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انتقاد شهردار قم از وضعیت استخدامی در 
شهرداری ها بدلیل خالء قانونی؛

فرماندار قم:  سرمربی نماینده لیگ برتری فوتسال قم 
انتخاب شد

اجحاف ۳۵ درصدی 
در دستمزد و حقوق 
نیروهای شهرداری

غیاثی: از آبروی 
فوتســال قــم دفــــاع 

می کنیــم

صاحبان سگ های گله و 
نگهبان مکلف به تکمیل فرم 
مسئولیت پذیری هستند

صفحه 3 صفحه 2 صفحه 4

صفحه 3

در قم ساختمان های مشابه پالسکو و متروپل فراوان داریم؛در قم ساختمان های مشابه پالسکو و متروپل فراوان داریم؛

صفحه صفحه 88بمب ساعتی زیر پای قمی هابمب ساعتی زیر پای قمی ها

 حسن مالکی نژاد روند سلب عضویتش از شورای شهر را روایت کرد؛ حسن مالکی نژاد روند سلب عضویتش از شورای شهر را روایت کرد؛

شــورای حل اختالف در مقـابل شــورای حل اختالف در مقـابل 9393 هــزار نفــــر قمـی! هــزار نفــــر قمـی!

◄    رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت 
انجام  سرمایه گذاری  به  توجه  با  گفت:  قم، 
تولید  در  صنعتی  واحدهای  که  نقشی  و  شده 
دارند،  اشتغالزایی  و  مردم  نیاز  مورد  محصوالت 
برنامه های  اولویت  در  آن ها  داشتن  نگه  فعال  

است. استان  اقتصادی 
به  رابطه  همین  در  کرد:  بیان  ابدالی  اکبر 
صنعتی  واحدهای  مجدد  راه اندازی  دنبال 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  هستیم  قم  در  راکد 
و  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
از  را  الزم  حمایت های  موجود،  امکانات  دیگر 
دوباره  فعالسازی  به  عالقه مند  سرمایه گذاران 

آورد. خواهیم  به عمل  صنعتی،  واحدهای 
واحدهای صنعتی  حفظ  کنار  در  افزود:  وی 
قم  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  شده  ایجاد 
فعالیت  سطح  کیفی  و  کمی  افزایش  دنبال  به 
آن ها در قالب افزایش ظرفیت تولید محصوالت 
نیز  شده  تولید  محصوالت  کیفیت  ارتقا  و 
بانک های  همکاری  با  بخش  این  در  و  هستیم 

صنعتگران  به  نیاز  مورد  تسهیالت  استان 
شد. خواهد  پرداخت  متقاضی 

برای  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
قم،  در  صنعتی  فعالیت های  به  عمق بخشی 
علمی  مراکز  ظرفیت  از  کرد  خواهیم  تالش 
بسیار  کیفیت  با  صنعتی  محصوالت  تولید  در 
و  کنیم  استفاده  شایسته  نحو  به  استان  در  باال 
تا حد  را  بهره وری در این بخش مهم اقتصادی 

دهیم. افزایش  قبولی  قابل 
واحدهای  احداث  روند  گفت:  ابدالی 
آمایش  سند  مطابق  نیز  قم  در  جدید  صنعتی 
این  در  و  یافت  خواهد  ادامه  استان  سرزمین 
زیستی،  استانداردهای محیط  به  نگاه  با  رابطه 
و  پیشرفته  پاک،  صنایع  استقرار  دنبال  به 
عالقه مند  سرمایه گذاران  از  و  هستیم  کم آب بر 

می کنیم. حمایت  بخش  این  در  فعالیت  به 
بسیار  نقش  صنعت  که  این  بر  تاکید  با  وی 
دارد،  استان  اقتصادی  پیشرفت های  در  مهمی 
استان  ارشد  مسئوالن  رویکرد  داشت:  بیان 

است  تولیدکنندگان  و  صنعتگران  از  حمایت 
مستمر  تشکیل  بر  عالوه  خصوص  این  در  و 
مشکل های  حل  برای  کارشناسی  جلسه های 
ایشان، به صورت میدانی از واحدهای صنعتی 
مشکل  وجود  صورت  در  و  بازدید  قم  در  فعال 

► می کنند.   تالش  آن  رفع  برای 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت:

حفظ واحدهای صنعتی موجود از مهمترین برنامه های 
اقتصادی در قم است

روایتی از روزهای بحرانی مستاجران قمی؛

کمر مستاجران قمی زیر اجاره های 
افسار گریخته خم شد                                        
صفحه 2

یادداشت -  وحید حاج سعیدی

جایگاه موعظه در ترویج 
ازدواج!                                                
صفحه 3

ورزشکار پرافتخار قمی:

کاراته استان قم ظرفیت مناسب و آینده 
روشنی برای موفقیت دارد                                                
صفحه 5

یک  مدرس مهارت های زندگی مطرح کرد:

جه طیف و دسته هایی محبت دیگران را 
نمی فهمند؟                                                
صفحه 7

گزیـده خبـرها

ترافیک  و  مدیرعامل سازمان حمل ونقل      ◄
 20 جاری  سال  پایان  تا  گفت:  قم  شهرداری 
تقاطع شهری با هزینه بالغ بر 160 میلیارد ریال 
جاری  سال  ابتدای  از  می شود؛  هوشمندسازی 
هوشمند  کامل  به صورت  اخالقی  شهید  تقاطع 

است. شده 
در  شعبان زاده  حسین  شهرنیوز،  گزارش  به 
ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  شورای  جلسه 
اقدامات  از  برخی  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
داشت:  اظهار  گذشته،  ماه  سه  طی  سازمان 
حیث  از  شهری  معابر  ایمن سازی  و  آرام سازی 
همسطح  و  خودروها  بی رویه  سرعت  بازدارندگی 
سازی معابر جهت تردد پایدار تمام اقشار مردم از 
سطح خیابان بخش مهمی از اقدامات انجام شده 

است.
ساکن  تخلفات  ثبت  سامانه  راه اندازی  از  وی 
طی  شاخص  اقدامات  از  دیگر  یکی  به عنوان 
ماه های اخیر یادکرد و افزود: مجوز احداث تونل 
امام موسی صدر در بودجه سال جاری گرفته شده 
که با اجرای آن محدوده پل آهنچی به عنوان یک 
ایفا  را  پررنگ تری  نقش  انسان محور  راه  پیاده 

کرد. خواهد 
ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری قم با بیان اینکه در طرح های عمرانی، 
است،  موردتوجه  نیز  معابر  بصری  زیباسازی 
با  شهری  تقاطع   ۲۰ جاری  سال  پایان  تا  گفت: 
هوشمندسازی  تومان  میلیارد   ۱۶ بالغ بر  هزینه 

می شود.
جاری  سال  ابتدای  از  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
هوشمند  کامل  به صورت  اخالقی  شهید  تقاطع 
هوشمندسازی  روند  شد:  یادآور  است،  شده 
خیابان  و  امام  یادگار  کشاورز،  قلم،  تقاطع های 
است. اقدام  دست  در  نیز  موتلفه  بلوار  شاهد، 

پارکینگ های  توسعه  به  اشاره  با  شعبان زاده 
بهبود  و  سرقت  از  جلوگیری  برای  موتورسیکلت 
گذشته  سال  از  کرد:  خاطرنشان  ترافیکی  نظم 
هسته  اولویت  با  موتورسیکلت  پارکینگ  رک های 
مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر در حال ساخت 
از  نقطه  در ۲۶  در حال حاضر  که  است  و نصب 
راه اندازی  موتورسیکلت  پارک  جایگاه های  شهر 

است. شده 
وی وجود ۱۲ پارکینگ عمومی سطح شهر در 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  اختیار 
پوشش  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  قم 
تکمیل  همراه  به  عمومی  پارکینگ های  بیمه ای 
دوربین های نظارتی اولویت مهم شهرداری قم در 

است. عمومی  پارکینگ های  قبال 
ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 

قم ۵۴ هزار  قم گفت: در سطح شهر  شهرداری 
و ۴۰۰ متر خط کشی طولی و ۵۰۱ مترمربع نیز 
ابتدای  از  و  است  اجراشده  عرضی  خط کشی 
نصب  برای  تومان  میلیون   ۳۰۰ جاری  سال 
هشت گانه  مناطق  در  مسیر  راهنمای  تابلوهای 

است. شده  هزینه 

پیاده  عابر  پل   ۴۵ بر  افزون  اینکه  بیان  با  وی 
استقبال  با  نبودن  مکانیزه  خاطر  به  قم  شهری 
شهروندان همراه نمی شود، گفت: مکانیزه کردن 
پل های عابر پیاده و عقد قرارداد با سرمایه گذاران 
از اولویت های مهم این سازمان طی سال جاری 

است.
خروجی های  افزایش  به  اشاره  با  شعبان زاده 
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر از دو خروجی به 
۵ خروجی، اظهار داشت: با تغییرات انجام شده 
در  بیشتری  روان سازی  شاهد  پارکینگ،  این  در 

ورود و خروج خودروها هستیم.
سازمان  کرد:  خاطرنشان  انتها  در  وی 
حمل ونقل و ترافیک تنها سازمان تابعه شهرداری 
شامل  قانونی  خألهای  دلیل  به  که  است  قم 
جرائم  و  ارزش افزوده  درآمدهای  از  برخورداری 

. د نمی شو
استانداردسازی  و  آرام سازی  برای  برنامه ریزی 

شهری معابر 
شورای  جلسه  در  طبیبی  مسعود  همچنین 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم اظهار 
عدم  به  مربوط  مشکالت  و  مسائل  باید  داشت: 
از  حاصل  درآمدهای  از  سازمان  این  برخورداری 
ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به نحو 

شود. حل  و  مدیریت  شایسته ای 
بهبود  ضرورت  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
خدمات رسانی در پارکینگ های عمومی شهر قم، 
تصریح کرد: مکانیزه کردن پل های عابر پیاده به 
در  شهری،  هوشمند  تقاطع های  افزایش  همراه 

است. شهرداری  کار  دستور 
بر  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
پارکینگ های  در  نظارتی  دوربین های  تکمیل 
پارکینگ های  رشد  روبه  روند  و  شهر  عمومی 
توسعه  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  موتورسیکلت 
با  مستقیمی  ارتباط  عمومی  پارکینگ های 
کاهش سرقت و همچنین افزایش نظم و انضباط 

دارد. ترافیکی 
آرام سازی  به  نسبت  تأکید  با  پایان  در  وی 
خاطرنشان  شهری،  معابر  استانداردسازی  و 
و  حمل ونقل  حوزه  در  هوشمندسازی  کرد: 
اولویت های مهم بخش  از  به عنوان یکی  ترافیک 
► است.   کار  دستور  در  ترافیک  و  حمل ونقل 

هوشمندسازی ۲۰ تقاطع شهری با هزینه ۱۶ میلیارد تومانی

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد        
تلفن: 09184480402
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مدیر پیشگیری از جرم دادگستری:
غذا دادن به سگ های رها به 

دلیل انتقال بیماری، جرم است
مدیر پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری قم با اشاره به ماده ۶۸۸ 
به  دادن  غذا  گفت:  عامه  حقوق  از  دفاع  در  اسالمی  مجازات  قانون 
محسوب  جرم  بیماری،  انتقال  دلیل  به  هستند،  رها  که  سگ هایی 

می شود.
جمعیت  کنترل  کارگروه  جلسه  در  کاویانی   سعید  ایرنا،  گزارش  به 
فرمانداری  )ع(  رضا  امام  تاالر  در  انسان  به  بیماری  ناقل  حیوانات 
صرفا  بی صاحب  از  دار  صاحب  سگ های  شناسایی  برای  افزود: 
گذاشتن قالده به گردن این حیوان ها کافی نیست، و باید یک شماره 

باشد. احراز  قابل  که  بگیرد  قرار  قالده  روی  بر  هم  کدی  یا 
وی گفت: مطابق نظر دستگاه قضایی رینگ اطراف مسجد جمکران 
و در طرح  ولگرد است  نظر تجمع سگ های  از  نقطه  پذیرترین  آسیب 

جمع آوری ، این نقطه از استان باید در اولویت قرار گیرد.
استان  از  خاصی  نقطه  به  محدود  ولگرد  سگ های  تجمع  افزود:  وی 
شهرک های  همچنین  و  پردیسان  شهرک   در  معضل  این  و  نیست، 

دارد. وجود  نیز  صنعتی 
شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  که  است  این  ما  برآورد  افزود:  کاویانی 
این  مصوبه های  رو  این  از  دارد،  وجود  ولگرد  سگ  قاله   ۶۰۰
و  بخش داری ها  روستاها،  و  شهر  اسالمی  شوراهای  مشمول  کارگروه 

می شود. نیز  صنعتی  شهرک های 
این جلسه گفت: ظرف  در  نیز  قم  دامپزشکی شهرستان  اداره  رئیس 
آنها  برای  و  واکسینه  قم  شهرستان  در  سگ  قالده   ۵۰ گذشته  هفته 

شد. تهیه  شناسنامه 
در  قالده   ۲۷ تعداد  این  از  اینکه  بیان  با  سرکشیک  مهدی  سید 
نیز  دامشهر  از  خارج  در  داشت:  اظهار  است  بوده  دامشهر  شهرک 
تهیه  و  قالده   ۲۳ به  واکسن  تزریق  جمله  از  که  داشتیم  عملکردهایی 

است. بوده  تعداد  این  برای  شناسنامه 
جمع آوری سگ های ولگرد در دام شهر بی قفه ادامه دارد

ولگرد  سگ های  جمع آوری  کار  گفت:  نیز  قم  دامشهر  مجتمع  مدیر 
کسانی  با  هم  انتظامی  نیروی  پاسگاه  و  است  انجام  حال  در  بی وقفه 

می کند. برخورد  شود،  اقدام  این  مانع  که 
با بیان اینکه جمعیت سگ های ولگرد کاهش یافته و  ناصر رعیت  پور 
به ندرت قابل مشاهده است گفت: با توجه به کمکی که اتباع ساکن 
انجام می دهند  دامداران  که  اقدام هایی  و  کنند،  این شهرک می  در 
در  ولگرد  سگ های  تعداد  مستقر،  اکیپ های  زنی  گشت  همچنین  و 

است. بسیار محدود شده  دام شهر 

فرماندار قم: 
صاحبان سگ های گله و نگهبان 
مکلف به تکمیل فرم مسئولیت 

پذیری هستند
فرماندار قم گفت: تمام سگ هایی که به عنوان سگ گله و سگ نگهبان 
در مجتمع دامشهر و یا مکان های مختلف دیگر شهر و استان نگهداری 
و  باشند  داشته  و شناسنامه  واکسیناسیون  کارت  باید  الزاما  می شوند، 

صاحبان آنها نیز فرم تعهد و مسئولیت پذیری را تکمیل کنند.
ناقل  حیوانات  جمعیت  کنترل  کارگروه  جلسه  در  ذاکریان  عباس 
شد،  برگزار  فرمانداری  )ع(  رضا  امام  تاالر  در  که  انسان  به  بیماری 
همچنین تاکید کرد: سگ های بدون شناسنامه و کارت واکسیناسیون 

می شوند. جمع آوری  و  شناسایی  بالصاحب  سگ  عنوان  به 
وی گفت: سگ های گله و نگهبان الزاما باید داخل محدوده نگهداری 
شوند، چراکه اگر رها باشند، به عنوان سگ ولگرد شناسایی و مشمول 

جمع آوری قرار خواهند گرفت.
باید  که  محوطه ای  داخل  از  که  سگی  هر  داشت:  بیان  قم  فرماندار   
در آن نگهداری شود، بیرون باشد، طبق قانون، سگ ولگرد محسوب 

می شود.
صورت  به  شود،  تثبیت  قانون  این  اینکه  برای  کرد:  خاطرنشان  وی   
محوطه  در  و  اجرا  سگ ها  جمع آوری  طرح  شب ها،  برخی  در  رندوم 
شود  رسانی  اطالع  نیز  لبن  مجتمع  و  صنعتی  شهرک های  دام شهر، 
دارند، داخل  گله  یا  سگ  نگهبان  به عنوان سگ  که کسانی که سگ 
باشد،  از مجموعه  بیرون  اگر  مجموعه خودشان نگهداری کنند، چون 

می آید. شمار  به  صاحب  بدون  سگ 
ذاکریان تصریح کرد: اگر این موضوع به صورت ضربتی به اجرا درآید 
و یک تعدادی سگ جمع آوری شود، صاحبان بقیه سگ ها نیز موظف 

می شوند که سگ های خود را داخل مجموعه نگهداری کنند.
فرماندار قم یادآور شد: وظیفه جمع آوری سگ های ولگرد در شهرها با 
شهرداری ها، در روستاها با دهیاری ها و همچنین مجتمع های محصور 
هم با متولیانش است، و این عین بخش نامه  است که هم اکنون نیز در 

شهرهای دستجرد و سلفچگان کار را شروع کردند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید در شهر قم نیز به نسبت جمعیت سگ های 
ولگرد و پراکندگی و کانون های تجمع این حیوان ها، برخی اقدام ها را 

تشدید کنیم.
بسته  قراردادهایی  دهیاری ها  تعاونی  با  روستاها  در  گفت:  ذاکریان 
شده که این کار انجام شود اما اینکه در شهر اولویت بندی جمع آوری 
سگ  وفور  کانون های  اساس  بر  باشد،  شکلی  چه  به  ولگرد  سگ های 
برای  مکان  همان  باید  است  سگ  تجمع  کانون  کجا  هر  می باشد، 

گیرد. قرار  اولویت  در  جمع آوری 
پردیسان،  شهرک  جمکران،  اطراف  مانند  مناطقی  در  شد:  یادآور  وی 
نوقطار و نقاطی دیگری که تجمع سگ  را شاهد هستیم، مسئولیت آن 

بر عهده شهرداری است و تکلیف دارد که کانون ها را پاکسازی کند.
فرماندار قم تاکید کرد: بر روی قالده باید پالک و همچنین کدی تعبیه 

شده باشد، که بر اساس آن رهگیری صورت گیرد.
دامداری های  جمع آوری  ضرورت  خود  سخنان  از  بخشی  در  ذاکریان 
کرد:  بیان  و  داد  قرار  توجه  مورد  نیز  را  شهر  محدوده  در  موجود 
دامداری های  انتقال  برای  ماه   ۶ مدت  ظرف  حداکثر  باید  شهرداری 

کند. اقدام  شهر  داخل 

خبـر

در  اخیر  سالهای  در  قم  استان      ◄
را داشته  اجاره نشینی رتبه سوم کشوری 
در  تقاضا  و  عرضه  تعادل  عدم  جهت  وبه 
روزها  این  قمی  مستاجران  مسکن  بخش 
روزهای  بها  اجاره  نامتعارف  افزایش  با 

میکنند. سپری  را  بحرانی 
مسکن  هزینه  سورکی:  بخشی  مهدی 
شهرها  در  ایرانی  خانوارهای  سبد  در 
امر  این  و  می رسد  درصد   ۵۰ از  بیش  به 
غالبًا  که  مستأجر  افراد  که  می دهد  نشان 
هستند  جامعه  پایین  به  متوسط  قشر  از 
بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود 
پرداخت  بها  اجاره  برای  می بایست  را 
نیز  آنها  زندگی  کیفیت  بر  امر  این  و  کنند 

دارد. مستقیمی  تأثیر 
مصالح  قیمت  افزایش  باال،  تورم  نرخ 
عدم  و  زمین  قیمت  رشد  ساختمانی، 
بر  شده  باعث  اقتصادی  شرایط  ثبات 
ماهه   ۶ در  قم  شهرداری  اعالم  اساس 
پروانه های  صدور  گذشته  سال  دوم 
مشابه  زمان  به  نسبت  قم  در  ساختمانی 
داشته  کاهش  درصد   ۲۷ قبل،  سال  در 
باشد و این امر نشان از یک عقب ماندگی 

دارد. قم  در  مسکن  تولید  زمینه  در 
قم  در  مسکونی  واحد  هزار   ۲۰ ساالنه 

است نیاز 
واحد  ۲۰ هزار  آمارها ساالنه  اساس  بر 
سالهای  در  که  است  نیاز  قم  در  مسکونی 
سیاست  دولت  اینکه  دلیل  به  اخیر 
در  مسکن  تولید  زمینه  در  مشخصی 
بخش  این  در  نیازها  نداشته،  کشور 
افزایش  موجب  امر  این  و  شده  انباشته 
است. شده  اجاره  قیمت های  رویه  بی 
اعالم  بر  بنا  اخیر  سالهای  در  قم 
در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
کشوری  سوم  رتبه  نشینی  اجاره  زمینه 
قم  استان  که  چالشی  و  است  داشته  را 
با  مقایسه  در  مسکن  تأمین  زمینه  در 
میزان  است؛  موجه  آن  با  شهرهای  دیگر 
است  شهر  این  به  مهاجرت  نرخ  باالی 
از  طالب  همچنین  و  اتباع  حضور  و 
خارجی  طالب  و  کشور  مختلف  شهرهای 
نیاز  تحصیل،  برای  دیگر  کشورهای  از 
همین  و  است  داده  افزایش  را  مسکن  به 
تعداد  افزایش  شاهد  تا  شده  موجب  امر 
و  باشیم  قم  در  خانه  کمبود  و  مستأجران 
تقاضا  و  بین عرضه  تناسبی  این بخش  در 
موجب  امر  همین  و  باشد  نداشته  وجود 

شود. قیمت ها  افزایش 
بین  قم  شهر  در  اجاره  قیمت  افزایش 

درصد  ۷۰ تا   ۳۰
خصوص  در  گرفته  صورت  بررسی های 
نشان  قم  در  مسکونی  منازل  بها  اجاره 
اجاره ها،  قیمت  جاری  سال  در  می دهد 
افزایش  اجازه  دولت  که  آنچه  خالف  بر 
تعیین  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ شهرها  برای  را 
ضمانت  اینکه  واسطه  به  اما  است؛  کرده 
بینی  پیش  خصوص  این  در  الزم  اجرایی 
اجاره  قیمت  افزایش  این  عمل  در  نشده 

بوده  درصد   ۷۰ تا   ۳۰ بین  قم  شهر  در 
نیز  خانه ها  صاحب  از  برخی  و  است 

درصد   ۱۰۰ را  قیمت ها  انصافی  بی  با 

افزایش داده اند و همین امر موجب شده 
تأمین  زمینه  در  مسکن  فاقد  افراد  تا 
مواجه  جدی  چالش  با  اجاره  مبالغ 

. شند با
دلیل  به  منازل  صاحبان  از  برخی 
تعیین  زمینه  در  مشخصی  قانون  اینکه 

استدالل  این  با  ندارد؛  وجود  بها  اجاره 
این  در  و  است  خودشان  دارایی  که 
ساله  هر  را  قیمت ها  دارند،  اختیار  زمینه 
آنان  نگاه  و  می دهند  چشمگیری  افزایش 
بیشتر  درآمد  کسب  دید  به  مسکن  به 
که  نیز  مستأجران  میان  این  در  و  است 
قیمت ها  افزایش  این  پرداخت  به  قادر 
پیدا  برای  را  سختی  روزهای  نیستند 
صرف  مناسب  قیمت  با  منزلی  کردن 
در  هستند  مجبور  نهایت  در  و  می کنند 
در  یا  و  کمتر  متراژهای  با  خانه هایی 

