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 گزارش خبری گویه به مناسبت هفته قوه قضائیه؛ گزارش خبری گویه به مناسبت هفته قوه قضائیه؛

قم بستر بهتری برای پیشرفت عدالت داردقم بستر بهتری برای پیشرفت عدالت دارد

◄    مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی 
نظام  مشکالت  از  یکی  گفت:  کشور  وزارت 
مدیریتی کشور در حوزه شهرداری ها این بوده 
می گیرند  تصمیم  آن  با  رابطه  در  دیگران  که 
این  و  است  دیگری  نهاد  آن  مجری  حالی  در 
از  شهروندان  نارضایتی  سبب  درنهایت  مساله 

می شود. شهری  مدیریت  مجموعه 
مجمع  اجالس  دومین  در  قربانی  وحید 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون های 
داشت:  اظهار  تهران،  در  کالن شهرها 
بوده  این  شوراها،  نهاد  بزرگ  مشکل  هم اکنون 
جلسات  در  دستگاه ها  و  مسئوالن  از  برخی  که 
را  خود  حمایت  و  همراهی  از  سخن  مقام  در  و 
اما در  پارلمان های شهری صحبت می کنند،  با 

می کنند. دنبال  را  دیگری  رویه  عمل 
وی با اشاره به مشکالت و مباحث مربوط به 
مدیریت  برای  کرد:  ابراز   ۱۰۰ ماده  کمیسیون 
نهادهای  تا  دارد  ضرورت  مساله  این  مطلوب تر 
بگیرد؛  شکل  اجتماعی  گری  تسهیل  و  واسطه 
مدیریت  در  مهم  ارکان  از  یکی   ۱۰۰ ماده 

است. ساختمانی  تخلفات 
عمرانی  برنامه ریزی  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
یکی  نیز   ۱۰۱ ماده  گفت:  کشور  وزارت 
حوزه  در  مترقی  و  مطلوب  قوانین  از 
امروز ضرورت  و آن چیزی که  شهرداری هاست 
سایر  پایبندی  به  نسبت  قانونی  الزام  داشته 
پیشنهاد  است؛  قانونی  ماده  این  به  دستگاه ها 
اسالمی  شورای  مجلس  به  قانون  این  اصالح 

کرد. خواهد  بدتر  را  آن  کنونی  وضعیت 
پایه های  و  تهیه  شیوه  کرد:  اضافه  وی 
دنیای  شرایط  با  تفصیلی  و  جامع  طرح های 
امروز نامحسوس است و الزم بوده تا اصالحاتی 
تفصیلی  و  جامع  طرح های  تهیه  شیوه های  در 
تا  بوده  الزم  زمینه  این  در  که  بگیرد  صورت 
شهرداری ها  محوریت  با  تفصیلی  طرح های 
صورت بگیرد و دبیرخانه آن نیز در شهرداری ها 

آن  اجرای  اصلی  مجری  چراکه  شود،  مستقر 
اختیار  که  است  این  بر  حق  و  بوده  شهرداری 
شهرداری نیز در تهیه آن بیشتر از سایر نهادها 

. باشد
نظام  مشکالت  از  یکی  شد:  یادآور  قربانی 
مدیریتی کشور در حوزه شهرداری ها این بوده 
می گیرند،  تصمیم  آن  با  رابطه  در  دیگران  که 
این  و  است  دیگری  نهاد  آن  مجری  حالی  در 
از  شهروندان  نارضایتی  سبب  درنهایت  مساله 

می شود. شهری  مدیریت  مجموعه 
عمرانی  برنامه ریزی  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
الحاقی  مکان یابی  به  اشاره  با  کشور  وزارت 
حریم  به  الحاق  کرد:  تصریح  شهرها،  به 
شهرداری  درخواست  توسط  همچنان  شهری 
صورت  شهر  اسالمی  شوراهای  تصویب  و 
باید  جدید  الحاق های  از  قبل  می گیرد؛  انجام 
و  بهبود  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  وضعیت 
شهری  حریم  به  جدید  الحاق  و  شود  مدیریت 
فرسوده  های  بافت  بازآفرینی  به  توجه  بدون 

است. کارکردی  اشتباه  یک 
 ۴ ساخت  و  مسکن  ملی  نهضت  طرح  وی 

گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  مسکن  میلیون 
فرسوده  های  بافت  بازآفرینی  نباید  مساله  این 

شهری  بازآفرینی  مساله  در  ببرد،  حاشیه  به  را 
آن  اجرایی  قدرت  و  قانون  در  تغییری  هیچ 
با اراده و  صورت نگرفته است و مدیران شهری 

باشند. مساله  این  دنبال  به  راسخی  عزم 
تطبیق  ابراز کرد: در خصوص هیات  قربانی 
جلسات  در  کارشناسان  از  یکی  باید  نیز 
انتقال  با  تا  باشد  داشته  حضور  تصمیم گیری 
اشتباه  تصمیم گیری  از  مانع  فنی  مالحظات 

بگیرد. صورت  آن  اعضای  توسط 
وی با اشاره به مساله آرای قلع بنا نیز اظهار 
ماده  اصالح  جدید  مصوبات  از  یکی  داشت: 
در  بازنگری  اسالمی،  شورای  مجلس  در   ۱۰۰
به  مربوط  آرای  در  بازنگری  و  رسیدگی  نحوه 
مهلتی  احتمااًل  قالب  این  در  که  است  بنا  قلع 

شود. داده  مالکان  به 
عمرانی  برنامه ریزی  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
را  آبادان  متروپل  ریزش  موضوع  کشور  وزارت 
از مالحظات  مورداشاره قرار داد و افزود: یکی 
مشارکتی  پروژه های  کشور،  وزارت  مهم 
مشارکتی  پروژه های  و  است  شهرداری 
اقتصادی  و  مالی  به خاطر مسائل  شهرداری ها 

ملی  قوانین  به  پایبندی  و  رعایت  از  آن 
► است.    افتاده  دور  ساختمان 

مدیرکل برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور:

شهرداری باید محور تدوین طرح های تفصیلی باشد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تاکید کرد:

برنامه ریزی شهرداری قم برای ارتقای 
شاخص های ترافیکی                    

صفحه 4

چالش تأمین آب برای توسعه سرانه های 
سبز در قم                    

صفحه 4

مدیر کل زندان های استان قم:

آموزش حرفه و شغل هدف اصلی اداره 
کل زندان های استان قم است                                            
صفحه 2

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

یحیی گل محمدی 
و زمین غله خیـز مـرو!                                            
صفحه 7

۲ فرنگی کار قمی در اردوی نهایی تیم 
ملی کشتی نونهاالن حاضر می شوند                                            
صفحه 8

گزیـده خبـرها

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

عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

به  نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  محترم  متقاضیان   -۱
 . است(  استرداد  قابل  غیر  اسناد  خرید  نمایند.)هزینه  اقدام  ریال  هزار(  )پانصد   5۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  مزایده  اسناد  خرید 

2- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت ۱- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید شده 
به  شماره  بانک شهر  نزد  کار(  انجام  قم )سپرده حسن  به حساب شهرداری  نقد  واریز وجه  قبول است. جهت  مورد  نقد  3- وجه 

فرمایید. اقدام  ایران  بانکی  حساب 
.)IR ۰7  – ۰6۱۰  – ۰۰۰۰  – ۰۰۱۰  – ۰3۰۰  – ۴3۰۰ 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )5۴ – 

۴- مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز  دو شنبه  مورخ   1401/04/06 لغایت روز دو شنبه  مورخ  1401/04/13 تا ساعت 13:00

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  دو شنبه  مورخ 1401/04/06  لغایت  روز  پنج شنبه مورخ 04/16/ 1401تا ساعت 13:00
از  متقاضیان محترم مکلف اند پس  و  است  در شرایط عمومی درج گردیده  و مستغالت  امالک  از  یک  ویژگیهای هر  و  5-شرایط 
خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول 

تمامی شرایط است.
۰25 و سواالت عمومی با مدیریت امور  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36۱۰۴۴82 – 

قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36۱۰۴335- ۰25 تماس حاصل فرمایند.
اداره   ، بنیادي ، شهرداري مرکزي ، طبقه ششم  امام موسي صدر ، جنب بوستان شهید  بلوار   ، 7-محل تسلیم پیشنهادها: قم 

حراست. کل 
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 7:3۰ الی ۱3:۰۰و روزهای پنج 

شنبه ساعت ۱3:۰۰ است.

1338316 گهی:  شناسه آ
نوبت اول: چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم نوبت دوم: یک شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰5
WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریکد نوسازیپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ مبلغ پایه کل)ریال(
تضمین)ریال(

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد ۱6C2۱86/ز/۱۴۰۱
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی2

55/5۴۱۱/۱۰8/۰۰۰/۰۰۰556/۰۰۰/۰۰۰

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد ۱7B۱۱8۰/ز/۱۴۰۱
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی۱

38/۴۱۱۱/586/۴۰۰/۰۰۰58۰/۰۰۰/۰۰۰

قم – خ ساحلی – کوچه 3۱ – کوچه مسکونی ۱۰-5۴-۱۰7-۱پالک ثبتی ۱9۱۱693/67۱/ز/۱۴۰۱
بهشتی – پ۱5۴

۱95/7537/۱92/5۰۰/۰۰۰۱/86۰/۰۰۰/۰۰۰

قطعه ۱ از پالک ثبتی 22/ز/۱۴۰۱
2567/57۴/۱2۱7

قم – جاده کوه سفید)سمت چپ( صنعتی 3-3۱۱-79-22
– کوچه7

679/۴۴2۱/۰62/6۴۰/۰۰۰۱/۰5۴/۰۰۰/۰۰۰

قطعه ۴ از پالک ثبتی 23/ز/۱۴۰۱
2567/57۴/۱28۴

قم – جاده کوه سفید)سمت چپ( صنعتی 3-3۱۱-۱2۱-۴۴
– کوچه6

588۱7/6۴۰/۰۰۰/۰۰۰882/۰۰۰/۰۰۰

) نوبت دوم () نوبت دوم (

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              0۹12762۵۹87

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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احداث هتل 34 میلیاردی با ظرفیت 200 تخت در قم
اشتغال زایی مستقیم برای 50 

نفر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم از پیشرفت 90 
با  این هتل  درصدی عملیات احداث هتل سه ستاره خبرداد و گفت: 
زیربنایی به مساحت پنج هزار و 694 متر مربع و هزینه ای 34 میلیارد 
به  نفر  با ظرفیت 200 تخت برای 50  تومانی درحال ساخت است که 

می کند. اشتغال زایی  مستقیم  صورت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
صنایع دستی قم، علیرضا ارجمندی از هتل سه ستاره در حال ساخت 

کرد. بازدید  قم  استان  دی   ۱9 خیابان  سوم  کوچه  در  واقع 
ارجمندی در حاشیه این بازدید گفت: این هتل سه ستاره با زیربنایی 
 3۴ بر  بالغ  ساخت  هزینه  با  و  مربع  متر   694 و  هزار  پنج  مساحت  به 
میلیارد تومان که 2۰ میلیارد تومان آن به صورت وام از محل صندوق 
،به پیشرفت فیزیکی 9۰ درصد رسیده است. تأمین شده  توسعه ملی 

داد:  ادامه  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
این هتل دارای 8۰ اتاق و 2۰۰ تخت است که برای 5۰ نفر به صورت 

کرد. خواهد  ایجاد  اشتغال  مستقیم 
وی در پایان اظهار کرد: استان قم دارای ظرفیت مناسبی برای ساخت 
هتل ها است که سرمایه گذاری در این عرصه قطعًا سودآور خواهد بود.

در برنامه هفتگی آستان مقدس اعالم شد؛
مراسم حرم حضرت معصومه 
سالم الله علیها در هفته جاری

شهادت  ایام  در  علیها  سالم الله  اهل بیت  کریمه  مطهر  حرم  مراسم 
السالم  علیه  امیرالمؤمنین  ازدواج  سالروز  و  السالم  علیه  جواد  امام 
نژاد،  حسینی  سیدعلی  مداحی  با  علیها  الله  سالم  زهرا  حضرت  و 

می شود. برگزار  تحویلدار  سیدرضا  و  حیدرزاده  عباس 
تا   ۴ از  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  محافل  و  مراسم  هفتگی  برنامه 
ازدواج  و  السالم  علیه  جواد  امام  شهادت  سالروز  شامل  تیرماه   ۱۰
سوی  از  علیها  الله  سالم  زهرا  حضرت  و  السالم  علیه  امیرالمؤمنین 
شد. اعالم  کرامت  بانوی  مقدس  آستان  تبلیغات  و  عمومی  روابط 

نیایش  شامل  روز  هر  مطهر  حرم  مراسم  گزارش  این  اساس  بر 
ظهر،  اذان  از  قبل  سخنرانی  مراسم  سخنرانی،  با  همراه  صبحگاهی 
اذان  از  قبل  سخنرانی  مراسم  عصر،  نماز  از  بعد  نامه  زیارت  قرائت 

بود. خواهد  عشا  نماز  از  بعد  سخنرانی  مراسم  و  مغرب 
االسالم  حجت  دوشنبه  تا  شنبه  از  ظهر  از  قبل  مراسم  سخنران 
تا پنجشنبه حجت االسالم  والمسلمین حسین وحیدپور، از سه شنبه 
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت  جمعه  و  بابائیان  حسن  والمسلمین 

بود. خواهد  لقمانی 
االسالم  حجت  سخنرانی  با  یکشنبه  و  شنبه  نیز  مغرب  از  قبل  مراسم 
سخنرانی  با  شنبه  سه  و  دوشنبه  کفیل،  محمدصادق  والمسلمین 
سخنرانی  با  چهارشنبه  غالمعلی،  احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
انس  محفل  قالب  در  پنجشنبه  خورشیدی،  اسماعیل  االسالم  حجت 
برنامه  قالب  در  جمعه  و  صافی  االسالم  حجت  سخنرانی  با  قرآن  با 
برگزار  همتی  والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با  مهدویت  زمزم 

شد. خواهد 
به  جمعه  تا  شنبه  از  نیز  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  شب های  مراسم 
فرحزاد،  مؤمنی،  والمسلمین  اسالم  حجج  سخنرانی  با  ترتیب 
می شود  برگزار  برمایی  و  میرباقری  مؤمنی،  پناهیان،  قمی،  حسینی 
و از چهارشنبه شب تا جمعه شب نیز در ایام شهادت امام جواد علیه 
زهرا  حضرت  و  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  ازدواج  سالروز  و  السالم 
حیدرزاده  عباس  نژاد،  حسینی  سیدعلی  ترتیب  به  علیها  الله  سالم 

کرد. خواهند  مداحی  تحویلدار  سیدرضا  و 
السالم  علیه  جواد  امام  شهادت  روز  با  مصادف  تیرماه   9 پنجشنبه 
امام  مسجد  از  صبح   9 ساعت  رأس  زائران  و  خادمان  عزای  دسته 
با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  سمت  به  السالم  علیه  عسکری  حسن 

شد. خواهد  برپا  زاده  حیدر  عباس  مداحی 
با  توسل  دعای  قرائت  شب  شنبه  سه  رو  پیش  هفته  در  همچنین 
حضور مداحان هیأت جانبازان استان قم، پنجشنبه بعد از نماز صبح 
قرائت زیارت عاشورا با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین مؤمنی و 
با  کمیل  دعای  قرائت  شب  پنجشنبه  میرجعفری،  سیدجواد  مداحی 
صدای عباس حیدرزاده و قرائت زیارت جامعه کبیره با صدای حجت 
با سخنرانی حجت  االسالم شهیدی و جمعه صبح مراسم صبحگاهی 
محمدرضا  توسط  ندبه  دعای  قرائت  و  فرحزاد  والمسلمین  االسالم 

شد. خواهد  برگزار  عاصی 
ویژه  مغرب  اذان  از  قبل  شنبه  یک  رو  پیش  هفته  در  است  گفتنی 
شبکه  از  و  تهیه  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  در  تقرب  ای  رسانه  برنامه 
قران و معارف سیما پخش خواهد شد و دعای ندبه صبح جمعه نیز از 

داشت. خواهد  زنده  پخش  سیما  دو  شبکه 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
0۹12762۵۹87   

تبلیغی  و  فرهنگی  بزرگ  همایش       ◄
حجت  سخنرانی  با  پردیسان،  مبلغان 
مقام  قائم  ملکی  والمسلمین  االسالم 
جماعات  ائمه  و  علمیه  های  حوزه  مدیر 
پرورش  کانون  همایش  تاالر  در  پردیسان 
پردیسان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 

شد. برگزار 
تبلیغی  و  فرهنگی  بزرگ  همایش 
حجت  سخنرانی  با  پردیسان،  مبلغان 
مقام  قائم  ملکی  والمسلمین  االسالم 
االسالم  حجت  و  علمیه  های  حوزه  مدیر 
حضور  با  پردیسان  جمعه  امام  حامدی 
بینات،  امین،  طرح  خواهر  و  برادر  طالب 
پردیسان  جماعات  ائمه  و  رحمت  نسیم 
فکری  پرورش  کانون  همایش  تاالر  در 
شد. برگزار  پردیسان  نوجوانان  و  کودکان 
مراسم  این  در  پردیسان  جمعه  امام 
قرآن  در  مبلغان  های  ویژگی  به  اشاره  با 

جامعه،  با  همراهی  و  حضور  گفت:  کریم 
به  دعوت  انذار،  با  همراه  دهنده  بشارت 
های  ویژگی  از  بودن  منور  و  منیر  و  خدا 

باشد. می  مبلغان 
و  پردیسان  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ابراز  داریم،  طلبه  هزار   23 مهدیه  شهرک 
و  تبلیغ  برای  منطقه ظرفیت  این  در  کرد: 
فعالیت های فرهنگی و دینی کاماًل آماده 

است.
ملکی  والمسلمین  االسالم  حجت 
وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز 
قبول  قابل  قم  شهر  حاشیه  فرهنگی 
و  ای  شبکه  دشمن  کرد:  تصریح  نیست، 
ساختاری حرکت کرده و برای نسل جوان 
باید  نیز  ما  لذا  است  کرده  ریزی  برنامه  ما 
و محتوای  برنامه  با  و  ای  به صورت شبکه 

دهیم. انجام  تبلیغی  فعالیت  الزم 
با  علمیه  های  حوزه  مدیر  مقام  قائم 

کرد:  اظهار  مبلغ  یک  های  مؤلفه  بیان 
نگاه زاهدانه واقعی به دنیا، اخالص، تقوا 

مبّلغ  یک  های  ویژگی  از  کارجهادی  و 
فرهنگی  و  دینی  فعالیت  عرصه  در  موفق 

همراه  علم  با  ها  مولفه  این  اگر  که  است 
به  جامعه  برای  را  نتایج  بهترین  شود 

آورد. خواهد  ارمغان 
تبلیغات  کل  مدیر  مراسم  این  پایان  در 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  و  قم  استان 
خطاب  مبلغان  دغدغه  به  راجع  را  نکاتی 
بیان  ملکی  والمسلمین  االسالم  حجت  به 

کردند.
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  رحیمی 
امین  طرح  مبلغان  به  خطاب  قم  استان 
دیدگاه  و  فرهنگ  تغییر  کرد:  خاطرنشان 
های  فعالیت  راستای  در  خصوصًا  ها 
با  شاید  گاهًا  و  بر  زمان  فرهنگی  و  دینی 
مبلغین  لذا  باشد  همراه  هایی  مخالفت 

دهند. خرج  به  صبوری  و  استقامت 
وی ادامه داد: حضور بنده و همکارانم 
و  استقبال  معنای  به  جلسه  این  در 
همراهی با مبلغان حوزه علمیه است.   ►

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون       ◄
سقوط  میزان  از  مناسب  رسانی  اطالع  گفت:  قم 
اثر نقص فنی پیش می آید و  باالبرها و حوادثی که بر 
ارتقای  سب  می کند،  وارد  که  مالی  و  جانی  خسارات 

می شود. استانداردسازی  و  ایمنی  فرهنگ 
در  شنبه  روز  امیدیان  محسن  ایرنا،  گزارش  به 
امام  تاالر  در  قم  استاندارد  شورای  جلسه  نخستین 
آمار  به  رسانه ها  در  افزود:  استانداری  )ع(  جواد 
پیش  نقص فنی  اثر  بر  که  حوادثی  و  باالبر  سقوط 
استاندارد  اداره کل  اگر  نمی شود،  پرداخته  می آید، 
جدی  همت  استاندارد  فرهنگ  کردن  نهادینه  برای 

بود. نخواهیم  حوادث  این  شاهد  باشد،  داشته 
این  انجام  امکان  مجازی  فضای  اینکه  بیان  با  وی 
به  شد:  یادآور  است  کرده  آسان  را  فرهنگ سازی ها 
توجه  با  کس  هر  و  کنیم،  مکلف  را  مردم  اینکه  جای 
به  اقدام  بار  یک  سال  پنج  هر  شهرداری  عوارض  به 
که  آنجا  از  بکند،  باالبر  استاندارد  تاییدیه  گرفتن 
جانی  تامین  و  شهروندان  سالمت  حوزه  با  استاندارد 
این ها  از  زودتر  خیلی  اقدام  این  است،  مرتبط  آنها 

می گیرد. صورت 
الزمه  اینکه  بیان  با  همچنین  قم  استاندار  معاون 
خاطرنشان  می باشد  مهم  شرط  دو  استاندارد،  تحقق 

بر  را  زیادی  هزینه  باید  استاندارد  اداره کل  کرد: 
و  بوروکراتیک  خیلی  هم  کار  و  نکند،  تحمیل  مردم 
استانداردسازی  برای  کافی  انگیزه  تا  نباشد،  اداری 

باشد. داشته  وجود 

مانند  تجهیزاتی  استانداردسازی  داد:  ادامه  وی 
نیست،  پیچیده ای  خیلی  کار  ساختمانی،  باالبرهای 
باالبر و خطرهای  اطالع رسانی دقیق در مورد سقوط 

ذی ربط  دستگاه ها  و  آتش نشانی  کمک  با  آن،  جانی 
به  زیادی  حدود  تا  مالکان  از  مطالبه  همچنین  و 

کرد. خواهد  کمک  امر  این  شدن  محقق 
در  که  باالبری  هزار   ۱3 از  گفت:  امیدیان 
 ۱۰ از  بیش  دارد،  وجود  استان  مسکونی  واحدهای 
هزار باالبر در مجتمع های مسکونی قرار دارد، از این 
طبقه های  در  است  ممکن  مسکونی  مجتمع  یک  رو 
داشته  ساختمان  مدیر  یک  و  بهره بردار  چند  مختلف 
باشد، استاندارد باید ایمنی باالبرها را از طریق مدیر 

کند. پیگیری  ساختمان 
خود  سخنان  از  بخشی  در  قم  استاندار  معاون 
تصریح کرد: اتفاقی که باید از سوی اداره استاندارد 
را  نیز خود  رقم زده شود، و همه دستگاه های دولتی 
حلقه  اداره کل  این  که  است  این  بدانند  مکلف  آن  به 
کارهای  نیز  فنی  کمیته  باشد،  دستگاه ها  اتصال 

است. ضروری  آن  تداوم  که  داده  انجام  خوبی 
وصل  نقطه  استاندارد،  اداره کل  اگر  گفت:  وی 
خواهند  همکاری  قطعا  دستگاه  شود،  دستگاه ها 
حاکمیتی  مجموعه  عنوان  به  نیز  استانداری  کرد، 
اهتمام  ولی  می کند  مکلف  را  دستگاه ها  باالدستی، 
شکل  استاندارد  اداره کل  مجموعه  در  باید  جدی 

. بگیرد

حوزه  در  مختلف  مباحث  کرد:  تاکید  وی 
و  بررسی  مختلف  دستگاه های  حضور  با  استاندارد 

شود. دیده  نیز  آن  زوایای 
تجربیات  از  باالبرها  استانداردسازی  برای 

کنیم استفاده  دیگر  استان های 
قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دیگر  استان های  تجربه  از  استفاده  بر  تاکید  با  نیز 
باالبرها  کردن  استاندارد  مانند  زمینه هایی  در 
کمیته های  جلسه های  چقدر  هر  کرد:  خاطرنشان 
داشت،  خواهیم  بیشتری  موفقیت  شود،  برگزار  فنی 
از کار مشترک  ِبُتن تجربه خوبی  در خصوص آزمایش 

داریم. دیگر  استان های  با 
ابراهیم معتمدی با بیان اینکه در بحث باالبر با دو 
هستیم  مواجه  نگهدارنده  همچنین  و  نصاب  صنف 
به  مربوط  تمدید مجوزهای  و  در هنگام صدور  گفت: 
باید دقت زیادی داشته  باالبر  نصابان و نگهدارندگان 

باشیم.
در  که  شرکت هایی  کرد:  خاطرنشان  معتمدی 
استاندارد  اداره کل  از سوی  باالبر  ارائه خدمات  مورد 
کوتاهتر  باید  مجوزشان  دوره ای  می گیرند،  مجوز 
بررسی  صالحیتشان  بار  یک  وقت  چند  هر  و  باشد، 

► شود.  

به  قم  استان  فرماندار  ذاکریان  عباس  دکتر       ◄
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  پورمند  محسن  همراه 
از  فرمانداری  عمرانی  معاون  طالبی  علی  و  اجتماعی 
با حضور دکتر  دانشگاهی  ناباروری جهاد  مرکز درمان 
بازدید  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  حیدری  محمد 

کردند.
ضمن  قم  استان  فرماندار  ذاکریان  عباس  دکتر 
ناباروری  درمان  مرکز  مختلف  های  بخش  از  بازدید 
الملل،  بین  بیماران  واحد  شامل  دانشگاهی  جهاد 
شناسی  جنین  و  طبی  تشخیص  آزمایشگاه  مشاوره، 
برخی  و  ها  ظرفیت  و  ها  فعالیت  جریان  در  نزدیک  از 

گرفتند. قرار  مرکز  این  مشکالت 
جهاد  اینکه  بیان  با  بازدید  این  حاشیه  در  وی 
ناباروری  درمان  عرصه  پیشتازان  از  یکی  دانشگاهی 
در  دانشگاهی  جهاد  مجموعه  کرد:  عنوان  است، 
یکی  عنوان  به  و  دارند  خوبی  بسیار  سبقه  قم  استان 
پژوهشی،  و  علمی  های  فعالیت  با  قدیمی  مراکز  از 
ناباروری  درمان  اقدامات  برای  خوبی  بسیار  پشتوانه 

. ست ا
با اشاره به حضور مراجعین بین المللی از  ذاکریان 
تصریح  ناباروری،  درمان  مرکز  در  جهان  نقاط  اقصی 
کرد: با توجه به اینکه اقبال خوبی از سمت شیعیان به 
از مراجعین  توجهی  قابل  دارد بخش  استان قم وجود 
از کشور های اسالمی و شیعه نشین که دارای مشکل 
ناباروری هستند تمایل دارند که در قم پروسه درمانی 
کیفیت  با  مراکز  از  یکی  مرکز  این  و  کنند  پیگیری  را 
علمی و با هزینه مناسب می تواند این خدمات را ارائه 

دهد.
جهاد  ناباروری  درمان  مرکز  اینکه  بیان  با  فرماندار 
خود  های  فعالیت  گسترش  دنبال  به  دانشگاهی 

در  تحقیقاتی  خوب  بسیار  مرکز  داد:  ادامه  هستند، 
با  امیدواریم  که  دارند  بنیادی  های  سلول  با  رابطه 
در  روم  کلین  وجود  همچون  مشکالتی  اعتبار  تأمین 
از  بخشی  برای  مراجعات  توجه  قابل  کاهش  راستای 
فرآیندهای تحقیقاتی به تهران با این هدف که بتوانند 
به طور کامل بحث تمایز سلولی را انجام و وارد مباحث 

شود. برطرف  کنند  درمانی 
و  دانشگاهی  جهاد  زحمات  از  تشکر  ضمن  وی 
این  های  فعالیت  امیدواریم   افزود:  مرکز،  این  پرسنل 
به  را  مناسبی  خدمات  بتوانند  و  کند  پیدا  توسعه  مرکز 
مردم استان قم و مراجعین خارج از استان ارائه کنند.

