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کارگاه تولیدی پوشاک؛ 
پیشران طرح ملی توسعه 

مشاغل خانگی

داد. خبر  خانگی 
ملی  طرح  اجرایی  مدیر  شریفی،  یاسر 
گفتگو  در  قم،  خانگی  مشاغل  توسعه 
افزایی  هم  نشست  با  رابطه  در  ایسنا  با 
توانمند سازی بانوان روستایی عنوان کرد: 
هم  و  همفکری  راستای  در  نشست  این 
افزایی برای مهارت آموزی و اشتغال بانوان 

شد. برگزار  روستایی 
وی ادامه داد: در این نشست در رابطه 
با نقش توانمندسازی بانوان و اشتغال آنان 

در کاهش آسیب های اجتماعی و اقدامات 
بانوان  اشتغال  با  رابطه  در  شده  انجام 

شد. بیان  نکاتی 
این  حاشیه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افتتاح  پوشاک  تولیدی  کارگاه  نشست 
شد، بیان کرد: این کارگاه به همت یکی از 
پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
و با همکاری شورا و دهیاری روستا مبارک 

شد. اندازی  راه  آباد 
توسعه مشاغل  مدیر اجرایی طرح ملی 

در  که  کارگاه  این  داد:  ادامه  قم  خانگی 
به  بود  آموزشی  مجتمع  یک  فقط  گذشته 
یک کارگاه اشتغال آفرین برای بانوان روستا 
دارد. نیز  توسعه ای  تبدیل شد که ظرفیت 

با  کارگاه  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شده  اندازی  راه  جانبه  چند  همکاری 
است، گفت: اداره کل اتباع قم، دبیر خانه 
جهاد  خانگی،  مشاغل  توسعه  ملی  طرح 
روستای  دهیاری  و  شورا  قم،  دانشگاهی 
توسعه  و  تسهیلگری  دفتر  و  آباد  مبارک 

یکدیگر  با  تعامل  و  همکاری  با  قائم  شهر 
توانستند که این کارگاه اشتغال محور را در 
راستای توانمند سازی بانوان ایجاد کنند.
شریفی با بیان اینکه این کارگاه ظرفیت 
اشتغال برای ۱۵ نفر را فراهم کرده است، 
پیشرانان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
مشاغل خانگی با بازار فروش ارتباط دارند، 
تجهیزات مورد نیاز فراهم شد و افراد مورد 
نیاز هم آموزش های الزم را دریافت کردند 

و این کارگاه افتتاح شد.      ►
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واکنش وزیر ارشاد به عدم اکران فیلم »علفزار« در قم
مجوز وزارت ارشاد برای همه 

شهرهاست

بعضی  اکران  عدم  به  واکنش  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مجوزات  گفت:  قم،  در  »علفزار«  فیلم  جمله  از  سینمایی  فیلم های 
مسئله  اینکه  مگر  شهرهاست  همه  برای  ارشاد  وزارت  شده  صادر 
موضوع  این  از  بنده  کرد،  بررسی  باید  را  آن  که  باشد  داشته  خاصی 

می کنم. پیگیری  و  نداشتم  خبر 
حاشیه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد 
پرسش  به  پاسخ  در  قم،  در  دینی  مطبوعات  جشنواره  اختتامیه  آیین 
جلوگیری  و  سلیقه ای  رفتارهای  خصوص  در  بیست  شهر  خبرنگار 
قم،  در  »علفزار«  فیلم  جمله  از  سینمایی  فیلم  های  بعضی  اکران  از 
نداده  گزارشی  من  به  و  می شنوم  دارم  االن  را  موضوع  این  گفت: 

می کنم. بررسی  را  موضوع  این  بودند، 
آیا  اینکه  خصوص  در  همچنین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فیلم های  نمایش  از  جلوگیری  در  وزارتخانه  این  سوی  از  بخشنامه ای 
سینمایی در بعضی شهرها از جمله قم ابالغ شده است؟، گفت: خیر 
اینکه  مگر  شهرهاست  همه  برای  ارشاد  وزارت  شده  صادر  مجوزات 
این  از  بنده  کرد،  بررسی  باید   را  آن  که  باشد  داشته  خاصی  مسئله 

می کنم. پیگیری  و  نداشتم  خبر  موضوع 
فیلم  اکران  از  روز   ۴۰ از  بیش  که  حالی  در  می شود  خاطرنشان 
»علفزار« در سینماهای سراسر کشور با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
این فیلم در  اکران  اسالمی دولت سیزدهم می گذرد، همچنان اجازه 

است. نشده  داده  قم 
بوده  سابقه  به  مسبوق  نیز  دیگر  دوره های  در  پیش تر  که  موضوعی 
شده  استان  در  سینما  به  عالقه مندان  از  بسیاری  اعتراض  موجب  و 
است که چرا حق تماشای فیلمی را ندارند که در دیگر شهرها با مجوز 

پرده می رود. روی  ارشاد  وزارت 

تجمع بزرگ عفاف و حجاب در 
قم برپا می شود

تجمع بزرگ عفاف و حجاب با عنوان شکوه حیا با حضور خانواده های 
قمی به همراه اجرای سرود سالم فرمانده و وداع با پیکر شهید گمنام 

در میدان آستانه قم برگزار می شود.
بزرگ  تجمع  حجاب،  و  عفاف  ملی  روز  مناسبت  به  مهر،  گزارش   به 
عفاف و حجاب با عنوان شکوه حیا روز سه شنبه هفته جاری ساعت 
معصومه  حضرت  مطهر  حرم  جوار  در  و  قم  آستانه  میدان  در   ۱۸:۳۰

می شود. )س(برگزار 
قم  مردم  نماینده  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  کرد  خواهد  سخنرانی  تجمع  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجید  و  راویتگری  به  مقدس  دفاع  راویان  از  جاللیان  حجت االسالم 

می پردازند. شعرخوانی  به  قمی  جوان  شاعران  از  تال 
با پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس که  حاضرین در این اجتماع 

به تازگی تحفص شد نیز وداع خواهند کرد.
تجمع  برنامه های  از  دیگری  بخش  نیز  فرمانده  سالم  سرود  اجرای 

است. قم  در  حجاب  و  عفاف  بزرگ 

خبـر

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز      ◄
سفر  در  اینکه  بیان  با  قم  استان  مدارس 
در  پروژه   ۶ استان  به  جمهوری  ریاست 
قرار گرفت که مقرر  آموزشی مد نظر  حوزه 
تا   ۱۴۰۱ سالهای  در  آن  اعتبارات  شد 
۱۴۰۳ تأمین گردد، یادآور شد: با پیگیری 
سال  در  استاندار  طرف  از  استانی  های 
این  در  را  خوبی  های  تخصیص   ۱۴۰۰

داشتیم. مقرر  موعد  از  پیش  زمینه 
این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست 
که یکی از مهم ترین عوامل در توسعه همه 
است  آموزش  امر  به  توجه  ها  کشور  جانبه 
تعلیم  سیستم  تأثیر  از  نباید  مسئولین  و 
در  ای  توسعه  اهداف  تحقق  در  تربیت  و 
نه  آموزش  مسئله  لذا  باشند  غافل  کشور 
به  باید  بلکه  ساختاری  نظر  از  باید  تنها 
قرار  توجه  مورد  نیز  ها  ساخت  زیر  لحاظ 

گیرد.
آموزشی  فضاهای  وجود  بین  این  در 
تراکم دانش  تعداد  با  و متناسب  استاندارد 
و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  آموزی 
عنوان  به  قم  استان  برای  امر  این  اهمیت 
بر  ساله  هر  که  پذیر  مهاجر  استان  یک 
تعداد جمعیت دانش آموزی آن افزوده می 

است. ضروری  شود 
و  گری  مطالبه  رویکرد  راستای  در 
های  زمینه  در  مسئوالن  کردن  پاسخگو 
مردم  به  که  اموری  خصوص  به  و  مختلف 
مصوبات  است  مرتبط  جامعه  جوان  قشر  و 
توسط  استان  به  جمهوری  ریاست  سفر 

شد. بررسی  ایسنا  خبرگزاری 
رئیس جمهور در این سفر، ۱۴۸ مصوبه 
تعیین  را  قم  برای  مختلف  های  حوزه  در 
مهمی  نقش  تواند  می  آنها  اجرای  که  کرد 
های  حوزه  در  قم  استان  بالندگی  در 
فرهنگی  آموزشی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

باشد. داشته 
یکی از این مصوبات در حوزه نوسازی و 
تجهیز و توسعه مدارس بوده که باید دید تا 
چه میزان اعتبارات تخصیص یافته و پروژه 
بهره  از  ای  مرحله  چه  در  مصوب  های 

دارد. قرار  برداری 
احمدرضا اجتهادی مدیر کل  نوسازی، 
در  قم  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
سفر  که  آذر  اوایل  از  گفت:  گفتگویی، 

ریاست جمهوری قطعی شد پیگیری های 
استفاده  با  بتوانیم  که  داشتیم  را  متعددی 
از این فرصت به دست آمده بهترین نتیجه 

بزنیم. رقم  قم  استان  برای  را 
ریاست  سفر  در  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  در  پروژه   ۶ استان  به  جمهوری 

شد  مقرر  که  گرفت  قرار  نظر  مد  آموزشی 
 ۱۴۰۳ تا   ۱۴۰۱ سالهای  در  آن  اعتبارات 
های  پیگیری  با  شد:  یادآور  گردد،  تأمین 
 ۱۴۰۰ سال  در  استاندار  طرف  از  استانی 
تخصیص های خوبی را در این زمینه پیش 

داشتیم. مقرر  موعد  از 
پروژه  اولین  که  این  بیان  با  اجتهادی 
و  مدارس  تجهیز  و  تعمیر  به  مربوط 
هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای 
با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
بود، تصریح کرد: تأمین ۳۵ میلیارد تومان 
میلیارد   ۵ و  پرورش  و  آموزش  وزارت  را  آن 
امروز  تا  که  داشت  عهده  بر  نفت  وزارت  را 
تجهیزات  و  یافته  تخصیص  میلیارد   ۵
خواهد  انجام  آن  توزیع  و  خریداری  الزم 
 ۱۴۰۱ مالی  سال  شروع  با  همچنین  شد 
میلیارد   ۳۵ تامین  برای  هایی  پیگیری 

گرفت. خواهد  صورت  مابقی  تومان 
هزار   ۱۲ با  استثنایی  آموزشی  مجتمع 
دومین  را  پردیسان  در  زیربنا  مربع  متر 
کرد  عنوان  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبه 
میلیارد    ۸۰ به  نیاز  پروژه  این  گفت:  و 
میلیارد   ۴۴ تامین  که  دارد  اعتبار  تومان 
جمهوری  ریاست  سفر  در  آن  تومان 
گفت  همچنین  وی  است.  گردیده  مصوب 

مدرسه  پردیسان  در  حال  به  تا  متاسفانه   :
آموزان  والدین دانش  و  نداشتیم  استثنایی 
انتقال  برای  را  بسیاری  زحمت  استثنایی 
دانش آموزان به شهر متحمل می شدند تا 
عادی  مدارس  در  معلولیت  نوع  اساس  بر 

شوند. تحصیل  به  مشغول 

این  که خوشبختانه  این  بر  تاکید  با  وی 
شده  طراحی  پیش  قبل   مدتی  از  مجتمع 
جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  در  و  بود  
شامل  مجتمع  این  کرد:  بیان  شد،  وارد 
فضاهای  و  توانبخشی  مرکز  مدرسه،  چهار 
بوده  کاملی  مجموعه  لذا  است  جانبی 
کم  کشور  در  را  آن  نظیر  گفت  توان  می  و 

داریم.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
درسفر  که  این  بیان  با  استان  مدارس 
میلیارد   ۴۴ مجموعا  جمهوری  ریاست 
آموزشی  مجتمع  برای  اعتبار  تومان 
شد،  گرفته  نظر  در  پردیسان  استثنایی 
این مبلغ  از  یادآور شد: ۲۳ میلیارد تومان 
در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
قالب اعتبارات ملی و ۲۱ میلیاردتومان آن 
از  که  می شود  تامین  استانی  اعتبارات  از 
از محل  تومان  نیم میلیارد  و  این مبلغ ۱۱ 
محقق   ۱۴۰۰ سال  در  استانی  اعتبارات 

است. شده 
مجتمع  اول  فاز  اظهارکرد:  اجتهادی 
سال  در  پردیسان  استثنایی  آموزشی 
خواهد  برداری  بهره  به  جدید  تحصیلی 

. سید ر
وی سومین مصوبه را مجتمع نیمه کاره 

بلوار  در  )علیه السالم(  رضا  امام  هنرستان 
این  شد:  متذکر  و  کرد  معرفی  خرداد   ۱۵
قدیمی  آموزشی   فضاهای  از  هنرستان 
متر   ۴۵۰۰ تقریبی  بنای  زیر  با  تخریبی  و 
ملی  منابع  از  اعتبار  تأمین  با  که  بود  مربع 
مقاوم(  غیر  مدارس  بازسازی  و  )تخریب 
بعلت  مابقی  و  شده  انجام  آن  کاری  سفت 

است. نشده  اعتبارتکمیل  تأمین  عدم 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
هنرستان  که  این  بیان  با  استان  مدارس 
بسیار  مجتمع  السالم  علیه  رضا  امام 
کارگاهی است  لحاظ فضاهای  به  مناسبی 
تکمیل  اعتبار  تأمین  عدم  دلیل  به  اما 
تکمیل  کرد:  ابراز  است،  نشده  آغاز  پروژه 
)علیه السالم(  رضا  امام  هنرستان  مجتمع 
آموزش  وزارت  و  استانی  منابع  مشارکت  با 
  ۱۴۰۳ تا   ۱۴۰۱ های  سال  در  پرورش  و 
قرار  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  در 
 ۱۴۰۰ سال  های  تخصیص  در  اما  گرفت 
برای آن رقمی در نظر گرفته نشد و انشالله 
منابع  از   ۱۴۰۱ سال  های  تخصیص  در 
هایی  بینی  پیش  آن  برای  ملی  و  استانی 
آینده  سال  امیدواریم  و  داشت  خواهیم 
قرار  آموزان  دانش  خدمت  در  مجتمع  این 

. بگیرد
چهارمین  که  این  به  اشاره  با  اجتهادی 
پروژه مصوب سفر ریاست جمهوری تکمیل 
مدرسه محله ۷ پردیسان است، ادامه داد: 
اعتبارات  محل  از  مدرسه  این  ساخت 
استانی و ملی پیشرفت ۴۵ درصدی داشته 
که  شده  انجام  ساختمان  کاری  سفت  و  
نیمه  صورت  به  گذشته  سال  دو  حدود  از 
بالغ  اعتباری  لذا  است،  مانده  باقی  کاره 
سفر  مصوبات  در  تومان  میلیارد   ۲۰ بر 
ریاست جمهوری به این پروژه تعلق گرفت 
عهده  بر  آن  تومان  میلیارد   ۱۰ تأمین  که 
قالب  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از منابع  اعتبارات ملی و ۱۰ میلیاردتومان 

گرفت. قرار  خیرین  و  استانی 
تکمیل  پروژه  کرد:  تأکید  ادامه  در   وی 
مدرسه محله ۷ با تأمین ده میلیارد از منابع 
 ۷۰ حدود  و  است  اجرا  حال  در  استانی 
کافی  دلیل  به  اما  داشته  پیشرفت  درصد 
پروژه در  این  از  برداری  بهره  اعتبار  نبودن 
صورت  در  لذا  نیست  پذیر  امکان  ماه  مهر 

منابع  از  پروژه  این  اعتبارات  مابقی  تامین 
تحصیلی  سال  در  آن  اتمام  امکان  ملی 

دارد. وجود  جدید  
خرداد   ۱۵ اردوگاه  مجموعه  اجتهادی 
جمهوری  ریاست  سفر  مصوبه  پنجمین  را 
عنوان کرد و گفت: تقریبا از اوایل دهه نود 
با  آموزشی  و  فرهنگی  مجتمع  یک  کلنگ 
زیربنای ۳۵۰۰ متر مربع شامل سالن آمفی 
سالن  و  غذاخوری  سالن  و  سینما  تئاتر، 
آموزشی  به موضوعات  مربوط  های جانبی 
زمین  به  پردیسان  نزدیکی  در  فرهنگی  و 
خورد و کامال از منابع داخلی و اختصاصی 
شد  آغاز  پروژه  پرورش  و  آموزش  مجموعه 
امکان  مشکالت  از  برخی  جهت  به  اما 

نداشت. وجود  پروژه  تکمیل 
 ۱۳۹۶ سال  از  که  این  به  اشاره  با  وی 
این پروژه به اداره نوسازی مدارس تحویل 
ریاست  از سفر  یادآور شد: قبل  داده شد، 
درصد   ۶۰ حدود  پروژه  این  جمهوری 
عدم  دلیل  به  سال  چند  و  داشت  پیشرفت 

بود. مانده  متوقف  اعتبار  تامین 
که  این  بیان  با  ادامه  در  اجتهادی 
برای  تومان  میلیارد   ۳۰ بر  بالغ  اعتباری 
اعتباری  افزود:  شد،  مصوب  پروژه  این 
محل  از  تومان  میلیارد  نیم  و  هفت  حدود 
پروژه  برای   ۱۴۰۰ سال  استانی  اعتبارات 
فاز  لذا  یافت  تخصیص  خرداد   ۱۵ اردوگاه 
اول این مجموعه یعنی سالن آمفی تئاتر را 
میلیارد   ۹ حدود  در  نقدی  اعتبار  تأمین  با 
و پانصد میلیون تومان به دهه فجر امسال 

رساند. خواهیم 
در  سفر  مصوبه  ششمین  همچنین  وی 
حوزه آموزش و پرورش را کاهش بازماندگی 
سطح  ابتدایی  مقطع  دختران  تحصیل  از 
نمودند  اعالم   ۱۴۰۱ سال  در  استان 
و  آموزش  کل  اداره  بعهده  آن  اجرای  که 

باشد. می  قم   استان  پرورش 
که  این  بر  تأکید  با  پایان  در  اجتهادی 
تأمین  لحاظ  به  ویژه  سال  یک  امسال 
هنرستان  خصوص  به  و  مدارس  تجهیزات 
مناسبی  اعتبارات  کرد:  بیان  است،  ها 
استانی  و  ملی  سطح  در  مختلف  منابع  از 
اوایل  یا  و  تیرماه  اواخر  در  و  کردیم  تأمین 
مردادماه توزیع وسیعی در حوزه تجهیزات 

► داشت.    خواهیم 

بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور به قم

●  مصوبات آموزشی سفر رییس جمهور به قم در چه مرحله ای است؟   ●

زنان  ◄      جانشین مسئول سازمان بسیج جامعه 
قالب  در  برنامه   400 از  بیش  اجرای  از  قم  استان 
خبرداد  حجاب  و  عفاف  هفته  مناسبت  به  عنوان   12
شناختی،  جنگ  در  زنان  جامعه  بسیج  گفت:  و 
دنبال  جدی   صورت  به  را  فرهنگی  فعالیت های 

. می کند
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  شکریان  لیال 
به معروف  امر  به واسطه  شهدای مسجد گوهرشاد که 
کرد:  اظهار  رسیدند،  شهادت  به  منکر  از  نهی  و 
امیدواریم که روح این شهدای عزیز که ناظر بر اعمال 

باشند. راضی  و  خوشنود  ما  از  است،  ما 
روح  افق  و  انسان  آفرینش  زینت بخش  را  زن  وی 
کرد:  اضافه  و  دانست  الهی  رحمت  تجلی گاه  را  او 
دامن زن مدرسه بشریت است و همین است که امام 
معراج  به  مرد  زن،  دامن  از  که  فرمودند  راحل)ره( 
می رود و به همین دلیل است که می گوییم کمال مرد 

نیست. امکان پذیر  زن  بدون 
سپاه  زنان  جامعه  بسیج  سازمان  مسئول  جانشین 
واالیی  جایگاه  یک  از  زن  کرد:  تصریح  قم  استان 
نیازمند  جایگاه  این  از  حراست  که  است  برخودار 
صورت  این  در  که  است  حجاب  صدف  در  ماندن 

شد. خواهد  حفظ  او  ارزش 
فرهنگی،  نمادی  به عنوان  حجاب  و  عفاف  از  وی 
به  دشمن  گفت:  و  برد  نام  انقالبی  و  ملی  دینی، 
همین  به  است  شده  نماد  این  قدرت  متوجه  خوبی 
وارد  به فرهنگ حجاب و عفاف  برای ضربه زدن  علت 

است. خود  اهداف  پیشبرد  درحال  و  شده  میدان 
در  مسلمان  زن  گرفتن  قرار  هدف  از  شکریان 
تاریخ  در  گفت:  و  کرد  یاد  دشمن  شناختی  جنگ 
انقالب های مختلف داریم که استعمارگران و یهودیان 
برای سرکوب کردن انقالب ها از ظرفیت زنان استفاده 

کرده اند.