یابند. سکونت  برخوردار  کم  محالت 
در  می شد  گذشته  سال   ۴ از  کمتر  در 
فاصله  قم  شهر  با  که  پردیسان  منطقه 
در  مهر  مسکن  طرح های  تمرکز  و  داشته 
این منطقه بوده مبادرت به خرید واحدی 
۱۵۰ میلیون تومان کرد  با مبلغ  مسکونی 
خانه  خرید  قیمت  همان  روزها  این  اما 
یک  اجاره  صرف  باید  را  سال ها  آن  در 
بخشی  که  است  حالی  در  این  کرد  واحد 
به  گذشته  سالهای  در  واحدها  همین  از 
مناسب  و  پایتخت  به  قم  نزدیکی  دلیل 
غیربومی ها  سوی  از  خرید  قیمت  بودن 
کاالیی  عنوان  به  و  است  شده  خریداری 
به  و  می کنند  نگاه  آن  به  سرمایه ای 
چندان  قیمت  تعیین  در  دلیل  همین 

ندارند. را  انصاف  رعایت 

حرم  اطراف  و  شهر  مرکزی  هسته  در 
که  نیز  )س(  معصومه  حضرت  مطهر 
می گیرد  بر  در  را  هکتار   ۴۰۰ به  نزدیک 

شمار  به  زیارتی  شهری  قم  اینکه  دلیل  به 
و  زائر  میلیون ها  سال  طول  در  و  می رود 
برخی  می کنند  سفر  شهر  این  به  مسافر 
به  اجاره  صرف  منطقه  این  خانه های 
کشورهای  مسافران  خصوص  به  زائران 
مختلف از جمله عراق و پاکستان می شود 

نیز  خانه ها  این  تا  شده  موجب  امر  این  و 
شوند. خارج  ساالنه  اجاره  چرخه  از 

از  قمی  مستأجران  گالیه های 
اجاره نامتعارف  قیمت های 

قمی  مستأجران  از  زمانی  علی 
روزها  این  که  قیمت هایی  می گوید: 
و سایت ها  بنگاه ها  در  اجاره مسکن  برای 
غریبی  و  عجیب  رشد  می شود  دیده 
مستأجران  از  حمایتی  متأسفانه  و  دارد 
بیشتر  در  نیز  داران  بنگاه  و  نمی شود 

می گیرند. را  مالک  طرف  مواقع 
قیمت ها  متأسفانه  می گوید:  وی 
و  یافته  افزایش  قم  مناطق  تمامی  در 
میزان  افزایش  با  اجاره ها  افزایش  این 
کشور  اقتصادی  شرایط  و  درآمدها 

ندارد. همخوانی 
امیدی  این شرایط  با  اینکه  بیان  با  وی 
سال  هر  افزود:  نداریم  شدن  دار  خانه  به 
قرارداد  بتوانیم  که  است  این  ما  دغدغه 
این  با  وقتی  اما  کنیم  تمدید  را  اجاره 
چاره ای  می شویم  مواجه  مبالغ  افزایش 
تهیه خانه ای کوچک تر  و  جز تخلیه کردن 
در  و  نداریم  کمتر  پیش  پول  و  اجاره  با 
فکر  به  و  کند  تدبیر  باید  دولت  زمینه  این 

باشد. مستأجران 
مستأجران  دیگر  از  یکی  علیزاده  عماد 
شده  گفته  اینکه  می گوید:  قمی  

قیمت های اجاره نباید بیش از ۲۵ درصد 
هر  و  نمی شود  اجرایی  عماًل  یابد  افزایش 
اجاره  قمیت های  می کنیم  مراجعه  کجا 

دارند. درصدی   ۵۰ افزایش 
را  این روزها شرایط بحرانی  مستأجران 

می کنند تجربه 
روزها  این  مستأجران  افزود:  وی 
تأمین  و  می کنند  تجربه  را  بحرانی  شرایط 
در  که  اجاره ای  با  مناسب  سرپناه  یک 

طرفی  از  و  است  سخت  باشد  توانشان 
موضوع  این  به  باید  خانه ها  صاحب  دیگر 
همه  واقعًا  که  باشند  داشته  توجه  هم 
تا  پوشاک  و  خوراک  از  شده  گران  چیز 
به فکر ما  باید  و  هزینه های درمان و غیره 

باشند. مستأجران 
 ۶ را  ماهیانه اش  درآمد  میزان  علیزاده 
می گوید:  و  می کند  بیان  تومان  میلیون 
اجاره کنیم خانه ای  بنا داریم  خانه ای که 
و یک خواب در منطقه قدیمی  ۷۵ متری 
شهر است و نوساز نیست و برای آن ۱۰۰ 
و  میلیون   ۱ ماهیانه  با  تومان  میلیون 
کرده اند  تعیین  اجاره  تومان  هزار   ۲۰۰
به هزینه های دیگر  با توجه  این میزان  که 

است. زیاد  برایم  خانوار 
شده  موجب  شرایط  این  می گوید:  وی 
شغل های  به  هزینه ها  تأمین  برای  تا 
اجاره  بتوانیم  تا  بزنیم  دست  متفرقه 
ما  درآمد  از  عمده ای  بخش  که  منزل 

شود. تأمین  می شود  آن  صرف 
به  اجاره  افزایش  قمی  مالکان  اکثر 
نمی پذیرند را  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ میزان 

مشاوران  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
قمی  مالکان  اکثر  متأسفانه  قم،  امالک 
افزایش اجاره به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد را 
آنان  ملک  ارزش  معتقدند  اینکه  دلیل  به 
شده  برابر  چند  نیز  تورم  و  یافته  افزایش 
صاحبان  از  اندکی  درصد  و  نمی پذیرند 

می دهند. تن  مصوبه  این  به  مسکن 
این  در  افزود:  محمدی  مرتضی 
خصوص به مشاوران امالک در استان قم 
هشدار داده شد تا از ثبت معامالت بیش 
بازرسانی  و  کنند  خودداری  درصد   ۲۵ از 
یافته اند که در  امر مأموریت  این  برای  نیز 
داده  کتبی  تذکر  تخلف  مشاهده  صورت 
بنگاه  تخلفات  ادامه  و در صورت  می شود 

شد. خواهد  تعطیل  خاطی 
بازرسی های  نتایج  به  اشاره  با  وی 
اظهار  اخیر  روزهای  در  گرفته  صورت 
امالک  مشاوران  درصد   ۷۰ داشت: 
و  کرده اند  رعایت  را  ابالغی  ضوابط 
بر  مالکان اصرار  اینکه  به دلیل  نیز  مابقی 
داشته اند  درصد   ۲۵ از  بیش  بها  افزایش 

رساند. ثبت  به  را  خود  معامالت 
قم،  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
مناطق  از  برخی  در  کاذب  گری  واسطه 
مشاوران  فعالیت  و  پردیسان  جمله  از  قم 
جمله  از  را  قانونی  غیر  صورت  به  امالک 
مناطق  این  در  قیمت ها  افزایش  دالیل 
غیرمتعارف  گذاری های  قیمت  و  برشمرد 
دیگر  از  را  سایت ها  و  مجازی  فضای  در 

کرد. عنوان  زمینه  این  در  چالش ها 
مستأجران  از  حمایت  منظور  به  دولت 
مسکن  ودیعه  کمک  تسهیالت  طرح 
در  مرکزی  بانک  و  کرده  اجرایی  را 

سقف  بانکی،  شبکه  به  بخشنامه ای 
برای  را  مسکن  ودیعه  کمک  تسهیالت 
ریال،  میلیون   ۱۰۰۰ تهران  در  مشموالن 
سایر  و  ریال  میلیون   ۷۰۰ کالنشهرها 
که  کرد  ابالغ  ریال  میلیون   ۴۰۰ شهرها 
اجاره نامه  دارای  می بایست  متقاضیان 
ثبت شده در سامانه  نامه  اجاره  یا  رسمی 
ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای 
ماه  فروردین  اول  تاریخ  از  رهگیری،  کد 

باشند. بعد  به   ۱۴۰۱
قم  استان  در  نفر  هزار   ۱۱ نام  ثبت 

مسکن ودیعه  وام  دریافت  برای 
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم در 
کمک  تسهیالت  وضعیت  آخرین  خصوص 
گفتگو  در  قم  استان  در  مسکن  ودیعه  به 
ودیعه  وام  نام  ثبت  گفت:  مهر  خبرنگار  با 
شد  آغاز  جاری  سال  خردادماه  از  مسکن 
و بیش از ۱۱ هزار نفر در استان قم برای 

نام کردند. ثبت  وام  این  دریافت 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
هزار   ۶ تعداد   ۹۹ سال  در  داشت:  بیان 
هزار   ۵ حدود  نیز   ۱۴۰۰ سال  در  و  نفر 
مسکن  ودیعه  وام  دریافت  متقاضی  نفر 
این  شرایط  دارای  افراد  به  که  بودند 

شد. اعطا  تسهیالت 
سقف  داد:  ادامه  صادقی  محمد 
مرکز  در  مسکن  ودیعه  کمک  تسهیالت 
سایر  در  و  تومان  میلیون   ۷۰ قم  استان 
تومان است. ۴۰ میلیون  شهرهای استان 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تسهیالت  سود  نرخ  اینکه  بیان  با  قم 
دوره  طول  و  درصد   ۱۸ مسکن  ودیعه 
افرادی  افزود:  است  ساله   ۵ بازپرداخت 
و  ودیعه  تسهیالت  دریافت  متقاضی  که 
اجاره  دارای  باید  هستند  مسکن  اجاره 

باشند. رهگیری  کد  و  نامه 
نهضت  سامانه  در  متقاضی  هزار   ۱۳۲

کرده اند نویسی  نام  مسکن  ملی 
نهضت  طرح  اجرای  خصوص  در  وی 
بیان  نیز  قم  استان  در  مسکن  ملی 
هزار   ۱۳۲ حدود  قم  استان  در  داشت: 
مسکن  ملی  نهضت  سامانه  در  متقاضی 
 ۶۱۶۵۲ تاکنون  که  کرده اند  نویسی  نام 

شده اند. شرایط  حائز  متقاضی 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شده،  شرایط  حائز  افراد  میان  از  افزود: 
حساب  افتتاح  متقاضی   ۲۵۷۳۹ برای 
آنان  از  تن   ۱۸۲۷۹ که  است  شده  انجام 

کرده اند. واریز  را  اولیه  آورده 
تمامی  برای  کرد:  تصریح  صادقی 
گانه  چهار  شرایط  حائز  که  متقاضیان 
خواهد  تأمین  زمین  هستند،  اعالمی 
احداث  مسکونی  واحد  آن  تبع  به  و  شد 

. د می شو
تمامی  اولیه  آورده  گفت:  وی 
که  است  تومان  میلیون   ۴۰ متقاضیان 
از  تومانی  میلیون   ۲۰ مرحله  دو  طی 
در صورت  که  اخذ خواهد شد  متقاضیان 
عدم واریز در موعد مقرر حذف می شوند.
عملیات  آغاز  خصوص  در  صادقی 
اظهار  هکتاری   ۵۶۰ اراضی  در  اجرایی 
کرد: آماده سازی و زیر سازی این اراضی 
آن  اتمام  از  بعد  و  می شود  آغاز  زودی  به 
کلید  اراضی  این  روی  بر  ساخت  عملیات 

خورد. خواهد 
در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
توضیح  سازندگان  انتخاب  نحوه  خصوص 
داد: در این طرح از سازندگان حرفه ای و 
در  و  شد  خواهد  گیری  بهره  گرید  دارای 
راه  از  متشکل  کارگروهی  راستا،  همین 
نظام  سازمان  استانداری،  شهرسازی،  و 
صالحیت  بررسی  برای  استان  مهندسی 

است. شده  ایجاد  سازندگان 
درآمد  از  توجهی  قابل  بخش 
منزل  اجاره  هزینه  را  قمی  مستأجران 
صورت  کاستی های  دلیل  به  و  بلعد  می 
تولید  راستای  در  اخیر  سالهای  در  گرفته 
اینکه  دلیل  به  امر  این  مسکن  ساخت  و 
دارد  اجاره ها  هزینه  با  مسقیمی  ارتباط 
یکباره  افزایش  شاهد  تا  شد  موجب 
اجرای  با  است  امید  که  باشیم  قیمت ها 
قم  استان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
برقراری  و  دارد  متقاضی  هزار   ۱۳۲ که 
مسکن،  بخش  در  تقاضا  و  عرضه  تعادل 
و  شود  کاسته  بخش  این  مشکالت 
تهیه  برای  کمتری  دغدغه  مستأجران 

► باشند.   داشته  سرپناه 

روایتی از روزهای بحرانی مستاجران قمی؛

●  کمر مستاجران قمی زیر اجاره های افسار گریخته خم شد   ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
۴۷۸ ذیل ثبت  ۳۲۳ صفحه  ۲ قم در دفتر  ۲۳۰۳ اصلی بخش  ۸۸۰۸۵/۵ سهم ششدانگ پالک  از  ۱۶۰ سهم  مقدار 
سند  جابجایی  بعلت  که  شده  تسلیم  و  صادر   ۱۹۲۹۳۲ مالکیت  سند  و  ثبت  نوری  فخری  ابوالفضل  نام  به   ۵۶۷۵۱
مالکیت مذکور مفقود گردیده است، لذا به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه  تاریخ ذیل آ
مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با 
برابر مقررات اقدام  المثنی  انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت  از  رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دفتر ۴۱ قم وکیل ابوالفضل  خواهد شد. درخواست از طرف وکیل بموجب وکالت شماره ۱۰۹۵۸۴ – 

۱۴۰۱/۰۳/۳۱ )م الف ۱۵۴۲۲(     – صفری وارده ۲۰۰۸۱۵۸ 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

پالک  ششدانگ  تکبرگی  مالکیت  سند  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  بابایی  مجتبی  آقای 
سریال  بشماره   ۱۳۹۶۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۵۶۷ الکترونیکی  دفتر  در  قم  ثبت   ۲ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۵۵/۸۶
انگاری  اثر سهل  در  مالکیت  داشته سند  اعالم  نامبرده  که  تسلیم شده  و  بابایی صادره  بنام مجتبی   ۹۵ ۹۸۸۹۶۹ ب 
گهی  مفقود گردیده، لذا مراتب باستناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
با مدارک خود  را همراه  باشند مراتب  انجام معامله  یا  و  نزد خود  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  می گردد 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )۱۵۴۲۱ الف  )م 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
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استخدامی  وضعیت  از  باانتقاد  قم  شهرداز       ◄
خألهای  و  مشکالت  بدلیل  ها  شهرداری  در  جذب  و 
در  کارکنان شهرداری  مزایای  و  افزود: حقوق  قانونی 
کمتر  درصد   ۳۵ دولتی  ارگان های  سایر  با  مقایسه 
به  مضاعفی  ظلم  خود  نوبه  به  مساله  این  که  است 

است. شهری  مدیریت  نیروهای 
سقائیان  سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
با   شهرداران  از  شماری  اندیشی  هم  جلسه  در  نژاد 
به  اشاره  با  سخنانی  طی  کشور،  وزیر  وحیدی  احمد 
بیان  حیطه گسترده وظایف مجموعه مدیریت شهری 
برای شهرداری های  و مأموریت  ۳۷۲ مسئولیت  کرد: 

است. شده  تعریف  کالنشهرها 
در  نفر  ۳۲۰ هزار  بر  افزون  داد:  ادامه  قم  شهردار 
با  که  هستند  فعالیت  مشغول  کشور  شهرداری های 
باالیی  بسیار  جمعیت  آنها،  خانواده های  احتساب 
سبب  خود  نوبه  به  مسأله  این  که  می شود  شامل  را 

است. شده  حساسیت ها  افزایش 
قوت  با  شهرداری ها  اینکه  بیان  با  نژاد  سقائیان 

می دارند،  بر  گام  نظام  و  انقالب  آرمان های  مسیر  در 
بسزایی  نقش  شهری  مدیریت  مجموعه  داشت:  ابراز 
و  اتفاقات  مطلوب  برگزاری  و  هماهنگی  ایجاد  در 
برنامه هایی دارد که باید در سطح شهرها رقم بخورد.

وی با بیان اینکه شهرداری ها از محدود نهادهایی 
برنامه های  تحریم  و  کرونا  دوران  طول  در  که  بودند 
گفت:  نکردند،  متوقف  را  خود  توسعه ای  و  عمرانی 
عمرانی،  اقدامات  اصلی  حجم  نیز  حاضر  حال  در 
فرهنگی، پسماند، حمل ونقل وغیره توسط مجموعه 
فعالیت های  و  می گیرد  انجام  شهری  مدیریت 
مردم  سفره  و  معیشت  بر  مستقیم  تاثیر  شهرداری ها 

دارد.
دولتی  سازمان  تشکیل  به  اشاره  با  قم  شهردار 
که  درحالی  این  گفت:  کشور،  وزات  در  شهرداری ها 
یک  اساسی  قانون  سه  ماده  طبق  شهرداری ها  است 
سازمان  هستند؛  مستقل  و  غیردولتی  عمومی،  نهاد 
برای  منفصلی  عقل  را  خود  اکنون  هم  شهرداری ها 
مدیریت  مجموعه  برای  و  می داند  کشور  شهرداری ها 
ارگان  و  نهاد  یک  چگونه  می کند.  برنامه ریزی  شهری 
غیردولتی  عمومی،  ارگان  یک  از  می تواند  دولتی 
حالی  در  باشد  آن  حامی  و  کند  حمایت  مستقل  و 
بخش  و  شهر  و  مردم  منافع  فکر  به  شهرداری ها  که 

است. دولت  منافع  فکر  به  دولتی 
منفصل  عقل  اینکه  بیان  با  نژاد  سقائیان 
باشد،  شهرداری ها  اتحادیه   می تواند  شهرداری ها 
به  می رود  انتظار  کشور  وزارت  از  کرد:  خاطرنشان 
نهاد شهرداری اختیارات الزم را برای پیشبرد اهداف 

نماید. تفویض  را  شهری  مدیریت 
اختیارات  افزایش  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
پنجم  و  چهارم  سوم،  برنامه های  در  شهرداری ها 
اجرا  مرحله  به  گاه  هیچ  اما  شده  تأکید  توسعه 
شهری  یکپارچه  مدیریت  تحقق  گفت:  است  نرسیده 
که  است  شهرها  در  مطلوب  حکمرانی  ضروریات  از 
باشند. داشته  جدی  نگاه  آن  به  مجلس  و  دولت  باید 

در  جذب  و  استخدامی  وضعیت  از  باانتقاد  وی 
قانونی  خألهای  و  مشکالت  بدلیل  ها  شهرداری 
افزود: حقوق و مزایای کارکنان شهرداری در مقایسه 
که  است  کمتر  درصد   ۳۵ دولتی  ارگان های  سایر  با 
نیروهای  به  مضاعفی  ظلم  خود  نوبه  به  مساله  این 

► است.     شهری  مدیریت 

دو  احداث  اجرای  آغاز  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو       ◄
داد. خبر  جاری  سال  در  دو  و  پنج  مناطق  در  بانوان  بوستان 

تعداد  اینکه  به  اشاره  با  آمره  معصومه  شهرنیوز،  گزارش  به 
در  تقریبًا  داشت:  اظهار  است  توسعه  به  رو  قم  در  بانوان  بوستان های 

است. احداث شده  بانوان  بوستان  قم  شهری  مناطق  همه 
خانواده  بوستان  و  طاووس  بوستان  یک  منطقه  در  داد:  ادامه  وی 
نرگس،  بوستان  چهار  منطقه  ارغوان،  بوستان  سه  منطقه  اصناف، 
بوستان  هفت  منطقه  تبسم،  بوستان  و  اردیبهشت  بوستان   ۶ منطقه 
اختیار  در  ورزشی  امکانات  با  پروانه  بوستان  هشت  منطقه  و  نجمه 

است. قم  شهر  بانوان 
بوستان  احداث  برای  اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
هشت  از  بیش  زمینی  امسال  نخست  سه ماهه  در  دو  منطقه  بانوان 
در  آن  اجرای  و  طراحی  فرآیند  و  است  شده  تملک  مترمربع  هزار 

 ۵ منطقه  در  همچنین  گفت:  شد،  خواهد  آغاز  جاری  سال  دوم  نیمه 
مترمربع  هزار   ۱۶ از  بیش  با   ۱۴۰۱ سال  در  بانوان  بوستان  احداث 
قرار  کار  دستور  در  ولیعصر)عج(  میدان  در  بصیرت  بوستان  نام  با  و 

دارد.
ایجاد  بانوان،  بوستان های  احداث  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  آمره 
تأمین  و  ورزش  و  تفریح  آموزش،  برای  جذاب  و  شاد  امن،  محیط  یک 

است. قمی  بانوان  ح  رو و  جسم  سالمت 
 ،۶ منطقه  در  بانوان  بوستان  دو  وجود  با  اینکه  بر  کید  تأ با  وی 
منطقه  در  بوستان  تعداد  دو،  منطقه  در  بانوان  بوستان  یک  احداث 
بوستان ها  توسعه  افزود:  می کند،  پیدا  افزایش  بوستان   ۳ به  نیروگاه 
اهداف  جز  باید  برخوردار،  کمتر  مناطق  در  بانوان  ورزشی  اماکن  و 
کل  نشاط  عوامل  از  یکی  جامعه  در  زنان  نشاط  زیرا  باشد،  اصلی 

► است.     توسعه  و  رشد  و  جامعه 
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◄    حسن مالکی نژاد با وجود آنکه در 
قم  شهر  شورای  انتخابات  اخیر  دوره  دو 
بعنوان  ماخوذه  آرای  بیشترین  کسب  با 
انتظار  در  حاال  اما  شد  شورا  وارد  اول  نفر 
در  باشد.  می  شورا  این  از  عضویت  سلب 
سلب  روند  خصوص  در  وی  رابطه  همین 
کرد. ارائه  توضیحاتی  شورا  از  عضویتش 

در  دوشنبه  صبح  نژاد  مالکی  حسن 
خصوص  در  توضیحاتی  ارائه  با  گفتگویی 
شورای  از  خود  عضویت  سلب  روند 
اعتماد  با  اسالمی شهر قم اظهار داشت: 
شورای  ششم  و  پنجم  دوره  در  قم  مردم 
اسالمی شهر مقدس قم به عنوان نفر اول 
با حدود ۱۰۰ هزار رأی برگزیده شدم و با 
اخیر  هفته  چند  در  که  اتفاقاتی  به  توجه 
رخ داده، الزم دیدم مطالبی را با مردم قم 