عرصه  در  دانشگاهی  جهاد  کرد:  اضافه  ذاکریان 
بلکه  ناباروری  درمان  بحث  فقط  نه  مختلف  های 
گردشگری سالمت، معادن با نگرش دانش بنیان ورود 
این  دانشگاهی  جهاد  های  مزیت  از  یکی  لذا  کردند 
است که سال ها نگرش دانش بنیان به مسائل داشتند 
و با روحیه جهادی و بر مبنای پایه های علمی در این 

کنند. می  فعالیت  ها  عرصه 
وی در پایان گفت: به نظر می رسد مجموعه جهاد 
کار  و  جهادی  روحیه  طوالنی،  سبقه  با  دانشگاهی 
علمی که می کنند موفقیت های خوبی داشته باشند.

جهاد  رئیس  حیدری  محمد  دکتر  همچنین 
فیزیکی  فضای  گسترش  لزوم  بر  ادامه  در  دانشگاهی 
رفع  و  روم  کلین  ساخت  و  ناباروری  درمان  مرکز 

کرد. اشاره  خصوص  این  در  مشکالت 
جهادهای  توانمندی  و  ها  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
و  ارتباط  برقراری  امکان  و  کشور  سراسر  دانشگاهی 
همکاری بین آن ها بر لزوم استفاده از پتانسیل جهاد 
تأکید  استان  مشکالت  حل  راستای  در  دانشگاهی 

کرد.

جهاد  پژوهشی  معاون  پور  ناصح  لیال  ادامه  در 
معرفی  و  عملکرد  تشریح  به  قم  استان  دانشگاهی 
گردشگری  مدیریت  سامانه  چون  هایی  ظرفیت 
سالمت استان و نیاز به ارتباط با مراکزی همچون ثبت 
تا پنج  از زوجین که یک  احوال برای دریافت گزارشی 
زوجین  این  بندی  گروه  و  نشدند  فرزند  صاحب  سال 
های  هزینه  روانشناسی،  و  پزشکی  مباحث  اساس  بر 
رابطه  این  در  دانشگاهی  جهاد  خدمات  و  درمانی 
فوق  مرکز  مشکالت  دیگر  و  زوجین  مالی  مشکالت  و 

پرداخت. ناباروری  درمان  تخصصی 

مرکز  طرح  دو  خصوص  در  کرد:  بیان  پور  ناصح 
ضمن  که  کردیم  دعوت  فرماندار  از  ناباروری  درمان 
با ظرفیت ها و همچنین مشکالتی  از این مرکز  بازدید 
که در این زمینه نه تنها در این مرکز بلکه در مجموعه 

شوند. آشنا  دارد  وجود  استان 

وی با بیان اینکه بازدید بسیار خوبی بود و مشکالت 
تصریح  شد،  مطرح  مرکز  شلوغی  و  فیزیکی  فضای 
کرد: یکی از مشکالت مرکز، فعالیت های تحقیقاتی و 
نیاز به اتاق تمیز و کلین روم بود که فرماندار در جهت 
زوجین  به  ارائه خدمات  راستای  در  این مشکالت  رفع 

دادند. مساعدت  قول 
از  یکی  استان  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی  معاون 
برای  زوجین  مالی  مشکالت  را  شده  مطرح  مسائل 
پیشنهاد  خصوص  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان  درمان 
بود. خوبی  بسیار  بحث  که  شد  مطرح  خیرین  تجمیع 

بازدید  این  امیدواریم  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 
بین  تعامل  و  باشد  دار  ادامه  محور  مشکالت  های 
و  بهتر  و  پایدارتر  استان  مجموعه  و  دانشگاهی  جهاد 
بر  استان  مشکالت  رفع  جهت  در  قبل  از  تر  مستحکم 

► شود.   قرار 

به  اشاره  با  قم  استان  زندان های  مدیرکل       ◄
اهمیت آموزش زندانیان گفت: آموزش حرفه و شغل 
است. قم  استان  زندان های  کل  اداره  اصلی  هدف 

اصحاب  با  خبری  نشست  در  رنجبر  علی اصغر 
برنامه هایی  و  وظایف  از  هدف  داشت:  اظهار  رسانه 
و  اصالح  می شود،  انجام  زندان ها  سازمان  در  که 

است. تربیت 

بازیکن  یک  مانند  زندانی  یک  داد:  ادامه  وی 
گذراندن  از  بعد  می شود  مرتکب  خطایی  که  فوتبال 

برمی گردد. اجتماع  به  محرومیت  دوره 
زندان ها  در  خوداشتغالی  برنامه های  به  رنجبر 
دو  قم  استان  زندان های  در  گفت:  و  کرد  اشاره 

حرفه ای  و  فنی  کارهای  انجام  حال  در  زندانی  هزار 
و شغل است. آموزش حرفه  ما  اول  اولویت  و  هستند 
نهادهای دولتی  انتظار می رود  این که  بیان  با  وی 
ابراز  کنند،  خرید  زندانیان  تولیدات  از  خصوصی  و 
زندانیان  برای  درآمدزایی  بر  عالوه  کار  این  داشت: 
و  خیرین  البته  می شود  نیز  انگیزه  ایجاد  موجب 

دارند. خوبی  همکاری  زمینه  این  در  کارآفرینان 
در  داد:  ادامه  قم  استان  زندان های  مدیرکل 
هیچ  کرونایی  وضعیت  در  درمان  و  بهداشت  حوزه 
حوزه  در  این  بر  عالوه  نداشتیم  کرونایی  فوتی  مورد 
داشتیم  رشد  درصد   2۰۰ الکترونیکی  دادرسی های 
اجتماعی  حرمت  دادرسی ها  این گونه  با  که  چرا 
می شود. رعایت  شهروندی  حقوق  و  حفظ  شخص 

 2۰ رئیس جمهور  سفر  در  که  این  بیان  با  وی 
گرفته  اعتبار  زندان ها  تجهیز  برای  تومان  میلیارد 
زندان ها  تجهیز  صرف  بودجه  این  کرد:  تاکید  شد، 
شود. برطرف  نیز  موجود  کسری های  تا  شد  خواهد 

ورود  بدو  در  زندانی  هر  داشت:  بیان  رنجبر 
هفته  یک  به طوری که  می شود  بهداشتی  قرنطینه 

بماند. قرنطینه  فضای  در  باید 
وی ادامه داد: در حوزه نهضت و سوادآموزی مقام 
مختلف  مشاغل  در  و  کردیم  کسب  را  کشوری  اول 
نیروی های ماهر داریم و عالوه بر این در زمینه های 
در  مختلفی  برنامه های  اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف 

► زندان ها اجرا می شود.    

در همایش مبلغان پردیسان مطرح شد:

● انتقاد از وضعیت فرهنگی حاشیه شهر قم  ●

معاون استاندار قم: 

●  1۳ هزار باالبر در واحدهای مسکونی استان وجود دارد    ●

مدیر کل زندان های استان قم:

●  آموزش حرفه و شغل هدف اصلی اداره کل زندان های استان قم است    ●

●  فرماندار قم از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی بازدید کرد    ●

لزوم سختگیری در استانداردسازی 
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تولید روزانه 6۹0 تن پسماند 
در قم

سطح  در  گفت:  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
سایت  به  آن  تن   609 که  می شود  تولید  پسماند  تن   690 قم،  شهر 

می یابد. انتقال  البرز 
به وضعیت  اشاره  با  با شهرنیوز،  میرابراهیمی در گفتگو  سید عبدالله 
جمع آوری پسماند در سطح شهر اظهار داشت: سه ایستگاه و سکوی 
در  دیگر  ایستگاه  یک  که  است  فعال  شهر  سطح  در  پسماند  انتقال 
حال ساخت، تجهیز و نوسازی بوده که این پسماندها هر شب بعد از 

منتقل می شود. انتقال  برای  این سکوها  به  جمع آوری 
توسط  شبانه روز  در  زباله  تن   6۰9 متوسط  به طور  اینکه  بیان  با  وی 
انتقال  ایستگاه های  روی  و  جمع آوری  نیسان ها  و  پرس  ماشین های 
زباله داخل سیم تریل هایی که در سکو وجود داشته منتقل می شود، 
توسط  پسماندها  ظرفیت،  تکمیل  از  بعد  بالفاصله  کرد:  ابراز 

می کند. پیدا  انتقال  البرز  سایت  مجموعه  به  کشنده ها 
برای  افزود:  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
ایستگاه ها  پسماندها،  انتقال  سرعت  افزایش  و  مسافت  بعد  کاهش 
سرعت  با  پسماند  تا  تعریف شده  شهر  سطح  در  مختلفی  سکوهای  و 

شود. منتقل  البرز  سایت  به  و  تخلیه 
موردتوجه  را  خشک  پسماندهای  تفکیک  در  شهروندان  مشارکت  وی 
تحویل  توسط  خشک  پسماند  تن   8۰ حدود  روزانه  افزود:  و  داد  قرار 
که  می شود  جمع آوری  گردها  زباله  و  تفکیک  اکیپ های  شهروندان، 
البرز  پسماند  سایت  به  تن   6۰5 و  تولید  پسماند  تن   69۰ درمجموع 

می شود. داده  انتقال 
پسماند  دسته بندی  کرد:  عنوان  پسماند  انواع  مورد  در  میرابراهیمی 
به  دقیقًا  و  انجام شده   83 سال  در  پسماند  مدیریت  قانون  توسط 
و  خانگی  پسماند  شامل  که  است  تقسیم شده  پسماند  دسته   5
پزشکی  پسماندهای  ساختمانی،  نخاله های  شهر،  سطح  در  عادی 
پسماندهای  کلینیک ها،  پلی  و  بیمارستان ها  و  پزشکی  مجموعه های 
نهایت پسماندهای ویژه است. و در  و پسماندهای صنعتی  کشاورزی 

خبـر

قضائیه  قوه  داشت  گرامی  هفته       ◄
فرصتی برای تقدیر از زحمات این رکن بی 
بدیل نظام اسالمی و بازخوانی کاستی ها 
جمهوری  در  عدالت  نهاد  های  بایسته  و 

است. اسالمی 
اول  معاون  گویه،  روزنامه  گزارش  به 
هفته  روزهای  آغازین  در  قضائیه  قوه 
رویکرد  درباره  عدالت  دستگاه  بزرگداشت 
جدید این قوه گفته است: در دوره جدید 
تالش  قضائیه  قوه  ریاست  رهنمودهای  با 
اجتماعی  قضائیه  قوه  یک  به  تا  می کنیم 
بفهمد  را  جامعه  درد  که  یابیم  دست 
دوم  گام  تراز  در  که  قضائیه ای  قوه  یعنی 
المسلمین  و  االسالم  باشد. حجت  انقالب 
برنامه های  تدوین  در  اینکه  بیان  با  مصدق 
عملیاتی قوه قضاییه 2 موضوع محور عمل 
موارد شش  اول،  گام  در  دارد، گفت:  قرار 
حکم  در  رهبری  معظم  مقام  که  گانه ای 
فرمودند  بیان  قوه قضائیه  ریاست  انتصاب 
در دستور کار قرار دارد؛ لذا مکلف هستیم 
که  رهبری  معظم  مقام  مطالبات  براساس 
قوه  ریاست  انتصاب  حکم  در  آنها  خالصه 

کنیم. برنامه ریزی  آمده،  قضائیه 
سند  محور،  دومین  داشت:  بیان  وی 
ریاست  زمان  در  که  است  قضائی  تحول 
تدوین  قضائیه  قوه  در  رئیسی  الله  آیت 
هم  قضائیه  قوه  فعلی  رئیس  و  است  شده 
این سند قرار دارد  کاماًل در جریان تدوین 
و هر روز بهتر از دیروز در اجرا و ارتقای این 

هستیم. برنامه ریزی  حال  در  سند 
کرد:  تأکید  قضائیه  قوه  اول  معاون 
حرکت  قضائیه  قوه  کلی  سیاست  بنابراین 
خاص  برنامه ریزی  با  جهادی  صورت  به 
گرفتن  نظر  در  با  سیاست ها  این  است. 
معظم  مقام  که  گانه ای  شش  محورهای 
رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضائیه 
تحول  سند  همچنین  و  فرمودند  بیان 

مدنظر  را  مختلفی  موضوعات  که  قضائی 
است. دارد، 

مصدق  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ادامه داد: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه 
که  شد  بررسی  پرونده  چند  قم،  استان  به 
یکی از این پرونده ها 3 هزار و 5۰۰ شاکی 
پرونده  متهم  و  شاکی  نمایندگان  داشت، 

کردند. مطرح  را  نظراتشان  و  حاضر 
دادستان  با  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
از  که  قم  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
 3 در  بود  پرونده  این  جریان  در  نزدیک 
و  بررسی  را  پرونده  این  مشکالت  جلسه 

کردیم. رفع 
مصدق  والمسلمین  االسالم  حجت 
این  برای  خود  پیشنهاد  به  اشاره  با 
خواسته های  از  یکی  کرد:  تاکید  پرونده 

این  محکوم  اگر  که  بود  این  مالباختگان 
به  زودتر  باشد،  زندان  از  بیرون  پرونده 
کرد  اعالم  نیز  محکوم  می رسد.  خود  مال 
مطالبات  می تواند  زندان  از  خارج  که 

کند. پرداخت  سریع تر  را  مالباختگان 
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 
قضائی  مسائل  با  تنها  کارها  از  بسیاری 

دستور  به  افزود:  وی  نیست.  شدنی  حل 
حل  برای  تدابیری  قضائیه  قوه  رئیس 
مشکل مردم در نظر گرفته شد و بر همین 
اساس روز پنج شنبه و جمعه هفته گذشته 
برگزار  مالباختگان  حضور  با  جلساتی 
مطالبات  ماهه   3 فرصت  یک  در  تا  شد 
حجت االسالم  شود.  پرداخت  مالباختگان 
این  بر  تاکید  گفت:  مصدق  المسلمین  و 
در  هم  کثیرالشاکی  پرونده های  که  است 

قرار  اولویت  در  باید  تدبیر  هم  و  رسیدگی 
گیرد.

رئیس  قضائیه  قوه  هفته  با  همزمان 
که  است  داده  خبر  قم  استان  دادگستری 
و  امنیتی  جرایم  به  مربوط  پرونده  هیچ 
تمام  و  ندارد  وجود  استان  این  در  خشن 
موارد مرتبط پیش از این با صدور یا اجرای 

است. یافته  خاتمه  حکم 
مظفری  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  استان  قضایی  دستگاه  است:  گفته 
پرونده های امنیتی با قاطعیت برخورد می 
مربوط  پرونده  در حال حاضر هیچ  و   کند 
وجود  استان  در  خشن  و  امنیتی  جرائم  به 
اجرا نشده  یا  و  آن ها صادر  ندارد که حکم 

باشد.
هزار   35۰ حدود  ساالنه  گوید:  می  او 

تشکیل  استان  دادگستری  در  پرونده 
انسانی  نیروی  کمبود  وجود  با  و   می شود 
همت  با  پرونده ها  این  قضایی  حوزه  در 
می شود.  بررسی  استان  قضایی  کادر 
حال  در  گفت:  مظفری  االسالم  حجت 
دست  در  پرونده  هزار   35 تنها  حاضر 

است. رسیدگی 
از مجلس  رئیس کل دادگستری استان 
شورای اسالمی خواست با تدوین و تصویب 
نهاد های  تقویت  و  کارآمد  و  روز  به  قوانین 
تحقق  در  را  قضاییه  قوه  مجموعه  قضایی 
پرونده های قضایی  به  عدالت در رسیدگی 
هفته  مناسبت  به  همچنین  کند.  کمک 
استان  دادگستری  مسئوالن  قضاییه  قوه 
از  قم  جمعه  نماز  خدمت  میز  در  حضور  با 
پاسخ  مردم  مشکالت  و  سواالت  به  نزدیک 

دادند.
های  پرونده  دارای  های  استان  از  قم 
با  و  است  کشور  سطح  در  کثیرالشاکی 
و  تعدد  از  کم  جمعیت  و  مساحت  وجود 
طوالنی شدن روند برخی از این پرونده ها 
برد. خبر خوب رئیس دادگستری  رنج می 
استان قم نوید بخش بهبود شرایط قضایی 
در استان است. همچنین خبر معاون اول 
قضائیه مبنی بر رسیدگی به برخی پرونده 
ریاست  اخیر  سفر  در  کثیرالشاکی  های 
در  تسریع  و  تغییر  به  امیدها  قم  به  قوه 
داده است  افزایش  را  را مردم  امور قضایی 
مسئوالن  از  و  نمود  تقدیر  آنها  از  باید  که 
تشکر  قضائیه  قوه  هفته  در  قضا  دستگاه 

گفت. نباشید  خسته  و  کرد 
انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور 
اند  کرده  تأکید  عدالت  قوه  ریاست  و 
مردم  امید  و  پناه  و  ملجاء  باید  دادگستری 
زمینه  و  بسترها  بر  بنا  قم  استان  و  باشد 
برای  بهتری  زمینه  فرهنگی،  شرایط  و  ها 

► دارد.    عدالت  پیشرفت 

◄     رئیس شورای اسالمی شهر تهران مقاوم سازی 
ساختمان ها را کاری نادرست خواند و گفت: نمی توان 
ساخت چندساله را بدون مقاوم سازی فونداسیون تنها 

با مقاوم سازی ستون ها ایمن سازی کرد.
مجمع  اجالس  دومین  در  چمران  مهدی 
کالن شهرها  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون های 
اصول  صحیح  اجرا  عدم  به  اشاره  با  تهران،  در 
انبوه سازی هایی  در  به ویژه  گذشته  در  ساخت وساز 
اظهار  است،  گرفته  صورت  کوچک  مقیاس  در  که 
که  منظور  این  به  را  فضاها  این  متأسفانه  داشت: 
زودتر به دست متقاضیان برسانند به اصالح بساز و به 
حالی  در  این  و  می دانند  تحویل  و  می ساخته  فروش 
است. نشده  رعایت  استانداردی  هیچ گونه  که  بود 

کرد:  تصریح  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بلکه  سیاست  در  نه فقط  چشمشان  عده ای  متأسفانه 

است. غرب  دنیای  به  هم  معماری  در 
ناهنجاری در  اینکه شاهد معماری  به  با اشاره  وی 
کنیم  تالش  باید  گفت:  هستیم،  ساختمان ها  نمای 
ممنوع  مسکونی  معماری  در  دست کم  نماها  این گونه 
و  بوده  درون گرا  ایرانی  خانواده  روحیه  چراکه  شود، 

باشد. بی بندوبار  نمی تواند 
و  تحمیل  محصول  نماها  این  شد:  یادآور  چمران 
عادت است و اگر آن را رها کنیم به حالت اولیه خود 
باز می گردد؛ به راستی وضع معماری ناهنجار است و 

مسئولیم. آینده  نسل های  مقابل  در  ما 
و  معماری  کمیسیون های  اینکه  به  اشاره  با  وی 

مسئولیت  شهری  ایمن  توسعه  زمینه  در  شهرسازی 
فرسوده  بافت  نه تنها  گفت:  دارند  دوش  بر  سنگینی 
هرساله  فرسوده  بافت  سطح  بلکه  اصالح نشده، 

می شود. گسترده 
ادامه  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
خواند  نادرست  کاری  را  ساختمان ها  مقاوم سازی 
بدون  را  چندساله  ساخت  نمی توان  گفت:  و 
ستون ها  مقاوم سازی  با  تنها  فونداسیون  مقاوم سازی 

کرد. ایمن سازی 
وی تأکید کرد: عملیات مقاوم سازی هم مدت ها طول 
می کشد و هزینه های بسیاری دارد که بهتر است به جای 
این کار، امروز که ساختمان را می سازیم آن را مقاوم کرده 

تا سال ها بعد نیازی به مقاوم سازی نباشد.  ►

گزارش خبری گویه به مناسبت هفته قوه قضائیه؛

● قم بستر بهتری برای پیشرفت عدالت دارد   ●

●  انتقاد چمران از مقاوم سازی غیر اصولی ساختمان ها    ●

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

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰25۴6 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱327 تقاضای 
مسجد مقدس جمکران مبنی بر صدور  سند مالکیت نسبت به پالک های مشروحه ذیل همگی واقع در بخش 

چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم تحت بررسی است 
۱- پالک ۴78 فرعی از ۱ اصلی الف: طبق سند شماره ۱۰۰۴53 مورخ ۱388/۰۴/3۱ تمامی 5۰ سهم از 
5/58 سهم از 6۰ سهم مشاع از 2۴۰ سهم شش دانگ به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است. ب: الباقی 
به صورت قولنامه ای خریداری شده است طی مبایعه نامه عادی از آقایان حاج علی اسماعیلی و حاج مسیح 
صادقی اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف وراث مرحوم حاج محمد صادقی و علی اراضی و عبدالله اراضی و 
ساالر اراضی و عباس اراضی و فاطمه عرب زاده به مساحت ۱3۰۰۰ متر مربع را خریداری نموده است.ج: سید 
هاشم هاشمی نژاد طی بیعنامه عادی به میزان 62۱8 مترمربع به مسجد مقدس جمکران واگذار نموده است.
2- پالک ۴8۱ فرعی از یک اصلی الف: مبایعه نامه عادی از ماشااله در بهشتی مقدار ۱۱۰۰ سهم مشاع از 
5۰۰۰ سهم ششدانگ خریداری طی سند ۴55۰2 مورخ 58/6/۱3 دفتر 6 قم. ب: ششدانگ پالک 8۱5 
فرعی از ۴8۱ فرعی از یک اصلی بخش ۴ قم به مساحت ۴555 متر مربع به مسجد مقدس جمکران و ششدانگ 
8۱۴ فرعی از یک اصلی به مساحت ۴98۴ متر مربع به اوقاف استان قم جهت مسجدمقدس جمکران انتقال 

یافته است. 
3- پالک ۴82 از ۱ اصلی طبق سند شماره 33۴59 مورخ ۱35۱/۰9/26 تمامی 3۰ سهم مشاع از 7۰ سهم 
شش دانگ بنام مسجد منتقل شده است و نیز تمامی ۱2۰ سهم مشاع از 675 سهم که مطابق 6 سهم و نیم 
مشاع از 2۰ سهم از 7۰ سهم شش دانگ طی وکالت نامه 96388 مورخ ۱388/۱۱/۱2 بنام مسجد منتقل 
شده است.همچنین مقدار 2۰سهم از ۴۰ سهم از 7۰ سهم ششدانگ پالک ۴82 فرعی از یک اصلی بخش ۴ 
قم از صفحه ۴۴۴ دفتر 2۱ به علی اسماعیلی جمکرانی و مقدار یک سهم از 7۰ سهم ششدانگ صفحه 2۱7 

دفتر 23 به مسجد مقدس جمکران انتقال قطعی یافته است. 
۴- پالک ۴83 از ۱ اصلی الف: طی اسناد 7۱282 مورخه ۱372/۰2/22 و 737۰9 مورخ ۱373/۰3/25 
دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱5 قم، تمامی 8۰ سهم در دفتر 3۱ صفحات 258و 255 و دفتر ۴ صفحه ۱۱8 
ثبت و سند صادر و منتقل گردید. ب: طبق سند شماره 29۴6 مورخ ۱38۴/۰6/۰7 تمامی نیم دانگ مشاع 
از شش دانگ اجرای احکام از طرف عبدالله اسماعیلی به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است. ج: طبق 
وکالت نامه شماره 958۰3 مورخ 8۱/۱۰/۱۱ نیم دانگ از ششدانگ مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محسن 

اسماعیلی و فتح اله فارسی خریداری گردید. 
5- ششدانگ پالک ۴8۴ فرعی از ۱ اصلی طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید رضی حسینی خریداری 

شده است. 
بموجب سند قطعی 96۴6۰ مورخه  الف:  قم  واقع در بخش چهار  از یک اصلی  ثبتی ۴85 فرعی  6- پالک 
بنام  از چهل سیر ششدانگ  و هفتم  بیست   –  8 و  تمامی یک سیر  قم،   ۴ دفترخانه  تنظیمی   ۱38۱/۱2/26
 ۱38۱/۰۴/۰2 مورخه   9۰۴96 شماره  به  قطعی  سند  طی  ب:  است.  شده  منتقل  جمکران  مقدس  مسجد 
از ۴۰ سهم ششدانگ  – سوم سهم مشاع   2 و  تمامی 2 سهم  قم  اسناد رسمی شماره ۱5  تنظیمی دفترخانه 
ج: طی سند ۱6595 مورخه ۱39۴/۰۴/۱2 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 39 قم، تمامی دو سهم 
مشاع از 8 سهم برابر است با نه سهم از دوازده سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور  د: طی 
سند ۱6593 مورخه ۱39۴/۰۴/۱2 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 39 قم تمامی یک سهم مشاع 
مورخه   ۱659۴ سند  طی  ه:  ششدانگ  سهم  چهل  از  مشاع  سهم  دوازده  از  سهم  نه  با  است  برابر  سهم   8 از 
۱39۴/۰۴/۱2 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 39، تمامی 3 سهم مشاع از ۴۰  سهم ششدانگ پالک 
ثبتی مذکور به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است و و:سه سهم مشاع از ۴۰ سهم ششدانگ پالک ۴85 
فرعی از یک اصلی بخش ۴ ثبت قم به مسجد مقدس جمکران انتقال یافته است قسمت اعظم پالک خارج 
مرحوم  وراث  از  ششدانگ  سهم   ۴۰ از  سهم   ۱2 از  سهم   7۰/۱۰ میزان  ز:  میباشد.  تقاضا  مورد  محدوده  از 
علی اصغر بیگدلی طی بیعنامه عادی و وکالت خریداری نموده است و میزان 6 سهم از ۴۰ سهم از حاج علی 
اسماعیلی، ۴ سهم از ۴۰ سهم از علی اکبر نجفی زاده و میزان 25/2 سهم از 9 سهم از ۴۰ سهم از وراث مرحوم 
احمدخان بیگدلی و مرحوم ناظم زاده خریداری نموده است و میزان 75/9 سهم از ۱2 سهم از ۴۰ سهم از پاشا 
بیگدلی و فرح بیگدلی و محمد بیگدلی خریداری نموده است. و میزان 3/۱  3 از ۴۰ سهم ششدانگ از وراث 

مرحوم تقی حاتمی که طی بیعنامه عادی خریداری نموده است. 