بردن  بین  از  برای  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بانوان است،  از سر  برداشتن چادرها  به دنبال  اسالم 
اگر  و  است  ملی  کیان  حافظ  زن  حجاب  کرد:  عنوان 
حفظ  انسان  کیان  و  وطن  شود،  حفظ  زنان  حجاب 

می شود.
رژیم  امروز  سیاسی  راهبرد  افزود:  شکریان 
شیوه های  که  است  صورت  این  به  نیز  صهیونیستی 
براندازی جوامع اسالمی را با استفاده از مواد مخدر، 
می کنند. دنبال  غربی  لباس های  و  الکی  مشروبات 

تحقق  برای  مهم  عنصر  دو  را  عفت  و  حیا  وی 
نیروی  حیا  کرد:  مطرح  و  دانست  اسالمی  حجاب 
بازدارنده مقابل اعمال حرام است که موجب می شود 

نرود. حرام  عمل  سمت  به  انسان  که 
قم  استان  سپاه  زنان  جامعه  بسیج  ارشد  مدیر 
خاطرنشان کرد: عفاف حالتی درونی است که زمینه 
می سازد  فراهم  را  حجاب  و  پوشش  به  فرد  گرایش 
ترویج  دختران  و  زنان  میان  در  را  حیا  و  عفت  اگر  و 

. هیم د
از قرآن کریم  آیه  از 10  اینکه بیش  به  با اشاره  وی 
داد:  ادامه  است،  یافته  اختصاص  عفاف  و  حجاب  به 
برای  و  است  الی الله  قرب  دینی  اعمال  اصلی  هدف 
و  زنان  میان  در  را  عفاف  و  حجاب  بخواهیم  اینکه 
آموزه های  ترویج  دنبال  به  باید  کنیم  نهادینه  دختران 

باشیم. دینی 
شکریان از تالش دشمن برای دین گریزی دختران 
است  این  زنان  جامعه  بسیج  تالش  گفت:  و  کرد  یاد 
به  دختران  برای  عقلی  روش های  با  را  حجاب  که 
و  پایگاه ها  ظرفیت  از  زمینه  این  در  و  برساند  اثبات 

است. شده  استفاده  مقاومت  حوزه های 
میان  در  عفاف  و  حجاب  ترویج  اینکه  بیان  با  وی 
دختران کم سن و سال آغاز شده است، عنوان کرد: 
نیست  مشقت بار  تحمیل  یک  تنهایی  به  حجاب  حکم 

باید  و ما  ارزشمندی و شرافت آدمی است  بلکه عامل 
موجب  حجاب  که  بفهمانیم  خود  نوجوان  و  جوان  به 

می شود. شرافت 
ایام  طی  زنان  جامعه  بسیج  کرد:  مطرح  شکریان 
هفته  طی  اما  دارد  مختلفی  برنامه های  سال  مختلف 
دنبال  را  متفاوتی  برنامه های  ویژه  حجاب  و  عفاف 
در  عنوان   12 قالب  در  برنامه   400 امسال  و  می کند 
آموزشی  کارگاه های  که  است  گرفته  قرار  کار  دستور 
ترویج زیست عفیفانه، تجمع هفته حجاب و عفاف در 
جمله  از  مهر،  سفیران  طهورا،  جشنواره  تیرماه،   21

برنامه هاست. این 
وی از برگزاری همایش شکوه حیا در میدان آستانه 
با  تیرماه   21 عفاف  و  حجاب  تجمع  گفت:  و  کرد  یاد 

حضور خانوادگی مردم قم برگزار خواهد شد.
عفاف  و  حجاب  مبلغان  اینکه  بیان  با  شکریان 
حضور  شهر  مختلف  نقاط  در  مهر  سفیران  قالب  در 
محوریت  با  دختری  پدر  پویش  گفت:  یافت،  خواهند 
تهیه  پدران،  توسط  محجبه  دختران  به  هدیه  اهدای 
چراغ  طرح  اجرای  حجاب،  با  دختران  از  مستند 
الگوهای  و  محجبه  کسبه های  از  تجلیل  هدف  با 
اصناف در حوزه حجاب و عفاف، برگزاری کرسی های 
دیگر  جمله  از  نودی ها  دهه   پویش  و  آزاداندیشی 
با  و  زنان  جامعه  بسیج  همت  به  که  است  برنامه هایی 
دنبال  استان  فرهنگی  مشارکت مجموعه های مختلف 

می شود.
وی از تولید عکس نوشت، موشن گرافی، پادکست 
نیز  یاد کرد و گفت: ویژه نامه عفاف و حجاب  و کلیپ 
با حجاب  با محوریت سخنرانی ها و کلیپ های مرتبط 
اختیار عموم  در  و  تهیه شده  در هفته جاری  و عفاف 

قرار خواهد گرفت.
زنان  جامعه  بسیج  اینکه  به  اشاره  با  شکریان 
دشمن،  فرهنگی  و  شناختی  جنگ  مقابل  در 

دنبال  جدی   صورت  به  را  فرهنگی  فعالیت های 
ازدواج  حوزه  در  مجموعه  این  کرد:  عنوان  می کند، 
آسان و فرزندآوری نیز ورود جدی داشته و با مشارکت 
بسیج  و  اصناف  بسیج  پزشکی،  جامعه  بسیج  اقشار 
است. کرده  دنبال  را  مختلفی  برنامه های  دانشجویی 
وی احیای هویت زن مسلمان ایرانی را دیگر هدف 

حائز اهمیت بسیج جامعه زنان برشمرد و گفت: یکی 
زن  هویت  که  است  این  زنان  جامعه  بسیج  وظایف  از 
شود  محقق  هدف  این  اگر  که  کند  احیا  را  مسلمان 
از آسیب های اجتماعی برطرف خواهد شد. بسیاری 

دهه  نوجوانان  گروهان  کرد:  خاطرنشان  شکریان 
به منظور  نباشد  چه  باشد  بسیجی  چه  هشتادی 
در  ویژه  به  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه های  پیشبرد 
مطلوبی  دستاوردهای  و  شده  تشکیل  مجازی  فضای 

است. داشته 
وی از ایجاد خانه سبز، خانه اعتماد و ارائه مشاوره 
ما  سعی  گفت:  و  کرد  یاد  محالت  در  افراد  عموم  به 
این است که با کمک حوزه ها و پایگاه ها مشاوره های 
مورد نیاز را با استفاده از ظرفیت اساتید حوزه مشاوره 

به صورت رایگان به نیازمندان ارائه دهیم.    ►

به مناسبت هفته عفاف و حجاب؛ 

●  برنامه های بسیج جامعه زنان استان قم تشریح شد     ●
ترویج حجاب و عفاف میان دختران کم سن و سال آغاز شده

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  اصلی    ۱۹۵۶/۶۹۵/۱۵۳۳ به پالک شماره  بنا شده    احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
بخش دو ثبت قم )خیابان نیروگاه بلوار شهید علیدوست کوچه ۱۲ پالک ۲( که بنام  بهمن آقا زیارتی فراهانی   فرزند صفرعلی و 
فرغت آقازیارتی فراهانی فرزند علی   می باشد،  در حال حاضر در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم رعایت ماده ۶۷ آئین نامه 
نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  از طرفی مطابق  نیامده  بعمل  تحدید حدود   تحدید حدود(  روز  و  گهی  آ فواصل  رعایت  ثبت )عدم  قانون 
تقاضای  به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی   تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان 
۱۴۰۱/۴/۱۱ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز  سه شنبه   مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   مالک مذکور به وارده ۲/۹۲۰۲ – 
نماینده  یا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  ظهر   ۱۲/۳۰ الی   ۸/۳۰ ساعت 
تنظیم  تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  گهی  آ در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  رساند  می  قانونی 
رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  و  مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس 
خواهد شد ضمنا طبق تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست 

الف۱۵۴۳۱(  )م  نماید./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  دادخواست  تقدیم  گواهی 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

 عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۶۱۶ از  فرعی   ۲۸۲ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی بلوار امین – روبروی صدا و سیما – کوچه ۱۳ – فرعی دوم – سمت راست – پالک ۷۷  که بنام حسین جان صمدی 
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  صدرالدین  فرزند  لنکرانی  
 – بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۳۸۷۳ 
الی ۱۲ صبح در محل  ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰  ساعت ۸/۳۰ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می  وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۳۴۱( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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سازمان آگهی های 
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آگهی می پذیرد
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www.gooyeh-qom.com

نخستین جشنواره ملی مطبوعات      ◄
کار  به  قم  در  برگزیدگان  معرفی  با  دینی 

داد. پایان  خود 
به گزارش شهر بیست، مراسم اختتامیه 
دینی  مطبوعات  ملی  جشنواره  نخستین 
تاالر  تیرماه در   ۱۶ پنجشنبه  از ظهر  پیش 

برگزار شد. فرهنگ و هنر 
وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد 
الله  آیت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
مقدس  آستان  تولیت  سیدمحمدسعیدی 
معصومه)سالم الله علیها(  فاطمه  حضرت 
مجتبی  حجت االسالم  قم،  جمعه  امام  و 
فراهانی  احمدامیرآبادی  و  ذوالنوری 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان 
محسن  و  مقیمی  ابوالقاسم  اسالمی، 
ایمان  قم،  استاندار  معاون  امیدیان 
داخلی  مطبوعات  مدیرکل  شمسایی 
امیر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  علی 
مسئوالن  جمله  از  قم  استان  اسالمی 

بودند. مراسم  در  حاضر 
تالوت  از  بعد  مراسم  این  ابتدای  در 
جمهوری  سرود  پخش  کریم،  قرآن  آیات 
هنرنمایی  با  نمایش  اجرای  اسالمی، 
سید  شعرخوانی  و  حسینی  محمد  سید 
شهادت  سالروز  مناسبت  به  علوی  احمد 
عموزاده  امیرعلی  باقر)ع(،  محمد  امام 
به  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت  خیرمقدم  مراسم  در  حاضر  مهمانان 
عصر  پیامبران  عنوان  به  خبرنگاران  از  و 

کرد. یاد  جدید 
خوراک  تهیه  در  نشریات  مؤثر  نقش 

جامعه فکری 
مردم  نماینده  ذوالنوری  حجت االسالم 
طی  و  شد  دعوت  جایگاه  به  ادامه  در  قم 
صرف  به  نشریه  هر  کرد:  اظهار  سخنانی، 
رسانی  اطالع  بستر  یا  رسانه  یک  اینکه 
است از نظر دینی و اخالقی دارای ارزش 
ذاتی نیست و الزم است نشریات تعهداتی 
ضاللت  و  گمراهی  سبب  تا  باشند  داشته 

نشوند. مردم  و  جامعه 
وی با اشاره به اهمیت خوراک فرهنگی 
مبنای  بر  داد:  ادامه  جامعه،  به  فکری  و 
یک  کردن  گمراه  دینی  تعالیم  و  ها  آموزه 
یک  هدایت  و  او  قتل  حکم  در  انسان 

است. فرد  کردن  زنده  حکم  در  انسان 
امروز  کرد:  خاطرنشان  ذوالنوری 
فضای  در  فکری  خوارک  روی  کنترلی 
مشکل  همین  و  ندارد  وجود  مجازی 
و  حب  خاطر  به  نیز  مطبوعات  در  گاهی 
احساس  جناحی  و  سیاسی  بغض های 
به  پاک  خبر  رساندن  از  مانع  که  شود  می 

شود. می  مخاطب 
که  اتفاقاتی  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
در عرصه مطبوعات رخ می دهد خوشایند 
بغض های  و  حب  داشت:  اظهار  نیست، 
از  جناحی  و  حزبی  منافع  و  سیاسی 
تا اخبار و  عواملی است که سبب می شود 
به جامعه  واقع  به  منطبق  و  تحلیل درست 

نشود. منتقل 
ارسال ۸۰۰ اثر به جشنواره

محمد  مراسم،  این  از  دیگری  در بخش 
ملی  جشنواره  اجرایی  دبیر  محرابی  جواد 
بیانیه  قرائت  ضمن  دینی،  مطبوعات 
گزارشی  ارائه  به  جشنواره،  داوران  هیئت 
این جشنواره  به  ارسال شده  آثار  تعداد  از 
خبرنگاران  از  نفر   ۱۹۵ گفت:  و  پرداخت 
به  را  اثر   ۸۰۰ بر  افزون  روزنامه نگاران  و 

کردند. ارسال  جشنواره  دبیرخانه 
غیرمستقیم  انتقال  داد:  ادامه  وی 
به  توجه  دینی،  مفاهیم  و  ارزش ها 
ارکان  به  توجه  اجتماعی،  آسیب های 
روانی  عملیات  از  استفاده  نویسی،  مقاله 
در چهارچوب اخالق اسالمی، استفاده از 
دینی،  مفاهیم  انتقال  در  شناسی  زیبایی 

تکنیک های  رعایت  گویی،  کلی  از  پرهیز 
آثار  ویژگی های  از  نگاری  روزنامه  اصولی 

بود. جشنواره  این  به  رسیده 
توسعه  به  کمک  کرد:  خاطرنشان  وی 
رسانه ای  فضای  در  دینی  مطبوعات 
تولید  برای  رسانه ای  تقویت فضای  کشور، 
و  خبرنگاران  از  تقدیر  دینی،  محصوالت 
شناسایی  رسانه،  درحوزه  روزنامه نگاران 
جهت  تالش  و  دینی  مطبوعات  ظرفیت 
آنها، ساماندهی فعالیت مطبوعات  معرفی 
ای،  حرفه  الگوهای  راستای  در  دینی 
و  مطالعه  برای  رسانی  فعاالن  ترغیب 
از  دینی  مطبوعات  خصوص  در  تحقیق 

بود. جشنواره  این  اهداف 
اولین  کرد:  خاطرنشان  محرابی 
بخش  سه  در  مطبوعات  جشنواره 
تخصصی  نشریات  و  موضوعی  حرفه ای، 
حوزه دین با ارسال آثاری از سراسر کشور 

داد. پایان  خود  کار  به  امروز 
و  بیان  آزادی  تأمین  به  دولت متعهد 

است  قلم 
مراسم،  این  ویژه  سخنران  ادامه  در 
وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد  دکتر 
سخنانی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  انقالبی  دولت  رویکرد  داشت:  اظهار 
شعار  قلم  آزادی  و  بیان  آزادی  از  حمایت 

است. عمل  بلکه  نیست، 
وی تصریح کرد: از ابتدای شکل گیری 
پایگاه  و  نشریه  صدها  به  امروز  تا  دولت 
خبری مجوز فعالیت داده ایم و سعی خود 
از  که  ایم  کرده  متمرکز  موضوع  این  بر  را 
حمایت  ها  خبرگزاری  و  مطبوعات  حیات 

. کنیم
ابراز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نشریات  و  مطبوعات  موضوع  در  داشت: 
مکتوب در حوزه جدیدی در بحث فناوری 
های نوین هستیم که مطبوعات در معرض 

باشد. گرفته  قرار  فروغی  کم 
چه  هر  امروز  داد:  ادامه  اسماعیلی 
انتشار  و  تولید  زمان  از  رویم  می  جلوتر 
از  مهمی  بخش  و  شده  تر  کم  فاصله  خبر 
می  اتفاق  نوین  فضای  در  رسانی  اطالع 
کنار گذاشتن  معنای  به  این مساله  و  افتد 

نیست. مکتوب  های  رسانه 
تعریف  همزیستی  به  امروز  افزود:  وی 
الکترونیک  و  مکتوب  رسانه  بین  ای  شده 
از  حمایت  دولت  در  ما  بنای  و  رسیم  می 

است. بخش  دو  هر 
گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ها  روزنامه  برخی   ۸۰ و   ۷۰ های  دهه  در 
اما  داشتند  شمارگان  نسخه  هزار   ۶۰۰ تا 
امروز شمارگان آن ها به شدت پایین آمده 
موضوع  این  از  حمایت  ما  بنای  اما  است 
وضعیت  هم  دنیا  در  حال  عین  در  و  است 

است. منوال  همین  به 
اسماعیلی ادامه داد افزود: در موضوع 
فشار  با  مکتوب  های  رسانه  از  حمایت 
با  که  شدیم  مواجه  ارز  تامین  برای  جدی 
قیمت  با  کاغذ  جمهوری،  رئیس  دستور 
و  شود  می  وارد  کشور  به  مناسب  بسیار 
می توانیم بخش مهمی از نیاز رسانه های 

کنیم. تامین  را  مکتوب 
می  ها  رسانه  همه  از  داشت:  ابراز  وی 
عمل  دلسوز  ملی  منافع  برای  خواهیم  
کنند و اصول مشترک برای منافع ملی هم 

باشد. راستا 
اسالمیگفت:  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
های  قاعده  همه  که  اسالمی  جمهوری 
را  زور  و  زر  المللی  بین  نظام  در  مرسوم 
کنار زده و با نظام توحیدی کار می کند در 
هم  ای  رسانه  جبهه  باید  هم  کشور  داخل 

کند. حرکت  افزا  هم  و  راستا 
دوست  دشمن  کرد:  تأکید  اسماعیلی 
را  امیدی  نا  و  نمایی،  سیاه  ایران  از  دارد 
القا کند و دروغ می گوید تا ایران را جامعه 

نمایش دهد. و  بحران زده  امید  نا  ای 
افکار  نتیجه یک  انتشار  به  اشاره  با  وی 
شورای  جلسه  در  قبل  روزهای  در  سنجی 
مجموعه  گفت:  کشور  عمومی  فرهنگ 
های  نگرش  مجموع  دانشگاهی  جهاد 
زندگی شخصی خانوادگی  به  مردم نسبت 
و  داد  قرار  تحقیق  مورد  را  اجتماعی  و 
به  نزدیک  مردم  شادکامی  شد  مشخص 

تحقیق،  این  از  بعد  که  است  درصد   ۷۰
افتادند  یک عده در رسانه های اجتماعی 

گوید. می  دروغ  دولت  که 
افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بگویند  دارند  اصرار  معاند  های  رسانه 
و  است  بحران  و  سیاهی  در  زندگی  مردم 
شده  ضعف  دچار  دینی  تعلقات  در  مردم 
مردم  درصد   ۹۰ که  حالیست  در  این  اند 
آیین  در  درصد   ۷۶ و  دارند  دینی  تعلقات 

کنند. می  شرکت  مذهبی  های 
فضایی  دشمن  کرد:  بیان  اسماعیلی 
نظام  و  جامعه  از  ما  که  کند  می  حاکم  را 
مهمترین  امیدی  نا  القای  و  شویم   امید  نا 
مزدوران  و  معاند  های  رسانه  وظیفه 

است. داخلی 
وی در پایان برگزاری نخستین جشنواره 
مطبوعات دینی را منشا گسترش در حوزه 

فعالیت رسانه های دینی دانست.
برگزیدگان معرفی 

برگزیدگان  مراسم  این  پایانی  بخش  در 
دینی  مطبوعات  ملی  جشنواره  نخستین 
ویژه  و  موضوعی  حرفه ای،  بخش  سه  در 
به  که  شدند  معرفی  دین  حوزه  نشریات 

است: زیر  شرح 
حرفه ای بخش 

خبر:
هیئت داوران در این بخش، هیچ اثری 
را به عنوان شایسته رتبه اول و دوم معرفی 

نکرد.
با  اثری  برای  قربانی  زهرا  سوم:  رتبه 
تمدن ساز«  زنان  در  حجاب  »نقش  عنوان 

شبستان خبرگزاری  از 
یادداشت: سرمقاله، مقاله و 

رتبه اول: علی نژاد شاهرخ آبادی برای 
مقاله بررسی یکی از دالیل بی مهری ¬های 

چند ساله به خوزستان از خبرگزاری رسا
حسن  مشترک:  طور  به  دوم  رتبه 
حوزه  و  امام  »غربت  اثر  برای  طاهری 
و  جماران  خبری  پایگاه  از  انقالبی« 
 ،Hossain Day« محبوبه جعفری برای اثر
روزی برای شنیدن صدای دسته¬ جات در 
نامه راه  ماهنامه  از  آمریکا«  خیابان¬ های 

رتبه سوم به طور مشترک: محمد زندی 
سیاسی  گذاری  فاصله  »این  اثر  برای 
سید  و  )تهران(  کیهان  روزنامه  از  است« 
محمد مهدی موسوی برای اثر »دلتنگی ام 
خبرگزاری  از  است«  مرهم  شما  لطف  را 

حوزه
تیتر

هیئت داوران در این بخش، هیچ اثری 
را به عنوان رتبه اول و دوم معرفی نکرد.

زهره  مشترک:  طور  به  سوم  رتبه 

قطره  که  »خونی  تیتر  برای  نعل بندی 
قطره اش بوی ُگل گرفت« از پایگاه خبری 
تیتر  برای  فروغی  مهری  و  اخبار  جارچی 
ماهنامه  از  شد!«  خیبر  مجنون  »همت، 

نامه)اصفهان( راه 
حبه مصا

نژاد  حسینی  حسن  سید  اول:  رتبه 
چقدر  ما  »متفکران  عنوان  با  اثری  برای 

از  می اندیشند؟«  جامعه)سلمانی(  به 
گلستان ایران)ایبنا(  کتاب  خبرگزاری 

رتبه دوم: علی علیزاده برای مصاحبه با 
شناسایی  مدرک  هیچ  که  »مردمی  عنوان 

ندارند« از خبرگزاری حوزه
برای  نظری  مداح  فاطمه  سوم:  رتبه 
اسالمی«  تمدن  مسیر  »در  عنوان  با  اثری 

قم سبز  شاخه  روزنامه  از 
گزارش

گزارش  برای  عزیزی  یونس  اول:  رتبه 
خیابان  قم  پستی:  »نشانی  عنوان  با 
ایران)ایبنا( کتاب  خبرگزاری  از  کتاب؟!« 

وجیهه  مشترک:  طور  به  دوم  رتبه 
عنوان  با  گزارش  برای  غالمحسین زاده 
»میراثی به وسعت تاریخ به بهای گرسنگی 
شهر  خبری  پایگاه  از  بزرگ«  عالم  یک 
گزارش  برای  هواسی  مهدی  و  بیست 
مناطق  در  آفتابی  صبح  »یک  عنوان  با 
خبری  پایگاه  از  دمشق«  ریِف  جنگ¬زدۀ 

۵ ۹ ۸
گزارش  برای  فروغی  مهری  سوم:  رتبه 
از  ایرانی«  خانه های  جلوت  و  »خلوت 

نامه)اصفهان( راه  ماهنامه 
گزارش ها و مصاحبه های تصویری

گزارش  برای  لطیف  محمود  اول:  رتبه 
رسا خبرگزاری  از  هیچ«  برای  »هیاهو 

هیئت داوران در این بخش، هیچ اثری 
را به عنوان رتبه دوم و سوم معرفی نکرد.

عکس خبری و گزارش تصویری
مجموعه  برای  عابدی  حمید  اول:  رتبه 
عکس گزارش »شوق زیارت« از خبرگزاری 

اهل بیت)ع(
دو  برای  محسن زاده  محمد  دوم:  رتبه 
در  »عزاداری  مراسم  از  عکس  مجموعه 
مسجد جمکران« و »تصاویر هوایی ازحرم 
خبرگزاری  از  السالم«  علیه  رضا  امام 

ن میزا
برای  ظهرابی  احمد  سوم:  رتبه 
از  انقالب«  محور  »قم  عکس  مجموعه 

ایسنا خبرگزاری 
گرافیک، طراحی و صفحه آرایی

اثر  برای  سجادی  امیر  سید  اول:  رتبه 
حوزه افق  از  سوا«  کلمه  »ویژه نامه 

اثر  برای  نژاد  مهدوی  ملیحه  دوم:  رتبه 
امین یاران  ماهنامه  از  »محرم« 

برای  دوست  غالمی  مژگان  سوم:  رتبه 
شنیدن  برای  روزی  عبدالله،  ابا  »یا  اثر 
های  خیابان  در  جات  دسته  صدای 

اصفهان نامه  راه  ماهنامه  از  آمریکا« 
مفهومی  های  کلیپ  گرافی،  موشن 

و …
موشن  برای  اسماعیلی  امیر  اول:  رتبه 

سوسنگرد حماسه  گرافیک 
سخنی  برای  حضرتی  سعید  دوم:  رتبه 

رسا خبرگزاری  از  جهان  مسلمین  با 
برای  عارفیان  محمد  سوم:  رتبه 
از  راستگو  استاد  درباره  پادکستی 

اهل بیت خبرگزاری 
موضوعی بخش 
ایثار و شهادت

رتبه اول: در رسته مصاحبه و گفت وگو، 
مقدس  »دفاع  اثر  برای  عزیزی  یونس 
از  نیست«  خاصی  جریان  به  مربوط 

)ایبینا( ایران  کتاب  خبرگزاری 
عمومی فرهنگ 

رتبه اول: در رسته مصاحبه و گفت وگو، 
محروم  »من  اثر  برای  رضایی  راضیه 

بیست شهر  خبری  پایگاه  از  نیستم« 
تحلیلی- گزارش  رسته  در  سوم:  رتبه 

»مران،  اثر  برای  عباسی  راضیه  تحقیقی، 
دوهفته نامه  از  نقمت«  و  نعمت  حکایت 

لیزار شا
اخالق و فرهنگ شهروندی

تحلیلی- گزارش  رسته  در  اول:  رتبه 
تحقیقی، حنان سالمی برای اثر »بچه های 

اهواز فارس  خبرگزاری  از  ژنرال!«  خانم 
رتبه اول: در رسته مصاحبه و گفت وگو، 
و  »مد  اثر  برای  محجوب  محمدباقر 
از  الکچری«  زندگی  و  پوشی  فشن،شیک 

حوزه خبرگزاری 
حجاب و عفاف

تحلیلی- گزارش  رسته  در  اول:  رتبه 
گزارش  برای  حیدری  حسن  تحقیقی، 
جذاب  طرح های  خوش  دست  »حجاب 
خبری  پایگاه  از  لباس«  بازار  در  دشمن 

فردا قم 
رتبه اول: در رسته مصاحبه و گفت وگو، 
متین فیروزآبادی برای اثر »همه باهم برای 
دوچرخه سواری بانوان« از خبرگزاری رسا 

اصفهان
نماز

رتبه اول: در رسته مصاحبه و گفت وگو، 
»نقش  اثر  برای  محمدی  سادات  فاطمه 
اجتماعی«  آسیب های  کاهش  در  مساجد 

آنالین دی   ۱۹ خبری  پایگاه  از 
مسجد، رکن محله محوری شهری

رتبه اول: در رسته مصاحبه و گفت وگو، 
روز  در  »رهایی  اثر  برای  مهدی زاده  الهام 

مشهد شهرآرا  روزنامه  از  هشتم« 
حوزه  تخصصی  نشریات  ویژه  بخش 

ین د
اعالم  اساس  بر  داوران  محترم  هیئت 
نگاه  با  ویژه  بخش  در  جشنواره  فراخوان 
دینی،  نشریات  اثرگذاری  و  قدمت  به 
جامعه  تالش های  از  قدردانی  ضمن 
خبرگزاری ها  مکتوب،  نشریات  در  خبری 
دین  حوزه  در  که  خبری  پایگاه های  و 

می نمایند: مجاهدت 
مکتب  از  »درس هایی  ماهنامه   -۱
بزرگ  قلم زدن عالمان  را که محل  اسالم« 
بوده  گذشته  قرن  نیم  از  بیش  در  دینی 

نمود. انتخاب  است، 
تالش های  و  »بعثت«  نامه  دوهفته   -۲
آیت  ارجمند  دانشمند  وارسته،  فقید  عالم 
تقدیر  و  داشته  گرامی  را  خسروشاهی  الله 

می ¬نماید.
جهت  به  را  حوزه  افق  هفته نامه   -۳
تفکر  ترویج  حوزه  در  مدت  طوالنی  تالش 
مورد  مکتوب  نشریات  حوزه  در  دینی 

می- دهد. قرار  قدردانی 
بواسطه  »سالم¬ بچه ¬ها«  ماهنامه   -۴
حوزه  در  طوالنی  و  اثرگذار  تالش¬ های 
و نوجوان که بسیار جای خالی آن  کودک 

می¬ ستاید. دارد،  نمود 
عنوان  به  رسا«  ۵-»خبرگزاری 
دارای  دینی  خبرگزاری  پرسابقه ¬ترین 
► می دهد.    قرار  تقدیر  مورد  را  مجوز 

نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی در قم به کار خود پایان داد

●  برگزیدگان معرفی شدند   ●

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   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۵۱ شماره  -رأی   ۱
در  اصغر  فرزند  قنبری  حمیدرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۴۶
 ۱۰۹۹۴ ۱۹۸ مترمربع پالک شماره  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 
 )۱۳۹۶۷ الف  قم.)م   ۸۴ دفترخانه   ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸۰۶۰مورخ 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 

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

اتحادملت(  و   )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

کـه سگ را نمالنـد چـون 
گربـه پشت!                                    