بگذارم. میان  در 
شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو 
کار  به  آغاز  اول  روز  از  داشت:  بیان  قم 
کنار  در  قم  مقدس  شهر  اسالمی  شورای 
قبلی  عارضه  اینکه  تا  بودم  قم  مردم 
روند  یک  با  فعالیت ها  که  آمد  پیش  برایم 

داشت. ادامه  کمتری 
مشکالت  ماه،  چند  از  بعد  افزود:  وی 
با  که  شد  عارض  دیگری  جسمانی 
ادامه  وی  معالج،  پزشک  به  مراجعه 
سالمتی  تا  کرد  منع  را  شورا  در  فعالیت 
برنامه  دلیل  همین  به  و  بازگردد  دیگر  بار 

شد. دیده  تدارک  سفری 
مالکی نژاد ادامه داد: قبل از مسافرت 
رئیس  با  را  موضوع  تلفنی  صورت  به 
شورای اسالمی شهر قم در میان گذاشتم 
رئیس  نایب  به  خصوص  این  در  نامه ای  و 

نوشتم. قم  شهر  اسالمی  شورای 
قم  شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو 
عدم  ماه  دو  از  بیش  قانون  طبق  گفت: 
البدل  علی  عضو  اصلی،  عضو  حضور 

حضور  با  باید  هم  ما  و  می شود  جانشین 
توضیح  را  غیبت  علت  شورا  جلسه  در 
می دادیم که البته بیشتر اعضای شورا در 

بودند. جریان 
برای  که  اول  جلسه  در  افزود:  وی 
شورا  رئیس  وقتی  آمدم  دادن  توضیح 
کردم  احساس  داد  ارائه  توضیحاتی 
تا  شده  آرایی  صحنه  و  منفی  فضاسازی 
بر  هم  ما  و  شود  هدایت  سمتی  به  رأی 
غیبت  علت  داشتیم  که  صداقتی  اساس 

دادم. توضیح  را 
رأی  نتیجه  به  اشاره  با  نژاد  مالکی 
سلب  برای  شهر  شورای  اعضای  گیری 
گیری  رأی  این  در  داشت:  ابراز  عضویت 
 ۲ و  ممتنع  رأی  نفر   ۴ موافق،  رأی  نفر   ۶

دادند. مخالف  رأی  نیز  نفر 
قم  شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو 
شورای  به  قم  شهر  شورای  مصوبه  افزود: 
آن  اعضای  که  استان  اختالف  حل 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  قم،  استاندار 
دادگستری  رئیس  اسالمی،  شورای 
هستند  استان  شورای  نماینده  و  استان 
حاضر  نیز  شورا  این  در  ما  و  شد  ارسال 
همراه  به  را  خود  توضیحات  و  شدیم 

دادیم. ارائه  پزشکی  مدارک 
از  برخی  داشت:  عنوان  همچنین  وی 
در  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
قانع  ما  حضور  عدم  از  شورا  اول  جلسه 
اعضا  از  نفر   ۹ آن  از  بعد  بودند  نشده 
به شورا  ما  بازگشت  و خواهان  قانع شدند 
اما  دانستند  موجه  را  ما  غیبت  و  شدند 
سلب  به  اختالف  حل  شورای  متأسفانه 

داد. رأی  ما  عضویت 
حمایت های  از  پایان  در  نژاد  مالکی 
االسالم  و حجت  قم  استاندار  شاهچراغی 
شورای  مجلس  در  قم  نماینده  ذوالنوری 
از  اختالف  حل  شورای  در  که  اسالمی 

کرد.  تقدیر  کردند  دفاع  مردم  رأی 
قانون چه می گوید؟

شورای  داخلی  آیین نامه  در 
 ۱۳۸۴/۱/۲۴ مصوب  استان  اسالمی 
از  غیبت   : است  آمده  هیأ ت وزیران 
از  و  شورا  رییس  اطالع  با  شورا  جلسات 
رییس  اطالع  با  ها  کمیسیون  جلسات 
است.  پذیر  امکان  مربوط  کمیسیون 

غیبت  بودن  موجه  تشخیص   -۱ تبصره 
بر  شورا  جلسات  در  تعجیل  و  تأخیر  و 
کمیسیون  جلسات  در  و  شورا  عهده 
در  و  می باشد  کمیسیون  تصویب  با  ها 
تأخیر  و  غیبت  رسمی  اعالن  هرصورت 
 -  ۲ تبصره  بود.  خواهد  شورا  رییس  با 
بودن  غیرموجه  یا  موجه  به  رسیدگی 
جلسه  همان  پایان  در  شورا  عضو  تأخیر 
عمل  به  بعدی  جلسه  اولین  در  غیبت  و 
این  در  می تواند  غایب  عضو  و  می آید 
بودن  موجه  بر  مبنی  را  فاصله دالیل خود 

دهد. ارایه  شورا  رییس  به  غیبت 
همدان  شهر  شورای  داستان  سایه 

!! قم  شهر  شورای  بر 

اعضای  از  یکی  غیبت   ۱۳۹۷ سال  در 
ابراهیم  همدان)  شهر  اسالمی  شورای 
و  مشخِص  زمانی  دوبازه  در  مولوی( 
شورای  البدل  علی  عضو  جایگزینی 
اسالمی شهر همدان )جواد گیاه شناس( 
سبب اختالفات و تفاسیر زیادی در رابطه 
 ۱۶ ماده  و  شوراها  قانون   ۹۴ ماده  دو  با 
بخشی  و  شد  شوراها  داخلی  نامه  آیین 

موضوع  بر  ماجرا  آن  حقوقی  دعواهای  از 
افکند. سایه  نژاد  مالکی  آقای 

با  همدان  شهر  شورای  موضوع  در 
شهر  شورای  اعضای  اکثریت  آنکه  وجود 
ابراهیم  دوم(  )مرحله  مرخصی  با  همدان 
از  بعد  بودند،  کرده  موافقت  مولوی 
با ادامه مرخصی مولوی، شورای  موافقت 
که  تصمیمی  از  اطمینان  جهت  به  شهر 
تقاضای  و  است  شده  مصوبه  به  منجر 
در  حضورش  بر  مبنی  البدل  علی  عضو 
ای  مکاتبه  در  همدان  شهر  شورای  شورا، 
انطباق در پی صحت مصوبه ای  با کمیته 
کمیته  و  آید  می  بر  است  شده  حاصل  که 
قانونی  زمان  مدت  از  بعد  نیز  انطباق 

ابراهیم  که  زمانی  درست  و  )۲۰روز( 
کمیسیون  نظر  با  درمان  برای  مولوی 
شده  اعزام  آلمان  به  شهید  بنیاد  پزشکی 
و  دهد  می  شورا  مصوبه  رد  به  رای  بود، 
برای  حقوقی  چالشی  به  مسئله  همین 
از  پس  و  شد  تبدیل  همدان  شهر  شورای 
۱۱ ماه ابراهیم مولوی با رای شورای حل 
شورای  به  کشور  وزارت  مرکزی  اختالف 

. بازگشت  همدان  شهر 
سلب  یا  عضویت  وضعیت  آخرین 
شورا رییس  زبان  از  نژاد  مالکی  عضویت 

در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
به  اشاره  با  ایرنا،  خبرنگار  با  وگو  گفت 
مالکی  حسن  عضویت  وضعیت  آخرین 
طبق  گفت:  قم  شهر  شورای  در  نژاد 
قانون بعد از گذشت دوماه از غیبت آقای 
عدل  عضو  اخوان  مجید  نژاد،  مالکی 
عنوان  به  قانونی  موازین  اساس  بر  البدل 

است. شده  شورا  وارد  جانشین 
رای  خصوص  در  اسالمی  حسین 
گفت  نیز  استان  اختالف  حل  شورای 
رسمی  صورت  به  هنوز  شورا  این  رای   :
ابالغ  صورت  در  و  است  نشده  ابالغ 
خواهیم  اعالم  را  آن  اجرا،  ضمن  رسمی 

. کرد 
آقای  ایرنا  یافته های خبرنگار  براساس 
مالکی نژاد به تشخیص دکتر ، برای دوری 
 ۳ حدودا  سفری  به  زا  استرس  محیط  از 
ماه  تیر   ۲۰ دوشنبه  و  است  رفته  ماهه 
شورای  دبیرخانه  رسمی  ابالغ  صورت  در 
قم،  شهر  شورای  به  استان  اختالف  حل 
اعالم  نژاد  مالکی  آقای  عضویت  سلب 
کار  پایان  تواند  می  این  اما   ، شد  خواهد 
مالکی  آقای  اعتراض  صورت  در  و  نباشد 
برای  موضوع   ، شده  صادر  رای  به  نژاد 
اختالف  حل  شورای  به  بیشتر  بررسی 

►    . شود  داده  ارجاع  مرکزی 

حسن مالکی نژاد روند سلب عضویتش از شورای شهر را روایت کرد؛

●  شورای حل اختالف در مقابل 93 هزار نفر قمی!   ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه 
گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۷۸۱ شماره  رأی  ۱ـ 
از  قسمتی  در  غفور  فرزند  قاسمی  لیال  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۸۳
پالک  مترمربع   ۱۶۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
شماره فرعی از ۱۸۲۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مورخ   ۲۷۱۱۷ شماره  قطعی  سند  طی  خجسته  قویمی  زهری  از  الواسطه  مع 

 )۱۴۱۳۰ الف  )م  قم.   ۳۳ دفترخانه   ۱۳۹۵/۵/۱۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۰ شماره  رأی  ۲ـ 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۲ آقای قاسم رضائی پویا  فرزند علی در قسمتی از سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷۱/۵۰ 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۹۳ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )۱۴۱۳۱ الف  م   (.۱۲۲ دفتر   ۲۶۸ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۱ شماره  رأی   -۳  
در  محمدصادق   فرزند  ئی  آمره  اله  حجت  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۳
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی 
بمساحت ۷۱/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۵۹۳ اصلی واقع در بخش دو 

ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ۲۶۸ دفتر ۱۲۲.) م الف ۱۴۱۳۲( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۱۷ شماره  رأی   -۴
از  پویا  فرزند علی در قسمتی  ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۱ آقای قاسم رضائی 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۶۰ مترمربع پالک 
شماره فرعی از ۱۸۲۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 
قطعی شماره ۱۱۳۷۸۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ دفترخانه ۳ قم.) م الف ۱۴۱۳۳( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۸۵ شماره  رأی   -۵
قسمتی  در  حسین  فرزند  مهرپناه   علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۰۵
به مساحت ۷۶/۲۵ مترمربع  بنا شده  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در 
پالک شماره فرعی از ۱۹۶۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از سید حسین رضویان وراث مرحوم سید محمد رضویان.) 

  )۱۴۱۳۴ الف  م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۱۲ شماره  رأی   -۶
۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۳ آقای ابراهیم معارفوند  فرزند محمد در قسمتی از 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۱۰ 
مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی از ۲۲۷۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 
متقاضی طی سند قطعی شماره ۲۸۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ دفترخانه ۱۱۲ قم.) 

  )۱۴۱۳۵ الف  م 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۱۳ شماره  رأی   -۷
۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۴ آقای ابوالفضل معارفوند  فرزند محمد در قسمتی 
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
از ۲۲۷۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم  ۱۱۰ مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی 
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ۲۸۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ دفترخانه 

  )۱۴۱۳۶ الف  م  قم.)   ۱۱۲
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
مالکین  به  به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  موعد مقرر سند 
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 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 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 

عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

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

جایگاه موعظه در ترویج 
ازدواج!                                   

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
وحید حاج سعیدی در یادداشتی برای روزنامه گویه با اشاره 
و  نبود مسکن  ،شغل مناسب   ، اقتصادی  نابسامان  به وضعیت 
نیافته  افزایش   ، ازدواج  تنها  نه   ، جوانان  زندگی  در  ها  حداقل 
بسیاری  رقابت  و  ازدواج  هفته  نام  به  ای  هفته  نامگذاری  بلکه 
از دستگاه ها برای انجام ازدواج آسان تغییری در آمارها ایجاد 
خطابه،  نصیحت،  با  ازدواج  به  توصیه  نویسد:    می  کند  نمی 
که  چرا  است.  کوبیدن  هاون  در  باد  راهنمایی  و  توصیه  اندرز، 
تأمین  جامعه  نسبی  معیشت  و  خانوارها  حداقلي  نیازهاي  اگر 
یك  مبناي  بر  خطابه،  و  توصیه  و  نصیحت  بدون  جوانان  باشد، 
به »ستاد  نیاز  بدون  و عاطفي،  و فطري  و ضرورت طبیعي  نیاز 
اساس  بر  ما  نیاکان  مگر  مي دهند.  خانواده  تشکیل  ازدواج« 
به  آسان« دست  ازدواج   « رویکرد  و  ازدواج«  برنامه های »ستاد 

زیراست: شرح  به  موصوف  داشت  یاد  متن  زدند؟  ازدواج 
فرهنگی،  اجتماعی،  مقوالت  تنیدگی  هم  در  و  پیوستگی 
امروز  اجتماعی  زندگی  در   ... و  مذهبی  سیاسی،  اقتصادی، 
امری اجتناب ناپذیر است و کسی را یارای انکار این پیوستگی 

 . نیست
انجام  را  آن  نباید  برای کسی که  آنجا که » هیچ کاری  از  اما 
ها  طرح  ارائه  با  صددند  در  ای  عده  نیست«  ممکن  غیر  دهد، 
و ایده های موقتی و دهان پر کن، این در هم تنیدگی مقوالت 
چالشهای  و  معضالت  حل  در  و  بگیرند  نادیده  را  اجتماعی 

باشند!  داشته  مسائل  به  بعدی  تک  نگاه  اجتماعی 
بی هیچ تردید کاهش آمار ازدواج و به تبع آن کاهش موالید 
است  اقتصادی  نابسامان  اوضاع  از  منبعث  اخیر  های  سال  در 
کمک  ودیعه  ازدواج،  وام  افزایش  نظیر  موقتی  های  مسکن  و 
کشی  قرعه  در  آسان  نام  ثبت  آسان،  ازدواج  برنامه  اجاره، 
مقوله  این  آمارهای  شدن  جابجا  در  تاثیری  هیچ   ... و  خودرو 
نام  به  که  ای  هفته  در  وجود  این  با  داشت.  نخواهد  و  نداشته 
و  دولتي  دستگاه هاي  است،  شده  نامگذاری  ازدواج«  »هفته 
برنامه هایي  برگزاری  به  اقدام  کالن  های  هزینه  با  حاکمیتي 
جمله  از  گروهي  ازدواج هاي  نمودند.  آسان«  »ازدواج  جمله  از 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  در  و  شد  برگزار  دانشجویان  ازدواج 
عنوان  با  ستادي  آسان«  »ازدواج  مجري  دستگاه  به عنوان 

شد. راه اندازي  ازدواج«  هفته  ملي  »ستاد 
با هم رقابت  ازدواج  برگزاري هفته  براي  دستگاه هاي دولتي 
کردند  امضا  نامه  تفاهم  و  شدند  قسم  هم  یکدیگر  با  و  کردند 
رئیس جمهوري  دستورات  آسان  ازدواج  تسهیل  راستای  در  تا 
مراکز  در  متعددی  مراسم  کنند.  پي گیري  نتیجه  حصول  تا  را 
و محلي  استاني  و مسئوالن  برگزار شد  استان ها و شهرستان ها 
رادیو  دادند.  انجام  زمینه  این  در  بي شماري  سخنراني هاي 
تمام  سنگ  موضوع  این  در  نیز  رسانه ها  سایر  و  تلویزیون  و 
نمودند  سعی  تراپی  اندرز  و  درمانی  موعظه  با  و  گذاشتند 

سازند! راغب  ازدواج  به  را  جوانان 
اما آنچه که در این جا مغفول مانده است و یا دستکم ما فکر 
مقدمات  و  اولیه  گرفتن شرایط  نادیده  مانده،  مغفول  کنیم  می 
برای  ویژه  به  آن  به  دستیابی  اخیر  سال  در  که  است  ازدواج 
با  جوانان دم بخت بسیار دشوار شده است. از سویی همزمان 
افزایش سرسام آور نرخ کاال ها و خدمات و هزینه اجاره خانه و 
به گفته  ...، نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور  و  لوازم خانگی 
وزیر اقتصاد به صفر و حوالی صفر می رسد و این به معنای در 
ترین  خوشبینانه  در  و  بیکاری  نرخ  افزایش  اقتصاد،  زدن  جا 

است.  بیکاری  نرخ  ماندن  ثابت  حالت 
کوتاه سخن اینکه با اقتصاد بدون سرمایه گذاری و کمرنگ، 
جدید  شغل  کرد؛  حل  را  ها  خانوار  معیشت  معادله  توان  نمی 
و صد  مهار کرد؛ خانه سازی کرد؛  را  و گرانی  تورم  ایجاد کرد؛ 

... توان دیگر  ها نمی 
خطابه،  نصیحت،  با  ازدواج  به  توصیه  شرایط  چنین  در 
که  چرا  است.  کوبیدن  هاون  در  باد  راهنمایی  و  توصیه  اندرز، 
تأمین  جامعه  نسبی  معیشت  و  خانوارها  حداقلي  نیازهاي  اگر 
یك  مبناي  بر  خطابه،  و  توصیه  و  نصیحت  بدون  جوانان  باشد، 
به »ستاد  نیاز  بدون  و عاطفي،  و فطري  و ضرورت طبیعي  نیاز 
اساس  بر  ما  نیاکان  مگر  مي دهند.  خانواده  تشکیل  ازدواج« 
به  آسان« دست  ازدواج   « رویکرد  و  ازدواج«  برنامه های »ستاد 

زدند؟ ازدواج 
های  چالش  انگاری  ساده  و  اجتماعی  مسائل  سطح  تقلیل 
جامعه  آشکار  های  واقعیت  از  گریز  نوعی  به  جامعه  در  موجود 
اندیشیده  آن  برای  اساسی  ای  اگر چاره  محسوب می شود که 
تر  طوالنی  و  تر  زا  هزینه  تر،  دشوار  آینده  در  آن  حل  نشود، 

هوش... به  بود.   خواهد 

یادداشت

انتقاد شهردار قم از وضعیت استخدامی در شهرداری ها بدلیل خالء قانونی؛

●  اجحاف ۳۵ درصدی در دستمزد و حقوق نیروهای شهرداری    ●

آمره عضو شورای شهر خبر داد:

●  بوستان بانوان مناطق ۲ و ۵ قم امسال احداث می شود    ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          تلفن: 09184480402

فراوان  قوس های  و  کش  از  پس      ◄
مالک فردوس تصمیم گرفت تیم خود را به 
مدت یک سال به هیئت فوتبال قم واگذار 
کند و با این اوصاف امسال نیز قم در لیگ 

دارد. نماینده  فوتسال  برتر 
فردوس  فوتسال  تیم  فارس،  گزارش  به 
دلیل  به  گذشته  فصل  ابتدای  از  قم 
موثری  بازیکن  نتوانست  مالی  مشکالت 
وارد مسابقات  با دست خالی  و  جذب کند 
شد که در نهایت به سختی توانست لیگ را 
اتمام برساند،  به  پایین جدول  در رتبه های 
فردوس  مدیران  شد  باعث  مالی  مشکالت 
به  برتر  لیگ  جدید  فصل  شروع  از  قبل 

باشند. مالی  حامی  جذب  دنبال 
گذشته  ماه  چند  در  فردوس  مدیران 
مذاکره  میز  پای  بسیاری  شرکت های  با 
مبلغ  نشد  حاضر  کسی  اما  نشستند 
درخواستی مدیران را تامین کند، به همین 
برای  گرفت  تصمیم  فردوس  مالک  خاطر 
سنگین  جریمه  حال  شامل  تیمش  اینکه 
فردوس  امتیاز  نشود،  از مسابقات  انصراف 
قم  فوتبال  هیئت  به  سال  یک  مدت  به  را 

کند. واگذار 
که  جلسه ای  آخرین  در  گذشته  هفته 
ابراهیم  با  فردوس  مالک  قلی زاده  رسول 
قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  سانی خانی 
داشت تفاهم نامه ای بین طرفین امضا شد 
که امتیاز تیم فردوس به مدت یک سال به 
هیئت فوتبال قم واگذار شود و در این یک 
این  توسط  فردوس  بدهی های  تمام  سال 

شد. خواهد  پرداخت  هیئت 
غیاثی  وحید  سید  گذشته  روز 
پیشکسوت فوتسال از طرف هیئت فوتبال 
قم  نماینده  جدید  سرمربی   عنوان  به  قم 
قبل  روز  چند  فردوس  تیم  تا  شد  معرفی 
را  خود  مربی  برتر  لیگ  اول  هفته  دیدار  از 
برای  کمی  فرصت  غیاثی  حال  بشناسد، 

دارد. خود  بازیکنان  کردن  آماده 
در پنجره پیش فصل نقل و انتقاالت نیز 
دید  باید  و  نمی شود  دیده  موثری  بازیکن 
غیاثی چه بازیکنی  را مدنظر دارد و در این 
مدت کم تا شروع بازی ها با چه ترکیبی در 
برابر حریفان خود حاضر خواهد شد، الزم 
ملی  ستاره  عباسی  مسعود  است  ذکر  به 

با  توافق  طبق  گذشته  هفته  فردوس  پوش 
و  شد  جدا  تیم  این  از  فردوس  مدیرعامل 
الله  روح  پیوست،  آمل  کاترین  قند  تیم  به 
از  نیز  قمی ها  تجربه  با  کاپیتان  ایثاری 
کمبود  با  فردوس  حاال  و  شد  جدا  تیم  این 

است. مواجه  بازیکن 
فصل  مسابقات  اول  هفته  در  فردوس 

پشتیبان  صنایع  تیم  برابر  در  باید  جدید 
هرمزگان که توانست این فصل به لیگ برتر 
میزبانی  قم  حیدریان  سالن  در  کند  صعود 
تیم  هواداری  صفحه  اعالم  طبق  کند، 
بازی  این  اجتماعی  در شبکه های  فردوس 
حضور  با   ۱۷ ساعت  تیرماه   ۲۹ جمعه  روز 
► شد.    خواهد  برگزار  قمی  تماشاگران 

احیای فردوس در دقیقه 90

● قم امسال هم در فوتسال تیم داری می کند   ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید رضا میرقاسمی طی وکالتنامه شماره ۱۷۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ در دفترخانه ۵۸ قم به وکالت از خانم مریم غم پرور 
اعالم داشته که ششدانگ یک باب اپارتمان به پالک ۱۰۹۵۷ فرعی از ۲۹۱ اصلی واقع در بخش ثبت یک قم ثبت و سند مالکیت 
به شماره ۰۸۹۰۶۴ در دفتر ۱۸۲ صفحه ۲۱ به نام خانم فهیمه زارع ثبت و تسلیم شده است و سپس ملک مذکور به موجب سند 
قطعی شماره ۳۷۲۶۹ تنظیمی فترخانه ۱۰۸ قم به خانم مریم غم پرور منتقل و اعالم گردیده به علت سهل انگاری، سند مالکیت 
مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است، لذا باستناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را 
همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۴۳۲(   