7- پالک 65۰ از ۱ اصلی الف: بموجب اسناد قطعی به شماره های 563۴۴ مورخه ۱362/۱2/22 و 563۴۰ 
مورخه ۱362/۱2/22 و 56328 مورخه۱362/۱2/2۱ و 5632۴ مورخه ۱362/۱2/2۱ و 56326 مورخه 
۱362/۱2/2۱ همگی تنظیمی دفترخانه چهار قم. ب: همچنین مقدار 9 سهم و یکسوم سهم از 658/۱67 
منتقل  قم   ۴ دفتر   7۴/۰7/۱5  –  8۰7۱5 سند  طی   2۱ دفتر   387 صفحه  در  ششدانگ  سهم   2۴۰ از  سهم 
شده است. ج: مقدار ۱8 سهم و دو سوم سهم از 658/۱67 سهم از 2۴۰ سهم درصفحه 38۱ دفتر 2۱ طی 
7۴/۰6/۱6 دفتر ۴ قم منتقل شده است. د: برابر سند 69387 مورخ 73/۰7/۰9 دفتر 3۱  سند8۰637 – 
قم مقدار 9 سهم برابر است با 26 سهم و شش – نهم سهم از ۱2۰ سهم مشاع از 2۴۰ سهم و برابر سند شماره 
563۴۰ مورخ ۱362/۱2/22 مقدار 28 سهم مشاع از 2۴۰ سهم ششدانگ و مقدار 9 سهم و یک سوم سهم 
از 658/۱67 سهم از 2۴۰ سهم ششدانگ در صفحه 393 دفتر 2۱ طی قولنامه عادی به هیات امنای مسجد 
مسجد  به  وکالتنامه  یا  قولنامه  صورت  به  نیز  پالک  سهام  سایر  همچنین  است  شده  منتقل  جمکران  مقدس 

مقدس جمکران منتقل شده است. 
8- پالک 75۴ فرعی از 65۰ فرعی از ۱ اصلی طی سند شماره 6۰6۱7 مورخ ۱366/۱2/۱۱دفتر خانه شماره 

۴ قم بنام مسجد مقدس جمکران با نام پالک 755 منتقل شده است. 
آقای سید کمال  از  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  ثبت قم طی  از یک اصلی بخش ۴  فرعی  9- پالک 65۱ 
مورخ   8679 سند  طی  نامبرده  و  منتقل  ششدانگ  سهم   62 از  سهم  پنجاه  میزان  به  جمکرانی  حسینی 

است.  نموده  خریداری  قم   5 خانه  دفتر   ۱2/۱۱/23
۱۰- پالک 652 از ۱ اصلی طبق مبایعه نامه های عادی مع الواسطه از آقایان نعمت اله حاجی آقاجانی و سید 

نقی رضوی که در دفتر 7 صفحات ۴32 و ۴35 سند مالکیت بنامشان صادر گردید.
یکدانگ  مقدار  قم  دفتر ۱۴  مورخ 77/۱۱/۰3  بموجب سند شماره 35۴77  اصلی  از یک  ۱۱- پالک 653 
مشاع از ششدانگ از طرف خانم سالمت و بموجب سند شماره 6۱273 مورخ 8۴/۰۴/۰9 دفتر ۱۴ قم مقدار 
دو پنجم از یکصد سهم از 2۴۰ سهم شش دانگ ازطرف خانم معصومه عبدالحسینی و بموجب سند شماره 
6۱27۱ مورخ 8۴/۰۴/۰9 دفتر ۱۴ قم تمامی ۴۰ سهم مشاع از 5۰ سهم از 2۴۰ سهم شش دانگ از طرف 
تعدادی از وراث سید کمال حسینی و بموجب سند شماره ۱827 مورخ 88/۰5/۰6 دفتر 6۰ قم مقدار ۱۰ 
و بموجب سند شماره ۴6۱7 مورخ  ورثه سید کمال  از طرف سایر  از 2۴۰ سهم ششدانگ  از 5۰ سهم  سهم 
بموجب سند شماره  و  برقعی  از طرف خانم مرضیه  از شش دانگ  یکدانگ  تمامی  قم  85/۱2/۰6 دفتر 33 
8578 مورخ 87/۰3/25 دفتر 33 قم مقدار 7 پانزدهم از 7۰ سهم از طرف اجرای احکام و بموجب سند شماره 
6۱272 مورخ 8۴/۰۴/۰9 دفتر ۱۴ قم مقدار هشت – پانزدهم از 7۰ سهم مشاع از 2۴۰ سهم ششدانگ از 

طرف وراث استوان به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است. 
۱2- پالک 659 از ۱ اصلی دردفتر توزیع بنام علی اکبر برقعی و شرکا و به عنوان زمینه گرده نادعلی و گرداب 
معرفی شده که وزن آن ۱5۰ من می باشد که بعدا به قطعات متعددی افراز شده و برخی از قطعات آن خارج 
از محدوده مسجد میباشد ولی اعم قطعاتی که داخل محدوده میباشد بنام مسجد منتقل و تعدادی از آنها که 

فعال منتقل نشده و داخل محدوده محاط میباشند حق عبور دارند.
۱3- پالک ثبتی 66۰ فرعی از یک اصلی را آقای حسین کرمانی جمکرانی فرزند علی درخواست ثبت نموده 
است سپس مع الواسطه مقدار 59۰ سهم  مشاع از 65۰۰ سهم ششدانگ طی  سند 8772 مورخ 89/9/3۰ 
دفتر 56 قم و مقدار 59۰ سهم مشاع از 65۰۰ سهم ششدانگ طی سند 2۱83۱ مورخ 96/۱۱/2۱ دفتر 39 
قم و مقدار 59۰ سهم مشاع از 65۰۰ سهم ششدانگ طی سند 88۱6 مورخ 89/۱۰/۴ دفتر 56 قم و مقدار 
32/393 سهم مشاع از 59۰ سهم مشاع از 65۰۰ سهم ششدانگ طی سند 88۱7 مورخ 89/۱۰/۴ دفتر 56 
قم و مقدار 8۱8۱/۱۱8۱ سهم مشاع به انضمام بهای ثمنیه عرصه و اعیان آن که این مقدار برابر است با 2 
سهم مشاع از ۱۱ سهم که ۱۱ سهم برابر است با 65۰۰ سهم ششدانگ طی سند ۱7363 مورخ 9۴/8/۱8 
دفتر 39 قم و تمامی ده سهم مشاع از ۱2 سهم که این مقدار برابر است با 2 سهم مشاع به انضمام یک هشتم 
با  65۰۰ سهم ششدانگ طی سند 22529 مورخ  برابر است  از ۱۱ سهم که ۱۱ سهم  اعیان  و  بهای عرصه 
97/۱2/7 دفتر 39 قم و تمامی 8 سهم مشاع از ۱2 سهم که این مقدار برابر است با 2 سهم مشاع از ۱۱ سهم 
که ۱۱ سهم برابر است با 65۰۰ سهم ششدانگ طی سند 23795 مورخ 97/۱2/9 دفتر 39 قم و تمامی ده 
سهم مشاع از ۱۱ سهم مشاع به انضمام  ثمنیه بهای عرصه و اعیان که این مقدار برابر است با 2 سهم مشاع از 
۱2 سهم که این مقدار برابر است با 2 سهم مشاع از ۱۱ سهم که ۱۱ سهم برابر است با 65۰۰ سهم ششدانگ 
طی سند 2۴۴76 مورخ 98/3/28 دفتر 39 قم به مسجد مقدس جمکران انتقال یافته است. فقط سهم ورثه 
مرحوم محمد کرمانی به میزان 2 سهم از ۱۱ سهم ششدانگ به نام مسجد انتقال قطعی نشده است و قولنامه 

آن به تاریخ 73/۰8/۱3 می باشد. 

۱۴- پالک 66۱ فرعی از یک اصلی بموجب سند شماره ۱۱53 مورخ 85/۰5/2۴ دفتر 5۱ قم تمامی 5 هزار 
سهم از 65۰۰ سهم شش دانگ و بموجب سند شماره ۱۴36 مورخ 85/۰7/۱7 دفتر 5۱ قم تمامی ۱3۰۰ 
تنظیمی   ۱336/۰5/27 مورخه   3۱339 قطعی  سند  بموجب  و  است  ششدانگ  سهم   65۰۰ از  سهم  هزار 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱8 قم، تمامی 2۰۰ سهم مشاع از 65۰۰ سهم ششدانگ به آقایان محمدرضا 
و بموجب سند قطعی ۴7۱۴2  بالسویه منتقل شده است  ثابتی و محمدتقی حقیقت مقدم  زندیان و محمود 
مورخه ۱36۰/۰5/۱5 تنظیمی دفترخانه ۴ قم از طرف محمد تقی حقیقت مقدم تمامی 66 سهم و 6- دهم 
سهم از 2۰۰ سهم از 65۰۰ سهم به آقای مهدی ابراهیمی منتقل شده است که سهام نامبردگان توسط مسجد 

مقدس جمکران خریداری شده است. 
۱5- پالک 662 و 663 فرعی از ۱ اصلی پالک 662 طبق سند به شماره ثبت 62 دفتر 2 صفحه 389 شش 
و در حال حاضر  الزمان  باغچه صحن صاحب  و  و مسجد  نام مسجد مقدس جمکران زمین مزروعی  به  دانگ 

بنام مسجد میباشد.  ششدانگ تحت فرعی 5666 به صورت تک برگ 
۱6- پالک 665 از ۱ اصلی به سه قطعه تحت 73۱ و 732 و 665 باقیمانده تفکیک نهایتا به قطعات متعدد 
افراز که برابر بررسی های به عمل آمده همگی قطعات به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است پالک های 

665 – 73۱ – 732 سند های ششدانگ نام مسجد مقدس جمکران میباشد. 
۱7- پالک 696 از ۱ اصلی طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید رضا و سید مهدی و خانم میر حسینی و 

بانو سید خانم حسینی خریداری به موجب اظهار نامه ثبتی 2۴76 مورخه ۱352/۰2/۰2.
۱8- پالک 697 از ۱ اصلی طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از طرف آقای حسین مرادی نیا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ و بانو صدیقه اسمعیلی جمکرانی نسبت به سه دانگ دیگر ثبت و به مسجد جمکران 

منتقل گردید. 
توسط  ششدانگ  تمامی   ۱387/۰۴/2۰ مورخ   9783۰ شماره  سند  بموجب  اصلی   ۱ از   698 پالک   -۱9

است.  شده  منتقل  مسجد  نام  به  بیگی  رضاقلی  عبدالحسین 
2۰- پالک 7۰۱ از ۱ اصلی الف: مقدار 28۰۰۰ متر مربع مع الواسطه از خانم سالمت و عبدالحسین و رحیم 
رضاقلی بیگی و وراث مرحوم عربعلی اکبری فروخته اند. مقدار ۱5۰۰۰ متر مربع از آقایان علی و مصطفی و 
خلیل اسماعیلی و رضا نجفی زاده به مسجد واگذار نموده اند. ضمنا مقدار ۱37۰9 متر مربع طی بیع نامه 

عادی از آقایان خلیل اسماعیلی و سیف الله اسماعیلی و رضا نجفی زاده خریداری شده است. 
2۱- پالک 7۱۱ از ۱ اصلی سند مالکیت تمامی ۱۰ سهم مشاع به انضمام ثمن اعیانی 5۰ سهم مشاع از 2۴۰ 
سهم شش دانگ در صفحه ۱79 دفتر 3۰ صادر که بموجب سند شماره 93۴۱7 مورخ 8۱/۰۴/25 دفتر ۴ قم 
به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است و طی سند قطعی سند شماره 3۴99 صفحه 2۴۱ دفتر 29 قم 
مقدار 2 سهم از 8 سهم از یکدانگ و بموجب سند ۴89۱۱ مورخ ۱38۱/۰۴/22 دفتر ۱۴ قم تمامی 5 سهم 
مشاع از ۱۱ سهم پنج دانگ مشاع از ششدانگ و بموجب سند 55۰۰5 دفتر 2 قم تمامی ۴ سهم و سه هشتم 
سهم مشاع از ۴2 سهم ششدانگ صفحه ۱2۱ دفتر 29 قم و بموجب سند 2۴۴۰ مورخ 83/۱۱/2۴ دفتر ۱6 
قم تمامی 2 سهم مشاع از 8 سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ به مسجد منتقل شده است. و ششدانگ پالک 
29۴۰ فرعی از اصلی مذکور در صفحه 3۴ دفتر 27بموجب سند شماره ۴89۰9 - 8۱/۰3/22 و ششدانگ 
پالک 259۱ فرعی در صفحه 38۴ دفتر 7 بموجب سند شماره 98378 مورخ ۱372/۰2/۱5 و ششدانگ 

پالک 2953 فرعی در صفحه ۱36 دفتر 3۱ به مسجد مقدس جمکران انتقال یافته است. 
لذا مالکیت مسجد مقدس جمکران به شناسنامه شناسه ملی ۱۴۰۰۱79۱92۰در ششدانگ یک باب مسجد 
به مساحت 35۴288 متر مربع پالک های مشروحه در متن واقع در قم بخش چهار قم حوزه ثبت ملک اداره 

یک قم. )م الف ۱397۰(
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 مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی تا چنانچه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست 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. )گویه و اتحاد 

ملت( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۰5

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/2۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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ارتباط با مدیرمسئول  
0۹12762۵۹87   

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

چالش تأمین آب برای توسعه 
سرانه های سبز در قم

در  گفت:  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
پیش بینی شده  برنامه های  تحقق  کم آبی،  خاطر  به  کنونی  شرایط 

است. شده  دشوار  امری  سبز  فضای  حوزه  در  شهرداری 
شهرداری  شهری  خدمات  راهبری  شورای  جلسه  در  جوادیان  پیام 
قم، با اشاره به مشکالت تأمین آب فضای سبز شهری، اظهار داشت: 
پیش بینی شده  برنامه های  تحقق  کم آبی،  خاطر  به  کنونی  شرایط  در 

است. دشوار  امری  شهرداری 
تصریح  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
بر  مترمربع   3 ساالنه  افزایش  بر  قم  سبز  فضای  راهبری  برنامه  کرد: 
سهمیه  کاهش  و  کنونی  شرایط  در  که  است  شهری  سبز  سرانه های 
به  مهم  این  ادواری  خشک سالی های  و  دز  سرشاخه های  از  قم  آب 

است. خورده  مشکل 
وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان پارک ها و فضای سبز شهری برای 
دارد،  را  اهتمام  و  تالش  بیشترین  موجود  سبز  فضای  کیفیت  حفظ 
چالش های  از  یکی  نیاز  مورد  آب  تأمین  و  کم آبی  مساله  کرد:  ابراز 

است. شهری  مدیریت  مجموعه  اساسی 
پروژه   ۱۰۰ بر  افزون  جاری  سال  طی  اینکه  بر  تأکید  با  جوادیان 
و  پروژه  کنترل  گفت:  اجراست،  حال  در  قم  شهر  در  سبز  فضای 
است. انجام  حال  در  مستمر  به صورت  سازمان  این  عملکرد  ارزیابی 

عرضه توانمندی های 
افراد تحت پوشش بهزیستی در 

بازارچه های خیریه 

مدیرکل بهزیستی استان قم از عرضه توانمندی های افراد تحت پوشش 
این نهاد حمایتی از طریق بازارچه های خیریه شهرداری قم خبر داد.

راه اندازی  برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  ستوده  پهلوانی  مهدی 
استان  بهزیستی  داشت:  اظهار  بهزیستی  خیریه  بازارچه های 
هم اکنون با محدودیت مکان روبه رو است و طی 5 سال گذشته برخی 
از مکان های متعلق به این نهاد حمایتی به ارگان های دیگر واگذارشده 

هستیم. آن ها  بازپس گیری  برای  تالش  حال  در  که 
مدیرکل بهزیستی استان قم ادامه داد: برای حل این مشکل با شهرداری 
بازارچه های خیریه ای که  از طریق  تا  قم هماهنگی الزم صورت گرفته 
افراد  این  توانمندی های  قرار می دهد،  بهزیستی  اختیار  در  شهرداری 

در سطح شهر عرضه شود.
قم  شهرداری  توسط  خیریه  بازارچه های  ایجاد  برای  اینکه  بیان  با  وی 
جلسات و تعامالتی با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
زودتر  چه  هر  بازارچه ها  این  شدن  دایر  زمینه  تا  انجام گرفته  شهر 
در  افراد  این  توانمندی های  نیز  حاضر  حال  در  افزود:  شود،  فراهم 

می گیرد. قرار  مخاطبان  دید  معرض  در  محلی  نمایشگاه های 
پهلوانی تصریح کرد: به اعتقاد ما توانمندی این افراد بسیار زیاد بوده 
بازارچه های  ایجاد  زمینه  آن  رساندن  فعلیت  به  برای  است  الزم  که 

شود. نهایی  قم  در  خیریه 

خبـر

●  تشکیل ۴ کمیته مشترک برای پیگیری مطالبات شهرسازی به صورت کشوری و استانی    ●

معاون خدمات شهری شهرداری:

●  اقدامات شهرداری قم در حوزه متکدیان و کودکان کار تاکنون اثربخش بوده است    ●

●  پررنگ تر شدن رویکرد اجتماعی شهرداری قم    ●

روسای  مجمع  سخنگوی       ◄
مراکز  شهرسازی  کمیسیون های 
کمیته  چهار  تشکیل  از  کشور  استان های 
و  شهرداری  سازمان  با  مجزا  مشترک 
معاونت  کشور،  وزارت  دهیاری های 
معاونت  کشور،  کل  دادستانی  حقوقی 
و  راه  وزارت  معماری  و  شهرسازی 
میراث فرهنگی،  وزارت  و  شهرسازی 
پیگیری  برای  صنایع دستی  و  گردشگری 
خبر  استانی  و  ملی  سطح  در  مطالبات 

. د ا د
مجمع  نشست  دومین  پایان  در 
و  شهرسازی  کمیسیون های  روسای 
استان ها  مراکز  و  کالن شهرها  معماری 
توسعه  و  بازآفرینی  محوریت  با  که 
برگزار  تهران  میزبانی  به  و  ملی  مسکن 
این  سخنگوی  امرالهی  روح الله  شد، 
مجمع  اصلی  رویکرد  به  اشاره  با  مجمع 
و  شهرسازی  کمیسیون های  روسای 
استان ها  مراکز  و  کالن شهرها  معماری 
مجمع،  بر  حاکم  رویکرد  داشت:  اظهار 
با  شهری  مدیریت  حداکثری  همکاری 
دستگاه های  ملی،  کالن  دستگاه های 
و  استانی  ذی ربط  نهادهای  و  اجرایی 
تمامی  از  استفاده  که  است  شهرستانی 
اشرافیت  مستلزم  قانونی،  ظرفیت های 
دستگاه های  تکالیف  به  نسبت  کامل 

است. مختلف 

با  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
مقامات  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
طرح  و  ذی ربط  وزارتخانه های  ارشد 
گفت:  مطالبات،  پیگیری  و  چالش ها 
و  شهرسازی  کمیسیون های  رؤسای 
این  در  استان  مراکز  شهرهای  معماری 
و  قوانین  بررسی  ضمن  صمیمانه،  دیدار 
شهرسازی،  و  شهرنشینی  امور  مقررات 
دبیرخانه  به  را  خود  اصالحی  پیشنهادات 
ریاست  دفتر  و  اسالمی  شورای  مجلس 

کردند. ارائه  اسالمی  شورای  مجلس 

روسای  مجمع  سخنگوی 
مراکز  شهرسازی  کمیسیون های 
دومین  در  داد:  ادامه  کشور  استان های 
کمیسیون های  رؤسای  مجمع  نشست 

شهرسازی و معماری کالن شهرها و مراکز 
شوراهای  اعضای  کشور؛  استان های 
وزارتخانه های  نمایندگان  اسالمی، 
دادستانی  شهرسازی،  و  راه  کشور، 
و  فرهنگی  میراث  وزارت  کشور،  کل 
سایر  و  شهری  مدیران  گردشگری، 
داشتند،  حضور  نیز  شهری  ذینفعان 
و  چالش ها  دغدغه ها،  طرح  ضمن  تا 
معماری  و  شهرسازی  حوزه  مطالبات 
تبادل نظر  و  همفکری  و  کشور  شهرهای 
نحوه  بررسی  و  موفق  تجربیات  انتقال  و 

مجمع  بیانیه  موارد  آن ها،  نمودن  اجرایی 
شود. بخشیده  توسعه  تبریز  در  نخست 

مجدد  تأکید  ضمن  اعضا،  اضافه:  وی 
نشست  بیانیه  در  مطروحه  موارد  بر 

ارتباطات  تقویت  خواستار  تبریز، 
مدیریت  ذینفعان  تمامی  با  تنگاتنگ 
مهم  این  به  ناظر  و  بوده  کشور  شهری 
سازمان  با  مجزا  مشترک  کمیته  چهار 
کشور،  وزارت  دهیاری های  و  شهرداری 
کشور،  کل  دادستانی  حقوقی  معاونت 
راه  وزارت  معماری  و  شهرسازی  معاونت 
میراث فرهنگی،  وزارت  و  شهرسازی  و 
موضوعات  در  صنایع دستی  و  گردشگری 
مربوطه  وزارت  با  مرتبط  و  تخصصی 
دو  در  شهروندان  مطالبات  تا  شد  تشکیل 

شود. پیگیری  ملی  و  شهری  سطح 
تا  تالشیم  در  اینکه  بیان  با  امراللهی 
و  ظرفیت ها  ابزار،  تمامی  از  استفاده  با 
شوراهای  همکاری  و  همراهی  با  و  منابع 
تحقق  راستای  در  شهرها،  اسالمی 
نیازهای  که  شمول،  همه  با  شهرهای 
یادآور  برداریم،  گام  بوده  ساکنین  همه 
که  بوده  این  بر  تالش  این  تمامی  شد: 
تاب  ایمن،  شهرهای  تبعیضی،  بی هیچ 
آور و دارای سطح باالیی از کیفیت زندگی 

شود. ایجاد  کشور  در 
پیگیری  مورد  موارد  به  اشاره  با  وی 
اظهار  مجمع  دومین  پایانی  بیانیه  در 
قانون  در  مقرر  تکالیف  پیگیری  داشت: 
توجه  بر  تأکید  با  مسکن  تولید  جهش 
ساخت  پروژه های  مکان یابی  به  دولت 
درون شهری،  ظرفیت های  در  مسکن 

قانون  تکالیف  انجام  پیگیری 
و   ۱۴ بندهای  خصوص  در  شهرداری ها 
انتقال  شهرداری ها،  قانون   55 ماده   2۱
از  صیانت  خصوص  در  موفق  تجارب 
پیگیری  دیگر،  شهرهای  به  شهرها  حریم 
خصوص  در  الزم  دستورالعمل های  صدور 
به  ساختمانی  پروانه  صدور  سازوکار 
تشکیل  پیگیری  و  قولنامه ای  امالک 
به تخلفات  ویژه رسیدگی  یا شعب  دادسرا 
در  تأکید  مورد  موارد  ازجمله  شهرسازی 

بود. پیگیری  و  بررسی  جهت 
قلع وقمع  آراء  تکلیف  تعیین  وی 
قانون   ۱۰۰ ماده  کمیسیون های  صادره 
و  داد  قرار  مورداشاره  را  شهرداری ها 
قانونی  تکالیف  انجام  پیگیری  گفت: 
شهرداری ها  و  مسکن  تحقیقات  مرکز 
ساختمان های  شناسایی  خصوص  در 
توسط  قضایی  پیگیری های  ناایمن، 
کشور  شهرهای  اسالمی  شورای  اعضای 
موضوع  ادارات  فعل  ترک  خصوص  در 
پیگیری  شهرداری ها،  قانون   ۱۰۱ ماده 
استانی  و  شهری  جلسات  تشکیل 
و  پایدار  شهری  بازآفرینی  ستادهای 
صیانت  خصوص  در   TDR مفهوم  تبیین 
باغات  و  تاریخی  ارزشمند  بافت های  از 
کمیسیون های  توسط  کشور  شهرهای 
تأکید  مورد  موارد  ازجمله  شهرسازی 
اعضا در اجالسیه بعدی خواهد بود.    ►

◄     معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری 
و  متکدیان  جمع آوری  در  اصلی  متولی  گفت:  قم 
کودکان کار بهزیستی است و شهرداری قم در این امر 
در  شهری  مدیریت  گذشته  اقدامات  و  دارد  مشارکت 

است. داشته  را  الزم  اثربخشی  خصوص  این 
راهبری  شورای  جلسه  در  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
اظهار  سخنانی  طی  قم  شهرداری  شهری  خدمات 
داشت: زمان و نوع دریافت پاسخ در رابطه با مکاتبات 
اهمیت  دارای  مرکز  برای شهرداری  تابعه  سازمان های 
باید در سریع ترین زمان و  پاسخ ها  این  و  بوده  ویژه ای 

شود. ارائه  دقت  با 
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
در  مهم  مباحث  از  یکی  مالی  مسائل  شد:  یادآور  قم 
آن  الزمه  که  بوده  تابعه  سازمان های  اهداف  پیشبرد 
است. مشکالت  انتقال  و  چالش ها  مستمر  پیگیری 

ارتقای  در  آموزش  به  توجه  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
شهرداری  تابعه  سازمان های  عملکرد  شاخص های 
اساس  بر  باید  ارزیابی  و  عملکرد  شاخص های  گفت: 
کاهش  ضمن  آن  اساس  بر  تا  باشد  علمی  پایه های 
از  نیز  شهروندان  رضایتمندی  اجتماعی،  آسیب های 
بیشتر  شهری  مدیریت  مجموعه  پروژه های  پیشبرد 

شود.
اقدامات  با  کرد:  خاطرنشان  مقدم  اصفهانیان 

کاهش  شاهد  گذشته  سال های  طی  انجام شده 
دست فروش ها و موارد سد معبر در سطح شهر هستیم 
فاصله  مقداری  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  هنوز  ولی 

