرا  رده جوانان هم  در   و  و سوگند مددی 

گرفتند. قرار  ها  برترین 

خبـر

شیمیدر  بانوان  بسکتبال  تیم       ◄
شاهین شهر  نماینده  مقابل  برتری  با  قم 
رقابت های  قهرمانی  مقام  به  مقتدرانه 
باشگاه های  لیگ   1٤٠٠  –  1٤٠1 فصل 

رسید. کشور 
فرهنگی  باشگاه  جعفری:  رضا 
هنریک  مدیرعاملی  به  شیمیدر  ورزشی 
ورزش یار  خّیرین  از  یکی  درغوکاسیان 
بسکتبال  در  مثبت  تاثیرگذاری  ادامه  در 
حمایت های  با  ویژه  به  ایران  ورزش  و 
در  بسکتبال  المپیکی  رشته  از  خود  مفید 
به  خاص  شکل  به   1٤٠٠  -  1٤٠1 فصل 
حمایت از بسکتبال بانوان پرداخت و مزد 
دست  به  قهرمانی  دو  با  را  پشتیبانی  این 

آورد.
 1٤٠٠ سال  ماه  شهریور  از  داستان 
تیم های  پیراهن  از  رونمایی  مراسم  و 
 1٤٠٠  -  1٤٠1 فصل  برای  شیمیدر 
شد،  شروع  ایران  بسکتبال  لیگ های 
مدیر  درغوکاسیان  هنریک  که  جایی 
گلی  زهرا  و  شیمیدر  باشگاه  عامل 
شیمیدر  بانوان  دوم  دسته  تیم  سرمربی 

یادگاری  عکس  باشگاه  این  پیراهن  با 
و  حمایت ها  از  مدیرعامل  آقای  گرفتند، 
قول  سرمربی  خانم  و  گفت  پشتیبانی ها 
قهرمانی  و  داد  را  شیمیدر  سربلندی 
و  بیست  در  شیمیدر  دومی  دسته  تیم 
دو  هر  که  داد  نشان  خرداد  روز  هشتمین 

کرده اند. عمل  خود  وعده  به 
یک  از  بیش  این  از  قبل  تا  که  شیمیدر 
می کرد،  فعالیت  مردان  بسکتبال  در  دهه 
در  تیم داری  فکر  به   1٤٠٠ سال  در 
در  تیم  یک  و  و  افتاد  نیز  بانوان  بسکتبال 
دوم  دسته  لیگ  در  تیم  یک  و  برتر  لیگ 
این  تیم  دو  هر  و  فرستاد  میدان  به  بانوان 

شدند. ایران  قهرمان  باشگاه 
روز  هشتمین  و  بیست  در  که  تیمی 
قهرمانی  سکوی  روی   1٤٠1 ماه  خرداد 
به  تیم  دومین  واقع  در  ایستاد  ایران 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  از  نمایندگی 
شیمیدر قم است که اختصاصی در بخش 
مسابقات   1٤٠٠  –  1٤٠1 فصل  بانوان 
رفت  میدان  به  ایران  بسکتبال  باشگاهی 
این  متوالی  قهرمانی  دومین  توانست  و 

ایران  باشگاه موفق ورزش قم را در سطح 
بزند. رقم 

بانوان  بسکتبال  دومی  دسته  تیم 
گلی  زهرا  سرمربیگری  به  شیمیدر 
کشور  باشگاه های  مسابقات  در  امسال 
قبول  قابل  عملکرد  از  بعد  و  شد  حاضر 
فینال  در  حذفی،  و  مقدماتی  مراحل  در 
مقام  آوردن  دست  به  برای  رقابت ها 
شاهین شهر  لئونارد  تیم  برابر  قهرمانی 
رقابت  سه  پایان  در  و  کرد  صف آرایی  نیز 
ایران  قهرمان  و  داد  شکست  را  تیم  این 

. شد
رقیب  با  شیمیدری ها  مصاف 
فصل  فینال  مرحله  در  شاهین شهری 
1٤٠٠ لیگ دسته دوم بسکتبال   – 1٤٠1
تهران  آزادی  سالن  میزبانی  به  ایران  زنان 
شاگردان  این  سرانجام  و  رسید  انجام  به 
مسابقه،  سه  در  برد  دو  با  که  بودند  گلی 
خود  به  را  ایران  بسکتبال  نخست  رتبه 
لیگ  به  صعود  مجوز  و  داده  اختصاص 
کردند. کسب  همزمان  نیز  را  اول  دسته 
لئونارد  و  قم  شیمیدر  مسابقه  اولین 

دوم  دسته  لیگ  فینال  در  شاهین شهر 
خیره  درخشش  با  ایران  زنان  بسکتبال 
و  شیمیدر  تیم  در  گلی  دختران  کننده 
برتری قاطع 5٤ بر 31 به نفع نماینده قم 
تمام شد تا شیمیدری ها از همین مسابقه 
را برای به دست آوردن  انگیزه باالی خود 

بگذارند. نمایش  به  قهرمانی  مقام 
یک  فینال  دوم  مسابقه  حال  این  با 
و  نزدیک  حساس،  فوق العاده  رقابت 
لحظه  آخرین  تا  تیم  دو  که  بود  نفس گیر 
پایاپای  رقابت  پیروزی  کسب  برای 
لئونارد  تیم  و  داشتند  تنگاتنگی  و 
و  امتیاز  سه  اختالف  با  شاهین شهر 
شیمیدر  سد  از   5٨ بر   61 نزدیک  نتیجه 
به  قهرمان  تعیین  برای  کار  تا  کرد  عبور 

شود. کشیده  سوم  بازی 
لئونارد  و  بین شیمیدر قم  مسابقه سوم 
هیجان  و  حساسیت  اوج  در  شاهین شهر 
در  گلی  زهرا  شاگردان  و  شد  برگزار 
نسبت  برتر  عملکردی  ارائه  با  قم  شیمیدر 
 ٤٧ بر   56 نتیجه  با  سرانجام  حریف  به 
با  و  داده  شکست  را  شاهین شهر  لئونارد 

کسب دو برد از سه مسابقه فینال، عنوان 
ایران  بسکتبال  دوم  دسته  لیگ  قهرمانی 
شیمیدر  باشگاه  و  قم  ورزش  نصیب  را 

کردند.
زهرا  شاگردان  اینکه  توجه  جالب  نکته 
بانوان  بسکتبال  دومی  تیم دسته  در  گلی 
مرحله  در  شاهین شهر  لئونارد  با  شیمیدر 
به  را  نتیجه  و  بودند  هم گروه  مقدماتی 
موعد  در  اما  بودند  کرده  واگذار  حریف 
انتقام به خوبی از پس حریف برآمده و در 
لئونارد  شکست  با  فصل  موقعیت  بهترین 
هم  و  درآورده  را  شکست ها  آن  تالفی  هم 

شدند. ایران  قهرمان 
مقام  کسب  با  شیمیدر  بانوان  تیم 
لیگ  فصل  این  رقابت های  قهرمانی 
مجوز  هم  ایران  زنان  بسکتبال  دوم  دسته 
کرد  کسب  را  اول  دسته  لیگ  به  صعود 
لیگ  تیم  قهرمانی  از  بعد  اینکه  هم  و 
لیگ  تیم  سوم  مقام  و  بانوان  برتری 
موفقیت  سومین  شیمیدر،  مردان  برتری 
شیمیدر  باشگاه  کارنامه  در  را  فصل  این 

► رساند.    ثبت  به 

بانوان بسکتبالیست قم، قهرمان لیگ دسته دوم کشور شدند

● دختران گلی افتخار قمی ها شدند    ●

رئیس هیات هندبال قم:

●  تیم ملی ایران با یک مربی قمی عازم مسابقات هندبال دختران جهان شد    ●

مربی تیم ملی هندبال جوانان:

●  درخشش ملی پوشان در مسابقات آسیایی با بی توجهی مسئوالن روبرو شد    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
۱ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۱۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۹۲ آقای 
بهروز صباحی ثابت فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از۲۳۰۲/۲  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۹۲/۷۵

سند قطعی صفحه ۴۳۱ دفتر ۳۴۱ وثبت دفتر الکترونیک ۱۰۶۰۳- ۱۳۹۸. )م الف ۱۳۹۴۶( 
۲ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۶۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۳۲ آقای 
سید باقر موسوی  فرزند سید علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۵۷/۱/۲۴ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۶۳

 )۱۳۹۴۷ الف  م  ۲۴۳دفتر۲۴۱.)  بهمنی حیدرآبادی صفحه  از رضا  الواسطه  خریداری مع 

 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۰۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۹۷۰ شماره  رأی   -۳  
خانم زهرا یاری فرزند حاجی علی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۷۴/۰۵ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۶۹/۱/۲۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از علی اکبرخلج اسعدی صفحه ۵۵۶ دفتر ۱۷۲.) م الف ۱۳۹۴۸( 
۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۴۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۵۳ آقای 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  قشالقی   حسین 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۶۴ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۸/۹۰

 )۱۳۹۴۹ الف  م   (.۸۲ دفتر   ۷ صفحه  پور  ترابی  ابوالفضل  از  الواسطه  مع  خریداری 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۵۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۰۸۹ شماره  رأی   -۵
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قربان  فرزند  فرهنگیان   محمد  آقای 
مساحت ۱۲۲/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۶۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

  )۱۳۹۵۰ الف  م   (.۸۰ دفتر   ۶۵ صفحه  قمی  عبداللهی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. )گویه و شاخه سبز (
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم



یازهرا  هیأت  توسط  خیرین  همبستگی  جشن       ◄
با  قم  استان  نیازمند  نوعروسان  جهیزیه  تهیه  برای  )س( 
قم  استان  خیرین  از  جمعی  و  طالقانی  محمدرضا  حضور 

شد. برگزار 
قم  استان  خیرین  همبستگی  جشن  مهر،  گزارش   به 
همانند رسم هرساله توسط هیأت یا زهرا )س(در راستای 
هتل  در  شنبه  شامگاه  نیازمند  نوعروسان  جهیزیه  تهیه 

شد. برگزار  قم  ونوس 
کل  مدیر  قم،  استان  خیرین  از  جمعی  مراسم  این  در 
مسئوالن  از  جمعی  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
فعاالن  و  خیریه  مجموعه های  اندرکاران  دست  و  استان 

داشتند. حضور  عرصه  این 
سخنانی  در  مراسم  این  در  کشور  کشتی  پیشکسوت 
به  نوجوانی  و  کودکی  دوران  از  بنده  داشت:  اظهار 
زندگی  تهران  برخوردار  از محالت کم  یکی  در  آنکه  دلیل 
هستم  آشنا  بضاعت  بی  افراد  مشکالت  با  می کردیم، 
تاکید  دیگران  به  کردن  کمک  به  نسبت  همواره  پدرم  و 
قرار  مسیر  این  در  تا  شد  موجب  امر  همین  و  داشت 

. یم گیر
اسالم،  دین  در  اینکه  بیان  با  طالقانی  رضا  محمد 
شده  فراوانی  تأکیدات  نیازمندان  از  دستگیری  به  نسبت 

لباسش  خود  عروسی  شب  در  زهرا  حضرت  افزود:  است 
را به فقرا اهدا کردند و همین سیره اهل بیت موجب شد 
بزرگواران  آن  زندگی  از  را  داستان ها  این  وقتی  نیز  ما  تا 

خیر  کارهای  مسیر  در  شنیدیم  منبرها  در  علما  زبان  از 
شدیم. وابسته  کارها  این  به  حقیقت  در  و  باشیم 

وی ابراز داشت: افتخار ما ایرانی ها این است که خود 

معصومه  حضرت  خواهرشان  و  رضوی  آستان  خادم  را 
کرونا  شیوع  دلیل  به  که  سالی  سه  دو  این  در  و  می دانیم 
برایمان  شرایط  این  بود؛  نشده  برگزار  محافل  اینگونه 
بدون  زندگی  در  مان  کمیت  می کنیم  حس  و  بود  سخت 

می زند. لنگ  خیریه  مراسمات  اینگونه  در  حضور 
ابراز  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  طالقانی 
و  نیست  مناسب  کشور  اقتصادی  شرایط  امروز  داشت: 
روزگار خود  فقرا در سختی  و  نیازمندان  مردم  از  بسیاری 

می کنند. سپری  را 
مناسب  امر  این  داد:  ادامه  کشور  کشتی  پیشکسوت 
آنکه  دلیل  به  دختری  اسالمی  جامعه  در  که  نیست 
بخت  خانه  به  کند  تهیه  را  خود  زندگی  جهیزیه  نمی تواند 

نرود.
وی افزود: ما آبروی خود را در این مسیر گذاشته ایم و 
با  و  نیازمند  افراد  از  تا  یاری همه خیرین وظیفه داریم  به 

کنیم. دستگیری  آبرو 
موفق  خود  دنیوی  زندگی  در  کسانی  گفت:  وی 
که  چرا  باشد،  نیازمندان  دست  در  دستشان  که  هستند 
زندگی  فرصت  و  دارد  دوست  بسیار  را  کار  این  خداوند 
خود  آخرت  دنیای  برای  باید  و  است  اندک  بسیار  دنیوی 

برداریم. قدم 

به انسان عطا کرده برای بخشش است آنچه خداوند 
عطا  انسان  به  خداوند  آنچه  اینکه  بیان  با  طالقانی 
که  امانت هایی  باید  افزود:  است  بخشش  برای  کرده 
مسیر  در  است  داده  قرار  انسان  اختیار  در  خداوند 

کنیم هزینه  پروردگار  رضایت 
تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  بازیگران  از  رجبی  مهران 
کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: شرکت در اینگونه 
بخش  انگیزه  و  امیدآفرین  برایمان  همواره  مراسمات 
بوده است و امیدواریم خداوند به کسب و کار خیرین در 
به  کمک  مسیر  در  تا  دهد  روزافزون  برکت  کشور  تمامی 

بردارند. بلندی  گام های  مستمند؛  مردم 
وی بیان داشت: برپایی این دورهمی ها در واقع بهانه 
است برای اینکه انسان بخشش و کرامت را تمرین کند و 

در حد وسع خود نیاز دیگران را برطرف کند.
سالهای  در  که  است  توفیقی  من  برای  افزود:  رجبی 
)س(  زهرا  یا  هیأت  همبستگی  جشن  برنامه  در  اخیر 
شرکت کرده ام و به همت خیرین کمک های قابل توجهی 
برای ازدواج زوج های جوان نیازمند جمع آوری می شود.
چه  هر  مسیر  این  در  افزود:  تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
انسان  برای  آنچه  که  چرا  بیاوریم  میدان  به  باید  داریم 

همین  برداشتن  می ماند 
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توصیه آیت الله وحید خراسانی به حجاج
برای فرج و سالمتی امام 
زمان)عج( و رفع گرفتاری 

مردم زیاد دعا کنید 

در  شیعیان  تقلید  مرجع  خراسانی  وحید  الله  آیت  تسنیم،  گزارش  به 
نیست؛  عادی  سفر  یک  سفر  این  داشت:  اظهار  بعثه  اعضای  دیدار 
و  ضیوف  سفر،  این  مسافران  و  زائران  و  خداست  خانه ی  به  سفر 

هستند. الله  مهمانان 
وی در ادامه با تاکید بر دقت در راهنمایی حجاج و بیان احکام حج، 
از پاسخ و  را بدهید.  با حوصله و دقت پاسخ مردم  افزود: سعی کنید 

حل مشکالت حجاج خسته نشوید که کار شما همین است.
معظم له با اشاره به خطبه امیرالمؤمنین علیه السالم در نهج البالغه 
کلمته«  صدقوا  و  دعوته  الیه  اجابوا  سّماعا  خلقه  من  »واختار  که 
دعوت  که  برگزید  را  شنوندگانی  انسان ها،  میان  از  سبحان  )خداوند 
کرد:  بیان  کنند(،  تصدیق  را  کلماتش  و  کنند  اجابت  حج  برای  را  او 
شما به این سفر دعوت شده اید. به حجاج بگویید همت کنند و ثواب 
این  کنند.  هدیه  السالم  علیهم  هدی  ائمه ی  از  یکی  به  را  حج شان 

است. احمر  اکسیر 
مرجع تقليد شيعيان در ادامه با اشاره به غربت ائمه بقيع عليهم السالم 
پای  با  کرد:  تصریح  مدینه  زائران  به  بزرگواران  آن  شناساندن  لزوم  و 
برهنه به زیارت بقيع بروید که آن جا عرش خداست. مالئکه ی آسمان 

را فرش قدم هایتان می کنند. بال هایشان 
آیت اهلل وحيد خراسانی در پایان، همه ی حجاج را به کثرت دعا برای 
سالمتی و فرج امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه و رفع گرفتاری از تمامی 
مردم توصيه کرده و خاطرنشان کرد:به حجاج بگویيد در این سفر، چه 
و  فرج  برای  عرفات،  و چه در صحرای  در خانه ی خدا  مدینه، چه  در 
سالمتی امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه زیاد دعا کنند. ان شاءاهلل شما 
و حجاج دیگر با دعای مستجاب و حج مقبول در صحت و سالمت بر 

می گردید.

خبـر

حضور  با  جلسه ای  طی   ◄
در  کشور  دستباف  فرش  تولیدکنندگان 
صنعت  روی  پیش  موانع  مهمترین  قم، 

شد. بررسی  و  بحث  فرش 
تولید  اتحادیه  رئیس  بازار،  گزارش  به 
کشور  دستباف  فرش  صادرکنندگان  و 
تشکل های  مجمع  اجالسیه  سومین  در 
ظهر  از  قبل  که  ایران  دستباف  فرش 
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  در  شنبه 
به  اشاره  با  شد  برگزار  قم  کشاورزی  و 
تولید  مسیر  در  که  موانعی  و  مشکل ها 
دارد  قرار  دستباف  فرش  صادرات  و 
هنر  راه  سر  بر  موجود  موانع  رفع  گفت: 
دولتمردان  اختیار  در  تنها  کشور  صنعت 
دولت  از  غیر  به  هیچ کس  و  می باشد، 
فعاالن  مشکالت  کردن  برطرف  توانایی 

ندارد. را  فرش 
داشت:  اظهار  اصفهانی  کریمی  احمد 
تولید  و  اصلی فرش صادرات است  مساله 
از  که  می گیرد  شکل  زمانی  محصول  این 

باشد. برخوردار  پررونقی  مصرف  بازار 
وی با بیان اینکه جامعه فرش دستباف 
می آیند  شمار  به  قشرها  ضعیف ترین  از 
دستباف  فرش  سوز  دل  اگر  افزود: 
توجه  صادرات  مساله  به  باید  هستیم، 

. کنیم
دستباف  فرش  صادرکنندگان  رئیس 
تشکل های  ما  داشت:  بیان  همچنین 
مسائلی  نمی توانیم  هرگز  خصوصی  بخش 
و  ارزی  تعهد  نمایشگاه،  تعرفه،  نظیر 
فصل  و  حل  را  فرش  مرجوعی  همچنین 
از  و  مذاکره  با  باید  موضوع ها  این  کنیم، 

شود. حل  دولت  طریق 
بر  تاکید  با  همچنین  اصفهانی  کریمی 
هستند  قشری  تنها  فرش  فعاالن  اینکه 
برای  دیگری  چیز  هیچ  افتخار  جز  به  که 
تجاری  نشان  گفت:  نداشتند  دولت 
ایران  برای  اختصاصی  صورت  به  فرش 
بلکه  بزنیم،  به سینه  نباید سنگ  ما  است، 
اقدام های  و  بیفتند  جلو  باید  دولتمردان 
انجام  فرش  مشکالت  حل  برای  را  الزم 

. هند د
برغم  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
فرش  تشکل های  بی وقفه  تالش های 
کاالی  این  برای  نتیجه ای  و  خروجی  هیچ 
باید  ما  نیامده،  دست  به  صادراتی  مهم 
جواب مخاطبان خود که در دیگر کشورها 
سامان  را  سفارش گیری  و  داده  را  هستند 

. هیم بد
کاهش  به  اشاره  با  اصفهانی  کریمی 
دستباف  فرش  صادرات  حجم  توجه  قابل 
سال  در  که  حالی  در  شد:  یادآور  کشور 
کاال  این  صادرات  از  حاصل  درآمد   ،۷۳
معادل  و  دالر  میلیون   ۷۴۰ و  میلیارد  یک 
بود،  کشور  غیرنفتی  صادرات  درصد   ۴۰

دالر  میلیون   ۵۰ از  کمتر  به  رقم  این 
است. رسیده 

وی با بیان اینکه به غیر دولت هیچکس 
و  تولید  موانع  برداشتن  امکان  دیگری 
باید  دولت  گفت:  ندارد  را  فرش  صادرات 
را  دستباف  فرش  ماشینی،  فرش  جای  به 
بی توجهی  چون  دهد،  قرار  حمایت  مورد 
به  را  تبعاتی  دنیا  در  دستباف،  فرش  به 

می کند. وارد  ضربه  آن  به  و  دارد،  همراه 
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد، ما روزی 
باشیم،  داشته  فرش  ملی  روز  عنوان  به  را 
دستباف  فرش  مختص  باید  فقط  روز  این 

باشد.
ضرورت  فرش  صادرکنندگان  رئیس 
ارائه تسهیالت مورد نیاز به فرش دستباف 
رقبای  بیان کرد:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
دولت های  سوی  از  ایران  دستباف  فرش 
دریافت  را  خوبی  تسهیالت  خود 
هزینه های  از  بخشی  همچنین  می کنند، 
دولت ها  طرف  از  نیز  فرش  نمایشگاه های 

می شود. تامین 
با  دستباف  فرش  پیشرفت  برای  دولت 

کند تعامل  تشکل ها 
فرش  بافندگان  اتحادیه  رئیس 
دولت  تعامل  جلسه  نیز  قم  دستباف 
فرش  تشکل های  و  خصوصی  بخش  با 
اگر  گفت:  و  دانست  ضروری  را  دستباف 
نداشته  تعامل  خصوصی  بخش  با  دولت 
ندارند،  تخصصی  که  افرادی  باشد، 
قوانینی مشخص می کنند که باعث توقف 

می شود. پیشرفت هایمان 
داشت:  اظهار  صادقی  ابوالفضل 
فرش  راه  سر  که  پاگیری  و  دست  قوانین 
آن  صادرات  و  تولید  گرفته،  قرار  دستباف 

است. کرده  مواجه  جدی  مشکل  با  را 
وی با بیان اینکه اطالعات صحیحی از 
افزود:  ندارد  وجود  محصول  این  صادرات 
ارقام  و  اعداد  نیز  دولت  سنجش  معیار 
صادرات است، از این رو تسهیالت الزم را 

نمی دهد. تولیدکنندگان  به 
دیگر،  سویی  از  داد:  ادامه  صادقی 
دستمزدها  همچنین  و  اولیه  مواد  قیمت 
حمایت  به  توجه  با  و  می رود،  باال 
برای  زیادی  مشکل های  دولت،  نکردن 

می شود. ایجاد  تولیدکنندگان 
قم  دستباف  فرش  بافندگان  رئیس 
با  دولت  که  صورتی  در  کرد:  تصریح 
باشد،  نداشته  تعامل  تولیدکنندگان 
تخصصی  و  نیستند  کارشناس  که  افرادی 
می کنند  تعیین  قوانینی  ما  برای  ندارند 
بلکه  نمی کنیم،  پیشرفت  تنها  نه  که 
شد. خواهد  متوقف  نیز  فعالیت هایمان 

فرش  اهمیت  به  اشاره  با  صادقی 
خاطرنشان  اشتغال  بحث  در  دستباف 
تهیه  و  اولیه  مواد  تهیه  نرخ  دولت  کرد: 

افزایش  درصد   ۲۶ به   ۲۰ از  را  ابریشم 
داده، و مصوبه ای که برای بازگرداندن این 
نکرده  لحاظ  نیز  را  بود  درصد   ۲۰ به  نرخ 

. ست ا
وی گفت: افرادی که تخصصی در امور 
گرفتن  و  خود  منافع  برای  ندارند،  ابریشم 
نوقان داری  بحث  دولت  از  امتیازهایی 
نیز  ما  می کنند،  مطرح  را  داخل  تولید  و 
داخل  تولید  ابریشم  می کنیم،  اعالم 
 ۱۰۰ ابریشم  خودمان  نمی کند،  کفایت 
مواد  و  نخ  کرد،  خواهیم  تولید  را  درصد 

داریم. نیز  را  اولیه 

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف 
را  کیفیت  نمی توانیم  داشت:  بیان  استان 
داخل  در  برخی ها  که  بکنیم  این  فدای 
جایگاه  فرش  می کنند،  تولید  ابریشم 
دارد  اجتماعی  و  تاریخی  فرهنگی، 
ما  بدهند،  بیشتری  بهای  مسئوالن  باید 
فرش  تشکل های  یا  خصوصی  بنگاه های 
از  گاها  دولت  نمی رسد  دولت  به  زورمان 
به فرش ضربه  افرادی حمایت می کند که 

. می زنند
فرش های  بحث  در  شد:  یادآور  وی 
عرضه  دستباف  جای  به  که  ماشینی 
داشتیم،  متعددی  جلسه های  می شود، 
در  حتی  و  گرفتیم  وکیل  و  کرده  شکایت 
که  دستباف  فرش  استاندارد  جلسه های 

کردیم. شرکت  نیز  شد  برگزار  کرج  در 
استاندارد  بر  داد: دولت  ادامه  صادقی 
برای  ندارد،  نظارت  ماشینی  فرش های 
در  که  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت 
فرش های  است،  مهمی  مساله  دنیا  همه 

باشند. لوگو  دارای  باید  ماشینی 
در  بتوانیم  اینکه  برای  گفت:  وی 

اشتغال زایی  و  صادرات  فرش  زمینه 
ملی  صنعت  هنر  این  و  باشیم،  داشته 
ارزآوری  که  برسانیم  جایگاهی  به  را 
دولت  جانب  از  باید  باشد،  داشته  خوبی 
گیرد. صورت  جدی تری  حمایت های 

فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  بازرس 
روزانه  مصرف  که  شرایطی  در  گفت:  نیز 
َتن   ۸۵۰ کشور  دستباف  فرش  ابریشم 
است، تنها ۱۵۰ ُتن تولید داریم و با ۷۰۰ 

هستیم. مواجه  کسری  ُتن 
 ۱۵ خاطر  به  آیا  افزود:  الیاسی  جواد 
بافنده  میلیون  یک  باید  نوغان دار  هزار 

با  حتی  و  پیمانکار  با  ما  بدهند؟،  ضرر 
داشتیم،  مکاتبه هایی  نیز  جمهور  رئیس 
پنج  ظرف  ُتن   ۸۵۰ کردیم،  درخواست  و 
تولیدی  ابریشم  ولی  شود  تامین  سال 

باشد. داخلی  واقعا 
ایران،  دستباف  فرش  شبیه سازی 
تولیدی  کاالی  این  به  شدیدی  ضربه 

ند می ز
دستباف  فرش  تعاونی های  مدیرعامل 
اینکه  بر  تاکید  با  نیز  قم  روستایی 
ضربه  ایران،  دستباف  فرش  شبیه سازی 
می زند  تولیدی  کاالی  این  به  شدیدی 
این  فرش،  صادرکنندگان  اتحادیه  گفت: 
موضوع حقوقی را با گرفتن وکیل پیگیری 

. می کند
این  ذکر  با  همچنین  اخوان  مجید 
استان  فرش  دائمی  نمایشگاه  که  نکته 
هزینه ای  گفت:  نشده  محقق  همچنان 
ضمنا  است،  الزم  آن  تکمیل  برای 
واگذاری آن نیز به عنوان یک ملک دولتی 

شده است. تلقی 
نقاش  و  انجمن هنرمندان طراح  رئیس 

در  قبال  کرد:  خاطرنشان  نیز  قم  فرش 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  در  که  تشکلی 
مدیریت  فرش  ملی  مرکز  و  اسالمی 
می شد، امکان ثبت طرح های فرش وجود 
داشت و در ۲ خاستگاه مالکیت معنوی و 

داشتیم. را  قابلیت  این  صنعتی 
علی اصغر خوشگفتار مقدم ادامه داد: 
مالکیت  اداره  گذشته،  سال  اواخر  از  ولی 
موضوع  این  بار  زیر  صنعتی  و  معنوی 
تقلبی  فرش های  رو  این  از  نمی رود، 

باشد. داشته  وجود  می تواند 
موضوع  این  به  دولت  مجدانه  نگاه  وی 

این  اگر  کرد:  بیان  و  شد  خواستار  را 
موضوع حل نشود، همه داشته های فرش 

رفت. خواهد  بین  از  کشور 
کنندگان  تولید  اعضای  از  یکی  توکلی، 
جلسه  این  در  هم  کشور  دستباف  فرش 
نیاز  که  ایران  دستباف  های  فرش  گفت: 
به مرجوعی یا رفو کاری دارند اجازه ورود 
مسئله  همین  و  نمی شود  داده  ایران  به 
صورت  ترکیه  در  کاری  رفو  تا  شده  سبب 
گیرد. صورت  جا  همان  هم  اشتغالزایی  و 
دو  برای  صنعت  هنر  این  افزود:  وی 
 ۸ حدود  و  کرده  اشتغالزایی  نفر  میلیون 
میلیون نفر از سر سفره آن نان می خورند.
راه  سر  بر  مشکالت  گمرکی،  موانع 
تغییر  و  بانکی  کارت  تمدید  و  صدور 
بود  نکاتی  جمله  از  ارزی،  سیاست های 
این  در  دستباف  فرش  کنندگان  تولید  که 
مهمترین  را  آن  و  کردند  مطرح  جلسه 

دانستند. فرش  صنعت  تهدیدات 
فرش  مجمع  جلسه  دو  این  از  پیش 
برگزار  اصفهان  و  تهران  در  ایران  دستباف 

► بود.   شده 

چالش های پیش روی فرش در قم بررسی شد

● کاهش شدید صادرات فرش دستباف  ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه ۸ اجرای احکام خانواده قم 
ایمانی  علیه مرتضی سلطانی محکوم علیه محکوم است  به شماره ۸/۱۴۰۰ج/۵۹ ثبت گردیده له فاطمه 
به پرداخت ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهارازادی در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له 
در قبال بدهی محکوم علیه مالکیت ایشان به میزان ۴۵ سهم مشاع از ۲۰۰۰ سهم عرصه و اعیان از پالک 
ثبتی ۱۲ فرعی از ۱۰۵۸۷ اصلی بخش ۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. 
و   ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۶۰۰۴۷۱ پرونده  شماره  به   ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۰۹۲۷۸۰۷۱ ابالغیه  به  بازگشت  احتراما 
اقای  طرفیت  به  ایمانی  فاطمه  خانم  دعوی  خصوص  در   ۱۴۰۰/۹/۲۲ مورخ   ۵۹ پرونده  بایگانی  کالسه 
مرتضی سلطانی بابت )مطالبه مهریه( و ارزیابی منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی ۱۲ فرعی از ۱۰۵۸۷ 
اصلی ، به استحضار می رساند با راهنمایی خوانده ، از ملک مورد نظر به ادرس قم ، خیابان مصلی کوچه 
می  تقدیم  ذیل  شرح  به  پیوست  تصاویر  انضمام  به  ارزیابی  گزارش  که  امد  عمل  به  بازدید   ۱۲ پالک   ،  ۴۰
واحد  مدیر   ۹۹/۸/۱۰ مورخ   ۱۳۹۹۸۵۶۳۰۰۰۱۰۰۹۷۹۲ نامه  وفق  ملک:  ثبتی  – مشخصات  الف  گردد. 
یک  بخش  دفاتر   ۲۵۶ دفتر   ۲۹۳ صفحه  در   ۴۰۳۵۷ شماره  به  ثبت  مورد  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
منطقه یک قم حوزه ثبت ملک اداره یک قم ، اقای مرتضی سلطانی مالک ۴۵ سهم مشاع از دو هزار سهم 
ملک:  معماری  مشخصات  ب-  باشد.  می   ۲۸۷۰۴۸ چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  دارای  اعیان  و  عرصه 
ملک )مرمت شده( مورد نظر ، با قدمت باالی ۲۰ سال شمالی ساز ، واقع در شارع پنج متری ، دارای بر ۶ 
متر و عرصه موجود ۷۵ مترمربع که در سه طبقه )زیرزمین ، همکف و اول( با مجموع زیربنای حدودا ۱۴۲ 

 ، حیاط  از  دسترسی  با  متر،  دو  ارتفاع  به  مترمربع   ۲۵ مساحت  به  زیرزمین  طبقه  است.  شده  بنا  مترمربع 
بوده  پله  سرویس  در  هم  سر  حمام  و  دستشویی  سرویس  و  حیاط  به  رو  پنجره  دارای  اتاق  یک  بر  مشتمل 
که کف اتاق از نوع موزاییک و دیوار ان تا زیر سقف سرامیک می باشد. طبقه همکف: دارای مساحت ۵۷ 
 ، سرامیک  تماما  کف  دارد.  هم  سر  حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، اشپزخانه   ، سالن   ، اتاق  یک  که  مترمربع 
دیوار به صورت گچ و رنگ پالستیک ، اشپزخانه با دیوارکشی ، اپن و دارای کابینت فلز است. طبقه اول : 
به مساحت ۶۰ مترمربع ، دو اتاق ، سالن و اشپزخانه به ابعاد ۲۱/۷۵مترمربع همچنین حمام و دستشویی 
به صورت سر هم در پاگرد سرویس پله احداث شده است. کف سرامیک ، پوشش دیوار اتاق و سالن رنگ 
به  – مشخصات عمومی ملک: درب ورودی  باشد. ج  فلز می  و دارای کابینت  بدنه اشپزخانه کاشی   ، شده 
ساختمان از شارع ، سه لنگه ، حیاط به مساحت ۱۸ مترمربع دارای سنگ فرش طرح دار ، دیوار حیاط و 
نمای مشرف به حیاط و شارع ، اجر نما سه سانت ، سرویس پله ، سنگی دارای نرده اهنی ، بدنه سرویس 
پله و به ارتفاع یک متر سرامیک و مابقی دارای پوشش گچ می باشد. انشعابات ساختمان ، شامل دو کنتور 
برق و یک کنتور برای اب و یک کنتور گاز بوده ، سیستم سرمایش و گرمایش ، کولر گازی و بخاری گازی 
از نوع  بام شامل جانپناه و دارای موزاییک فرش است. سازه ساختمان  ، اهنی و پشت  ، درب و پنجره ها 
دیوار باربر با مصالح بنایی ، سقف طبقات ، ضربی با تیر اهن می باشد. در حال حاضر ، ملک صدراالشاره 
موقعیت   ، فوق  مراتب  به  عنایت  با   : ملک  ارزیابی  د-  دارد.  قرار  خوانده  برداری  بهره  مورد  و  تصرف  در 
بنای احداثی  و کمیت  ، کیفیت  ابعاد زمینی  ، کاربری مسکونی  ، عرض شارع  امکانات دسترسی   ، محلی 

از ششدانگ( عرصه  ۹۰ سهم )معادل سه دانگ مشاع  ، ارزش  ، نوع سازه و سایر جهات موثر  بنا  ، قدمت 
و...(  مالیاتی  اداره   ، ها )شهرداری  ارگان  به  وتعهدات محتمل  دیون  لحاظ  بدون   ، اعیان ملک موصوف  و 
ان  سهم   ۴۵ ارزش  و  ۱۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  حاضر  حال  در   ، حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و 
برابر ۸/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )هشت میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد(. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
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 وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
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 

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

با حضور محمدرضا طالقانی در قم؛

●  جشن همبستگی خیرین برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند قمی برگزار شد    ●

ادامه مطلب در صفحه 8

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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ارتباط با مدیرمسئول  
09۱27625987   

امضا تفاهم نامه پژوهشی بین کالن شهرها
ایجاد شبکه مطالعاتی و 

یکپارچه پژوهشی 
 بین کالن شهرهای کشور

تفاهم نامه  امضا  از  پژوهش های شورای اسالمی شهر قم  رئیس مرکز 
خوبی  ارتباط  گفت:  و  داد  خبر  کالن شهرها  بین  پژوهشی  موضوع  با 
پژوهشی  حوزه  در  شورا  پژوهشی  مرکز  طریق  از  کالن شهرها  بین 
بین  یکپارچه  پژوهشی  و  مطالعاتی  شبکه  است  قرار  و  ایجادشده 

شود. ایجاد  کالن شهرها 
سید محمدحسین دهناد در دیدار با پرویز سروری رئیس شورای عالی 
اسالمی  شورای  پژوهشی  مرکز  تشکیل  به  همراه  هیئت  و  استان ها 
شهر قم اشاره کرد و اظهار داشت: ارتباط خوبی بین کالن شهرها از 
است  قرار  و  ایجادشده  پژوهشی  حوزه  در  شورا  پژوهشی  مرکز  طریق 

شود. ایجاد  کالن شهرها  بین  یکپارچه  پژوهشی  و  مطالعاتی  شبکه 
کالن شهرها  بین  پژوهشی  موضوع  با  تفاهم نامه ای  امضا  از  وی 
قدمت  با  شهری  مدیریت  از  آسیب شناسی  در  افزود:  و  داد  خبر 
شهری  مدیریت  نظام  در  که  رسیدیم  نکته  این  به  سال   ۱۰۰ از  بیش 
روزمره  و  جاری  مسائل  شود،  پرداخته  شهر  امور  به  این که  از  بیش 
هماهنگی،  مدیریت،  وظیفه  و  گرفته  را  شهر  متولیان  انرژی  و  وقت 

نمی شود. انجام  به درستی  کالن  راهبردهای  ایجاد  و  برنامه ریزی 
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
شهری  یکپارچه  مدیریت  اجرای  شهری  مدیریت  آرزوی  نهایت  امروز 
شهری  مدیریت  توانمندی  به  کالن تر  باید  درصورتی که  است،  شده 
به  نیاز  و  داریم  زیادی  فاصله  مطلوب  شرایط  با  امروز  ما  کرد،  نگاه 

می شود. احساس  دستگاه ها  همه  بین  هماهنگی  و  یکپارچگی 
را  شهر  اسالمی  شورای  تصمیمات  علمی  پشتوانه  افزایش  وی 
شده  تالش  نیز  پژوهش  مرکز  در  کرد:  ابراز  و  قرارداد  موردتوجه 
اعضای  با  شورا  تخصصی  کمیسیون ها  با  مطابق  کمیته هایی 
و  شود  تشکیل  شورا  از  خارج  علمی  شخصیت های  و  دانشگاه ها 

می گیرد. قرار  موردبررسی  شورا  لوایح  کاربردی  به صورت 
و  دانست  مرکز   ۳۴ را  قم  شهر  در  پژوهشی  مراکز  تعداد  دهناد، 
در  خوبی  بسیار  پژوهشی  ظرفیت  قم  شهر  در  کرد:  خاطرنشان 
دانشگاه و حوزه وجود داشته که می توان علم را نیز به قدرت شوراها 
اضافه کند و کارهای ارزشمندی را آغاز کرده و آسیب شناسی جامعی 

داده ایم. انجام  کشور  در  شهرها  مدیریت  حوزه  در 
وی در پایان تأکید کرد: شهر قم مرکز علمی و بین المللی در بسیاری 
از حوزه ها بوده و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم که شاهد 
برگزاری کرسی های علمی به زبان انگلیسی و عربی در دانشگاه های 
اتفاقات  پژوهشی شاهد  این شبکه  تشکیل  با  امیدواریم  و  قم هستیم 
با موضوع حمل ونقل  و  خوبی باشیم که نخستین جلسه آن در تهران 

و ترافیک تشکیل خواهد شد.

برنامه ریزی های مختلف در کمیته بانوان و خانواده 
در شورای اسالمی قم

از ایجاد اشتغال تا ورود به 
حوزه آسیب های اجتماعی

به تشکیل کمیته  با اشاره  عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم 
این کمیته  امیدواریم طرح های  این شورا گفت:  در  و خانواده  بانوان 
شهرها  سایر  اسالمی  شورای  در  کمیته  این  و  اجراشده  کشور  در 

شود. تشکیل 
نرجس نیازمند در دیدار با پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها 
و هیئت همراه، به اهمیت خانواده از دیدگاه نظام جمهوری اسالمی 
برای  خانواده  و  بانوان  کمیته  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  رهبر  و 
آغاز  از  سال   ۲۲ از  بعد  و  تشکیل شده  ششم  شورای  در  بار  نخستین 
به  شروع  شهرداری  در  بانوان  امور  برای  نیز  مشاوری  شوراها،  کار  به 

است. کرده   کار 
افزود:  و  برد  نام  را  خانواده  و  بانوان  کمیته  کارگروه های  وی 
ورزش  اجتماعی،  آسیب های  آموزش،  بانوان،  مشاغل،  کارگروه های 
و  تشکیل شده  کمیته  این  در  مجازی  فضای  و  اجتماعی  نشاط  و 
لحاظ  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  در  آن  برای  بودجه ای 
و  اجتماعی  و مراجع در کارگروه آسیب های  و دغدغه های علما  شده 

می گیرد. قرار  بررسی  مورد  آموزش 
کمیته  دغدغه  مهم ترین  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو 
بانوان در سال ۱۴۰۱ را تأمین مشاغل اعالم کرد و گفت: با همکاری 
و  مشاوره  حوزه  در  برنامه هایی  بوستان ها،  سطح  در  الزهرا  جامعه 

است. قرارگرفته  بانوان  و  مردم  استقبال  مورد  و  شد  اجرا  آموزش 
حوزه  در  برنامه های  تنظیم  را  کمیته  برنامه های  از  دیگر  یکی  وی 
کشور  کل  در  می توانیم  را  طرح  این  کرد:  ابراز  و  عنوان  آوری  فرزند 
اجرا کنیم و امیدواریم طرح های این کمیته در کشور اجراشده و این 

شود. تشکیل  شهرها  سایر  اسالمی  شورای  در  کمیته 

خبـر

◄      پدر پزشکی جامعه نگر ایران ضمن 
۳۰درصد  که  این مسئله  به  نسبت  هشدار 
گفت:  نمی کنند،  ازدواج  کشور  دختران 
باالتر  ما  کشور  در  جمعیت  افزایش  الزمه 
کشورها  سایر  در  است؛  ازدواج  آمار  رفتن 
اما در  نیستند  نکاحی  فرزندان،  ۴۴درصد 
صفر  نزدیک  غیرنکاحی  فرزندآوری  ایران 

است.
رشد  مهم  مؤلفه های  از  جوان  جمعیت 
به شمار  کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی 
گروی  در  کشور  هر  توسعه  و  می رود 
دوره  است.  جوان  و  مولد  نیروی  داشتن 
اهمیت  از  جمعیت شناسی  نظر  از  جوانی 
سنی  دوره های  سایر  به  نسبت  باالتری 
فرد  دوران  این  در  که  چرا  است  برخوردار 
عرصه های  به  ورود  برای  را  الزم  شرایط 
با  و  می کند  پیدا  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
وضعیت  بر  فرزندآوری،  و  اشتغال  ازدواج، 

می گذارد. تأثیر  جامعه  آینده  و  کنونی 
ایران  جمعیت  ساختار  این،  وجود  با 
جوانی  از  گذر  حال  در  حاضر  زمان  در 
آمارهای  اساس  بر  است!  سالخوردگی  به 
آینده  سال   ٢٠ تا  بهداشت،  وزارت 

خواهد  برابر  دو  کشور  سالمند  جمعیت 
که  آن  بر  عالوه  مسئله  این  که  شد 
حل  برای  آینده محور  برنامه ریزی  نیازمند 
جوان  اهمیت  است؛  سالمندی  مشکالت 
مولد  جمعیت  افزایش  و  جمعیت  شدن 
و  اقتصادی  درآوردن چرخ  به حرکت  برای 

می سازد. پررنگ تر  را  کشور  اجتماعی 
حضور  با  میزگردی  در  راستا  همین  در 
پدر  اکبری،  محمداسماعیل  دکتر 
فاطمه  دکتر  و  ایران  جامعه نگر  پزشکی 
و  بهداشت  کمیسیون  عضو  محمدبیگی، 
درمان مجلس شورای اسالمی، به موضوع 
آن  بر  تأثیرگذار  عوامل  و  جمعیت  جوانی 

. ختیم ا پرد
می گوید  نظرسنجی ها  و  آمارها 
دارند  فرزندآوری  به  تمایل  زوجین 
و  جمعیت  رشد  وضعیت  چرا  اما 
نیست؟ مطلوب  ایران  در  فرزندآوری 
افزایش جمعیت  اکبری: در مورد  دکتر 
که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید 
باالتر  ما،  کشور  در  جمعیت  افزایش  الزمه 

توجه داشت  باید  ازدواج است؛  آمار  رفتن 
درصد   ٤٤ جهان  کشورهای  سایر  در  که 
کشور  در  اما  نیستند  نکاحی  فرزندان، 
صفر  به  نزدیک  غیرنکاحی  فرزندآوری  ما 
درصد است بنابراین باید در زمینه تسهیل 

کنیم. کار  ازدواج 
در  دختران  درصد   3٠ حاضر  زمان  در 
حالی  در  نمی کنند!  ازدواج  کشور  داخل 
که طی یک نظرسنجی، زنان اظهار کردند 
بچه   ٢.3 میانگین  به طور  دارند  تمایل  که 
داشته باشند با وجود این، 3٠ درصد آنها 
ازدواج نمی کنند و تک فرزندند! این نشان 
بحث  روی  هستیم  ملزم  ما  که  می دهد 
کنیم. کار  فرزندآوری  و  ازدواج  تسهیالت 

بین  فاصله  اآلن  محمدبیگی:  دکتر 
کشور  در  فرزند  نخستین  تولد  تا  ازدواج 
آمارهای  است!  سال   5 متوسط  به طور 
درباره  نظرسنجی  یک  از  استخراج شده 
درصد   39 می گوید  دلخواه  فرزند  تعداد 
فرزند  دو  داشتن  به  تمایل  جامعه  افراد 
و  فرزند  سه  جامعه  درصد   61 داشته اند، 
بیشتر می خواهند و 15.5 درصد از افراد 
بیشتر  و  بچه   5 کرده اند  اظهار  جامعه 

باشند. داشته  می خواهند 
جامعه  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس 
عدم  علت  اما  است  فرزندخواه  ایرانی 
مناسب  حمایت  عدم  فرزندآوری،  افزایش 

است. سیاستگذاری ها  در 
ازدواج،  به  جوانان  تشویق  بر  عالوه 
جمعیت  افزایش  راهکارهای  از  یکی 
این  اما  است  نابارور  زوج های  درمان 
سایر  از  گران قیمت تر  نسبتًا  روش، 
است؛  جمعیت  افزایش  روش های 

چیست؟ راهکار 
تصورات  ناباروری  درباره  اکبری:  دکتر 
روابط  زوجی  اگر  دارد؛  وجود  اشتباهی 
سال  در  باشند  داشته  صحیحی  زناشویی 
به  موفق  درصد   ٨٠ تا  ازدواج  از  پس  اول 
دوم  سال  در  آمار  این  می شوند؛  باروری 
 5 تنها  واقع  در  و  می رسد  درصد   95 به 
اما  نمی شوند  باروری  به  موفق  درصد 
کشور  در  ناباروری  آمار  که  می شود  اعالم 

است! درصد   ٢٠
که  است  مسئله  این  از  ناشی  این 

نظر  در  یکدیگر  با  ثانویه  و  اولیه  ناباروری 
که  زوجی  دیگر  سوی  از  و  می شود  گرفته 
به  شود،  پیشگیری  آنها  ناباروری  از  باید 
ناباروری  مجبورند  که  می رسند  مرحله ای 
را درمان کنند؛ این رویکرد برای این است 
درمانی،  مراکز  برای  ناباروری  درمان  که 

دارد! مالی  گردش 
باروری  الگوی  در  محمدبیگی:   دکتر 
کشور  در  باروری  سن  بیشترین  کشور، 
به  باید  عدد  این  و  است  ٢9سالگی  ما 
و  زمان  بهترین  زیرا  برسد  ٢٤سالگی 
تا   ٢٠ شدن  مادر  برای  طالیی  فرصت 
بازه  در  کسی  اگر  یعنی  است  سالگی   ٢٤
به  اقدام  بخواهد  سالگی   ٢٤ تا   ٢٠ سنی 
ناباروری  دچار  عمدتًا  کند،  فرزندآوری 
سن  این  در  زنان  بدن  و  نمی شود  ثانویه 
جنین  پذیرش  برای  حالت  آماده ترین  در 

دارد. قرار 
افزایش جمعیت  برای  زیادی  ما فرصت 
ازدواج  به  تشویق  را  جوانان  باید  و  نداریم 
کنیم و با ارائه تسهیالت به دهه شصتی ها 
باروری  سنین  اواخر  در  که  هفتادی ها  و 
فرزندآوری  به  تشویق  را  آن ها  دارند،  قرار 

. کنیم
رفع  برای  خارجی   کشورهای 
کرده اند؟ چه  جمعیت  حوزه  مشکالت 
استانداردهای  اساس  بر  اکبری:   دکتر 
 ٢٤ باید  15 ساله  تا  علمی، جمعیت صفر 
جمعیت  شود،  شامل  را  جمعیت  درصد 
باید  سال   65 تا   15 جمعیت  یعنی  مولد 
را  جمعیت  ساختار  درصد   ٧٠ حدود 
باالی  که  سالمند  جمعیت  و  دهد  تشکیل 
باشد. درصد   6 باید  دارند  سن  سال   65

حوزه  در  اروپا  و  آمریکا  وضعیت 
این  با  است  بدتر  ایران  از  فرزندآوری 
تفاوت که کاهش فرزندآوری در کشورهای 
ایران  در  اما  1٠٠ سال طول کشید  غربی 
ایران  جمعیت  تا  کشید  طول  سال   1٠
جمعیت  آمار  این،  وجود  با  یابد!  کاهش 
هرگز  اروپایی  و  آمریکایی  کشورهای  مولد 
با  زیرا  است  نشده  درصد   ٧٠ از  کمتر 
تأمین  را  مولد  جمعیت  این  مهاجرپذیری 

کرده اند.
شدن  سالمند  جلوی  نمی توانیم  ما 
ایران،  در  ما  متأسفانه  بگیریم؛  را  مردم 
می دهیم  دست  از  به راحتی  را  مهاجرین 
نمی کنیم؛  استفاده  ظرفیت  این  از  و 
مهاجر  پذیرش  برای  دیگر  کشورهای 
برنامه دارند و سعی در نگهداری مهاجرین 
در کشورشان دارند و نمی گذارند جمعیت 
این  اگر  برود؛  بین  از  کشورشان  مولد 
وظیفه  انجام  امکان  ندانیم،  را  مفاهیم 

داشت. نخواهیم  هم  را  درست 
جوانی  راستای  در  سیزدهم  دولت 
جمعیت باید به چه مسائل و مشکالتی 

باشد؟ داشته  توجه 
قبلی  دولت  در  اکبری:   دکتر 
افزایش جمعیت  برای  مناسبی  برنامه های 

که  نداشتند  قبول  خیلی  و  نداشت  وجود 
دولت  در  اما  یابد  افزایش  جمعیت  باید 
فعلی، این دغدغه وجود دارد اما باید روی 
درصد   ٤٠ اآلن  شود.  کار  اجرایی  مسائل 
درصد   ٢٢ و  ندارند  شغل  دهه شصتی ها 

ندارند، سواد  حتی  آنها 
این در حالی است که باید توجه داشت 
مرکز  تعریف  داشتن،  شغل  از  منظور  که 
حتی  کسی  اگر  می گوید  که  است  آمار 
او  به  کند  کار  نیز  هفته  در  ساعت  یک 
به  بی توجهی  یعنی  این  می گویند؛  شاغل 
جوانان  به  باید  کشور.  مهم  سرمایه های 
آینده  سال   ٢٠ در  زیرا  بدهیم  بها  خود 
نفر جمعیت  میلیون   1٠٠ زیر  هر کشوری 
از صحنه جهانی حذف  باشد  داشته  مولد 
چین،  مانند  کشورهایی  یعنی  می شود 
دنیا  در  و...  اندونزی  پاکستان،  هند، 

داشت. خواهند  گفتن  برای  حرفی 
معضالتی  از  یکی  محمدبیگی:  دکتر 
جمعیت  بر  کرونا  تأثیر  است؛  مطرح  که 
و  شد  جمعیت  کاهش  باعث  کرونا  است؛ 
عوارضی که ناشی از آن ایجاد شده باعث 
جمعیت،  حوزه  در  کشورها  است  شده 

و...  اشتغال  روانی،  ـ  روحی  آسیب های 
توجه  آن  به  باید  نیز  ما  که  کنند  ورود 

باشیم. داشته 
تقویت  به  منطقه  کشورهای  با  باید  ما 
حوزه های  همه  در  پیمان هایمان 
اجازه  و  بپردازیم  اجتماعی  و  اقتصادی 
کشورهای  مردم  غربی  کشورهای  ندهیم 
فراهم  را  شرایطی  و  کنند  جذب  را  منطقه 
کشورهای  میان  تبادل  این  تا  کنیم 
آموزش  بحث  در  یعنی  دهد  رخ  منطقه 
منطقه   جمعیت  مدیریت  و  دانشجویان 
بین  باید  مثبت  اقدامات  آسیا  غرب 
این  اما  شود  انجام  منطقه  کشورهای 
داخل  سرمایه های  به  و  نمی افتد  اتفاق 

بی  توجهیم. کشور 
بیشترین  ما  امسال  بزنم؛  مثال  یک 
از  خروج  برای  را  پزشکان  درخواست 
 6٠٠٠ و  پرستار   3٠٠٠ داشته ایم؛  کشور 
این  و  داشته اند  مهاجرت  تقاضای  پزشک 
در حالی است که برای مادرانی که پزشک 
جمعیت  جوانی  قانون   ٢٧ ماده  هستند، 

این  حسب  بر  نمی شود!  اجرا  کشور  در 
قانون، به ازای هر فرزند 6  ماه از تعهدات 
موضوع »قانون مربوط به خدمت پزشکان 
این  مشمول  مادران  از  پیراپزشکان«  و 
قانون کسر می  شود و بانوان متأهل دارای 
را در محل  تعهدات خود  فرزند می  توانند 
بر  همچنین  بگذرانند  خانواده  سکونت 
مادران  و  باردار  مادران  قانون  این  اساس 
طی  می  توانند  سال،  دو  زیر  فرزند  دارای 
آغاز  فرزند،  دوسالگی  تا  و  بارداری  دوره 

بیندازند. تعویق  به  را  خود  طرح 
اخیرًا حواشی زیادی مبنی بر حذف 
برخی  و  شد  ایجاد  جنین  غربالگری 
قانون  طرفداران  که  شدند  مدعی 
نوزادان  تولد  راه  از  جمعیت،  جوانی 
جمعیت  افزایش  به  دنبال  معلول 

چیست؟ ماجرا  هستند! 
به دنبال  غربالگری  در  اکبری:   دکتر 
یافتن افراد معلول و سندرم داون هستیم؛ 
باید به این آمار توجه داشت که از هر ٢٠٠ 
از  نفر  یک  صرفًا  سال،   ٤5 از  بزرگتر  مادر 
به  داون  سندرم  کودک  است  ممکن  آنها 
دنیا بیاورد یعنی 99.5 درصد احتمال به 

دارد! وجود  سالم  بچه  آمدن  دنیا 
ریسک  این  سال   ٤٠ باالی  مادران  در 
نفر   ٢5٠ از  نفر  یک  و  می یابد  کاهش 
باشد؛  مبتال  داون  سندرم  به  است  ممکن 
مادران  در  بچه ها   99.96 دیگر  به عبارت 

می آیند! دنیا  به  سالم  سال   ٤٠ باالی 
سال   35 از  کمتر  سن  که  مادرانی  در 
یک هزارم  به  داون  سندرم  آمار  دارند 
فرزندان  درصد   99.99 یعنی  می رسد 

می آیند! دنیا  به  سالم 
از  سال   3٠ از  کوچکتر  مادران  در 
داون  سندرم  با  نفر  یک  کودک،   15٠٠
غربالگری  را  همه  ما  اما  می آید  دنیا  به 
می کنیم که همین احتمال های بسیار کم 

کنیم. پیدا  را 
مادران  غربالگری  جدید  آیین نامه  در 
باردار آمده اند و دوباره بر غربالگری تأکید 
کرده اند در حالی که اصالً  احتمال به دنیا 
 3٠ زیر  مادران  در  ناسالم  جنین  آمدن 
این  به  نیاز  و  است  کم  بسیاربسیار  سال 

► نیست.    غربالگری  میزان 

۳0 درصد دختران کشور ازدواج نمی کنند! 

● چرا با وجود "تمایل ایرانیان به فرزندآوری" رشد جمعیت کاهشی شده؟!   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۱۰۲۳  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که 
خواهان مژگان غفاری خواندگان مریم ، عباس ، شهین ، محبوبه و سارا همگی 
غفاری حومدینی و منیر غفاری مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۵۷۴/۱۳۴ اصلی 
بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. بازگشت به نامه ابالغیه 
شماره ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۱۱۶۶۳۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در خصوص ارزیابی 
ملک از محل مورد نظر ، به نشانی قم ، بلوار نیروی هوایی ، کوچه ۱۰ ، فرعی 
۱۱ ، دست راست بن بست اول ، پالک ۲۳۹ با حضور خانم مژگان غفاری )یکی 
مالحظه   ، الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  امد.  عمل  به  بازدید  ها(  خواهان  از 
اسناد و مدارک ارائه شده نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می گردد: الف- 
ثبتی  پالک  شماره  به  ششدانگ  مالکیت  سند  دارای  ملک  این  ثبتی:  مشصات 
در  واقع  و  مذکور  اصلی  از  فرعی   ۱۲ از  شده  مجزی  و  مفروض   ۱۵۷۴/۱۳۴
که  باشد  می  غفاری  علی  مرحوم  وراث  مالکیت  به  قم  دو  ثبت  اداره  دو  بخش 
، منیر  از وراث خانم ها مژگان  نفر  به عمل امده سند تک برگ چهار  پیگیری  با 
اعیانی  و  باشد. ب- مشخصات عرصه  پیوست می  به  غفاری  عباس  و  ، محبوبه 
ملک: مطابق سند مالکیت ارائه شده مربوط به عرصه و اعیان خانه به مساحت 
مشخصات  ج-  باشد.  می  پیوست  سند  در  مشخص  حدود  با  مترمربع   ۱۳۳/۲

شده  واقع  بست  بن  کوچه  در  و  مسکونی  کاربری  با  نظر  مورد  خانه  ملک:  فنی 
است. ساختمان مورد نظر دارای حیاط مرکزی و در دو طرف شرقی و غربی ملک 
زیرزمین  طبقه  دو  در  ساختمان  شرقی  ضلع  در  است.  شده  احداث  ساختمان 
همکف  طبقه  و  انبار  کاربری  دارای  زیرزمین  که  است  شده  احداث  همکف  و 
طبقه  دو  در  غربی  ضلع  در  باشد.  می  اتاق  و  ورودی  و  مسکونی  کاربری  دارای 
و  اشپزخانه  و  سالن  دارای  همکف  طبقه  که  است  شده  احداث  اول  و  همکف 
طبقه اول دارای دو اتاق مسکونی است. کف قسمت های مسکونی موزاییک و 
دیوار ها و سقف سفید کاری است. ملک دارای انشعاب برق و اب گاز جداگانه 
قرار  ان  در  باغچه  و  بهداشتی  سرویس  و  بوده  موزاییک  حیاط  کف  باشد.  می 
وجود  حیاط  میانی  قسمت  در  مترمربع   ۴ حدودی  مساحت  به  انبار  اب  و  دارد 
دارد. گرمایش بخاری گازی بوده و سرمایش با کولر ابی است و در حاضر وسیله 
می  مترمربع   ۱۶۸ مجموع  در  نظر  مورد  ملک  زیربنای  ندارد.  وجود  سرمایشی 
در  نظر  مورد  ملک  ها  خواهان  از  یکی  غفاری  مژگان  خانم  اظهار  بنابر  باشد. 
الذکر  به مشخصات فوق  توجه  با  باشد. د- نظریه کارشناسی:  اختیار وراث می 
و در نظر گرفتن عوامل موثر در قیمت ، نوع کاربری ، بدون در نظر گرفتن سایر 
نظر  به  نظر  مورد  ملک  ارزش   ، شهرسازی  احتمالی  تغییرات  و  احتمالی  دیون 
میلیون  دو  و  شصت  و  ششصد  و  میلیارد  نه  ۹/۶۶۲/۲۰۰/۰۰۰ریال  اینجانب 

در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  براورد  ریال  هزار  دویست  و 
تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار 
باشد  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  مزایده 
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 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

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

انتقاد رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر از ناهماهنگی بین راه و شهرسازی و شهرداری قم؛

●  ناهماهنگی برای بخش هایی از شهر قم مشکل ساز شده است    ●
شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس       ◄
در  قانون  بازنگری  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی 
و  شهرداری  با  راه  وزارت  اگر  گفت:  شهری  حوزه 
مشکالت  از  بخشی  نکند،  همکاری  شهرها  شورای 
درامدهای  بلکه  نمی شود،  حل  نه تنها  شهرداری ها 

شد. خواهد  کم  نیز  شهرداری ها 
رئیس  سروری  پرویز  با  دیدار  در  محرری  محسن 
برخی  به  همراه  هیئت  و  استان ها  عالی  شورای 
شهرداری  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  بین  ناهماهنگی 
اگر  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شهر  شورای  و 
همکاری  شهرها  شورای  و  شهرداری  با  راه  وزارت 
حل  نه تنها  شهرداری ها  مشکالت  از  بخشی  نکند، 
کم  نیز  شهرداری ها  درامدهای  بلکه  نمی شود، 

شد. خواهد 
وی تجاری های موقت در پردیسان را مطرح کرد و 
واگذاری  عدم  و  تاریخی  بافت  فرسوده،  بافت  افزود: 
که  کرده  ایجاد  شهرداری  برای  مشکالتی  تجاری ها 

بر  را  بازگشایی ها  قانون  همچنین  شود،  حل  باید 
آن  معوض  درصورتی که  و  داده  قرار  شهرداری  عهده 

را در اختیار دولت قرار داده و این مشکالتی را برای 
است. کرده  ایجاد  شهر 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی 

مشکالت  حل  برای  متأسفانه  داد:  ادامه  قم  شهر 
شهر مجبور هستیم بخشی از قانون را نادیده بگیریم 
قانون  به  پایبندی  برای  ما  دغدغه  با  اتفاق  این  و 
منافات دارد و باید این گره های قانونی برطرف شود 

شود. اجرایی  و  شفاف  کافی  به اندازه  قانون  و 
نیز  را  قدیمی  نقشه های  دستور  مشکالت  حل  وی 
امکان  قانونی  ازنظر  باید  ما  یادآور شد:  و  مطرح کرد 
با  امکان  این  و  باشیم  داشته  را  مردم  مشکالت  حل 
اختیارات  دادن  و  ماده قانونی ها  از  بعضی  بازنگری 

است. امکان پذیر  شهر  شورای  به  بیشتر 
بانوان  و  برخوردار  کم  مناطق  کمیته  دو  تشکیل 
در  بار  نخستین  برای  قم  شهر  شورای  در  خانواده  و 

ر کشو
به  دیدار  این  در  سعادتمند  ماشاالله  همچنین 
کرد  اشاره  قم  شهر  اسالمی  شورای  ظرفیت های 
تخصصی  بسیار  قم  شهر  شورای  داشت:  اظهار  و 
کسب  دوره   ۶ این  طی  را  ارزنده ای  تجربیات  و  بوده 

و  شهر  شورای  بین  خوبی  ارتباط  شاهد  و  کرده اند 
دو  این  بین  تنش  کمترین  و  هستیم  قم  شهرداری 

دارد. وجود  نهاد 
اسالمی  شورای  پژوهش های  مرکز  تشکیل  وی 
مرکز  این  در  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  قم  شهر 
تشکیل  و  بوده  پیگیری  حال  در  خوبی  موضوعات 
و  بانوان  کمیته  و  برخوردار  کم  مناطق  کمیته  دو 
که  بوده  شورا  دیگر  دستاوردهای  دیگر  از  خانواده 
در شهر  اجرایی  با سایر دستگاه های  تعامالت خوبی 

دارند.
اعضای  قم،  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
خواند  توانمند  و  ارزشی  افرادی  را  قم  شهر  شورای 
باسابقه  قم  شهر  شورای  اعضای  کرد:  تأکید  و 
دارند،  قوه  اعضا سه  با  که  تعاملی  و  اجرایی  و  علمی 
توانسته اند بسیاری از مشکالت را حل کرده و نسبت 
داشته  را  چالش  و  مشکل  کمترین  استان ها  سایر  به 

► باشند.   



◄     رئیس شورای اسالمی استان قم با 
تأکید بر توانمندی علمی و اجرای اعضای 
شورای اسالمی شهر قم اعالم کرده است: 
و  بانوان  و  برخوردار  کم  مناطق  کمیته  دو 
برای  قم  خانواده در شورای اسالمی شهر 

نخستین بار در کشور تشکیل شده است.
ماشاالله  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
سعادتمند در دیدار با پرویز سروری رئیس 
به  همراه  هیئت  و  استان ها  عالی  شورای 
قم  شهر  اسالمی  شورای  ظرفیت های 
اشاره کرد و اظهار داشت: شورای شهر قم 
بسیار تخصصی بوده و تجربیات ارزنده ای 
را طی این ۶ دوره کسب کرده اند و شاهد 
ارتباط خوبی بین شورای شهر و شهرداری 
قم هستیم و کمترین تنش بین این دو نهاد 
وجود دارد. وی تشکیل مرکز پژوهش های 
موردتوجه  را  قم  شهر  اسالمی  شورای 
موضوعات  مرکز  این  در  افزود:  و  داد  قرار 
تشکیل  و  بوده  پیگیری  حال  در  خوبی 
کمیته  و  برخوردار  کم  مناطق  کمیته  دو 
دستاوردهای  دیگر  از  خانواده  و  بانوان 
دیگر شورا بوده که تعامالت خوبی با سایر 

دارند. شهر  در  اجرایی  دستگاه های 
قم،  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
ارزشی  افرادی  را  قم  شهر  شورای  اعضای 
اعضای  کرد:  تأکید  و  خواند  توانمند  و 
اجرایی  و  علمی  باسابقه  قم  شهر  شورای 
دارند،  قوه  سه  اعضا  با  که  تعاملی  و 
حل  را  مشکالت  از  بسیاری  توانسته اند 
کمترین  استان ها  سایر  به  نسبت  و  کرده 

باشند. داشته  را  چالش  و  مشکل 
اسالمی  شورای  رئیس  نیز  گذشته  ماه 
گفته  نهاد  این  رویکرد  درباره  قم  شهر 
در  شهری  خدمات  عادالنه  توزیع  بود: 
شورای  برنامه های  از  شهری  مناطق  تمام 

است. قم  شهر  اسالمی 
تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 

مشکل  شهر  در  درحال حاضر  بود:  کرده 
در  عده ای  و  دارد  وجود  حاشیه نشینی 
سکونت  قوی  فشار  برق  دکل های  زیر 
بیماری ها  بروز  باعث  شرایط  این  دارند؛ 

در  است.  شده  زیاد  مشکالت  ایجاد  و 
قم،  به  جمهور  رئیس  گذشته  سال  سفر 
تصمیم گیری برای این برنامه به قم واگذار 
بخش  این  در  نیز  دولت  و  است  شده 
جابه جایی  برای  را  هکتاری   ۳۲ اراضی 
در  وی  است.  گرفته  نظر  در  منازل  این 
برای  ششم  شورای  رویکردهای  خصوص 
کم برخوردار،  مناطق  در  خدمات  ارائه 
در  شهری  خدمات  عادالنه  توزیع  گفت: 
شورای  برنامه های  از  شهری  مناطق  تمام 
حاضر  حال  در  است،  قم  شهر  اسالمی 

فضای  کمبود  قم  شهر  مناطق  از  تعدادی 
شده،  انجام  پیگیری های  با  و  دارند  سبز 
اختصاص اعتبار برای توسعه فضای سبز و 
تعیین  برخوردار  کم  مناطق  در  بوستان ها 

است. شده 
شورای  عضو  یکی  این  از  پیش  اما 
اسالمی شهر قم گفته بود: درحال حاضر 
به  کتابخانه  ایجاد  در  عادالنه ای  توزیع 
به درستی  برخوردار  کم  مناطق  در  ویژه 
کمبود  این  تا  است  الزم  و  نگرفته  صورت 

شود. جبران  شهر  نیاز  مورد  نقاط  در 
بود:  داشته  اظهار  آمره  معصومه  خانم 
می توانند  شهرداری  و  کتابخانه ها  نهاد 
با  را  مشترکی  فرهنگی  برنامه های 
اجرا  یکدیگر  با  سازنده  تعامل  و  همکاری 

عمومی  مشارکت  از  راستا  این  در  و  کنند 
اشاره  با  وی  شوند.  مند  بهره  هم  کنار  در 
در  فرهنگی  مراکز  و  کتابخانه  کمبود  به 
محالت کم برخوردار قم اضافه کرده بود: 

و  تاسیس  باعنوان  قانونی   ۱۳۸۲ درسال 
کشور  عمومی  های  کتابخانه  اداره  نحوه 
به تصویب مجلس رسید که در ماده شش 
به  هم  تبصره  یک  بعدها  که  قانون  این 
شدند،  مکلف  شهرداری ها  شد  الحاق  آن 
حداقل نیم درصد از درآمدشان را هر ساله 
اختصاص  ها  کتابخانه  عمومی  نهاد  به 

. هند د
ماده  در  طرفی  از  بود:  داشته  بیان  او 
کلیه  آمده،  شهرداری ها  قانون   ۷۳
اخذ  شهر  یک  شهروندان  از  که  عوارضی 

هزینه  شهر  همان  در  باید  الزاما  می شود 
هیچ  شده  ذکر  شش  ماده  در  اما  گردد، 
نهاد  به  پول  وقتی  ندارد که  تکلیفی وجود 
شد  پرداخت  کشور  عمومی  کتابخانه های 
هزینه  نظر  مورد  شهر  همان  برای  فقط 

گردد.
یک  موضوع  این  بود:  افزوده  وی 
اگر  و  است  ناعادالنه ای  فرآیند  و  اشکال 
درصد  نیم  پرداخت  از  نیز  شهرداری ها 
که  است  مکلف  دولت  کنند  استنکاف 
بر  مالیات  از  شهرداری  هر  سهم  قالب  در 
و  کند  کسر  را  درصد  نیم   ، افزوده  ارزش 
ارزش  بر  مالیات  از  سپس سهم شهرداری 
ادامه  آمره  نماید. خانم  پرداخت  را  افزوده 
نحوه  مورد  در  باید  می رسد  نظر  به  داد: 
مدیریت  با  کتابخانه ها  نهاد  همکاری 
طرفی  از  و  گیرد  صورت  بازنگری  شهری 
کتابخانه ها  نهاد  و  قم  شهرداری  ارتباط 
مختص واریز نیم درصد سهم نباشد و این 
ارتباط دو سویه زمینه ساز ارتقای فرهنگ 
باشد. قم  در شهر  کتابخوانی  و  شهروندی 
از  حکایت  اقدامات  و  ها  دیدگاه  این 
مثابه  به  قم  شهر  شورای  صحیح  رویکرد 
نجیب  مردم  نمایندگی  و  شهری  پارلمان 
و  زحمات  وجود  با  قم  مردم  است.  آن 
اسالمی  میهن  و  کشور  به  فراوان  خدمات 
و  امکانات  از  گوناگون  دالیل  به  همواره 
برخوردار  یا  شهرها  دیگر  دستاوردهای 
شده  مند  بهره  زیاد  تأخیر  با  یا  و  نبوده 
های  محرومیت  مسئله  این  از  و  است 
در  است.  کرده  تحمیل  قم  به  را  مضاعفی 
این میان بانوان و زنان شهر نیز به تبع این 
محروم  زیادی  های  فرصت  از  محرومیت 
گشته اند و امید می رود همت و افق بلند 
افزایی  هم  در  شهرداری  و  شهر  شورای 
ملموس  بطور  در  را  ها  کاستی  این  بتواند 

► کند.     جبران 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»پندهای حکیمانه )3(«             

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: »... َقْد َخاَطَر َمِن 

َ
َعن أ

َماِن  ْعَواِن الزَّ
َ
ْبُر ُیَناِضُل اْلِحْدَثاَن َو اْلَجَزُع ِمْن أ ِیِه َو الصَّ

ْ
اْسَتْغَنی ِبَرأ

1.»...
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
را  خویشتن  کند،  قناعت  خود  رأی  به  که  آن کس   ...« فرمودند: 
به خطر افکنده است و صبر با مصائب می جنگد و جزع و بی تابی 

.»... می کند  کمک  زمان  دردناک  به حوادث 
رأی  به  که  »آن کس  جمله،  این  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
ضریب  به  است«،  افکنده  به خطر  را  خویشتن  کند،  قناعت  خود 
بسیار باالی خطا در وجود انسان می کنند. خطاهای انسان گاهی 
یا  و  می زند  آتش  را  انسان  اموال  یا  می دهد،  باد  بر  را  وی  آبروی 
به خطر می افکند؛ در حالی که در مقابل، ضریب خطا  را  او  جان 
در کسانی که اهل مشورت هستند، هر اندازه طرف های مشورت 
بیشتر و آگاه تر باشند، کمتر است. چرا انسان خود را از این نعمت 
خداداد که هزینه ای نیز بر دوش او ندارد، محروم سازد. در نظام 
آفرینش به استثنای معصومان )علیهم السالم(، اندیشه هیچ کس 
از خطا مصونیت ندارد و معصومان )علیهم السالم( نیز برای آن که 
الگوی دیگران باشند، در کارها با دیگران مشورت می کردند؛ لذا 
مقتضای حکمت بالغه الهی، این است که انسان ها در تشخیص 

تصمیم صحیح در زندگی، از نظر یک دیگر استفاده کنند.
بر همین اساس درباره خطرات استبداد به رأی که تعبیر دیگری 
از استغنای به رأی است، در روایات اسالمی، مطالب قابل توجهی 
ذکر شده است؛ به عنوان نمونه از امام صادق )علیه السالم( نقل 
َلِل«؛٢  شده که فرمودند: »الُمسَتِبدُّ ِبَرأِیِه َموقوٌف َعلی  َمداِحِض الزَّ
»کسی که به استبداد رأی دچار شده، بر لغزش گاه های اندیشه، 
ایستاده است«. هم چنین در حدیثی امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
اْلَخَطإ  َمَواِقَع  َعَرَف  اآلَْراِء  ُوُجوَه  اْسَتْقَبَل  َمِن  می فرمایند:ِ»... 
...«؛3 »... کسی که )از خودرأیی پرهیز کند( و از نظرات دیگران 
استقبال و استفاده نماید، نسبت به مواضع و جایگاه های خطا و 
اشتباه، شناخت پیدا می کند ... )و در نتیجه کمتر دچار خسران 

و زیان می شود(«.
صبر  ثمرۀ  باره  در  بعد  نکته  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
به معنای  می جنگد«.»ِحْدَثاَن«  مصائب  با  »صبر  می فرمایند: 
انسان  زندگی  در  که  است  ناگواری  و  کننده  ناراحت  حوادث 
نمونه  چند  یا  به یک  به نوعی  کس  هر  و  می دهد  رخ  خواه ناخواه 
از این حوادث، گرفتار است. اما آن چه می تواند تأثیر این حوادث 
و  صبر  همان  نیاید،  در  پای  از  تا  کند  خنثی  انسان  وجود  بر  را 
شکیبایی و استقامت است. که در مقابل آن جزع و بی تابی قرار 
گرفته است و امیرالمؤمنین )علیه السالم( در این نکته به آن اشاره 
زمان  دردناک  به حوادث  بی تابی  و  »جزع  می فرمایند:  و  نموده 

می کند«. کمک 
سخن امام )علیه السالم( اشاره به این است که گذشت زمان 
قوای انسان را تدریجًا تحلیل می برد و هر َنَفسی، قدمی به سوی 
می شود؛  آن  آثار  تشدید  سبب  بی تابی  و  جزع  ولی  است،  مرگ 
بنابراین  می دهد؛  تقلیل  به نصف  را  ساله  هفتاد  عمر  چه بسا 
همان گونه که صبر و شکیبایی با حوادث تلخ می جنگد و انسان 
را در برابر آن ها استوار می دارد، جزع و بی تابی به کمک حوادث 
می شتابد و آثار آن را در وجود انسان، عمیق و عمیق تر می سازد و 
در نتیجه او را از پای درمی آورد. آن حضرت در یکی دیگر از کلمات 
حکمت آمیزخویش به این نکته اشاره نموده و می فرمایند: »َمْن َلْم 
ْهَلَکُه اْلَجَزُع«؛٤ »کسی که صبر و شکیبایی او را نجات 

َ
ْبُر أ ُیْنِجِه الصَّ

حدیثی  در  ساخت«.  خواهد  هالک  را  او  بی تابی  و  جزع  ندهد، 
»َلْو  آمده است که می فرمایند:  السالم(  امام صادق )علیه  از  هم 
اْلبیَضَة  ُر  َتَتَفطَّ َکما  اْلُمؤِمُن  ُر  َیَتَفطَّ اْلَبالِء  َقْبَل  ُخِلَق  ْبَر  الصَّ نَّ 

َ
أ ال 

فا«؛5 »اگر صبر و شکیبایی قبل از بال آفریده نشده بود،  َعَلی الصَّ
می شدند؛  متالشی  هم  از  ناگوار  حوادث  برابر  در  ایمان  با  افراد 
می شود«.  متالشی  به سنگ  اصابت  با  تخم مرغ  که  همان گونه 
عالوه بر این آثار مادی که مترتب بر صبر و جزع می شود، از نظر 
برابر  در  که  افرادی می کند  دیگری دامن گیر  نیز هالکت  معنوی 
ضایع  را  آن ها  اجر  این  که  آن  و  می کنند  جزع  و  بی تابی  حوادث 

فراوانی دارند.  پاداش  و  اجر  می سازد در حالی که صابران 
*******************

 / محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
مصحح: فیض اإلسالم ، سید علی نقی، ص 5٠6، ناشر: هجرت ، 

چاپ اول، قم ، 1٤1٤ ق.
٢. مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، محقق / مصحح: جمعی 
از محققان،  ج ٧٢، صفحه 1٠5، ناشر: دار إحیاء التراث العربی، 

چاپ دوم، بیروت، 1٤٠3 ق.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفاری، 
الکتب  دار  ناشر:   ،٢٢ ص   ،٨ ج  محمد،  آخوندی،  و  اکبر  علی 

ق.  1٤٠٧ تهران،  چهارم ،  چاپ:  اإلسالمیة، 
٤. نهج البالغه، ص 5٠٢.

5. کافی، ج ٢، ص 9٢.

»گویه« گزارش می دهد:  حدیث روز )298( 

● رویکرد امیدوار کننده شورای شهر برای حذف محرومیت ها   ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس 
ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۵ شماره  -رأی   ۱
در  ابوالقاسم  فرزند  بهرامی  ابراهیم  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۱۲
شماره  پالک  مترمربع   ۱۹۸/۳۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مورخ   ۲۳۵۱۱ بخشنامه  )طبق  اصلی   ۱۰۲۵۰ از  فرعی   ۱۸/۳۶ باقیمانده 

گردیده  فرعی   ۳۹۶۴ به  تبدیل   ۳۶ باقیمانده  پالک  ثبت  سازمان   ۹۱/۱/۲۹
سندمالکیت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  است(  
رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۶۹ صفحه   ۳۷۸ دفتر  در  صادره  مشاعی 
 )۱۳۹۵۱ الف  م  قم.)   ۱۸ دفترخانه   ۱۳۷۷/۰۵/۰۱ مورخ   ۱۳۲۶۴۸ 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 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 

اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

سبز(  شاخه  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی به شماره ۵/۱۴۰۰ج/۶۰۶ ثبت گردیده 
 ۲ فروش  بر  مبنی  سالمت  صبیحه  و  ملیحه  خواندگان  سالمت  اقدس  خواهان 
که  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۵۸۷ از  فرعی   ۵ ثبتی  پالک  سهم   ۴۰ از  مشاع  سهم 
ساحلی  خیابان   – محل  ادرس   -۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
امین  بلوار  طرف  از   ،  ۱۸ پالک  راه  سه  سر  انتهای   ۴۰ شماره  کوچه  رودخانه 
الف : سهم مرحوم عباس سالمت ۰/۶۷ سهم   - مالکیت   ۲- میزان  کوچه ۴۳ 
مشاع از چهل سهم ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۵۸۷/۵ بخش یک قم ، سند تک 
برگ به شماره ۹۷۸۳۰۶ د ۹۳ به میزان شصت و هفت صدم سهم مشاع از چهل 
سالمت  عباس  نام  به  قم  یک  بخش   ۱۰۵۸۷/۵ ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم 
سهم  ب:  باشد.  می  مترمربع   ۲۱۷۵ پالک  کل  مساحت   ، است  شده  صادر 
ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  چهل  از  مشاع  سهم   ۱/۳۳ سالمت  محسن  مرحوم 
به میزان یک  به شماره ۹۷۸۳۰۵د۹۳  برگ  ۱۰۵۸۷/۵ بخش یک قم سند تک 
ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۵۸۷/۵ 
مالکیت  جمع  است.  شده  صادر  سالمت  محسن  نام  به  قم  ثبت  یک  بخش 
مرحوم عباس و محسن سالمت ۲ سهم از ۴۰ سهم که به صورت یک باب خانه 
غربی  حد  خانه  اینکه  به  توجه  با  میباشد.  فوق  پالک  از  شده  مجزی  مسکونی 
صادر  سند  ششدانگ  صورت  به  سالمت  محسن  و  عباس  مرحوم  خانه  مجاور 
شده است )سند تک برگ به شماره ۲۵۸۵۶۱/ج/۹۴ صادره به نام اقای محمود 

شرق  در  قطعه  )اخرین  دارد.  وجود  خانه  این  شدن  ششدانگ  امکان  سیاری( 
مساحت   – ساختمانی  و  شهرداری  مشخصات   -۳ باشد(  می   ۱۰۵۸۷/۵ پالک 
از  پس  عرصه  مساحت  و  مترمربع   ۱۲۸/۲۰ مذکور  خانه  تصرف  تحت  عرصه 
رعایت بر اصالحی پس از تعریض در اینده ۱۱۲/۶۰ مترمربع می باشد. دارای 
شهرداری  از   ۱۳۹۱/۹/۶ مورخ   ۸۰۰۰۰۲۷۴۵ شماره  به  خالف  عدم  گواهی 
منطقه ۴ قم با کد نوسازی ۱-۳۲-۳۱-۲-۴ می باشد قدمت ساختمان بیش از 
سی سال و با دیوار باربر و سقف تیر اهن و طاق ضربی و نمای سیمانی ساخته 
بنا  رعایت نشده است در موقع تجدید  ان  زلزله در   ۲۸۰۰ نامه  ائین  شده است 
زیرزمین  بنای  مساحت  حاضر  حال  در  دارد  نشینی  عقب  مترمربع   ۱۶ مقدار 
اتاق در طبقه  بنای همکف ۷۲ مترمربع و مساحت یک  ۲۵ مترمربع و مساحت 
و  اب  انشعاب  دارای   ۱۰۷/۵مترمربع  بنا  کل  جمع  و  مترمربع   ۱۰/۵ فوقانی 
برق و گاز بوده و حیاط ان از کوچه ضلع شمالی درب ماشین رو دارد سرمایش 
کلنگی  قدمت  به  توجه  با  ساختمان  است.  گازی  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر 
از  – عرصه مورد تصرف ۱۲۸/۲۰مترمربع  الف  ارزیابی :  محسوب می شود. ۴- 
۲۸/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کال  مترمربع  هر  قرار 
کال  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۰۷/۵ اعیانی  ب- 
گاز  و  برق  و  اب  انشعاب  و  سازی  حیاط  ج-  ۱/۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۲۹/۶۷۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ماده ۱۳۸ – الزم به 
محسن  و  عباس  مرحومان  وراث  حاضر  حال  در  ملک  صاحبان   – است  توضیح 

باشد.  می  بالسویه  سالمت  صبیه  و  ملیحه   ، اقدس  ها  خانم  اسامی  به  سالمت 
از سکنه است. سند ملک مشاع  و در حال حاضر خالی  کاربری ملک مسکونی 
است لیکن قابلیت تبدیل به ششدانگ شدن دارد و ملک ثبت شده است. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ 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 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

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

●  مدیرکل دامپزشکی قم معارفه شد    ●

●  58 جواز تاسیس صنعتی امسال در قم صادر شد    ●

قم  دامپزشکی  جدید  مدیرکل       ◄
معاون  حضور  با  آیینی  طی  یکشنبه  روز 
شد. معارفه  کشور  دامپزشکی  سازمان 
حضور  با  آیینی  طی  ایرنا،  گزارش  به 
سازمان  توسعه  و  منابع  مدیریت  معاون 
از  قدردانی  ضمن  کشور،  دامپزشکی 
محمدی  رفیعی  مهدی  ساله   ۱۴ خدمات 
حسن  قم،  دامپزشکی  سابق  مدیرکل 
جدید  مدیرکل  عنوان  به  مهر  توحیدی 

شد. معارفه  قم  دامپزشکی 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

آیین  این  از  بخشی  در  قم  استانداری 
گفت: سازمان دامپزشکی یکی از دستگاه 
رابطه  که  است  اجرایی  حساس  های 
غذایی  امنیت  و  سالمت  با  مستقیمی 

دارد. جامعه 
کل  اداره  داد:  ادامه  امیدیان  محسن 
در  گذشته  سالهای  طی  قم  دامپزشکی 
خاص  های  مدل  علمی  های  اقدام  قالب 
موفقیت  با  را  بیماری  کنترل  و  مدیریتی 
نسبت  باید  جدید  دوره  در  که  داده  انجام 

بگیرد. صورت  الزم  توجه  آنها  به 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بر سفره مردم  استانداری قم گفت: دولت 
ظرفیت  از  است  الزم  و  دارد  حساسیت 
های موجود در استان برای ارتقاء و بهبود 
طیور  و  دام  و  کشاورزی  تولیدات  وضعیت 

بگیرد. صورت  ای  بهینه  استفاده 
اولویت  محور  مردم  کرد:  بیان  امیدیان 
تالش  و  است  استان  مدیریت  مجموعه 
می شود تا امور کار به مردم سپرده شود و 

کند. اعمال  را  خود  نظارتی  بعد  دولت 
جهادی  روحیه  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 

داشت:  اظهار  مردم  به  رسانی  خدمت  در 
هیچ  بسته  درهای  پشت  نباید  مردم 

بمانند. معطل  سازمانی  و  دستگاه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
که  آنجایی  از  کرد:  ابراز  قم  استانداری 
سالمت  با  مستقیمی  ارتباط  دامپزشکی 
اصالح  در  نیاز  مورد  مباحث  دارد  جامعه 

کند. دنبال  قدرت  با  را  فرآیندها 
نیز  قم  دامپزشکی  سابق  مدیرکل 
تشکل  با  تعامل  کرد:  بیان  آیین  این  در 
و  دامداری  های  تعاونی  کشاورزی،  های 

بیماری  مستمر  رصد  و  کنترل  و  مرغداری 
این  مهم  های  اولویت  از  طیور  و  دام  های 
اداره کل طی ۱۴ سال گذشته بوده است.

از  یکی  قم  داد:  ادامه  رفیعی  مهدی 
ناظر  حضور  که  است  هایی  استان  معدود 
کنترل کیفی گوشت در کشتارگاه های آن 

است. شده  عملیاتی  قبل  سالهای  از 
مرغ  تخم  درصد   ۸ داشت:  اظهار  وی 
نیاز کشور  از  زیادی  به همراه بخش  کشور 
دامدران  و  مرغداران  توسط  پروتئین  به 
► شود.     می  تامین  و  تولید  قم  استان 

ماه  دو  طی  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس       ◄
در  توسعه ای  و  ایجادی  تاسیس  ۵۸ جواز  امسال  اردیبهشت  و  فروردین 

شد. صادر  قم  استان  صنعت  بخش 
جواز  فقره   ۵۱ تعداد  شده  یاد  دوماهه  طی  گفت:  ابدالی  اکبر 
تاسیس ایجادی با ۱۰ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری و پیش 
جواز  فقره  هفت  همچنین  و  نفر   ۲۰۹ و  یکهزار  برای  اشتغالزایی  بینی 
ریال  میلیارد   ۹۵۸ با  موجود(  واحد های  )توسعه  توسعه ای  تاسیس 

شده است. صادر  نفر   ۲۱۶ برای  اشتغالزایی  و  گذاری  سرمایه 
تعداد  گفت:درمجموع  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بینی  پیش  با  مجوز   ۷۷ و  هزار   ۲ استان  موجود  تاسیس  جواز  کل 
و  هزار   ۵۰۴ سرمایه گذاری  و  نفر   ۹۸۵ و  هزار   ۵۰ برای  اشتغالزایی 
به  رغبت  و  میل  بیانگر  شاخص  این  که  می باشد  ریال  میلیارد   ۹۲۲

است. استان  در  جدید  گذاری  سرمایه 
بهره  پروانه  فقره   ۱۴ تعداد  مدت  این  در  همچنین  گفت:  ابدالی 

سرمایه گذاری  ریال  میلیارد   ۴۱۶ و  هزار  پنج  با  ایجادی  برداری 
برداری  بهره  پروانه  فقره  هفت  تعداد  و  نفر   ۴۲۱ برای  اشتغالزایی  و 
 ۴۹ برای  اشتغالزایی  و  گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد   ۴۸۵ با  توسعه ای 

شده است. صادر  نفر 
تعداد  مجموع  در  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
 ۱۳۲ و  هزار  اشتغالزایی۶۲  با  بهره برداری  پروانه  فقره   ۳۳۷ و  هزار   ۲
موجود  استان  در  ریال  میلیارد   ۶۱۸ و  هزار   ۹۷ گذاری  سرمایه  و  نفر 
سرمایه گذاران  جذب  برای  استان  صنعت  بخش  باالی  ظرفیت  که  است 

می دهد. نشان  را 
به  عالقه مند  سرمایه گذاران  جذب  روند  که  این  به  اشاره  با  ابدالی 
شده  تدوین  باالدستی  اسناد  مطابق  قم  در  صنعتی  فعالیت های  انجام 
توسعه  برای  است،گفت:  سرزمین  آمایش  سند  همچون  حوزه  این  در 
زیستی  محیط  ظرفیت های  موضوع  به  قم  در  صنعتی  فعالیت های 
سرمایه گذاران  جذب  مساله  در  راستا  همین  در  و  داریم  ویژه ای  توجه 

تاکید  بار ها  که  استان، همان طور  این  در  تولیدی  فعالیت  به  عالقه مند 
استقبال  کم آب بر  و  پیشرفته  پاک،  صنعتی  طرح های  حضور  از  کردیم 

► می کنیم.     



رییس جهاد کشاورزی:

●  تراکم مرغداری های قم چندبرابر متوسط کشوری است    ●

دریاد  سعیدی  حاج  وحید      ◄
»روزنامه  برای  اختصاصی  داشتی 
عدیده  مشکالت  به  بااشاره  گویه« 
مشکالت  ونیز  مکتوب  های  رسانه 
عملی  اقدام   : نویسد  می  خبرنگاران  
به  نسبت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اولویت  با  ها  رسانه  اوضاع  ساماندهی 
شاید  رسمی  خبرنگاران  دار  شناسنامه 
بتواند گامی نوین و مهم در ساماندهی 
سند  یک  تدوین  شود.  تلقی  ها  رسانه 
بندی  رتبه  و  خصوص  این  در  جامع 
بیمه  لیست  اساس  بر  نه  خبرنگاران 
افراد،  شایستگی  اساس  بر  بلکه 
و  ای  رسانه  مطالب  تهیه  در  تداوم 
واقیعت،  با  متناسب  محتوی  تولید 
حتی  و  افراد  گاهی  آ و  دانش  سطح 
از  سره  تواند  می   ... و  آزمون  برگزاری 
ناسره جدا کند و حتی امکان پرداخت 
و  رتبه  اساس  بر  ماهانه  مستمر  حقوق 
یاد  باشد.متن  درجه کسب شده میسر 

زیراست:  شرح  به  داشت 
رسانه  حوزه  در  عدیده  مشکالت 
رسد  می  نظر  به  و  دارد  ادامه  کماکان 
 ، رسانه  حوزه  ساماندهی  در  اول  گام 
واقعی  خبرنگاران  معرفی  و  شناسایی 
رسانه  دالالن  و  ها  نما  خبرنگارها  از 
لیست  به  نگاهی  اگر  امروز  است.  ای 
صندوق  یا  مطبوعات  خانه  اعضای 
می  مشاهده  بیاندازیم   ... و  هنرمندان 
و  خبرنگار  عنوان  به  افرادی  اسم  کنیم 
ثبت  ها  این سامانه  در  رسانه  فعال عرصه 
امتیازات برخوردار  از برخی  و  شده است 
مطلب  هیچ  اخیر  دهه  یک  در  که  هستند 
و  نشریه  هیچ  در  آنها  از  ای  نوشته  یا 
است!  نشده  ضبط  و  ثبت  خبری  پایگاه 

که  است  رفته  در  خرک  از  جایی  تا  کار 
مطبوعاتی،  دکه  صاحب  روزنامه،  موزع 
کلی  صورت  به  باطله  روزنامه  فروشنده 
امروزه  هم  پیج  ادمین  و  کانال  مدیر   ،
و  شوند  می  محسوب  رسانه  عرصه  فعال 
خبری  های  نشست  برخی  به  سوگمندانه 
عنوان  به  آنها  از  و  شوند  می  دعوت  هم 

آید!  می  عمل  به  تجلیل  خبرنگار 

زینک  و  کاغذ  توزیع  ساماندهی 
نمایشگاه  مجدد  احیای  ای،  یارانه 
سراسری  جشنواره  و  مطبوعات 
مطبوعات از دیگر خواسته های اهالی 
دولت  در  متاسفانه  که  است  رسانه 
نامشخص  اهداف  با  دوازدهم  و  یازدهم 
مهم  رویداد  دو  این  حذف  به  نسبت 
اراده  تا کنون نیز  فرهنگی اقدام شد و 
مهم  رویداد  دور  این  احیای  برای  ای 

شود.  نمی  دیده  فرهنگی 

یونسکو،  سازمان  اعالمیه  برپایۀ 
اخباری  تا  کنند  کوشش  باید  خبرنگاران 
درست،  می گذارند  عموم  اختیار  در  که 
اخباری  در درستی  و  باشد  معتبر  و  دقیق 
اندیشه  و  پژوهش  می آورند،  دست  به  که 
عمدًا  را  حقیقتی  نباید  خبرنگاران  کنند. 
گونه  هیچ  نیز  و  کنند  خراب  یا  تحریف 
نگه  پنهان  مردم  دید  از  نباید  را  مطلبی 

دارند.
دنبال  به  نقدًا  ها  نما  خبرنگار  این  اما 
هایی  کلیپ  انتشار  یا  گهی  آ جذب 
بازدید  یا  مخاطبان  تعداد  به  که  هستند 
ضربه  خواهد  می  حال  بیفزاید!  هایشان 
یا  باشد  کارگر  کمر  به  بیل  با  پیمانکار 

گله!  سگ  به  خروس  یک  حمله 

این  امید است وزیر جدید دولت در 
جدی  و  رسمی  نگاه  کلیدی  وزارتخانه 
باشد  داشته  ها  رسانه  به  نسبت  تری 
دوستان  برخی  مسموم  تفکر  این  و 
قبلی  وزارتخانه  در  کار  به  مشغول 
دست  در  گوشی  یک  کس  هر  که  را 
میلیون   80 ما  و  است  خبرنگار  دارد 
بخشکاند! ریشه  از  داریم،  خبرنگار 

به  افراد  معرفی  در  شلختگی  این   
امکان  تا  شده  باعث  رسانه  فعال  عنوان 
اهالی  از  معیشتی  و  اقتصادی  حمایت 
غیر  توزیع  و  نباشد  میسر  رسانه  واقعی 
مالی  منابع  چکانی  قطره  و  عادالنه 
شرایط  آمدن  وجود  به  باعث  حوزه،  این 
خبرنگاری  شغل  شدن  کمرنگ  و  موجود 

به عنوان یک شغل رسمی و مستقل شده 
. ست ا

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عملی  اقدام 
ها  رسانه  اوضاع  ساماندهی  به  نسبت 
خبرنگاران  دار  شناسنامه  اولویت  با 
در  مهم  و  نوین  گامی  بتواند  شاید  رسمی 
تدوین  شود.  تلقی  ها  رسانه  ساماندهی 
رتبه  و  خصوص  این  در  جامع  سند  یک 
لیست  اساس  بر  نه  خبرنگاران  بندی 
افراد،  شایستگی  اساس  بر  بلکه  بیمه 
تولید  و  ای  رسانه  مطالب  تهیه  در  تداوم 
دانش  سطح  واقیعت،  با  متناسب  محتوی 
گاهی افراد و حتی برگزاری آزمون و ...  و آ
حتی  و  کند  جدا  ناسره  از  سره  تواند  می 
بر  ماهانه  مستمر  حقوق  پرداخت  امکان 
میسر  شده  کسب  درجه  و  رتبه  اساس 

. شد با

یارانه  زینک  و  کاغذ  توزیع  ساماندهی 
مطبوعات  نمایشگاه  مجدد  احیای  ای، 
دیگر  از  مطبوعات  سراسری  جشنواره  و 
که  است  رسانه  اهالی  های  خواسته 
با  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  متاسفانه 
این دو  به حذف  نامشخص نسبت  اهداف 
تا کنون  و  اقدام شد  فرهنگی  رویداد مهم 
رویداد  دور  این  احیای  برای  ای  اراده  نیز 

شود. نمی  دیده  فرهنگی  مهم 
دولت  جدید  وزیر  است  امید  پایان  در 
و  رسمی  نگاه  کلیدی  وزارتخانه  این  در 
داشته  ها  رسانه  به  نسبت  تری  جدی 
دوستان  برخی  مسموم  تفکر  این  و  باشد 
مشغول به کار در وزارتخانه قبلی را که هر 
خبرنگار  دارد  دست  در  گوشی  یک  کس 
از  داریم،  خبرنگار  میلیون   ٨٠ ما  و  است 

► بخشکاند!     ریشه 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۳ اجرای احکام مدنی قم به 
شماره ۱۳/۱۴۰۰ج/۳۱۴ ثبت گردیده له محمد ابراهیم جواهری تفتی علیه ابوالقاسم احمدی محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت ۶/۸۵۷/۹۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له ۳۴۲/۷۷۵/۰۰۰ریال نیم عشر در حق 
از ۱۰۴۷۰ اصلی بخش ۱ قم  ثبتی ۲۱ فرعی  له در قبال بدهی محکوم علیه پالک  ، محکوم  صندوق دولت 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب معرفی مال محکوم علیه کل واحد 
ارزیابی شده به فروش می رسد که از نظر ریالی برابر است با ۷/۴۴ سهم مشاع از ۱۲۰ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق الذکر به فروش می رسد. ۱۴۰۱/۲/۶ ارجاعی از ان شعبه محترم مبنی بر 
ارزیابی ملک مسکونی تجاری به مالکیت اقای ابوالقاسم احمدی و اقای رضا سامیان به ادرس قم – بلوار ۱۵ 
خرداد – خیابان سعدی – روبروی کوی شماره ۷ – پالک ۷۰ که در معیت نماینده اقای ابوالقاسم احمدی از محل 
معرفی شده بازدید به عمل امد و ضمن بررسی های الزم ، گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
مشخصات ثبتی عرصه و اعیان ملک مورد بازدید : ملک موصوف ششدانگ عرصه و اعیان دارای پالک ثبتی 
۱۰۴۷۰/۲۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۸ فرعی ازاصلی مذکور واقع در بخش یک قم با عرصه به مساحت 
۱۰۷۳/۲۰ مترمربع و ملک مورد ارزیابی دارای دو سند ۳ دانگ مشاع از ششدانگ می باشد که سند ۳ دانگ 
مشاع به شماره سند تک برگی ۲۰۰۲۷۱ سری الف /۹۹ به مالکیت اقای ابوالقاسم احمدی و ۳ دانگ مشاع به 
شماره سند تک برگی ۲۰۰۲۷۲ سری الف/۹۹ به مالکیت اقای رضا سامیان به ثبت رسیده است. ملک موصوف 
به صورت جنوبی ساز ، در ۹ طبقه ) زیرزمین و همکف و ۷ طبقه بر روی همکف( با اسکلت بتنی و سقف ها وافل 
و در ۳ بلوک با سرویس پله مجزا و هر طبقه دارای ۶ واحد و جمعا ۴۲ واحد مسکونی و ۴ واحد تجاری در طبقه 
همکف و دارای اعیانی حدودا به مساحت ۷۰۸۰ مترمربع در عرصه به مساحت ۱۰۷۳/۲۰ مترمربع احداث 
شده است. طبقه زیرزمین پارکینگ و انباری و طبقه همکف پارکینگ و انباری و ۴ واحد تجاری و طبقات اول 
تا هفتم دارای کاربری مسکونی که بلوک اول دارای واحد های ۹۵ و ۱۰۰ متری به تعداد ۱۴ واحد و بلوک دوم 
دارای واحد های ۱۰۵ و ۱۱۰ متری به تعداد ۱۴ واحد و بلوک سوم دارای واحد های ۹۰ و ۱۰۵ متری به تعداد 
۱۴ واحد که پوشش بدنه ها تماما سفید کاری شده و سقف ها کناف و پوشش تمام کف ها سرامیک و پوشش 

بدنه سرویس ها و اشپزخانه ها کاشی و سیستم سرمایشی کولر گازی و گرمایشی پکیج به مراه رادیاتور و پوشش 
بدنه سرویس پله به ارتفاع یک متر سنگ و الباقی و سقف ها سفید کاری و کف ها سنگ و دارای نرده فلزی و 
واحد ها دارای ایفون تصویری و سیستم اعالم و اطفاء حریق و اتش نشانی و نمای ساختمان ترکیب سنگ و اجر 
می باشد. مطابق توافق فی ما بین شرکا تعداد ۲۱ واحد از ۴۲ واحد سهم اقای ابوالقاسم احمدی که نامبرده 
تعداد ۱۴ واحد از ۲۱ واحد سهم را واگذار و در حال حاضر دارای ۷  واحد می باشد که در بلوک یک طبقه اول 
دو واحد ۵۵ و ۱۱۰ متری و در بلوک ۳ طبقه پنجم دارای دو واحد ۹۰ و ۱۱۰ متری و در بلوک سوم طبقه هفتم 
دارای دو واحد ۹۰ و ۱۱۰ متری و در بلوک یک طبقه هفتم دارای یک واحد ۱۰۵ متری و دارای دو واحد تجاری 
در همکف که واحد تجاری دارای دو طبقه و هر طبقه دارای مساحت ۲۵ مترمربع و واحد تجاری دوم به صورت 
همکف و نیم طبقه که طبقه همکف دارای مساحت ۳۵ مترمربع و نیم طبقه به مساحت ۱۵ مترمربع می باشد. 
واحد مورد ارزیابی توسط خوانده پرونده اقای ابوالقاسم احمدی پیشنهاد شده: تعداد واحد های مورد ارزیابی 
یک واحد که به شرح ذیل می باشد. ۱- بلوک c طبقه پنجم واحد ۵c واحد دارای اعیانی به مساحت حدودا 
۱۳۰ مترمربع و در حال حاضر در مرحله پایان استر گچ و سرامیک های کف اجرا شده و کاشی سرویس ها و 
اشپزخانه ها و کف ها اجرا و کف پهن ها نصب و پنجره ها از جنس یو پی وی سی نصب و لوله کشی تاسیسات 
اب سرد و گرم و لوله کشی پکیج ها و رادیاتور ها اجرا و لوله کشی گاز و لوله کشی برق به همراه سیم کشی اجرا 
و سقف های کناف کامل اجرا شده است و در حال حاضر کلید و پریز ها و روشنایی ها و شیر االت نصب نشده 
است پیشرفت فیزیکی واحد مورد نظر در مرحله ۷۰ درصد می باشد و در حال حاضر عوامل اجرایی مشغول به 
کار می باشند و نازک کاری طبقات همکف و زیرزمین در حال اتمام می باشد و مساحت دقیق اعیانی براساس 
متراژ اعالم شده توسط کارشناس مربوطه و مساحت فعلی و مطابق اظهارات خوانده می باشد. ماده ۱۳۸ قانون 
اجرای احکام مدنی: ۱- نام و نام خانوادگی صاحبان ملک مورد نظر : واحد مورد ارزیابی در یک مجتمع واقع 
شده که خوانده مالک ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ می باشد و در تقسیم بندی بین شریک و خوانده ، واحد مورد 
نظر متعلق به خوانده می باشد. ۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی: ادرس قم – بلوار ۱۵ خرداد – خیابان 
سعدی – روبروی کوی شماره ۷ – پالک و واحد مورد ارزیابی در یک مجتمع که دارای ۳ بلوک و جمعا ۴۲ واحد 

و واحد مورد نظر در بلوک c طبقه پنجم واحد شماره ۵c می باشد. ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده و در اجاره 
شخص هست و مبلغ اجاره و نام مستاجر ذکر شد. خیر واحد مورد نظر در سازمان ثبت و اسناد امالک ، ثبت 
نشده ولی عرصه ملک ثبت شده و واحد مورد نظر در اختیار خوانده می باشد. ۴- ملک مشاع هست یا خیر: 
ملک ششدانگ ثبت شده ، لیکن به نسبت سهم بین خوانده و شریک مشاعی می باشد. ۵- تعیین حقوقی که 
اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک دارند. مطابق سند مالکیت اقای رضا سامیان مالک ۳ دانگ 
مشاع از ۶ دانگ ملک مورد نظر می باشد و دیون احتمالی به شهرداری جهت اخذ پایان کار و از سایر دیون 
اطالعی در دست نیست. ۶- محدودیت مالکین: محدودیتی ثبت نشده. نظریه کارشناسی: ارزش ششدانگ 
ابعاد ، طبقات ، میزان عرصه و اعیان  با توجه به موقعیت محلی ، کاربری ،  عرصه و اعیان واحد مورد بازدید 
احداثی ، شوارع ، کمیت و کیفیت در اجرای و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری و بدون در نظر گرفتن 
دیون دولتی و غیره و به مبلغ نهایی ۱۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان تمام 
به شرح ذیل تعیین و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ 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

تئوری ورلیند و یارانه نـان 
و دارو!                             

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
منت خدای را عزوجل که هنوز از گِل بوستان َبقّیتی موجود 
است و در ما رمقی برای نوشتن. وگرنه با این افزایش قیمت ها 
نباید  االصول  علی  هم،   با  گرانفروشی  و  گرانی  شدن  قاطی  و 
توان و قوتی در ما برای گیر دادن به دولت و نهادهای نظارتی 

و ... می ماند!
و  است  جنس  اصل  دولت  این  در  گرانی  شکر  را  خدا  باز 
گرانی فیک و حبابی و ... نداریم. مردم یادتون هست در دولت 
می  اعالم  بالفاصه  شد  می  گران  که  محصولی  یا  کاال  هر  قبل 
رسید  میلیون   ٤٠ به  پراید  قیمت  وقتی  مثاًل  است.  حباب  شد 
در  تومان  میلیون   35 از  بیش  پراید  و  است  حباب  شد  اعالم 
باز  رسید  میلیون   6٠ به  قیمت  وقتی  شود.  نمی  معامله  بازار 
55 میلیون  از  بازار بیش  هم اعالم شد قیمت حباب دارد و در 
با  شوخی  شوخی  همینطور  خالصه  شود.  نمی  معامله  تومان 
را شکر  ٢٠٠ میلیون رسید ولی خدا  تا  همین حباب ها قیمت 
میلیون   ٢٠٠ همان  هم  بازار  در  و  نیست  حبابی  قیمت  دیگر 

شود! می  معامله 
کردن  کم  برای  خدا  بنده  که  افتادم  مان  مدرسه  مدیر  یاد 
روی عمو سیفی) سرایدار مفخم مدرسه ما( و نشان دادن توان 
اش  مدادی  نوک  پرشیای  خودرو  مافیای  با  مقابله  در  دولت 
در  اسمش  نام  ثبت  سایت  در  چه  هر  و  فروخت  تومان   1٧٠ را 
را  الله  سیف  باجناق  رنگ  دور  پراید  شد  مجبور  امسال  و  نیامد 

بخرد! میلیون   1٧٠
بود.  مشخص  کاماًل  که  قبل  دولت  در  گرانی  علت  البته 
یارانه  بود  شده  باعث  که  تومانی   ٤٢٠٠ دالر  معکوس،  قاچاق 
حضور  عالوه  به  شود،  پرداخت  ما  جیب  از  دنیا  کل  ماکارونی 
که  خبر  بی  خدا  از  و  پدرسوخته  خوار  رانت  و  دالل  مشت  یک 
ارز  حذف  از  بعد  اما  بودند.  عدد  و  حد  بی  های  گرانی  مسبب 
تحقیقات  مختصر  ما  خواران  رانت  ید  قطع  و  تومانی   ٤٢٠٠
گرانی«  »پدیده  خود  خصوص  در  میدانی  چاله  و  میدانی 
نام  به  اصاًل چیزی  ای دل غافل  دادیم که متوجه شدیم  انجام 
خود  توهم  یک  گرانی  پدیده  و  ندارد  خارجی  وجود  »گرانی« 
ساخته است! مستندات ما نیز بر اساس تئوری جناب »ورلیند« 
دانشمند هلندی در باب جاذبه است. ورلیند در تئوری اش در 
آن  تمام  ندارد.  وجود  »جاذبه  است:  گفته  چنین  جاذبه  باب 
از  نیست جز شکلی  توهم است. در حقیقت جاذبه چیزی  یک 
سمت  به  طبیعی  تمایل  یک  از  جانبی  عارضه  یک  نظمی؛  بی 

» ! شفتگی آ
بشر  نیز ساخته ذهن  نظریه، گرانی  این  بر اساس  و  بنابراین 
به  تمایل  یک  از  جانبی  عارضه  یک  و  نظمی  بی  نوعی  و  است 
بازار  این آشفته  بازار است! که متاسفانه در  سمت آشفتگی در 
محکم  چنان  را  بارشان  شبه  یک  و  شوند  می  کیفور  ای  عده 
و  دهد  نمی  شان  تکان  هم  روسی  لیاخوف  توپ  که  بندند  می 
نبودن  خالی  برای  و  می شوند  داغ  نقره  متاسفانه  ای هم  عده 

شوند! می  ال  دو  ها  آشغال  سطل  در  کمر  تا  عریضه 
البته پیش خودمان بماند این ِشکری که جناب آقای ورلیند 
بدون  بار  این  گرانی  ُهمای  ولی  نشده،  اثبات  هنوز  خورده 
نشسته  شهروندان  شانه  روی  فرم  نا  و  جدی  خیلی  و  حباب 
همایش  جلسه،  وعید،  و  وعده  تهدید،  کیش،  کیش  با  و  است 
جم  جایش  از  هم   ... و  خبرنگاران  برای  توجیهی  جلسات  و 
نمی خورد. علی ای حال ما امیدواریم اگر دولت، توان پراندن 
پرو  الاقل  ندارد،  الله  خلق  های  شانه  روی  از  را  گرانی  همای 

نکند! قطع  را  دارو  و  نان  یارانه  فعاًل  و  کند  زخمی  را  بالش 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

●   یک مویز و چهل خبرنگار!     ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۵۲۹ شماره  رأی  ۱ـ 
در  التفات  فرزند  اصل  صالحی  فاطمه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۵۴
 ۶۰/۴۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 

از از ۲۱۷۸  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مایعه  مترمربع پالک شماره فرعی 
م  از حسن خطیبی صفحه ۳۵۳ دفتر ۶۷.)  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی 

)۱۳۹۵۲ الف 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 

را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

●  آغاز اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان ۱9 دی قم با هزینه 20 میلیارد ریالی    ●
◄     مدیر منطقه هفت شهرداری قم از آغاز اجرای پروژه پیاده روسازی 
خیابان 19 دی خبر داد و گفت: این پروژه با هزینه ای بالغ بر ٢٠ میلیارد 

ریال از فلکه جهاد آغاز و تا کوچه ٢٢ ادامه خواهد داشت.
پروژه  اجرای  آغاز  از  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفتگو  در  رمضانی  محمد 
با  پروژه  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  دی   ۱۹ خیابان  پیاده روسازی 

هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از فلکه جهاد آغاز و تا کوچه ۲۲ ادامه 
داشت. خواهد 

داشته  بتن  تخریب  مترمکعب   ۱۲۵ پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  کف  تخریب  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار  دو  همچنین  کرد:  ابراز  است، 

است. گرفته  صورت  جدول  برچیدن  طول  متر   ۵۰۰ و  آسفالت 

پروژه  این  اجرای  برای  داد:  ادامه  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
مترمکعب   ۲۲۰ قالب بندی،  مترمربع   ۲۶۵ ریزی،  قلوه  مترمکعب   ۳۹۰
چدنی،  دریچه   ۱۰ نصب  و  تهیه  فلزی،  بوالرد  نصب  عدد   ۴۰ بتن ریزی، 
سنگی  جدول  مترمربع   ۱۳۵ و  بتنی  کف پوش  مترمربع  هزار  دو  نصب 

► صورت خواهد گرفت.    

◄     رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: تراکم 
تخم  واحدهای  و  برابر   ۶ قم  گوشتی  مرغداری های 
گذار نیز ۸ برابر کشوری است و همین مساله تهدید و 
پیشگیری از بروز بیماری هایی مانند آنفلوآنزا را بیشتر 

نموده است. استانها  از سایر 
معارفه  و  تودیع  آیین  در  رضا  حاجی  محمدرضا 
کرد:  بیان  قم،  دامپزشکی  جدید  و  سابق  کل  مدیران 
استان قم در بخش امنیت غذایی به خصوص در حوزه 

دارد. کشور  سطح  در  شاخصی  وضعیت  طیور  و  دام 
درصد  نیم  اینکه  وجود  با  قم  داشت:  اظهار  وی 
اراضی زارعی و کشاورزی کشور را داراست اما ۲ درصد 
دام و طیور مورد نیاز کشور در این استان تولید و عرضه 

شود. می 
در  داد:  ادامه  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
افزاری طی سالهای گذشته شاهد  و سخت  نرم  حوزه 
تولیدکنندگان  و  ایم  بوده  قم  در  آمیزی  موفقیت  روند 
مسیر  در  ای  امیدوارکننده  های  گام  استان  این 

اند. برداشته  محصوالت  معرفی  و  صادرات 
بودن  دارا  با  قم  دامشهر  شهرک  کرد:  بیان  وی 

بزرگترین  از  یکی  دامپروری  واحد   ۲۰۰ و  هزار  یک 
هزار   ۸۰۰ ساالنه  که  است  کشور  در  دام  باراندازهای 

مساله  منظور  همین  به  شود،  می  آن  وارد  دام  راس 
است. اهتمام  مورد  بیماری  از  پیشگیری  و  سالمت 

از  پیشگیری  و  کنترل  داشت:  اظهار  رضا  حاجی 
دو  جامعه،  سالمت  حفظ  و  طیور  و  دام  های  بیماری 
دامپزشکی  حوزه  در  قم  استان  مهم  و  اصلی  اولویت 

است.
کرد:  تصریح  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
تعاونی  و  تشکل  با  مفید  و  موثر  ارتباط  رود  می  امید 
مدیریت  جدید  دوره  در  دامپروری  و  کشاورزی  های 

یابد. ارتقا  قم  دامپزشکی 
مواد  سالمت  تضمین  و  حفظ  داد:  ادامه  وی 
شده  تعریف  ارتباط  و  محوری  مردم  همراه  به  غذایی 
اولویت  در  کشاورزان  و  دامداران  با  دامپزشکی  بین 

باشد. قم  دامپزشکی 
رفیعی  مهدی  ساله   ۱۴ خدمات  از  آیین  این  طی 
محمدی تقدیر و حسن توحیدی مهر به عنوان مدیرکل 

► جدید دامپزشکی قم معارفه شد.   
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  آگهی مرحله دوم مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته شهرستان قم 
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به   
گردیده  ثبت  ۵/۱۴۰۰ج/۲۵۱  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه 
محکوم  علیه  محکوم  خانی  گنج  ابراهیم  علیه  معتمد  رضا  علی  سید  له 
عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ریال   ۱/۲۶۸/۵۰۰/۰۰۰ پرداخت  به  است 
قبال  در  له  محکوم  دولت،  صندوق  حق  در  ریال   ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ دولتی 
مبلغ  به   ۰۹۱۲۵۴۵۸۹۹۴ شماره  به  همراه  خط  علیه  محکوم  بدهی 
مقرر  و  نموده است  ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف  ریال   ۷۲/۰۰۰/۰۰۰
الی۸/۴۵   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان  قم،  آدرس  به  صبح 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  فروش 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 

از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت  )که  گردد.  می  واگذار 
باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارتهای  از  یکی  در  را 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته 
به  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد. 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را 
گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  شد، 

نمایید.  مراجعه  مزایده  واحد  به  بیشتر  اطاالعات  جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب ۷۱/۱۰/۶ هیئت وزیران، کانون فوق تشکیل شده است. 
 – - دومین جلسه مجمع عمومی کانون مذکور روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در میدان کشاورز – ۴۵ متری کشاورز شمالی 

گردد.  برگزار می  بوستان شهریار 
- از کلیه کارگران باز نشسته عضو فعال کانون مذکور مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. 

جلسه:  دستور 
الف ( مجمع عمومی عادی با دستور کار: 

انتخاب هیات رئیسه برای مجمع عمومی عادی   )۱
۲( ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسین 

۳( ارائه گزارش مالی سال ۱۴۰۰ جهت تایید مجمع عمومی عادی 
۴( ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ به مجمع عمومی عادی جهت بررسی و تصویب 

و  باشد  می  اول  نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  در  طرح  قابل  ماده  همین   ۱۲ الی   ۱ بندهای  اساسنامه   ۱۱ ماده  پیرو  شود  می  متذکر   )۵
دارندگان کارت معتبر عضویت  کانون می توانند در مجمع عمومی عادی شرکت و حق رای داشته باشند لذا تا شروع مجمع عمومی عادی کارت 

بگیر صادر می گردد.  و مستمری  بازنشسته    گرامی  کنندگان  برای درخواست  عضویت 
باز نشسته شهرستان قم  هیات مدیره کانون کارگران 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱۰ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۶ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ناصر   ، لیال   ، احمد  تنها خواندگان  زبیده  ثبت گردیده خواهان  ۱۰/۱۴۰۰ج/۹۶۷  به شماره  احکام مدنی 
، اقدس ، منصور ، عباس ، معصومه ، علی احمد ، سعید ، معصومه ، فاطمه همگی تنها و زهرا صفا مبنی 
ارزیابی کرده است.  به شرح ذیل  ۲ قم کارشناس  ۱۹۳۹ اصلی بخش  از  ۱۰۴ فرعی  ثبتی  بر فروش پالک 
احتراما در رابطه با پرونده به شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۴۵۲۳۹۲ و شماره بایگانی ۰۰۰۰۹۶۷ در خصوص 
ارزیابی یک باب منزل مسکونی دارای سند مالکیت ششدانگ به شماره پالک ثبتی ۱۰۴ ، ۱۹۳۹ – اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم که به مالکیت ورثه مرحوم علی حسین تنها به ثبت رسیده است به استحضار می 
رساند در معیت و راهنمایی خواهان و با حضور مامور محترم نیروی انتظامی از محل وقوع ملک معرفی شده 
واقع در قم – خیابان امامزاده ابراهیم – کوچه ۶۸ – فرعی ۹ – پالک ۱۷ و پس از انجام بررسی های الزم نظریه 
با  بازدید  مورد  ملک  عرصه  بازدید:  مورد  ملک  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی 
کاربری مسکونی مطابق سند مالکیت به مساحت ۱۹۹ مترمربع به صورت شمالی ساز می باشد که اعیانی 
اسکلت  است.  گردیده  احداث  مترمربع   ۱۶۰ مساحت  به  فوقانی  در  اتاق  یک  و  همکف  طبقه  یک  در  ان 
با مصالح بنایی و ستون فلزی و سقف طاق ضربی اهنی می باشد به طوریکه ۸۸  باربر  بنای احداثی دیوار 
مترمربع در سال ۱۳۶۶ و ۷۲ مترمربع در سال ۱۳۹۰ بنا شده است. همکف در دو قسمت مجزا هر کدام 

دارای سالن ، اشپزخانه ، یک اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشد. پوشش کف واحد ها موزاییک فرش 
با شیشه  فلزی  از جنس  ها  پنجره   ، کاری شده  بقیه سفید  و  متر سرامیک  تا یک  اول  در قسمت  ها  بدنه  و 
در  اشپزخانه  کابینت  ، جنس  اندود سیمان شده  ها  بدنه  و  موزاییک فرش  پوشش کف حیاط   ، تک جداره 
قسمت اول فلزی و در قسمت دوم فاقد کابینت ، سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش ابگرمکن و بخاری 
هر  شهری  برق  و  اب  و  گاز  امتیازات  دارای  و  سیمانی  اندود  نمای  دارای  موصوف  ملک  باشد  می  گازی 
کدام یک انشعاب جداگانه می باشد. ملک موصوف در حال حاضر به صورت تخلیه می باشد. الزم به ذکر 
ارزیابی  و مالک  مترمربع   ۱۷۵ به مساحت  نشینی صورت گرفته  به عقب  توجه  با  است عرصه موجود ملک 
امکانات  به  عنایت  با  موصوف  ملک  ارزش  کارشناسی:  نظریه  ب-  باشد.  می  مالکیت  سند  مطابق  عرصه 
فوق ، موقعیت محلی ، مساحت عرصه ، نوع سند مالکیت ، کاربری ، کیفیت و کمیت بنای احداثی و سایر 
و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  مربوطه  ها  سازمان  و  ارگانها  به  احتمالی  دیون  داشتن  عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل 
به  جمعا  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۹۹ مساحت  به  عرصه   -۱ گردد:  می  اعالم 
مبلغ ۱۱/۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- اعیانی طبقه همکف و فوقانی احداثی در سال ۱۳۶۶ به مساحت ۸۸ 
طبقه  اعیانی   -۳ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع 
جمعا  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۷۲ مساحت  به   ۱۳۹۰ سال  در  احداثی  همکف 

مبلغ ۲/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- ارزش انشعابات و حیاط سازی و غیره جمعا مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ریال(  میلیارد  )هفده  ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزیابی:  جمع کل 
۱۴۰۱/۴/۲۵ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  مورد مزایده 
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 
مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
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 
از روزنامه های محلی درج می  نوبت در یکی  این اگهی یک  به نفع دولت ضبط خواهد شد.  هزینه مزایده 

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

است. خیر  قدم های 
که  سالهای  این  در  داشت:  ابراز  رجبی 
شده  سخت تر  نیز  کشور  اقتصادی  وضعیت 
باشیم  نیازمند  اقشار  فکر  به  بیشتر  باید  است 
که  هستند  جامعه  در  بسیاری  آبرومند  افراد  و 
و  می کنند  تأمین  را  خود  زندگی  سختی  به 
زندگی  مایحتاج  سایر  و  خانه ها  اجازه  هزینه 

است. باال 
گذشته  سالهای  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
تهیه  حال  در  وقف  خصوص  در  قم  شهر  در 
گردشگری  گروه  یک  که  بودیم  برنامه ای 
سوئیسی نیز در محل اقامت ما حضور داشتند 

و از کارگردان برنامه خواستم تا اگر امکان دارد 
افراد در خصوص وقف صحبت کنیم که  این  با 
آیا در کشور و فرهنگ آنان چیزی به این عنوان 
از  را  موضوع  این  وقتی  که  خیر  یا  دارد  وجود 
تعجب  با  پرسیدیم  سوئیسی  گروه  آن  بزرگ تر 
است  دیوانه  انسان  مگر  و گفت  کرد  نگاه  ما  به 
که مال خود را به دیگران بدهد و این کار برای 
در  شیعیان  از  بسیاری  که  نبود  پذیر  باور  آنان 
را  خود  دارایی  و  مال  از  بخشی  جهان  و  ایران 
جاریه  صدقه ای  اینکه  و  پروردگار  رضای  برای 

می کنند. وقف  بگذارند  جای  به  خود  از 
و  سادات  سهم  خرج  مراجع  از  بسیاری 

است گذاشته  فرد  خود  عهده  بر  را  امام 
سیدمحمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خصوص  در  مراسم  این  در  نیز  صدر  حسین 
در  خمس  داشت:  اظهار  خمس  موضوع 
یک  درآمد  مازدا  از  است  حقی  شرع،  اصطالح 
به  و  بوده  واجب  مال،  از  آن  خروج  که  سال 
آن  قسمت  یک  که  می شود  تقسیم  قسمت  دو 
سهم امام است و قسمت دیگر آن سهم سادات 
را  روزی  است  الزم  بالغی  فرد  هر  و  می باشد 
دهد. قرار  خود  خمسی  سال  محاسبه  برای 

این کارشناس مذهبی بیان داشت: قسمتی 
یتیمان،  از  است  فقیر  سادات  سهم  خمس  از 

مستمندان، درماندگان در سفر؛ که بسیاری از 
خمس  شخص  را  سادات  سهم  فرموده اند  فقها 
سادات  از  گونه  این  به  می تواند  خود  دهنده 
این  تقلید  مراجع  همه  زمینه  این  در  و  بدهد 

داده اند. اجازه 
سهم  خمس  از  دیگری  بخش  افزود:  وی 
امام است که هزینه آن در جایی است که مورد 
از  نیازمندان  به  کمک  که  باشد  امام  رضایت 

است. موارد  این  جمله 
انسان کار واجب خود  اگر  بیان داشت:  وی 
خمس  پرداخت  و  نماز  فریضه  ادای  همانند  را 
عمل  خود  وظیفه  به  حقیقت  در  دهد  انجام 

کرده است اما جا دارد انسان به امر مستحبات 
که  بپردازد  پروردگار  به  بیشتر  تقرب  برای  نیز 

است. آنان  جمله  از  نیازمندان  از  دستگیری 
در  داشت:  عنوان  صدر  االسالم  حجت 
از  برگردن کسی  افتخار  داریم که مدال  روایات 
امر  در  مالی  تمکن  عین  در  که  است  شیعیان 
داشته  مشارکت  نیز  نیازمندان  به  کمک  و  خیر 

. شد با
فرشته ها  هلهله  بزرگ  جشن  برگزاری  دبیر 
نیز در گفتگو با  مهر اظهار داشت: در راستای 
زهرا  حضرت  ازدواج  سالروز  جشن  برگزاری 
تهیه  به  کمک  هدف  با  )ع(  علی  امام  و  )س( 

جشن  ساله  هر  نیازمند  نوعروسان  جهیزیه 
جشن  برگزاری  از  قبل  روزهای  در  همبستگی 
خیرین  مشارکت  و  حضور  با  فرشته ها  هلهله 

می شود. برگزار  قم  استان 
امسال  داشت:  بیان  امیدواریان  علیرضا 
خیرین  خوب  مشارکت  با  مراسم  این  نیز 
سوی  از  توجهی  قابل  کمک های  و  شد  برگزار 
جهیزیه   ۱۱۰ حداقل  تهیه  جهت  در  آنان 
که  شده  آوری  جمع  نیازمند  نوعروسان  برای 
ازدواج  سالروز  جشن  برپایی  روز  در  امیدواریم 
به دست  )ع(  زهرا  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت 

► برسد.    نیازمند  زوج های 

ادامه از صفحه 4