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

برگ  یک  ارائه  با  قم  شهرداری   ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ مورخ   ۱/۲۰۲/۳/۲۵۱۵۶ شماره  نامه  طی  تلخابی  سجاد  آقای 
استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۸۵ فرعی از ۱ 
الی ۷ فرعی از ۱۷ الی ۲۹ فرعی از ۱۰۴۹۳ اصلی بخش یک ثبت قم که در صفحه ۲۸۱ دفتر ۴۰۷ ذیل ۶۵۵۹۲ بنام 
از ان نیز به غیر واگذار شده( بعلت جابجایی مفقود گردیده است،  شهرداری قم ثبت صادر شده )که مقدار ۱۶ سهم 
تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد  مراتب  لذا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است  آ

   )۱۵۰۳۱ الف  )م  اقدام خواهد شد.  برابر مقررات  المثنی  مالکیت  به صدور سند  انقضای مهلت مقرر نسبت  از  پس 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
گردیده  ثبت  ۴/۱۴۰۰ج/۹۰۰  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  در 
لها خانم محدثه خوش نژاد رضایی علیه خدمات مسافرت هوایی پرواز پرستوی 
در  ۴۲۳/۳۰۵/۰۲۵ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  شرقی 
صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له  م  محکو  حق 
که  کرده  معرفی  را  منقول  اموال  خود  بدهی  قبال  در  علیه  محکوم  که  دولت 
نبش   ، خرداد   ۱۵ بلوار  ادرس  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
اموال  از  و  مراجعه  مربوطه  شرکت   ،  ۱۲ شماره  کوچه   ، مردان  چهار  خیابان 
و  امده  عمل  به  های  بررسی  با  نمودیم.  بازددید  اعتراض  مورد  شده  توقیف 
اعتراض  مورد  توقیف شده  اموال  تقریبی  قیمت  و  ارزش  انجام شده  تحقیقات 
عدد  دو  هارد   ،  ۲ نسل  کامپیوتر   )۱ باشد.  می  ذیل  شرح  به  اینجانبان  نظر 
و  موس   ، ویژن  ایکس  اینچ   ۱۹ مانیتور   ، گیگ   ۴ رم   ،  corei۲  ، گیگ   ۸۰
 ۱۶۰ هارد   ،  ۲ نسل  کامپیوتر   )۲ تومان   ۳/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  کیبورد 
جمعا  کیبرد  و  موس   AOC اینچ   ۱۹ مانیتور   ، گیگ   ۲ رم   ،  core i۲  ، گیگ 
 ، گیگ   ۲۵۰  ۳۵۰ هارد   ،  ۳ نسل  کامپیوتر   )۳ ۱/۷۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به 
 ۱۹ مانیتور   ، رایتر  دی  وی  دی   ، گیگ   ۲ گرافیک   ، گیگ   ۸ رم   ،  core i۳

 )۴ ۴/۳۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به  جمعا  کیبرد  و  موس   ، سامسونگ  اینچ 
مبلغ  به  جمعا  تومان  هزار   ۶۰۰ فی  عدد   ۴ رنگ  ابی  چرم  گردان  صندلی 
  DVR دستگاه   ،   AHD بسته  مدار  دوربین  عدد  چهار   ) ۲/۴۰۰/۰۰۰تومان 
هارد  همراه  به  سوخته  های  پیکسل  دارای  سامسونگ  اینچ   ۱۹ مانیتور   ،
ای  قهوه  رنگ  چرم  اداره  صندلی   )۶ ۳/۲۰۰/۰۰۰تومان  ترابایت   ۱ دیسک 
عدد   ۲  )۷ ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به  جمعا  تومان  هزار   ۴۰۰ فی  عدد   ۴
مبلغ  به  جمعا  ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  فی  چرخان  مشکی  چرم  مدیریتی  صندلی 
۳/۲۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به   MDF کنفرانس  میز   )۸ ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان 
بخاری   )۱۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به   MDF شکل   L مدیریتی  میز   )۹
گاو   )۱۱ تومان  هزار   ۷۰۰ مبلغ  به  مستعمل   ۳۰KN مدل  پالر  دودکش  بدون 
 )۱۲ ۸/۰۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به  متری  نیم  و  یک  دوطبقه  کاوه  دژ  صندوق 
۴/۰۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به   ۴۶۲۳۲-SCX مدل  کاره   ۴ سامسونگ  پرینتر 
هزار   ۴۵۰ فی   KX-T۷۷۳۰ پاناسونیک  سانترال  تلفن  گوشی  عدد   ۴  )۱۳
مارک  گرم  و  سرد  کن  سرد  اب   )۱۴ ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  به  جمعا  تومان 
دلتون به مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان که جمع کل تقریبی اموال توقیف شده به 
الذکر در  ۴۱/۶۰۰/۰۰۰تومان مقرر گردید موارد فوق  به مبلغ  اینجانبان  نظر 

تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به ادرس قم خ ساحلی جنب 
مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  برسد.لذا  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
این  باهماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
اجرا از مورد مزایده از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
مبلغ  میبایست  کنندگان  شرکت  میگردد)که  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  دریکی  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  میتواند  اجرا  دادورز  باشند(ضمنا  داشته  همراه  باشد  شخص  
بهارا  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  دهد.در  قرار  وعده  به  را  اموال 
مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
مزبوراز یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
به نفع دولت ضبط  از کسر هزینه مزایده  او پس  را نپردازد سپرده  بهای اموال 
میگردد  روزنامه های محلی درج  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

نمایید. مراجعه  واحد  به  بیشتر  اطالعات  جهت 
نیا احکام دادگستری شهرستان قم-ساعدی  دادورزاجرای 

اجرای طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند در مساجد قم

همه دستگاه در زمینه 
آموزش فرهنگ شهروندی 

مسئولیت دارند

طرح  اجرای  آغاز  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
آموزشی در مساجد استان را موردتوجه قرار داد و گفت: مساجد یکی 
شهروندی  آموزش  ارائه  حوزه  در  می تواند  که  بوده  محیط هایی  از 
فراهم  را  پیام  انتقال  زمینه  مردم  مختلف  اقشار  حضور  و  باشد  مؤثر 

می سازد.
سید  قم،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
شهروندی  مهارت های  آموزش  اینکه  بیان  با  میرابراهیمی  عبدالله 
مهارت های  کرد:  تصریح  است،  اجتماعی  تربیت  مهم  شاخه های  از 
برای  باید  شهروند  هر  که  بوده  مهارت هایی  از  دسته  آن  شهروندی، 
اجتماعی  زندگی  در  و  آموخته  شهری  بافت  در  بهتر  زندگی  داشتن 

شود. بهره مند  خود 
زندگی  کیفیت  نه تنها  مهارت ها  این  آموزش  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نیز  اجتماعی  آسیب های  بروز  از  بلکه  می دهد،  افزایش  را  شهروندان 
جوامع  برای  آموزش ها  این  بی تردید  کرد:  اظهار  می کند،  جلوگیری 

است. ضروری  امروزی 
اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
اجتماعی  زندگی  جنبه های  تمام  برگیرنده  در  شهروندی  فرهنگ 
شهروندی  فرهنگ  توسعه  و  شهروندی  آموزش  کرد:  ابراز  است، 
دستگاه ها  تمام  و  باشد  موردتوجه  باید  همگانی  وظیفه  یک  به عنوان 

دارند. مسئولیت  زمینه  این  در 
را  استان  مساجد  در  آموزشی  طرح  اجرای  آغاز  میرابراهیمی 
محیط هایی  از  یکی  مساجد  کرد:  خاطرنشان  و  داد  قرار  موردتوجه 
بوده که می تواند در حوزه ارائه آموزش شهروندی مؤثر باشد و حضور 

می سازد. فراهم  را  پیام  انتقال  زمینه  مردم  مختلف  اقشار 

استفاده از اقالم و کاالهای 
قابل بازیافت در فضای سبز شهر 

قم
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از برنامه ریزی 
شهر  سبز  فضای  در  بازیافت  قابل  کاالهای  و  اقالم  از  استفاده  برای 

داد. خبر 
قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
اظهار  قم  شهر  سطح  در  سم پاشی ها  به  اشاره  با  جوادیان  پیام 
داشت: برگ های نارون در سال های گذشته دچار آفات شده و آسیب  
و  آلودگی  کانون های  شناسایی  به  توجه  با  امسال  از  که  می دیدند 
و  انجام شده  باال  سرعت  با  آفت کشی  عملیات  موردنیاز،  سموم  خرید 

هستند. مطلوبی  بسیار  شرایط  با  نارون  درختان  تمام  شاهدیم 
سبز  فضای  در  دائمی  و  مستمر  عملیات های  از  اینکه  بیان  با  وی 
طرح  تمام  گفت:  است  قدیمی  بافت های  سبز  فضای  احیای  شهر، 
کاشت  ابتدای  در  و  بوده  موجود  شرایط  با  وابسته  بوستان ها  کاشت 
دیگر  تنوع  با  گیاهان  با  مرور  به  و  می شوند  کاشته  سایه انداز  گیاهان 
علوی،  بوستان های  در  نمونه  به عنوان  که  می شود  انجام  کار  این 
قدیمی  قطعات  در  طرح  اصالح  به  اقدام  بنیادی  و  نیایش  زنگارکی، 

کردیم. سایه انداز  درختان  زیر 
با  همچنین  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
سبز  فضای  در  بازیافت  قابل  کاالهای  و  اقالم  از  استفاده  بر  تأکید 
و  نامناسب  و  خشک شده  درختان  از  به عنوان مثال  افزود:  قم  شهر 
استفاده  چوب  طبیعی  طرح  با  نرده های  احداث  برای  شده  شکسته 
ازجمله  شهر  بوستان  چند  در  حاضر  حال  در  کار  این  که  می شود 
تأمین  هزینه های  کار  این  که  است  انجام شده  زنگارکی  بوستان 

است. داده  کاهش  نیز  مصنوعی  کاالهای 

اتمام احداث خیابان شهید 
فهیمی منطقه ۶ قم با تملک ۲ 

پالک باقیمانده
پالک  دو  تملک  از  قم  شهرداری  شش  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
سال  پایان  تا  پروژه  کامل  اتمام  و  فهیمی  شهید  خیابان  باقی مانده 

داد. خبر 
تعریض  مشکالت  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  صادقی  سعید 
خیابان  پروژه  اجرای  در  تأخیر  داشت:  اظهار  فهیمی  شهید  خیابان 
امیدواریم  که  بوده  ملک  سه  تملک  مشکالت  علت  به  فهیمی  شهید 

شود. حل  به زودی 
برای  افزود:  و  داد  خبر  صادرات  بانک  ساختمان  عقب نشینی  از  وی 
مورد  یک  که  شود  تملک  نیز  دیگر  ملک  دو  باید  پروژه  کامل  اجرای 
و  داشته  وراثتی  مشکالتی  که  است  بانک  پشت  ساختمان  به  مربوط 

شود. انجام  مسیر  آزادسازی  و  حل شده  به زودی  امیدواریم 
برای  ملک  آخرین  قم  شهرداری  شش  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
مسجد  ساحتمان  به  مربوط  را  فهیمی  شهید  خیابان  تعریض  عملیات 
شهر  اسالمی  شورای  موافقت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
قم، این ملک نیز امسال تعیین تکلیف شده و تعریض خیابان تا پایان 

شد. خواهد  انجام  سال 

خبـر

قم  فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  سرمربی       ◄
در  وجود  تمام  با  و  نیستیم  ناامید  اینکه  بر  باتاکید 
به  گفت:  می کنیم،  پیدا  قدرتمند  حضوری  مسابقات 
همه فوتسال دوستان این امید را می دهیم که از آبرو 
روانه  را  تیمی  و  می کنیم  دفاع  قم  فوتسال  حیثیت  و 

کند. داری  آبرو  بتواند  که  می کنیم  مسابقات 
لیگ  نماینده  تیم  که  نشیب هایی  و  فراز  از  پس 
سر  پشت  اخیر  های  ماه  در  قم  فوتسال  برتری 
تیم  این  سرمربی  شنبه  روز  باالخره  بود،  گذاشته 
هیئت  طرف  از  غیاثی  وحید  سید  و  شد  مشخص 
قم  نماینده  جدید  سرمربی   عنوان  به  قم  فوتبال 
مشخص  تیم  این  فنی  کادر  نیز  امروز  و  شد  معرفی 

. شد
برتری  لیگ  نماینده  سرمربی  غیاثی،  وحید  سید 
ازروز  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  فوتسال 
قرارداد  امضا  و  است  شده  آغاز  تیم  تمرینات  گذشته 
تیم  تا  بومی استان قم کلید خورده است  بازیکنان  با 

شود. تشکیل 
بومی های  از  فقط  لحظه  این  تا  داد:  ادامه  وی 
به  توجه  با  و  می کنیم  استفاده  ماندند  که  استان 
ملی  سطح  در  بازیکن  جذب  امکان  مالی  شرایط 

و  خوب  بازیکن  اگر  اما  نداریم  را  استان  از  خارج  از 
می کنیم. جذب  باشد  مدنظر  دلسوزی 

پیش  در  را  سختی  کار  اینکه  به  اشاره  با  غیاثی 
فوتسال  در  که  سال هایی  طول  در  کرد:  بیان  داریم، 

فعالیت داشته ام تا کنون این اتفاق ها رخ نداده بود.
فوتسال  شهرهای  از  قم  استان  اینکه  بیان  با  وی 
دارد  باالیی  بسیار  فوتسالی  پتانسیل  و  است  خیز 

کرد:  اظهار  داریم،  باالیی  امید  خاطر  همین  به 
کل  اداره  قم،  استان  فوتبال  هیئت  با  صحبت هایی 
از  تا  است  شده  انجام  استاندار  و  جوانان  و  ورزش 
حل  مسایل  برخی  نیز  تاکنون  و  کنند  حمایت  تیم 

است. شده 
ادامه  قم،  فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  سرمربی 
مالی  لحاظ  از  و  داریم  پیش  در  را  سختی  کار  داد: 
لحاظ  از  و  هستیم  لیگ  تیم  ترین  ضعیف  تقریبًا 
داریم. را  ها  حداقل  هم  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت 
وی با تاکید بر اینکه ناامید نیستیم و با تمام وجود 
پیدا می کنیم، گفت:  در مسابقات حضوری قدرتمند 
از  که  می دهیم  را  امید  این  دوستان  فوتسال  همه  به 
را  تیمی  و  می کنیم  دفاع  قم  فوتسال  حیثیت  و  آبرو 

کند. داری  آبرو  بتواند  که  می کنیم  مسابقات  روانه 
توجه  با  افزود:  برتر  لیگ  در  بقا  با  رابطه  در  غیاثی 
داریم قطعا  قم  فوتسال  و  بازیکنان  از  که  به شناختی 
جایگاهی  و  بمانیم  لیگ  در  که  داریم  را  امید  این 

کنیم. کسب  را  خوب  نسبتا 
وی در خصوص نام تیم تصریح کرد: نام تیم هنوز 
مشخص نشده است و در روزهای آینده هیئت مدیره 
تیم  نام  شود  جذب  اسپانسر  اگر  و  می شود  تشکیل 

قم  استان  نمایند  صورت  این  غیر  در  می کند  تغییر 
ماند. خواهد  باقی 

با  قم  فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  سرمربی 
وهم  همدل  موفقیت  برای  تیم  همه  اینکه  به  اشاره 
دست  همه  با  امیدواریم  کرد:  اضافه  شدیم،  قسم 
اندرکاران استان قم دست به دست هم بدهیم تا تیم 

کنیم. مسابقات  وارد  را  خوبی 
قدمت  سال   ۲۰ از  بیش  تیم  این  شد:  یادآور  وی 
و  دارند  دوست  را  تیم  این  عاشقانه  نیز  مردم  و  دارد 
باید قدر آن دانسته شود تا تیم در لیگ باقی بماند و 

کند کسب  را  خوبی  جایگاه 
کرد:  بیان  تیم  فنی  کادر  با  رابطه  در  غیاثی 
عنوان  به  نقشبند  فرید  گذشته  سال های  همانند 
تیم  در  پزشک  عنوان  به  فرجاد  رضا  دکتر  و  مربی 
در  گذشته  در  که  نیز  کاکایی  مهدی  و  دارند  حضور 
بدنساز  عنوان  به  است  داشت  حضور  پایه  های  تیم 

است. شده  جذب 
فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  که  است  ذکر  شایان 
جمعه  روز  در  جدید  فصل  مسابقات  اول  هفته  در  قم 
هرمزگان  نماینده  میزبان   ۱۷ ساعت  تیرماه   ۲۴

► بود.    خواهد 

تنیس  بزرگ  جایزه  مسابقات  دوره  دومین       ◄
برگزار  قم  تنیس  خانه  میزبانی  به  ایران  نوجوانان 

. شد
نوجوانان  بزرگ  جایزه  مسابقات  دوره  دومین 

 ۹۶ شرکت  با  قربان  سعید  عید  مناسبت  به  ایران 
روی  تنیس  خانه  در  کشور  استان   ۱۸ از  بازیکن 

شد. پیگیری  قم  استان  میز 
حبیبی،  حسن  محمد  قهرمانی  با  مسابقات  این 

استان  از  کشور  نوجوانان  ملی  تیم  ارزنده  بازیکن 
رسید. پایان  به  قم 

ملی  تیم  ارزنده  بازیکن  دیگر  فرجی،  بنیامین 
قهرمان  نایب  تهران  استان  از  کشور  نوجوانان 

. شد
بازیکنان  امیری  مبین  و  اصفهانی  یاسین 
و  قزوین  استان  از  ترتیب  به  ایران  نوجوانان  ارزنده 
► یافتند.    دست  سوم   مقام  به  مشترکا   اصفهان 

سرمربی نماینده لیگ برتری فوتسال قم انتخاب شد

●  غیاثی: از آبروی فوتسال قم دفاع می کنیم    ●

●  تنیسور نوجوان قمی به مقام قهرمانی رسید    ●
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◄    ورزشکار پرافتخار قمی رشته کاراته 
فعالیت  استان  اگر مسئوالن ورزش  گفت: 
ورزشکاران  دهند  افزایش  را  خود  ورزشی 
و  شناسایی  را  رشته ها  دیگر  مستعد 
آینده  شود،  افراد  این  روی  سرمایه گذاری 
ویژه  به  استان  ورزش  انتظار  در  روشنی 

است. کاراته  رشته 
با  گفتگو  در  امین  اسدی  محمد 
سال   17 حدود  داشت:  اظهار  تسنیم، 
رشته  در  مختلف  اساتید  نظر  زیر  که  است 
و  هستم  فعالیت  به  مشغول  کیوکشین 
عمده کار حرفه ای خودم را زیر نظر استاد 
و  شاگردی  به   89 سال  از  رستمی زاده 
از  پرداختم،  استاد  این  از  مهارت  کسب 
مسابقات  در  مداوم  طور  به  هم   90 سال 
همچون  بین المللی  و  کشوری  مختلف 
انتخابی  ملی،  تیم  انتخابی  مسابقات 
شرکت  کشور  قهرمانی  مسابقات  سبکی، 

کردم.
مسابقات  در   94 سال  در  افزود:  وی 
قهرمانی  اولین  به کسب  موفق  برون مرزی 
مدال  کسب  با  بلغارستان  کشور  در  اروپا 
مسابقات  در  هم   96 سال  در  و  شدم  طال 
مقام  به  رومانی  کشور  در  جهان  قهرمانی 
سوم و در همان سال در مسابقات جهانی 
موقف  روسیه  در  جهان  کیوکشین  اتحادیه 

شدم. برنز  مدال  کسب  به 
کاراته  رشته  قمی  پرافتخار  ورزشکار 
مسابقات  در   97 سال  در  کرد:  بیان 
قزاقستان  کشور  در  و  جهان  قهرمانی 
جهان  سوم  مقام  به  برنز  مدال  کسب  با 
دست یافتم، در سال 2019 نایب  قهرمان 
در  کیوکشین  اتحادیه  جهانی  مسابقات 
سال  همان  در  و  شدم  قزاقستان  کشور 

حرفه ای  لیگ  از  دعوت  به  بنا  ایران  در 
کمربند  کسب  برای   WFKO کیوکشین 
این  کسب  به  موفق  بازی  تک  در  طالیی 
کمربند شدم و در سال 2021 در مسابقات 
موفق  لهستان  کشور  در  جهانی  قهرمانی 
شدم،  رقابت ها  این  طال  مدال  کسب  به 
مدال  کسب  به  موفق   2022 سال  در 
اتحادیه  آسیای  قهرمانی  رقابت های  طال 

کردم. کسب  را  کیوکشین  جهانی 
کل  در  کرد:  عنوان  امین  اسدی 
استاد  نظر  زیر  که  است  سال   10 حدود 
حرفه ای  فعالیت  به  مشغول  رستمی زاده 
 2 جهانی،  مدال   5 دارای  و  هستم 
بیش  اروپا،  قهرمانی  یک  آسیا،  قهرمانی 
بین المللی  تورنمنت های  قهرمانی   25 از 
از 100 قهرمانی مسابقات داخلی  و بیش 
هستم، در سال 2017 اولین رنکینگ دار 
و  شدم   12 رنکینگ  با  کیوکشین  در  ایران 
در سال 2019 بنا به کسب نایب  قهرمانی 
در  و  دنیا   7 رنکینگ  به  جهانی  مسابقات 
مسابقات  طال  مدال  کسب  با   2021 سال 
رنکینگ  کسب  به  موفق  جهان  قهرمانی 

شدم. جهان  سوم 
مشغول  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
بدنسازی  زمینه  در  تخصصی  مربیگری  به 
و تمرینات آمادگی جسمانی در رشته های 
بوکس،  کشتی،  نظیر  مختلف  ورزشی 
هستم،  رشته ها  دیگر  و  رزمی  هنرهای 
عدم  به  می توانم  دغدغه ها  مهم ترین  از 
اگر  زیرا  کنم  اشاره  ورزشی  این  به  توجه 
شود  ورزشی  رشته  این  به  ویژه ای  توجه 
این رشته  پیشرفت  و  در گسترش  می توان 
برای  این رشته  آینده دار شدن  و همچنین 
بگذارند  ما  پای  جا  است  قرار  که  جوانانی 

شود. کنند  افتخار  کسب  رشته  این  در  و 
کاراته  رشته  قمی  پرافتخار  ورزشکار 
از جمله دغدغه ام مسائل مالی  بیان کرد: 
جهان  قهرمان  یک  به عنوان  من  که  است 
هیچ ثبات مالی و هیچ شغل ثابتی ندارم و 
برطرف شود می توانم  این دغدغه من  اگر 
دوباره  اگر  کنم،  کسب  بیشتری  عناوین 
داشتم  را  قهرمانی  ورزش  انتخاب  امکان 
جلوی  در  خداوند  که  برنامه ای  به  قطعًا 
انتخاب  و  داشتم  ایمان  داده  قرار  من  راه 
می کردم که قطعًا همین مسیری است که 
بوده است. تا االن در آن حرکت می کردم 
به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  امین  اسدی 
مشکالت ورزش استان قم ادامه داد: اگر 
ورزشی  فعالیت  استان  ورزش  مسئوالن 
خود را افزایش بدهند و اطالعات و امکانات 
زمینه  در  پیشرفت  جهت  در  بیشتری 
مستعد  ورزشکاران  و  کنند  فراهم  ورزش 
دیگر رشته ها را شناسایی و سرمایه گذاری 
روی این افراد شود حتمًا آینده روشنی در 
انتظار ورزش استان مخصوصًا رشته کاراته 
بیشتری  توجه  قم  کیوکشین  به  اگر  است، 
شود و برنامه ریزی مناسبی برای این رشته 
جهان  در  قم  کیوکشین  نکنید  شک  شود 

کرد. خواهد  کسب  ویژه ای  جایگاه 
به  قم  ورزش  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
همین روال پیش برود و هیچ تغییر نگرشی 
صورت نگیرد آینده ای روشنی را نمی توان 
برنامه ریزی  اگر  ولی  کرد  پیش بینی 
بیشتری  حمایت  و  گیرد  صورت  اصولی 
صورت  به  فقط  نه  مستعد  ورزشکاران  از 
جانبه  همه  حمایت  بلکه  مالی  حایت 
بهترین  کسب  شاهد  قطعا  گیرد  صورت 
► بود.    خواهیم  ورزش  در  جایگاه ها 

ورزشکار پرافتخار قمی:

درخشش کاراته کای های قمی ● کاراته استان قم ظرفیت مناسب و آینده روشنی برای موفقیت دارد   ●
در مسابقات کشوری

رنگارنگ  های  مدال  کشوری،  مسابقات  در  قم  کای  کاراته  پسران 
کردند. کسب 

میزبانی  به  سنتی  کیوکوشین  سبک  کشوری  مسابقات  دوره  سومین 
اردبیل، در سالن حسین رضازاده در دو بخش کاتا و کمیته و  استان 

برگزار شد. و کمربندی  رده های سنی  تمامی 
پسران کاراته کای استان قم با مربیگری حسن زاده موفق به کسب ۲ 

مدال طال، ۸ مدال نقره و ۳ مدال برنز شدند.
دریافت  به  موفق  قم  استان  در  سبک  نماینده  زاده  حسن  همچنین 

شد. داور  بهترین  و  اخالق  کاپ 

مقام سومی نونهاالن قمی 
در مسابقات چند جانبه جودوی 

کشور

نونهاالن قمی به مقام سوم مسابقات چند جانبه جودوی کشور دست 
یافتند.

سوم  مقام  به  برنز   ۵ و  نقره   ۱ طال،  مدال   ۲ کسب  با  قمی  نونهاالن 
قم  جودوی  خانه  میزبانی  به  که  کشوری  جودو  جانبه  چند  مسابقات 

یافتند. دست  شد،  برگزار 
در این رقابت ها تیم شهر ری با ۴ طال و یک برنز قهرمان و کرج با ۲ 

طال، ۳ نقره و ۵ برنز نایب قهرمان شدند.
آویز  گردن  صاحب  فاتح  متین  و  صادقی  محمدمهدی  قم  تیم  برای 
امیرعلی  و  یافت  دست  نقره  مدال  به  شاکری  امیرعلی  شدند،  طال 
شفیعی  امیرمحمد  اشرفی،  محمدامین  شکارچی،  بهشاد  گل،  نبی 
رسیدند. برنز  مدال  به  مختلف  اوزان  در  مهر  محرابی  محمدمهدی  و 
شایان ذکر است در حاشیه این مسابقات با حضور مسئولین استانی 

از خانواده شهیدان جودو کار احمدرضا و محسن رضی تجلیل شد.

گلف باز قمی سوم کشور شد
آزاد گلف کشوری رسید. برنز مسابقات  به مدال  حمید منصوری 
آزاد گلف کشوری رسید. برنز مسابقات  به مدال  حمید منصوری 

این دوره از مسابقات با حضور ۲۱ ورزشکار از ۶ استان در زمین گلف 
ورزشگاه انقالب تهران برگزار شد.

معرفی  با  و  گردید  برگزار   ۲۰ تا  صفر  هندی کپ  در  که  مسابقات  این 
رسید. پایان  به  اختتامیه  برگزاری  و  برتر  افراد 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
عبدالرسول اسالمی پناه بموجب وکالتنامه شماره ۱۴۱۴۲۳ – ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ دفتر اسناد رسمی ۱۵ قم برابر درخواست شماره 
۱۴۰۱/۴۹۶۶ – ۱۴۰۱/۰۲/۰۴  اعالم داشته اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۱۱۶ از ۱۳ از ۱۰۵۳۳ واقع در بخش 
۱ ثبت قم که در دفتر ۱۵۹ صفحه ۲۷۳ ذیل ثبت ۲۱۳۵۹ بنام سید حمزه اناهید فرزند سید عبدالعظیم ثبت و سند مالکیت 
۰۰۸۹۴۲ الف ۹۱ صادر و تسلیم شده است که علت جابجایی مفقود گردیده است که در حال حاضر در این اداره در شرف 
صدور المثنی بنام ایشان میباشد، لذا مراتب طبق تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل 
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۴۲۳(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  که  داشته  اعالم   ۰۰۴۷۰۲۹۷۹۱ ملی  شماره  به  مشرف  العابدین  زین  افتخارالملوک  خانم 
به پالک ۱۸۳ فرعی از ۱۰۲۵۳ اصلی، واقع در بخش ثبت یک قم ثبت و سند مالکیت به شماره ۰۳۳۲۵۳ سری الف 
سال ۹۱ در دفتر ۲۲۵ صفحه ۱۰۱ به نام ایشان ثبت و صادر و تسلیم شده است و به علت سهل انگاری، سند مالکیت 
 ۱۲۰ ۱ اصالحی ماده  باستناد تبصره  لذا  را نموده است،  المثنی  تقاضای صدور سند مالکیت  و  مزبور مفقود گردیده 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
اداره اعالم  این  به  ۱۰ روز کتبا  گهی ظرف مدت  انتشار آ از  با مدارک خود پس  انجام معامله باشند مراتب را همراه  یا 
و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۴۲۰(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
قم  دو  بخش  اصلی   ۲۱۴۶/۳/۲۱۰ ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  تمامی  مزایده  گهی  آ
به کالسه  مربوط   ) قم  دو  اصلی بخش  و شش  و چهل  و صد  دو هزار  از  فرعی  از سه  فرعی  ده  و  )دویست 
شماره  با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۵۶ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۵۶
تمامی  راهن(  و  )بدهکار  خسروی  مصیب   : علیه   ، جمکرانی  ظهرابی  مجتبی  له:   ۱۴۰۱۰۰۲۶۸ بایگاین 
۲۱۴۶/۳/۲۱۰ اصلی بخش دو قم )دویست و ده فرعی  سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 
اباد – ۱۶ متری ولی  از سه فرعی از دو هزار و صد و چهل و شش اصلی بخش دو قم( واقع در : قم شیخ 
از  خسروی  مصیب  اقای  به  متعلق   ۷۹ پالک   ، کوچه  انتهای   ۱۰ صداقت  کوچه   – صداقت  خیابان  عصر 
۲۱۴۶ اصلی  ۲۱۰ فرعی از  طریق مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات ششدانگک پالک ثبتی 
متن  مترمربع:   ۸۰/۱۵ مساحت  به  قم  دو  بخش   ، مذکور  اصلی  از  فرعی   ۳ از  شده  مجزی  و  مفروز   ،
شماره  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  شش  و  چهل  و  یکصد  و  هزار  دو  از  فرعی  ده  و  دویست  شماره  ملک 
 ، دسیمترمربع  پانزده  و  متر  هشتاد    ۸۰/۱۵ مساحت  به   ۲ بخش  قم  دو  بخش  ناحیه  در  واقع  فرعی  سه 
شماره  به  و  متر  سانتی  بیست  و  هفت   ۷/۲۰ طول  به  دیوار  به  دیوار   : شماال  حدود:  به  ملک  توضیحات 
 ۷/۵۰ به طول  و دیوار  اول درب  از دو هزار ویک صد و چهل و شش اصلی شرقا: دردوقسمت  سه فرعی 
پنجاه  و  ۲/۵۰ دو متر  به طول  به عرض هشت متر دوم دیواریست  به شارع  پنجاه سانتی متر  و  هفت متر 
سانتی  شصت  و  متر  ده    ۱۰/۶۰ طول  به  دیوار  و  درب   : جنوبا  متری   ۸ و   ۸ شوارع  تقاطع  به  سانتی 
دو  از  فرعی  سه  شماره  به  متر  هشت  طول۸  به  دیوار  به  دیوار   : مترغربا  هشت  عرض  به  شارع  به  متر 
 / مصیب  مالکیت  مالکیت:  مشخصات  ملک:  منضمات  مشخصات  اصلی  شش  و   چهل  و  یکصد  و  هزار 
ملی  شماره  دارای  زنجان  از  صادره   ۱۳۵۲/۸/۷ تولد  تاریخ   ۵۸۷ شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  خسروی 
مستند  شماره  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۶ سهم  جز  با   ۴۲۸۳۸۲۴۶۲۳
چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۹۹/۷/۲۰ تاریخ   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۲۰۸ مالکیت 
۳۲۵۷۰۶ سری ب سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۰۲۴۷ ثبت گردیده است. 

۷۱ شهر قم استان  ۱۴۰۰/۶/۱۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره  تاریخ   ۴۵۸۰۰ با شماره مستند مالکیت 
الکترونیکی  با شماره دفتر   ۹۹ ۳۲۵۷۰۶ سری ب سال  قم ، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
شماره  رهنی   : امالک  دفتر  محدودیت   : محدودیت  است.  گردیده  ثبت   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۰۲۴۷
مجتبی  نفع  به  که  قم  استان  قم  شهر   ۷۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۰/۶/۱۸ مورخ   ۴۵۸۰۰
نداردحقوق  بیمه  شده.  ثبت  روز   ۱۴ مدت  به  ریال   ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمکرانی  ظهرابی 
ارتفاقی: مشخصات مورد مزایده: ملک مورد نظر بازدید ساختمانی است که در طبقه همکف و اول دارای 
سفال  اجر  اول  طبقه  و  فشاری  اجر  همکف  طبقه  های  دیوار  فلزی  ستون  ان  اسکلت  میباشد.  اعیانی 
یو پی وی سی است. طبقه همکف  و  پنجره ها فلزی  و  نما  بدون  ان اجر گری  نمای  از طاق ضربی  سقف 
پوشش  باشند.  می  اشپزخانه  و  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  پذیرایی  و  هال  سالن  دارای  کدام  هر  اول  و 
شده  کاری  سفید  ها  سقف  و  ها  بدنه  مابقی  و  سرامیک  پوشش  با  متر   ۱/۲ تا  ها  بدنه  موزاییک  از  ها  کف 
بین طبقات  ارتباطی  پله  دارای سرویس  است. ساختمان  انها کاشی  بدنه  و  فلزی  کابینت  با  ها  اشپزخانه 
و مابقی سفید کاری میباشد. ملک دارای یک کنتور  ۱/۲ متر سرامیک  تا  بدنه  و  پله ازسنگ  با کف  بام  تا 
برق دو کنتور اب و دو کنتور گاز می باشد. در بام خرپشته و یک اتاق جنب ان با سقف سبک و ارد و از قرار 
کولر  است. سیستم سرمایش  از سنگ  ان  و کف  پالسر سیمان  نمای  با  دیوار کشی  بام  دور  تا  دور  و  دارد 
ابی و سیستم گرمایش بخاری گازی است. یک مغازه نیز در طبقه همکف در نبش کوچه موجود است که 
مدارک ان جهت بررسی و ارزیابی ارائه نگردید. در زمان بازدید اظهار داشتند طبقه همکف در اجاره اقای 
مبلغ  رهن  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به   ۱۴۰۱/۶/۱۶ لغایت   ۱۴۰۰/۶/۱۶ تاریخ  از  رضایی  ا..  روح 
موقعیت  فوق  مراتب  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  باشد.  می  ماهیانه  اجاره  ۵۰۰/۰۰۰ریال 
موصوف  مکل  ارزش  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و  سوابق  بیمه  کمیت  و  کیفیت  مشخصات  و  ابعاد  محلی 
از  مشاع  دانگ  سه  و  ۱۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰ریال  مبلغ  را  فوق  ثبتی  پالک  ششدانگ  تجاری  لحاظ  بدون 
میلیون  پنجاه  و  ششصد  و  میلیارد  )شش  ۶/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مزایده  جهت  ثبتی  پالک  ششدانگ 

۹ صبح الی  ریال( ارزیابی نموده است. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 
)لواسانی(  واقع خیابان ساحلی  اداره اجرای اسناد رسمی قم  ۱۴۰۱/۵/۸ در  روز شنبه مورخه  ۱۲ ظهر 
نبش کوچه ۷ – طبقه فوقانی اداره ثبت انساد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام 
و پنجاه میلیون ریال(  ۶/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )شش میلیارد و ششصد  از مبلغ  می شود. مزایده مذکور 
درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
IR۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳باش شبا  شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از 
اگرقصد  هم  بستانکارپرونده  باشدحتی  واریز۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶می  ناسه 
قانونی  نماینده  یا  حضورخریدار  و  نماید  بایست۱۰درصدراپرداخت  راداردمی  درمزایده  ورقابت  شرکت 
 ۵ را ظرف مدت  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مزایده مکلف  برنده  و  است.  الزامی  مزایده  در جلسه  او 
تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب مذکور تودیع نماید و در صورتی که  از  روز 
و  نمیباشد  استرداد  قابل  مبلغ مذکور  نکند  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده  مقرر  مهلت  ظرف 
تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت  این  در  شدو  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به 
ملک  های  بدهی  ضمن  در  بود  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مازادبرمبلغ  الحراج  حق  میگردد. 
اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده 
 ۱۲۵ ، وفق ماده  بر طلب بستانکار  مازاد  بود. ودرصورت وجود مبلغ   برنده مزایده خواهد  به عهده  باشد 
بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت  قابل  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  ائین 
طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مزایده  برنده 
شهرداری  و  دارایی  حساب  مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد  وصول  مقررات 
شرکت  شخص  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد.  می  دیگر  صالح  ذی  مراجع  عنداللزوم  و 

باشد.  واریزشده  مزایده  در  کننده 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر       ◄
جایگاه های  درصد   ۹۸ استانداردسازی  از  قم  منطقه 

داد. خبر   CNG عرضه 
شرکت  همکاری   گفت:با  طاهری  محمود  سید   
اداره  با   قم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
درصد   ۹۸ حاضر  حال  در  استان   استاندارد  کل 
بازرسی  تاییدیه  دارای  قم  سی ان جی   جایگاه های 

هستند. استاندارد  ادواری 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  گفته  به 
جی  ان  سی  جایگاه های  وضعیت  ساالنه  قم  منطقه 
از  کشوری   استاندارد های  با  انطباق  نظر  از  استان 
استاندارد   کل  اداره  تایید  مورد  شرکت های  سوی 

شوند. می  ارزیابی  و  نظارت 
 ۴۷ از  تجهیز   ۴۶ حاضر  حال  گفت:در  طاهری 
تجهیز موجود دارای تاییدیه استاندارد هستند و فرآیند 
شود. می  انجام  مستمر  صورت  به  جایگاه  از  بازرسی 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
که   می کنند  تالش  همواره  امر  گوید:متولیان  می  قم 
به  ایمنی  سطح  باالترین  با  را  جی  ان  سی  سوخت 

دهند. ارائه  شهروندان 
پاک  سوخت  سبد  از  جی  ان  سی  سهم  او  گفته  به 
میزان  به  گذشته  سال  در  استان  سبک  خودرو های 
در  ۲۵درصدی  صرفه جویی  باعث  که  بوده   ٪۲۵.۳۵

► است.    شده  بنزین  مصرف 

به  اشاره  با  قم  بهداشت  مرکز  فنی  معاون       ◄
توجه  با  گفت:  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایشی  روند 
سرپایی  درمان  مراکز  به  مراجعه ها  افزایش  به 
در  باردیگر  ماه  دو  از  بعد  درمانی  مراکز  کرونا،برخی 

شدند.  فعال  تعطیل  روزهای  و  عصر  شیفت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
فوق  خبر  اعالم  ضمن  باقریان  جواد  محمد  قم، 
امام  نیروگاه،  در  فرقانی  مرکز  بر  عالوه  افزود: 
در  پردیس  و  حسن)ع(  امام  شهرک  در  حسن)ع( 

اداری در خدمت  پردیسان که در ساعت های  منطقه 
بیستم  از  نیز  )ره(  امام  مرکز  است،  همشهریان 
روزهای  در  و   ۲۰ تا   ۸ ساعت  از  روزه  همه  تیرماه 
تشخیصی  خدمات  ارائه  آماده   ۱۴ ساعت  تا  تعطیل 

می باشد. کرونا  درمانی 
باال  و  پیشگیری  جهت  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
جدید  موج  مقابل  در  جامعه  ایمنی  سطح  بردن 
از  ماه   ۶ حداقل  که  سال   ۱۸ باالی  افراد  کرونا، 
در  است  گذشته  آنها  واکسن  تزریق  آخرین  تزریق 

سالمت  پایگاه  یا  مرکز  نزدیکترین  به  وقت  اسرع 
کرونا  واکسن  تزریق  به  و  مراجعه  خود  سکونت  محل 
سال   ۱۸ تا   ۱۲ افراد  راستا  همین  در  و  کنند  اقدام 
سیستم  نقص  یا  و  زمینه ای  بیماری های  دارای 
دوم،  ُدز  تزریق  از  ماه  چهار  گذشت  با  باید  ایمنی 

کنند. اقدام  واکسن  سوم  ُدز  تزریق  برای 
از  و  گذشته  روزهای  طی  قم  کرونایی  وضعیت 
نسبتا  و  زرد  به  عادی  و  آبی  از  جاری  تیرماه  هفدهم 

► کرده است.    تغییر  پرخطر 

معاون مرکز بهداشت:

● برخی مراکز درمانی قم با افزایش موارد ابتال به کرونا فعال شدند   ●

●  استانداردسازی 98 درصد جایگاه های CNG قم    ●
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تحکیم وحدت ادیانی از 
پیامدهای عید قربان                

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
آثاری که درباره عید  تلویزیون گفت:  و  یک کارگردان سینما 
آنها  در  الهی  اد یان  بین  در  وحدت  تحکیم  بحث  است  قربان 

می شود. مطرح 
گفت وگو  در  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  اردکانی،  جواد 
و  دارد  وجود  مذهبی  گوناگونی  ما  کشور  در  گفت:  ایکنا  با 
است  اشتراکات  جز  که  نقاطی  به  پرداختن  راستا  همین  در 
این  از  یکی  قربان  عید  باشد.  وحدت  جهت  در  گامی  می تواند 
ادیان  در عرصه  بلکه  اسالم  در جهان  تنها  نه  که  است  حوزه ها 
باشد  وحدت  ایجاد  برای  مهم  عاملی  است  قادر  هم  ابراهیمی 
این  از  باید  که  آنگونه  نتوانستیم  ما  سینما  در  متاسفانه  اما 
بنا  را  زیرا مدیران که استراتژی فرهنگی  ظرفیت استفاده کنیم 

می برند. سر  به  تاریخی  غفلت  یک  در  می نهند 
همیشه  می دهند  سر  مدیران  که  شعارهایی  در  افزود:  وی 
می شود  توجه  وحدت  بحث  به  آنها  در  که  دارد  وجود  مواردی 
موضوعاتی  ویژه  به  نیستم.  شاهد  را  چیزی  عمل  در  اما 
نکته  نمی شود.  محسوب  آنها  اولویت های  جز  که  استراتژیک 
سبب  که  داریم  سینما  در  بزرگی  خالی  جایی  ما  اینکه  بعد 
به  آنهم  است.  شده  کشورمان  سینمای  در  حفره هایی  چنین 
ادبیات  حوزه  به  آن  در  که  برمی گردد  پژوهشی  مراکز  به  نبود 
شرایط  چنین  در  دهد.  فکری  خوراک  نمایشی  و  داستانی 
داستانی  ادبیات  عرصه  در  بلکه  سینما  در  تنها  نه  که  شاهدیم 
عید  چون  موضوعاتی  پیرامون  چشمگیری  چندان  کارهای  هم 

نداریم. قربان 
کارهای  قالب  در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فیلمساز  این 
کشورها  دیگر  با  مشترک  تولیدات  قالب  در  نمی توان  مشترک 
کرد:  بیان  داد؟  قرار  نظر  مد  را  قربان  عید  چون  موضوعاتی 
جز  تولیدات  دست  این  به شرطی که  است  انجام  قابل  کار  این 
اولویت ها باشد. در دوره جواد شمقدری تالش شد تا کارهایی 
این  اما  گیرد  صورت  مشترک  تولیدات  به  رسیدن  جهت  در 
بخش  عملکرد  درباره  است.  نشده  محقق  امروز  به  تا  خواسته 
رابطه  این  در  چندانی  عالقه مندی  متاسفانه  هم  خصوصی 
وجود ندارد زیرا سرمایه گذار خصوصی نیاز به بازگردانده شدن 

می کند. ورود  حوزه ها  این  به  کمتر  پس  دارد  سرمایه اش 
اینکه  بیان  با  شیرین«  »شور  سینمایی  فیلم  کارگردان 
نیز  معاصر  داستان های  قابل  در  می تواند  قربان  عید  پرداختن 
از  قبل  قربان خیلی  عید  کرد: موضوع  بیان  گیرد،  قرار  مدنظر 
حضرت ابراهیم)ع( مد نظر انسان ها بوده است. حتی در ادیان 
این موضوع  قرار می گرفت.  توجه  مورد  اتفاق  این  غیرالهی هم 
انسان ها  زندگی  جز  بشریت  آغاز  از  اتفاق  این  می دهد  نشان 
بوده و تا به امروز هم وجود دارد. اگر بخواهیم به موضوع عید 
این  قالب داستان های معاصر هم  قادریم در  توجه کنیم  قربان 
امر را مدنظر قرار دهیم. چنین موضوعاتی چند الیه است و از 
یک  نگاه  از  یعنی  نگریست.  آن  به  می توان  متفاوت  منظرهای 
عارف این موضوع یک تعریف دارد و از دیدگاه دیگری می شود 

نگریست. موضوع  این  به  دیگر  نوعی  به 
را  قربان  عید  نظیر  موضوعات  بخواهیم  اگر  کرد:  تاکید  وی 
تولیدی  کارهای  تعداد  داد  قرار  مدنظر  تاریخی  قالب  در  تنها 
صورت  چند  به  است  قرار  مگر  شد.  خواهد  محدود  بسیاری 
در  موضوع  این  اگر  اما  شود  روایت  )ع(  ابراهیم  حضرت  قصه 
هم  آنها  به  پرداختن  راه هایی  شود  بیان  امروز  زندگی  قالب 

بود. خواهد  بسیار 
فیلم  پیرامون  گفت وگو  این  از  دیگری  بخش  در  اردکانی 
ژانر  این  در  فیلمسازی  آیا  اینکه  و  »بانک زده ها«  جدیدش 
بیان  است،  کرده  ورود  این گونه  به  ناچارًا  یا  است  وی  مطلوب 
اینکه  آنهم  داشته ام  ویژه  تاکیدی  مطلب  یک  روی  بارها  کرد: 
فیلم های  کشورهای  سینمای  در  استراتژیک  آثار  مصداق 
جدی  بسیار  را  حوزه  این  باید  مسئوالن  بنابراین  است.  کمدی 
این  در  آنها  غفلت  زیرا  نگذرند  آن  کنار  از  راحتی  به  و  بگیرند 
عرصه نه به نفع مردم خواهد بود نه اینکه نظام بابت آن سودی 
با این توضیح آنچه در فیلم جدیدم در قالب  به دست می آورد. 
تولیدات  این قبیل  و معتقدم  را قبول داشته  بیان می شود  طنز 

است. امروز  جامعه  نیازهای  جز 
به  ژانر  این  به  بها دادن  برای  تاکید کرد: دلیلم  پایان  وی در 
مخاطب  این گونه  اواًل  که  است  این  استراتژیک  گونه ای  عنوان 
و  حرف ها  از  بسیاری  آن  واسطه  به  می توان  پس  دارد  فراوان 
مردم  موجود،  شرایط  دلیل  به  همچنین  کرد،  بیان  را  مفاهیم 
زبانی  با  را  حرف هایمان  که  بهتر  به  پس  دارند  شادی  به  نیاز 
بیشتر  و  بهتر  نظر  مورد  اهداف  به  بتوان  تا  کنیم  بیان  طنز 

شویم.  نزدیک 

گفگتگو

عروسک گردان  لقمانیان،  محمد    ◄
برنامه  است  معتقد  روح  و  قیمه  پشه، 
هیچ  و  دارد  سنی  محدوده  »مهمونی« 

ندارد. هیچ کس  برای  بدآموزی 
مادر«،  »طهماسب  بهادری:  مهسا 
آشنا  جمالتی  و....  بزنیم«  »بده  »ایرج«، 
»مهمونی«  برنامه  در  را  آن ها  قطعا  که 

. ید ه ا شنید
جان  عروسک  سه  این   به  کسی  چه  اما 
که  هنرمندی  لقمانیان.  محمد  بخشیده؟ 
شخصیتی  عروسک گردانی  این  از  پیش 
 » قرمزی  »کاله  در  دور  فامیل  مانند 
برنامه  در  هم  حاال  و  داشت  برعهده  را 
و  روحی  پشه،  عروسک های  »مهمونی« 

می گرداند. را  خانم  قیمه 
به بهانه استقبال مخاطبان از شخصیت 
پشه و روحی سراغ این هنرمند رفتیم تا با 

او گفت وگو کنیم که در ادامه می خوانید:
که  کنیم  شروع  اینجا  از  بگذارید 
می شوند؟ زنده  چگونه  عروسک ها 
و  پردازی  رویا  تخیل،  قوه  واسطه  به  ما 
و  می کنیم  زنده  را  عروسک  درون،  کودک 
تخیل  قوه  این  اگر  می پنداریم  زنده  را  آن 
عروسکان  نمی توانیم  هیچ وقت  نباشد، 
عروسکی  برنامه  حتی  یا  کنیم  زنده  را 
پاسخ  این گونه  است  بهتر  پس  بسازیم. 
به  داریم،  تخیل  قوه  ما  چون  که  دهم 
دنیای  وارد  که  می دهیم  اجازه  خودمان 
جادویی انیمشن و عروسک ها شویم و فکر 
این  و  هستند  زنده  عروسک ها  این  کنیم 

عروسک هاست. جادوی  همان 
که  است  این  هم  دیگرش  دلیل  یک 
عروسک  حوزه  متخصص  افراد  یکسری 
کردن  لحاظ  با  و  می شوند  جمع  هم  دور 
عروسک  مثل  عوامل  از  مجموعه ای 
آن،  چهره  حتی  و  گذاری  صدا  گردانی، 
ادامه  در  و  می کنند  پذیر  باور  را  عروسک 
به  افراد  این  بین  تمرین  و  هماهنگی  هم 
هم  ارتباط  این  می بخشد.  جان  عروسک 
از  پس  عروسک گردان  که  است  این گونه 
اصطالحات  تمام  و  ریتم  لحن،  با  آشنایی 

بیاورد. در  را  کار  تمرین  با  می تواند 

عمده ای  بخش  می رسد  نظر  به 
حرکات  خیلی  ما  عروسک های  از 
و  نمی دهند  انجام  را  عمیقی  و  جزیی 
چرا  هستند،  محور  گفت وگو  بیش تر 
جزییات  این  از  کمتر  نمایش هایمان  در 

می گیریم؟ بهره 
به  صرفا  را  تکنیک  از  استفاده  من 
معطوف  عروسک ها  چهره  میمیک 
کلیله  »شهرک  در  مثال  طور  به  نمی کنم. 
به  لیوانی  عروسک ها،  از  یکی  دمنه«،  و 
محتوای  نی  از  استفاده  با  که  دارد  دست 
این  می کند.  تمام  و  می کشد  باال  را  آن 
مثل  عروسکی  ما  است.   مهم  تکنیک  یک 
پشه را می سازیم که حاال دستی هم تکان 
این  که  می دانیم  چون  دقیقا  و  می دهد 
عروسک یک تیکه پارچه و اسفنج است از 

می شویم. حیرت زده  کارهایش 
هم  عروسک  چرخاندن  نوع  درباره 
از  برخی  کنم  اشاره  آن ها  جنس  به  باید 
می توان  راحتی  به  و  است  نرم  عروسک ها 
عروسک ها  از  برخی  اما  داد،  تکانشان 
حرکاتشان  دامنه  و  هستند  سفت  بسیار 

است. کم تر 
حرکت دادن عروسکی مانند قیمه با 
یکی  متانت،  با  نیست،)یکی  یکی  پشه 
را  تفاوت  این  چگونه  جوش(  و  پرجنب 

می کنید؟ ایجاد 
که  رسیده  هوشی  یک  به  من  دست 
و  می کند  بررسی  را  گزینه ها  خودش 
و  شده  انجام  کنون  تا  که  حرکت هایی 
پیاده  عروسک  روی  را  است  داده  نتیجه 
قیمه  که  بدانم  اگر  هم  کل  در  می کند. 
حرکت های  دیگر  است،  آرام  پیرزن  یک 
تندی که برای پشه انجام می دهم را برای 
نوع  به  رسیدن  از  پس  نمی دهم  انجام  او 
دنیای  با  باید  نیز،  عروسک  هر  حرکت 
قسمتی  هر  مثال  شویم.  آشنا  صداپیشه 
به  را  ما  می شد،  ساخته  روح  حضور  با  که 
مالکی  بهادر  دنیای  از  بیشتری  شناخت 

. ند می رسا
شخصیت  سه  »مهمونی«  برنامه 
و  بچه  پشه،  نام  به  محبوب  بسیار 

عروسک،  سه  این  از  که  دارد  روح 
برعهده  را  دوتا  عروسک گردانی  شما 
حتی  که  اولی  سوال  داشته اید. 
نقد  آن  به  نسبتا  هم  زیادی  رسانه های 
نوشته بودند، این است که عبارت»بده 
و مفهوم بدی است  بزنیم!«حاوی معنا 

خیر؟ یا  دارد  بدآموزی  کل  در  آیا  و 
عبارت  مگر  که  است  این  ماجرا  آخه 
چیزی  چه  یاد  را  شما  بزنیم!«  »بده 
بدآموزی  که  است  این  مسئله  می اندازد؟ 
برنامه  اینکه  ضمن  چیزی؟  چه  به  نسبت 
به  سال   ۱۲ سنی  محدودیت  »مهمونی« 
باال را دارد نکته بعد اینکه بدآموزی داشتن 
چون  شده،  کلیشه ای  بسیار  موضوِع  یک 
در حال حاضر، همه انسان ها همه مسائل 
را  دیالوگ  این  اینکه  ضمن  می دانند.  را 
که  می گوید  پشه  نام  به  شخصیتی  یک 
دیالوگ  این  اگر  است.  زدن  نیش  کارش 
بی ادبانه  می گفت  دیگری  شخصیت  هر  را 
که  می گوید  کسی  را  حرف  این  اما  بود 

است. زدن  نیش  طبیعتش  اقتضای 
پرداخت  نوع  این  اگر  اینکه  بعد  نکته 
چگونه  ما  نباشد،  خالقیت ها  و  شخصیتی 
را  جدیدی  شخصیت های  می توانیم 
اگر ما یک بچه ای نداشته باشیم  بسازیم؟ 
می توانیم  چگونه  سنن،  رو  تو  بگوید  که 
همه  آیا  کنیم؟  خلق  جدید  کارکتر  یک 
عروسکی  نمایش  تاریخ  طول  در  بچه ها 
که  است  معلوم  باشند؟  مودب  باید 
ایجاد  تازگی  و  نمی توان خالقیت  این گونه 

کرد.
محتوا  »این  عبارت  هم  حاضر  حال  در 
حرف  یک  به  تبدیل  دارد«،  بدآموزی 
آن  از  استفاده  با  تا  بسیار دم دستی شده 

ببرند. سوال  زیر  را  کارها  از  بسیاری 
شوخی«  »شوخی  برنامه  که  زمانی 
انتقادهای  رفت،  تلویزیون  آنتن  روی 
که  شد  وارد  برنامه  و  شما  به  زیادی 

مناسب  هیچ عنوان  به  محتوا  این 
آمدیم  جلوتر  کمی  نیست،  کودکان 
کلیله  »شهرک  به  نسبت  اعتراض  این 
شد.  مطرح  هم  دمنه«و»مهمونی«  و 
هر  می کنند  فکر  ما  مخاطبان  چرا 
می شود  ساخته  که  عروسکی  برنامه 

برنامه  تشخیص  و  است؟  کودکان  برای 
برعهده  صرفا  کودکان  برای  مناسب 
در  هم  خانواده  یا  است  کارگردان 

است؟ دخیل  مسئله  این  تشخیص 
کمی  عروسکی  برنامه  ما  قدری  به 
و  نیستیم  آشنا  آن  با  می سازیم،  تولید 
نمی خواهم  نداریم.  هم  را  فرهنگش 
خوب  غربی ها  و  اروپایی ها  بدیم  ما  بگویم 
هستند، اما اگر من از کودکی و در مدرسه 
همان  داشتم  آشنایی  تئاتر  و  موسیقی  با 
که یک  کنم  تفکیک  زمان هم می توانستم 
االن  اما  نه  یا  هست  من  سن  مناسب  کار 
دهم  انجام  را  کار  این  می توانم  پدرم  که 
می برم،  مناسب  جاهای  به  را  بچه ام  و 
فکر  ندیدند،  از بس  ما  مردم  اوقات  گاهی 
جای  باشد  عروسک  که  هرجا  می کنند 
مرضیه  امثال  اما  آنجاست  هم  بچه ها 
لقمانیان  ایرج طهماسب و محمد  برومند، 
برنامه  که  بگویند  می کنند  تالش  دائم 
عروسکی صرفا مناسب کودکان نیست اما 

نمی کند. توجهی  کسی 
که  بگوید  کسی  دیدید  تاحاال  شما 
من  بچه   برای  شو  رئالیتی  برنامه های 
اکثریت  که  درصورتی  داشت؟  بدآموزی 
مانند  برنامه ای  معتقدند  آدم ها  همین 
بدآموزی  بچه هایشان  برای  »مهمونی« 

دارد.
مختص  عروسک  بگویم  کالم  یک  در 
تخیل  قوه  کودکان  چون  نیست،  کودکان 
برنامه ها  این  مخاطب  دارند  بیش تری 
برای  عروسک  اما  می شوند  قلمداد 

هست. هم  بزرگ ترها 

برنامه  عروسک های  به  هم  نگاهی 
همزمان  شما  بیندازیم،  »مهمونی« 
عروسک های پشه، قیمه خانم و روح را 
بر عهده دارید. در قسمت های ابتدایی 
شما پشه را نمی گردانید چه شد که این 

شماست؟ دست  االن  عروسک 

تا قسمت دوازدهم خانم شیما بخشنده 
و  داشتند  برعهده  را  پشه  عروسک گردانی 
هماهنگ  قبل  از  که  کاری  سر  رفتند  بعد 
من  از  طهماسب  آقای  و  بودند  کرده 

بچرخانم. من  هم  را  پشه  تا  خواستند 
داشتن سه عروسک همزمان، کار را 

برای شما سخت نمی کرد؟
مخصوصا  بود،  سخت  من  برای  چرا 
چرخاندن روح، یک اتفاق بامزه ای که رخ 
سکانس های  همیشه  که  بود  این  می داد 
می گرفتیم  شام  خوردن  از  بعد  را  روح 
این  می شد  ما  خنده  باعث  که  چیزی  و 
می شدم  سنگین  موقع  هر  من  که  بود 
همین  به  می گرفتیم  را  روح  بخش های 
امشب  آیا  که  می پرسیدم  همیشه  دلیل 
می توانم  ببینم  تا  نه،  یا  داریم  روح  بخش 

خیر. یا  بخورم  غذا  درست 
تاکید  ماجرا  این  روی  اینکه  دلیل  حاال 
بسیار  روح  کارکتر  که  است  این  دارم، 
جسمی  آمادگی  به  نیاز  و  بود  سخت 
وقتی  که  قدری  به  داشت  باالیی  بسیار 
پاهایم  می آمدم  بیرون  روح  پارچه  زیر  از 
آقای  و  بودم  عرق  خیس  و  می شد  سست 
طهماسب همیشه این ها را می دید و از ما 
بگویم  می توانم  قاطعیت  با  می کرد  تشکر 
تاحاال  که  بود  عروسکی  سخت ترین  روح، 
ازشدت  شد  باعث  یک بار  حتی  و  داشتم 

کنم. گریه  پا  درد 
شما  با  روح  شخصیت  کل  چرخاندن 

است؟
خیر، علی پاکدست دستان روح است و 

من سر و بدنش را می گردانم.     ►

عروسک گردان پشه از »مهمونی« می گوید:

● بدآموزی برای هیچ کس ندارد   ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵987   

آگهی مزایده تلفن همراه

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

مزایده خط کارکرده تلفن همراه اول به شماره ۰۹۱۲۱۵۲۳۲۴۹ مربوط به پرونده 
کالسه ۱۳۹۵۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۴۰۷ )با شماره بایگانی ۹۵۰۰۴۲۸( 

و علیه: علی فالح  بانک شهر  له:   ۹۵۰۰۴۲۸ پرونده اجرائی کالسه  به موجب 
مورخ   ۲۹۲۳۰ بشماره  وارده  درخواست  به  بنا  و  گنجه  اسمعیل  مهدی  و  نژاد 
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ بستانکار پرونده ، خط همراه اول به شماره ۰۹۱۲۱۵۲۳۲۴۹ 
متعلق به آقای علی فالح نژاد بازداشت گردیده است و از طریق مزایده بفروش 

میرسد: 
خط کارکرده همراه اول به شماره ۰۹۱۲۱۵۲۳۲۴۹ که قیمت آن توسط اتحادیه 
صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن ثابت و همراه قم به مبلغ  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )چهارصد میلیون ریال( ارزیابی شده است و از طریق مزایده به فروش میرسد. 
مورخه  یکشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خط  مزایده 
ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی( 
شود. می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم  

به  و  شروع  ریال(  میلیون  )چهارصد  ریال   ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مزایده 
باالترین قیمت فروخته خواهد شد. حق الحراج و نیم عشر دولتی مازاد بر مبلغ 
مذکور  مزایده  است  توضیح  به  الزم  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی 
گیرد.  می  انجام  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  جدید  اصالحی  نامه  آئین  اساس  بر 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت 
بستانکار  حتی   ( باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
را  درصد   ۱۰ بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده 
الزامی  مزایده  در جلسه  او  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار   ) نمائید  پرداخت 
روز  را ظرف مدت ۵  التفاوت مبلغ فروش  مابه  برنده مزایده مکلف است  و  است 

به شماره حساب شبای مذکور  ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت 
مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد 
تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد 
عشر  نیم  و  الحراج  حق  و  مذکور  خط  به  مربوط  های  بدهی  کلیه  ضمن  در  بود. 
دولتی مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق 
کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر 
اقدام خواهد شد و کلیه بدهی های خط مذکور بر عهده برنده مزایده خواهد بود، 
 )۱۵۴۵۴ الف  )م  مقررات وصول خواهد شد.  مزایده طبق  و حق  دولتی  حقوق 

تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش 

شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
سید  له  گردیده  ثبت  ۱۱/۱۴۰۰ج/۸۰۷  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۱
محسن مدرسی قمی علیه حسین سنگی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
حق  در  عشر  نیم  ۴۲/۰۲۵/۰۰۰ریال  له  محکوم  حق  در  ۹۹۶/۱۰۳/۵۰۰ریال 
صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه دو دانگ مشاع از ششدانگ 
توقیف نموده  از ۹۴۳۳ اصلی بخش ۱ قم  ثبتی ۴۲ فرعی  اعیان پالک  و  عرصه 
 ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
و  از ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه  از ۸۰ سهم مشاع  مقدار ۱/۰۶۹۶ سهم مشاع 
سهم   ۸۰ از  مشاع  سهم   ۰/۰۴۵۱ مقدار  و  به(  م  محکو  )بابت  فوق  پالک  اعیان 
به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع 
شماره  به   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۲۳۰۶۰۹ پرونده  موضوع  رسید.  خواهد  فروش 
بایگانی ۰۰۰۰۸۰۷ در خصوص دعوی اقای سید محسن مدرسی قمی به طرفیت 
اقای حسین سنگی که جهت کارشناسی )ارزیابی پالک ثبتی شماره ۴۲ فرعی 
استحضار  به   ، است  گردیده  ارجاع  اینجانب  به  قم  یک  بخش  اصلی   ۹۴۳۳ از 
بلوار ۱۵   ، به نشانی قم  از ملک معرفی شده  تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۴  می رساند در 
به  بازدید   ، جانبازان  فعلی  فروشگاه   ، )ع(  علی  سید  زاده  امام  روبروی   ، خرداد 
زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، گرفته  صورت  های  بررسی  از  پس  و  امد  عمل 
تقدیم می گردد. مشخصات ثبتی ملک مورد بازدید: ملک مورد بازدید وفق مدارک 
 ۱۴۰۰/۱۰/۶ مورخ   ۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۱۰۱۴۱۸۸ شماره  نامه  تصویر  واصله 
از  ثبتی شماره ۴۲ فرعی  بازداشت پالک  ، مراتب  اداره یک قم  ثبت ملک  حوزه 
بازداشتی  دفتر  شماره  با  مترمربع   ۷۵۱/۵ مساحت  به  یک  بخش  اصلی   ۹۴۳۳
الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۳۰۰۰۱۰۰۳۶۵۱ مالک اقای حسین سنگی شماره ملی 
۰۳۸۳۵۵۲۰۶۰ نام پدر حسن مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
به نفع  با شماره چاپی ۴۵۱۵۰۶ سری الف سال ۹۵  دارای سند مالکیت اصلی 
شعبه یازدهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم در دفتر بازداشتی و 
پرونده ثبتی وسند مالکیت قید گردیده است ، دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان به نام اقای حسن فخیمی فرزند مصطفی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۷۲۷۱ 

دو  و   ۹۵ سال  الف  سری   ۴۵۱۵۰۸ چاپی  شماره  با  اصلی  مالکیت  سند  دارای 
نعمت  فرزند  ماپار  محسن  اقای  نام  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  دارای   ۱۷۵۱۲۶۵۵۴۴ ملی  شماره  به  اله 
۴۵۱۵۰۷ سری الف سال ۹۵ می باشد. طبق مدارک موجود در پرونده شهرداری 
تصویر سند مالکیت تک برگی ، عرصه و اعیان یک باب ساختمان )وضعیت خاص 
طلق( به شماره ۴۲ فرعی از ۹۴۳۳ اصلی بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
به طول  دیوار  و  ، حدود ساختمان شماال درب  مترمربع  به مساحت ۷۱۵/۵  قم 
۱۵ متر به شارع عرض ۴۵ متر ، شرقا در سه سمت اول دیوار به دیوار به طول ۲۶ 
متر به ۹۴۳۲ اصلی ، دوم دیوار به دیوار به طول۲۰ متر به ۹۴۳۳ اصلی ، سوم 
به  متر  به طول ۱۵  و دیوار  ، جنوبا درب  به شارع  متر  به طول ۴/۲۰  دیواریست 
شارع عرض شش متر ، غربا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول ۲۴ متر به 
۹۴۳۳ اصلی ، دوم دیوار به دیوار به طول ۲۶ متر به ۹۴۳۲ اصلی می باشد. طبق 
 ۱/۱۰/۲۷۷۲۷ شماره  به  خالف  عدم  گواهی  برگه  شده  ارائه  شهرداری  مدارک 
به  مترمربع   ۸۹۰/۷۳ مساحت  به   ۱۳۹۰/۶/۲۸ تاریخ  به   ۸۵۶۶۵ درخواست 
صورت تجاری و نامه شماره ۱/۱۰/۳۳۰۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ملک دارای کد 
نوسازی ۱-۱۷-۶۷-۵-۱ و مساحت اعیانی ۸۹۵/۷۳ مترمربع به صورت تجاری 
اعیانی  مشخصات  است.  گردیده  تصویه   ۱۳۹۰ پایان سال  تا  نوسازی  عوارض  و 
همکف  طبقه  یک  در  که  است  ساختمانی  بازدید  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ملک 
و نیم طبقه در طبقه همکف دارای اعیانی می باشد ، اسکلت ان از ستون فلزی 
و دیوار پایه اجری و سقف از طاق ضربی ، نمای ان سمت خیابان اصلی با درب 
شیشه ای و محافظ اهنی اکاردئونی و باالی ان تابلو نصبی تحت عنوان فروشگاه 
جانبازان است. طبقه همکف به صورت سالنی و دارای قسمت های مختلف محل 
فروش ، فضای اداری ، سرویس بهداشتی و .... می باشد. پوشش کف ها درسالن 
از سرامیک و انتهای ملک از سنگ ، بدنه ها قفسه بندی شده و سقف ها از تایل 
می باشد. مساحت همکف و  نیم طبقه در مجموع ۸۹۰/۷۳ مترمربع می باشد. 
ملک دارای درب دسترسی به کوچه پشتی و دارای یک انشعاب اب ، دو اشتراک 
صورت  به  خوانده  مالکیت  باشد.  می  داخلی  امکانات  و  گاز  انشعاب  یک   ، برق 

دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ثبت شده و ایشان جهت ارائه مدارک 
فروشگاه  اجاره  در  حاضر  حال  در  ملک  و  ننمود  همکاری  نیاز  مورد  اطالعات  و 
 ، ، موقعیت محلی  به نکات فوق  با توجه  باشد. نظریه کارشناسی:  جانبازان می 
گذار  تاثیر  عامل  سایر  و  سوابق   ، شرایط   ، کمیت  و  کیفیت   ، مشخصات  و  ابعاد 
و  میلیارد  و سه  بیست  و  مبلغ دویست  به  اینجانب  نظر  از  ارزش ملک موصوف   ،
دانگ  دو  ارزش  باشد.  می  )۲۲۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(  ریال  میلیون  پانصد 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی به مبلغ هفتاد و چها رمیلیارد 
و پانصد میلیون ریال ۷۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد. مبلغ ارزیابی با فرض 
باشد  داشته  وجود  است  ممکن  که  تعهداتی  و  مراکز  و  افراد  به  ملک  دیون  عدم 
نشده  واگذار  غیر  به  سرقفلی  و  نداشته  بدهی  تجاری  و  ملک  بابت  همچنین  و 
ارزیابی  از مبلغ  باشد اعالم گردیده و در صورت وجود مبالغ بدهی های متعلقه 
کسر گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ ساعت ۹/۱۵ الی 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی  خ  قم  ادرس  به  صبح   ۹/۳۰
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  مزایده  مورد  از  اجرا  این  باهماهنگی  مزایده  به  مانده 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار میگردد)که شرکت کنندگان 
به  بانکی عضو شتاب که  از کارتهای  میبایست مبلغ پیشنهادی مزایده را دریکی 
پرداخت  میتواند  اجرا  دادورز  باشند(ضمنا  داشته  همراه  باشد  شخص   خود  نام 
بهای اموال را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بهارا 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبوراز 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج میگردد جهت اطالعات بیشتر 

نمایید. مراجعه  واحد  به 
دادورزاجرای احکام دادگستری شهرستان قم-ساعدی نیا
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
قم   ۸۰ دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  یزدی  کریمی  حسین  مرحوم  وراث 
 ۲ بخش  در  واقع  اصلی   ۲۶۷۷/۷/۲۵۱ ک  پال ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم 
و  گردیده  مفقود  صادره  سند  و  ثبت  مرحوم  آن  نام  به   ۴۷۷ و   ۴۷۴ صفحه   ۱۹۷ دفتر  در  قم  ثبت 
 ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد  مراتب  لذا  اند.  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین 
ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت 
۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی  مدت 
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 

   )۱۵۴۵۰ الف  )م  شد. 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

 ۴۷۷  ،  ۴۷۴ صفحه  در  قم   ۲ ثبت  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۶۷۷/۷/۲۵۰ پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
است  تسلیم شده  و  مالکیت صادر  و سند  ثبت  یزدی  کریمی  نام حسن  به   ۳۳۹۳۰ ثبت  ذیل   ۱۹۷ دفتر 
 ۱۳۹۴/۱۰/۰۵  –  ۹۴۰۹۹۷۲۵۲۴۰۰۲۵۲۸ شماره  وراثت  حصر  بموجب  ایشان  ورثه  طرف  از  سپس 
مفقود  مذکور  مالکیت  جابجایی سند  به علت  که  است  گردیده  اعالم  قم  اختالف  ۴۰ شورای حل  شعبه 
گردیده است، لذا باستناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل 
را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ  همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

   )۱۵۴۴۹ الف  )م  اقدام خواهد شد.  برابر مقررات  المثنی 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

قم   ۸۰ دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  یزدی  کریمی  حسین  مرحوم  وراث 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۶۷۷/۷/۲۵۲ ک  پال ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم 
و  گردیده  مفقود  صادره  سند  و  ثبت  مرحوم  آن  نام  به   ۴۷۷ و   ۴۷۴ صفحه   ۱۹۷ دفتر  در  قم  ثبت 
 ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد  مراتب  لذا  اند،  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین 
ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت 
۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی  مدت 
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 

   )۱۵۴۴۸ الف  )م  شد. 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

که  گفت:افرادی  زندگی  مهارت های  مدرس   ◄
هستند  هیجانی-عاطفی  محرومیت  طرحواره  دچار 
از آن جایی که در ریشه ها محبت های کافی را دریافت 
باور  را  دیگران  احساسات  ابراز  نمی توانند  نکرده اند 

باشند. آنها  پذیرای  و  کنند 
مهارت های  مدرس  فر،  طباطبایی  مهدی  ،سید 
طرحواره  ریشه های  از  جم   جام  شبکه  در  زندگی 
و  گفت  سخن  احساسی  هیجانی-عاطفی  محرومیت 

کرد. اشاره  آن  نشانه های  به  آن   از  پس 
طرحواره  گفت:  زندگی  مهارت های  مدرس  این 
که  است  احساسی  هیجانی-عاطفی  محرومیت 
نیست  دوست داشتنی  که  می کند  تصور  آن  در  فرد 
دارد  دوستشان  که  کسانی  به  نسبت  احساساتش  و 

نیست. متقابل 
ریشه ها  در  که  جایی  آن  از  افراد  این  افزود:  وی 
محبت های کافی را دریافت نکرده اند نمی توانند ابراز 
باشند؛  آنها  پذیرای  و  کنند  باور  را  دیگران  احساسات 
هیجانی- محرومیت  طرحواره  دچار  که  افرادی 
و  می روند  آشنا  الگو های  دنبال  به  هستند  عاطفی 
همانند  که  می شوند  عالقه مند  کسانی  به  معموال 
را  دیگران  و  نمی کنند  توجه  آن ها  به  پدرشان  یا  مادر 
ابراز  توانایی  افرادی  چنین  می گیرند.والدین  نادیده  
عاطفی  سردی  دچار  و  ندارند  بسیاری  احساسات 

. هستند
می توان  دیگر  ریشه های  از  افزود:  فر  طباطبایی 
کرد؛  اشاره  فرزند  نیازهای  به  والدین  گاهی  آ عدم  به 
این نوع والدین کودک خود را بر اساس نیازهای خود 

می کنند. بزرگ 
که  زمانی  است  ممکن  پدر  مثال  برای  گفت:  وی 
فرزندش به سمت او می آید او را به دلیل خستگی اش 
یا  بازی  به  اما بعدا زمانی که کودک مشغول  بزند  پس 
استراحت است به دنبال او برود تا به فرزند خود ابراز 

و  عشق  احساس  کودک  شرایط  این  در  کند.  محبت 
نمی کنند. درک  درستی  به  را  صمیمیت 

محرومیت  طرحواره  با  افراد  داد:  ادامه  وی 
و  نیستند  گاه  آ خود  محرومیت  به  هیجانی-عاطفی 
با دیگر محرومیت ها و طرحواره های  این تفاوت آن ها 
از  شما  اگر  مسئله  این  دنبال  به  است.  شخصیتی 
معتقد  بپرسید  آن ها  خانواده  درباره  افرادی  چنین 
هستند که محبت کافی در خانواده شان وجود داشته 
افراد  این  دید  از  محبت  تعریف  که  حالی  در  است 

نیست. صحیح 
از  کرد:  اظهار  زندگی  مهارت های  مدرس  این 
هیجانی- محرومیت  طرحواره  با  افراد  نشانه های 
توانایی  عدم  مانند  رفتاری  عالئم  به  می توان  عاطفی 
همواره  افراد  این  کرد؛  اشاره  نیاز ها  به  راجع  صحبت 
بشوند  او  احساسات  متوجه  دیگران  که  دارند  انتظار 
پایه دوست  بر  را  توجه  این عدم  این صورت  غیر  در  و 

می گذارند. نشدن  داشته 
به  گاهی  افراد  این  شد:  یادآور  فر  طباطبایی 
تا به  صورت عمدی احساسات خود را بیان نمی کنند 
ندارد. دوست  را  آنها  کسی  کنند  ثابت  مقابل  طرف 
چنین  گفت:  زندگی  مهارت های  مدرس  این 
مسئله ای  هر  سر  و  هستند  توقع  پر  بسیار  افرادی 
ظرف  اصطالح  به  افراد  این  می شوند.  ناراحت 
محبت شان سوراخ است؛ به این صورت که اگر فردی 
چندین بار به آن ها محبت کند و یک بار فراموش کند 
که ابراز احساسات داشته باشد آن ها این مسئله را بر 
پایه عدم عالقه فرد نسبت به خود می دانند و شخص 

می کنند. سرزنش  را  مقابل 
طباطبایی  فر ادامه داد: اصطالحی به نام جذابیت 
خود  که  افرادی  آن  طی  که  دارد  وجود  طرحواره ای 
طرحواره شخصیتی دارند جذب شخصی با طرحواره 
دچار  که  فردی  مثال  طور  به  می شوند؛  احساسی 

طرحواره شخصیتی ایثارگری است عاشق شخصی با 
می شود. عاطفی-احساسی  محرومیت  طرحواره 

از محبت کردن به شخص  افراد  ابراز کرد: این  وی 
گفت:  او  می کنند.  پیدا  ارزشمندی  احساس  دیگر 
رابطه  در  افرادی  چنین  که  است  آن  اصلی  مشکل 
دچار تغییر طرحواره شخصیتی می شوند؛ برای مثال 
فردی با طرحواره ایثارگری ممکن است بعد از مدتی 

ادامه تالش های خود دست  از  و  دچار خستگی شود 
بردارد.

باید  شد:ما  متذکر  زندگی  مهارت های  مدرس  این 
گاه باشیم که جذابیت های طرحواره ای ممکن است  آ
زوجین  و  نشوند  مشخص  زندگی  اول  سال  چند  در 
پس از تغییر طرحواره های یکدیگر به مشکل بخورند. 

در  شده  ایجاد  تغییرات  دلیل  به  طالق ها  از  بسیاری 
می گیرد. صورت  افراد  طرحواره های 

خطر  عالئم  متوجه  باید  افراد  این  افزود:  وی 
عاطفی  رفتار  با  افرادی  می توانند  عالئم  این  باشند؛ 
صحبت  در  که  باشند  اشخاصی  یا  باشند  سرد 
که  کسانی  می کنند.  عمل  ماهرانه  بسیار  کردنشان 
معموال  دارند  هیجانی-عاطفی  محرومیت  طرحواره 

این  باید  و  نمی شناسند  را  خود  عاطفی  نیازهای 
بیاموزند. را  شناخت 

پیوستار  به  باید  افراد  داد:این  ادامه  فر  طباطبایی 
دوست داشتن دیگران دقت کنند؛ چراکه قرار نیست 
ما انسان ها دیگران را به صورت صفر یا صدی دوست 

داشته باشیم./فارس    ►

◄     یک روان درمانگر با تاکید بر اینکه 
و  اصلی  مسائل  در  فرد  دو  است  بهتر 
سپس  و  باشند  یکدیگر  شبیه  زندگی  کلی 
مجرد  فردی  ازدواج  درباره  کنند،  ازدواج 
در  گفت:  دارد،  طالق  سابقه  که  فردی  با 
مهم  و  دارد  وجود  استثنائات  مسائل  تمام 
این  کنند  ثابت  باید  افراد  که  است  آن 
گاهانه و عاقالنه انجام می دهند  ازدواج را آ
در  مقابل  طرف  طالق،  موضوع  جز  به  و 
تا  زندگی  کلی  مسائل  و  موضوعات  سایر 

هستند. همدیگر  به  شبیه  اندازه ای 
یی  گفت وگو  در  تکلو  ابراهیم  محمد 
آیا ازدواج فرد طالق گرفته با  درباره اینکه 
به لزوم  با اشاره  فرد مجرد صحیح است؟، 
وجود شباهت  در افراد برای ازدواج، اظهار 
گرفته   طالق  که  فردی  و  مجرد  فرد  کرد: 
زندگی  اساسی   موضوع  یک  در  است 
یکدیگر  شبیه  قبلی"  ازدواج  "سابقه  یعنی 

با  اما  است،  مهم  بسیار  امر  این  و  نیستند 
استثنائاتی  موضوعات  تمام  در  حال  این 
ازدواج  این  باید توجه داشت  و  وجود دارد 

است. گاهانه  آ اندازه  چه  تا 

رضایت  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
بسیار  ازدواجی  چنین  برای  خانواده ها 
موضوع  این  شاید  داد:  ادامه  است،  مهم 
آن  با  و  نباشد  مساله ای  مرد  و  زن  برای 

است  ممکن  اما  باشند  نداشته  مشکلی 
دختر  با  گرفته  طالق  پسر  یا  دختر  ازدواج 
نباشد. خانواده ها  خوشایند  مجرد  پسر  یا 
افراد  است  بهتر  که  است  معتقد  وی 
مشابه  و  جنس  از  را  کسی  ازدواج  برای 
دارند  طالق  سابقه  اگر  و  کنند  پیدا  خود 
نیز  او  که  کنند  ازدواج  فردی  با  است  بهتر 

است. داشته  را  مشترک  زندگی  سابقه 
زمانی  درمانگر،  روان  این  گفته  به 
خود  طبیعی  قائده  و  اصول  طبق  ازدواج 
ازدواج  این  طرف  دو  که  می شود  انجام 
شبیه  زندگی  کلیات  در  مرد  و  زن  یعنی 
شباهت ها  این  چقدر  هر  و  باشند  یکدیگر 
نگاه  تحصیالت،  نظیر  مختلف  جهات  از 
بینی،  جهان  ایدئولوژیک،  و  مذهبی 
باشد  بیشتر  و...  ها  خانواده  فرهنگ 
احتمال پایداری رابطه و ازدواج نیز بیشتر 

بود. خواهد 

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  تکلو 
ازدواج  شکست  احتمال  گفت  می توان 
بیشتر  مجرد  فرد  با  گرفته  طالق  فرد 
کلی  طور  به  است؟،  ازدواج ها  سایر  از 
متغیرهای  به  را  ازدواج  در  شکست  علت 
کرد:  تصریح  و  دانست  معطوف  متعددی 
متعددی  متغیرهای  به  ازدواج  در  شکست 
بلوغ  به  نفر  دو  اندازه  چه  تا  اینکه  نظیر 
عاطفی  و  احساسی  اجتماعی،  روانی، 
نفر  دو  این  شاید  دارد.  بستگی  رسیده اند 
وقتی  اما  باشند  نداشته  مشکلی  هم  با 
خانواده ها  و  اطرافیان  شوند  رابطه  وارد 
کنند.  ایجاد  زیادی  حاشیه های  برایشان 
حرف هایی  شنیدن  و  خانواده ها  دخالت 
با این فرد  اینکه "نباید  بر  از طرفین مبنی 
طرف  می شود  باعث  می کردی"،  ازدواج 
شده  باعث  ازدواج  این  کند  تصور  مقابل 

اصطالح  به 

اینکه  بیان  با  روان درمانگر  یک       ◄
زندگی  چالش های  دوم  ازدواج  در  معموال 
مشترک برای افراد بیشتر می شود، خطاب 
و  داشته اند  طالق  تجربه  که  افرادی  به 
گفت:  هستند،  مجدد  ازدواج  صدد  در 
جبران  پیامدهای  طالق  که  همانطور 
بدون  مجدد  ازدواج  دارد،  ناپذیری 
جبران  پیامدهای  نیز  الزم  بررسی های 
اشتباهات  بار  کوله  نباید  و  دارد  ناپذیری 

کرد. وارد  جدید  زندگی  به  را  قدیمی 
یی  گو  و  گفت  در  انزانی  یسنا  گوهر 
همزمان با هفته ملی ازدواج به بیان نکات 
که  افرادی  مجدد  ازدواج  برای  توجه  قابل 
اظهار  و  پرداخت  داشته اند  طالق  تجربه 
پس  که  مهمی  مسائل  جمله  از  کرد: 
می دهد،  رخ  افراد  زندگی  در  طالق  از 
بدون  افراد  که  معنا  این  به  است،  "تکرار" 
قبلی،  مشترک  زندگی  اشتباهات  بررسی 
و  مسائل  همان  و  می کنند  ازدواج  مجددا 
مشترک  زندگی  در  را  گذشته  اشتباهات 

می کنند. تکرار  نیز  جدید 
افراد  اگر  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
زندگی  رفتار  و  احساس  فکر،  همان 
کنند  خود  جدید  زندگی  وارد  را  گذشته 
کرد:  تصریح  می گیرند،  یکسانی  نتایج 
افراد  حتما  است  الزم  مجدد  ازدواج  برای 
از مراحل سوگ پس از طالق گذر کرده و 
باید طالق خود  به پذیرش رسیده باشند. 

گاهی بپذیرند و سپس به حل مساله  را با آ
بپردازند.

زنی"  "چانه  "خشم"،  "انکار"،  انزانی 
چهار  را  "افسردگی"  و  "ای کاش ها"  یا 
و  دانست  طالق  از  پس  سوگ  مرحله 
داد:  توضیح  شده  یاد  مراحل  درباره 
تمام  باید  بلکه  کرد  انکار  را  طالق  نباید 
داده  رخ  مشترک  زندگی  در  که  اتفاقاتی 

به طالق کشانده است  بررسی  را  رابطه  و 
زندگی  اشتباهات  از  خود  سهم  باید  کرد. 
ابتدا  طالق  از  پس  پذیرفت.  را  گذشته 
اشتباهات  و  طالق  شده،  عصبانی  افراد 
خود را انکار کرده، دچار خشم می شوند، 
این  با  ای کاش  می گویند  خود  با  دائما 

این  ای کاش  یا  و  نمی کردند  ازدواج  فرد 
یا  زنی  چانه  )مرحله  نمی داد  رخ  اتفاقات 
می شود.  افسرده  نهایت  در  و  ای کاش ها( 
زمان نیاز است تا افراد از این چهار مرحله 
برسند. "پذیرش"  مرحله  به  و  کرده  گذر 
وقتی  درمانگر،  روان  این  گفته  به 
از  می رسند،  "پذیرش"  مرحله  به  افراد 
را  خود  پیشین  رابطه  انتهای  تا  ابتدا 

اشتباهات  می کنند،  واکاوی  دقت  به 
مهارت های  کمک  به  و  می یابند  را  خود 
قبلی  مسائل  با  مواجهه  از  مساله  حل 
خود  جدید  زندگی  مشابه  شرایط  در 

می کنند. جلوگیری 
مجدد  ازدواج  برای  انزانی،  گفته  به 

زندگی  در  خود  اشتباهات  باید  افراد 
را مورد بررسی قرار داده و متوجه  پیشین 
بیاموزند  باید  را  مهارت هایی  چه  شوند 
مواجه  مشکل  با  آنها  جدید  زندگی  تا 
نسبت  کافی  شناخت  رو  این  از  نشود، 
حائز  بسیار  خود  افکار  و  احساسات  به 

است. اهمیت 
اجتماعی،  حمایت  دادن  دست  از  وی 
از  گرفته  طالق  افراد  به  زدن  برچسب 
منفی  نگرش  جامعه،  و  خانواده  سوی 
گرفته،  طالق  افراد  به  نسبت  دیگران 
و  نگرانی  مجدد،  ازدواج  فرصت  کاهش 
پرخاشگری،  آینده،  زندگی  درباره  ترس 
از  وحشت  خشم،  اضطراب،  افسردگی، 
شدگی،  طرد  و  شکست  احساس  آینده، 
و  بدبینی  ضعف،  تنهایی،  احساس 
گناه،  حس  عاطفی،  دوگانگی  تردید، 
به  اعتماد  کاهش  و  نفس  عزت  کاهش 
طالق  منفی  پیامدهای  جمله  از  را  نفس 
اعتماد  معموال  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
کاهش  طالق  از  پس  افراد  نفس  به 
ویژگی های  روی  بر  بیشتر  فرد  و  یافته 
تمرکز  خود  محدودیت های  و  منفی 
احساس  افراد  شرایط  این  در  می کند. 
تصور  و  کنند  می  نبودن  داشتنی  دوست 
دست  از  را  خود  زندگی  تمام  می کنند 
شکست  و  مجدد  ازدواج  از  و  داده اند 

می ترسند. دوباره 

افراد  که  است  معتقد  روانشناس  این 
شایسته  می کنند  تصور  طالق  از  پس 
شدن  داشته  دوست  و  داشتن  دوست 
زندگی  بود  اینگونه  اگر  چراکه  نیستند 
از  و  نمی شد  ختم  طالق  به  آنها  پیشین 
اشتباهات  و  مسائل  بررسی  بدون  رو  این 
دائما  قبلی،  مشترک  زندگی  در  موجود 
گناه،  احساس  و  کرده  سرزنش  را  خود 
و  افراد  با  مواجهه  از  ترس  و  خشم 
شده  بیشتر  آنها  در  زندگی  واقعیت های 
واقعیت  با  منطقی  طور  به  نمی توانند  و 

کنند. برخورد  خود  طالق 
خود  سخنان  پایان  در  روانشناس  این 
و  زن  وقتی  گفت  می توان  کرد:  تاکید 
مشترک  زندگی  در  یکسانی  اولویت  شوهر 
شاید  می گیرند.  طالق  هم  از  ندارند، 
افراد از نظر ارتباطی ضعیف نباشند اما از 
چگونه  نیستند  بلد  طالق  از  پس  که  آنجا 
فرآیند رابطه به طالق منتهی شده خود را 
بی  و  قبلی  مسائل  همان  با  کنند،  بررسی 
زندگی  وارد  باشند  کرده  حل  را  آنها  آنکه 
پیش  کرد  فراموش  نباید  شود.  می  جدید 
سوگ  مراحل  حتما  باید  مجدد  ازدواج  از 
مشاورین  کمک  با  سپس  و  شود  طی 
و  اشتباهات  متخصص  روانشناسان  و 
حل  با  و  بررسی  را  قبلی  زندگی  مسائل 
را  جدیدی  مشترک  زندگی  گاهانه  آ آنها، 

► نیوز      کرد./تازه  آغاز 

یک  مدرس مهارت های زندگی مطرح کرد:

●  جه طیف ودسته هایی محبت دیگران را نمی فهمند؟   ●

●   آیا عبور از »سوگ پس از طالق« برای ازدواج مجدد اهمیتی دارد؟     ●

یک روان درمانگر پاسخ می دهد

●  ازدواج فرد طالق گرفته با فرد مجرد صحیح است؟    ●

حضور تیزپایان قمی در 
مسابقات قهرمانی کشور

به  کشور  قهرمانی  مسابقات  در  امروز  از  قمی  کاران  میدانی  و  دو 
روند. می  خود  رقبای  مصاف 

منظم،  و  فشرده  تمرینات  از  پس  قم  میدانی  و  دو  رشته  ورزشکاران 
کشور  میدانی  و  دو  قهرمانی  مسابقات  در  مقتدرانه  حضور  آماده 

. هستند
به میزبانی تهران در رده  تیر ماه  امروز بیستم  از  این مسابقات که  در 
داشت،  خواهد  ادامه  تیر  دوم  و  بیست  تا  و  می شود  آغاز  بزرگساالن 
به  هم  با  رشته   ۶ در  کشور  سراسر  از  میدانی  و  دو  رشته  ورزشکاران 

می پردازند. رقابت 
 ،۱۰۰ رشته های  در  نفر   ۶ قم،  استان  از  مسابقات  از  دوره  این  در 
نفر   ۴ و   ۴۰۰ نفر در   ۴ مانع،  ۱۱۰ متر  مانع،  ۴۰۰ متر   ،۴۰۰  ،۲۰۰

می روند. رقبایشان  مصاف  به   ۱۰۰ در  هم 
شده  برگزار  تهران  میزبانی  به  هم  باز  که  مسابقات  این  قبلی  دور  در 

بودند. کرده  شرکت  قم  از  نماینده   ۸ بود، 
مرحله دوم این مسابقات نیمه اول مرداد برگزار می شود.

رقبای دلسوختگان قم مشخص 
شدند

فوتسال  پلی آف  مرحله  رفت  دور  میزبان  قم  بیت  اهل  دلسوختگان 
شد. کشور  باشگاه های  دو  دست 

باشگاه های کشور  پلی آف لیگ دسته دو فوتسال  قرعه کشی مرحله 
مراسم  دراین  شد  برگزار  فوتبال  فدراسیون  لیگ  سازمان  در  امروز 
مسابقات  این  چهارم  گروه  در  قم  بیت  اهل  دلسوختگان  فوتسال  تیم 
تهران  مقاومت  و  شیراز  ارژن  لبنیات  بم،  سازان  آینده  تیم های  با 

شد. همگروه 
،طبق  مسابقات  از  دوره  این  رفت  دور  میزبان  قم  دلسوختگان  تیم 
به  مرداد  پنجم  و  چهارم  سوم،  تاریخ  در  فوتسال  لیگ  سازمان  برنامه 
دیدار  بم  آینده سازان  و  تهران  مقاومت  ارژن شیراز  تیم های  با  ترتیب 

کرد. خواهد 
خواهد  برگزار  سازان  آینده  تیم  میزبانی  به  نیز  مسابقات  برگشت  دور 

شد.
از  دوره  این  پایانی  مرحله  به  صعودکننده  تیم های  است  ذکر  شایان 
مسابقات در چهار گروه چهار تیمی قرار گرفتند که در پایان مسابقات 
فوتسال  یک  دسته  لیگ  مسابقات  گروه  هر  اول  تیم  برگشت،  و  رفت 

می کند. صعود  کشور  باشگاه 

خبـر

ادامه مطلب در صفحه 8
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حضور بانوان هندبالیست قمی 
در اردوی تیم ملی

سه هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی بانوان ایران دعوت شدند.
سه بانوی هندبالیست قم به اردوی تیم ملی هندبال بانوان ایران برای 
حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی از ۱۹ تا ۳۱ تیرماه 

که در تاالر هندبال فدراسیون برگزار می شود فراخوانده شدند.
این  در  را  ملی  تیم  عباسی  نوریه  و  قاسمی  الناز  بهفر،  خلیلی  فاطمه 

می کنند. همراهی  مسابقات 
کشورهای  همبستگی  بازی های  در  ایران  بانوان  هندبال  ملی  تیم 
افغانستان  و  آذربایجان  کامرون،  تیم های  با  قونیه  میزبانی  به  اسالمی 

است. هم گروه 

خبـر

شهر  در  پاساژهایی  و  بازارها        ◄
ایمنی  به  نسبت  اگر  که  هستند  قم 
است  ممکن  لحظه  هر  نشود  توجه  آنها 
از  خطرناک تر  مراتب  به  حادثه ای 

باشد. کمین  در  متروپل  و  پالسکو 
و  دلخراش  حادثه  از  هفته  چند 
شش  از  بیش  و  آبادان  متروپل  دردناک 
پالسکوی  آتش سوزی  حادثه  از  سال 
توجه  با  که  حوادثی  می گذرد،  تهران 
آن  مالی  و  جانی  خسارت های  عمق  به 
و  مسئوالن  برای  تلنگری  می توانست 
و  ساز  و  ساخت  حوزه  اندرکاران  دست 
متأسفانه  اما  باشد  نظارتی  دستگاه های 
می دهد  رخ  فاجعه ای  وقتی  تنها  گویی 
نیز  مسئوالن  هشدارهای  گرمی  بازار 
آتش  روی  آب  مانند  بعد  و  شده  شروع 

می شود. خاموش 
مذهبی  شهرهای  کالن  از  که  قم  در 
است  گردشگری  مهم  مقاصد  از  و 
که  دارد  وجود  پاساژهایی  و  بازارها 
هر  و  داشته  را  ساعتی  بمب های  حکم 
توجه  با  و  هستند  حادثه  مستعد  لحظه 
به  نسبت  نشانی  آتش  هشدارهای  به 
بازارها  این  ایمنی  به  توجه  اهمیت 
چون  حوادثی  تکرار  از  پیشگیری  و 
قابل  اقدام  هنوز  ولی  متروپل  و  پالسکو 
امر  اندرکاران  دست  سوی  از  تأملی 

اگر  که  این  از  غافل  نمی شود؛  دیده 
این مراکز تجاری رخ دهد  حادثه ای در 
آن  خسارت های  و  انسانی  فاجعه  عمق 
متروپل  و  پالسکو  از  باالتر  مراتب  به 

بود. خواهد 
نشانی آتش  هشدارهای 

نشانی  آتش  هشدارهای  طبق 
بن  موسی  پاساژ  مانند  مراکزی  قم 
و  کهنه  بازار  و  حجت  پاساژ  جعفر)ع(، 
حتی برخی بازارهای جدید قم به دلیل 
مستعد  مناسب  ایمنی  شرایط  نداشتن 
به  نیز  هشدارهایی  و  هستند  حریق 
مسئوالن  و  بازارها  این  امنای  هیئت 
شده  داده  استان  اجرایی  و  نظارتی 
نشده  دیده  مطلوبی  اقدام  عمل  در  اما 

. ست ا
در قم بازارها و پاساژهایی وجود دارد 
و  داشته  را  ساعتی  بمب های  حکم  که 

هستند حادثه  مستعد  لحظه  هر 
در  خرید  مراکز  و  پاساژها  همه 
مناسبی  ایمنی  قم  شهر  مرکزی  هسته 
نامناسب بافت  ندارند حال اگر وضعیت 
جمعیت  از  بسیاری  تعداد  که  تاریخی 
کنیم  اضافه  هم  داده  جای  خود  در  قم 
قم  برای  را  خطرناکی  مراتب  به  شرایط 
برخی  انگار  اما  کرد؛  پیش بینی  باید 
مسئوالن ما تا دقیقه ۹۰ عالقه دارند از 

می توان  که  نشوند  بیدار  غفلت  خواب 
»نوش  پی  در  برخی  کرد  تصور  چنین 
دارویی پس از مرگ سهراب« هستند که 
پالسکوی  و  آبادان  متروپل  مانند  دیگر 
پایتخت که بسیاری را داغدار و خسارت 
است. گذشته  کار  از  کار  دیگر  کرد  زده 
مشابه  ساختمان های  قم  در 
داریم فراوان  متروپل  و  پالسکو 
و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
وجود  به  اشاره  با  قم  ایمنی  خدمات 
سطح  در  امنی  نا  بازارهای  و  مکان ها 
در  ویژه  به  قم  در  می گوید:  قم  شهر 
تردد  بیشترین  که  شهر  مرکزی  هسته 
داده  اختصاص  خود  به  را  جمعیتی 
به  که  هستند  مکان هایی  و  بازارها 
می توانند  سست  سازه  و  حریق  شرایط 
بیندازند،  خطر  به  را  نفر  هزاران  جان 
بازارهایی مانند حجت، ملت و کویتی ها 
هسته  در  که  پاساژهایی  دیگر  و  صفا  و 
می تواند  که  دارند  فعالیت  شهر  مرکزی 
همراه  به  را  نفر   ۱۰۰ از  بیش  تلفاتی 
توجهی  آنها  ایمنی  به  اگر  باشند  داشته 

. د نشو
با این سؤال  عباس جعفری در پاسخ 
بودن  ایمن  نا  به شرایط  توجه  با  که چرا 
نگرفته  صورت  اقدامی  بازارها  این 
حسب  بر  نشانی  آتش  می گوید:  است، 
وظیفه ذاتی خود که بررسی و دقت نظر 
دیگر  و  لحاظ حریق  به  ایمنی  زمینه  در 
با  را  مکاتباتی  و  هشدارها  حوادث، 
هیئت  هم چنین  و  نظارتی  دستگاه های 
با  اما  است  داشته  بازارها  این  امنای 
و  اقتصادی  وضعیت  و  شرایط  به  توجه 
از  نگرانی  و  بازاریان  معیشت  به  توجه 
بیکاری و هم چنین پیشگیری از مسائل 
پلمب  برای  اقدامی  مسئوالن  اجتماعی 
انجام  بازارها  این  تجاری  واحدهای 

. هند نمی د
در قم مشابه پالسکو و متروپل فراوان 
و  بیمارستان ها  پاساژها  بر  عالوه  داریم 
بزرگ  اماکن  برخی  حتی  و  بانک ها 

هستند الزم  ایمنی  فاقد  مذهبی 

هشداری  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
در  می کند:  بیان  و  داده  تأمل  قابل 
فراوان  متروپل  و  پالسکو  مشابه  قم 
بیمارستان ها  پاساژها  بر  عالوه  داریم 
بزرگ  اماکن  برخی  حتی  و  بانک ها  و 
که  هستند  الزم  ایمنی  فاقد  مذهبی 
و  زلزله  مانند  حادثه ای  وقوع  صورت  در 
خطرناک  بحرانی  می تواند  آتش سوزی 

بزند. دامن  قم  در  را 
چالش  و  امن  نا  سازهای  و  ساخت 

قم در  ساز 
مدیرعامل  گفت وگوی  به  توجه  با  اما 
آتش نشانی و خدمات ایمنی قم که هرز 
استفاده  با  را  هشدارهایی  گاهی  چند 
مختلف  نامه نگاری های  و  تریبون ها  از 
می دهند  امر  مدیران  و  دستگاه ها  به 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیرکل 
گذشته  روزهای  طی  قم  دادگستری 
دانشگاه  در  جانبه  چند  نشستی  طی 
گونه  متروپل  »ساختمان های  نام  با  قم 
قم  ملت  بازار  که  داد  هشدار  قم«  در 
پر  و  خطرناک ترین  از  مرکزی  هسته  در 
شمار  به  طراحی  و  معماری  چالش ترین 
شود. ویژه ای  توجه  آن  به  باید  که  رفته 
یک  می کند:  عنوان  کاویانی  سعید 
تاریخی  بافت  در  قم  شهر  جمعیت  سوم 
حالی  در  هستند  ساکن  فرسوده  یا  و 
ساز  و  ساخت  چالش  با  قم  کل  در  که 
بررسی  زمینه  در  است  روبرو  بسیاری 
همه  قم  شهر  ساختمان های  ایمنی 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  از  سازمان ها 
هم چنین  و  شهرداری  و  اصناف  اتاق  تا 

کنند. همکاری  باید  دادستانی 
بعد  در  می تواند  قم  حادثه 
باشد داشته  باالیی  تبعات  بین الملل 

از اعضای شورای اسالمی شهر  یکی 
موضوعی  به  قم  بازار  با  گفتگو  در  قم 
نشود  توجه  آن  به  اگر  که  اشاره می کند 
عمیق تر  قم  در  را  فاجعه  این  می تواند 
قم  کالن شهر  در  می گوید:  وی  کند؛ 
دارند  وجود  بسیاری  ایمن  نا  سازه های 
از  اگر  به ویژه در هسته مرکزی شهر که 

وجود  با  شود  نگاه  آن  به  دیگری  زاویه 
و  کشور   ۱۰۰ از  خارجی  اتباع  حضور 
فاجعه  عمق  می توان  آن  بودن  زائرپذیر 
بین المللی  ابعاد  در  و  باالتر  مراتب  به  را 

کرد. پیش بینی 
باید  می افزاید:  آمره  معصومه 
و  ایمنی  مسائل  به  توجه  زمینه  در 
در  ساختمان ها  ایمنی  سطح  ارتقای 
هم چنین  و  اصناف  و  شهرداری  قم 
نظام  و  صمت  سازمان  و  دادستانی 
که  تکالیفی  به  نسبت  همه  مهندسی 

کنند. مسئولیت  احساس  دارند 
تاریخی بافت  مقاوم سازی 

ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس 
استان قم نیز به خبرنگار بازار می گوید: 
در  خصوص  به  ساختمان ها  از  برخی 

عمر  از  قم  شهر  فرسوده  بافت  مناطق 
مقاوم  قابل  و  است  گذشته  آنان  مفید 
قبل  باید  آنان  مالکان  و  نیستند  سازی 
به  نسبت  دهد  رخ  حادثه ای  آنکه  از 

گذشته  سال  کنند؛  اقدام  بنا  بازسازی 
آتش  اثر  بر  سحر  مجتمع  در  اتفاقی 
نشان  حادثه  این  که  داد  رخ  سوزی 
و تعمیر  به حوزه نگهداری  باید  می دهد 
جلوگیری  بحث  و  شود  ویژه ای  توجه 
کار  پایان  صدور  از  قبل  بهره برداری  از 

باشد. توجه  مورد 
به خصوص در  از ساختمان ها  برخی 
عمر  از  قم  شهر  فرسوده  بافت  مناطق 
مقاوم  قابل  و  است  گذشته  آنان  مفید 

نیستند سازی 
متأسفانه  می افزاید:  مقومی  امین 

اماکن  همانند  پروژه ها  از  برخی  در 
فاقد  فردی  هستیم  شاهد  صنعتی 
صالحیت نقشه تهیه می کند و بر همان 
و  می گیرد  صورت  ساز  و  ساخت  اساس 

آن  اجرای  روند  بر  نیز  خاصی  نظارت 
نمی پذیرد. صورت 

الزم  شده  مطرح  موارد  به  توجه  با 
و  اجرایی  دستگاه های  همه  که  است 
برای  خود  توانایی  و  ظرفیت  با  مسئول 
قم  پاساژهای  و  بازارها  ایمن سازی 
محل  روزانه  که  بازارهایی  کنند؛  اقدام 
به  که  است  زائرانی  و  شهروندان  گذر 
باز  اماکن  این  به  آنها  پای  خرید  قصد 
استانی  مسئوالن  به  باید  لذا  می شود؛ 
»عالج  که  زد  گوش  را  ضرب المثل  این 
► کرد.«      باید  وقوع  از  قبل  را  واقعه 

در قم ساختمان های مشابه پالسکو و متروپل فراوان داریم؛ 

● بمب ساعتی زیر پای قمی ها    ●

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.
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۸۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۱۹ شماره  -رأی   ۱
به مساحت ۵۹/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲  باب ساختمان  ابوالفضل صالحیان فرزند علی در ششدانگ یک 
فرعی از ۱۰۳۴۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
۱۷۵ صفحه ۵۱۷ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۱۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ دفترخانه ۴۰ قم.)م 

 )۱۴۱۳۷ الف 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۸۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۲۴ شماره  رأی   -۲
محمد رضایی عارف فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۳/۸۵ مترمربع پالک 
شماره ۱۱۰۰۲ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسن 
ولی فرزند علی محمد خریداری به موجب سند رسمی شماره ۱۵۷۰۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۶ دفترخانه ۱۶ قم.)م 

الف ۱۴۱۳۸( 
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۲۲۸ شماره  -رأی   ۳
مترمربع  به مساحت ۱۲۰/۵۰  باب ساختمان  در ششدانگ یک  رودولنو  فرزند  ترونکوسو حسینی  دیاناسینتیا 
پالک شماره ۱۰۶۳۳  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۶۲۳۹۶ 

 )۱۴۱۳۹ الف  قم.)م   ۴ دفترخانه   ۱۳۶۹/۰۷/۱۸ مورخ 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۱۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۱۷ شماره  رأی   -۴

شماره  پالک  مترمربع   ۱۸۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  فرمان  فرزند  شایسته  هژیر  حسین 
۱۰۵۳۰ و ۱۱۱۹۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۴۵۹۹۱ مورخ 

الف ۱۴۱۴۰( )م  قم.  دفترخانه ۲۹   ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۲۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۷۲ شماره  رأی   -۵
شماره  پالک  مترمربع   ۱۴۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  فردوئی  مرسلی  ایوب 
۱۰۹۸۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 
۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۲۱۰۲ خریداری به موجب سند ۱۵۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ دفترخانه ۷ قم.)م الف 

)۱۴۱۴۱
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۵۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۰ آقای احمد 
بابائیان فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۴/۲۰ مترمربع پالک شماره باقیمانده ۷۰۴۱ 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۲ صفحه ۳۳۷ 

خریداری به موجب سند رسمی شماره ۵۶۸۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ دفترخانه ۲۴ قم.)م الف ۱۴۱۴۲(
۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۶۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۸ آقای سید 
محمد طهوری فرزند سید عزیز در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۲۰۷ 
مترمربع پالک شماره ۱۰۸۶۱ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 
۴۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ و اقرارنامه اصالحی شماره ۴۸۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ دفترخانه ۴۲ قم.)م 

الف ۱۴۱۴۳(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۹۷ شماره  رأی   -۸

عباس امیدوار اشکلک فرزند اسکندر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
۲۰۷ مترمربع پالک شماره ۱۰۸۶۱ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 
۴۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ و اقرارنامه اصالحی شماره ۴۸۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ دفترخانه ۴۲ قم.)م 

الف ۱۴۱۴۴(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۳۰۴ شماره  رأی   -۹
 ۲۰۷ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  رجب  فرزند  میرزائی  محمود 
مترمربع پالک شماره ۱۰۸۶۱ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 
۴۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ و اقرارنامه اصالحی شماره ۴۸۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ دفترخانه ۴۲ قم.)م 

)۱۴۱۴۵ الف 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست 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 عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
ک  پال به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  که  داشته  اعالم   ۰۳۸۵۱۰۲۴۳۷ ملی  شماره  به  نسب  مختاری  صدیقه  خانم 
سال  الف  سری   ۱۶۴۰۳۶ شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  قم  یک  ثبت  بخش  در  واقع  اصلی،   ۱۰۵۹۸ از  فرعی   ۱۹
شده  تسلیم  و  صادر   ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۴۷۹۵ الکترونیکی  دفتر  در  نسب  مختاری  صدیقه  خانم  نام  به   ۹۸
نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  سند  انگاری،  سهل  علت  به  و  است 
گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد  لذا  است، 
پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از 
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )۱۵۴۵۲ الف  )م  شد. 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه

آقای سید علی اصغر ابطحی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۴۰ فرعی از 
۱۲۸ فرعی از ۱۰۹۱۲ اصلی واقع در بخش یک قم ذیل دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۸۷۸۰ به نام محسن صدرائی 
طباطبائی ثبت و سند تک برگی ۴۵۲۱۸۴ ج ۹۷ صادر شده است سپس به موجب سند قطعی ۴۳۵۰۸ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۵ 
دفترخانه ۵۱ قم به سید علی اصغر ابطحی منتقل شده است و برابر سند رهنی ۴۳۵۰۹ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۵ دفترخانه ۵۱ قم 
در نزد بانک ملی در رهن قرار گرفته است که سند مالکیت اولیه به علت جابجائی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده اند ، لذا مراتب باستناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می 
گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۴۵۱(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه

حال  این  با  برود".  سرش  به  بزرگی  "کاله 
دو طالق  پسر هر  و  که دختر  ازدواجی  در 
تر است. این نگاه ها کمرنگ  گرفته باشند 
هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 
روانی  پختگی  از  طرفین  اگر  که  گفت 
برخوردار باشند توان مدیریت حاشیه های 
داشت. خواهند  بیشتر  را  ازدواجی  چنین 
جمله  از  روان درمانگر،  این  گفته  به 
با  ازدواج  در  توجه  قابل  و  مهم  مسائل 
داشته  را  مشترک  زندگی  سابقه  که  فردی 
توانسته  اندازه  تا چه  این فرد  آن است که 
"هضم"  اصطالح  به  را  خود  قبلی  رابطه 

کند تا آسیب های رابطه قبلی را وارد رابطه 
نکند. جدید 

جدید  رابطه  با  قبلی  رابطه  مقایسه  وی 
در  قبلی  رابطه  حساسیت های  اعمال  و 
رابطه جدید را از جمله چالش های ازدواج 
طالق  با  نتوانسته  که  کرد  عنوان  فردی  با 
خود کنار آید و تاکید کرد: باید توجه کرد 
چقدر رابطه قبلی و ازدواج قبلی برای فرد 
طالق  با  توانسته  آیا  است؟،  شده  تمام 
خود کنار آید یا همچنان در صحبت هایش 
گرچه  می گوید؟.  سخن  قبلی  ازدواج  از 
شد  قبلی  رابطه  جزئیات  وارد  نباید  خیلی 

حتما  اما  کرد  سوال  فرد  از  آن  درباره  و 
سابقه  که  مقابل  طرف  از  مجرد  فرد  باید 
دلیلی  و  طالق  علت  درباره  دارد  طالق 
کند  سوال  دارد  مجدد  ازدواج  برای  که 
افراد  گاهی  شود.  مشخص  فرد  نگرش  تا 
نسبت به ازدواج قبلی و همسر قبلی خود 
سوء گیرانه و جهت گیرانه صحبت می کنند 
و خیانت همسر  بودن  به شکاک  را  و علت 
قبلی نسبت می دهند. در چنین شرایطی 
حتی می توان با همسر قبلی طرف مقابل 
شد  متوجه  تا  کرد  صحبت  نظر  دقت  با 

است. بوده  چه  طالق  علت 

معتقد  حال  عین  در  روانشناس  این 
رابطه  جزئیات  درباره  پرسش  که  است 
فکری،  وسواس  ایجاد  باعث  قبلی 
مقابل  طرف  به  نسبت  بددلی  و  شکاکیت 
ذهن  در  احساسات   این  چون  و  شده 
جزئیات  درباره  نباید  می شوند  ماندگار 
کرد. سوال  مقابل  طرف  از  قبلی  ازدواج 
شد  یادآور  همچنین  روان درمانگر  این 
که برای ازدواج مجدد در حالت عادی که 
بوده  برخوردار  نسبی  روان  سالمت  از  فرد 
شش  باید  حداقل  دارد،  کافی  گاهی  آ و 

باشد. گذشته  قبلی  ازدواج  اتمام  از  ماه 

درباره  خود  سخنان  پایان  در  تکلو 
در  است  ممکن  که  نظرهایی  اختالف 
طالق  سابقه  دارای  فردی  ازدواج  خالل 
کرد:  نشان  خاطر  دهد،  رخ  مجرد  فرد  با 
ازدواج  تجربه  مجرد  فرد  آنکه  دلیل  به 
را  تجربه  این  مقابل  طرف  اما  ندارد 
و  فاصله   فکری  نظر  از  است  ممکن  دارد، 
درواقع  ایجاد شود.  آنها  بین  نظر  اختالف 
نگاه  نیازمند  اصطالح  به  ازدواجی  چنین 
داشتن  دوست  صرف  و   است  ُدنگ  شش 
نمی کند./   کفایت  ازدواج  برای  یکدیگر 

► ایسنا   