دارد. وجود 
جمع آوری  در  اصلی  متولی  کرد:  اضافه  وی 
شهرداری  و  است  بهزیستی  کار  کودکان  و  متکدیان 
قم در این امر مشارکت دارد و معتقد هستیم اقدامات 
گذشته مدیریت شهری در این خصوص اثربخشی الزم 

است. داشته  را 
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم 
گفت: کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد، دو مساله مهم و 
محوری بوده که الزم است مدیران شهری نسبت به آن 

اشراف و اطالع دقیقی داشته باشند.
بهبود وضعیت متکدیان و معتادان متجاهر در قم

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیز در این 
بخش های  عملکرد  ارزیابی  مساله  به  اشاره  با  جلسه 
داشت:  اظهار  قم،  شهری  مدیریت  مجموعه  مختلف 
مختلف  بخشی  هر  در  عملکرد  ارزیابی  شاخص های 
نظر  در  واقعیت ها  اساس  بر  شاخص ها  باید  و  است 

شود. دیده 
سال های  طی  کرد:  عنوان  شفیعی  احمدرضا 
یکی  قم  در  کار  کودکان  و  متکدیان  وضعیت  گذشته 
انجام شده  اقدامات  با  که  بود  جدی  آسیب های  از 

است. کنترل شده  حدودی  تا  وضعیت  هم اکنون 
در  به خصوص  عملکرد  شاخص های  وی،  گفته  به 
مباحث اجتماعی به خاطر تغییرات مستمر آن نیازمند 
شبانه روزی  فعالیت های  از  حقی  تا  بوده  بازنگری 

نشود. تضعیف  بخش  این  نیروهای 

انجام شده  اقدامات  با  کرد:  خاطرنشان  شفیعی 
موانع  و  اقالم  افزایش  شاهد  جاری  سال  ابتدای  از 
تخلفات  موارد  دست فروش ها،  معبر،  سد  فیزیکی 
کارتن خواب ها  متکدیان،  وضعیت  بهبود  و  ساختمانی 

► هستیم.     کار  کودکان  و 

فرهنگی،  سازمان  سرپرست       ◄
گفت:  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
بهزیستی  و  شهرداری  بین  همکاری  با 
مشخصی  مکان  تا  می شود  تالش  استان 
محصوالت  و  توانمندی  عرضه  جهت 
گردد. دایر  حمایتی  نهادهای  مددجویان 
احمد  سید  حجت  االسالم  
اقدامات  به  اشاره  با  طباطبایی نژاد 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  انجام گرفته 
برپایی  قالب  در  قم  شهرداری  ورزشی  و 
سال  ابتدای  از  مختلف  نمایشگاه های 
اجتماعی  رویکرد  داشت:  اظهار  جاری، 

پررنگ تر  امسال  ابتدای  از  قم  شهرداری 
نمایشگاه  قالب چندین  تاکنون در  و  شده 
افراد  توانمندی های  از  بخشی  مختلف، 
فرصت  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
ارائه محصوالت خود را به دست آورده اند.
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
در  کرد:  اضافه  قم  شهرداری  ورزشی  و 
مراکز فرهنگی در سطح محالت نیز زمینه 
تولیدات  و  توانمندی  عرضه  جهت  الزم 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  افراد 

است. شده  پررنگ تر  گذشته  از  بیش 
نمایشگاه  دو  برگزاری  به  اشاره  با  وی 

توانمندی  و  در خصوص عرضه محصوالت 
حمایتی،  نهادهای  پوشش  تحت  افراد 
همچنین  محالت  سطح  در  کرد:  تصریح 
جهت  نیز  مساجد  با  الزم  هماهنگی های 
محصوالت  عرضه  برای  الزم  بستر  ایجاد 
انجام گرفته  افراد  این  توانمندی های  و 

است.
با  کرد:  خاطرنشان  نژاد  طباطبایی 
همکاری بین شهرداری و بهزیستی استان 
جهت  مشخصی  مکان  تا  می شود  تالش 
مددجویان  محصوالت  و  توانمندی  عرضه 

► گردد.      دایر  حمایتی  نهادهای 

◄    معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
برای  برنامه ریزی  و  بودن  کار  دستور  از  قم 
بیشتر  آشنایی  و  ترافیکی  رفتار  اصالح 
ایمنی  و  ترافیکی  مفاهیم  با  شهروندان 

داد. خبر  معاونت  این  توسط  شهری 
به گزارش واحد خبر معاونت حمل ونقل 
طبیبی  مسعود  قم:  شهرداری  ترافیک  و 
و  اجتماعی  نیاز  موضوع  به  اشاره  با 
شهری،  ایمنی  افزایش  به  شهرنشینی 
ترافیکی،  رفتارسازی  طرح های  اجرای 
ایمنی  جنبه های  و  مفاهیم  با  آشنایی 
خصوص  در  اطالع رسانی  و  شهری 
کار  دستور  در  را  اجراشده  طرح های 
همچنین  و  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت 

. برشمرد  آن  تابعه  سازمان های 
وی با بیان اینکه واژه فرهنگ ترافیک که 
واژه  چندان  بوده  کالچر”  ترافیک   ” معادل 
مهندسی  علم  ادبیات  در  رایجی  و  معمول 
عبارت  از  آن  جای  به  و  نیست  ترافیک 
هویر”  بی  ترافیک  معادل  ترافیکی  رفتار 
هویر”  بی  درایوینگ   ” رانندگی  رفتار  یا 
آن ها  تفاوت  افزود:  می شود،  استفاده 

تغییر  قابلیت  و  اصالح پذیری  در  عمدتًا 
از  استفاده  صورت  در  که  به گونه ای  است، 
بودن  دشوار  و  سخت  ترافیک  فرهنگ  واژه 
اصالح،  بودن  زمان بر  یا  و  تغییر  قابلیت 

. می شود  برداشت 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
قم خاطرنشان کرد: شواهد نشان می دهد 
کنترل  ملزومات  صحیح  پیش بینی  با 
سامانه های  از  استفاده  مانند  ترافیک 
و  تخلف  ثبت  سامانه های  مثل  هوشمند 
منطبق  هندسی  طرح های  اصالح  یا  و   …
به سرعت  می توان  آیین نامه ای،  اصول  بر 
رفتاری های  به صورت  را  اشتباه  رفتارهای 

درآورد. انتظار  مورد  و  صحیح 
این موضوع  نمونه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
را می توان در عدم رعایت خطوط گذر عابر 
وسایل  رانندگان  توسط  تقاطع ها  در  پیاده 
نقلیه نام برد و گفت: این در حالی بوده که 
چنین  هوشمند  سامانه های  حضور  بدون 
نقلیه  وسایل  رانندگان  در  نادرستی  رفتار 
ایمن  عبور  به  اعتنایی  که  می شود  دیده 
نداشته  پیاده  عابر  راه های  گذر  از  عابران 

تخلف،  ثبت  دوربین های  پیش بینی  با  اما 
این  تقاطع ها،  در  عابر  گذرگاه  از  عبور 
این  و  اصالح شده  به سرعت  نادرست  رفتار 

است  این  گویای  رفتار،  اصالح  در  سرعت 
فرهنگی  ریشه های  به  مربوط  موضوع  که 
با  حتی  حالتی  چنین  در  زیرا  نیست، 
تغییر  ترافیک،  کنترل  تمهیدات  پیش بینی 

افتاد. خواهد  اتفاق  به سختی  رفتار 
مفاهیم  و  موضوعات  طبیبی،  گفته  به 
اولویت  شهری  ترافیک  در  امروزه  جدیدی 

باالی پیداکرده اند که باید ضرورت و نیاز به 
آن ها را برای مخاطبین و شهروندان روشن 
رعایت  و  اجرا  به  نسبت  را  و جامعه  ساخت 

نمود. حساس  موضوعات  این 

افزایش  هدف  با  معابر  آرام سازی  وی 
پیاده،  عابرین  جان  حفظ  و  ایمنی 
تجهیزات  و  امکانات  سازی  هوشمند 
استارت  ظرفیت  از  استفاده  ترافیکی، 
استفاده  مسافر،  و  بار  جابه جایی  در  آپ ها 
پرداخت ها  در  الکترونیکی  ظرفیت های  از 
حمل ونقل  گسترش  و  استفاده  لزوم  و 
کرد  عنوان  طرح ها  این  مهم ترین  را  پاک 
در  مفاهیم  این  هستیم  تالش  در  گفت:  و 
و  محیطی  تبلیغات  و  عمرانی  طرح های 
شهروندان  به  مختلف  اطالع رسانی های 

گردد. منتقل 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
ظرفیت  از  استفاده  با  داد:  ادامه  قم 
دنبال  به  آموزشی  طرح های  و  کارشناسی 
جهت  در  تخصصی  گروه های  با  همفکری 
حوزه ها  این  در  شهروندان  رفتاری  اصالح 
هستیم و اجرای برنامه های آموزشی و غیر 
تجاری مشترک با صداوسیمای مرکز قم نیز 
تا  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مکاتباتی  طی 
نیز  خصوص  این  در  ملی  رسانه  ظرفیت  از 

► شویم.    بهره مند 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تاکید کرد:

● برنامه ریزی شهرداری قم برای ارتقای شاخص های ترافیکی   ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
پالک  شماره ۱93۴/۱۰8/597 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم به آدرس: 
پالک   ۴۰ و   38 کوچه  بین   – مطهری  متری   2۰ خیابان   – ابراهیم  شاه   – قم 
است  ثبت  جریان  در  میباشد  حسین  فرزند  سلیمانی   حمید  بنام  که    592
مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  مالک  حضور  عدم   علت  به  که 
ماده ۱5 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنا به تقاضای مالک مذکور 
پالک  اختصاصی  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/3/3۰  –  2/7956 وارده  شماره  به 
مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۰9  ساعت 8/3۰ الی ۱2/3۰ظهر 
و مجاورین  به اطالع مالکین  بدینوسیله  انجام می گردد  در محل وقوع ملک 
گهی  آ در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا 
تنظیم  تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت  رسانند  بهم  حضور  مذکور  محل  در 
مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس 
ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   2۰ ماده  طبق  ومجاورین 
از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   73/2/25 واحده  ماده  تبصره  طبق 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  بایست  می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم 

 )۱5388 الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح 
گهی : ۱۴۰۱/۰۴/۰5 تاریخ انتشار آ

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 



یکشنبـه 5 تیر 1401/ شماره 1967 www.gooyeh-qom.com سیاسی5

مقاومت دولت بایدن در برابر ارائه تضمینهای اعتباری
مانع اصلی مذاکرات وین 

چیست؟

تضمینهای  موضوع   روی  بر  غربی  های  رسانه  و  مقامات  اگرچه 
مانور  واشنگتن  از  ایران  مطالبه  ترین  اصلی  عنوان  به  اعتباری 
از  مهمی  بخش  که  است  این  امر  واقعیت  اما  دهند،  نمی  چندانی 
می  مسئله  همین  به  مربوط  وین،  مذاکرات  در  جاری  خوردگی  گره 
ارائه  این موضوع)  به  پایگاه میدل ایست آی بدون اشاره  باشد. اخیرا 
شده  مدعی   ) ای  هسته  توافق  احیای  مسیر  در  اعتباری  تضمینهای 
است که ایران در برابر کنار گذاشتن این خواسته، به آمریکا پیشنهاد 
سازندگی  قرارگاه  علیه  توسط  شده  اعمال  تحریم های  که  داده 
شود. برداشته  دیگر  نهاد  چند  و  سپاه  اقتصادی  بازوی  خاتم االنبیا 
ایاالت  که  است  گفته  خود  دیگر  منبع  یک  از  نقل  به  آی  میدل ایست 
راه میانی توصیف شده  راه حل  این پیشنهاد که یک  به  متحده هنوز 
اظهارات  نشریه  این  نوشته  اساس  بر  حال  این  با  است.  نداده  پاسخ 
پیشنهاد  موافق  متحده  ایاالت  که  می دهد  نشان  آمریکایی  مقامات 

نیست. جدید 
دارد  وجود  نکاتی  وین،  مذاکرات  در  جاری  اختالفات  خصوص  در   
ای  قاعده  اساس  بر  کرد.  عبور  انها  کنار  از  سادگی  به  توان  نمی  که 
همه  سر  بر  که  زمانی  تا  بوده  است،  جاری  مذاکرات  ابتدای  از   که 
زمانی  پس  نشده  است.  توافق  هیچ چیز  سر  بر  نشود،  توافق  مسائل 
گزاره های  سر  بر  که  کنیم  صحبت  توافق  به  رسیدن  از  می توانیم  ما 
و  بشود  نوشته  یعنی  شود،  تثبیت  و  حاصل  اجماع  توافق  در  مندرج 
چیزی  چنین  اگر  برسد.  مذاکره کننده  طرف های  تمامی  امضای  به 
یا  شده  نوشته  توافق  بگوییم  نمی توانیم  زمان  آن  تا  ما  عمال  نباشد، 
آماده است یا برای اعالمش زمان خاصی را درنظر گرفتیم. واقعا هنوز 
دو سه مورد اساسی و محوری در مذاکرات باقی مانده  و تا زمانی که 
نمی توان  بهتر  عبارت  به  نشود،  حاصل  توافق  و  اجماع  آنها  سر  بر 
مانده  است. باقی  هنوز  مذاکرات  از  مراحلی  یا  شده  توافق  که  گفت 

یعنی  باشد،  می  اعتباری  تضمینهای  موارد  این  ترین  مهم  اکنون، 
 " گذاری  سرمایه  جهت  خارجی  شرکتهای  به  باید  که  تضمینهایی 
دولت  هنوز  شود.  داده  ایران  در  محور"  پروژه   " نه  و  محور"  پروسه 
تضمینی  چه  که  نکرده  است  اعالم  را  خودش  نهایی  نظر  آمریکا، 
ایران  در  مدت"   میان  "سرمایه گذاری  جهت  خارجی  شرکت های  به 
منجر  خارجی،  شرکتهای  به  اعتباری  تضمینهای  ارائه  عدم  می دهد. 
انصراف  حتی  و  کشورمان  با  آنها  محدود  و  محور"  پروژه   " تجارت  به 
ش.                                                                                                                                               خواهد  ایران  در  گذاری  سرمایه  کلیت  جهت  شرکتها  از  برخی 
المللی  بین  و  خارجی  گذاری  سرمایه  و  اعتباری  شرکتهای  سوال 
در  را  تجاری   و  اقتصادی  فعالیتهای  می توانند  چطور  که  است  این 
ایران تضمین کنند و آمریکا چه مولفه ای را به عنوان مولفه اعتباری و 
تضمینی ارائه خواهد داد تا شرکت ها خیال شان راحت باشد که حتی 
ادامه  ایران  به فعالیت خود در  نیز می توانند  آمریکا  با تغییر دولت در 
به  را  اعتباری  تضمین  دو  باید  آمریکا  دولت  خصوص،  این  بدهند.در 
تا  حداقل  که  دهد  تضمین  آنها  به  آنکه  یکی  کند،  ارائه  شرکتها  این 
بایدن در مسند قدرت حضور دارد(  سال 2024 میالدی ) زمانی که 
اینکه  دوم  و  شد  نخواهد  خارج  ای  هسته  توافق  از  قطعی  صرت  به 
ای  جریمه  توافق،  این  از  آمریکا  یعنی  دولت  خروج  صورت  در  حتی 
دولت  نشود.  اعمال  ایران  در  کننده  گذاری  سرمایه  شرکتهای  علیه 
نه  و  بایدن  ریاست جمهوری  دوران  در  نه  مساله،  این  قبال  در  آمریکا 
ایران  به  را  اعتباری  تضمین  آن  و  عینی  تضمین  آن  هنوز  آن،  از  پس 
مساله  و  اعتباری  تضمین های  مساله  در  هنوز  بنابراین  نداده  است. 
در  توان  نمی  که  دارد  وجود  ای  نشده  حل  اختالفات  تحریم ها  لغو 

ساخت! فصل  و  حل  را  آنها  بینابینی"  "راهکارهای  قالب 
مکانیسم  و  اعتباری  تضمینهای  مسئله  که  زمانی  تا  شک  بدون 
اعتماد سازی شرکتهای خارجی در خصوص تجارت با ایران و سرمایه 
احیای  از  سخنی  توان  نمی  نشود  فصل  و  حل  کشورمان  در  گذاری 
تابع  نیز  اصلی  و  مهم  اختالف  این  فصل  و  حل  آورد.  میان  به  برجام 
تاثیر  تحت  هنوز  تصمیم  این  آمریکاست.  نهایی  و  سیاسی  تصمیم 
سفید  کاخ  و  کنگره  میان  داخلی  اختالفات  و  بایدن  دولت  انفعال 
اتخاذ نشده است. اخیرا سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 

است: کرده  تاکید  خصوص  این  در  ایران 
آنچه بین ما و آمریکا باقی مانده اساسا به یک موضوع ختم نمی شود 
را  اختالفات  دیگر  ابعاد  مایلند  که  هستند  طرف ها  برخی  این  و 
این  در  ایران  کنند.  پررنگ  را  موضوع  یک  می کنند  سعی  بپوشانند 
به  را  این ها  نمی شود  و  می کند  دنبال  را  مردم  منافع  تنها  موضوعات 

فروکاست. موضوع  یک 

بورل: االن وقت نهایی  کردن 
توافق در وین است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییترش به محورهای 
شدن  نهایی  ضرورت  بر  و  کرده  اشاره  ایران  در  برجامی اش  رایزنی 

کرد. تاکید  وقت  اسرع  در  وین  مذاکرات 
اروپا  به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
و  کرده  سفر  تهران  به  که  برجام  مشترک  کمیسیون  هماهنگ کننده  و 
برای  وین  مذاکرات  سرگیری  از  درباره  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  با 
احیای توافق هسته ای گفت وگو کرده است، در صفحه توییترش درباره 
نیروی  دادن  دارد؛  عمده  هدف  یک  تهران  به  سفرم  نوشت:  سفر  این 
به  هسته ای)برجام(  توافق  بازگرداندن  و  مذاکرات  به  جدید  محرکه ای 

خود. مسیر 
کردم،  متوقف  را  مذاکرات  وقتی  از  ماه  سه  نوشت:  همچنین  بورل 
و  ببریم  بین  از  را  تنش ها  گسترش  فعلی  رویه  باید  ما  است.  گذشته 

کنیم. نهایی  را  توافق  االن  باید  ببخشیم.  سرعت  را  کارمان 
او درباره دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت: 
توافق  ایران،  خارجه  امور  وزیر  عبداللهیان،  امیر  حسین  با  دیدار  در 
کردیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا در روزهای آتی با تسهیل گری 

تیم من از سر گرفته شود تا آخرین مسائل باقی مانده را حل کنیم.
او افزود: روابط دوجانبه ما پتانسیل شگرفی دارند اما بدون یک برجام 

فعال نمی توانیم روابطمان را گسترش دهیم.
رایزنی هایش  محور  به  اشاره  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
مانند  کردم،  مطرح  هم  را  دیگری  حیاتی  موضوعات  گفت:  ایران  در 
بازداشت آزاردهنده شهروندان اتحادیه اروپا در ایران و خواستار آزادی 

شدم. آن ها 
گفت:  بورل  با  مشترک  مطبوعاتی  نشست  در  امروز  عبداللهیان  امیر 
امیدواریم که  و  از سر گرفته می شود  بزودی  مسیر گفت وگوهای وین 
و  مذاکرات  مسیر  در  منصفانه  و  بینانه  واقع  بار  این  آمریکایی  طرف 

دهد. انجام  مسووالنه  اقدامات  توافق  پایانی  نقطه  به  رسیدن 
او افزود: امروز گفت وگوهای مفصل، دقیق و عمیقی در مورد مذاکرات 

داشتیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست مطبوعاتی با امیر 
را  ایجاد شده در مذاکرات وین  عبداللهیان گفت: قرار است بن بست 
متوقف  را  است  داشته  وجود  گذشته  روزهای  در  که  تنشی  و  بشکنیم 

کنیم.
بورل با گفتن این که »مذاکرات وین فورا و در روزهای آتی از سرگرفته 
شده  گرفته  تهران  و  واشنگتن  در  تصمیم  این  کرد:  مطرح  می شود«، 

آغاز شود.  مذاکرات مجددا  که  است 

رویترز مدعی شد: 
ع در مذاکرات وین  دو موضو

حل نشده مانده است
خارجی  سیاست  مسئول  سفر  درباره  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
گاه مدعی شد که هنوز موضوع  التحادیه اروپا به تهران به نقل از منابع آ

ایران در مذاکرات وین حل نشده است. تحریم های 
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در گزارش خود به سفر جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران که از شب گذشته آغاز 
شده است، اشاره کرد و نوشت که این سفر در حالی انجام گرفته است 
که اتحادیه اروپا تالش می کند بن بست ایجاد شده میان ایران و ایاالت 

متحده در مذاکرات احیای برجام را حل وفصل کند.
هفته  ایران  امورخارجه  وزیر  امیرعبدللهیان  حسین  رویترز،  گزارش  به 
جامع  برنامه  از  یک جانبه  به طور   2018 سال  در  که  آمریکا  از  گذشته 
بازگرداند،  را  تهران  علیه  تحریم ها  و  )برجام( خارج شد  اقدام مشترک 

باشد. "واقع بین"  مذاکرات  در  تا  خواست 
رویترز در ادامه آورده است: زمانی که اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ 
کشورهای  امورخارجه  وزیران  از  مارس  ماه  در  وین  مذاکرات  کننده 
عضو برجام خواست تا پس از 11 ماه مذاکره غیرمستقیم میان تهران و 
واشنگتن به وین بیایند، به نظر می آمد که توافق در آستانه شکل گیری 

بود اما مذاکرات از آن زمان به بن بست رسیده است.
دو مقام اروپایی و ایرانی پیش از سفر جوزپ بورل به تهران در گفت وگو 
با رویترز خاطر نشان کردند که هوز دو مساله در مذاکرات وین، ازجمله 

موضوع تحریم های ایران حل نشده باقی مانده است.
جوزپ  با  دیدار  از  پس  عبداللهیان  امیر  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
مطبوعاتی  نشست  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل 
از سر گرفته می شود  بزودی  وین  مشترک گفت: مسیر گفت وگوهای 
و امیدواریم که طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر 
مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسووالنه انجام دهد.
مورد  در  عمیقی  و  دقیق  مفصل،  گفت وگوهای  امروز  افزود:  وی 

داشتیم. مذاکرات 
بورل نیز تصریح کرد: مذاکرات وین فورا و در روزهای آتی از سرگرفته 

می شود.
امیر  با  مطبوعاتی  نشست  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
را  ایجاد شده در مذاکرات وین  عبداللهیان گفت: قرار است بن بست 
متوقف  را  است  داشته  وجود  گذشته  روزهای  در  که  تنشی  و  بشکنیم 

. کنیم
تهران گرفته شده است که  و  واشنگتن  این تصمیم در  ادامه داد:  وی 

شود.  آغاز  مجددا  مذاکرات 

خبـرخبـر

در  گفت:  خادمی  نوشت:  نیوز  نامه   ◄
از  نفر   ۱۰ از  کمتر  آینده  مجلس  انتخابات 
آورند.  می  رأی  دوباره  مجلس  این  نمایندگان 
رأی آوری این ۱۰ نفر نیز بیشتر به خاطر آرای 

بود. خواهد  شان  ای  طایفه  و  قومی 
مطلوبی  جایگاه  روزها  این  یازدهم  مجلس 
خود  که  طوری  به  ندارد  افکارعمومی  نزد 
انتخابیه  حوزه  در  گویند  می  نیز  نمایندگان 
می  قرار  مردم  ناسزای  و  توهین  مورد  شان 

. ند گیر
نگاه  چرایی  درباره  خادمی  الله  هدایت 
یازدهم  مجلس  نمایندگان  به  جامعه  منفی 
انتخابات  زمان  نمایندگان  این  گفت: 
شعارهایی دادند اما دو سال گذشت و به هیچ 
سوم  سال  از  نکردند.  عمل  شعارها  آن  کدام 
بعدی  انتخابات  به  ورود  مقدمات  عمال  هم 
این  طالیی  فرصت  بنابراین  شود  می  آغاز 
رفت. دست  از  مردم  به  خدمت  برای  مجلس 
سال  انتخابات  در  نمایندگان  افزود:  وی 
کسانی  کردند،  معرفی  ضدفساد  را  خود   98
فکر  در  فقط  و  اندیشند  نمی  خود  به  که 
خدمت به ملت و کشور هستند بنابراین اگر به 
مجلس راه پیدا کنند وضعیت معیشت مردم را 
روزهای  که  رود  نمی  یادمان  دهند.  می  ارتقا 
وام  و  خودرو  کردند  اعالم  نمایندگان  این  اول 
این  خوب  گرفتند.  رفتند  بعد  اما  گیرند  نمی 
می  قضاوت  و  بینند  می  مردم  را  ها  تناقض 

. کنند
در  شد:  یادآور  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
دیده  مجلس  این  از  خاصی  کار  ملی  سطح 
در  را  مشکلی  مجلس  این  مشخصا  نشد، 
نمایندگان  این  حتی  نکرد.  حل  اقتصاد  حوزه 

خود  انتخابیه  حوزه  برای  کاری  نتوانستند 
این  مشغول  نمایندگان  اکثر  دهند.  انجام 
و  ها  فامیل  بین  از  را  کسانی  چه  که  هستند 
در  پسرعمو  و  خانم  برادر  همچون  آشنایان 
استانی  و  ای  منطقه  اجرایی  های  مسئولیت 

. رند ا بگذ

بینند و متوجه  اینها را می  افزود: مردم  وی 
می شوند توجه به معیارهایی همچون شایسته 
این  که  انتصابات  در  تخصص  و  تعهد  ساالری، 
عمل  در  گویند  می  سخن  آنها  از  نمایندگان 
روشنی  انداز  چشم  آنکه  ضمن  ندارد.  وجود 
کار  بتوانند  نمایندگان  این  آنکه  برای  هم 
انجام  ای  منطقه  یا  ملی  سطح  در  را  خاصی 

شود. نمی  مشاهده  دهند، 
به  اشاره  با  مجلس  ادوار  نماینده  این 
داد:  توضیح  کشور  اقتصاد  نامساعد  اوضاع 
چرا  که  دارد  وجود  مردم  برای  سئوال  این 

استیضاح  در سطح  اقدامی حتی  مجلس هیچ 
در  است؟  نداده  انجام  اقتصادی  وزیر  یک 
که  نیست  مردم  روی  پیش  مصداقی  واقع 
و  هستند  المله  وکیل  نمایندگان  »این  بگویند 
و  برقراری عدالت  و  به شعارهای شفاف سازی 

کردند«. عمل  فساد  با  مبارزه 

های  گرانی  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
بود  قرار  داد:  ادامه  کاالها  و  اقالم  روزافزون 
اوضاعی  پارلمان  به  ورود  با  نمایندگان  این 
اما  شود  نظام  و  مردم  نفع  به  که  بزنند  رقم  را 
ندادند  افزایش  را  اجتماعی  سرمایه  تنها  نه 
در  اوصاف  این  با  شدند.  ریزش  عامل  بلکه 
از  نفر   ۱۰ از  کمتر  آینده  مجلس  انتخابات 
درصد   95 حدود  یعنی  مجلس  این  نمایندگان 
نفر   ۱۰ این  آوری  رأی  آورند.  می  رأی  دوباره 
ای  طایفه  و  قومی  آرای  خاطر  به  بیشتر  نیز 

► بود.    خواهد  شان 

روحانی  محکامه  موضوع  دیگر  بار  اخیرا   ◄
مطرح شده است اما چه قدر این بحث می تواند 

باشد؟ جدی 
زمانی که روحانی از سمت ریاست جمهوری 
اصولگرایان  از  توجهی  قابل  بخش  رفت،  کنار 
و  شکایت  طرح  بدنبال  مجلس  در  عده ای  و 
دارد.  ادامه  نیز  کنون  تا  که  بودند  او  محاکمه 
مردم  نماینده  نقدعلی،  محمدتقی  اخیرا 
گفته  کشاورزی  کمیسیون  عضو  و  خمینی شهر 
صحن  هم  و  نود  اصل  کمیسیون  »هم  است: 
و  فعل ها  ترک  از  را  متعددی  مصادیق  علنی 
به قوه  سوء مدیریت ها و تخلفات آقای روحانی 
را  مطلب  این  بنده  و  کرده اند  ارسال  قضائیه 
ایشان  و  کردم  گوشزد  اژه ای  آقای  به  حضوری 

دادند«. پیگیری  برای  مساعد  قول  هم 
نیست  بار  نخستین  برای  موضوعی  چنین 
که مطرح می شود و پیش از آن هم در شهریور 
به  شکایتی  در  نفر   500 گذشته  سال  ماه 
با  ای  نامه  طی  90مجلس  اصل  کمیسیون 
بودند  روحانی  حسن  محاکمه  خواستار  18بند 
که دو ماه بعد سخنگو قوه قضاییه نسبت به آن 
واکنش نشان داد و گفت: »چون رئیس جمهور 
وارد  او  بر  اتهاماتی  اگر  است،  روحانی  سابق 
و  مطرح  روحانیت  ویژه  دادگاه  در  باید  شود 
قوه  داد  نشان  صحبت  «این  شود.  بررسی 
قضاییه چندان تمایلی برای ورود به تضاد های 

روند  و  ندارد  روحانی  با  اصولگرایان  سیاسی 
حاال  برد  می  پیش  را  خود  قانونی  و  قضایی 
دوباره  شدن  مطرح  با  ماه  چند  گذشت  از  پس 
قول  ای  اژه  محسنی  رسد  می  بنظر  بحث  این 
بیان کرده  این موضوع  از  برای گذار  را  مساعد 
به  خود  های  صحبت  ادامه  در  است.نقدعلی 
قوه قضاییه  که  کند  اشاره می  نیز  این موضوع 
بنده  است:»  کرده  تعلل  روحانی  محاکمه  در 
در  قوه قضائیه  تاخیر  علت  اطالع  دالیل  از 
به پرونده آقای روحانی اطالع ندارم.  رسیدگی 
صحن  هم  و  نود  اصل  کمیسیون  هم  اینکه  اما 

و  فعل ها  ترک  از  را  متعددی  مصادیق  علنی 

به  را  روحانی  آقای  تخلفات  و  مدیریت ها  سوء 
قوه قضائیه ارسال کرده اند، امر بدیهی است«.
حسن  محاکمه  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
عملکرد  بحث  نیست  صرفه  به  چندان  روحانی 
جرم  به  روحانی  حسن  است.  فعلی  دولت 
بلکه  نمی شود  محاکمه  خیانت  یا  جاسوسی 
ضعیف  انجام  و  امور  اداره  توان  عدم  جرم  به 
دولت  که  است،اتهامی  اتهام  مورد  وظیفه 
تریبون  و  نیست  مبرا  آن  از  چندان  نیز  فعلی 
تواند  می  او  دولت  و  روحانی  برای  دادگاه 
دهد  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  رئیسی  دولت 
با  که  خارجی  سیاست  حوزه  در  بخصوص 
می  روحانی  تیم  برجام  فعلی  انسداد  به  توجه 
دهد.  نشان  فعلی  تیم  از  تر  قوی  را  خود  تواند 
مجموعه  فعلی  شرایط  در  خاطر  همین  به 
چنینی  این  سطحی  های  تنش  دنبال  قدرت 
نیز  روحانی  نیست.  داخل  سیاست  عالم  در 
را  او  هایی  شکایت  چنین  که  داند  می  خوب 
آن  از  احتماال  ببرد  اگر  که  برد  نمی  دادگاه  به 
نسبت  دلیل  همین  به  شاید  و  کند  استقبال 
نمی  نشان  واکنشی  فوق  های  شکایت  به 
تا  کسی  نیز  او  وزرا  و  مدیران  میان  از  و  دهد 
رئیسی  دولت  آمدن  کار  روی  زمان  از  امروز  به 
از  هایی  شکایت  است.اگرچه  نشده  محاکمه 
گاها  آخوندی  عباس  و  جهرمی  همتی،آذری 

► شود.    می  مطرح  مجلس  در 

رسانه های  و  دولت  روزنامه  مگوی  بگو  از   ◄
نزدیک به قالیباف درباره استیضاح وزیر صمت 
به  تمایلی  دولت  که  می شود  استنباط  اینطور 
باید دید که  و  کنار گذاشتن فاطمی امین ندارد 
یا  می کند  نشینی  عقب  خود  موضع  از  مجلس 

؟ خیر
وزیر  فاطمی امین،  سیدرضا  استیضاح   
صمت انگار به یک موضوع اختالفی بین دولت 
نشانه ها  شد.  خواهد  یا  شده  بدل  مجلس  و 
این  مصداق  می دهد.  نشان  اینطور  حداقل 
فاطمی امین  استعفای  تکذیب  شایعه  مدعا 
صمت  وزیر  کرد  ثابت  و  شد  تکذیب  که  است 
فشارهای  و  ندارد  همراهی  قصد  کار  وزیر  مثل 
فقط  نمی دهد.  تن  مجلس  سوی  از  شده  وارد 
دولت  می رسد،  نظر  به  که  اینطور  و  نیست  این 
برای  فاطمی امین  سرسختی  این  پشت  نیز 
رویکرد  هم  شاهد  است.  ایستاده  کار  ادامه 
است.  دولت  مطبوعاتی  ارگان  که  ایران  روزنامه 
وصول  اعالم  سه شنبه  شماره  در  روزنامه  این 
در  و  بود  کرده  اعالم  غیرقانونی  را  استیضاح 
کار  این  که  شد  مدعی  هم  چهارشنبه  شماره 

دارد!  سیاسی  پرده های  پشت 
رسانه های  واکنش  شاهد  حال  عین  در 
نزدیک به قالیباف از جمله »صبح نو« و »فردا« 
اما  رسانه ای  دعوای  این  از  جدای  بودیم.  نیز 
دولتی ها  پافشاری  این  اگر  که  است  این  حرف 

کار  یابد،  ادامه  فاطمی امین  شدن  ماندگار  به 
ابتدا  از  که  یازدهم  آیا مجلس  به کجا می رسد؟ 
با دولت داشته کوتاه خواهد  بر همراهی  تاکید 
افکار  بر  تاثیری  چه  احتمالی  اقدام  این  آمد؟ 

دارد؟ عمومی 
سیاسیون  و  می رسد  خطیر  نظر  به  وضعیت 
نیز تاکید دارند که مجلس نباید از انجام وظایف 
و استفاده از ابزار قانونی خود عقب نشینی کند. 
اصالح طلب  سیاسی  فعال  نمازی،  علی محمد 
از جمله همین افراد است که اساسا رایزنی های 
پنهانی برای به استعفا واداشتن وزیر را یک نوع 

بدعت دانسته و نقد می کند.
می کند  تاکید  نیوز«  »نامه  با  گفت وگو  در  او 
که انجام استیضاح بهتر است و می گوید: » در 
وزیر  و  می شود  مطرح  ضعف  نقاط  استیضاح 
کجا  از  داشت.  خواهد  را  خود  از  دفاع  امکان 
وزیر  درباره  نمایندگان  ادعاهایی  که  معلوم 
درست  نمایندگان  ایرادهای  اگر  باشد.  درست 
می شود  تجربه  جمهور  رئیس  برای  هم  باشد 
انتخاب  را  بهتری  گزینه  بعدی،  انتخاب  در  تا 
تجربه  نظر  مورد  گزینه  آن  برای  همچنین  کند. 
او  پای  پیش  مشکالتی  چه  بداند  که  می شد 
است. مجلس نیز تجربه می کند و درک می کند 
که نباید روی روابط به یک کاندیدا رای ندهد.«

وزرای  برخی  آمدن  کار  روی  که  نمازی 
ناکارآمد را به گردن مجلس هم می داند، معتقد 

وقت رسیدگی  از یک سال  بعد  اکنون  که  است 
باید  به این وضعیت است. او می گوید: » حتما 
انجام  استیضاح  اگر  شود.  انجام  استیضاح 
نشود معلوم خواهد شد که مجلس به ادعاهای 
این  کنار  از  نباید  مجلس  ندارد.  دقت  خود 

کند.« عبور  موضوع 
برای  که  »اتفاقی  کرد:  نشان  خاطر  نمازی 

کرد  اضافه  مجلس  اعتبار  به  افتاد  عبدالملکی 
قضیه  در  اگر  شد.  استعفا  به  مجبور  او  چون 
فعلی روال به همین صورت ادامه یابد و فاطمی 
را  استیضاح  باید  مجلس  ندهد،  استعفا  امین 
خود  اعتبار  به  صورت  این  غیر  در  و  ببرد  پیش 

► کرد.«   خواهد  وارد  لطمه 

فعال سیاسی اصولگرا:

۹۵درصد نمایندگان این مجلس در انتخابات آینده 
رأی نمی آورند

محاکمه روحانی از واقعیت تا ادعا

اعتبار مجلس در گروه استیضاح فاطمی امین 

دولت تمایلی به کنار گذاشتن وزیر صمت ندارد

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           0۹12762۵۹87تلفن: 09184480402



سپاه  اطالعات  سازمان  رئیس       ◄
این  کرد؛  تغییر  اسالمی  انقالب  پاسداران 
خبری است که حداقل در سه روز گذشته 
اجتماعی  شبکه های  فعاالن  موردبحث 

است. بوده 
سپاه  اطالعات  سازمان  رئیس   
این  کرد؛  تغییر  اسالمی  انقالب  پاسداران 
خبری است که حداقل در سه روز گذشته 
اجتماعی  شبکه های  فعاالن  موردبحث 
دوم  پنج شنبه  که  خبری  است.  بوده 
اعالم  سپاه  سوی  از  رسمی  به طور  تیرماه 
شبکه های  در  اعالم  این  از  قبل  اما  شد 
زیادی  بحث های  آن  به  راجع  اجتماعی 
ادامه  هم  هنوز  که  بحثی  داشت.  وجود 
طائب  حسین  که  می گویند  برخی  دارد. 
شده  برکنار  سازمان  این  سابق  رئیس 
او  بر ترور  است و برخی شایعه ای را مبنی 
عده  یک  هم  میان  این  در  کردند.  مطرح 
او  سازمانی  ارتقای  و  جابه جایی  مدعی 
سوی  از  خبر  رسمی  انتشار  با  که  شدند 
نیست  قرار  او  شد  معلوم  سپاه  سخنگوی 
پست باالتری بگیرد. به هرحال بسیاری از 
مهم ترین  از  یکی  را  خبر  این  کارشناسان 
کشور  امنیتی  و  سیاسی  حوزه  اخبار 
یکی  سپاه  اطالعات  سازمان  می دانند. 
در  امنیتی  سازمان های  قوی ترین  از 
در حوادث  که  وزارت اطالعات است  کنار 
را  اساسی  نقش  گذشته  سال های  مختلف 

است. کرده  ایفا 
شریف،  رمضان  سردار  پنج شنبه 
کل  عمومی  روابط  مسئول  و  سخنگو 
سرلشکر  سردار  حکم  با  کرد:  اعالم  سپاه 
سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار 
سرتیپ  سردار  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
رئیس  سمت  به  محمدکاظمی  پاسدار 

شد. منصوب  سپاه  اطالعات  سازمان 
13سال  طائب  حسین  حجت االسالم   
سپاه  اطالعات  سازمان  ریاست  مسئولیت 
این سازمان یک  است.  داشته  بر عهده  را 
سپاه  ساختار  در  جدید  نسبتًا  تشکیالت 
اواخر  از  که  می شود  محسوب  پاسداران 
شد  ایجاد  پاسداران  سپاه  در  هشتاد  دهه 
گذشته  پنج شنبه  روز  تا  را  آن  مسئولیت  و 

داشت. عهده  بر  طائب  حسین 
حفاظت  فرماندهی  سابقه  طائب، 
جاسوسی  ضد  معاونت  و  سپاه  اطالعات 
فالحیان  علی  دوران  در  اطالعات  وزارت 
معاون  مدتی  او  داشته  است.  را 
از  بیش  و  رهبری  بیت  هماهنگ کننده 
مشترک  ستاد  فرهنگی  معاون  سال  سه 
فرهنگی  دانشکده  فرمانده  نیز  و  سپاه 
دانشگاه امام حسین بوده و پیش از آن که 
برسد،  بسیج  فرماندهی  به   87 تیرماه  در 
جانشینی فرمانده این سازمان را بر عهده 
داشت. طی 13سال گذشته نام اطالعات 
هر  و  بود  خورده  پیوند  طائب  نام  با  سپاه 
آن  همه  می آمد  سازمان  این  از  نامی  جا 
خاطر  همین  به  می شناختند.  طائب  با  را 
در  را  سازمان  این  ریاست  تغییر  بسیاری 

نکته  اما  می دانند؛  مهم  آن  سرنوشت 
پنج شنبه  این خبر  آن که  از  اینجاست قبل 
به طور رسمی اعالم شود خیلی زودتر نقل 
آنکه  به خصوص  بود.  اجتماعی  شبکه های 
پیش از همه برخی مدعی شده اند که یک 
را  آن  خود  توییتر  در  صهیونیستی  شبکه 
به هرحال  بود.  اعالم کرده  زودتر  روز  چند 
درباره  گمانه زنی ها  پنجشنبه  از  قبل 
رسمًا  و  شد  جدی  خیلی  طائب  سرنوشت 
درباره  بسیاری  اجتماعی  شبکه های  در 
اینکه او تغییر کرده است شروع به صحبت 
کردند؛ اما اینکه چه اتفاقی باعث شده تا 
قابل توجه  موضوع  نیز  کند  تغییر  طائب 
ترور  او  که  کردند  ادعا  برخی  بود.  دیگر 
اجتماعی  شبکه های  در  حتی  و  شده 
تهران  در  بیمارستانی  در  او  که  نوشتند 
دیگری  شایعات  و  ادعاها  است.  بستری 
سازمان  ریاست  تغییر  علت  درباره  هم 
اجتماعی  شبکه های  در  سپاه  اطالعات 
واکنش هایی  با  ادعاها  این  اما  شد  منتشر 

شد. مواجه  اصولگرا  نیروهای  سوی  از 
نزدیک  خبرنگاران  از  دلیریان  حسین 
در  خود  توییتر  در  امنیتی  جریان های  به 
نوشت: »یک عده  این شایعات  به  واکنش 
می گویند عزل، عده ای دیگه حرف از ترور 
از ناکامی در انجام  می زنند و بعضی دیگر 
این  از  عجبم  می گویند!  در  سخن  وظایف 
کوته فکران! این ها کسانی اند که جابجایی 
به  را  13سال  از  بعد  مسئول  یک  معمولی 
خوش اند.«  و  می کنند  تعبیر  خوشان  نفع 
تغییر  بگویند  که  کردند  تالش  عده  این 
خاصی  اتفاق  مهم  سازمان  این  ریاست 
بوده  معمولی  جابجایی  یک  تنها  و  نیست 
آن  با  بسیاری  البته  که  موضوعی  است. 
از  برخی  درعین حال  اما  هستند؛  مخالف 
به  خبر  این  آنکه  از  قبل  هم  اصولگرایان 
شود  اعالم  سپاه  سوی  از  رسمی  شکل 
مطرح  را  دیگری  موضوعات  طائب  درباره 
قرار  طائب  که  شدند  مدعی  آنان  کردند. 
دریافت  مهم تری  و  باالتر  پست  که  است 
را  ادعا  این  آن ها  می رسد  نظر  به  کند. 
علیه  منفی  شایعات  برخی  به  واکنش  در 
به این ترتیب  شاید  که  کردند  مطرح  طائب 
عبدالله  مثال  به طور  کنند.  خنثی  را  آنان 
به  نزدیک  مجازی  فعاالن  از  گنجی 
اصولگرایان در توییترش نوشت: »برای یه 
هم  هنوز  تشکیالتی-که  درون  جابه جایی 
ساختند؛  ترور  روایت  ده ها  انجام نشده، 
بیمارستان  و  ترور  محل  خیابان  با  )همراه 
با  مشکل  تخلف،  نفوذ،  بستری(  محل 
دستگیری های  با  مرتبط  مشابه،  رده های 
جابجایی  یک  10سال  از  مجازی  و...  بعد 
در  گرفتن  قرار  برای  معمولی  کاماًل 

بزرگ تر.« سنگری 
سردبیر  سلیمانی،  دیگر  طرف  از 
به  نزدیک  های  وبسایت  از  نیوز  مشرق 
دیشب  »از  نوشت:  دراین باره  اصولگرایان 
سازمان  رئیس  طائب  آقای  جابجایی  خبر 
تحلیلگران!  و  شد  منتشر  سپاه  اطالعات 

هم  زیادی  داستان سرایی  توییتری 
نشان  بعدی حسین طائب  کردند. جایگاه 
مهم تر  مأموریت  یک  وی  برای  که  می دهد 
است.  گرفته شده  نظر  در  راهبردی تر  و 
طائب  حسین  خارجی  متعدد  سفرهای 
مسئوالن  با  دیدار  و  اخیر  ماه های  در 
همچنین  و  دنیا  بزرگ  سرویس های 
اتخاذ  از  حکایت  همسایه،  کشورهای 
برداشتن  جهت  الزم  هماهنگی های 
داشت.« خواهد  آینده  در  بلند  گام های 

جایگاهی  در  »طائب  داد:  ادامه  او 
باالدستی قرار خواهد گرفت که مسئولیت 
و  ارضی  تمامیت  و  ملی  منافع  تأمین  آن 
امنیتی  مقامات  عالی ترین  هماهنگی 
و  بود  خواهد  کشور  سیاسی  و  نظامی  و 
و  خارجی  سیاست  در  تصمیم گیری  مرکز 
تعیین  است.  کشور  امنیتی  و  دفاعی  امور 
در  کشور  دفاعی-امنیتی  سیاست های 
از  تعیین شده  کلی  سیاست های  محدوده 
مأموریت هایی  دیگر  از  انقالب  رهبر  طرف 
خواهد  واگذار  طائب  حسین  به  که  است 

شد.«
که  شد  مشخص  زود  خیلی  اما 
طائب  درباره  اصولگرا  نیروهای  ادعاهای 
پنج شنبه  روز  ندارد.  واقعیت  با  تناسبی 
سخنگوی سپاه در ضمن اعالم خبر تغییر 
گفت:  سپاه  اطالعات  سازمان  ریاست 
طائب  حسین  »حجت االسالم والمسلمین 
نیز  سپاه  اطالعات  سازمان  سابق  رئیس 
سمت  به  سالمی  حسین  سرلشکر  حکم  با 
منصوب  سپاه«  کل  فرمانده  »مشاور 

گردید.«
شد:  یادآور  همچنین  شریف  سردار 
سپاه  اطالعات  سازمان  جدید  »رئیس 
ریاست  مسئولیت  عهده دار  سال ها 
و  بودند  سپاه  اطالعات  حفاظت  سازمان 
تجارب فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و 
حجت االسالم والمسلمین  دارد.  اطالعاتی 
نقش آفرینی های  سال ها  بر  عالوه  طائب 
و  اطالعات  سازمان  در  ارزشمند  و  مؤثر 
ریاست  سپاه،  اجتماعی  فرهنگی  معاونت 

در  نیز  را  مستضعفین  بسیج  سازمان 
دارد.« خود  کارنامه 

درباره  گمانه زنی ها  البته  خبر  این 
همچنان  برخی  نداد.  پایان  را  طائب 
در  سازمان  ریاست  تغییر  علت  درباره 
اتفاق  یک  را  آن  و  هستند  گمانه زنی  حال 
فعال  ابطحی   محمدعلی  می دانند.  مهم 
نوشت:  دراین باره  اصالح طلب  سیاسی 
سپاه  اطالعات  سازمان  رئیس  »تغییر 
یک  اسراییلی  رخنه های  همه  بعدازاین 

دفع  سیاست  بود.  امیدوارم  ضروری  امر 
سیاست  در  حداکثری  کردن  امنیتی  و 
باشد.  خدا  دیگرش  دلیل  هم  داخلی 
سیاست  در  همدلی  به  جانشینش  کند 
نفوذ  جلو  بتواند  و  باشد  معتقد  داخلی 

بگیرد.« را  خارجی  سرویس های 
هم  اصولگرا  نیروهای  بااین حال 
اتفاق  این  تا  هستند  تالش  در  همچنان 
نیوز  مشرق  دهند.  جلوه  عادی  خیلی  را 
اصولگرا  فعال  ایمانی  محمد  داده  گزارش 
مدیر  یک  تغییر  صرف  »آیا  نوشته: 
می توان  را  سال  سیزده  از  پس  اطالعاتی 
در  کرد؟  تفسیر  اطالعاتی  شکست  به 
صهیونیستی  رژیم  درباره  صورت،  این 
اخیر،  دهه  دو  در  مثاًل  که  می گویند  چه 
مئیر  هالوی،  )افرایم  موساد  رئیس  چهار 
در  و  کوهن(  یوسی  پاردو،  تامیر  داگان، 
تغییر  را  موساد  رئیس  دو  اخیر  10سال 

است؟« داده 
»سیزده  شده:  یادآور  تحلیلگر  این 
پرماجرا  دوره ای  در  آن هم  مدیریت،  سال 
بین المللی،  و  داخلی  مهم  تحوالت  از 
را در خود  حتمًا فرازوفرود و قوت و ضعف 
تحلیل گر  گروه  سه  البد  و  دارد  نهفته 
دشمن(  و  معارض  منتقد،  )حامی، 
درباره  و  بگذارند  ذره بین  می توانند 
کسی  اگر  اما  کنند؛  تحلیل  آن  جزییات 
نمی تواند  می اندیشد،  انقالبی  ایرانی- 
عقده گشایی  قاب  که  کند  قضاوتی  چنان 
آی  ام  و  موساد  و  سیا  نیابتی  رسانه های 
به  باید  البته  کند...  تکمیل  را  سیکس 

از  خورده  ضربه  و  عقده ای  جماعت  این 
به جایی  راه  که  شد  یادآور  نظام  اقتدار 
جمهوری  که  نشان   آن  به  نشان  نمی برند. 
از  زنجیره ای  درگیر  روز  یک  اسالمی، 
تهدیدهای امنیتی تودرتو )ترور مسئوالن، 
گروهک های  تجزیه طلبی  و  افکنی  آشوب 
در  تحمیلی(  جنگ  و  کودتا  وطن فروش، 
حداکثر  و  بود  مواجه  خود  خاک  عمق 

کند.« دفع  را  تهدیدها  می کوشید 
اطالعات  عملکرد  تحلیل  در  ایمانی 

حوزه  »در  نوشته:  کشور  داخل  در  سپاه 
اطالعات  سازمان  عملکرد  داخلی، 
نهادهای  سایر  با  همپوشانی  در  سپاه 
اطالعاتی، حتمًا واجد موفقیت های بزرگی 
برخورد   ،88 فتنه  مهار  ازجمله؛  بوده 
مانند  اشخاصی  با  که  شبکه هایی  با 
کایلی  زاغری،  نازنین  رضاییان،  جیسون 
مراد  نمازی،  باقر  و  سیامک  مورگیلبرت، 
زاکا،  نزار  امامی،  سید  کاووس  طاهباز، 
می شوند؛  شناخته  زم  و  اصفهانی  دری 
دانه درشت هایی  اقتصادی  فساد  پروند 
فریدون،  حسین  طبری،  اکبر  مانند 
و...  خودروسازی  قطعات  و  پتروشیمی 
تغییر  از  ذوق زدگی  به  ضدانقالب  تظاهر 
دیر  سپاه،  اطالعات  مدیریت  در  اخیر 
می رود  بسیاری  امید  و  پایید؛  نخواهد 
توانمندی های  واجد  جدید،  مدیریت  که 
قبل  دوره  توانمندی های  به عالوه  جدید 
باشد.  قبلی  محتمل  ضعف های  منهای  و 
از  جبهه ای  اگر  که  شد  یادآور  باید  نهایتًا 
برابرنهادهای  در  اطالعاتی  سرویس های 
این سو  در  دارد،  قرار  کشورمان  اطالعاتی 
هم باید اوال همواره اولویت ها و امور »اهّم« 
را در کانون برنامه ریزی قرار داد و از درگیر 
شدن از فرعیات و حواشی یا خدای نکرده 
ضمنًا  کرد.  پرهیز  انحرافی  موضوعات 
تعالی  به روزرسانی،  »تحول،  موضوع  باید 
کار  دستور  در  چنان  مأموریت ها«  ارتقاء  و 
بسیار  را  اطالعاتی  تهاجم  کفه  که  باشد 
اطالعاتی  دفاع  ضروری  کفه  از  سنگین تر 

► کند.«   
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»پندهای حکیمانه )7(«               

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ُة َقَراَبٌة  ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: »... اْلَمَودَّ

َ
َعن أ

َمَننَّ َمُلواًل«.1
ْ
ُمْسَتَفاَدٌة َو اَل َتأ

شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
نوعی  خود  مردم(  )با  محبت  و  دوستی    ...« فرمودند:  که 
از جانب انسان ملول و رنجیده  خویشاوندی )اکتسابی( است و 

مکن«. اعتماد  و  ایمنی  احساس  خاطر، 
دو  از  را  ما  جمله،  دو  این  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
اول  جمله  در  آن حضرت  می فرمایند.  بهره مند  حکیمانه  پند 
که  دانست  باید  فرموده اند.  مطرح  را  خویشی  و  قرابت  بحث 
خویشاوندی گاه از طریق طبیعی؛ مثاًل تولد دو فرزند از یک پدر 
و مادر حاصل می شود که این دو به طور طبیعی دو برادر و یا دو 
با دیگری  انسان  ولی گاهی  برادرند.  و  این که خواهر  یا  خواهر، 
که  می شود  دوست  او  با  چنان  اما  ندارد؛  َنَسبی  رابطه  هیچ  که 
می کند.  پیدا  عاطفی  پیوند  او  با  برادر،  از  برتر  یا  برادر  همانند 
اسالم  است.  اکتسابی  خویشاوندی  نوعی  دوستی ها،  این گونه 
آن قدر  صالح،  دوست  مسئله  به  و  است  مودت  و  دوستی  آیین 
اهمیت داده که در حدیثی از امام علی )علیه السالم( آمده است 
»دوست،  ااْلقاِرِب«؛2  أْقَرُب  دیُق  »الصَّ فرمودند:  آن حضرت  که 
نزدیک ترین خویشاوندان است«. در حدیث دیگری از آن حضرت 
َلُه«؛3 »کسی  ُذْخَر  َلُه ال  َصِدیَق  »َمْن ال  فرمودند:  نقل شده که 
که دوستی ندارد، اندوخته ای )برای مبارزه با مشکالت( ندارد«. 
آن قدر امر دوستی در اسالم دارای اهمیت است که در حدیثی از 
َعُظَمْت  »َلَقْد  السالم( نقل شده که فرمودند:  امام صادق )علیه 
دیق َحّتی أْهُل الّناِر َیْسَتغیُثوَن ِبِه َو َیْدُعوَن ِبِه ِفی الّناِر  َمْنِزَلُة الصَّ
َقْبَل اْلَقریِب اْلَحِمیِم. قاَل اللُه ُمْخِبرًا َعْنُهْم ... «؛4 »مقام دوست 
بسیار واال است، تا آن جا که اهل دوزخ از دوست یاری می طلبند 
نزدیکان  از آن که  پیش  آتش دوزخ صدا می زنند  از درون  را  او  و 
پرمحبت خود را صدا بزنند. خداوند در قرآن از آن ها چنین خبر 
نه شفاعت کنندگانی  امروز  ما  ما(  بر  ])وای  داده که می گویند: 
السالم(  )علیه  صادق  امام  صمیمی[5«.  دوست  نه  و  داریم 
َقَراَبٌة«؛6  َسَنًة  ِعْشِریَن  »ُصْحَبُة  فرمودند:  دیگری  حدیث  در 
»دوستی و هم نشینِی بیست ساله، )دیگر دوستی نیست، بلکه( 
دارد  این مطلب  به  اشاره  روایت شریف  خویشاوندی است«.این 
که اگر دوستی بین دو نفر تا آن جا دوام پیدا کند که بیست سال 

است. خویشاوندی  مثل  این صورت،  در  بیانجامد،  به طول 
سپس امام علی )علیه السالم( در پند دیگر خویش به نکته ای 
و  ملول  که  انسانی  به  این که؛  آن  و  می فرمایند  اشاره  گران بها 
است؛  روشن  آن  دلیل  البته  مکن.  اعتماد  است  خاطر  رنجیده 
چراکه افرادی که به هر دلیل رنجیده خاطر شده اند، نشاط عمل 
اعتماد  به آن ها  نمی توان  دلیل  به همین  است؛  مرده  آن ها  در 
هرگز  و  کنند  فرار  کار  از  تا  هستند  بهانه ای  منتظر  آنان  کرد. 
نمی توان استقامت و پشت کار را که الزمه پیشرفت است، از آن ها 

داشت. انتظار 
طوالنی شدن  اثر  بر  صفین  جنگ  داستان  در  مثال:  به عنوان 
جنگ، عده زیادی ملول و رنجیده و خسته شده بودند و منتظر 
این که  به مجرد  این رو  از  کنند؛  رها  را  جنگ  تا  بودند  بهانه ای 
پیروزی،  آستانه  در  آن هم  کرد،  نیزه ها  سر  بر  را  قرآن ها  دشمن 
دست از جنگ کشیدند. گاهی هم  ملول در این جمله نورانی، 
به افراد زودرنج تفسیر شده است که این هم یک واقعیت است که 
اعتماد به افراد زودرنج، بسیار مشکل است؛ چرا که در گرماگرم 
کار و انجام برنامه، ممکن است از اندک چیزی آزرده خاطر شوند 
و همه چیز را رها سازند. البته پذیرش هر یک از این دو تفسیر، 
بیان واقعیتی انکارناپذیر است و البته جمع بین هر دو تفسیر در 

نیز مانعی ندارد. امام )علیه السالم(  مفهوم کالم 
****************
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● حواشی یک جابه جایی   ●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰2۰۰3۰۰۰ شماره  رأی  ۱ـ 
از  قسمتی  در  نبی  فرزند  سلیمی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۰۱2۱
مترمربع   ۱3۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2388 از  فرعی  شماره  پالک 
ژاندارمری طی  تعاونی مسکن هنگ  از شرکت  الواسطه  و خریداری مع  عادی 
الف  قم.)م   3 دفترخانه   ۱372/۱2/26 مورخ   9۱296 شماره  قطعی  سند 

)۱3968
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰2۰۰2676 شماره  رأی   -2
سلطانعلی  فرزند  جلیلی  حسین  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۰6۴
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 

۱۰6/۴5 مترمربع پالک شماره ۱۰۱ فرعی از ۱9۴۰ اصلی واقع در بخش دو 
قینرجه  هدایت  فرمان  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

)۱3969 الف  238.)م  دفتر   ۴۱8 صفحه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰2۰۰۱938 شماره  رأی   -3
۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰2۱۰۴ آقای اسمعیل دلیری هریس فرزند ابراهیم در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 57/66 
ثبت قم  واقع در بخش دو  ۱956/۱98 اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 
قطعی  سند  طی  رضایی  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

)۱3992 الف  قم.)م   6 دفترخانه   ۱355/۱۰/۱۴ مورخ   37۰۴3 شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰2۰۰3777 شماره  رأی   -۴
۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰2۰6۰ آقای احمد محمدی فرزند علی در قسمتی از 
۱39/25 مترمربع  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱9۴9 از  فرعی  شماره  پالک 
6۱.)م  دفتر   35 صفحه  شاکری  محمدرضا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

)۱3993 الف 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 

اتحادملت( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
۱۴۰۱/۰۴/۰5 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۴/2۰ انتشارنوبت دوم:   تاریخ 

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

و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون       ◄
انتفاع  عدم  از  انتقاد  با  کشور  وزیر  روستایی 
و  رانندگی  و  از عوارض جرائم راهنمایی  شهرداری ها 
رسیدن  برای  کشور  وزارت  گفت:  آالیندگی،  عوارض 
محل  دو  این  از  خود  قانونی  حقوق  به  شهرداری ها 

دارد. کامل  آمادگی 
مجمع  اجالس  دومین  در  نژاد  جمالی  مهدی 
کالن شهرها  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون های 
اسالمی  انقالب  ابتدای  از  داشت:  اظهار  تهران،  در 
کنونی  وزیر  به اندازه  کشور  وزرای  از  هیچ کدام 
نبوده  شهری  مسائل  امور  پیگیری  برای  عالقه مند 
پیشبرد  برای  فرصت  این  از  تا  بوده  الزم  که  است 
بهینه ای  استفاده  شهری،  مدیریت  مجموعه  اهداف 

بگیرد. صورت 
روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
از  یکی  قولنامه ای  اراضی  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
است  کشور  مختلف  شهرهای  مهم  و  جدی  مشکالت 
بوده  الزم  معضالت  این  مطلوب  مدیریت  برای  که 
مدیران  توسط  مستمری  های  نشست  و  جلسات  تا 

بگیرد. انجام  شهری 
موجود  حرف وحدیث های  به  اشاره  با  وی 
به  مربوط  قوانین  برخی  اصالح  خصوص  در 

بیان این مباحث به صالح  شهرداری ها، گفت: اصل 
قوانین کنونی شهرداری  نیست؛  و سود شهرداری ها 
معضالت  برخی  و  است  مترقی  بسیار  شهر  شورای  و 
شهری  مدیران  و  شود  مدیریت  تدبیر  با  باید  آن 

در  قوانین  این  اصالح  که  باشند  داشته  اطمینان 
شد. خواهد  همراه  آن ها  اختیارات  کاهش  با  نهایت 

ایرانی  معماری  عالی  سند  تصویب  نژاد  جمالی 
مورد  را  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در  اسالمی  و 

بی سلیقگی  آشفتگی،  شد:  یادآور  و  داد  قرار  توجه 
کشور  در  معماری  و  شهرسازی  حوزه  در  آشفتگی  و 

است. نمایان 
روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
بین  ارتباطات  کمبود  داشت:  اظهار  کشور  وزیر 
همراه  به  شهری  مدیران  و  شهر  شورای  اعضاهای 
معضالت  و  مشکالت  به  جزیی  و  تخصصی  ورود  عدم 
در  شهرداری ها  مهم  چالش های  از  شهری،  مباحث 

است. کشور 
شهرداری ها  اداری  ساختار  به  اشاره  با  وی 
وزارت  نظر  از  کرد:  اضافه  تابعه  سازمان های  و 
و  شهرداری  برای  مستقل  ساختار  ایجاد  کشور 
ساختار  مساله  و  است  اثربخش تر  تابعه  سازمان های 
علمی  پیشنهادات  ارائه  با  نیز  شهرداری ها  اداری 
وزارت  از  مجدانه  پیگیری های  همراه  به  کاربردی  و 

است. شدن  قابل حل  کشور 
نهادهای  برخی  مخالفت  بیان  با  نژاد  جمالی 
در  شهرداری ها  اختیارات  افزایش  در  باالدست 
تدوین  قالب  در  گفت:  شهری،  یکپارچه  مدیریت 
را  پیگیری  و  توجه  بیشترین  باید  هفتم،  برنامه 
و  مدیران  توسط  شهری  یکپارچه  مدیریت  به  نسبت 

بگیرد. صورت  شهرداران 

ماشین آالت  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  کشور  وزارت  در  پسماند  و  لجستیک 
 25۰۰ از  بیش  خرید  قرارداد  قرارگاه،  این  قالب  در 
از  بعد  که  شده  نهایی  شهری  اتوبوس  دستگاه 
خواهد  توزیع  نیازمند  شهرهای  بین  در  خریداری 

. شد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
بر ارزش افزوده  کشور خاطرنشان کرد: معیار مالیات 
مبنای جمعیت شهرها محاسبه می شود  بر  امسال  از 

که این مساله کاماًل به سود شهرهای کوچک است.
شهرداری ها  انتفاع  عدم  از  انتقاد  با  نژاد  جمالی 
عوارض  و  رانندگی  و  راهنمایی  جرائم  عوارض  از 
رسیدن  برای  کشور  وزارت  کرد:  تصریح  آالیندگی، 
محل  دو  این  از  خود  قانونی  حقوق  به  شهرداری ها 

دارد. کامل  آمادگی 
و  تفصیلی  طرح های  موضوع  به  اشاره  با  وی 
تعامل  نیز  زمینه  این  در  گفت:  شهری،  جامع 
عالی  شورای  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  مطلوبی 
معماری و شهرسازی و دفتر فنی وزارت کشور وجود 
الزامات و پیش شرط های اساسی در  از  دارد که یکی 
شهری  مدیران  مجدانه  پیگیری  مسائل  این  بهبود 

► است.    

●  انتقاد معاون وزیر کشور از عدم انتفاع شهرداری ها از جرائم راهنمایی و رانندگی    ●



به  اشاره  با  روانشناس  یک       ◄
زناشویی  اختالفات  درباره  که  زوجینی 
و  کرده  دل  درد  رفقا  و  دوستان  با  خود 
در  را  آنها  کارشناسانه  غیر  راهکارهای 
هشدار  می کنند  اجرا  مشترک  زندگی 
دوستان،  معموال  شرایطی  چنین  در  داد: 
دید  از  را  زوجین  بین  آمده  پیش  مسائل 
و  کرده  بررسی  خود  کارشناسانه  غیر 
ممکن  که  می دهند  ارائه  راهکارهایی 

کند. خراب  را  مشترک  زندگی  است 
با  گفت وگو  در  انزانی  یسنا  گوهر 
نباید  زوجین  اینکه  بر  تاکید  با  ایسنا، 
زندگی  در  آمده  پیش  مسائل  درباره 
و  برادر  و  خواهر  والدین،  با  مشترک 
از  و  کرده  دل  درد  خود  دوستان  حتی 
کرد:  اظهار  کنند،  دریافت  راهکار  آنها 
در  آمده  پیش  مسائل  شوهر  و  زن  وقتی 
مطرح  خود  دوستان  با  را  مشترک  زندگی 
رابطه  دیدن  آسیب  امکان  می کنند 
است  ممکن  چراکه  می رود  باال  مشترک 
انتخاب  کردن  دل  درد  برای  که  دوستانی 
شنیدن  هنگام  به  و  نبوده  ایمن  کرده اند 
داده  نظر  دارانه  جانب  زوجین  مشکالت 
طرفداری  خود  دوست  از  سویه  یک  یا  و 

. کنند
دیگر  سوی  از  روانشناس،  این  گفته  به 

بعضا زوجین برای درد دل کردن دوستان 
شنیدن  با  که  می کنند  انتخاب  را  مجردی 
بر  منطبق  افراد،  زناشویی  اختالفات 
کار  به  متاهلی  زندگی  در  که  خود  بینش 
می دهند  ارائه  راهکار  افراد  به  نمی آید 
و  مجرد  دوستان  ارتباطی  سطح  چون  و 
راهکارهای  است  متفاوت  متاهل  زوجین 
زندگی  در  را  مشکالتی  شده  داده  ارائه 

می کند. ایجاد  مشترک 
دوستانی  زوجین  بعضا  داد:  ادامه  وی 

را برای درد دل کردن انتخاب می کنند که 
متفاوتی  زندگی  نوع  و  خانواده  فرهنگ، 
آنها  راهکارهای  و  دارند  خود  به  نسبت 
این  از  می کند.  خراب  را  زوجین  زندگی 
با  نه  زوجین  می کنیم  توصیه  همواره  رو 
برادر  و  خواهر  و  دوستان  با  نه  و  خانواده 
زندگی  مسائل  و  اختالفات  درباره  خود 

نکنند. صحبت  مشترک 

خود  سخنان  دیگر  بخش  در  انزانی 
دوران  در  افراد  تمامی  اینکه  بیان  با 

مدرسه،  به  ورود  هنگام  به  تا  کودکی 
والدین  با  صحبتی  هم  به  را  اولویت 
چرایی  درباره  می دهند،  اختصاص 
در  دوستان  با  بیشتر  صمیمیت  احساس 
کردن  مطرح  نهایتا  و  والدین  با  قیاس 
و  دوستان  با  مشترک  زندگی  مسائل 
داد:  توضیح  آنها،  از  راهکار  گرفتن 
سالگی  سه  از  قبل  تا  اگر  کلی  طور  به 
بوده  ایمن  مادر  و  فرزند  میان  دلبستگی 
باشد،  خود  فرزند  نیاز  پاسخگوی  مادر  و 
به  و  والدین  با  را  زیادی  صمیمیت  فرزند 
این  غیر  در  می کند.  احساس  مادر  ویژه 
به  ایمن  نا  دچاردلبستگی  فرزند  صورت 
نا  دلبستگی  یا  و  والدین  از  اجتناب  شکل 
گاهی  و  اجتناب  )گاهی  گرا  دوسو  ایمن 
آینده  ارتباطات  در  که  می شود  صمیمت( 

بود. خواهد  گذار  اثر  دیگران  با  او 
هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 
و  مدرسه  وارد  فرزندان  وقتی  که  گفت 
بین  ارتباط  می شوند،  همساالن  گروه 
امر  این  و  شده  کمرنگ  والدین  با  آنها 
می رسد  خود  اوج  به  نوجوانی  دوران  در 
هویت  کسب  دنبال  به  نوجوانان  چراکه 
احساس  زمانی  مقطع  این  در  و  هستند 
سوی  از  بیشتری  شدگی  درک  و  همدلی 
همساالن  راهکارهای  و  دارند  هم ساالن 

می آید. منطقی تر  نظرشان  به 
به  والدین  چون  که  است  معتقد  وی 
سال های  در  و  فرزند  هر  تولد  هنگام 
متفاوت، احساس و افکار متفاوتی داشته 
متفاوتی  پرورشی  و  تربیتی  سبک  و 
گرفته اند،  پیش  در  فرزند  هر  برای  را 
محیط  یک  در  که  برادرانی  و  خواهر 
خصوصیات  شده اند  متولد  خانوادگی 
توقع  رو نمی توان  این  از  و  متفاوتی دارند 
کردن  دل  درد  جای  به  فرزندان  داشت 
خود  برادرهای  و  خواهر  با  دوستان،  با 
سطح  است  ممکن  چراکه  کنند  دل  درد 
از  بیشتر  دوستان  با  فرزندان  صمیمیت 

باشد. برادرهایشان  و  خواهر 
تاکید  خود  سخنان  پایان  در  انزانی 
مسائل  زوجین  نباید  عنوان  هیچ  به  کرد: 
زندگی مشترک خود را با خانواده، خواهر 
کنند.  مطرح  خود  دوستان  یا  و  برادر  و 
مدتی  از  پس  زوجین  مشکل  است  ممکن 
و دوستان همچنان  اما خانواده  حل شود 
برخوردهای  و  زوجین  از  بد  تصویری 
داشته  همسران  به  نسبت  سوءگیرانه 
ذهن  در  تصور  این  مدت ها  تا  و  باشند 
شرایط  این  در  بنابراین  بماند  باقی  آنها 
روانشناسان  و  مشاوران  کمک  از  استفاده 

► باشد.      راهگشا  بسیار  می تواند 

و  ازدواج   - گویه  اختصاصی     ◄
و  از مهمترین  یکی  زناشویی  روابط  ورودیه 
پیچیده ترین روابط انسانی تلقی می شود 
گرو  در  زوجین  روان  و  جسم  سالمت  که 
کیفیت و میزان کارآمدی روابط در آن می 
باشد . پیوندی که رابطه ی ازدواج حاصل 
آرام  آن  طرفین  برای  تواند  می   ، شود  می 
بخش باشد و موجب استواری پایه و بنیان 

. شود  خانواده 
به  ازدواج  پیش  از مشاوره های  زوجین 
زوج   . کنند  می  پیدا  دست  زیادی  منافع 
برای  آمادگی  های  جلسه  در  که  هایی 
با  مقایسه  در   ، کنند  می  شرکت  ازدواج 
مدیریت  های  مهارت  افزایش  در  سایرین 
ارتباط و مشکالت ، تعهد بیشتر به همسر 
کاهش  و  ازدواج  به  تر  مثبت  نگرش   ،
احتمال طالق 70% کمتر و بالتبع کاهش 
وجود فرزندان بزرگ شده در خانواده های 
بزرگساالن  از  زیادی  بخش   . است  طالق 
های  خانواده  دوم  و  اول  نسل   ، کنونی 
طالق  عواقب  و  پیامدها   . هستند  طالق 
و  دوستان  زندگی  و  افراد  این  زندگی  در 
. است  شده  مشاهده  شان  های  خانواده 
از  وسیعی  طیف  به  روانشناسان 
کمک  به  که  دارند  دسترس  در  ابزارهایی 
روش   ، بهتر  ارتباطات   ، توانند  می  آنها 
رضایت  افزایش  و  ها  درگیری  فصل  و  حل 

دهند. آموزش  ها  زوج  به  را  رابطه  از 
با "شمن   در همین راستا خبرنگار گویه 
و  روانشناسی  ارشد  کارشناس  رضایی" 
گفت  مشاوره   و  شناسی  روان  نظام  عضو 
شرح  به  آن  متن  که  داده  انجام  وگویی 

گذرد زیرازنظرمی 
میزان  چه  تا  ازدواج  از  پیش  آشنایی 
ضرورت دارد و چه محدودیت های باید 

باشد ؟ داشته 
بسیاری  ذهن  که  سواالتی  از  یکی 
مدت   ، کرده  خود  مشغول  را  جوانان  از 
آشنایی ازدواج است – امروزه شاهد طالق 
از  زوج هایی هستیم که مدت زیادی قبل 
حتی  و  اند  شناخته  می  را  یکدیگر  ازدواج 

. داشتند  فامیلی  نسبت  گاه 
که  شود  می  بحرانی  زمانی  مشکل 
ازدواج  در  اهدافشان  و  خواسته  مهمترین 
. خودمانی شدن زمان  نادیده گرفته شود 
بیشتر  شناخت  به  حدی  تا  شاید  آشنایی 
کمک کند اما باعث بروز مشکالت دیگری 
 ، مشخص  باید  دلیل  همین  به   . شود  می 

. باشد  شده  کنترل  و  هدفمند 
فواید دوستی های قبل ازدواج

جنس  با  برخورد  در  تجربه  کسب   -1
لف مخا

ازدواج  های  مالک  شدن  شفاف   -2
بهتر خودشناسی  با  همگام 

و  عمومی  ارتباط  مهارت  افزایش   -3
اجتماعی توانایی 

پیامدهای دوستی های قبل از ازدواج
گذاشتن  کنار  از  شدن  غافلگیر   -1

ها ماسک 
خاموش  آتشفشان  شدن  فعال   -2
زمان  در  نشده  حل  مشکالت  دنبال  به 

یی شنا آ
انگیزه  بی  و  مدت  طوالنی  آشنایی   -3

ازدواج برای  شدن 
از درگیری های  4- آسیب روانی ناشی 

طفی عا
5- بی اعتمادی نسبت به یکدیگر

و  مشکالت  از  پوشی  چشم   -6
ت ها شتبا ا

7- تنوع طلبی
است  دورانی  ازدواج  از  پیش  دوران 
دو  تا  نهایت  در  و  ماه   6 از  رابطه  آغاز  در 
از  دوره  این   ، انجامد  می  طول  به  سال 
 ، عشق  از  باالیی  سطح  دارای   ، زندگی 
دو   ، دوره  این  در   ، است  حرارت  و  شور 
طرف برای یکدیگر جاذبه شدیدی دارند ، 
یکدیگر را به وجد می آورند و طرف مقابل 

. پندارند  می  آل  ایده  شریکی  را  خود 
شناختی  جامعه  تغییرات  به  توجه  با 
، چه مواردی قبل از ازدواج باید مطرح 

شود ؟
مسئله  مورد  در  اطالعاتتان  هرچقدر 
آن  سمت  به  تر  گاهانه  آ باشد،  بیشتر  ای 
نیز  بهتری  تصمیمات  طبیعتا  و  روید  می 
در مورد آن موضوع می گیرید. ازدواج نیز 

. نیست  مستثنی  قاعده  این  از 
موارد  شامل  ازدواج  از  قبل  گاهی  آ

: شود  می  زیر 
گاهی از وضعیت خانوادگی 1- آ

گاهی از وضعیت مالی 2- آ
گاهی از اعتقادات 3- آ

و  اجتماعی  شرایط  از  گاهی  آ  -4
هنگی فر

توصیه های قبل از ازدواج
1- صحبت های قبل ازدواج

2- با دوستانش مالقات کنید
معقول  غیر  های  خواسته  به  تن   -3

هید ند
4- سعی در تغییر نداشته باشید

توافق  باید  ازدواج  از  قبل  که  مواردی 

د شو
و  شما  میان  فقط  که  شخصی  توافقات 

. قراردارند  تان  آینده  همسر 
• نحوه ارتباط شما با دیگران

آمد  و  رفت  دوستانتان،  با  )ارتباط   •
با  شما  ارتباط  نحوه  خانوادگی،  های 

) اتان  کاری  محیط 
• نوع پوشش

• فرزندان
• مسائل مالی

خانوادگی توافقات 
در طی جلسات خواستگاری و صحبت 

های قبل ازدواج خانواده ها با یکدیگر
• مدت زمان عقد

• میزان مهریه
• مراسمات مختلف

• جهیزیه
ها  مطلقه  و  ازدواج  از  پیش  آشنایی 
باشد  چقدر  و  چگونه  گفتگو  میزان   ،
چه مواردی مطرح و چه معیاری مطرح 

؟ شود 

باید  مطلقه  فرد  یک  با  ازدواج  از  قبل 
باید بدانید سواالتی وجود   ، ارزیابی کنید 
دارد که می توانید از همسراحتمالی خود 
می  که  دارد  وجود  واقداماتی   . بپرسید 
توانید برای محافظت از خود انجام دهید .
مطمئن  خواهید  می  ابتدا  در  شما 
 ، است  گرفته  که طالق  فردی  با  که  شوید 
نزدیک  خانواده  افراد  با   ، ندارید  مشکلی 
او رابطه برقرار می کنید ، و شریک زندگی 
چیز  هر  از  قبل  است  آماده  بالقوه تان 
متعهد  نامزد  عنوان  به  شما  به  دیگری 

. د شو
اینکه  ارزیابی  به  باید  در مرحله نخست 
خیر،  یا  است  آماده  ازدواج  برای  او  آیا 
عنوان  به  او  گذشته  تصور  از  بپردازید. 

به  کنید.  خودداری  ذهن  در  شرور  یک 
مرحله  یک  ازدواج  که  باشید  داشته  یاد 
طبیعی در روابط بزرگساالن است و طالق 
پایان یک رابطه و به معنای جدایی است. 
نکنید.  فرض  شرور  هم  را  سابقش  همسر 
به  افراد  که  بگیرید  نظر  در  را  این  هم  باز 
دالیل ساده ای مانند از دست دادن عشق 
شوند  می  متوجه  اینکه  یا  تفاهم  عدم  و 
آنطور که قبال فکر می کردند با هم سازگار 
قضاوت  با  گیرند.  می  طالق  نیستند، 
تردید  و  شک  از  رابطه،  مورد  در  نکردن 

. کنید  پرهیز  او  به  نسبت 
یک  خود  همراه  به  او  که  کنید  قبول 
توشه دارد. هرکسی که در یک رابطه دچار 
خاطرات  از  چمدانی  باشد،  شده  مشکل 
که  مردی  داشت.  خواهد  خود  با  گذشته 
مردی  از  بیشتر  چمدانش  گرفته  طالق 
اگر  است.  نکرده  ازدواج  هرگز  که  است 
از  ناشی  که  باشد  داشته  مالی  مسئله 
همسر،  )نفقه  باشد  او  قبلی  ازدواج  پیامد 

... و  فرزندان(  هزینه 

نباشید  رابطه  به  دادن  سرعت  فکر  به 
مدت  به  بسته  بروید.  پیش  آرامی  به  و 
زمانی که طالق اتفاق افتاده است و اینکه 
است  ممکن  یابد،  می  بهبود  فرد  چگونه 
ذهنی  لحاظ  از  قبل  رابطه  به  دادن  پایان 
نیاز به زمان داشته باشد. در این راه عجله 
به روز در نظر بگیرید.  نکنید. رابطه را روز 
مخصوصا در رابطه با مردان مطلقه ای که 
بالفاصله پس از طالق خود وارد یک رابطه 
جدید با شما می شوند، محتاطانه تر رفتار 

. کنید
درباره سواالتی که ممکن است برایتان 
همسر  با  صادقانه  و  صریح  بیاید  پیش 
مطمئن  کنید.  صحبت  خود  احتمالی 
شما  به  اینکه  از  قبل  نامزدتان  که  شوید 

مورد  در  را  خود  احساسات  بدهد،  تعهد 
مورد  در  است.  کرده  بررسی  قبلی  ازدواج 
دوست  اش  قبلی  ازدواج  در  که  چیزهایی 
شباهت  مورد  در  کنید.  صحبت  داشت 
صحبت  گذشته  و  خود  رابطه  بین  های 
نیستید  به چیزی که  را  اما خودتان  کنید، 
چیزی  چه  اینکه  مورد  در  نکنید.  تبدیل 
است  شده  قبلی  ازدواج  شکست  باعث 
صریح باشید تا بتوانید مشکل را حل کنید 
یا از اشتباهات مشابهی که در رابطه قبلی 
همچنین  کنید.  اجتناب  بود  شده  مرتکب 
در  که  اتفاقاتی  که  کنید  یادآوری  او  به 
به  ربطی  است،  داده  رخ  گذشته  رابطه 

ندارد. آینده  روابط 
کردن  ازدواج  بار  یک  باشید.  صبور 
به  رسیدن  برای  را  شما  شانس  احتمااًل 
نمی  بین  از  تان  رابطه  در  بعدی  سطح 
ممکن  او  که  است  معنی  این  به  اما  برد، 
خاطر  به  باشد.  مردد  دوم  بار  برای  است 
داشته باشید که بی میلی او برای نامزدی 
از  بازتابی  سرعت  این  به  مجدد  ازدواج  یا 
یک  نیست.  شما  مورد  در  او  احساسات 
رابطه خود  پیشرفت  برای  زمانی  چارچوب 
تعیین کنید. کاری را انجام دهید که برای 
شما مفید است. اگر ازدواج برای شما مهم 
باشید  داشته  زمانی  چارچوب  یک  است، 
تا  اگر  کند.  حمایت  خود  به  احترام  از  که 
می  آنچه  به  کرد،  خواستگاری  زمان  آن 
خواستگاری  اگر  اما  رسیدید،  خواستید 
نکرد، سال ها منتظر نمانید تا او پیشنهاد 
خود را مطرح کند. نیازهای خود را قربانی 

نکنید. تان  زندگی  شریک 
نکاتی که قبل از ازدواج با فرد مطلقه 

باید رعایت شوند :
1- به دنبال معیارهای خود باشید .

2- به خاطر دلسوزی تصمیم به ازدواج 
. نگیرید 

ازدواج  به  تصمیم  خانواده  رضایت  با 
. بگیرید 

4- همسر خود را سرزنش نکنید .
کالم آخر :

بینی  ریز  و  دقت  به  نیاز  ازدواجی  هر 
نیز  مطلقه  فرد  با  ازدواج   ، دارد  زیادی 
به دلیل  ولی   ... و  ازدواج ها  همانند سایر 
توقعات   ، تجارب   ، ها  دیدگاه  در  تفاوت 
با  هایی  ازدواج  چنین  است  بهتر   ... و 
صورت  بیشتری  های  بررسی  و  احتیاط 
رفتارهای  و  عجله  ضمن  در   . بگیرد 
شکست  یک  به  منجر  تواند  می  هیجانی 

► شود.      دیگر 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به  قم  مدنی  احکام  اجرای   5 در شعبه  که  قم  دادگاه حقوقی شهرستان   6 از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
شماره 5/98ج/۱۱۰9 ثبت گردیده محمدرضا اکبری دهقان منظر علیه محمد صادق امیری ابدشتی محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت 3/۰38/۰6۴/6۴۱ریال در حق محکوم له و ۱5۱/۱۰3/232ریال نیم عشر در 
حق صندوق دولت ، شخص ثالث )مائده امیری ابدشتی( در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۴3 فرعی 
نموده و حسب دستور  به مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معرفی  وثیقه  به عنوان  از 27۴۰ اصلی بخش 2 قم 
دادگاه به فروش می رسد که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 5۱ و ۱35 مقدار 
به  2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   2۴۰ از  مشاع  سهم   55/۱2۴8
پالک  به  مسکونی  اپارتمان  ارزیابی  خصوص  در   ۱۴۰۰/9/۱8 مورخ   98۱۱۰9 پرونده  رسید.  خواهد  فروش 
ثبتی ۱۴3 فرعی از 27۴۰ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱6۴ فرعی از اصلی مذکور قطعه 76 واقع در بخش 
مجتمع   ، عابدی  شهید  بلوار   ، قم   : ادرس  به  رحمت  فوق  ثبتی  ابدشتی  امیری  مائده  خانم  مالکیت  قم  دو 
مائده  خانم  و  خواهان  معیت  در  فوق  ثبتی  پالک  ارزیابی  به  نسبت   6 واحد  چهارم  طبقه  رز  بلوک   ، گلستان 
امیری ابدشتی و مامور انتظامی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/27 که صورت جلسه مذکور به پیوست گزارش تقدیم می 
زیر تقدیم می  به شرح  انجام بررسی های الزم نظریه کارشناسی  از  امد که پس  به عمل  بازدید  از محل  گردد 
اعیان یک  و  به صورت ششدانگ عرصه  بازدید  مورد  اپارتمان  بازدید:  مورد  ثبتی  ۱- مشخصات پالک  گردد: 
دستگاه مسکونی به پالک ثبتی ۱۴3 فرعی از 27۴۰ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱6۴ فرعی از اصلی مذکور 
شماره  با  دسیمترمربع(  پنج  و  هفتاد  و  متر  شش  و  نود   96/75 مساحت  به  قم  دو  بخش  در  واقع   76 قطعه 
دفتر بازداشتی الکترونیک ۱399۰583۰۰۰2۰۰3۰۰8 مالک خانم مائده امیری ابدشتی فرزند رحمت دارای 
سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۱39238 سری ب سال 97 ثبت رسیده است. محدودیت: به موجب نامه 
شماره ۱399۰۰2۰۰۱225۱25 مورخ 99/9/۱5 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی قم در قبال مبلغ دو 

در  واقع  بازدید  مورد  اپارتمان  ارزیابی:  مورد  ثبتی  اعیانی پالک  بازداشت گردید. 2- مشخصات  ریال  میلیارد 
بلوار شهید عابدی مجتمع گلستان بلوک رز  طبقه چهارم دارای عرصه و اعیان مترمربع شامل دو اتاق خواب 
کف  از  پذیرایی  سالن  های  دیوار  است.  شده  اجرا  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  اشپزخانه   ، پذیرایی  سالن   ،
است.  شده  اجرا  اجر  و  سیمان  از  ترکیبی  رز  بلوک  بیرونی  نمای  است.  شده  اجرا  دیواری  کاغذ  سقف  زیر  تا 
مساحت انباری و پارکینگ خودرو درسند مالکیت ثبت نشده است. انشعابات شامل یک انشعاب برق مجزا ، 
یک انشعاب اب و یک انشعاب گاز به صورت اشتراکی می باشد. 3- ارزیابی: ۱- عرصه و اعیان اپارتمان فوق 
96/75مترمربع 9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع 8/7۰7/5۰۰/۰۰۰ریال جمع 8/7۰7/5۰۰/۰۰۰ریال اپارتمان 
مورد بازدید به صورت ششدانگ عرصه و اعیان به پالک ثبتی ۱۴3 فرعی از 27۴۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
از ۱6۴ فرعی از اصلی مذکور قطعه 76 واقع در بخش دو قم به مساحت 96/75 نود و شش متر و هفتاد و پنج 
دسیمترمربع با توجه به موقعیت و مرغوبیت ، مساحت ، نوع کاربری ، قدمت بنا ، کم و کیف اعیانی احداثی با 
کلیه ملحقات و منضمات ان ، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابزاری و عدم منع قانونی در نقل و انتقال 
رسمی پالک مورد نظر ، نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی و نداشتن بدهی به شهرداری 
و سایر نهاد ها ، مطابق سند مالکیت و بدون اعمال طرح تعریض ، ارزش ششدانگ ملک مزبور شامل عرصه و 
اعیان با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ان در حال حاضر به نظر اینجانب 8/7۰7/5۰۰/۰۰۰ریال هشت 
میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی می گردد. ماده ۱38: در اگهی فروش باید نکات 
ذیل تصریح شود: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک؟ 2- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان و تعیین این 
که ملک سکونت یا کسب و پیشه و تجارت یا زراعت و غیره است؟ 3- تعیین این که ملک ثبت شده است و نه؟ 
۴- تعیین این که ملک در اجاره است و یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره؟ 5- تصریح به اینکه ملک 
مشاع است یا مفروز و چه مقدار از ان فروخته می شود؟ 6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت 

هر عنوان دارند؟ 7- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود؟ 8- ساعت و روز و محل مزایده؟ طبق ماده ۱38 
به ترتیب به سواالت فوق جواب داده می شود. ۱- ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۱۴3 فرعی از 27۴۰ 
اصلی مفروز و مجزی شده از ۱6۴ فرعی از اصلی مذکور قطعه 76 واقع در بخش دو قم متعلق است به خانم 
بلوار شهید عابدی مجتمع گلستان بلوک رز طبقه چهارم دارای   ، مائده امیری ابدشتی فرزند رحمت 2- قم 
عرصه 96/75مترمربع کاربری اپارتمان مسکونی شامل سالن پذیرایی ، دو اتاق خواب ، اشپزخانه و سرویس 
بهداشتی و حمام اجرا شده است. 3- دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت و اسناد و امالک قم می باشد. ۴- ملک 
فوق با کاربری مسکونی که محل زندگی خانم مائده امیری ابدشتی می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ ۱۴۰۱/۴/25 ساعت ۱۱/3۰ الی ۱۱/۴5 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 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 
باید ده درصد بها را فی  اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
و  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس 
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

یحیی گل محمدی و زمین 
غله خیز مرو!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 « مضمون:  این  با  داریم  خفن  قدیمی  المثل  ضرب  یک 
خفنه؟!  کجاش  شود!«  نمی  غیبت  شمارند  می  پول  که  جایی 
عوض  را  ها  فوتبالیست  دنیای  خطی  نیم  المثل  ضرب  همین 
مثل  بزنند حتی  به هر غلطی  ها دست  فوتبالیست  اگر  و  کرده 
کنعانی زادگان خواستار تغییر کاربری اتوبوس تیم ملی شوند، 
گوشت  و  کنند  نمی  غیبت  دستکم  که  است  راحت  مان  خیال 

خورند!  نمی  را  شان  مرده  برادر 
بودند  بی خبر درصدد  از خدا  ای  قبل عده  البته چند سال 
باب غیبت در فوتبال مملکت گشوده شود و برای قرارداد های 
فوتبالیست ها سقف تعیین کرده بودند تا شمارش پول سریعتر 
تدابیر  با  را شکر  که خدا  پهن شود؛  بساط غیبت  و  انجام شود 
دوستان در فدراسیون و عزیزان دالل، بساط این مسخره بازی 
ها جمع شد و االن برای پیشگیری از غیبت در دور همی های 
و  بریز  و  شاباش  یک  فوتبال،  های  تیم  کادر  و  ها  فوتبالیست 

ببین...  و  بیا  بپاشی در فوتبال می شود که 
آسیب  از  پیشگیری  منظور  به  و  فرهنگی  حرکت  آخرین  در 
گل  یحیی  برای  عزیزان  غیبت،  منکر  اشاعه  و  اجتماعی  های 
میلیون   500 ناچیز  پرسپولیس،مبلغ  تیم  مربی  سر  محمدی 

کردند!  تصویب  بازی  هر  برای  تومان 
دست  آن  از  هم  پرسپولیس  با  گل محمدی  یحیی  قرارداد 
قراردادهای عجیب فوتبالی است که دائم دارد »ری« می کند. 
در  چلو  پیمانه  سه  حدود  خوب  ری دار  برنج  پیمانه  یک  از 
با  گل محمدی  یحیی  قرارداد  کارکرد  همان  دقیقا  که  می آید 

دارد. را  پرسپولیسی ها 
های  زمین  االن  بود  حاصلخیز  مرو  طرفای  های  زمین  قدیم 

به قول شاعر اند!  فوتبال ری دار شده 
و  می کند  ری  صد  اول  سال  در  است؛  غله خیز  مرو  »زمین   

هزار« دوم  سال  در 
که  دادند  بیانیه  ها  پرسپولیسی  این خبر  انتشار  از  بعد  البته 
رسانه ها اشتباه کردند و حقوق یحیی طبق قانون کار به اندازه 
صبحانه،  آپشن  بودن  دار  تفاوت  تنها  و  است  کارگران  حقوق 
تومان  میلیون   330 و  روزه   30 بیمه  خواب،  جای  شام،  ناهار، 
هر  برای  میلیون   500 ماجرای  این  و  است  بازی  هر  برای 

است!  بوده  رسانه  کثیف  بازی  مسابقه، 
راستش را بخواهید فرانکلین پ آدامز روزنامه نگار آمریکایی 
ها  رمان  بسیاری  در  تخیلی  آثار  قسمت  بهترین  است  معتقد 

هستند!  تخیلی  صرفًا  ها  شخصیت  که  تذکریست 
هیچ  به  دار«  ری   « و  نجومی  های  حقوق  داستان  این  اما 
سن  به  پا  مدیران  نگران  بیشتر  ما  فلذا  نیست  تخیلی  عنوان 
دو  است  ممکن  که  چرا  هستیم.  نتیجه  نوه  دارای  و  گذاشته 
ابرو،  لیفت  لیپوساکشن،  بوتاکس،  مختصری  با  دیگر  روز 
در  دستکاری  تر  ساده  زبان  به  و  صورت  کردن  فیس  بی بی 
یک  پخش  و  ساختن(  نو  از  کوبیدن  هم  )شاید  ظاهری  نمای 
کلیپ از فوتبال خیابانی با نوه ها و دوستان شان، جلو مدارس 
فشرده  دوره های  در  نام  ثبت  خواهان  و  کشیده  صف  فوتبال 
آموزش فوتبال شدند؛ چرا که برای این بزرگواران سن تنها یک 
و سمعک  و عینک  وزن، کهولت سن، عصا  اضافه  و  است  عدد 
و  شدن  فوتبالیست  یعنی  خود  هدف  به  رسیدن  مانع  را    ... و 
نهایتا ورود به کادر فنی تیم پرسپولیس نمی دانند! خدا به خیر 

... بگذراند 

ر ـُ َتَلنگ در گفتگو با "شمن  رضایی" کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روان شناسی و مشاوره  مطرح شد:

●  طراحی استراتژی های عاقالنه و عاشقانه قبل از ازدواج   ●

● "درد دل" با دوستان و زندگی های مشترکی که خراب می شوند    ●
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◄     رئیس هیات کشتی قم گفت: 2 تن 
از فرنگی کاران این استان در اردوی نهایی 
ایران  نونهاالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 

می یابند. حضور 
اردوی  داشت:  اظهار  علیایی  هادی 
ایران  نونهاالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
تهران  ابراهیم هادی  درخانه کشتی شهید 
به مسابقات  تیم  اعزام  زمان  تا  و  آغاز شده 

کرد. خواهد  پیدا  ادامه  آسیایی 
کیلوگرم   57 وزن  در  کرد:  عنوان  وی 
 75 وزن  در  و  نوا  سعیدی  امیرمهدی 
کیلوگرم علی میکائیلی 2 فرنگی کار قمی 

هستند که اردوی تیم ملی حضور خواهند 
. فت یا

وی یادآور شد: مسابقات کشتی فرنگی 
پیش  نونهاالن  سنی  رده  در  آسیا  قهرمانی 
از این قرار بود در عربستان برگزار شود اما 
به  جاری  تیرماه  در  کشور  این  انصراف  با 
احتمال فراوان در کشور قرقیزستان ترتیب 

می یابد.
تجلیل از فرنگی کاران قم

همچنین در مراسمی فرنگی کاران ملی 
پوش اعزامی قم به مسابقات قهرمانی آسیا 
از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم 

تجلیل شدند.
امیر مهدی سعیدی نوا و علی میکائیلی 
دو فرنگی کار نونهال استان قم هستند که 
به  سنندج  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  در 
حضور  از  پیش  و  رسیدند  قهرمانی  عنوان 
در اردوی تیم ملی متصل به اعزام مسابقات 

قهرمانی آسیا مورد تجلیل واقع شدند.
حسین قادری دیگر فرنگی کار قمی که 
 ۴۱ وزن  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  در 
کیلوگرم به نشان برنز رسیده بود که در این 
مراسم از سوی مدیر کل مورد تجلیل واقع 

شد.   ►

● 2 فرنگی کار قمی در اردوی نهایی تیم ملی کشتی نونهاالن حاضر می شوند   ●

اگهی مزایده اموال منقول پرونده کالسه 9901472/الف9
به موجب دادنامه شماره 99۰99725۱83۰۱۱8۴ مورخ ۱399/۱۰/۱7 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم 
که ناظر به دادنامه شماره 99۰99725۱۱2۰۰779 مورخ ۱399/6/۴ صادره از شعبه ۱۱2 دادگاه کیفری دو قم 
نظر  تجدید  دادگاه  هشتم  شعبه   ۱۴۰۰/3/3 مورخ   ۱۴۰۰۰239۰۰۰۰5۱38۴۰ شماره  دادنامه  طی  و  است 
دادگستری استان قم قطعی گردیده است ، جهت اجرای حکم از محکوم علیه اقای محمد جواد ناظمی زاده فرزند 
محمد اموال منقول مشروحه ذیل توقیف و پس از جری تشریفات قانونی به مرحله مزایده رسیده ، توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده است: اقای سید محمد طباطبایی که در پرونده به عنوان 
امین معرفی شده بودند با توجه به حساسیت و دقت ایشان در مراجعه اشخاص به انبار کاال ، پس از مذاکرات تلفنی 
و حضوری هماهنگی الزم برای حضور به انبار صورت پذیرفت. با توجه به  حجم کاال طی 3 مرحله با حضور 3 نفره 
از شاکیان پرونده و شخص امین اموال در محل حاضر و در هر مرحله حدود حداقل 6 ساعت و جمعا بالغ بر ۱8 
ساعت زمان جهت صورت برداری اموال صرف گردید با توجه به گذشت زمان برخی از اجناس از لحاظ ظاهری و 
بسته بندی دچار اسیب شده بودند. هیچکدام از المپ ها با توجه به زمان تولید دارای گارانتی نبوده ، بنابر این در 
قیمت گذاری این مهم لحاظ شده است. تعداد اقالم قیمت گذاری شده شامل ۱۴9 ایتم بوده که لیست برداری 
به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  موجود  اجناس  کل  قیمت  و  شده  انجام  اجناس  تمامی  از  کامل 
شرایط مشاهده شده مبلغ ۴۱/۱72/556/32۰ریال اعالم گردیده است. در محاسبه قیمت شرایط روز بازار ، نوع 
بسته بندی ، گارانتی و ... لحاظ شده است. ردیف شرح تعداد کارتن تعداد هر کارتن فی هر عدد ریال فی با کسر 
۱۰ درصد فی کل ریال مالحظات ۱- المپ اشکی پارسی نور 9۰۰ 5۰ ۱7۰/۰۰۰ 6/885/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع 
 ۱33/5۰۰  2۰۰  ۱۰7 الکتریک  ایران  الیزه  پریزه  کلید   -2 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  7/65۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۱/۰۰۰/۰۰۰  ۱6  25۰ وات   ۴۰ سام  نور   smd المپ   -3  2/856/9۰۰/۰۰۰  2/۰۰۰/856/9۰۰
سه  سی  وی  پی  پریز  و  کلید  قوطی   -۴ گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  3/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 3۰۰/۰۰۰  25  8 کاره  دو  سرامیکی  سقفی   -5  ۱۰/5۰۰/۰۰۰  ۱۰/5۰۰/۰۰۰  5/۰۰۰  2۱۰  ۱۰ ستاره 
 ۱6/2۰۰/۰۰۰  3۰۰/۰۰۰  27  2 ویکتور  مارک  تایی   6 مینیاتوری  جعبه   -6  6۰/۰۰۰/۰۰۰  6۰/۰۰۰/۰۰۰
 36 fbl معمولی  8- المپ   9/6۰۰/۰۰۰  9/6۰۰/۰۰۰  5/۰۰۰  ۴8۰  ۴ توچال  کلید  7- قوطی   ۱6/2۰۰/۰۰۰
وات ۱7 5۰ 22۰/۰۰۰ ۱68/3۰۰/۰۰۰ ۱87/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 9- هواکش ۱5 سانتی 
 325/۰۰۰  ۱2۰  ۱۱ امپر   32 دنا  فیوز   -۱۰  57/6۰۰/۰۰۰  ۱57/6۰۰/۰۰۰  8۰۰/۰۰۰  2۱  6 متری 
۴29/۰۰۰/۰۰۰ ۴29/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱- فیوز دنا 25 امپر 3 ۱2۰ 325/۰۰۰ ۱۱7/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱7/۰۰۰/۰۰۰ 
 ۱2۰  ۱2 امپر   ۱۰ دنا  فیوز   -۱3  39/۰۰۰/۰۰۰  39/۰۰۰/۰۰۰  325/۰۰۰  ۱2۰  ۱ امپر   ۱6 دانا  فیوز   -۱2
 ۱25/۰۰۰  2۰  27 نور  پارسی   smd وات   5۰ المپ   -۱۴  ۴68/۰۰۰/۰۰۰  ۴68/۰۰۰/۰۰۰  325/۰۰۰
 ۱۰۰  7 سی  دی  ای  وات   ۱2 المپ   -۱5 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  675/۰۰۰/۰۰۰  6۰7/5۰۰/۰۰۰
 6۰  ۱ شمسه  وات   ۱5 المپ   -۱6 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱26/۰۰۰/۰۰۰  2۰۰/۰۰۰
 6۰  ۱ شمسه  وات   ۱2 المپ   -۱7 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۱7/28۰/۰۰۰  ۱5/552/۰۰۰  288/۰۰۰
 ۱۰  ۴ سام  نور   7۰ پروژکتور   -۱8 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۱2۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰/8۰۰/۰۰۰  2۰۰/۰۰۰
 5/۰۰۰/۰۰۰  8  ۱ سلولی  وات   ۱5۰ پروژکتور   -۱9  ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴/۰۰۰/۰۰۰
 896/۰۰۰/۰۰۰  896/۰۰۰/۰۰۰  ۱۴۰/۰۰۰  ۱۰۰  6۴ شلنگی  ریسه   -2۰  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
متری 2۱- المپ سفینه ای 5۰ وات نور سام۱3 2۰ ۱/3۰۰/۰۰۰ 3۰۴/2۰۰/۰۰۰ 338/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد 
کسر بدون گارانتی 22- المپ سفینه ای 3۰ وات نور سام ۱2 2۰ 8۰۰/۰۰۰ ۱72/8۰۰/۰۰۰ ۱92/۰۰۰/۰۰۰ 
 ۱۰  3۱/2۰۰/۰۰۰  28/۰8۰/۰۰۰  ۱/3۰۰/۰۰۰  ۱2  2 شمسه  وات   5۰ المپ   -23 گارانتی  بدون  درصد   ۱۰
 ۱62/۰۰۰/۰۰۰  2/5۰۰/۰۰۰  ۱2  6 او  ای  ال  شمسه  وات   7۰ المپ   -2۴ گارانتی  بدون  کسر  درصد 
 ۱/۰۰۰/۰۰۰  2۰  ۴ حبابی  شمسه  وات   ۴۰ المپ   -25 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۱2  6 او  ای  ال  شمسه  وات   7۰ المپ   -26 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  8۰/۰۰۰/۰۰۰  72/۰۰۰/۰۰۰
 ۱5۰  ۱7 دار  میله  27- سرپیچ  گارانتی  بدون  ۱۰ درصد کسر   ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱62/۰۰۰/۰۰۰  2/5۰۰/۰۰۰
 ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۴  ۱ بزرگ  کش  حشره   -28  ۱53/۰۰۰/۰۰۰  ۱53/۰۰۰/۰۰۰  6۰/۰۰۰
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 29- مادگی صنعتی بهداد 6 2۴۰ 92/۰۰۰ ۱32/۴8۰/۰۰۰ ۱32/۴8۰/۰۰۰ 3۰- سه راهی 
 ۱۰  ۱ سام  نور  وات   3۰ توکار   cob  -3۱  ۱۱5/2۰۰/۰۰۰  ۱۱5/2۰۰/۰۰۰  8۰۰/۰۰۰  ۱6  9 بهداد  متری   5
 ۱۰  ۴ سام  نور  روکار  وات   ۱2 پنل   -32 گارانتی  بدون  کسر  ۱۰درصد   7/۰۰۰/۰۰۰  6/3۰۰/۰۰۰  7۰۰/۰۰۰
 25۰ ۱ متری 8  smd شاخه ای  ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 33-   ۱8/۰۰۰/۰۰۰  ۱6/2۰۰/۰۰۰  ۴5۰/۰۰۰
 2۰۰/۰۰۰  5۰  ۱۱۰ پارس  طرح  وات   6 اشکی  المپ   -3۴  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  2۰۰/۰۰۰
 8۰  ۴۱ وات   2۰ زمین  ایران  المپ   -35 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  99۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۴ اروند  پارس  وات   9 المپ   -36 گارانتی  بدون  درصد   ۱۰  ۱/۴76/۰۰۰/۰۰۰  ۱/328/۴۰۰/۰۰۰  ۴5۰/۰۰۰
الکتریک ای  ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 37- سرپیچ جهان   72/۰۰۰/۰۰۰  6۴/8۰۰/۰۰۰  ۱8۰/۰۰۰  ۱۰۰
37 ۴۰ 5۰۰ 3۴/۰۰۰ 68۰/۰۰۰/۰۰۰ 68۰/۰۰۰/۰۰۰ 38- المپ ۱۰ وات ای وای سی 38 ۱۰۰ ۱8۰/۰۰۰ 
 32/۰۰۰  8۰  ۱۰۰ یخچالی  المپ   -39 گارانتی  بدون  کسر  ۱۰درصد   68۴/۰۰۰/۰۰۰  6۱5/6۰۰/۰۰۰
 ۱32/۰۰۰  2۰۰  ۱۴ الوند  پریز  کلید   -۴۰ گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  256/۰۰۰/۰۰۰  23۰/۴۰۰/۰۰۰

 ۴3/2۰۰/۰۰۰  6۰۰/۰۰۰  2۰  ۴ سیلندری  شمسه  وات   ۴۰ المپ   –  ۴۱  369/6۰۰/۰۰۰  369/6۰۰/۰۰۰
 2۰۰/۰۰۰  5۰  ۴ سی  دی  ای  مارک   snd وات   ۱2 المپ   -۴2 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۴8/۰۰۰/۰۰۰
 ۱6 ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۴3- محافظ کولر گازی 8۰۰۰ الکترو سپید 3   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  36/۰۰۰/۰۰۰
 ۱/2۰۰/۰۰۰  5۴  ۱6 وات   25۰۰ سپید  الکترو  یخچال  محافظ   -۴۴  9/6۰۰/۰۰۰  9/6۰۰/۰۰۰  2۰۰/۰۰۰
 ۱/2۰۰/۰۰۰  ۱6  ۱۴ وات   25۰۰ سپید  الکترو  یخچال  محافظ   -۴5  ۱/۰36/8۰۰/۰۰۰  ۱/۰36/8۰۰/۰۰۰
 ۱/2۰۰/۰۰۰  2۴  ۱2 وات   25۰۰ تصویری  صوتی  محافظ   -۴6  268/8۰۰/۰۰۰  268/8۰۰/۰۰۰
 ۱/2۰۰/۰۰۰  2۴  2۰ وات   3۰۰۰ سپید  الکترو  یخچال  محافظ   -۴7  3۴5/6۰۰/۰۰۰  3۴5/6۰۰/۰۰۰
576/۰۰۰/۰۰۰ 576/۰۰۰/۰۰۰ ۴8- نوار چسب برق ۱ 5۰۰ 3۴/۰۰۰ ۱7/۰۰۰/۰۰۰ ۱7/۰۰۰/۰۰۰ ۴9- 
 2۴ 5۰- محافظ امگا شش خانه 2   ۱68/۰۰۰/۰۰۰  ۱8/۰۰۰/۰۰۰  ۱/2۰۰/۰۰۰  28 محافظ امگا سه خانه 5 
 78/۰۰۰/۰۰۰  65۰/۰۰۰  3۰  ۴ خانه  چهار  رابط   -5۱  67/2۰۰/۰۰۰  67/2۰۰/۰۰۰  ۱/۴۰۰/۰۰۰
53- هالوژن توکار 7   29۴/۰۰۰/۰۰۰  29۴/۰۰۰/۰۰۰  7۰۰/۰۰۰  3۰ 52- رابط سه خانه ۱۴   78/۰۰۰/۰۰۰
وات cob مارک ان بی سی ۱۴ 2۰۰ 25۰/۰۰۰ 63۰/۰۰۰/۰۰۰ 7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 
5۴- محافظ دو خانه امگا دیواری 2۰۰۰ وات ۴ ۴8 7۰۰/۰۰۰ ۱3۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱3۴/۴۰۰/۰۰۰ 55- المپ ای 
وای سی ۱ وات ال ای دی ۱۱ ۱۰۰ 2۰۰/۰۰۰ ۱98/۰۰۰/۰۰۰ 22۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کس بدون گارانتی 
۱۰ درصد کسر   ۴56/۰۰۰/۰۰۰  ۴۱۰/۴۰۰/۰۰۰  2۰۰/۰۰۰  6۰ 56- سرامیکی دلفین سفید و ساندویچی 38 
3۰ وات  58- المپ هلیوس   3/2۰۰/۰۰۰  3/2۰۰/۰۰۰  ۴/۰۰۰  ۴۰۰  2 پدرام  توکار  57- قوطی  بدون گارانتی 
گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  96/۰۰۰/۰۰۰  86/۴۰۰/۰۰۰  ۱/۰۰۰/۰۰۰  ۱2 دی8   ای  ال  مصرف  کم  فوق 
59- المپ 6۰ وات الماس نور ۱ 3۰ 2/۰۰۰/۰۰۰ 5۴/۰۰۰/۰۰۰ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 
6۰- سرپیچ دوکاره سقفی و دیواری ۱ ۱۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ 6۱- دیوار کوب دو المپ 
مارک رضا شرق 7 ۱5 2۰۰/۰۰۰ 2۱/۰۰۰/۰۰۰ 2۱/۰۰۰/۰۰۰ 62- سرپیچ 27e سها الکتریک پردیس 3 5۰۰ 
 9/۰۰۰/۰۰۰  75۰/۰۰۰  ۱2  ۱ الکتریک  ثنا    cm  ۱2 هواکش   -63  5۱/۰۰۰/۰۰۰  5۱/۰۰۰/۰۰۰  3۴/۰۰۰
المپ   -65  ۱2/۰۰۰/۰۰۰  ۱2/۰۰۰/۰۰۰  6۰۰/۰۰۰  2۰  ۱ الکتریک  ثنا   cm۱۰ هواکش   -6۴   9/۰۰۰/۰۰۰
فوق کم مصرف ۴۰ وات دیواری نور اوران یاسر ۱ ۱9 ۱/2۰۰/۰۰۰ 2۰/52۰/۰۰۰ 65- المپ فوق کم مصرف ۴۰ 
گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  22/8۰۰/۰۰۰  2۰/52۰/۰۰۰  ۱/2۰۰/۰۰۰  ۱9  ۱ یاسر  اوران  نور  دیواری  وات 
66- کابل 6*2*6 کرمان 2۰ 3۰۰ 35/۰۰۰ 2۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۱۰/۰۰۰/۰۰۰ متری 67- المپ مهتابی ۱8 وات 
 -68 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  75۰/۰۰۰/۰۰۰  675/۰۰۰/۰۰۰  6۰۰/۰۰۰  5۰  25 دی  ام  اس  سام  نور 
۱۰ درصد کسر   5/58۴/۰۰۰/۰۰۰ 5/۰25/6۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱6 المپ حبابدار ۴۰ وات نور سام 3۴9 
 ۱۰  ۱89/۰۰۰/۰۰۰  ۱7۰/۱۰۰/۰۰۰  35۰/۰۰۰  2۰  27 سام  نور  وات   2۰ حبابدار  المپ   -69 گارانتی  بدون 
 ۱۰  ۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰  2۰/۰۰۰  2۰۰۰ درصد کسر بدون گارانتی 7۰- المپ ۱2 وات یخچالی 5 
درصد کسر بدون گارانتی 7۱- حشره کش برقی پریزی 5 9۰ 3۰۰/۰۰۰ ۱35/۰۰۰/۰۰۰ ۱35/۰۰۰/۰۰۰ 72- 
پریز تلفن دلند 8 ۱۰۰ ۱8۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ 73- المپ کم مصرف خزر شیت 5۰ وات 2 
 p,g ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 7۴- المپ ۱5 وات حبابی   52/۰۰۰/۰۰۰  ۴6/2۰۰/۰۰۰  ۱/3۰۰/۰۰۰  2۰
۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 75- المپ   ۱/352/۴۰۰/۰۰۰  ۱/2۱7/۱6۰/۰۰۰  28۰/۰۰۰  3۰ میرزایی ۱6۱ 
۱۰ درصد کسر بدون   666/۰۰۰/۰۰۰  599/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  6۰۰/۰۰۰  3۰ g,p میرزایی 37  25 وات حبابی 
 ۱۰  8۰۰/۰۰۰/۰۰۰  72۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱/25۰/۰۰۰  2۰  32 میرزایی   p ,g وات حبابی   5۰ 76- المپ  گارانتی 
درصد کسر بدون گارانتی 77- رابط ریسه سلنگی )دو شاخه( ۴ 5۰۰ ۱۰۰/۰۰۰ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 78- سیم تلفن 
دو زوج بافته سیم گلستان 2 5۰۰ 2۰/۰۰۰ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 79- کابل 75 اهم کواکسیال 7 5۰۰ 
 6/۰۰۰/۰۰۰  6/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰۰/۰۰۰  6۰  ۱  ۱/2*5 کابل   -8۰  73/5۰۰/۰۰۰  73/5۰۰/۰۰۰  2۱/۰۰۰
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ متری 82- پروژکتور 2۰۰ وات مارک پی   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  2۰/۰۰۰  2۰۰  ۱ متری 8۱- وارنیش 6 
 ۱7  ۱ تی  جی  پی  مارک  وات   ۱۰۰ پروژکتور   -83  ۴/۰۰۰/۰۰۰  ۴/۰۰۰/۰۰۰  5/۰۰۰/۰۰۰  8  ۱ تی  جی 
 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴۰۰  ۱6 اوسرام  وات   8۰ مهتابی  استارت   -8۴  ۴2/5۰۰/۰۰۰  ۴2/5۰۰/۰۰۰  2/5۰۰/۰۰۰
 5 متر   -86  6/۰۰۰/۰۰۰  6/۰۰۰/۰۰۰  6۰۰/۰۰۰  ۱۰  ۱ دست  انبر   -85  256/۰۰۰/۰۰۰  256/۰۰۰/۰۰۰
 7۰۰/۰۰  ۱6  9 بهداد  راهی  سه   -87  25/2۰۰/۰۰۰  25/2۰۰/۰۰۰  7۰۰/۰۰۰  36  ۱ بوفالو  متری 
۱۰۰/8۰۰/۰۰۰ 8۰۰/۰۰۰/۱۰۰ 88- موتور برق استراکورا ۱ ۱ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
89- کلید سیار دو طرف برق ۱ 76۰ 3۰/۰۰۰ 22/8۰۰/۰۰۰ 22/8۰۰/۰۰۰ 9۰- کلید کولر ۱ 99 25۰/۰۰۰ 
2۴/75۰/۰۰۰ 2۴/75۰/۰۰۰ 9۱- سه راهی التکا 2 ۴2 ۱5۰/۰۰۰ ۱2/6۰۰/۰۰۰ ۱2/6۰۰/۰۰۰ 92- المپ 
۱2 وات ال ای دی ماشین ۱ 35۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۱2/6۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی 93- 
بدون  کسر  درصد   ۱۰  9/۱۰۰/۰۰۰  8/۱9۰/۰۰۰  35۰/۰۰۰  26  ۱ جی  اند  پی  شیشه  دور  وات   ۱2 هالوژن 
بدون  کسر  درصد   ۱۰  9/2۴۰/۰۰۰  8/3۱6/۰۰۰  28۰/۰۰۰  33  ۱ سام  نور  وات   ۱5 حبابدار   -9۴ گارانتی 
۱۰ درصد   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  9/۰۰۰/۰۰۰  25۰/۰۰۰  ۴۰  ۱ 5 وات سقفی دور شیشه  توکار  95- هالوژن  گارانتی 
کسر بدون گارانتی 96- هالوژن 3 وات سقفی ۱ ۱5۱ 2۰۰/۰۰۰ 27/۱8۰/۰۰۰ 3۰/2۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر 
 ۱۰  ۱68/۰۰۰/۰۰۰  ۱5۱/2۰۰/۰۰۰  2/8۰۰/۰۰۰  ۱2  5 پارس  خیاری  وات   ۴۰۰ المپ   -97 گارانتی  بدون 

درصد کسر بدون گارانتی 98- المپ 23۰ وات خیاری پارس ۱ 32 2/3۰۰/۰۰۰ 66/2۴۰/۰۰۰ 73/6۰۰/۰۰۰ 
 77/76۰/۰۰۰  ۱/8۰۰/۰۰۰  ۴8  ۱ پارس  وات   ۱5۰ خیاری  المپ   -99 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰
 ۴55  ۱ فرانسه  فیلیپس   5۰۰ پروژکتور  مدادی  المپ   -۱9۰ گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  86/۴۰۰/۰۰۰
 ۱ )اشکی(  ریسه المپ شمعی   -۱۰۱ گارانتی  بدون  ۱۰ درصد کسر   68/25۰/۰۰۰  6۱/۴25/۰۰۰  ۱5۰/۰۰۰
۱۰3- چراغ قوه فانوسی   ۴8/۰۰۰/۰۰۰  ۴8/۰۰۰/۰۰۰  ۱/2۰۰/۰۰۰  ۴۰ ۱۰2- چراغ قوه پلیسی ۱   ۰۰۰  ۱۰
۱ ۱۰ 2/۰۰۰/۰۰۰ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۴- جعبه رقص نور ۱ ۱2 2/۰۰۰/۰۰۰ 2۴/۰۰۰/۰۰۰ 
برق  دو شاخه   -۱۰6  8۰/۰۰۰/۰۰۰  8۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  2۰۰  ۱ مهتابی  ترانس   -۱۰5  2۴/۰۰۰/۰۰۰
مادگی ۱ 27۰ 5۰/۰۰۰ ۱3/5۰۰/۰۰۰ ۱3/5۰۰/۰۰۰ ۱۰7- تبدیل 3 به 2 برق سپهر اطلس 3 3۰۰ ۴۰/۰۰۰ 
 ۴5/۰۰۰/۰۰۰  ۴۰/5۰۰/۰۰۰  25۰/۰۰۰  ۱8۰ ۱۰8- شب خواب فتوسلی ۱   36/۰۰۰/۰۰۰  36/۰۰۰/۰۰۰
 9/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰۰/۰۰۰  ۱۰۰  ۱ سی  ان  کی  لوستری  وات   9 المپ   -۱۰9 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰
  ۴۰/۰۰۰  ۱6۰  ۱ اطلس  سپهر  تلفن   2 به   3 تبدیل   -۱۱۰ گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
شب   -۱۱2  3۱/85۰/۰۰۰  3۱/85۰/۰۰۰  65۰/۰۰۰  ۴9  ۱ المپ  هد   -۱۱۱  6/۴۰۰/۰۰۰  6/۴۰۰/۰۰۰
۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱۱3- پنل ال ای   2۰/65۰/۰۰۰  ۱8/585/۰۰۰  35۰/۰۰۰  59 خواب فانتزی ۱ 
۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱۱۴-پنل ال   2۱/۴5۰/۰۰۰  ۱9/3۰5/۰۰۰  55۰/۰۰۰  39 دی توکار ۱5 وات ۱ 
ای دی توکار ۱2 وات ۱ 25 ۴5۰/۰۰۰ ۱۰/۱25/۰۰۰ ۱۱/25۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱۱5- پنل 
ال دی دی توکار 9 وات ۱ ۱۱ 35۰/۰۰۰ 3/۴65/۰۰۰ 3/85۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱۱6- پنل ال 
پارس   -۱۱7 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  2/5۰۰/۰۰۰  2/25۰/۰۰۰  25۰/۰۰۰  ۱۰  ۱ وات   6 توکار  دی  ای 
گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰  325/۰۰۰/۰۰۰  292/5۰۰/۰۰۰  ۱/3۰۰/۰۰۰  5۰  5 فانوسی  وات   6۰ شهاب 
۱۱8- پارس خزر ۱5 وات 5 5۰ 35۰/۰۰۰ 78/75۰/۰۰۰ 87/5۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱۱9- 
 2۰/۰۰۰  ۱۰۰  ۱2 انتن  فیش   -۱2۰  ۱۰۰/8۰۰/۰۰۰  ۱۰۰/8۰۰/۰۰۰  6۰/۰۰۰  ۱68۰  ۱ متر  فاز 
 8/8۰۰/۰۰۰  8/8۰۰/۰۰۰  ۴۰/۰۰۰  22۰  ۱ دیواری  راهی  تبدیل سه   -۱2۱  2۴/۰۰۰/۰۰۰  2۴/۰۰۰/۰۰۰
۱22- فیوز ۴۰ امپر دوبکه المان ۱ 27 ۴۰۰/۰۰۰ ۱۰/8۰۰/۰۰۰ ۱۰/8۰۰/۰۰۰ ۱23- فیوز مینیاتوری 25 امپر 
۱ 8۴ 33/۴۰۰/۰۰۰ 33/6۰۰/۰۰۰ ۱2۴- المپ ۱/2 وات ۱ ۱۰۰ 7۰/۰۰۰ 6/3۰۰/۰۰۰ 7/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ 
درصد کسر بدون گارانتی ۱25- المپ ۴5 وات پارس خزر ۱ ۱۱ ۱/2۰۰/۰۰۰ ۱۱/88۰/۰۰۰ ۱3/2۰۰/۰۰۰ ۱۰ 
درصد کسر بدون گارانتی ۱26- سرپیچ ساده دیواری ۱ 7۰ 6۰/۰۰۰ ۴/2۰۰/۰۰۰ ۴/2۰۰/۰۰۰ ۱27- المپ 5 
وات سی او بی ۱ 6۰ ۱5۰/۰۰۰ 8/۱۰۰/۰۰۰ 9/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱28- المپ پارس 7۰ 
۱۰ درصد کسر بدون گارانتی ۱29- فن هیتر 3۰۰۰   2/5۰۰/۰۰۰  2/25۰/۰۰۰  5۰/۰۰۰  5۰ وات رشته ای ۱ 
 8/۰۰۰/۰۰۰  5۰۰/۰۰۰  ۱6  ۱ فن هیتر کودک   -۱3۰  ۱2/5۰۰/۰۰۰  ۱2/5۰۰/۰۰۰  5۰۰/۰۰۰  25  ۱ وات 
۱۰ درصد   ۱8/۰۰۰/۰۰۰  ۱6/2۰۰/۰۰۰  ۱5۰/۰۰۰  ۱2۰ ۱3۱- المپ 6 وات شمسه شمعی ۱   8/۰۰۰/۰۰۰
کسر بدون گارانتی۱32- المپ پارس خزر 32 وات کم مصرف ۱ 25 35۰/۰۰۰ 7/875/۰۰۰ 8/75۰/۰۰۰ کسر 
 ۱۰  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  36/۰۰۰/۰۰۰  2۰۰/۰۰۰  2۰۰ cob مارک ان بی سی ۱  بدون گارانتی ۱33- المپ 7 وات 
درصد کسر بدون گارانتی ۱3۴- المپ کم مصرف ۱6 وات اریانو ۱۰۰ 3۰۰/۰۰۰ 27/۰۰۰/۰۰۰ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 6/95۱/۰۰۰/۰۰۰  6/95۱/۰۰۰/۰۰۰  7/۰۰۰/۰۰۰  993  2/5 سیم   -۱35 گارانتی  بدون  کسر  درصد   ۱۰
 83  ۱۱*۱ سفید  سیم   -۱37  2/383/5۰۰/۰۰۰  2/383/5۰۰/۰۰۰  3/5۰۰/۰۰۰  68۱  ۱  ۱/5 سیم   -۱36
 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱  ۱  2  2/5 سیم   -۱38  2۰7/5۰۰/۰۰۰  2۰7/5۰۰/۰۰۰  2/5۰۰/۰۰۰
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱39- سیم ۱*۱۱ 2۰ 2/5۰۰/۰۰۰ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰- سیم سفید ۱/5 * 2 
8۱ ۴/5۰۰/۰۰۰ 36/۰۰۰/۰۰۰ 36/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۱- سیم سفید ۰/75*2 ۱ 9 ۴/۰۰۰/۰۰۰ 36/۰۰۰/۰۰۰ 
 ۱  ۱  2*۴ کابل   -۱۴3  27/۰۰۰/۰۰۰  27/۰۰۰/۰۰۰  ۱3/5۰۰/۰۰۰  2  ۱  5*۱ کابل   -۱۴2  36/۰۰۰/۰۰۰
 ۴7/76۰/۰۰۰  ۱5/92۰/۰۰۰  3  ۱  2*2/5 کابل   -۱۴۴  ۱9/5۰۰/۰۰۰  ۱9/5۰۰/۰۰۰  ۱9/5۰۰/۰۰۰
۴7/76۰/۰۰۰ ۱۴5- کابل 2/5 *3 ۱ ۱ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴6- کابل 6*2 ۱ ۱ 
 ۱2/۰۰۰/۰۰۰  ۱2/۰۰۰/۰۰۰  ۱  ۱  ۴*۱ کابل   -۱۴7  3۴/۴۰۰/۰۰۰  3۴/۴۰۰/۰۰۰  3۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۴9- موتور سیکلت هوندا   ۱57/5۰۰/۰۰۰  ۱57/5۰۰/۰۰۰  ۱۰/5۰۰/۰۰۰  ۱  ۱  ۱*۴ -۱۴8  ۱2/۰۰۰/۰۰۰
۱ ۱ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ که مقرر گردیده کلیه اجناس و اموال منقول فوق الذکر 
به صورت یک جا در روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/29 ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به ادرس: قم – خیابان ساحلی – 
واحد   – زندانیان  امور  بر  نظارت  دفتر  زیرزمین  طبق   – حقوقی  های  دادگاه  ساختمان   – قم  شهرستان  دادگستری 
مزایده دادسرا ، از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ، مزایده از قیمتی که توسط کارشناس تعیین شده شروع 
از برنده  و در نهایت به شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید که فروخته ده درصد ان را نقدا و فی المجلس 
قیض  و  تودیع  دادگستری  صندوق  به  مزایده  برگزاری  از  پس  ماه  یک  ظرف  حداکثر  باید  را  الباقی  و  اخذ  مزایده 
سپرده یا اصل سند واریزی انرا تسلیم نماید و در غیر این صورت کل مبلغ ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده مطابق مقررات تجدید می گردد ضمنا طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل 

از موعد مزایده با هماهنگی این مرجع از اموال مذکور بازدید نمایند. 
دادیار ناظر زندان دادسرای قم – بنیامین محمدی

دستگیری ۵ حفار غیرمجاز در 
روستای حصار شنه استان قم

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
مشارکت  با  غیرمجاز  حفاری  تیم  یک  دستگیری  از  قم  صنایع دستی 

خبرداد. استان  مرکزی  بخش  در  بسیجیان 
پنج  دستگیری  به  اشاره  با  قم،  در  فارس  با  گفتگو  در  بازگیر  فرامرز 
استان  مرکزی  بخش  توابع  از  شنه  حصار  روستای  در  غیرمجاز  حفار 
شهید  بسیج  حوزه  بسیجیان  همکاری  با  اقدام  این  کرد:  اظهار  قم 

است. شده  انجام  جاللی 
وی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز توسط 
بررسی  از  پس  حصارشنه  روستای  در  گنج  کردن  پیدا  برای  نفر  پنج 
بیل  حضور  همچنین  و  صورت گرفته  حفاری  مشاهده  و  به عمل آمده 
و  دستگیر  غیرمجاز  حفاران  بسیج،  عوامل  همکاری  با  مکانیکی، 

شد. توقیف  آنها  به  متعلق  خودروی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
قبضه  دو  توقیفی  خودروی  از  بازرسی  در  افزود:  قم  صنایع دستی 
ابزارآالت رمالی کشف و ضبط و در  سالح سرد، پنج کتاب و تعدادی 

شدند. استان  قضایی  مرجع  تحویل  متهمان  نهایت 

قضاوت داوران قمی در 
مسابقات پومسه کشوری

قضاوت  با  کشور  پومسه  نوجوانان  لیگ  و  یک  دسته  لیگ  مسابقات 
یافت. پایان  قمی  داور  پنج 

محمد  و  رفیعی  وعباس  موسوی  سادات  وسمیرا  صفدری  طاهره 
پومسه در بخش  ترتیب در مسابقات لیگ دسته یک  به  ربانی  حسین 

کردند. قضاوت  مردان   و  زنان 
نوجوانان  لیگ  پومسه  مسابقات  در  نیز  چوبین  فردوس  همچنین 

کرد. قضاوت  کشور  دختر 
از حرکات دفاع و حمله است   پومسه تکواندو یک الگوی تعریف شده 

که در تکواندو مطرح شده است.
آموزشی  جنبه های  مهم ترین  از  یکی   )POOMSAE( پومسه  یا  فرم 
تکواندو  کالسیک  حرکات  از  ای  مجموعه  فرم  است.  رزمی  هنرهای 
پا و جابجایی است که براساس  شامل تکنیک های ایستادن، دست، 
را  فرم هایی  باتجربه  اساتید  از  برخی  البته  شده اند.  طراحی  منطق 

می پردازند. آن ها  تدریس  به  و  کرده اند  ابداع  شخصًا 

خبـر

●  درخشش دختران قمی در مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور     ●

●  برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی تیراندازی در قم     ●

◄      دختران قمی در سه رده نونهاالن، جوانان و بزرگساالن در مسابقات 
کیک بوکسینگ به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند.

در  ماه  تیر  سوم  تا  یکم  روزهای  طی  که  مسابقات  این  ایرنا،  گزارش  به 
قمی  دختران  درخشش  با  شد،  برگزار  خوزستان  استان  دزفول  شهرستان 

بود.  همراه 

در رده سنی نونهاالن نازنین زهرا شاقی در وزن منفی 25 و بهار عربی 
نژاد در وزن منفی 5۰ مقام دومی را از آن خود کردند.

در بخش جوانان کوثر احمدی در وزن منفی 55 و آیدا طاهری در وزن 
را دریافت کردند؛ همچنین عسل شاکر در وزن  منفی 75 کمربند طالیی 
منفی 55 و مهسا رمضانی در وزن منفی ۴۰ به مقام دوم و فائزه بوجویی در 

وزن منفی 65 به مقام سوم دست یافتند. 
سوم  مقام  به   6۰ منفی  وزن  در  شعبانی  زهره  نیز  بزرگساالن  دسته  در 

یافت. دست 
گفتنی است، مربیگری تیم اعزامی را استاد سمانه یوسف زاده بر عهده 

داشت.     ►

◄    هیئت تیراندازی قم از شناسایی استعداد های 
برتر این رشته و تشکیل تیم های پایه استان با برگزاری 

داد. خبر  همگانی  جشنواره 
استان  تیراندازی  هیئت  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم، جشنواره همگانی استعدادیابی استان با مشارکت 
بخش  دو  در  قم  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
دختران و پسران با حضور ۱53 نفر از متولدین ۱38۴ 
تا ۱388 در محل باشگاه تیراندازی شهید مهدی زین 

شد. برگزار  الدین 
از نزدیک   در این جشنواره که نفرات شرکت کننده 

به  مربیان  نظر  با  اند   شده  آشنا  ورزشی  رشته  این  با 
مدت  به  و  آمد  درخواهند  مختلف  کالس های  عضویت 
تیراندازی  آموزش  به  استان  مربیان  نظر  زیر  ماه  سه 
برگزاری  و  مربیان  نظر  با  پایان  در  ؛  پرداخت  خواهند 
پایه  تیم های  عضویت  به  برتر  نفرات  مختلف  مسابقات 
کشوری  مختلف  مسابقات  به  و  آمد  درخواهند  استان 

شوند. می  اعزام 
جذب  و  دادن  انگیزه  برای  استان  تیراندازی  هیئت 
به صورت کامال  را  این رشته جشنواره  به  عالقه مندان 

► رایگان برگزار کرد.   

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات 
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   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۱25۱ شماره  -رأی   ۱
در  اصغر  فرزند  قنبری  حمیدرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱8۴6
 ۱۰99۴ ۱98 مترمربع پالک شماره  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 
 )۱3967 الف  قم.)م   8۴ دفترخانه   ۱397/۰2/3۱ ۱8۰6۰مورخ 

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 ۱5 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 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 

اتحادملت(  و   )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۰5

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/2۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم