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
وحید حاج سعیدی در یادداشتی برای روزنامه گویه با اشاره 
رساندن  آسیب  و  کشور  شهرهای  در  ولگرد  سگهای  افزایش  به 
جدی به کودکان و محیط زیست ونیز با ابراز نگرانی از دلسوزی 
اصطالح  به  انجمن های  و  نماها  روشنفکر  برخی  بیهوده  های 
حفاظت از حقوق حیوانات می نویسد  : از دیگر مشکالت این 
حوزه دخالت رو شنفکر نما و انجمن های به اصطالح حفاظت 
بر  موارد  اکثر  در  که  جماعت  این   است.  حیوانات  حقوق  از 
خالف جریان آب شنا می کنند و عادی سازی برخی امور نظیر 
نگه داشتن حیوان خانگی، اختالط با محرم، تبدیل ضد ارزش 
سگ  حقوق  از  حالی  در  آنهاست  های  آرمان  از   ... و  ارزش  به 
برابر چشمان  در  کار  کودکان  که  کنند  ولگرد حمایت می  های 
می  تحمل  را  روحی  و  جسمی  های  فشار  اقسام  و  انواع  شان، 
ترجیح  ندارد،  ای  بازتاب رسانه  آنها  از  کنند ولی چون حمایت 
مصنوعی  دلسوزی  جنجال،  و  جار  و  گری  هوچی  با  دهند  می 
شان در قبال حیوانات را رسانه ای کنند! . مشروح یاد داشت 

است: شرح  بدین 
ویژه  به  افراد  به  آنها  و حمله  ولگرد  تعداد سگ های  افزایش 
ریزی  برنامه  ضرورت  آنها،  از  تعدادی  شدن  کشته  و  کودکان 
می  نمایان  گذشته  از  بیش  را  پدیده  این  با  مقابله  خصوص  در 
سگ  جمعیت  کاهش  برای  اقداماتی  تاکنون  چند  هر  سازد. 
متعدد  دالیل  به  اقدامات  این  ولی  گرفته  صورت  ولگرد  های 
جمعیت  افزایش  شاهد  همچنان  و  نبوده  ساز  چاره  کنون  تا 
تردید  هیچ  بی  هستیم.  کشور  شهرهای  اکثر  در  حیوانات  این 
فرهنگ  ولگرد  های  سگ  با  مقابله  در  عملی  گام  نخستین 
شهروندان  سوی  از  ها  سگ  این  تغذیه  از  پیشگیری  و  سازی 
به  اقدام  مناسب  تغذیه  داشتن  با  ها  سگ  این  که  چرا  است. 
به  زایمان چندین سگ دیگر  و در هر  بیشتر کرده  جفت گیری 
از  ها  این سگ  اگر  که  در صورتی  اضافه می شود؛  این چرخه 
سوی انسانها تغذیه نشوند، از قوای جسمی آنها کاسته شده و 
میل زاد و ولد در آنها کم می شود. اما متاسفانه شاهد هستیم 
عده ای از شهروندان عالوه بر تغذیه این حیوانات با باقیمانده 
غذاهای روزانه، حتی اقدام به خرید ضایعات گوشت از قصابی 
ها و مرغ فروشی ها کرده و آنها را بین سگ های ولگرد توزیع 
جفتگیری  به  میل  قطعًا  مناسب،  تغذیه  مدل  این  با  کنند.  می 
و  کند  می  پیدا  افزایش  آنها  تعداد  و  شود  می  زیاد  ها  سگ  در 

شد. خواهد  تر  سخت  آنها  با  برخورد 
انجمن  و  نما  روشنفکر  دخالت  حوزه  این  مشکالت  دیگر  از 
این  است.  حیوانات  حقوق  از  حفاظت  اصطالح  به  های 
کنند  می  شنا  آب  جریان  خالف  بر  موارد  اکثر  در  که  جماعت 
خانگی،  حیوان  داشتن  نگه  نظیر  امور  برخی  سازی  عادی  و 
اختالط با محرم، تبدیل ضد ارزش به ارزش و ... از آرمان های 
ولگرد حمایت می کنند  از حقوق سگ های  آنهاست در حالی 
که کودکان کار در برابر چشمان شان، انواع و اقسام فشار های 
آنها  از  حمایت  چون  ولی  کنند  می  تحمل  را  روحی  و  جسمی 
بازتاب رسانه ای ندارد، ترجیح می دهند با هوچی گری و جار 
رسانه  را  حیوانات  قبال  در  شان  مصنوعی  دلسوزی  جنجال،  و 

کنند! ای 
بر هم زدن نمای  انسان،  به  بیماری، حمله  و  آلودگی  انتقال 
بصری شهر و ایجاد رعب و وحشت بین افراد به ویژه در کودکان 
تبعات حضور سگ های ولگرد در شهرها  و  از  بانوان بخشی  و 
روستا ها است که اگر برنامه ای جامع برای مدیریت این ماجرا 
خواهد  تبدیل  بحران  به  معضل  از  مشکل  این  نگیرد،  صورت 
آمده،  به وجود  بحران  برای مدیریت  باید  آن صورت  در  شد که 
در  سازی  فرهنگ  حاضر  حال  در  پرداخت.  گزاف  های  هزینه 
هنجار  با  جدی  برخورد  و  حیوانات  این  تغذیه  عدم  خصوص 
شکنان جامعه، کم هزینه ترین و اثربخش ترین برنامه محسوب 
موقت  های  مکان  ایجاد  و  سازی  عقیم  دوم  گام  در  شوند.  می 
برای نگهداری این سگ ها در کنترل موالید و افزایش جمعیت 
این حیوانات موثر است که امید است، با برنامه ریزی گسترده 
سطح  در  حیوانات  این  آمار  کاهش  شاهد  مردم  همکاری  و 

باشیم. جامعه 

یادداشت
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که  شود  می  شروع  آنجایی  از  قصه      ◄
های  شبکه  و  مجازی  فضای  در  یکباره  به 
می  منتشر  روحانی  یک  از  کلیپی  اجتماعی، 
فوتبال  نوجوانان  بین  در  قبا  و  عبا  با  که  شود 
بازی می کند و دراصطالح قیچی برگردون های 
این  تخصص  و  تبحر  زند،  می  هم  زیبایی 
در  خودش  تعبیر  به  فوتبال  بازی  در  روحانی 
می  نوجوانان  شعف  باعث  و  بوده  اللیگا  حد 
قیچی  های  کلیپ  این  خودش،  قول  به  و  شود 

رود. می  فیفا  تا  برگردونش 
حجت االسالم علی هاشمی، یکی از هزاران 
تا  از دوران تحصیل  مبّلغ هجرت است که پس 
سطح دو حوزه در مدرسه علمیه، اعتقاد داشته 
نباید فقط مسیر  و  نه می شود  که همه طالب، 
های  راه  و  کنند  طی  را  اجتهاد  و  مرجعیت 
دین  تبلیغ  مسیر  لذا  است،  زیاد  مردم  هدایت 
و مبّلغ شدن را در حوزه علمیه پیش می گیرد.

انگیزه،  با  اما  جوان  روحانی  و  طلبه  این 
شهرستان  چمگردان  اهل  و   ۱۳۶۴ متولد 
در   ۸۸ سال  در  که  است  اصفهان  لنجان 
رسما  و  شود  می  معمم  اصفهان،  علمیه  حوزه 
کند  می  آغاز   ۹۲ سال  در  را  خود  تبلیغی  کار 
در  گرفته  صورت  تالش  براساس  امسال  و 
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مبلغین  بین 
برتر  رتبه  کسب  به  موفق  اوج«  »مهرواره  قالب 

شود. می  کشوری 
برنامه بدون تعارف خبر۲۰:۳۰  چندی قبل 
»امید  روحانی تحت عنوان  این  با  ای  مصاحبه 
به  تا  شد  ای  بهانه  این  که  داشت  محرومان« 
بنشینیم. روحانی  این  با  صمیمی  گفت وگوی 

و  معروفیت  دلیل  که  بدهید  توضیح 
کجا  از  مجازی  فضای  در  شما  مشهوریت 

شد؟ آغاز 
دوره  در  یعنی  بود،  خوب  خیلی  فوتبالم 
آمدم،  می  مدرسه  از  که  ظهر  از  دبیرستان 

کردم. می  فوتبال  به  شروع  یکسره 
در  خودم  تبلیغی  مسیر  در  روز  یک 
رفتم  ای  مدرسه  به  لنجان،  سده  شهرستان 
دانش  و  کار  هنرستان  آموزان  دانش  برای  تا 
سخنرانی کنم، در این تفکر بودم که چه بگویم 
و چگونه بگویم، در حقیقت ما ابزار را داشتیم، 
دانش  تیم  دو  نبود،  ابزار  این  به  حواسمان  اما 
مدرسه  حیات  در  فوتبال  بازی  حال  در  آموزی 
بازی  برای  اصرار  با  بود،  دوستانه  بازی  بودند، 
به زمین رفتم، بازی جانانه ای کردم و تیمی که 
عقب افتاده بود با گلها و پاس گلهای من برنده 
شد، فردای آن روز دیدم کلیپ های بازی من و 
را در فضای  بودم  برگردان هایی که زده  قیچی 
مجازی گذاشتند و یک به یک در پیج ها پخش 

است. رفته  فیفا  تا  قولی  به  و  شود  می 
معروف  چیزی  چه  به  شهرستان  در 

؟ هستید
خوب  فوتبال  چون  )کریستین(،  آقا  حاج  به 
حد  در  هایی  برگردان  قیچی  و  کنم  می  بازی 

زنم. می  اللیگا 
چه استفاده ای ازاین شهرت کردید؟

و  صمیمیت  ایجاد  باعث  موضوع  همین 
خودم  با  لذا  شد،  من  با  آموزان  دانش  همدلی 
برنامه  شوم،  آموزی  دانش  کار  وارد  باید  گفتم 

روز شروع  ۸ هر  از صبح ساعت  و  نمودم  ریزی 
می  خود  تبلیغی  ناحیه  مدارس  به  رفتن  به 
به  نیم  و   ۵ از ظهر ساعت  بعد  و  تا ظهر  و  کردم 

گشتم. می  بر  منزل 
کالس  به  کالس  را  شهرستان  مدارس  تمام 

برقرار  ارتباط  آموز  دانش  هزار   ۱۵ با  و  رفتم 
در  جوانان  و  نوجوانان  که  نحوی  به  کردم، 
مدارس آموزش و پرورش، به میل و رغبت پیش 
من می آمدند و گرفتاری ها و مشکالت خود را 

گفتند. می 
خود  همراه  را  شهرستان  مردم  چطور 

شوند؟ دین  مسیر  وارد  تا  کردید 
که  ابتدا  در  کردم،  شروع  محل  مسجد  از 
اعزام  مسجد  این  به  تبلیغ  برای  داشتم  قصد 
ندارد  جرأت  کس  هیچ  گفتند  می  همه  شوم، 
بروید  اگر  گفتند  می  برود،  مسجد  آن  طرف 
اوضاع  و  دهند  نمی  پول  است،  تمام  کارت 
بیرون  را  تو  منطقه  مردم  حتی  نیست،  خوب 
حال  هر  به  خداوند،  به  اتکا  با  اما  کنند،  می 
در  لذا  هستم،  زاده  کشاورز  من  کردم،  شروع 
رفتم  منطقه  کشاورزان  سراغ  به  اقدامم  اولین 
کنار  کار  و  کشت  امر  در  کمک  برای  روز  هر  و 
با  یک  به  یک  می شدم،  حاضر  زراعی  اراضی 
کشاورزان حرف و جریب به جریب به کشاورزان 

زدم. می  سر 
مجازی  صفحه  یک  کار،  ابتدای  همان  در 
هم ایجاد کردم و به هر کشاورزی که کمک می 
در  کشاورز  آن  با  هم  یادگاری  عکس  یک  کردم 

گذاشتم. می  شخصیم  صفحه 
تمام  روش  این  به  که  نکشید  طولی 
کشاورزان آن محله را سر زدم، تمام زمین های 
و  رفتم  ماه  یک  مدت  در  را  محله  آن  کشاورزی 
زدم  را سر می  به یک خانه هایشان  سپس یک 
آنها  های  نتیجه  و  ها  نوه  ها،  بچه  بگویم  اگر  و 
را می شناسم دروغ نگفته ام و هر جا می رفتم 
گذاشتم. می  خودم  مجازی  صفحه  در  عکس 

این سر زدن ها به چه چیزی ختم شد؟
این رفت و آمدها و در میان مردم بودن و به 
امام  که  شد  این  به  منجر  کردنم،  کمک  مردم 
لنجان  سده  اعظم  مسجد  جماعت  جماعت 
اهالی  از  نفر  امروز خوشبختانه هزاران  و  ماندم 
به این مسجد مراجعه کرده و در کارهای  محله 
و  جوانان  کنند،  می  همراهی  بامن  متعدد 
من  و  قرارداده  من  دست  در  دست  نوجوانان 
من  دانند،  می  مشکالت  در  خود  رفیق  را 
نیستم،  جماعت  امام  یک  فقط  آنها  برای 
برای  خوبی  مشاور  وحتی  شریک  رفیق،  برادر، 

هستم. مشکالتشان  حل  و  دردها  شنیدن 
که مدتها  ارزشمندی  بسیار  درباره مسیر 

است دنبال می کنید توضیح دهید؟
اهالی  طریق،  این  از  که  اعتمادی  از  پس 
صمیمیت  و  محبت  کردند،  من  به  محله 
جمع  فکر  به  کرونا  دوران  در  لذا  گرفت،  شکل 
صفحه  در  افتادم،  معیشتی  های  کمک  آوری 
فراخوانی  یک  مجازی  فضای  در  ام  شخصی 
یکباره  به  کردم،  معیشتی  کمکهای  تهیه  برای 
خارج از تصور من، مردم از این حرکت جهادی 
حساب  به  را  مبالغی  و  کردند  زیادی  استقبال 
به  که  شد  باعث  امر  همین  نمودند،  واریز  من 
برویم. هم  دیگری  خیر  کارهای  انجام  سمت 

رویه ما بر این است، هر وقت فردی مشکلی 
داشته باشد در کنارش هستیم، به عنوان مثال 
در  دارند،  اعتماد  حقیر  به  که  خیرین  کمک  با 
معتاد  های  خواب  کارتن  اعتیاد،  ترک  بحث 

را  ترک  هزینه  و  بریم  می  کمپ  به  ترک  برای  را 
و  خانه  آنها  برای  برآن  عالوه  و  کرده  پرداخت 

کنیم. می  فراهم  اشتغال 
تاکنون چند نفر معتاد را درمان کردید؟

ترک  کمپ  به  ترک  برای  را  نفر   ۱۰۰ امسال 

ایم برده  اعتیاد 
کمک  با  که  خیری  کارهای  دیگر  درباره 

دهید؟ توضیح  دهید،  می  انجام  خیرین 
خانواده های  از  حمایت  زمینه  در 
دچار  که  افرادی  و  سرپرست  بی  و  بدسرپرست 
که  کردیم  ورود  اند  شده  العالج  صعب  بیماری 
و  پیگیری  با  و  خود  روزانه  و  دائمی  فعالیت  با 
مشکالت  توانستند  خیرین  از  منابع  جذب 

کنند. حل  را  بسیاری 
و  هزار  یک  و  کودک   ۵۰۰ حدود  همچنین 
خیرین  کمک  با  را  نیازمند  افراد  از  نفر   ۲۰۰
های  زمینه  در  و  گرفته  پوشش  تحت  مردمی 
می دهیم،  ارائه  خدمات  آن ها  به  مختلف 
کمک  نیازمندان،  برای  خانه  واحد   ۲۱ ساخت 
از  نفر   ۱۰ وآزادی  کشتی  خانه  ساخت  به 

است. اقدامات  ازدیگر  زندانیان 
شنیده ایم در بحث پیوند کلیه هم، جان 

چند نفر را نجات داده اید؟
پدرش  که  کودکی  یک  کلیه  پیوند  برای  بله 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  چنین  و  بود  زندانی 
از  که  بود  احتیاج  تومان  میلیون   ۱۰۰ بودند، 

شد، تهیه  خیرین  حمایت  طریق 
اقداماتی  هم  جهیزیه  تهیه  برای  گویا 
دهید؟ توضیح  هم  باره  این  در  اید؟  داشته 

با  ایم  توانسته  که  شاکریم  را  خداوند  بله، 
کمک واریزی های که مردم خیر به حساب می 
البته  کنیم،  تهیه  جهیزیه  یک  هفته  هر  ریزند، 
مهدوی  های  شنبه  سه  عنوان  تحت  را  کار  این 
مردم  مستقیم  حمایت  با  و  دهیم  می  انجام 

است. اندیش  نیک 
گویا اگر فردی در بیمارستان باشد و پول 
افرادی  چنین  به  شما  باشد،  نداشته  عمل 

کنید؟ می  کمک  هم 
روزانه  دهیم،  می  انجام  هم  را  کار  این  بله، 
کنیم. می  تقبل  را  جراحی  عمل   ۴ تا   ۳ هزینه 

این مبالغ چطور جمع آوری می شود؟
اعتماد  و  حضور  حاصل  برکات  این  همه 
آید  می  پیش  روزها  از  برخی  است،  خیر  مردم 
که تراکنش مالی حساب من روی ۲۰۰ میلیون 
هایی  پول  همین  با  البته  رود،  می  هم  تومان 
عنوان  به  آید،  نمی  چشم  به  بعضا  که  اندکی 
تهیه  جراحی  عمل  سه  هزینه  گذشته  روز  مثال 
هزار   ۱۰۰ تومان،  هزار   ۲۰ مبالغ  از  که  شد 
شد. حاصل  خیرین  تومان  هزار   ۵۰۰ و  تومان 
با کمک خیرین، ماهیانه چه مقدار مبالغ 

جمع آوری می شود؟
نیز  و  ماهانه  تومان  میلیارد   ۳ اوقات  گاهی 
البته  شود،  می  جمع  بیشتر  یا  کمتر  گاهی 
پیش  کسی  برای  هم  تفاهمی  سوء  اینکه  برای 
که  ایم  کرده  ثبت  نیکوکاری  مرکز  یک  نیاید، 
می  واریز  آنجا  به  را  خود  کمکی  مبالغ  خیرین 

. کنند
برای  حقوق  چقدر  مبلغ،  مقدار  این  از 

دارید؟ برمی  خود 
نداریم،  حقوقی  که  نیکوکاری  مرکز  بحث  از 
امام  بنده  البته  اقدام می شود،  الله  فی سبیل 
مبلغ  و  لنجان  سده  اعظم  مسجد  جماعت 
این  از  ماه  در  بنده  حقوق  و  هستم  مستقر 
طریق طلبگی است که حدودا ۳ میلیون تومان 

شود. می  ماه  در 
هایتان  لباسی  هم  به  شما  توصیه 

؟ چیست
مدرسه  به  قرائتی  االسالم  حجت  زمانی  یک 
فیکم،  منکم،  الله  رسول  گفتند  و  آمدند  ما 
الیکم، معکم یعنی رسول الله از شما، با شما و 

است، شما  همراه 
لذا هر جا رفتیم باید بین مردم باشیم، چون 
ماورایی  کنند  می  فکر  اند،  ندیده  را  ما  مردم 
همسایه  با  باید  طلبه  من  که  درحالی  هستیم، 
ها و هم محله ای های خود عجین شوم، نباید 

بیاییم. میدان  وسط  باید  بلکه  بترسیم 
من تمام مردم محله و کشاورزان محله را می 
خود  شهرستان  های  کوچه  تمام  به  شناسم، 
شیشه  اتاق  یک  که  این  خاطر  به  دارم،  اشراف 
ای برای خودم ایجاد کردم و تمام فعالیت های 
مردم  برای  ساعت  به  ساعت  و  روز  به  روز  من 
شفاف است که چه کاری می کنم، کجا پول را 

روم. می  جلسه  کجا  و  کنم  می  خرج 
استعداد  که  ای  زمینه  هر  در  کسی  هر  اگر 
► برود.     پیش  تواند  می  کند  فعالیت  دارد 

حاج آقا »کریستین«، روحانی فوتبالیست 
با »قیچی برگردان هایی در حد اللیگا«

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
دریاچه نمک قم در آستانه بروز 

گرد و غبار قرار گرفته  است

و  خشکسالی  روند  ادامه  با  گفت:  قم  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
قطع حقابه های زیست محیطی، در حال حاضر دریاچه نمک قم نیز 

در آستانه بروز گرد و غبار قرار گرفته است.
تعداد  ایرنا خاطرنشان کرد:  با  در گفتگو  سید رضا موسوی مشکینی 
های  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  غبار  و  گرد  به  آلوده  روزهای 
 ۴۶ سال،  ابتدای  روز   ۱۰۹ در  و  داشته  چشمگیری  افزایش  گذشته 

است. بوده  ناسالم  روز 
محیطی،  زیست  های  حقابه  قطع  و  خشکسالی  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است،  رسانده  بحرانی  وضعیت  به  را  قم  در  غبار  و  گرد  پدیده 
داشت: با ادامه روند کنونی، نه فقط شهر قم، بلکه بسیاری از شهرها 

بود. خواهند  غبار  و  گرد  از  متأثر  پایتخت،  ویژه  به  کشور  مرکز  در 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: گرد و غبار برخاسته 
بوده،  مسیله  دشت  و  نمک  دریاچه  اطراف  از  عمدتا  قم،  شرق  از 
در  نیز  نمک  دریاچه  خود  که  دهد  می  نشان  ای  ماهواره  تصاویر  اما 

است. خطرناک  بسیار  این  و  گرفته  قرار  غبار  و  گرد  بروز  آستانه 
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی وزش باد 
شرقی تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: امروز هوای 
باید  شهروندان  و  داشته  قرار  عموم  برای  ناسالم  وضعیت  در  قم  شهر 
حتما  و  داشته  حضور  باز  فضای  در  کمتر  خود،  سالمت  حفظ  جهت 

کنند. استفاده  ماسک  از 

مدیرکل غله: 
۹۰ درصد مطالبات گندمکاران 

قمی پرداخت شد

صورت  پیگیری های  با  گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  مدیر 
پرداخت  استان  این  گندمکاران  مطالبات  درصد   ۹۰ تاکنون  گرفته 

شده است.
سعید محمدی وی تاکید کرد: ارزش کل گندم های خریداری شده، 
حساب  به  مبلغ  این  نوددرصد  که  است  ریال  میلیارد  یکهزار  از  بیش 

شده است. واریز  استان  گرامی  گندمکاران 
با قیمت ۱۰ هزار ۵۰۰  وی افزود: امسال هر کیلوگرم گندم معمولی 
خریداری  کشاورزان  از  تشویقی  مبلغ  تومان  یکهزار  به عالوه  تومان 

شد.
در  استان  کشاورزان  از  شده  خریداری  گندم  مقدار  گفت:  محمدی 
درصد   ۱۴ قبل،  سال  به  نسبت  امسال  تضمینی  طرح  خرید  قالب 

داشته است. رشد 
سرعت  برای  گرفته  صورت  تالش  با  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
صد  قم،  در  کشاورزی  محصوالت  تضمینی  خرید  فرآیند  به  بخشیدن 
پرداخت  خردادماه  در  نیز  استان  کلزاکار  کشاورزان  مطالبات  درصد 

. شد
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

خبـر

آگهی دعوت تبدیل سهام بی نام 
به بانام

در رعایت ماده 44 الیحه اصالحی قانون تجارت
کیان  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  توجه  با 
شتاسه  و   ۱۱۲۸۴ ثبت  شماره  خاص(  )سهامی  آریا  کارامان 
 ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ مورخ   ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۰۷ ملی 
مبنی  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه   ۴۴ ماده  اجرای  در  صبح 
کلیه  از  لذا  بانام،  به  نام  بی  از  شرکت  سهام  کلیه  تبدیل  بر 
این  انتشار  تاریخ  از  آید  می  عمل  به  دعوت  شرکت  سهامداران 
به  خود  سهام  تبدیل  به  نسبت  ماه   ۶ حداکثر  مدت  به  گهی  آ
دفتر مرکزی شرکت به نشانی قم ، خیابان ساحلی، نبش کوچه 
۵۲ ساختمان وزرا واحد ۵ مراجعه و اقدام نمایند. بدیهی است 
باطل  شرکت  نام  بی  سهام  کلیه  مذکور  تاریخ  انقضای  ار  بعد 

گردد.  می  تلقی 
هیات مدیره شرکت

خانم فائزه هاشمی. سالم  
در بی حجابی و تضعیف 

ارزش های اخالقی و شعائر دینی 
خبری نیست

                                   

اختصاصی گویه - سید مهدی حسینی دورود 
در  رسانه ای  فعال  و  دین پژوه  دورود  حسینی  مهدی  سید 
فائزه  خانم  اظهارات  به  اشاره  با  گویه  روزنامه  برای  یادداشتی 
نکاتی  آوری  ویاد  وحجاب  ها  نودی  دهه  خصوص  در  هاشمی 
بزرگ  فرزند  اگر  و  نبودید  ایرانی  اگر  نویسد:  باگالیه می  همراه 
و  تاریخ  به  متعلق  هرآن چه  و  سرزمین  این  که  نبودید  مردی 
فرهنگ و مذهب و جغرافیای این سر زمین است در اندیشه او 
جایگاه خاصی نداشت و این حرف ها را می زدید خیلی حیرت 
بی بند  و  بی حجابی  در  که  می دانید  خوب  شما  نبود.  انگیز 
خبری  دینی  شعائر  و  اخالقی  ارزش های  تضعیف  و  باری  و 

 . نیست
صنعتی  متمدن  کشورهای  و  غرب  اخالقی  فاحش  شکست 
را  خود  ناتوانی  چگونه  که  ببینید  را  قدرت  کمال  و  اوج  در 
مال  بر  انسانی  و  اخالقی  اساسی  ارزش های  کردن  عرضه  در 

اند. ساخته 
ناظر  شکست   تاریخی خود  و هستی  تمام سرنوشت  با  ما  و   

 : است  شرح  بدین  داشت  یاد  متن  هستیم.  آنها  اخالقی 
و  گفته ها  و  می شناسند  را  شما  که  کسانی  همه  برای 
نوشته های شما به ویژه صحبت هایی که درباره  دهه نودی ها و 
اتفاق شیراز کردید را دنبال می کنند پرسشی که به طور جدی 
به  شناختی  توجه  با  آن هم  اساسا  که  است  این  مطرح می شود 
و  اتفاق  این  چرا  دارید  انقالب  و  اسالم  و  ایرانی  و  ایران  از  که 
اهمیت  همه  این  هاشمی  فائزه  خانم  برای  آن،  درباره  تأمل 

دارد؟
این  که  نبودید  مردی  بزرگ  فرزند  اگر  و  نبودید  ایرانی  اگر 
و  مذهب  و  فرهنگ  و  تاریخ  به  متعلق  هرآن چه  و  سرزمین 
خاصی  جایگاه  او  اندیشه  در  است  زمین  سر  این  جغرافیای 
نبود. انگیز  حیرت  خیلی  می زدید  را  حرف ها  این  و  نداشت 
و  باری  و  بی بند  و  بی حجابی  در  که  می دانید  خوب  شما 
نیست.  خبری  دینی  شعائر  و  اخالقی  ارزش های  تضعیف 

صنعتی  متمدن  کشورهای  و  غرب  اخالقی  فاحش  شکست 
را  خود  ناتوانی  چگونه  که  ببینید  را  قدرت  کمال  و  اوج  در 
مال  بر  انسانی  و  اخالقی  اساسی  ارزش های  کردن  عرضه  در 

اند. ساخته 
ناظر  شکست   تاریخی خود  و هستی  تمام سرنوشت  با  ما  و   

هستیم. آنها  اخالقی 
که  نودی هایی  دهه  همان  از  بسیاری  حتی  و  ایرانی  جامعه 
"حق  توجیه  با  که  شما  از  دارند،  امروزین  نگرشی  شما  قول  به 
چنین  مطالبه گری"،  "روحیه  تحقق  بر  تاکید  و  انتخاب"  آزادی 
سخن رانده اید، بیش از هر کس دیگری توقع دارند که بر عمق 
را  و خود  یابید  گاهی  آ اروپایی  و  و فالکت معنوی غربی  تباهی 

کنید. آماده  تازه  دنیایی  ساختن  برای 
مداوم  تکامل  و  ترقی  قرن  چندین  از  بعد  غرب  که  دنیایی   

است. آمده  عاجز  آن  ساختن  از  صنعتی، 
را  غرب  اخالق  و  تمدن  و  فرهنگ  سازی  نمونه  که  دنیایی 
بلکه  ما  نه  و  کرده  محکوم  ارزشی  بی  به  قلب  سکه  هم چون 

یافته اند. ایمان  آن  موجودیت  به  نیز  غرب  روشنفکران 
همان  که  بزرگوارتان  پدر  آرمان های  خالف  بر  نباید  شما 
آرمان های بلند امام و انقالب و مردم بود گام بردارید و به دست 
حجاب  معترضان  اندک  و  اجباری  حجاب«  به  کمپین های»نه 
می شوند  بیرون هدایت  از  که  اجتماعی  شبکه های  در  اجباری 
بهانه بدهید و مروج آفتی باشید که مفسده آن بسیار بیشتر از 

گرفته اید. نظر  در  شما  که  است  مصلحتی 
کشور ایران در هیچ دوره ای از تاریخ عاری از مذهب و غیرت 
شدن  فردی  به  هرگز  و  است  نبوده   انسانی  واالی  ارزش های  و 
یا  خصوصی  خیابان،  شدن  زنانه  بدن،  شدن  کاالیی  ارزش ها، 
حتی  و  پوشش  شدن  سلیقه ای  روزمره،  زندگی  شدن  اختیاری 
خود  اجتهادی و شخصی شدن فرآیند دین داری تن نمی دهد.

حجاب ها  با  در  هم  حجاب  شدن  سیاسی  جماعت،  ایرانی 
خانوادگِی  امر  شدن  غیرخانوادگی  و  حجاب ها  بد  در  هم  و 

نمی تابد.  بر  را  غیرت  و  ناموس 
کنید؛  توجه  آن  به  باید  سخنی  هر  از  قبل  که  پایانی  نکته 
آن  برای  اولیه ای  حکم  که  حجاب  به  الزام  بحث  و  است  اسالم 
الزام به اجرای  دارد و قطعا حکومت اسالمی از حاکم اسالمی 

است. خواسته  را  احکام 
جامعه  و  حکومت  از  حکم  این  اگر  که  می دانید  خوب  نیز 
ماهیت  به  قانون گذاری  حوزه  در  شود  گرفته  اسالمی 

می شود. تبدیل  غیراسالمی 
هم  حوزه  این  در  اگر  مصلحت،  موضوع  در  حتی  و 
با  که  مصالحی  و  باشد  نداشته  وجود  اسالمی  روش شناسی 
متد اسالمی شناخته نشده و مطابق متدهای گوناگون سکوالر 

می کند.  سکوالر  حکومت  به  تبدیل  را  حکومت  باشد 
حکومت"  حکومت؛  این  که  کرده اید  فراموش  گویی  شما  و 
کلمه  یک  نه  و  کم  کلمه  یک  نه  است  ایران  اسالمی"  جمهوری 

زیاد..!

یادداشت



منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون       ◄
انسانی اداره  کل راه و شهرسازی استان قم 
حرم  توسعه  پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  از 
موسی مبرقع)ع( در آینده نزدیک خبر داد.
به  انقالب  معظم  رهبر  سفر  جریان  در 
ساماندهی   ،۸۹ سال  در  قم  مقدس  شهر 
چهل  فرسوده  بافت  محدوده  آزادسازی  و 
اختران و توسعه امامزاده موسی مبرقع)ع( 
در  عمرانی  پروژه های  از  یکی  عنوان  به 
که  پروژه  این  اما  گرفت؛  قرار  کار  دستور 
پروژه هایی است که در میان اختالف  ازآن 
چند دستگاه اجرایی و وجود چند صدایی 
بی تکلیف و در این میان مردمی که ساکن 
از  گردابی  وسط  را  هستند  منطقه  این 
بی  آن  چالش های  و  مشکالت  و  خرابه ها 

شده اند. رها  سروسامان 
مذهبی  شهر  دومین  به  کشور  در  را  قم 
این شهر  در  تشیع می نامند  و شاید جهان 
جدای از حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
چندین  جمکران  مقدس  مسجد  وجود  و 
آن  مهم ترین  که  دارد  وجود  امامزاده 
فرزند  که  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده 
بالفضل حضرت امام جواد)ع( بوده و بعد از 
حرم مطهر کریمه اهل بیت و مسجدمقدس 
قم  شهر  زیارتی  مقصد  سومین  جمکران 
به  داخلی  و  خارجی  گردشگران  سوی  از 
اجرایی  مسئوالن  از  باید  اما  می رود  شمار 
بافت  وجود  پرسید  شهری  مدیران  و 
فرسوده غیر اصولی و خرابه های بی شمار 
خاطره ایی  چه  امامزاده  این  اطراف  در 
خارجی  گردشگران  ذهن  در  می تواند 
امامزاده  این  تکلیف  تعیین  آیا  ایجاد کند؟ 
و حتی  نقش مهمی در جذب گردشگر  که 

بیش  گذشت  با  باید  چرا  دارد  زایی  درآمد 
وساکنان  بی تکلیف  چنان  هم  سال   ۱۰ از 
اختالف  و  چندصدایی  قربانی  آن  اطراف 

باشند؟ شما  سالیق 
از  بعد  زائر  و  گردشگر  می رسد  نظر  به 
می کند  احساس  منطقه  این  به  رسیدن 
زده  زلزله  یا  و  زده  جنگ  منطقه  یک  در 
امامزاده  این  اطراف  که  چرا  شده  وارد 
کرده  احاطه  را  بی شماری  خرابه های  مهم 
خرابه هایی که عالوه بر چهره نازیبا و سیما 
و منظر غیر از مقصد گردشگری آسیب های 
دیگری را برای ساکنان خود به جا گذاشته 

است.
خبرنگار  با  وگو  گفت   در  فتاحی  فهیمه 
پروژه  شروع  اینکه  به  اشاره  با  قم،  ایسنا 
مبرقع)ع(  موسی  امامزاده  توسعه  طرح 
مربوط به سفر مقام معظم رهبری در سال 
پروژه  این  در  کرد:  اظهار  است،   ۱۳۸۹
مصوب گردید از محل اعتبارات دولتی و به 
میزان یک سوم سهم اعتبارات ملی توسط 
محل  از  سوم  یک  شهرسازی،  و  مسکن 
یک  و  استانداری  توسط  استانی  اعتبارات 
اجرای  و  تملک  شهرداری  سهم  هم  سوم 

پذیرد. انجام  طرح 
اینکه طرح به جهت قابلیت  با بیان  وی 
است،  شده  تقسیم  فاز  چند  به  اجرایی 
باقیمانده  نخست؛  فاز  در  کرد:  عنوان 
و  مجموعه  شهری  صحن  احداث  و  تملک 

است. کار  دستور  در  تاریخی  گذر 
انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ادامه  قم  استان  و شهرسازی  راه  اداره  کل 
ایجاد صحن  فاز شامل  این  داد: همچنین 
تجمع  چندگانه  عملکرد  جهت  وسیع  و  باز 

مذهبی،  و  آئینی  مناسبت های  در  مردمی 
مواقع  در  و  اختران  چهل  هیات  استقرار 
زائران  و  شهروندان  تردد  و  استفاده  عادی 

است. شده  برنامه ریزی 
سفر  اخیر  مصوبه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  تملکات  انجام  به  ناظر  جمهور  رئیس 
مطرح  است،  موجود  وضعیت  ساماندهی 
مراحل  سرعت  به  تصویب؛  از  پس  کرد: 
همچنین  و  شهری  باز  مجموعه  طراحی 
پیمانکار  انتخاب  و  فراخوان  فرایند  انجام 
انعقاد  از  پس  و  زودی  به  و  گرفته  انجام 
قرارداد، عملیات اجرایی آن آغاز می گردد.
فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ 
ریال  میلیارد   ۳۰۰ از مجموع  ریال  میلیارد 
دارد،  نقدی  تخصیص  طرح  مصوب  اعتبار 

تخصیص  با  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر 
مجموعه  همکاری  و  اعتبارات  این  کامل 
تملک  موضوع  بتوانیم  شهری  مدیریت 
سرانجام  به  را  اجرایی  عملیات  تکمیل  و 

برسانیم.
نیز  استان  سهم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید پیگیری شود، تصریح کرد: تمام ۳۰۰ 
میلیارد ریال مصوبه سفر ریاست جمهوری 
و  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  بایستی 
و  تامین  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

گردد. اعتبار  تخصیص 
انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان 
شامل  پروژه  اول  فاز  ترتیب  این  به  اینکه 
رواق های  شهری،  صحن  فضای  احداث 

گذر  اجرای  و  شهری  تاسیسات  اطراف، 
شد:  یادآور  شد،  خواهد  انجام  تاریخی 
خدمات  پارکینگ،  تامین  نیز  بعدی  فاز  در 
صحن  توسعه  و  اقامتی  فضاهای  و  محلی 

گرفت. خواهد  انجام  زیارتی 
پروژه  این  در  مهم  های  بحث  از  یکی 
سفر  بودجه  کامل  اختصاص  و  تصویب 
پروژه  این  ریاست جمهوری است که طبعا 
باید با توجه به این تخصیص و بهره گیری از 
آن، مشکلی برای تکمیل نداشته باشد ولی 
متاسفانه هنوز این پروژه کامل نشده است 
و باید با بررسی های میدانی بیشتر به نقاط 
کور این پروژه که باعث شده این پروژه مهم 
بهره  به  هنوز  قم  قدیمی  و  سنتی  بافت  در 

► برداری نرسیده است، برسیم.    
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بررسی  جلسه  در  قم  شهردار      ◄
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  اطراف  بافت 
به  تاریخی میرزایی  از خانه  معصومه)س(، 

یادکرد. معضل  یک  عنوان 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  در  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  قم، 
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  بافت  بررسی 
اشاره  با  سالم الله علیه،  معصومه  فاطمه 
به  حرم  اطراف  طرح های  اهمیت  به 
اظهار  شهر  مرکزیت  در  داشتن  قرار  لحاظ 
پارکینگ  طرح  حاضر  حال  در  داشت: 
میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  با  حرم  شرقی  ضلع 

است. رسیده  نتیجه  به  ریال 
از  را  “نیازمند”  تاریخی  خانه  وجود  وی 
پیشرفت  برای  موجود  موانع  و  معضل ها 
از  اثر  این  اگر  گفت:  و  دانست  طرح  این 
ثبت ملی خارج شود، طرح پارکینگ ضلع 

شد. خواهد  کاملی  طرح  شرقی 
که  مانعی  خاطر  به  افزود:  قم  شهردار 
اجرای  برای  تاریخی،  خانه  این  به واسطه 
سه  از  را  پارکینگ ها  تعداد  داشتیم،  طرح 
و  هزار   ۲ حدود  به  پارکینگ   ۶۰۰ و  هزار 
نیز  دهانه  و  دادیم  کاهش  پارکینگ   ۶۰۰

است. گرفته شده  نظر  در  متر   ۲۴
اداره  همکاری  صورت  در  وی،  گفته  به 
از  اثر  این  کل میراث فرهنگی برای خروج 

ثبت ملی، ما به راحتی طرح پارکینگ ضلع 
شرقی را اجرا و دهانه هر پارکینگ را نیز به 

۳۵ متر افزایش می دهیم.
اینکه  بیان  با  سقائیان نژاد  دکتر 
مربوط  که  هکتاری   ۴۸ اراضی  بحث های 
به ستاد بازآفرینی شهری است انجام شده 
تصویب  به  نیز  پنج  ماده  کمیسیون  در  و 
در  که  طرحی  هشت  گفت:  است  رسیده 
معصومه  حضرت  حرم  اطراف  با  رابطه 
 ۴۸ زمین های  به موازات  نیز  بوده،  )س( 

می رسد. نتیجه  به  هکتاری 
خصوص  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
طرح های اطراف حرم، مجوزهایی که باید 
از وزارت راه و شهرسازی گرفته می شد به 
شده  تفویض  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
راه های اجرای طرح ها یکی  است، گفت: 
این  در  که  می شود  فراهم  دیگری  از  پس 
است  چشمگیر  نیز  تهران  همراهی  زمینه 
و تا چند ماه آینده وارد اجرا خواهیم شد.
تالش شهرداری قم برای احیای باغات 

اطراف شهر
سیدمرتضی  دکتر  همچنین 
سازمان  شورای  جلسه  در  سقائیان نژاد 
با  قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
ابراز خرسندی از وضعیت توسعه فضاهای 
قم  کنونی  وضعیت  گفت:  شهری،  سبز 

سبز  سرانه های  از  برخورداری  نظر  از 
منظر  و  سیما  زیبایی  و  جنگلی  و  شهری 
گذشته  و  قبل تر  سال  چند  با  قابل مقایسه 

. نیست
آب  تأمین  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
موردنیاز و توسعه کمی و کیفی عرصه های 
آب  شرکت  داد:  ادامه  شهری،  سبز 

فقط  توافق  مورد  ۱۳ چاه  از  قم  منطقه ای 
داده  قرار  شهرداری  اختیار  در  را  چاه   ۵

. ست ا
اقدامات  با  کرد:  اضافه  قم  شهردار 

میزان  گذشته  سال های  طی  انجام شده 
شهری  سبز  فضای  در  شرب  آب  مصرف 
آب  درصورتی که  و  کاهش یافته  شدت  به 
باقی مانده  چاه   ۸ استان،  منطقه ای 
مدیریت  مجموعه  اختیار  در  را  شهرداری 
آب  از  استفاده  میزان  دهد،  قرار  شهری 
شرب در عرصه های سبز به صفر می رسد.

آب  تعرفه های  صدور  از  انتقاد  با  وی 
قم،  تفریحی  مراکز  برخی  در  غیراصولی 
واحد  و  مجتمع  یک  پرندگان  باغ  افزود: 
تجاری  آب  تعرفه  صدور  و  است  تفریحی 

آمیز  توجیه  به هیچ وجه  مراکزی  چنین  در 
. نیست

تصریح  همچنین  سقائیان نژاد  دکتر 
پارک ها  دو سازمان  ادغام  در صورت  کرد: 
هر  یا  زیباسازی،  سازمان  و  سبز  فضای  و 
خصوص  این  در  که  دیگری  که  تصمیمی 
کمی  ارتقای  به  منجر  باید  می شود  گرفته 

شود. آن ها  تقویت  و  کیفی  و 
و  سیاست ها  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
احیای  قم  شهرداری  مهم  رویکردهای 
بهینه  استفاده  و  شهر  اطراف  باغات 
عرصه های  این  ظرفیت  از  عمومی  و 

است. ارزشمند 
سفر  مصوبات  به  اشاره  با  قم  شهردار 
سبز  فضای  حوزه  در  رئیس جمهوری 
این  مهم  مصوبات  از  یکی  کرد:  عنوان 
حاشیه  در  سبز  سرانه های  افزایش  سفر 
مسجد  و  والیت  بوستان  جوان،  بوستان 
مقدس بوده که الزم است روند اجرایی آن 

شود. دنبال  قدرت  با 
از  یکی  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
مدیریت  مجموعه  برنامه های  و  سیاست ها 
فضاهای  عرصه  احداث  قم،  شهری 
و  متروکه  ریل های  پیرامون  شهری  سبز 
شده  شهر  مرکزی  هسته  در  جمع آوری 

► است.   

شهردار قم عنوان کرد:

●  خانه تاریخی »میرزایی« معضل و مانع توسعه پارکینگ شرقی حرم است   ●
مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر خبر داد؛

پرداخت تسهیالت مناسب به 
منازل محدوده ۴۷۰ هکتاری 

اطراف حرم در قم
ارائه  از  مطهر،  حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  عامل  مدیر 
 ۴۷۰ محدوده  در  های  خانه  به  تومانی  میلیون   ۶۰۰ تسهیالت 
بازسازی  به منطور  اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س(  هکتاری 

داد. خبر 
مطهر  حرم  اطراف  بافت  وضعیت  بررسی  جلسه  در  امینی  میالد 
حضرت معصومه )س( بیان کرد: ۴۷۰ هکتار به عنوان محدوده بافت 
شناسایی  و  تعریف  استان   ۵ ماده  کمیسیون  در  مطهر  حرم  اطراف 
نیز  مطهر  حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  کار  اساس  که  شده 

است. شده  اعالم  محدوده  همین 
بیان  با  مطهر،  حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  مدیرعامل 
انتفاعی  نگاه  مطهر  حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  اینکه 
بیشترین  حاضر  حال  در  صندوق  این  داشت:  ابراز  ندارد  پروژه ها  به 
واحد  هر  برای  که  می دهد  ارائه  را  مسکن  برای  تسهیالت  میزان 

است. تومان  میلیون   ۶۰۰ مسکونی 
حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  تسهیالت  نرخ  افزود:  امینی 
و  است  درصد   ۱۲ مطهر  حرم  اطراف  محدوده  در  خانه های  به  مطهر 
به آن دسته از خانوارهایی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد 

می شود. ارائه  درصد   ۴ نرخ  با  تسهیالت  این  هستند 
از  نفر   ۲۲۰۰ گرفته  صورت  بررسی های  اساس  بر  افزود:  وی 
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  هکتاری   ۴۷۰ محدوده  در  خانوارهای 

هستند. حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  )س(  معصومه 
مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر، عنوان کرد: 
تاکنون ۱۲۵ واحد مسکونی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت 
وام  ارائه  در  و  شدند  معرفی  بانک  به  وام  دریافت  برای  )س(  معصومه 
نیز محدودیتی وجود ندارد و فقط می بایست پروانه ساختمانی و سند 

باشد. موجود  زمین  مالکیت 
 ۴۷۰ محدوده  در  گرفته  صورت  بررسی های  با  کرد:  عنوان  امینی 
هکتاری اطراف حرم مطهر امکان ۲۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد 
قیمت  ارزان  ساختمانی  مصالح  بناها  از  تعداد  این  نوسازی  برای  که 

است. شده  بینی  پیش  نیز 
همچنین  مطهر  حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  مدیرعامل 
به  مطهر  حرم های  طرح  سرمایه گذاری  صندوق  داشت:  بیان 
و  ها  کتابخانه  مساجد،  حسینیه ها،  همانند  انتفاعی  غیر  طرح های 
میلیارد   ۲۰۰ باشند  حرم  اطراف  محدوده  در  که  علمیه  حوزه های 

می کند. پرداخت  تسهیالت  ریال 

انتقاد معاون اجرایی تولیت آستانه از وضعیت نامطلوب 
اطراف حرم مطهر

پارکینگ شرقی اولویت اصلی 
طرح های عمرانی 

اینکه  بیان  با  معصومه)س(  حضرت  آستان  تولیت  اجرایی  معاون 
گفت:  ندارد  خوبی  معصومه)س( وضعیت  حضرت  حرم  اطراف  بافت 
از  را  پیرامون  مغازه های  و  ارم  خیابان  حرم،  شرقی  پارکینگ  وضعیت 

است. حرم  اطراف  معضل های  مهم ترین 
وضعیت  بررسی  جلسه  در  محمودنژاد  هادی  شهرنیوز،  گزارش  به 
خیابان  حرم،  شرقی  پارکینگ  وضعیت  مطهر،  حرم  اطراف  بافت های 
ذکر  حرم  اطراف  معضل های  مهم ترین  از  را  پیرامون  مغازه های  و  ارم 
در  حرم  اطراف  ساماندهی  در  باید  موارد  این  داشت:  اظهار  و  کرد 

بگیرد. قرار  اولویت 
کار  حرم  اطراف  برای  محدوده  هکتار   ۴۷۰ تعیین  اینکه  بیان  با  وی 
خوبی است، تصریح کرد: مهم تر از آن نقاطی بوده که متصل به بدنه 
برای  و  نبوده  برخوردار  نیز  مناسبی  خیلی  وضعیت  از  و  است  حرم 

است. کرده  مشکل  ایجاد  زائران  و  مجاوران 
اینکه  بر  تأکید  معصومه)س(با  حضرت  آستان  تولیت  اجرایی  معاون 
و  حرم  و  استان  امنیتی  مسائل  با  وضعیت  این  از  عمده ای  بخش 
در  افزود:  است  مرتبط  موجود  فرسوده  و  تاریخی  بافت  همچنین 
بر  و  بگیریم  نظر  در  را  اولویت ها  باید  حرم  اطراف  طرح های  اجرای 
بیشتر داشته متمرکز شویم. تأثیری  رفاه مردم  روی طرح هایی که در 

وی با اشاره به اینکه بافت اطراف حرم حضرت معصومه)س( وضعیت 
حرم  به  چسبیده  بافت  جز  حقیقت  در  بافت  این  گفت:  ندارد  خوبی 

است و به نوعی از دید عموم مردم، متعلق به حرم تلقی می شود.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
اجرای   ۱۳ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
 ، علی  محمد  خواندگان  قادری  عصمت  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۳/۱۴۰۰ج/۲۳۴  شماره  به  مدنی  احکام 
به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۹۴۰ از  فرعی   ۴ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  قادری  همگی  زهرا  و  محمد 
 ۰۰۰۰۲۳۴ بایگانی  کالسه  شماره  به  اجرایی  پرونده  خصوص  در  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح 
زهرا   ، محمد  علیه  عباس  فرزند  قادری  عصمت  خانم  له   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۰۹۴۷۳۲ پرونده  شماره  و 
به  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  دادگاه  صادره  کارشناسی  قرار  با  عباس  فرزندان  قادری  همگی  علی  محمد  و 
پالک ثبتی ۴ فرعی از ۹۴۰ اصلی در بخش یک منطقه یک حوزه ثبت قم ، ضمن بررسی و مطالعه پرونده 
الله  )ایت  ارم  خیابان   ، قم  در  واقع  ملک  از  قادری(  )محمد  خواندگان  از  احدی  و  خواهان  وکیل  معیت  در 
می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  و  اورده  عمل  به  بازدید   ۷۴ پالک   ،  ۸ فرعی   ،  ۴ کوی  نجفی( 
نامه  و   ، ابرازی  برگی  تک  مالکیت  سند  فقره  یک  تصاویر  باستناد  حدود:  و  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد: 
شماره ۱/۸۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ اداره ثبت اسناد و امالک استان قم – حوزه ثبت ملک اداره یک قم ، 
پالک ثبتی مذکور به مساحت دویست و چهارده متر و نود دسی مترمربع بوده که ۱- مالکیت اقای محمد 
از ششدانگ عرصه و  به عنوان مالک دو دانگ مشاع   ۶ از کل سهم   ۲ با جز سهم  علی قادری فرزند عباس 
مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۹۶/۱/۲۳ تاریخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۵۵ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان 
اصلی به شماره چاپی ۲۳۴۵۱۰ سری ب سال ۹۵ ثبت گردیده است. ۲- مالکیت خانم زهرا قادری فرزند 
شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۱ سهم  جز  با  عباس 
شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۹۶/۱/۲۹ تاریخ   ۱۳۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۸ مالکیت  مستند 
جز  با  عباس  فرزند  قادری  محمد  اقای  مالکیت   -۳ است.  گردیده  ثبت   ۹۵ سال  ب  سری   ۲۳۴۵۰۷ چاپی 
با شماره مستند مالکیت  از کل سهم ۶ به عنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان  سهم ۲ 
 ۲۳۴۵۰۸ به شماره چاپی  اصلی  مالکیت  ۱۳۹۶/۱/۲۹ موضوع سند  تاریخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۲۰
با جز سهم  فرزند عباس  قادری  مالکیت )خواهان( خانم عصمت   -۴ ثبت گردیده است.   ۹۵ سری ب سال 
مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۱

 ۲۳۴۵۰۹ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۹۶/۱/۲۹ تاریخ   ۱۳۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۶
سری ب سال ۹۵ ثبت گردیده است )سند مالکیت ارائه شده و به شماره چاپی ۲۳۴۵۰۹ سری ب سال ۹۵ 
در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به نام خانم عصمت قادری فرزند عباس با مشخصات و حدود اربعه مندرج در سند 
و  اسناد  ثبت  اداره   ۱۴۰۰/۶/۱۷ مورخ   ۸۷۴۰/۱ شماره  نامه  استناد  به  است(  شده  صادر  و  ثبت  مالکیت 
امالک منطقه یک قم ، نظر به خواسته مبنی بر افراز قدرالسهم خواهان از پالک ۹۴۰/۴ اصلی بخش یک 
قم )با توجه به اعالم نظر شهرداری منطقه ۷ قم طی شماره ۲۷۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ افراز پالک مزبور به 
لحاظ زیر حد نصاب بودن مخالفت نموده و بنابر این به رد درخواست افراز خواهان و خواندگان اعالم نظر 
می گردد. مشخصات ساختمان مورد بازدید: باستناد اوراق ابرازی و تصویر نقشه کاداستر ملک ، مشاهدات 
خانه  صورت  به  مترمربع   ۲۱۴/۹ مساحت  به  موجود  عرصه  دارای  مذکور  ساختمان   ، ملک  معاینه  و  بازدید 
مسکونی در سه طبقه زیرزمین ، همکف و اول به جهت شمالی و شرقی ، اصطالحا دوبر با سازه بنایی و دیوار 
های باربر اجری و اسکلت نیمه فلزی و سقف طاق ضربی با قدمت بیش از چهل سال ، با دو ورودی از کوچه 
بن بست شماره ۸ و کوچه فرعی اصلی که ورودی حیاط واقع در سمت جنوبی ملک ، از سمت کوچه اصلی با 
دروازه فلزی بوده ، مساحت حیاط حدود۶۵ مترمربع با کف موزاییک و جداره داخلی دیوار های ان از سیمان 
می باشد. طبقه زیرزمین مسکونی به مساحت حدود ۱۳۰ مترمربع با ورودی از درب کوچه بن بست و همکف 
با راه پله بنایی ، دارای پذ یرایی و نشیمن و اتاق های خواب با دیوار های رنگ شده می باشد طبقه همکف 
مسکونی به مساحت ۱۵۰ مترمربع با ووردی از حیاط و کوچه بن بست دارای پذیرایی و نشمین و اتاق های 
خواب با دیوار های سفید و رنگ شده و  و پنجره های فلزی و اشپزخانه با دیوار کاشی شده تا زیر سقف ، کف 
سرامیک و کابینت ، سرویس بهداشتی و حمام با دیوار کاشی می باشد. طبقه اول به مساحت تقریبی ۱۱۰ 
مترمربع با تراس حدود ۴۰ مترمربع با ارتباط پله بنایی از داخل و همکف می باشد. نمای خارجی ساختمان 
از سیمان سفید بوده و دارای سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر ابی یک انشعاب اب و گاز و دو 
کنتور برق با مشخصات منصوبه در محل می باشد. زمان بازدید ملک مورد نظر در اختیار یکی از خواندگان 
بوده است.نظریه کارشناسی: عنایت به موارد و توضیحات فوق ، ارزش و بهای روز ششدانگ ملک موضوع 

قرار کارشناسی موصوف ، شامل عرصه و اعیان ، موقعیت استهالک و قدمت بنا ، شرایط منطقه عوامل موثر 
به مبلغ  ، جمعا  با شرایط مذکور  ارزش ملک   ، موثر  و لحاظ جمیع جهات  با احتساب کلیه حقوق متعلقه   ،
۷۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هفت میلیارد و سیصد و هشت میلیون تومان و ارزش یک دانگ ان بملغ 
اعالم می گردد.  و  ارزیابی  تومان  میلیون  و هجده  و دویست  میلیارد  معادل یک  ۱۲/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۲۱۴/۹ مساحت  به  ابرازی  سند  طبق  ملک  عرصه   -۱
هر  قرار  از  مترمربع   ۱۳۰ مساحت  به  زیرزمین  طبقه  مسکونی  اعیانی   -۲ ۶۴/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا 
مترمربع ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- اعیانی مسکونی طبقه همکف به مساحت 
۱۵۰ مترمربع از قرار هر مترمربع ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- اعیانی مسکونی 
طبقه اول به مساحت ۱۱۰ مترمربع از قرار هر مترمربع ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۲/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 : کل  جمع  ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  و..(  گاز   ، برق    ، )اب  انشعابات  و  کشی  دیوار   ، سازی  ۵-حیاط 
۷۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ 
صبح به ادرس قم خ ساحلی جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
در  میتوانند  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  میرسد.لذا  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  ازمبلغ  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
بانکی عضو شتاب که  کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  میبایست  میگردد)که شرکت کنندگان 
بنام خوده شخص به همراه داشته باشند(ضمنا دادورز اجرا میتواند پرداخت اموال را به وعده قرار دهد.در 
این صورت برندهباید ده درصد بهارا فی المجس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت 
مذبور از یک ماه تجاوز نخواهد کردودرصورتی که برنده مزایده درموعدمقرر بهای اموال را نپردازدسپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

واحد مراجعه کنید. به  بیشتر  درج میگردد جهت اطالعات 
دادورزاجرای احکام دادگستری شهرستان قم

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
اراضی محله  ۱  ثبت قم  از ۳۵۱۳ اصلی واقع در بخش  به  پالک - فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب دکان 
فرزند  ورثه جعفر صادقی  از  احد  نام محمد صادقی  به  که   ۱۳۸ و   ۱۳۶ ۱۸- پالک  پنجعلی- کوچه  چهارمردان- کوچه 
جعفر می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۳۹۳۹ - ۱۴۰۱/۴/۱۶ تحدیدحدود پالک مذکور 
به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  ساعت  مورخ  روزسه شنبه  در 
اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
ماه  ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده 
پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه 

الف ۱۵۴۴۹(  نماید./ع )م 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲۱۹ فرعی از ۱۱۲۰۳ اصلی واقع در بخش ۱  ثبت قم اراضی 
شهر قایم- میدان ولیعصر- ۲۰ متری کلهر- خیابان شمس کوچه ۸ پالک ۱۳  که به نام سید رضا و سید سعید هر دو 
حسینی متین فرزندان سید عبداله می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده 
از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۳۸۸۶ - ۱۴۰۱/۴/۱۳ 
انجام  تحدیدحدود پالک مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۴۴۸( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

●  توسعه حرم موسی مبرقع)ع(؛ شکاف در پروژه برای چه بود؟    ●
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»کامل کننده نعمت«               

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َواُضِع  ِبالتَّ  ...« َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

1.»... ْعَمُة  النِّ َتِتمُّ 
شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
کامل  )الهی(  نعمت  فروتنی،  و  تواضع  با   ...« فرمودند:  که 

می گردد«. 
رابطه  نورانی  سخن  این  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
تواضع با اتمام نعمت را بیان می فرمایند. خدای متعال کسانی 
غرور  و  کبر  گرفتار  و  می شوند  برخوردار  نعمت هایش  از  که  را 
نمی گردند، بلکه در برابر خالیق فروتنی بیشتری از خود نشان 
بر  و  می گرداند  خود  خاص  رحمت  و  لطف  مشمول  می دهند، 
بندگان  از طرفی هم وقتی  ایشان می افزاید.  به  نعمتش نسبت 
خدا چنین حالتی را در او ببینند که کثرت نعمت باعث فزونی 
پیشوایی  و  سرپرستی  سربلندی،  الیق  را  او  شده،  او  تواضع 
او در چشم مردم بیشتر می شود. در  جامعه می بینند و عظمت 
فرمودند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیه  صادق  امام  از  حدیثی 
ُموَسی   َیا  ْن 

َ
أ السالم(  )علیه  ُموَسی  ِإَلی  َجلَّ  َو  َعزَّ  ُه  اللَّ ْوَحی 

َ
»أ

ِلَم  َو  َربِّ  َیا  َقاَل:  َخْلِقي؟  ُدوَن  ِبَکاَلِمي  اْصَطَفْیُتَك  ِلَم  َتْدِري   
َ
أ

ي  ِإنِّ ُموَسی!  َیا  ْن 
َ
أ ِإَلْیِه  َتَعاَلی  َو  َتَباَرَك  ُه  اللَّ ْوَحی 

َ
َفأ َقاَل:  َذاَك؟ 

َنْفسًا  ِلي  َذلَّ 
َ
أ َحدًا 

َ
أ ِفیِهْم  ِجْد 

َ
أ َفَلْم  ِلَبْطٍن  َظْهرًا  ِعَباِدي  ْبُت  َقلَّ

ْو 
َ
أ َراِب  التُّ َعَلی  َك  َخدَّ َوَضْعَت  ْیَت  َصلَّ ِإَذا  َك  ِإنَّ ُموَسی  َیا  ِمْنَك. 

السالم(  )علیه  موسی  به  متعال  »خداوند  ْرض«؛2 
َ
اْل َعَلی  َقاَل 

خود  مخاطب  را  تو  چرا  می دانی  آیا  موسی!  ای  فرمود:  وحی 
ندادم؟  افتخاری  چنین  را  دیگران  و  کردم  تکلم  تو  با  و  ساختم 
بود؟  چه  برای  پروردگارا  کرد:  عرض  السالم(  )علیه  موسی 
را  بندگانم  تمام  ای موسی! من  فرستاد که  متعال وحی  خدای 
تو هنگامی که  نیافتم.  تو متواضع تر  از  را  بررسی کردم، احدی 
می نهی«.  زمین  بر  یا  خاک  بر  را  خود  صورت  می خوانی  نماز 
از  قبل  نمازهای  در  که  می شود  روشن  شریف  حدیث  این  )از 
نمی گذاردند،  خاک  بر  صورت  عبادت،  و  نماز  به هنگام  اسالم 
ابراز نهایت  برای  ولی حضرت موسی بن عمران )علیه السالم( 

است(. می داده  انجام  را  کار  این  تواضع، 
در حدیثی از رسول خدا )صلی الله علیه و آله( آمده است: 
»برترین  ِرْفَعة«؛3  َعْن  َتواَضَع  َمْن  َعْبدًا  الّناِس  أْفَضَل  »إنَّ 
تواضع  عظمت،  و  بزرگی  عین  در  که  است  کسی  خدا  بندگان 
السالم(  )علیه  امیرمؤمنان  از  هم  روایتی  در  نماید«.  فروتنی  و 
َرِف«؛4 »زکاِت مقام  َزکاُة الشَّ واُضُع  نقل شده که فرمودند: »التَّ
فلسفه های  از  یکی  اصوال  است«.  فروتنی  و  تواضع  شرافت،  و 
پرورش  خدا،  خانه  زیارت  و  نماز  مخصوصًا  اسالمی؛  عبادات 
)صلی  خدا  رسول  از  حدیثی  در  است.  انسان  در  تواضع  روح 
فرمودند:  یارانش  به  آن حضرت  روزی  که  آمده  آله(  و  علیه  الله 
َری  َعَلْیُکْم  َحاَلَوَة اْلِعَباَدِة؟ َقاُلوا: َو َما َحاَلَوُة اْلِعَباَدِة؟ 

َ
»َما ِلي اَل أ

نمی بینم؟  شما  در  را  عبادت  شیرینی  »چرا  َواُضع«؛5   التَّ َقاَل 
فرمودند:  آن حضرت  چیست؟  عبادت  شیرینی  کردند:  عرض 
تواضع  برای  نشانه هایی  اسالمی  روایات  در  است«.  تواضع 
ذکر شده؛ از جمله در حدیثی از امام باقر )علیه السالم( آمده 
َعلی  َم  ُتَسِلّ أْن  َو  َشَرِفِه  ُدوَن  ِباْلَمْجِلِس  ضا  الِرّ واُضُع  »التَّ است: 
آن  »تواضع  ُمِحّقًا«؛6  ُکْنَت  إْن  َو  اْلِمراَء  َتْتُرَک  أْن  َو  َلقیَت  َمْن 
است که به کمتر از جایگاه شایسته خود در مجلس قانع باشی 
با  را  مشاجره  و  کنی  سالم  او  به  کردی  مالقات  را  کس  هر  و 

باشد«.  تو  با  حق  چند  هر  سازی،  رها  دیگران 
********************
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حدیث روز )310( 

شورای  نایب رئیس       ◄
در  گفت:  قم  شهر  اسالمی 
شهری  دیپلماسی  بحث  قالب 
و  شهری  مدیریت  مجموعه  باید 
جامعی  سند  استانداری  مجموعه 
شهر  ظرفیت های  تا  باشند  داشته 
دوستداران  کلیه  اختیار  در  را  قم 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
ابعاد مختلف قرار داده و این مهم 
کنیم. معرفی  کشورها  دیگر  به  را 
قم  جایگاه  مسگری  محمود 
به  بین المللی  نگرش  ضرورت  و 
در  آن  مشکالت  رفع  و  مسائل 
تأکید  مورد  را  مختلف  حوزه های 
توجه  با  داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
قم  مقدس  شهر  ظرفیت های  به 

تشیع  جهان  القرای  ام  به عنوان 
که  متعددی  روایات  به  توجه  با  و 
معصومین)ع(  ائمه  سخنان  در 
بسیار  اقبال  قم؛  شهر  جایگاه  در 
دیده  قم  شهر  به  نسبت  خوبی 

. د می شو
بحث  قالب  در  وی،  گفته  به 
مجموعه  باید  شهری  دیپلماسی 
مجموعه  و  شهری  مدیریت 
داشته  جامعی  سند  استانداری 
را  قم  شهر  ظرفیت های  تا  باشند 
نظام  دوستداران  کلیه  اختیار  در 
ابعاد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  را  مهم  این  و  داده  قرار  مختلف 

کنیم. معرفی  کشورها  دیگر 
اسالمی  شورای  نایب رئیس 

ظرفیت های  افزود:  قم  شهر 
دارد  قم  مقدس  شهر  که  خوبی 
مغفول  مختلف  حوزه های  در 
پژوهشی  مراکز  و حضور  واقع شده 
قم  در  فراوان  بسیار  علمی  و 
بحث  و  علما  و  مراجع  وجود  و 
گردشگری  و  تاریخی  جاذبه های 
قم  مقدس  شهر  در  که  باستانی  و 
و  شود  معرفی  همه  به  باید  بوده 
را  مختلفی  موارد  نیز  معرفی  نوع 

برمی گیرد. در 
برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
معرفی  و  منظم  نمایشگاه های 
از  استفاده  قالب  در  قم  شهر 
که  رسانه هایی  و  مجازی  فضای 
با  که  هستند  دیگر  کشورهای  در 

این  می توانند  مختلف  زبان های 
گفت:  کنند،  معرفی  را  ظرفیت ها 
مسیر  این  در  که  مهمی  بحث 
اگر  که  بوده  این  داشته  وجود 
زیرساخت ها  آید،  عمل  به  دعوت 
مهم،  این  تحقق  که  باشد  آماده 
حاکمیتی  جامع  نگاه  به  نیاز 
به  نباید  فقط  و  دارد  ملی  و 
نگاه  قم  شهر  استانی  ظرفیت های 
شود، حتمًا باید در مرکز نگاهشان 
باشد  کامل  و  جامع  نگاهی  قم  به 
زیرساخت ها  ایجاد  در  بتوانیم  تا 

کنیم. استفاده  ظرفیت ها  از 
که  مدلی  داد:  ادامه  مسگری 
خلیج فارس  حاشیه ای  کشورهای 
غربی  و  شمالی  همسایگان  و 

که  بوده  این  می دهند  انجام 
برای  را  ایرانیان  سرمایه های 
نیز  ما  که  می کنند  جذب  توسعه 
اجازه  معکوس  به صورت  باید 
را  ظرفیت ها  این  از  استفاده 

باشیم. داشته 
حال  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سرمایه گذاران  از  بسیاری  حاضر 
در  کردن  هزینه  آماده 
استان  و  کشور  زیرساخت های 
این  در  کرد:  تصریح  هستند، 
الزم  زیرساخت های  باید  زمینه 
موارد  این  از  یکی  که  شود  دیده 
سند  واگذاری  ظرفیت  از  استفاده 
سرمایه گذاران  این  نام  به  ملکی 
امنیتی  فیلترهای  و  ضوابط  طبق 

مراکز  ایجاد  بحث  در  که  است 
داخلی  ظرفیت  از  استفاده  و 
دست  به  خوبی  موفقیت های 

. ید می آ
اسالمی  شورای  نایب رئیس 
بهره گیری  بر  اشاره  با  قم  شهر 
در  مشتاق  سرمایه گذاران  از 
استفاده  گفت:  قم،  مقدس  شهر 
کار  نیروی  و  داخلی  مصالح  از 
باال  اشتغال  ایجاد  و  داخلی 
خدماتی  بحث  نیز  استقرار  و 
مقدس  شهر  در  خوبی  اشتغال 
از  یکی  که  داشت  خواهد  قم 
بحث  قم  زیرساخت های  مهم ترین 
فرودگاه است که حتمًا باید در قم 

► برسد.      نتیجه  به 

◄     پایه های معلق چراغ های ترافیکی 
تقاطع ها با طرح جدید تزئینی )دکوراتیو( 

در شهر قم اجرا خواهد شد.
سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
وقتی  چند  چراغ دار  تقاطع های  اجرای 
حال  در  قم  شهر  معابر  سطح  در  بوده 
زیبایی  جنبه های  به  توجه  و  است  انجام 
کارکرد  از  فارغ  شهری  منظر  و  سیما  و 
ترافیکی و اصلی آن ها، مقوله ای است که 
اجرای  به  قم  شهرداری  ترافیک  سازمان 

دارد. اهتمام  آن 

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
به استفاده  با اشاره  ترافیک شهرداری قم 
اجرای  در  )دکوراتیو(  تزئینی  پایه های  از 
معاون  تأکید  از  چراغ دار،  تقاطع های 
خصوص  این  در  ترافیک  و  حمل ونقل 
زیبایی  جنبه های  به  توجه  افزود:  و  گفت 
و  تزئینی  طرح های  از  بردن  بهره  و 
ایده های جدید همواره مورد تأکید معاون 
سازمان  و  بوده  شهرداری  حمل ونقل 
پیاده سازی  و  اجرا  دنبال  به  نیز  ترافیک 
انتخاب  با  ازاین رو  که  است،  طرح  این 
اجرای  در  آن ها  از  جدید،  طرح های 

استفاده  تکمیل  حال  در  تقاطع های 
شد. خواهد 

حسین شعبان زاده خاطرنشان کرد: در 
این خصوص کارکرد اصلی سازه که همان 
نخست  درجه  در  بوده  ترافیکی  کارکرد 
مرحله  در  و  است  شدن  دیده  حداکثر 
با  جدید  ایده های  و  طرح  به  توجه  بعد 
هدف بهبود سیما و منظر شهری در حال 
رانندگان  و  شهروندان  تا  بوده  پیگیری 
مروری  و  عبور  و  قوانین  رعایت  ضمن 
ایمن، شاهد شهری زیبا و با شاخص های 

► باشند.    شهری  آرامش 

شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون    ◄
شهری  مدیریت  اصلی  اولویت  گفت:  قم  شهرداری 
البته  است؛  باغات  حفظ  بحث  سبز  فضای  حوزه  در 
مالکین  انتفاع  که  باشد  گونه ای  به  باید  باغات  حفظ 
نیز در نظر گرفته شود و شهرداری و کمیسیون ماده 
خرج  به  انعطاف  باغات  تملک  زمینه  در  باید  پنج 
استفاده  کار  این  برای  استان  ظرفیت های  از  و  داده 

شود.
با  اصفهانیان مقدم  مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
تخریب  شاهد  شهرنشینی  توسعه  با  اینکه  بر  تاکید 
کرد:  اظهار  هستیم  شهرها  باغات  کاربری  تغییر  و 
برخی افراد در سال های گذشته زمین های کشاورزی 
و  کرده اند  تبدیل  ساختمان  به  را  شهر  باغات  و 
باغات  معدود  که  هستند  این  دنبال  به  همچنان 
دهند  کاربری  تغییر  و  کرده  تخریب  را  شهر  ارزشمند 
در حال که مدیریت شهری به طور جد به دنبال حفظ 

است. ارزشمند  محیطی  زیست  سرمایه های  این 
معنوی  و  مادی  هزینه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  مناسبی  جایگزین  تا  گیرد  صورت  باید  بسیاری 
به  کرد:  تصریح  شود  ایجاد  کیفیت  همان  با  باغات 
حوزه  در  شهری  مدیریت  اصلی  اولویت  خاطر  همین 
حفظ  البته  است؛  باغات  حفظ  بحث  سبز  فضای 
نیز در  مالکین  انتفاع  که  باشد  به گونه ای  باید  باغات 
پنج  ماده  کمیسیون  و  شهرداری  و  شود  گرفته  نظر 
و  داده  خرج  به  انعطاف  باغات  تملک  زمینه  در  باید 
باغات  به منظور تملک  و ملی  از ظرفیت های استانی 

شود. استفاده 
شهرداری  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
ارزشمندی  سرمایه های  باغات  اینکه  بیان  با  قم 
برده  زمان  آنها  ایجاد  زیادی  سالیان  که  هستند 

در  که  دیگری  اقدام  البته  کرد:  خاطرنشان  است 
از  شهر  باغات  کردن  خارج  شده  انجام  بخش  این 
اقدامات  کار  این  مقابل  در  که  بوده  شهری  محدوده 
انجام شده است؛  خوبی در برخی مناطق شهرداری 
اما  بوده  باغ  قم  هکتاری  هزار  شهر  از  نیمی  زمانی 
امروز کمتر از ۱۰۰ هکتار از این مساحت جزو باغات 

است.
تملک  برای  شهرها  برخی  اقدام  به  اشاره  با  وی 
باغات و تبدیل آنها به بوستان های شهری گفت: این 
مکانی  به  را  فضاها  این  باغات،  حفظ  ضمن  مساله 
تبدیل  مسافران  و  خانواده ها  سرگرمی  و  تفریح  برای 
محیط  هم  و  شهروندان  به  هم  آن  انتفاع  که  کرده 

می رسد. زیست 
خوبی  بسیار  اتفاقات  بر  تاکید  با  مقدم  اصفهانیان 
رخ  قم  شهر  در  سبز  فضای  توسعه  حوزه  در  که 
 ۱۳ از  قم  شهر  سبز  فضای  سرانه  افزود:  است  داده 
مترمربع به باالی ۲۰ مترمربع رسیده است و جزو سه 
شهر برتر کشور در حوزه توسعه فضای سبز بوده ایم و 
مثمر  گونه های  از  استفاده  در  نیز  توجهی  قابل  رشد 

داشته ایم. شهر  در 
قانون  اجرایی  آیین نامه  تدوین  به  اشاره  با  وی 
فرآیند  در  آن  اثرات  و  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ 
نقش  از  نباید  البته  کرد:  خاطرنشان  باغات  تملک 
شهر  باغات  تخریب  در  آب  منابع  کمبود  و  اقلیم 
سازمان  گذشته  سال های  طی  کرد؛  چشم پوشی 
تأمین  گیاه پزشکی،  مشاوره های  ارائه  با  پارک ها 
به  کمکی  تا  کرده  تالش  مناسب،  کود  و  آب  منابع 

باشد. داشته  سرمایه ها  این  حفظ 
شهرداری  شهری  وخدمات  زیست  محیط  معاون 
قیمت  باالی  افزوده  ارزش  با  البته  کرد:  بیان  قم 

نتوانسته  اقدامات  این  گذشته  سال های  در  زمین 
و  مالکین  برخی  سودجویی  جلوی  کافی  اندازه  به 

بگیرد. را  باغات  کاربری  تغییر  و  تخریب 
حضور  با  کارگروهی  تشکیل  خواستار  وی 

قضائی،  دستگاه  همچون  ذیربط  دستگاه های 
برای  و…  کشاورزی  جهاد  استانداری،  شهرداری، 
اندازه  به  شهرداری  افزود:  و  شد  شهر  باغات  حفظ 
جلوگیری  باغات  کاربری  تغییر  و  تخریب  از  توان 
توسعه  و  حفظ  برای  باشد  الزم  هرکاری  و  می کند 

می دهد. انجام  شهر  سبز  فضای  و  باغات 
شهر  داخل  باغات  برخی  تملک  مقدم  اصفهانیان 

مورد  را  شهرداری  توسط  بوستان  به  تبدیل  برای 
توافق  و  تملک  برای  تالش  افزود:  و  داد  قرار  توجه 
باغ  تملک  چهار،  منطقه  در  قولیان  و  بهاء الدینی  باغ 
اشراقی در بلوار سمیه و باغ گلزار در محدوده منطقه 

بوده  راستا  این  در  شده  انجام  اقدامات  از  نیز  یک 
است.

استان  دیگر  دستگاه های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دهند  انجام  باغات  حفظ  برای  را  خود  تالش  باید 
سرمایه  باغات  این  از  زیادی  بخش  کرد:  تصریح 
و  بازآفرینی  باید  و  هستند  شهر  هویت  و  اجتماعی 

► شوند.      حفظ 

معاون محیط زیست شهرداری قم:

●  تخریب باغات شهر خط قرمز مدیریت شهری است   ●
لزوم تشکیل کارگروه حفظ باغات در استان

نایب رئیس شورای شهر:

●  سند جامع سرمایه گذاری در قم تدوین شود    ●

●  پایه های تزئینی ترافیکی به کمک زیبایی شهر قم می آیند    ●

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

اگهی مزایده

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۰۰ شماره  رأی  ۱ـ 
از  قسمتی  در  نبی  فرزند  سلیمی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۲۱
مترمربع پالک  بمساحت ۱۳۰  بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  ششدانگ قطعه 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۸۸ از  فرعی  شماره 
خریداری مع الواسطه از شرکت تعاونی مسکن هنگ ژاندارمری طی سند قطعی 

)۱۳۹۶۸ الف  قم.)م   ۳ دفترخانه   ۱۳۷۲/۱۲/۲۶ مورخ   ۹۱۲۹۶ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۶ شماره  رأی   -۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۶۴ آقای حسین جلیلی فرزند سلطانعلی در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰۶/۴۵ مترمربع 

نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از ۱۹۴۰  فرعی  پالک شماره ۱۰۱ 
عادی و خریداری مع الواسطه از فرمان هدایت قینرجه صفحه ۴۱۸ دفتر ۲۳۸.

)۱۳۹۶۹ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۹۳۸ شماره  رأی   -۳
در  ابراهیم  فرزند  هریس  دلیری  اسمعیل  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۰۴
 ۵۷/۶۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۵۶/۱۹۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی رضایی طی سند قطعی شماره ۳۷۰۴۳ 

)۱۳۹۹۲ الف  قم.)م   ۶ دفترخانه   ۱۳۵۵/۱۰/۱۴ مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۷۷۷ شماره  رأی   -۴
از  قسمتی  در  علی  فرزند  محمدی  احمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۶۰
مترمربع   ۱۳۹/۲۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
پالک شماره فرعی از ۱۹۴۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از محمدرضا شاکری صفحه ۳۵ دفتر ۶۱.)م الف ۱۳۹۹۳(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

اتحادملت( و  )گویه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

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

اگهی مزایده یک دستگاه خودروی پژو به شماره انتظامی ۵۵۷ ه ۴۱ ایران ۱۶ 
مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۷۱ به موجب پرونده اجرایی 
 )۱۴۰۱۰۰۲۸۴ بایگانی  شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۷۱ کالسه 
اقای  وکالت  با  همت  سلطانیان  محدثه   : له  متعهد   – تاریوردی  مهدی  متعهد: 
تاریخ   ۱۵۵۰ سند:  شماره   ،  ۱۲۰۷۴ سند:  شماره  هیزجی  سلیمی  محمد 
قم   ۴۸ شماره  ازدواج  دفترخانه   : کننده  صادر  دفترخانه   ۱۳۹۵/۹/۱۴ سند: 
 ۱۶ ایران   ۱۶ ایران   ۴۱ ه   ۵۵۷ انتظامی  شماره  به  پژو  خودروی  دستگاه  یک 
خلیج  پارکینگ  در  واقع  تاریوردی  مهدی  اقای  به  متعلق  ذیل  مشخصات  با 
فنی  فروش می رسد: مشخصات  به  مزایده  از طریق  و  بازداشت گردیده  فارس 
 –  ۱۶ ایران   ۴۱ ه   ۵۵۷ انتظامی  شماره  به  پژو  خودروی  دستگاه  یک  خودرو: 
مدل ۱۴۰۱ رنگ: سفید شماره شاسی : ۴۱۶۰۴۱NH۳FE۱۱NAANشماره 
رسمی  کارشناس  گزارش  براساس  بدنه  خصوصیات   ۰۲۹۷۱۶۸B۱۶۴ موتور: 
بازدید  فارس  خلیج  پارکینگ  در  فوق  مشخصات  با  پژو  سواری  از  دادگستری: 
: خودروی فوق  قرار گرفته است  تایید کارشناس محترم دادگستری  شده مورد 

وضعیت  است.  سالم  کامال  و  باشد  می  صفر  و  عالی  حد  در  ظاهری  لحاظ  از 
از سیستم  امده  به عمل  بررسی  در   ، باشد  در صد می  در حد صد  ها  الستیک 
بیمه  دارای   ، اسیا  بیمه  شرکت  نزد   ۱۴۰۱/۲/۲۴ تاریخ  تا  خودرو  این  راهور 
گرفته  صورت  سیستمی  بررسی  به  توجه  با  باشد.  می  ثالث  شخص  معتبر  نامه 
تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ هیچ گونه خالفی در  این  تا  و استعالم خالفی وسیله فوق 
به  را  مذکور  خودرو  دادگستری  رسمی  کارشناس  ندارد.  فراجا  خالفی  سیستم 
تومان(  میلیون  پنج  و  شصت  و  سیصد  )معادل  ۳/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ از ساعت  مذکور  خودرو  مزایده  است.  نموده  ارزیابی 
یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی 
یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی( 
قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. مزایده خودرو مذکور از مبلغ 
تومان(  میلیون  پنج  و  شصت  و  سیصد  )معادل  ۳/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پایه 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره 

۹۶۵۱۰۸۵۷۶ واریز  باشناسه   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا 
قانونی  نماینده  یا  حضورخریدار  و  باشد  ۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶می 
او در جلسه مزایده الزامی است. و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش 
مانده  مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  حساب  شماره  به 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نمیباشد و 
به حساب خزانه واریز خواهد شدو در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
و  مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن  در  میگردد.  تجدید  مزایده  و  ساقط 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده 
غیر  واریز  بر  توافق  درصورت  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا 
نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد 
شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر 
است که مراحل رفع بازداشت و تعویض پالک بر عهده برنده مزایده می باشد. 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹12۷625۹8۷   
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:                ۰۹12۷625۹8۷

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

نموده اند.  تایید  آراء ذیل  شرح 
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۷۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۳ شماره  رأی  ۱ـ 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اله  صاحب  فرزند  قاسمی  فرحناز 
و  عادی  نامه  مایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۱۸۷۸ از  فرعی   ۳۷۳ شماره  پالک  مترمربع   ۷۰/۷۵
آبادی طی سند قطعی شماره ۴۷۶۲۷ مورخ ۵۹/۴/۱۶  از کرمعلی حق وردی کاظم  الواسطه  خریداری مع 

الف ۱۳۹۵۲( م  قم.)   ۶ دفتر خانه 
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۸۲ حسن  به  مربوط  رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۸۰۶   -۲
بنا شده بمساحت ۸۳/۵۰  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  بزرگوار فرزند عبدالحسین در قسمتی 
مترمربع پالک شماره ۱۶۳ فرعی از ۱۹۴۱  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از حسین و محمود جعفر آبادی قمی صفحه ۷۱ و ۷۴ دفتر ۴۲۴ قم.) م الف ۱۳۹۵۳(
علی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۲۳ شماره  رأی   -۳
خدابنده لو فرزند ولی اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴۴مترمربع 
پالک شماره ۳۲۶ فرعی از ۲۱۴۲  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از عزیز پالیزبان صفحه ۵۷۷ دفتر ۱۳۵ قم.) م الف ۱۳۹۵۴(
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۸۰ هادی  به  مربوط  رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۸   -۴
اسمعیلی فرزند قلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۰ مترمربع پالک 

شماره  فرعی از ۲۱۹۱  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عبدالعلی 
بیگدلی ورثه رضا و تاجی بیگدلی.) م الف ۱۳۹۵۵(

اعظم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۸۰۱ شماره  رأی   -۵
احسانی آسا فرزند محمدعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
نامه  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از ۲۱۷۳  اصلی  بمساحت ۱۲۵/۴۴ مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی 

عادی و خریداری مع الواسطه از علی نیکنام  صفحه ۴۱۶ دفتر ۳۸۷ قم.) م الف ۱۳۹۵۶(
عادله   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۸۰۰ شماره  رأی   -۶
احسانی آسا فرزند محمدعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
نامه  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از ۲۱۷۳  اصلی  بمساحت ۱۲۵/۴۴ مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی 

عادی و خریداری مع الواسطه از علی نیکنام  صفحه ۴۱۶ دفتر ۳۸۷ قم.) م الف ۱۳۹۵۷(
۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۳۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۵۴ غالمرضا 
نیکنام فرزند عباس در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۱/۳۰ مترمربع 
پالک شماره  فرعی از ۲۱۷۳  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 
نام  نیک  از فتحعلی  و خریداری عادی  الکترونیک  ثبت دفتر  به پالک ۲۱۷۳ اصلی  عروجعلی عزیزی نسبت 

نسبت به پالک ۲۱۷۳/۴۸ اصلی صفحه ۷۴ دفتر ۴۳۰ )بالسویه(.) م الف ۱۳۹۵۸(
۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸۵۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۶۱ بندعلی 
 ۱۰۷ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علی  مبارک  فرزند  جعفریان 
مترمربع پالک شماره  ۷۲ فرعی از ۱۹۴۶  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از صاحبعلی احمدی براتی صفحه ۴۵۵ دفتر ۷۴.) م الف ۱۳۹۵۹(
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۸۰ حسن  به  مربوط  رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۹۴   -۹
امیری فرزند اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۳/۳۷ مترمربع 
پالک شماره  فرعی از ۲۱۶۱  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی 

محمد فاطمی فرزند سید حسین فاطمی. ) م الف ۱۳۹۶۰(
زهرا   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۷۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۰۲ شماره  رأی   -۱۰
بمساحت ۹۳/۷۵  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  ذوالفعلی  فرزند  رضاخانی 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۶۱ از  فرعی  شماره   پالک  مترمربع 
الواسطه از حسن فاطمی قمی  فرزند احمد فاطمی قمی ورثه سید حسین فاطمی قمی . ) م الف ۱۳۹۶۱(
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 ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 

توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۴

تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

گذشته  از  پس  تنها  قم  استان        ◄
کرونایی  زرد  رنگ  به  آبی  رنگ  از  روز   ۳۸

شد. تبدیل 
 ۲۰ تاریخ  در  قم  کرونایی  وضعیت 
آبی  به  زرد  رنگ  از  جاری  سال  خردادماه 
اخیر  هفته  تا  و  بود  کرده  پیدا  به  تغییر 
بیماری  این  اثر  در  مردم  فوت  عدم  شاهد 
در  کرونایی  رقمی  تک  بستریان  تعداد  و 

بودیم. قم 
زندگی  تدریج  به  مدت  این  در 
خود  به  عادی  حالت  قمی  شهروندان 
موارد  مگر  شهر  سطح  در  دیگر  و  گرفت 
از ماسک، اسپری  استفاده  محدود شاهد 

نبودیم.  ... و  کننده  ضدعفونی 
شاید همین موضوع بود که موجب شد 
وضعیت  از  روز   ۳۸ گذشت  از  پس  تنها 
بیماران  مجدد  رشد  شاهد  کرونایی  آبی 
در  و  باشیم  قم  در  کرونایی  شده  بستری 
تاریخ ۱۸ تیرماه با اعالم وزارت بهداشت، 

شد. کرونایی  زرد  منطقه  وارد  قم  استان 
به  و  روز   ۳۸ این  حدفاصل  در  اما 
مسئولین  اخیر  هفته های  در  خصوص 
هشدار  متعددی  موارد  در  قم  بهداشتی 
افزایش کرونا و دعوت از مردم برای تزریق 
بودیم. شاهد  را  کرونا  واکسن  چهارم  دز 
نظام  رئیس  عادلی  حسن  سید  دکتر 
داشت:  اظهار  درگفتگویی  قم  پزشکی 
شرایط  که  است  متمادی  هفته  چندین 
کرونا  بیماری  به  ابتالء  نظر  از  قم  استان 
تست ها  شدن  مثبت  آمار  و  بوده  مناسب 
که  بود  صفر  نیز  فوتی ها  آمار  و  رقمی  یک 
استان  در  درمان  کادر  تالش های  از  باید 
توفیق  آرزوی  برایشان  و  کرد  تقدیر  قم 

داریم.
در  گذشته  هفته  از  داشت:  ابراز  وی 
و  اورژانس ها  تخصصی،  کلینیک های 
مراجعه  افزایش  شاهد  بیمارستان ها 
آمار  و  هستیم  کرونا  به  مبتال  بیماران 
زنگ  این  و  یافته  افزایش  مثبت  تست های 
شهروندان  و  درمان  کادر  برای  خطری 

است. قمی 
قم  استان  پزشکی  نظام  رئیس 
رعایت  و  هوشیاری  با  باید  افزود: 
خصوص  به  بهداشتی  دستورالعمل های 
و  تجمع ها  و  بسته  مناطق  در  ماسک  زدن 
به  بیماری  با مراجعه زودهنگام در صورت 
وقوع  و  بیماری  این  شیوع  از  مانع  پزشک 

شویم. کرونا  جدید  پیک 
انگاری  سهل  اگر  کرد:  اضافه  عادلی 
کرونا  جدید  پیک  به  ورود  گیرد،  صورت 
شرایط  امروز  و  بود  خواهد  ناپذیر  اجتناب 

کرونا  بیماری  خصوص  در  قم  استان 
جدید  پیک  وارد  اگر  و  است  شکننده 
داشت. خواهیم  بحرانی  شرایطی  شویم 
عنوان  قم  استان  پزشکی  نظام  رئیس 
عادی  شرایط  بیمارستان ها  امروز  داشت: 
رسانی  خدمت  مشغول  و  دارند  را  خود 
و  هستند  غیرکرونایی  بیماران  سایر  به 
عمل های  و  تشخیصی  الزم  اقدامات 

حال  در  مختلف  بیماران  برای  جراحی 
وارد پیک جدید شویم  اگر  انجام است که 
شرایط  که  شد  خواهد  موجب  امر  این 
اوضاع  و  متفاوت  درمان  کادر  فعالیت 
این  در  و  شود  نامناسب  بیمارستان ها 

می یابد. افزایش  هم  هزینه ها  صورت 
معاون  محبی  سیامک  دکتر  همچنین 
در  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
با  گفت وگویی؛  در  و  تیرماه   ۱۵ تاریخ 
به  سرپایی  مراجعات  شمار  افزایش  اشاره 
از  پیشگیری  برای  گفت:  درمانی  مراکز 

یادآور  دز  تزریق  کرونایی  جدید  موج  بروز 
است. ضروری  ویروس  این  صد  واکسن 

افراد گروههای  از  دکتر سیامک محبی 
تزریق   از  ماه   ۶ که  ۱۸سال  باالی  سنی 
است  گذشته  آنها  کرونا   واکسن  سوم  دز 
خواست در اسرع وقت نسبت به تزریق دز 

کنند. اقدام  چهارم 
می  گرامی  همشهریان  افزود:  وی 

پایگاههای  و  مراکز  به  مراجعه  با  توانند 
و  شهر  در  بهداشت  های  خانه  و  سالمت 

کنند. دریافت  را  خود  واکسن  روستا 
ضمن  قم  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
و  ماسک  از  استفاده  تداوم  لزوم  بر  تاکید 
گفت:  بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت 
سویه  و  کرونا  شیوع  از  جلوگیری  برای 
به  همشهریان  است   الزم  آن  جدید  های 
در  حضور  هنگام  پرخطر  های  گروه  ویژه 
خصوص  در  تجمعات  و  بسته  فضاهای 
نامه  شیوه  رعایت  و  ماسک  از  استفاده 

های بهداشتی اهتمام ویژه داشته باشند.
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم  طبق 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در قم 
درصد   ۱۰ از  کم تر  به  اخیر  وقت  چند  در 
وارد  هنوز  اینکه  به  باتوجه  و  است  رسیده 
بهترین  نشده ایم،  کرونا  از  جدیدی  پیک 
است. واکسن  جدید  دز  تزریق  برای  زمان 

از  ماه   ۶ زمان  مدت  که  شهروندانی 

گذشته  آن ها  واکسن  دز  آخرین  تزریق 
مراکز  به  مراجعه  با  می توانند  است 
واکسیانسیون کرونا در قم نسبت به تزریق 

نمایند. اقدام  بعدی  دز 
آموزشی  معاون  حرمتی  همچنین 
دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در جلسه ای 
بهداشتی  دستورات  رعایت  بر  تاکید  با 
کردن  فروکش  شاهد  متاسفانه  گفت: 
رعایت دستورات و پروتکل های بهداشتی 
دچار  را  ما  تواند  می  امر  همین  و  هستیم 

کند. چالش 
شاهد  اخیر  های  هفته  طی  گفت:  وی 
سطح  در  ها  مسافرت  و  اعیاد  و  ها  تجمع 
توجه  عدم  صورت  در  که  هستیم  استان 
پیک  منتظر  باید  بهداشتی،  دستورات  به 

باشیم. کرونایی 
دانشگاه  درمان  معاون  رضایی  دکتر 
با  جسله  این  در  نیز  قم  پزشکی  علوم 
گفت:  ها  بیمارستان  باش  آماده  به  اشاره 
قم  درمانی  مراکز  تمامی  بعد  به  این  از 
داشت. خواهند  کرونایی  بیمار  پذیرش 

عزیز  همشهریان  از  گفت:  وی 
رسیدگی  لزوم  به  توجه  با  خواهشمندیم 
بهداشتی  دستورات  بیماران،  تمامی  به 
شلوغی  و  ازدحام  دچار  تا  کرده  رعایت  را 
ها  بیمارستان  در  کرونایی  بیماران  مجدد 

. شیم نبا
با  شهروندان  دیگر  بار  است؛  امید 
که  کنند  کمک  بهداشتی  نکات  رعایت 
به  ورود  از  پیش  استان  کرونایی  وضعیت 
وخیم  همچنین  و  قرمز  و  نارنجی  منطقه 

برسد. آبی  رنگ  به  اوضاع؛  شدن 
ساده  رعایت های  همین  با  شاید 
مادر  و  بزرگ ها  پدر  جان  از  بتوانیم 
شیوع  از  مانع  و  کنیم  مراقبت  بزرگ ها 
موج های جدید و باالرفتن آمار فوتی های 
دست  دیگر  باری  پس  شویم،  کرونایی 
جان  از  حفاظت  برای  یکدیگر  دست  در 
درمان  کادر  یاری  به  خودمان  نوعان  هم 

► می رویم.     

◄     تیم اعزامی استان قم به مسابقات 
نتایج  کشور  برزیلی  جوجیتسو  قهرمانی 

کرد. کسب  درخشانی 
برزیلی  جوجیتسو  قهرمانی  مسابقات 
انجام  به  تهران   استان  میزبانی  به  کشور 
رسید، استان قم با دو تیم نام آوران و لبخند 

داشت. قدرتی  پر  حضور  پیکارها  این  در 
توحید  امین  محمد  ها   رقابت  این  در 

کیلو   ۳۷ وزن  نونهاالن  سنی  رده  اول  مقام 
گرم ،یاسین اسم خانی مقام سوم رده سنی 
نبی  گرم،امیررضا  کیلو   ۶۶ وزن  نوجوانان 
ئی مقام سوم رده سنی نوجوانان وزن اوپن 
الله مرادی قویدالن مقام دوم رده  و حجت 
سنی بزرگساالن وزن ۶۹ کیلو گرم را کسب 

کردند.
الله مرادی  پایان این پیکارها حجت   در 

سنی  رده  در  عباسی  الله  روح  و  قویدالن 
بزرگساالن و  علیرضا خوش و یاسین یاحقی   
ملی  تیم  اردوی  به  جوانان  سنی  رده  در 

شدند. دعوت 
در  قم  استان  اعزامی  تیم های  مربیان   
این دوره از رقابت ها اساتید رضا کاسه ساز 
و اکبر باباخانی و حجت الله مرادی قویدالن 

بودند.  ►

●  وقتی همه خواب بودیم! کرونا نرفته برگشت   ●

●   درخشش نمایندگان قم در پیکارهای جوجیتسو برزیلی کشور     ●

آگهی افراز
ملی  شماره  به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  طاهره  سیده   -۱ افراز:  خواهان 
ملی  به شماره  فرزند رحم خدا  ۲- سیده سعیده موسوی   ،  ۴۱۸۹۱۵۵۲۹۲
ملی  شماره  به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  فاطمه  سیده   -۳  ،  ۰۳۸۱۱۱۷۷۳۱
ملی  شماره  به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  زهرا  سیده   -۴  ،  ۶۱۲۹۶۷۳۸۵۱
شماره  به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  معصومه  سیده   -۵  ،  ۴۱۸۹۱۵۵۲۸۴
خدا  رحم  فرزند  موسوی  جعفر  محمد  سید   -۶  ،  ۴۱۸۹۱۵۵۳۱۴ ملی 

فرد سهرابی  مطهره  وکالت  با   ۴۱۸۹۱۵۵۳۲۲ ملی  شماره 
دوم  طبقه  آساره  مجتمع  شرقی  شهدای  آباد  خرم   –  ۵ الی   ۱ نشانی: 

۱- سید محمد حسن موسوی  فرزند رحم خدا به شماره ملی  افراز:  خوانده 
شماره  به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  جواد  محمد  سید   -۲  ،  ۰۳۸۵۹۶۷۴۷۰
به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  السادات  وحیده   -۳  ،  ۰۳۷۱۳۱۲۳۶۱ ملی 

به  خدا  رحم  فرزند  موسوی  زینب  سیده   -۴  ،  ۰۳۸۵۹۰۲۸۲۴ ملی  شماره 
شماره  به  احمدشا  فرزند  نظرزاده  تهمینه   -۵  ،  ۰۳۷۱۸۶۰۵۴۷ ملی  شماره 

۵۹۲۹۴۷۳۷۱۴ ملی 
المکان  مجهول  خواندگان  آدرس  نشانی: 

از  فرعی  از۲۷  فرعی   ۱۶۴ ک  پال از  خواهان  قدرالسهمی  افراز  خواسته: 
قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   ۱۸۷۰

مورخه   ۲۰۰۵۳۰۴ شماره  به  شما  درخواست  به  توجه  با  اقدامات:  نتیجه 
نظریه  به  توجه  با  و  شریک  از  خود  سهم  افراز  بر  مبنی   ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
رای  زیر  شرح  به  لذا  مربوطه  منطقه  شهرداری  نظر  اعالم  و  ثبت  کارشناس 

گردد. می  اعالم  اداری  افراز  عدم 
افراز عدم 

مورخ   ۰۱/۳۰۶/۲/۱۰۵۶۷ شماره  طی  قم  شش  منطقه  شهرداری  چون 
اصلی   ۱۸۷۰ از  فرعی   ۲۷ از  فرعی   ۱۶۴ ک  پال افراز  با   ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
امر  این  و  نموده  مخالفت  بودن  نصاب  حد  زیر  لحاظ  به  قم  دو  بخش 
رد  به  بنابراین  داشته  ثبت  قانون   ۱۵۴ ماده  و  شهرداریها   ۱۰۱ ماده  مغایر 

میگردد.  نظر  اعالم  خواهانها  خواهان/  افراز  درخواست 
مدت  به  ابالغ  تاریخ  از   ۵۷ سال  مصوب  افراز  قانون   ۲ ماده  برابر  رای  این 
اعتراض  قابل  قم  شهرستان  دادگاه  در  شرکاء  از  یک  هر  طرف  از  روز   ۱۰

باشد.  می 
)م  گردد.  ابالغ  متقاضی  و  شرکا  کلیه  به  تصمیم  این  رونوشت  اداری:  امور 

 )۱۵۴۳۰ الف 
قم  دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  پورحسنی-  عباس 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک  شماره ۱۸۲۷/۵۰ اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم )نیروگاه، جواد االئمه کوچه ۳۵ پالک ۱۰( که بنام مرتضی دارستانی فرزند حسین علی میباشد در حال حاضر در 
جریان ثبت می باشد که به علت مراجعه مالک تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمی توان 
عمل نمود لذا طبق تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک 
مذکور به وارده شماره ۱۴/۹۶۰۱-۱۴۰۱/۴/۲  تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  
ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  در محل  الی ۱۲/۳۰ظهر  ساعت ۸/۳۰ 
نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته 
و رسیدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده ۷۳/۲/۲۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ )م الف ۱۵۴۴۵( 

تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۴/۲۰
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب دکان به  پالک - فرعی از ۴۹۴۰ اصلی واقع در بخش ۱  ثبت قم اراضی محله 
از ورثه جعفر صادقی فرزند جعفر می  نام محمد صادقی احد  به  ۷ که  ۱۸- پالک  چهارمردان- کوچه پنجعلی- کوچه 
قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت  که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۴/۱۴  -  ۱/۳۹۴۰ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
در روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به 
و ساعت مقرر در محل  روز  اعالم می دارد که در  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  اطالع 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
به این  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  یک ماه پس 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۴۴۹(  اداره 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:
برق 5۰ مشترک خانگی 

پرمصرف قطع شد

 50 برق  قطع  از  قم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
داد. خبر  هوشمند  کنتور  دارای  پرمصرف  خانگی  مشترک 

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  آهنین پنجه  مهدی  مهندس 
در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  سخنانی  طی  قم  استان 
منظور  به  گفت:  و  پرداخت  امسال  تابستان  در  بار  مدیریت  راستای 
و  بهینه سازی  برنامه های  اجرای  شبکه  در  برق  پایداری  و  حفظ 
گرفت. قرار  کار  دستور  در  گرما  فصل  آغاز  از  پیش  مصرف  مدیریت 
اظهار  مصرفی  های  بخش  تمام  برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  وی 
بر کاهش  نظارت  و  بار صنایع  استانی مدیریت  کارگروه  تشکیل  کرد: 
صنایع  محل  به  حضوری  مراجعه  جهت  بازدید  اکیپ  تشکیل  بار، 
پاسخگویی  برنامه های  در  مشارکت  جلب  جهت  پرمصرف  و  بزرگ 
صنایع  مصوب  برنامه های  کامل  اجرای  و  دقیق  برنامه ریزی  بار، 
جمله  از  صنعتی  شهرک های  شرکت  و  صمت  سازمان  هماهنگی  با 
به  صنعتی  مشترکین  بار  کاهش  راستای  در  که  است  برنامه هایی 

است. رسیده  انجام 
الزام  از  همچنین  قم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تمامی ادارات به بهینه سازی مصرف انرژی در ماه های گرم و معرفی 
و  داد  خبر  پیگیری  و  اخطار  جهت  استانداری  به  پرمصرف  ادارات 
یادآور شد: در هفته گذشته برق بیش از ۳۵ مشترک عمومی – اداری 

شد. قطع  الزم،  اخطارهای  از  پس  همکار  غیر 
وی پایش مستمر و آنالین میزان مصرف ادارات، اخطار به مشترکین 
همکاری،  عدم  تداوم  صورت  در  برق  قطع  به  اقدام  و  همکار  غیر 
تشکیل اکیپ بازرسی جهت بازدید از ادارات و دستگاه های اجرایی و 
الزام ادارات به استفاده از دیزل ژنراتور در ساعات پیک بار را از جمله 
برشمرد. ادارات  مصرفی  بار  کاهش  راستای  در  شده  انجام  اقدامات 

تصریح  مصرف  مدیریت  برنامه های  از  بخشی  به  اشاره  با  آهنین پنجه 
کرد: مدیریت مصرف از ساعت ۱۱ الی ۱۸ با رعایت سقف ۵ ساعت 
ساعت   ۱۹ در  برق  بهای  شدن  رایگان  با  کشاورزان  تشویق  و  روز  در 

است. برنامه ها  این  جمله  از  مابقی 
و  خانگی  مشترکین  مشارکت  افزایش  طرح  اجرای  از  همچنین  وی 
مشترکین  برای  هوشمند  کنتور  نصب  کرد:  ابراز  و  داد  خبر  تجاری 
پرمصرف خانگی و تجاری و پایش آنالین مصرف در ساعات پیک بار، 
و  مصرف  کاهش  راهکارهای  ارائه  پرمصرف،  مشترکین  با  تماس 
جمله  از  مصرف  الگوی  رعایت  عدم  صورت  در  برق  قطع  اخطار 

است.   رسیده  انجام  به  طرح  این  در  که  است  برنامه هایی 
 ۵۰ برق  قطع  از  قم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مشترک خانگی پرمصرف دارای کنتور هوشمند در هفته گذشته خبر 
حضوری  مراجعه  با  گذشته  هفته های  در  گفت:  حال  عین  در  و  داد 
داشتند  اهتمام  مصرف  مدیریت  به  نسبت  که  خانگی  مشترکین  از 

شد.   قدردانی 
وی مراجعه به مساجد و توجیه متولیان مساجد جهت کاهش مصرف 
رعایت  بر  نظارت  و  بازدید  جهادی  طرح  اجرای  و  بار  اوج  ساعات  در 
تمامی  از  استفاده  و  تجاری  واحدهای  و  اصناف  در  بهینه  مصرف 
گاه سازی  آ و  آموزش  جهت  رسانه ای  و  اطالع رسانی  ظرفیت های 
به منظور مدیریت مصرف  اقداماتی ذکر کرد که  از دیگر  را  مشترکین 

است.   شده  انجام  بهینه 

خبـر
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مو  و  پوست  درمانگاه  مدیر        ◄
درمانی  توریست  گفت:  قم  ایرانیان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ضعف  دلیل  به 
بسیاری  است؛  ضعیف  بسیار  قم  در 
و  شیراز  تهران،  به  خارجی  بیماران  از 
فرودگاه  که  صورتی  در  روند  می  مشهد 
به  و  نزدیک  قم  به  خمینی)ره(  امام 
قم  در  مو  کاشت  هزینه  مثال  عنوان 

است. کمتر  مشهد  از  و  تهران  نصف 
رهپویان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
طاهایی،  حسن  محمد  سید  قم،دکتر 
قم   ایرانیان  مو  و  پوست  درمانگاه  مدیر 
داشت  اظهار  خبرنگاران  با  درگفتگو 
کارهای  زیبایی  و  پوست  :کارهای 
گاهی  ناآ از  عده ای  اما  است  تخصصی 
عنوان  به  می کنند.  سوء استفاده  مردم 
بوتاکس  آرایشگاه ها  از  بسیاری  مثال 
دانشگاه  ضعف  مساله  این  که  می زنند 
نشان  نظارت  در  را  پزشکی  علوم 

. هد می د
سالمت  با  مساله  گفت:این  وی 
جسم و روح شهروندان ارتباط دارد، اما 
در خالء نظارت دانشگاه علوم پزشکی، 

می کنند. رشد  قارچ  مثل  مراکز  این 
عادی  غیر  خیلی  افزود:این  طاهایی 
عمل  عمومی  جراح  مثال  که  است 
از مردم  انجام می دهد. بسیاری  زیبایی 
زمینه  این  در  و  نمی دانند  را  مساله  این 
کرده  کوتاهی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مردم  برای  مساله  این  داریم  انتظار  و 

شود. تبیین 
۱۲سال  کرد:در  نشان  خاطر  وی 
بار  نفر  ۲میلیون  درمانگاه  این  فعالیت 
جراحی  بار  بیشتر  داشتیم.  مراجعه 
ماست  با  استان  در  مو  وکاشت  پوست 
مسئوالن. حمایت  ذره  یک  از  دریغ  اما 

ایرانیان  مو  و  پوست  درمانگاه  مدیر 
ازمسافران  داشت:بسیاری  اظهار 
درمانی  خدمات  دریافت  برای  خارجی 
می کنند  مراجعه  دیگر  شهرهای  به 
خوبی  ظرفیت های  قم  در  که  درصورتی 
وجود  درمانی  توریسم  توسعه  برای 
حتی  که  داریم  امکاناتی  ما  دارد. 

ندارد. وجود  هم  درتهران 
سال  از  ایرانیان  کلینیک  گفت:  وی 
تخصصی  مرکز  نخستین  عنوان  به   ۸۹
کار  به  آغاز  قم  استان  موی  و  پوست 
همواره  ما  خدمات  داریم  سعی  و  کرده 

باشد. روز  به 
وی افزود: تا پیش از این مردم ناچار 
ما  اما  کنند  مراجعه  تهران  به  بودند 
کنیم  برعکس  را  روند  این  کردیم  سعی 
دلیل  به  قم  استان  مردم  از  غیر  به  لذا 
شهرهای  و  تهران  از  مناسب،  هزینه 
استان  های  شهرستان  جمله  از  دیگر 
بسیاری  های  کننده  مراجعه  مرکزی 

داریم.
الحسنه یک  ارائه تسهیالت قرض 

بیماران به  تومانی  میلیارد  ونیم 
ونیم  سال  یک  در  اظهارکرد:  وی 
تسهیالت  تومان  میلیارد  ونیم  یک  اخیر 
مراجعه  به  بهره  بدون  الحسنه  قرض 
 ۲۴ ظرف  که  کردیم  پرداخت  ها  کننده 
می  بانک  به  مراجعه  بار  یک  با  ساعت 

کنند. دریافت  را  تسهیالت  توانند 
پوست  تخصصی  کلینیک  مدیر 
ارائه  داد:  ادامه  ایرانیان  وموی 
زمینه  در  الحسنه  قرض  تسهیالت 
کاشت مو و امثال آن در کشور کم نظیر 
شاید  که  نحوی  به  است؛  نظیر  بی  یا 
مو  کاشت  که  باشیم  کشور  مرکز  تنها 
مورد  یک  مدت  دراین  و  کرده  بیمه  را 

است. نداشته  شکایت 
قم  مردم  از  برخی  کرد:  بیان  وی 
و  روند  می  شیراز  به  مو  کاشت  برای 
افراد  و  پایین  سطح  مراکز  به  حتی 
می  رجوع  شهر  آن  در  غیرمتخصص 
اعتماد  قم  درمان  به  بیمار  زیرا  کنند 
است  سرافکندگی  مایه  امر  این  و  ندارد 
رود  می  دیگر  شهرهای  به  ما  بیمار  که 
مرکز  این  پزشکان  همه  که  صورتی  در 

هستند. متخصص 
خواهم  می  مردم  از  گفت:  وی 
موی  کاشت  کیفیت  اگر  کنند  تحقیق 
در  اما  بروند  آنجا  به  است  بهتر  شیراز 
کاشت  گر  بیمه  شرکت  یک  شاید  شیراز 

باشد. نکرده  بیمه  را  مو 
فرد  به  منحصر  های  دستگاه 

ایرانیان کلینیک 
یکسری  اینکه  بیان  با  طاهایی 
دستگاه های منحصر به فرد در کلینیک 
ایرانیان وجود دارد؛ گفت: در چند ماه 
دستگاه  جدیدترین  به  مجهز  مرکز  اخیر 
مخصوص  لیزر  آندولیفت  سازی  جوان 
جوان سازی و لیزر جوان سازی های فو 

است. شده  آمریکایی  معروف  برند 
لیزر  دستگاه  اظهارداشت:  وی 
با  ایرانیان  کلینیک  در  زائد  موهای 
تومانی  میلیارد  پنج  آمریکایی  دستگاه 
که به سختی وارد ایران می شود صورت 
می گیرد درصورتی که بسیاری از مطب 
استفاده می کنند  از دستگاه چینی  ها 

کند. می  هم  بیشتر  را  موها  که 
پوست  تخصصی  کلینیک  مدیر 
دارای  مرکز  تنها  گفت:  ایرانیان  وموی 
اخیرا  که  هستیم  قم  در  تتو  دستگاه 
مراجعه  تتو  کردن  پاک  برای  بسیاری 
را  دستگاه  مراکز  برخی  اما  کنند  می 

فعالیت  غیرمجاز  صورت  به  و  آوردند 
کنند می 

مرکز  تنها  ایرانیان  اظهارکرد:  وی 
بیمار  که  است  قم  در  نوردرمانی  دارای 
بار  تا سه چهار ماه هر  یک روز در میان 
تا  بگیرند  قرار  نور  زیر  باید  دقیقه  دو 
از  پیس  مانند  وی  پوستی  های  بیماری 
وآمدهای  رفت  خدمت  این  با  برود  بین 
زیاد به شهرهای دیگر برای این بیماران 

است. شده  حذف 
ساعت  از  مرکز  دراین  کرد:  بیان  وی 
۹ صبح تا ۹ شب در تمام روزهای هفته 

دارد. وجود  مو  و  پوست  متخصص 
تخصصی  کامال  زیبایی  های  عمل 

ست ا
باید  مردم  کرد:  تاکید  طاهایی 
زیبایی  های  عمل  و  اقدامات  بدانند 
مردم  سالمت  با  است  تخصصی  کامال 
حتی  متاسفانه  اما  دارد  وکار  سر 
زیبایی  پیشرفته  و  جراحی های سنگین 
توسط جراح عمومی انجام می شود که 

است. خطرناک  بسیار 
از  پس  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
و  نامعتبر  های  مکان  در  ژل  تزریق 
پوست  تخریب  سبب  که  ها  آرایشگاه 
آنان شده به ما مراجعه می کنند و هیچ 
و  آید  برنمی  شان  دست  از  هم  کاری 
شکایت  توانند  نمی  هم  جایی  به  حتی 

. کنند
علوم  دانشگاه  کوتاهی  سایه  در 
بازی  مردم  روح  و  جسم  با  پزشکی 

شود می 
در  کوتاهی  و  ضعف  گفت:  وی 
قم سبب  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظارت 
گاهی  ناآ از  پزشکانی  و  مراکز  تا  شده 
خودشان  نفع  به  و  استفاده  سوء  مردم 

مردم  روح  و  جسم  با  و  برداری  بهره 
دانشگاه  نظارت  خالء  در  کنند؛  بازی 
در  قارچ  مانند  مراکز  این  پزشکی  علوم 
چهار  قم  که  درحالی  هستند  رشد  حال 

ندارد  بیشتر  ومو  پوست  تخصصی  مرکز 
خدمات  ارائه  با  مرکز  اولین  ایرانیان  که 

است. ویژه 
دو میلیون بار نفر مراجعه به کلینیک 

ایرانیان
وموی  پوست  کلینیک  موسس 
تخصصی  کلینیک  داد:  ادامه  ایرانیان 
که  ۱۲ سالی  در  ایرانیان  موی  و  پوست 
بار  میلیون  دو  گذرد  می  آن  تاسیس  از 

است. داشته  کننده  مراجعه  نفر 
تعداد  مشکل  بنده  داد:  ادامه  وی 
کارآفرین  ندارم،  کننده  مراجعه 
کنکور  برتر  رتبه  دارای  و  استان  نمونه 
-۴۰ برای  اکنون  هم  و  بودم  سراسری 

اشتغال  مستقیم  صورت  به  نفر   ۵۰
از  ریال  یک  مدت  دراین  ام  کرده  ایجاد 
توقع  نکردم  دریافت  ارگانی  یا  سازمان 
درمان  بار  بیشترین  ندارم؛  هم  مادی 

این  دوش  روی  استان  موی  و  پوست 
کلینیک بوده اما هیچ حمایتی از سوی 
پزشکی  نظام  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

شویم. نمی 
وی افزود: تنها کار آنان نظارت های 
دوره ای است؛ ما را رها کرده اند؛ ما در 
را  بحران  اما  شدیم  له  کرونا  اوج  دوران 

گذاشتیم. سر  پشت 
درمانی  توریست  گفت:  طاهایی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ضعف  دلیل  به 
بسیاری  است؛  ضعیف  بسیار  قم  در 
و  شیراز  تهران،  به  خارجی  بیماران  از 
فرودگاه  که  صورتی  در  روند  می  مشهد 
به  و  نزدیک  قم  به  خمینی)ره(  امام 

قم  در  مو  کاشت  هزینه  مثال  عنوان 
است. کمتر  مشهد  از  و  تهران  نصف 

دلسوز  بومی  مسئوالن  نبود 
قم  ماندگی  عقب  مسبب 

پوست  تخصصی  کلینیک  مدیر 
مسئوالن  نبود  گفت:  ایرانیان  وموی 
قم  ماندگی  عقب  سبب  دلسوز  بومی 
شده و تا زمانی که به این شکل باشد و 
نشود،  برطرف  درمان  راه  سر  مشکالت 

کند. نمی  پیشرفت  قم  درمان 
پزشک  همکاران  اظهارداشت:  وی 
گذاری  سرمایه  دیگر  کشورهای  در  من 
سازی  ساختمان  بسیاری  و  کردند 
وطن  به  خواهیم  می  ما  اما  کند  می 
مسئوالن  اما  کنیم  خدمت  خودمان 
آیند  نمی  بازدید  برای  بار  یک  شهر  این 
به  قم  از  بیماران  کشند  نمی  خجالت  و 

► روند.      می  دیگر  شهرهای 

مدیر درمانگاه پوست و مو ایرانیان مطرح کرد:  

● ضعف دانشگاه علوم پزشکی قم در توریست درمانی    ●

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 گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۲۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۵۴۶ شماره  -رأی   ۱
همگی  ذیل  مشروحه  های  پالک  به  نسبت  مالکیت  سند  صدور   بر  مبنی  جمکران  مقدس  مسجد  تقاضای 

است  بررسی  تحت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  چهار  بخش  در  واقع 
۱- پالک ۴۷۸ فرعی از ۱ اصلی الف: طبق سند شماره ۱۰۰۴۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ تمامی ۵۰ سهم 
از ۵/۵۸ سهم از ۶۰ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم شش دانگ به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است. ب: 
و  اسماعیلی  علی  حاج  آقایان  از  عادی  نامه  مبایعه  طی  است  شده  خریداری  ای  قولنامه  صورت  به  الباقی 
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 ۱۳۰۰۰ متر مربع را خریداری 
مقدس  مسجد  به  مترمربع   ۶۲۱۸ میزان  به  عادی  بیعنامه  طی  نژاد  هاشمی  هاشم  سید  است.ج:  نموده 

است. نموده  واگذار  جمکران 
از ماشااله در بهشتی مقدار ۱۱۰۰ سهم مشاع  نامه عادی  الف: مبایعه  از یک اصلی  ۲- پالک ۴۸۱ فرعی 
پالک  ششدانگ  ب:  قم.   ۶ دفتر   ۵۸/۶/۱۳ مورخ   ۴۵۵۰۲ سند  طی  خریداری  ششدانگ  سهم   ۵۰۰۰ از 
۸۱۵ فرعی از ۴۸۱ فرعی از یک اصلی بخش ۴ قم به مساحت ۴۵۵۵ متر مربع به مسجد مقدس جمکران 
به اوقاف استان قم جهت مسجدمقدس  از یک اصلی به مساحت ۴۹۸۴ متر مربع  و ششدانگ ۸۱۴ فرعی 

است.  یافته  انتقال  جمکران 
 ۷۰ از  ۳۰ سهم مشاع  تمامی   ۱۳۵۱/۰۹/۲۶ ۳۳۴۵۹ مورخ  ۱ اصلی طبق سند شماره  از   ۴۸۲ ۳- پالک 
سهم شش دانگ بنام مسجد منتقل شده است و نیز تمامی ۱۲۰ سهم مشاع از ۶۷۵ سهم که مطابق ۶ سهم 
و نیم مشاع از ۲۰ سهم از ۷۰ سهم شش دانگ طی وکالت نامه ۹۶۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ بنام مسجد 
منتقل شده است.همچنین مقدار ۲۰سهم از ۴۰ سهم از ۷۰ سهم ششدانگ پالک ۴۸۲ فرعی از یک اصلی 
۷۰ سهم ششدانگ  از  و مقدار یک سهم  به علی اسماعیلی جمکرانی   ۲۱ ۴۴۴ دفتر  از صفحه  ۴ قم  بخش 

صفحه ۲۱۷ دفتر ۲۳ به مسجد مقدس جمکران انتقال قطعی یافته است. 
۴- پالک ۴۸۳ از ۱ اصلی الف: طی اسناد ۷۱۲۸۲ مورخه ۱۳۷۲/۰۲/۲۲ و ۷۳۷۰۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۵ 
دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۵ قم، تمامی ۸۰ سهم در دفتر ۳۱ صفحات ۲۵۸و ۲۵۵ و دفتر ۴ صفحه 
نیم  تمامی   ۱۳۸۴/۰۶/۰۷ مورخ   ۲۹۴۶ شماره  سند  طبق  ب:  گردید.  منتقل  و  صادر  سند  و  ثبت   ۱۱۸
دانگ مشاع از شش دانگ اجرای احکام از طرف عبدالله اسماعیلی به مسجد مقدس جمکران منتقل شده 
است. ج: طبق وکالت نامه شماره ۹۵۸۰۳ مورخ ۸۱/۱۰/۱۱ نیم دانگ از ششدانگ مبایعه نامه عادی مع 

اله فارسی خریداری گردید.  از محسن اسماعیلی و فتح  الواسطه 
حسینی  رضی  سید  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  طبق  اصلی   ۱ از  فرعی   ۴۸۴ پالک  ششدانگ   -۵

است.  شده  خریداری 
۶- پالک ثبتی ۴۸۵ فرعی از یک اصلی واقع در بخش چهار قم الف: بموجب سند قطعی ۹۶۴۶۰ مورخه 
۱۳۸۱/۱۲/۲۶ تنظیمی دفترخانه ۴ قم، تمامی یک سیر و ۸ – بیست و هفتم از چهل سیر ششدانگ بنام 
مسجد مقدس جمکران منتقل شده است. ب: طی سند قطعی به شماره ۹۰۴۹۶ مورخه ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ 
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵ قم تمامی ۲ سهم و ۲ – سوم سهم مشاع از ۴۰ سهم ششدانگ ج: 
طی سند ۱۶۵۹۵ مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۹ قم، تمامی دو سهم 
مشاع از ۸ سهم برابر است با نه سهم از دوازده سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور  د: طی 
سند ۱۶۵۹۳ مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۹ قم تمامی یک سهم مشاع 
از دوازده سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ ه: طی سند ۱۶۵۹۴ مورخه  با نه سهم  از ۸ سهم برابر است 
ششدانگ  سهم    ۴۰ از  مشاع  سهم   ۳ تمامی   ،۳۹ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی   ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
۴۰ سهم ششدانگ  از  و و:سه سهم مشاع  منتقل شده است  به مسجد مقدس جمکران  ثبتی مذکور  پالک 
پالک ۴۸۵ فرعی از یک اصلی بخش ۴ ثبت قم به مسجد مقدس جمکران انتقال یافته است قسمت اعظم 
از  ۴۰ سهم ششدانگ  از  ۱۲ سهم  از  ۷۰/۱۰ سهم  میزان  ز:  میباشد.  تقاضا  مورد  از محدوده  پالک خارج 
 ۴۰ از  ۶ سهم  میزان  و  است  نموده  وکالت خریداری  و  عادی  بیعنامه  بیگدلی طی  اصغر  مرحوم علی  وراث 
سهم از حاج علی اسماعیلی، ۴ سهم از ۴۰ سهم از علی اکبر نجفی زاده و میزان ۲۵/۲ سهم از ۹ سهم از 
۴۰ سهم از وراث مرحوم احمدخان بیگدلی و مرحوم ناظم زاده خریداری نموده است و میزان ۷۵/۹ سهم 
از ۱۲ سهم از ۴۰ سهم از پاشا بیگدلی و فرح بیگدلی و محمد بیگدلی خریداری نموده است. و میزان ۳/۱  

۳ از ۴۰ سهم ششدانگ از وراث مرحوم تقی حاتمی که طی بیعنامه عادی خریداری نموده است. 

و   ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ مورخه   ۵۶۳۴۴ های  شماره  به  قطعی  اسناد  بموجب  الف:  اصلی   ۱ از   ۶۵۰ پالک   -۷
و   ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ مورخه   ۵۶۳۲۴ و  مورخه۱۳۶۲/۱۲/۲۱   ۵۶۳۲۸ و   ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ مورخه   ۵۶۳۴۰
۵۶۳۲۶ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ همگی تنظیمی دفترخانه چهار قم. ب: همچنین مقدار ۹ سهم و یکسوم 
سهم از ۶۵۸/۱۶۷ سهم از ۲۴۰ سهم ششدانگ در صفحه ۳۸۷ دفتر ۲۱ طی سند ۸۰۷۱۵ – ۷۴/۰۷/۱۵ 
دفتر ۴ قم منتقل شده است. ج: مقدار ۱۸ سهم و دو سوم سهم از ۶۵۸/۱۶۷ سهم از ۲۴۰ سهم درصفحه 
برابر سند ۶۹۳۸۷ مورخ  ۷۴/۰۶/۱۶ دفتر ۴ قم منتقل شده است. د:   – ۳۸۱ دفتر ۲۱ طی سند۸۰۶۳۷ 
از  مشاع  سهم   ۱۲۰ از  سهم  نهم   – شش  و  سهم   ۲۶ با  است  برابر  سهم   ۹ مقدار  قم   ۳۱ دفتر   ۷۳/۰۷/۰۹
۲۴۰ سهم و برابر سند شماره ۵۶۳۴۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ مقدار ۲۸ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ 
و مقدار ۹ سهم و یک سوم سهم از ۶۵۸/۱۶۷ سهم از ۲۴۰ سهم ششدانگ در صفحه ۳۹۳ دفتر ۲۱ طی 
به  نیز  منتقل شده است همچنین سایر سهام پالک  امنای مسجد مقدس جمکران  به هیات  قولنامه عادی 

است.  شده  منتقل  جمکران  مقدس  مسجد  به  وکالتنامه  یا  قولنامه  صورت 
۱ اصلی طی سند شماره ۶۰۶۱۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۱دفتر خانه  از  از ۶۵۰ فرعی  ۸- پالک ۷۵۴ فرعی 

۷۵۵ منتقل شده است.  نام پالک  با  بنام مسجد مقدس جمکران  قم   ۴ شماره 
۹- پالک ۶۵۱ فرعی از یک اصلی بخش ۴ ثبت قم طی مبایعه نامه عادی مع الواسطه از آقای سید کمال 
مورخ   ۸۶۷۹ سند  طی  نامبرده  و  منتقل  ششدانگ  سهم   ۶۲ از  سهم  پنجاه  میزان  به  جمکرانی  حسینی 

است.  نموده  خریداری  قم   ۵ خانه  دفتر   ۱۲/۱۱/۲۳
۱۰- پالک ۶۵۲ از ۱ اصلی طبق مبایعه نامه های عادی مع الواسطه از آقایان نعمت اله حاجی آقاجانی و 

سید نقی رضوی که در دفتر ۷ صفحات ۴۳۲ و ۴۳۵ سند مالکیت بنامشان صادر گردید.
۱۱- پالک ۶۵۳ از یک اصلی بموجب سند شماره ۳۵۴۷۷ مورخ ۷۷/۱۱/۰۳ دفتر ۱۴ قم مقدار یکدانگ 
قم   ۱۴ دفتر   ۸۴/۰۴/۰۹ مورخ   ۶۱۲۷۳ شماره  سند  بموجب  و  سالمت  خانم  طرف  از  ششدانگ  از  مشاع 
مقدار دو پنجم از یکصد سهم از ۲۴۰ سهم شش دانگ ازطرف خانم معصومه عبدالحسینی و بموجب سند 
شماره ۶۱۲۷۱ مورخ ۸۴/۰۴/۰۹ دفتر ۱۴ قم تمامی ۴۰ سهم مشاع از ۵۰ سهم از ۲۴۰ سهم شش دانگ 
از طرف تعدادی از وراث سید کمال حسینی و بموجب سند شماره ۱۸۲۷ مورخ ۸۸/۰۵/۰۶ دفتر ۶۰ قم 
شماره  سند  بموجب  و  کمال  سید  ورثه  سایر  طرف  از  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  سهم   ۵۰ از  سهم   ۱۰ مقدار 
۴۶۱۷ مورخ ۸۵/۱۲/۰۶ دفتر ۳۳ قم تمامی یکدانگ از شش دانگ از طرف خانم مرضیه برقعی و بموجب 
و  احکام  اجرای  از طرف  ۷۰ سهم  از  پانزدهم   ۷ مقدار  قم   ۳۳ دفتر   ۸۷/۰۳/۲۵ مورخ   ۸۵۷۸ سند شماره 
از  ۷۰ سهم مشاع  از  پانزدهم   – مقدار هشت  قم   ۱۴ دفتر   ۸۴/۰۴/۰۹ مورخ   ۶۱۲۷۲ بموجب سند شماره 

به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است.  از طرف وراث استوان  ۲۴۰ سهم ششدانگ 
و  نادعلی  گرده  زمینه  عنوان  به  و  شرکا  و  برقعی  اکبر  علی  بنام  توزیع  دردفتر  اصلی   ۱ از   ۶۵۹ پالک   -۱۲
گرداب معرفی شده که وزن آن ۱۵۰ من می باشد که بعدا به قطعات متعددی افراز شده و برخی از قطعات 
و  منتقل  مسجد  بنام  میباشد  محدوده  داخل  که  قطعاتی  اعم  ولی  میباشد  مسجد  محدوده  از  خارج  آن 

دارند. عبور  حق  میباشند  محاط  محدوده  داخل  و  نشده  منتقل  فعال  که  آنها  از  تعدادی 
ثبت  درخواست  علی  فرزند  جمکرانی  کرمانی  حسین  آقای  را  اصلی  یک  از  فرعی   ۶۶۰ ثبتی  پالک   -۱۳
نموده است سپس مع الواسطه مقدار ۵۹۰ سهم  مشاع از ۶۵۰۰ سهم ششدانگ طی  سند ۸۷۷۲ مورخ 
مورخ   ۲۱۸۳۱ سند  طی  ششدانگ  سهم   ۶۵۰۰ از  مشاع  سهم   ۵۹۰ مقدار  و  قم   ۵۶ دفتر   ۸۹/۹/۳۰
مورخ   ۸۸۱۶ سند  طی  ششدانگ  سهم   ۶۵۰۰ از  مشاع  سهم   ۵۹۰ مقدار  و  قم   ۳۹ دفتر   ۹۶/۱۱/۲۱
۶۵۰۰ سهم ششدانگ طی  از  ۵۹۰ سهم مشاع  از  ۳۲/۳۹۳ سهم مشاع  و مقدار  قم   ۵۶ ۸۹/۱۰/۴ دفتر 
سند ۸۸۱۷ مورخ ۸۹/۱۰/۴ دفتر ۵۶ قم و مقدار ۸۱۸۱/۱۱۸۱ سهم مشاع به انضمام بهای ثمنیه عرصه 
سهم   ۶۵۰۰ با  است  برابر  سهم   ۱۱ که  سهم   ۱۱ از  مشاع  سهم   ۲ با  است  برابر  مقدار  این  که  آن  اعیان  و 
این  که  سهم   ۱۲ از  مشاع  سهم  ده  تمامی  و  قم   ۳۹ دفتر   ۹۴/۸/۱۸ مورخ   ۱۷۳۶۳ سند  طی  ششدانگ 
با ۲ سهم مشاع به انضمام یک هشتم بهای عرصه و اعیان از ۱۱ سهم که ۱۱ سهم برابر  برابر است  مقدار 
مشاع  سهم   ۸ تمامی  و  قم   ۳۹ دفتر   ۹۷/۱۲/۷ مورخ   ۲۲۵۲۹ سند  طی  ششدانگ  سهم   ۶۵۰۰ با   است 
سهم   ۶۵۰۰ با  است  برابر  سهم   ۱۱ که  سهم   ۱۱ از  مشاع  سهم   ۲ با  است  برابر  مقدار  این  که  سهم   ۱۲ از 
به  ۱۱ سهم مشاع  از  تمامی ده سهم مشاع  و  قم   ۳۹ دفتر   ۹۷/۱۲/۹ مورخ   ۲۳۷۹۵ ششدانگ طی سند 
مقدار  این  که  سهم   ۱۲ از  مشاع  سهم   ۲ با  است  برابر  مقدار  این  که  اعیان  و  عرصه  بهای  ثمنیه  انضمام  
برابر است با ۲ سهم مشاع از ۱۱ سهم که ۱۱ سهم برابر است با ۶۵۰۰ سهم ششدانگ طی سند ۲۴۴۷۶ 
یافته است. فقط سهم ورثه مرحوم محمد  انتقال  ۳۹ قم به مسجد مقدس جمکران  ۹۸/۳/۲۸ دفتر  مورخ 
به  آن  قولنامه  و  است  نشده  قطعی  انتقال  مسجد  نام  به  ششدانگ  سهم   ۱۱ از  سهم   ۲ میزان  به  کرمانی 

باشد.  می   ۷۳/۰۸/۱۳ تاریخ 

از یک اصلی بموجب سند شماره ۱۱۵۳ مورخ ۸۵/۰۵/۲۴ دفتر ۵۱ قم تمامی ۵  ۱۴- پالک ۶۶۱ فرعی 
هزار سهم از ۶۵۰۰ سهم شش دانگ و بموجب سند شماره ۱۴۳۶ مورخ ۸۵/۰۷/۱۷ دفتر ۵۱ قم تمامی 
 ۱۳۳۶/۰۵/۲۷ مورخه   ۳۱۳۳۹ قطعی  سند  بموجب  و  است  ششدانگ  سهم   ۶۵۰۰ از  سهم  هزار   ۱۳۰۰
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ قم، تمامی ۲۰۰ سهم مشاع از ۶۵۰۰ سهم ششدانگ به آقایان 
سند  بموجب  و  است  شده  منتقل  بالسویه  مقدم  حقیقت  محمدتقی  و  ثابتی  محمود  و  زندیان  محمدرضا 
تمامی  تقی حقیقت مقدم  از طرف محمد  ۴ قم  تنظیمی دفترخانه   ۱۳۶۰/۰۵/۱۵ ۴۷۱۴۲ مورخه  قطعی 
۶۶ سهم و ۶- دهم سهم از ۲۰۰ سهم از ۶۵۰۰ سهم به آقای مهدی ابراهیمی منتقل شده است که سهام 

است.  شده  خریداری  جمکران  مقدس  مسجد  توسط  نامبردگان 
۱۵- پالک ۶۶۲ و ۶۶۳ فرعی از ۱ اصلی پالک ۶۶۲ طبق سند به شماره ثبت ۶۲ دفتر ۲ صفحه ۳۸۹ شش 
دانگ به نام مسجد مقدس جمکران زمین مزروعی و مسجد و باغچه صحن صاحب الزمان و در حال حاضر 

ششدانگ تحت فرعی ۵۶۶۶ به صورت تک برگ بنام مسجد میباشد. 
۱۶- پالک ۶۶۵ از ۱ اصلی به سه قطعه تحت ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۶۶۵ باقیمانده تفکیک نهایتا به قطعات متعدد 
به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است پالک  به عمل آمده همگی قطعات  برابر بررسی های  افراز که 

۷۳۲ سند های ششدانگ نام مسجد مقدس جمکران میباشد.   – ۷۳۱ های ۶۶۵ – 
میر  خانم  و  مهدی  سید  و  رضا  سید  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  طبق  اصلی   ۱ از   ۶۹۶ پالک   -۱۷
.۱۳۵۲/۰۲/۰۲ مورخه   ۲۴۷۶ ثبتی  نامه  اظهار  موجب  به  خریداری  حسینی  خانم  سید  بانو  و  حسینی 

۱۸- پالک ۶۹۷ از ۱ اصلی طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از طرف آقای حسین مرادی نیا نسبت به 
مسجد  به  و  ثبت  دیگر  دانگ  سه  به  نسبت  جمکرانی  اسمعیلی  صدیقه  بانو  و  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 

گردید.  منتقل  جمکران 
توسط  ششدانگ  تمامی   ۱۳۸۷/۰۴/۲۰ مورخ   ۹۷۸۳۰ شماره  سند  بموجب  اصلی   ۱ از   ۶۹۸ پالک   -۱۹

است.  شده  منتقل  مسجد  نام  به  بیگی  رضاقلی  عبدالحسین 
و  عبدالحسین  و  سالمت  خانم  از  الواسطه  مع  مربع  متر   ۲۸۰۰۰ مقدار  الف:  اصلی   ۱ از   ۷۰۱ پالک   -۲۰
و  علی  آقایان  از  مربع  متر   ۱۵۰۰۰ مقدار  اند.  فروخته  اکبری  عربعلی  مرحوم  وراث  و  بیگی  رضاقلی  رحیم 
مربع  متر   ۱۳۷۰۹ اند. ضمنا مقدار  نموده  واگذار  به مسجد  زاده  و رضا نجفی  اسماعیلی  و خلیل  مصطفی 
طی بیع نامه عادی از آقایان خلیل اسماعیلی و سیف الله اسماعیلی و رضا نجفی زاده خریداری شده است. 
از ۱ اصلی سند مالکیت تمامی ۱۰ سهم مشاع به انضمام ثمن اعیانی ۵۰ سهم مشاع از  ۲۱- پالک ۷۱۱ 
۲۴۰ سهم شش دانگ در صفحه ۱۷۹ دفتر ۳۰ صادر که بموجب سند شماره ۹۳۴۱۷ مورخ ۸۱/۰۴/۲۵ 
دفتر ۴ قم به مسجد مقدس جمکران منتقل شده است و طی سند قطعی سند شماره ۳۴۹۹ صفحه ۲۴۱ 
دفتر ۲۹ قم مقدار ۲ سهم از ۸ سهم از یکدانگ و بموجب سند ۴۸۹۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۲ دفتر ۱۴ قم 
تمامی ۵ سهم مشاع از ۱۱ سهم پنج دانگ مشاع از ششدانگ و بموجب سند ۵۵۰۰۵ دفتر ۲ قم تمامی ۴ 
از ۴۲ سهم ششدانگ صفحه ۱۲۱ دفتر ۲۹ قم و بموجب سند ۲۴۴۰ مورخ  سهم و سه هشتم سهم مشاع 
۸۳/۱۱/۲۴ دفتر ۱۶ قم تمامی ۲ سهم مشاع از ۸ سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ به مسجد منتقل شده 
است. و ششدانگ پالک ۲۹۴۰ فرعی از اصلی مذکور در صفحه ۳۴ دفتر ۲۷بموجب سند شماره ۴۸۹۰۹ 
۸۱/۰۳/۲۲ و ششدانگ پالک ۲۵۹۱ فرعی در صفحه ۳۸۴ دفتر ۷ بموجب سند شماره ۹۸۳۷۸ مورخ   -
۱۳۷۲/۰۲/۱۵ و ششدانگ پالک ۲۹۵۳ فرعی در صفحه ۱۳۶ دفتر ۳۱ به مسجد مقدس جمکران انتقال 

است.  یافته 
باب  یک  ششدانگ  ۱۴۰۰۱۷۹۱۹۲۰در  ملی  شناسه  شناسنامه  به  جمکران  مقدس  مسجد  مالکیت  لذا 
ثبت  واقع در قم بخش چهار قم حوزه  ۳۵۴۲۸۸ متر مربع پالک های مشروحه در متن  به مساحت  مسجد 

)۱۳۹۷۰ الف  )م  قم.  یک  اداره  ملک 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  گهی و  از نشر آ آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  تایید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  انتشار آ تاریخ  از  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 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:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم


