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مدیرعامل آبفای استان: معاون سیاسی، امنیتی استاندار قم: انتقاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از 
صدور مجوز برای مراکز دخانیاتی؛

آب مشترکین 
بـدمصــرف قطــع 

می شود

شهر قم به عنوان 
شهر بدون دخانیات 

معرفی شود 

تعداد باالی اتباع و
سکونت های حاشیه ای اصلی ترین 
چالش های قم هستند

صفحه 2 صفحه 3 صفحه 3

صفحه 8

گفتگوی خبرنگار »گویه« با معاون ورزش و جوانان قم پیرامون اوقات فراغت؛گفتگوی خبرنگار »گویه« با معاون ورزش و جوانان قم پیرامون اوقات فراغت؛

صفحه صفحه 22سلطه قهوه خانه ها بر تفریح جوانان قمیسلطه قهوه خانه ها بر تفریح جوانان قمی

 »گویه« بررسی کرد: »گویه« بررسی کرد:

جذب سرمایه گذاری در قم، مشکل تمام استاندارها!جذب سرمایه گذاری در قم، مشکل تمام استاندارها!

◄    رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: بر اثر باد، طوفان و 
کشاورزی  بخش  به  تومان  میلیارد   ۳۲ از  بیش  مبلغ  اخیر  بارش های 

شده است. وارد  خسارت  استان 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم ،محمد رضا  به گزارش 
به  مدت  این  در  قم  بارندگی  میانگین  اینکه  به  اشاره  با  رضا  حاجی 
اولیه  برآورد  داشت:  بیان  شده است،  ثبت  متر  میلی   ۳۱.۶ میزان 
در  مونسون  پدیده  به  موسوم  رگباری  بارش  و  طوفان  و  باد  خسارت 
به  ریال  میلیارد   ۳۲۰ از  بیش   ۱۴۰۱ مردادماه  در  قم  استان  سطح 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: 

خسـارت
 32 میلیارد تومانی طوفان 

به کشاورزی قــم

وارد  استان  کشاورزی  بخش 
شده است.

خسارت  میزان  افزود:  وی 
به  کشاورزی  بخش  به  شده  وارد 
 ۹۶ گیاهی  تولیدات  در  تفکیک 
دام  ریال،  میلیون   ۳۰۰ و  هزار 
 ۸۳۰ و  هزار   ۱۰ آبزیان  و  طیور  و 
زیرساخت های  و  ریال  میلیون 
کشاورزی )آب و خاک، ساختمان، 
تاسیسات، ادوات کشاورزی و ... ( 
۲۲۰ هزار و ۵۰ میلیون ریال است 
بیشتر  بررسی های  همچنین  و 

دارد. ادامه  همچنان 
اقدام های  گفت:  رضا  حاجی 
انجام گرفته و در حال انجام در این 
مدیریت  جلسات  برگزاری  مدت 
با  هماهنگی  و  سازمان  در  بحران 

اعزام  استانداری،  بحران  مدیریت 
آسیب  مناطق  به  پهنه  کارشناس 
اولیه  برآورد  و  احصا  برای  دیده 
نیاز  مورد  اقالم  تامین  خسارت، 
عشایر،  مناطق  در  غذایی  مواد  و 
برای  آالت  ماشین  تامین  پیگیری 
بازسازی  اولیه  اقدام های  انجام 
اقدام های  پیگیری  بازتوانی،  و 
و  مزارع  آب  تامین  برای  الزم 
گزارش های  ارسال  و  بندی  جمع 
بحران  مدیریت  به  خسارت  اولیه 
و  بحران  مدیریت  و  استانداری 
متبوع  وزارت  عامل  غیر  پدافند 

. ست ا
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
قم در پایان افزود: راستای جبران 
به  وارده  خسارت های  از  بخشی 

پیشنهادهایی  بخش،  کشاورزان 
هزینه ای  اعتبارت  تامین  قبیل  از 
خسارت  کشاورزان  به  کمک  برای 
تملکی  اعتبارات  تامین  دیده، 
زیرساخت های  بازسازی  به منظور 
و  ادوات  جمله  از  دیده  خسارت 
بندها  و  گذاری  لوله  و  کانال ها 
تسهیالت  امهال  موارد،  دیگر  و 
استناد  به  دیدگان  خسارت  بانکی 
و  ششم  برنامه   ۳۳ ماده  خ  بند 
قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت 
مدت  با  دیدگان  خسارت  به 
داده  سال  سه  حداقل  بازپرداخت 

شده است.
در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه 
همچنین  هستند،  فعال  قم  در 

بخش  تولید  متوسط  میزان 
سال  در  استان  این  کشاورزی 
۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت 
و  شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،  

است. گلخانه ای 
بخش  بهره برداران  بیشتر 
استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی 
به نحوی که  می دهند  تشکیل 

 ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی 
در  روستاییان  اشتغال  درصد 
به  را  استان  مختلف  بخش های 
► داده است.    اختصاص  خود 

یادداشت - مرتضی نجفی قدسی 

مقابله و مصاف با جنگ نرم دشمنان 
وظیفه همگانی است                                                   
صفحه 5

رکود حاکم بر والیبال قم و راهی که در پیش است! 

 شکوفایی والیبال استان چگونه 
رقم می خورد؟                                                  
صفحه 2

مدیرکل ارشاد قم:  

 یکهزار و ۴۴۲ ناشر در استان قم فعالیت 
می کنند                                                  
صفحه 5

منفی شدن دیدگاه ها به ترامپ در نظرسنجی ها   

 راه سخت پیش روی ترامپ در انتخابات 
درون حزبی                                                   
صفحه 7

گزیـده خبـرها

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد    /    تلفن: 09184480402
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۵۸۶ از  فرعی   ۶۳۱ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام حیدر علی خدایاری و کبری جباری سلمی   فرزند  – پالک ۱۱۲  که  – بن بست دهم  امین کوچه ۳۱  بلوار  اراضی 
عبدالحمید - ابوالحسن می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی 
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مورخ   ۱/۲۵۶۱ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰7  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 7۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

ارائه نماید./ )م الف ۱۵۳۴۲(  قضائی را نیز به این اداره 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 7۶ فرعی از ۱۰۴۶7 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی 
بنام نجمه ساالر مرادی  فرزند حسن می  الزمان پالک ۵  که  – کوچه شهدا کوی صاحب  ۱۵ خرداد کوچه آتش نشانی 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت 
نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۴۸۲7 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ تحدیدحدود پالک مذکور در 
روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰7  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
ماه  7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده 
پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه 

نماید./ )م الف ۱۵۳۴۱( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

مدیرعامل آبفای استان:
آب مشترکین بدمصرف قطع 

می شود

برای  اخطار   75 صدور  از  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مشترکین بدمصرف آب خبر داد و گفت: آب مشترکین بدمصرفی که 

می شود. قطع  نمی کنند  توجه  اخطارها  به 
مهندس  قم،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  حفظ  لزوم  و  استان  در  آب  کمبود  به  اشاره  با  بختیاری  حسن 
تیرماه  اواسط  از  آب  پلیس  تشکیل  از  دسترس،  در  منابع  از  حراست 
به هدر رفت  پلیس آب هشدار  و گفت: وظیفه اصلی  داد  در قم خبر 
منظور  به  پرمصرف  مشترکین  به  تذکر  و  مختلف  بخش های  در  آب 

است. مصرف  الگوی  رعایت 
وی با بیان اینکه نیروهایی که در قالب پلیس آب ساماندهی شده اند 
دارند،  غیرخانگی  و  خانگی  بدمصرف  اماکن  از  بازدیدهایی  روزانه 
اظهار داشت: در بازدیدهایی مختلفی که تاکنون صورت گرفته است 
مشترکین  این  برای  اخطار   75 پرمصرف،  مشترکین  به  تذکر  ضمن 

است. شده  صادر 
تعداد  این  از  شد:  یادآور  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  مربوط  مورد   20 خانگی،  مشترکین  به  مربوط  مورد   25 اخطار، 
نیز  مورد   7 و  غیرخانگی  اماکن  به  مربوط  مورد   23 سبز،  فضاهای 

است. بوده  رایگان  اماکن  به  مربوط 
توجه  اخطارها  به  که  بدمصرفی  مشترکین  آب  قطع  اینکه  بیان  با  وی 
جاری  هفته  از  کرد:  خاطرنشان  دارد،  قرار  کار  دستور  در  نمی کنند 
اماکن  با  نیز  اولویت  و  شد  خواهد  انجام  خصوص  این  در  الزم  اقدام 

بود. خواهد  اداری  و  غیرخانگی 
در  صرفه جویی  بر  آبی،  منابع  کمبود  به  اشاره  با  ادامه  در  بختیاری 
استفاده از آب و جلوگیری از هدر رفت این مایع حیاتی تأکید کرد و 
گفت: با همراهی همه مردم و صرفه جویی 10 درصدی که از ابتدای 
در  که  آبی  تنش  از  می توانیم  است،  شده  تأکید  آن  بر  تابستان  فصل 

کنیم. عبور  مشکل  بدون  داریم  قرار  آن 

80 درصد مصوبات سفرهای 
استاندار قم به شهرستان 

جعفرآباد اجرایی شد

در بازدید روز یکشنبه استاندار قم از شهرستان جعفرآباد و در حاشیه 
مصوبات  درصد   ۸۰ شدن  اجرایی  مردم  با  چهره  به  چهره  گفتگوی 

شد. اعالم  شاهچراغی  تقی  محمد  سید  قبلی  سفرهای 
به گزارش روابط عمومی استانداری  قم، سید محمدتقی شاهچراغی 
حسینیه  و  مسجد  در  حضور  با  جعفرآباد،  شهرستان  از  بازدید  ضمن 

این شهر، با مردم  دیدار و گفت  و گو کرد.
آتش نشانی  پایگاه  از  بازدید  و  پاجیان  روستای  از  بازدید  در  وی 
تکمیل  کشور،  وزیر  عمرانی  معاونت  با  تماسی  طی  نیز  روستا  این 

کرد. پیگیری  را  پایگاه  این  تجهیزات 
به منظور  مخابرات  با  هماهنگی  ضمن  همچنین  قم  استاندار 
راه اندازی ۱۲۵ برای این منطقه، مطرح کرد: فرمانداری جعفریه نیز 
پایگاه  به  نجات  و  امداد  تجهیز  برای  را  تومانی  میلیون   ۲۰۰ اعتبار 
حد  در  نیز  هالل احمر  و  است  داده  اختصاص  پاجیان  آتش نشانی 

باشد. داشته  پایگاه  این  به  کمک هایی  توان 
بنیاد  کرد:  تأکید  جعفرآباد،  روستای  از  بازدید  در  و  ادامه  در  وی 
کوچ  و  روستا  به  عمرانی  کمک  بحث  در  اسالمی  انقالب  مسکن 

کند. پیدا  ورود  تومانی  میلیون   ۵۰۰ اعتبار  با  زمین ها 
رئیس  از  جعفریه  در  زنده  دام  خرید  موضوع  پیگیری  است،  گفتنی 
از  منطقه  این  آب  کمبود  مشکل  پیگیری  و  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اقدامات استاندار قم در  از دیگر  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم 

بود. سفر  این 
جعفریه  شهرستان  به  سفر   7 تاکنون  قم  استاندار  است،  ذکر  به  الزم 
تاکنون  سفرها،  این  مصوبات  درصد   ۸۰ از  بیش  که  است  داشته 
بهسازی  به  می توان  آن ها  مهم ترین  ازجمله  که  است  شده  اجرایی 

کرد. اشاره  جعفریه  شهر  به  دسترسی  مسیر  آسفالت 

خبـر

◄    معاون فرهنگی و امور ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان قم گفت: بسترهای الزم به منظور خلق 
امیدواریم  که  است  شده  فراهم  جوانان  توسط  نوآوری 
موفقیت های  به  بتوانند  ظرفیت ها  این  از  استفاده  با 

یابند. دست  گوناگون 
به  فراغت  اوقات  تقوی:  حسین  محمد  سید 
زمان هایی گفته می شد که هر فرد متناسب با خلقیات 
که  می ریزد  جداگانه ای  برنامه ریزی  خود  روحیات  و 
نیز  افراد  مالی  توانایی های  و  سن  روحی،  نیازهای  به 

دارد. بستگی 
نوجوانان جامعه در طول  و  اینکه جوانان  به  باتوجه 
مشغول  دانشگاه ها  و  مدارس  در  تحصیل  به  سال 
اوقات  زمان  بیش ترین  گفت  می توان  هستند، 
برنامه های  باید  که  تابستان است  فراغت شان در فصل 
شکل  بهترین  به  فصل  این  گذراندن  این  برای  مناسب 

باشند. داشته  را 
در  بسیاری  تاثیر  که  موضوعی  یک  راستا  این  در 
اوقات فراغت جوانان دارد، موضوع ظرفیت های استان 
نوجوانان  و  جوانان  برای  استان  برنامه های  گستره  و 
است که متاسفانه در استان قم کم تر جوانی نسبت به 
از آن ها احساس  و  را داشته  برنامه ها، آگاهی الزم  این 

می کند. رضایت 
مهران حاجی غالمرضا جوان 28 ساله قمی در این 
راستا و در گفتگو با خبرنگار »گویه«، با اشاره به اینکه 
در  نوجوانان  و  جوانان  ویژه  که  برنامه هایی  از  بسیاری 
استان پیاده می شود، از نظر اطالع رسانی دارای ضعف 
است، اظهار کرد: همچنین مشکل دیگری که در این 
کننده  خسته  و  بودن  تکراری  بحث  دارد،  وجود  راستا 

برنامه ها است. این  بودن 
اوقات  و  تفریح  این سوال که عمده  به  وی در پاسخ 
فراغت شما در چه مکان هایی گذرانده می شود، عنوان 
کرد: قالبا جوانان قمی برای گذران وقت به یکی از سه 
می کنند  مراجعه  کافه ها  و  گیم نت  قهوه خانه،  مکان، 
که باتوجه به افزایش قیمت ها و توان مالی این جوانان 
به تدریج شاهد کم رنگ شدن جایگاه کافی شاپ ها در 

فراغت جوانان هستیم. اوقات  برنامه 
این شهروند قمی افزود: البته باشگاه ها و سالن های 
اوقات فراغت  نیز می توانند در سهم مهمی در  ورزشی 

جوانان داشته باشند.
جواد برات، روانشناس بالینی در پاسخ به این پرسش 
از  جوانان  استقبال  کاهش  چگونگی  راستای  در  که 
سالم؛  و  امن  های  محیط  به  ترغیب  و  ناسالم  مراکز 
گفت: نسل امروز به اماکن تفریحی برای گذران اوقات 
اما  نیازهای خود احتیاج دارد  به نوع  با توجه  فراغتش 
آیا در کشور ما چنین بسترسازی برایشان وجود دارد؟ 
خانم  برای  فراعت  اوقات  از  استفاده  شرایط  همچنین 

سطح  در  بخواهد  بانویی  اگر  نیست،مثال  مساعد  ها 
شهر بدود و یا به پارک برود با مشکالت و مزاحمت های 
به  منجر  امنیت،  عدم  همین  که  شده  مواجه  خیابانی 
قبیل قهوه خانه ها می  از  پاتوق هایی  در  زنان  حضور 

شود.

قهوه  و  قلیان  بحث  در  کرد:   تاکید  روانشناس  این 
تعطیلی  و  سلبی  برخورد  جای  به  مسئوالن  ها،  خانه 
موقت قهوه خانه ها می توانستند فقط به چندین مراکز 
مجوز دهند تا هم تحت نظارت باشند و هم افرادی که 
فضاهای  وارد  دارند،  اینچنینی  های  مکان  به  گرایش 

شوند. شده  کنترل  و  منتخب 
برات افزود: به اعتقاد بنده جامعه امروز نیاز مبرم به 
فراغت  اوقات  باید  واقع  ،در  دارد  فراغت  اوقات  برنامه 
تفریحات  از  برخی  در  خالصه   اینکه  جای  به  مردم 
تر  وسیع  شود  سراها  قلیان  و  قلیان  مانند  ناسالمی 
شود و نسبت به اقشار مختلف و نیاز جوانان قشرهای 
مختلف جامعه به فضای تفریحی نیاز دارد و باید نسبت 
و  طراحی  و  ریزی  برنامه  ها  خواست  هاو  نیاز  این  به 

گیرد. صورت  ساخت 
با علل گرایش جوانان به قلیان سراها  وی در رابطه 
به  آراسته  ای  گونه  به  ها  سرا  قلیان  شرایط  گوید:  می 
گل و سبزه و آبشار است که یه فرد می تواند ساعت ها 
سپری  را  خوشی  اوقات  دوستانه  جمع  در  و  آرامش  با 
و  سمت  به  را  جوان  جامعه  بخواهیم  اگر  بنابراین  کند 
از سوی دولت  باید  تفریحات سالم هدایت کنیم  سوی 
شود. اعالم  جایگزین  تفریحی  های  مکان  مسئوالن  و 

برنامه ریزی  با  تواند  واقع دولت می  برات گفت: در 
های  کمپین  ورزشی،  مراکز  تئاتر،  سینماها،  مدون 

کوهنوردی را نیم بها کند تا هم مردم به استفاده از آن 
ترغیب شوند و هم گرایش بیش از اندازه از مراکز ناسالم 

یابد. کاهش 
در همین رابطه محسن فارسی معاون فرهنگی و امور 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در گفتگو با 

اوقات فراغت پدیده ای است  اینکه  به  با اشاره  »گویه« 
وشکوفایی  رشد  برای  بستر  مناسب ترین  می تواند  که 
فراغت  اوقات  همچنین  کرد:  اظهار  باشد،  استعدادها 
آسیب های  و  ازمشکالت  بسیاری  موجب  می تواند 

باشد. اجتماعی 
وی با بیان اینکه باید با آگاهی و دانش الزم و کافی 
برای این پدیده برنامه ریزی سنجیده و منظمی داشته 
استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  کرد:  عنوان  باشیم، 
در  آموزشی  دوره های  برگزاری  با  ورزشی  زمینه  در  قم 
  ... و  شنا  والیبال،  فوتبال،  ازجمله  مختلف  رشته های 
نوجوانان  و  فراغت جوانان  اوقات  در جهت غنی سازی 

است. کرده  حرکت 
و  ورزش  اداره کل  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
به  برنامه ها  این  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  جوانان 
برگزار می شوند، مطرح کرد:  ورزشی  همت هیأت های 
اردوهای  و  با برگزاری مسابقات  این هیأت ها همچنین 
برای  هیجان  و  شادی  نشاط،  ایجاد  موجبات  ورزشی 

می نمایند. فراهم  را  مختلف  اقشار 
مهارت  بر  تکیه  با  جوانان  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
جهت  دوم  گام  بیانیه  بر  مبتی  آموزش های  و  آموزی 
توسط  جوانان  بصیرت افزایی  و  توانمندسازی 
سازمان های مردم نهاد در خانه جوان برنامه ریزی و در 

است. اجرا  حال 

برگزاری  با  آموزش ها  کنار  در  اینکه  بیان  با  فارسی 
مسابقات  برگزاری  و  مناسبتی  جشنواره های 
کتاب خوانی و شعرخوانی به دنبال ورود به اوقات فراغت 
امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  استان  جوانان 
به  جوانان  بیش تر  ومشارکت  محور  مردم  برنامه های  با 
ویژه در اجرای برنامه های خالقانه و کارآفرینی بتوانیم 
پیگیری  بیش تری  وسعت  به  و  غنی تر  را  موضوعات 

. کنیم
وی با اشاره به اینکه تمام اماکن ورزشی از ساعت 7 
صبح الی 12 شب پذیرای شهروندان جهت نام نویسی 
اطالع رسانی  در حوزه  کرد:  تصریح  فعالیت هستند،  و 
صورت  به  و  مجازی  فضای  بستر  دو  در  فعالیت ها 
تخصصی در اماکن ورزشی انجام می شود که مخاطبان 
می توانند پس از انتخاب رشته مورد عالقه خود، اخبار و 

کنند. دنبال  را  متناسب  ورزشی  اطالعیه های 
ورزش  اداره کل  ورزشی  امور  و  فرهنگی  معاون 
لزوم  به  باتوجه  اینکه  بیان  با  قم  استان  جوانان  و 
موازی  حذف  دنبال  به  مختلف  ابعاد  در  ظرفیت سازی 
از  استفاده  همچنین  شد:  یادآور  هستیم،  کاری ها 
ظرفیت های دستگاه های اجرایی به منظور بهره مندی 
همچنین  و  آن ها  امکانات  از  مختلف  اقشار  بیش تر 
فضاهای  و  امکانات  از  برخوردار  کم  مناطق  استفاده 
اداره کل  اولویت های  دیگر  از  موجود  ورزشی  فرهنگی 

است. جوانان  و  ورزش 
جوانان  استقبال  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کرد:  بیان  است،  بوده  چگونه  برنامه ها  این گونه  از 
خوشبختانه استقبال جوانان از برنامه ها همیشه به ویژه 
تعداد  که  به حدی  بوده  عالی  بسیار  تابستان  در فصل 
متقضایان از ظرفیت های موجود نیز بیش تر بوده است.

بخش  کمک  به  امیدواریم  داد:  ادامه  فارسی 
خصوصی و همت مردمی ظرفیت ها و امکانات بیشتری 

آوریم. وجود  به  جوانان  ویژه  به  مردم  برای  را 
وی با اشاره به اینکه بدون ترید خلق نوآوری به همت 
جوانان صورت می گیرد، ابراز کرد: بستر و زمینه کلی به 
این منظور فراهم شده و نمی توان فعالیت های ورزشی 
و دوره های آموزشی را تکراری دانست چراکه در هر در 
زمینه تمرین و ممارست پیوست موجب حرفه ای شدن 

فرد و دستیابی به موفقیت های بعدی را رقم می زند.
و  ورزش  اداره کل  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
کرد:  تاکید  پایانی  نکته  عنوان  به  قم  استان  جوانان 
فعالیت های  در  مشارکت  و  مطالبه گری  جهت  جوانان 
باید  فراغت  اوقات  غنی سازی  در  ویژه  به  اجتماعی 
عملکرد موثرتری داشته باشند تا بتوانیم گام های محکم 
و استوار با خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در 
راستای تحقق تمدن نوین اسالمی به همت جوان طراز 

► برداریم.    انقالب  اول 

گفتگوی خبرنگار »گویه« با معاون ورزش و جوانان قم پیرامون اوقات فراغت؛

● سلطه قهوه خانه ها بر تفریح جوانان قمی   ●

حال  در  اینکه  به  اشاره  ورزشی  کارشناس     ◄
است،  شده  حاکم  قم  والیبال  بر  خوبی  نظم  حاضر 
استان  والیبال  تا  است  شده   گسترده ای  تالش  گفت: 
برنامه های  شدن  اجرایی  با  و  بگیرد  خوبی  شکل  قم 
چهار ساله ای که مشخص شده است شاهد شکوفایی 

بود. خواهیم  قم  استان  والیبال 
ایسنا  با  گفتگو  در  ورزشی،  کارشناس  ملکی،  رضا 
والیبال  رشته  در  قم  استان  گذشته  در  کرد:  عنوان 
نمایندگانی در لیگ ها داشت؛ اما مشکالتی که اغلب 
مالی هم بودند سبب شد این مسیر قطع شود و دچار 

شویم. والیبال  در  رکود 
اینکه مهدی حلوایی سکوی  از  بعد  ادامه داد:  وی 
والیبال  شرایط  گرفت  عهده  به  را  والیبال  هدایت 
با  رابطه  در  مدونی  ریزی  برنامه  و  شد  مساعدتر 
رده های  در  جدید  چهره های  معرفی  و  استعدادیابی 
نونهاالن و نوجوانان طراحی شد تا بتوانند در بدنه تیم 

بدرخشند. ملی 
خوبی  نظم  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تالش  کرد:  اظهار  است،  شده  حاکم  قم  والیبال  بر 
گسترده ای شده  است تا والیبال استان قم شکل خوبی 

که  ساله ای  چهار  برنامه های  شدن  اجرایی  با  و  بگیرد 
مشخص شده است شاهد شکوفایی والیبال استان قم 

بود. خواهیم 
وی سالن پیامبر اعظم )ص( را که در اختیار هیئت 
امتیازهای  بهترین  از  یکی  است  قم  استان  والیبال 
اعظم  پیامبر  سالن  کرد:  بیان  و  دانست  قم  والیبال 
)ص( جز سالن های خوب کشور محسوب می شود که 
هیئت  اخیر  برنامه  همه  و  دارد  را  الزم  استانداردهای 
در همین  نیز  استعدادیابی  برنامه  از جمله  قم  والیبال 

است. شده  برگزار  سالن 
والیبال  بخش  در  اینکه  بیان  با  ورزشی  کارشناس 
اضافه  است،  شده  زده  امید  از  هایی  جرقه  نیز  بانوان 
کرد: اگر این توجه خاص به نوجوانان و استعدادهای 
می تواند  قم  استان  والیبال  باشد  داشته  ادامه  جدید 

باشد. داشته  گفتن  برای  حرفی 
یک  پایتخت  به  قم  استان  نزدیکی  داد:  ادامه  وی 
برقرار  خوبی  ارتباط  می توانیم  که  است  خوب  مزیت 
تا مربیان استان از دانش خوبی برخوردار شوند  کنیم 
معرفی  را  خوبی  نیروهای  پایه ها  سطح  در  بتوانیم  تا 

. کنیم

رابطه  در  کشور  ورزشی  برجسته  خبرنگار  این 
کرد:  عنوان  قم  استان  تیم های  مالی  مشکالت  با 
و  نیست  قم  استان  برای  فقط  تیم ها  مالی  مشکالت 

هستند. مواجه  آن  با  نیز  ها  استان   سایر 
وی با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان منابع 
نمی شود،  هم  تیم  دو  اعزام  هزینه  که  دارد  محدودی 
و  ریزی  برنامه  تالش،  اساس  بر  منابع  این  داد:  ادامه 
آن ها  بین  می کنند  کسب  هیئت  ها  که  قهرمانی هایی 

می شود. تقسیم 
روسای  نقش  به  اشاره  با  ورزشی  کارشناس  این 
هیئت ها در رفع مشکالت مالی تیم ها بیان کرد: اغلب 
روسای ه یئت ها قبل از انتخابات وعده جذب اسپانسر 
و ورود منابع مالی را می دهند و با این شیوه افکار را به 
سمت خودشان جلب می کنند اما بعد انتخابات کاری 
اداره کل ورزش و جوانان  به  انجام نمی دهند و چشم 

دارند.
مسئوالن قمی؛ ورزش را دریابید

این خبرنگار برجسته ورزشی کشور با تاکید بر اینکه 
مشکل وعده وعیدها باید بر طرف شود، اضافه کرد: در 
قم از شهرک های صنعتی نام برده می شود اما متاسفانه 

قدمی برای حضور آن ها در ورزش بر داشته نشده است 
و عده کمی در برخی رشته ها ورود کرده اند.

دست  به  مشکل  این  از  بخشی  اینکه  بیان  با  ملکی 
کرد:  اظهار  می شود،  حل  استان  پایه  بلند  مسئوالن 
در  کننده  شرکت  تیم های  بیشتر  کشور  سطح  در 
منابع  و  می کنند  شرکت  شهرداری ها  نام  به  مسابقات 
متاسفانه  اما  می شود؛  تزریق  ها  تیم  به  عظیمی  مالی 
شهرداری و شورای شهر استان قم در خواب خرگوشی 

نمی شناسند. ورزش  اسم  به  چیزی  و  هستند 
سقائیان،  که  است  حالی   در  این  کرد:  بیان  وی 
خدمات  بوده  اصفهان  شهردار  که  زمانی  قم،  شهردار 
شایانی را به ورزش اصفهان کرده است به همین خاطر 
متعجب هستم چرا در قم این تفکر و خدمات برایشان 

است. شده  بسته 
فکری  باید  اینکه  بیان  با  ورزشی  کارشناس  این 
اساسی شود؛ زیرا یکی از منابعی که می توانیم ایجاد 
شورای  شد:  یادآور  است،  شهرداری ها  ظرفیت  کنیم 
انجام نداده است  نیز در این خصوص کاری  اسالمی 
و به همین خاطر در اغلب رشته ها در حال عقب گرد 

► هستیم.    

رکود حاکم بر والیبال قم و راهی که در پیش است!

● شکوفایی والیبال استان چگونه رقم می خورد؟   ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

www.gooyeh-qom.com

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قم:
تعداد باالی اتباع وسکونت های 
حاشیه ای اصلی ترین چالش های 

قم هستند

باالی  تعداد  از  قم  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اصلی ترین  عنوان  به  قم  در  حاشیه ای  سکونت های  و  خارجی  اتباع 

کرد. یاد  استان  چالش های 
اجتماعی  تخصصی  کارگروه  در  زاده  حاجی  احمد  مهر،  گزارش   به 
فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده که با حضور معاون اجتماعی وزیر 
اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت  سالن  در  کشور 
ساالنه ۲۰ میلیون زائر وارد قم می شوند، اظهار کرد: در ماه محرم نیز 
برگزاری پر تعداد هیئت های مذهبی در این شهر ازجمله ویژگی های 

قم است. استان  خاص 
قم  استان  در  شده  ثبت  اتباع  هزار   ۲۵۰ حدود  اینکه  بیان  با  وی 
ازجمله  قم،  در  حاشیه ای  سکونت های  همچنین  کرد:  مطرح  داریم، 

هستند. استان  مشکالت  و  چالش ها 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم ادامه داد: جوان، 
ازجمله   … و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  مجازی،  فضای  خانواده، 
سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی  تخصصی  کارگروه  مباحث  اصلی ترین 

زنان و خانواده است.

خودروی سرقتی پس از 
تیراندازی ماموران پلیس در قم 

توقیف شد
تیبا۲  خودرو  دستگاه  یک  گفت:  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سرقتی با تالش مأموران انتظامی در محور قم به تهران پس از تعقیب 

شد. دستگیر  سارق  و  توقیف  گریز  و 
داشت:  اظهار  امیر مختاری  پلیس، سرهنگ  پایگاه خبری  گزارش  به 
شب گذشته در پی اعالم مرکز پیام مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو 
کار  دستور  در  موضوع  بالفاصله  تهران،  به  قم  محور  در  سرقتی  تیبا۲ 
مأموران انتظامی کوشک نصرت فرماندهی انتظامی شهرستان قم قرار 

گرفت.
شدند  عمل  وارد  خودرو  توقیف  قصد  به  مأموران  ادامه  در  افزود:  وی 
حداکثر  و  سرنشین  نفر  سه  با  ایست،  دستور  از  امتناع  با  راننده  اما 
سرعت قصد متواری شدن داشت که در نهایت پس از طی مسافتی با 

شد. دستگیر  راننده  و  متوقف  خودرو  الستیک،  به  تیراندازی 
مختاری با بیان اینکه یک قبضه سالح سرد از متهم کشف شده است، 
از بررسی مشخص شد سه نفر سرنشین تیبا مسافران بین  گفت: پس 
و گریز صورت گرفته  تعقیب  بودند که خوشبختانه در  این مسیر  راهی 

آسیبی به آن ها وارد نشده است.
منظور  به  خواست،  شهروندان  از  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پیشگیری از سرقت خودرو همواره به توصیه های پلیس توجه داشته و 
اگر خودرویی از آن ها به سرقت رفت، بالفاصله اعالم کنند تا موضوع 
در سامانه های پلیس ثبت و اقدامات الزم انجام شود، همچنین حتی 
المقدور برای تردد بین شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و 

بین راهی خودداری کنند. بر خودروهای شخصی  از سوار شدن 

ورود 569 پرونده طی 4 ماه 
اخیر به تعزیرات قم

چهار  در  پرونده   569 ورود  از  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
ماهه نخست سال جاری به این اداره کل خبرداد و گفت: در مجموع 
جزای  تومان  میلیارد   76 و  صادر  پرونده ها  این  از  درصد   95 احکام 

است. شده  گرفته  درنظر  آن ها  برای  نقدی 
به گزارش فارس، مهدی ریاضی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز که در سالن امام جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: 
وارده  پرونده   569 جاری  سال  نخست  ماهه   4 در  حکومتی  تعزیرات 

داشته که احکام حدود 95 درصد آن صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه جزای نقدی این احکام 76 میلیارد تومان بوده 
است، مطرح کرد: بسیاری از پرونده این متهمین در خارج از استان 
دیگر  استان های  در  افراد  این  زندگی  محل  چراکه  می شود  رسیدگی 

با تاخیر صادر خواهند شد. است که گاها این احکام 
اینکه در راستای اجرای  با بیان  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم 
احکام با مشکالتی مواجه هستیم، عنوان کرد: یکی از این مشکالت 

به عدم همکاری الزم برخی از بانک های خصوصی مرتبط می شود.
مشتری  جهت  به  خصوصی  بانک های  این  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
مسدودسازی  خصوص  در  شده  انجام  مکاتبات  اجرای  مداری، 
متهم  به  ابتدا  گاها  و  می دهند  انجام  تاخیر  با  را  متهمین  حساب 

می شود. حساب  تخلیه  به  منجر  که  می کنند  اطالع رسانی 

خبـر

نهادها  گفت:  کشور  وزیر  اجتماعی  معاون      ◄
آسیب های  کاهش  برای  باید  مختلف  دستگاه های  و 
اجتماعی از جمله طالق، اعتیاد، سرقت و خودکشی 

دهند.  ارائه  اجرایی  برنامه 
در  یکشنبه  ظهر  عباسی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
زنان  سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی  تخصصی  کارگروه 
استانداری  کرامت  سالن  در  که  استان  خانواده  و 
فرارسیدن  مناسبت  به  تسلیت  ضمن  شد،  برگزار  قم 
تمام  وظایف  شرح  و  تکلیف  کرد:  اظهار  محرم،  ایام 
دستگاه های حاکمیتی روشن است و در این جلسات 

ندارد. ضرورتی  عملکرد،  گزارش  به  پرداختن 
طرح  منظور  به  جلسات  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مباحث فوریتی برگزار می شود، عنوان کرد: هدف ما 

را جمع  از مدیران دستگاه ها  اجتماعی  که  این است 
در  وظایف  تقسیم  تا  شود  مطرح  اولویت ها  و  کرده 

شود. انجام  آن ها  راستای 
دشمن  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر  اجتماعی  معاون 
متعددی  توطئه های  انقالب،  پیروزی  ابتدای  از 
دشمن  توطئه  نخستین  کرد:  مطرح  است،  داشته 
همه  همدلی  و  ایستادگی  با  که  بود  تحمیلی  جنگ 

نرسید. نتیجه  به  ملت،  جانبه 
روز،  مطابق  دشمن  ادامه  در  شد:  یادآور  وی 
چندسال  در  و  کرد  عمل  افراد  ویژگی های  و  شرایط 
آسیب های  حوزه  در  خطرناک  اتفاقات  شاهد  اخیر 

بودیم. کشور  در  فرهنگی 
آسیب ها  این  متأسفانه  اینکه  بر  تاکید  با  عباسی 

کرد:  خاطرنشان  هستند،  افزایش  حال  در  سرعت  به 
مجازی،  فضای  اینترنت،  ازجمله  مختلفی  علت های 
شخصیت  روانی،  روحیات  اجتماعی،  شبکه های 
و  بیکاری  مانند  اجتماعی  عارضه های  و  انسان ها 
این آسیب های اجتماعی متذکر  فقر را می توان برای 

. شد
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از آسیب های 
نظام  تهدید  و  خطر  بزرگ ترین  عنوان  به  اجتماعی 
به  ایشان  همچنین  کرد:  تصریح  است،  کرده  یاد 
عنوان راه کار فرموده اند که در این حوزه نیازمند کار 
تالش  و  جانبه  همه  العاده،  فوق  جهادی،  تحولی، 

هستیم. مضاعف 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر  اجتماعی  معاون 

جدی  برخی  توسط  خطر  این  هنوز  است  ممکن 
آسیب های  این  شد:  یادآور  باشد،  نشده  گرفته 
نهادهای  توسط  و  می کنند  ایجاد  کسالت  اجتماعی 
می شود. کتمان  را  آمارها  از  بسیاری  نیز  حکومتی 

مسئولین  میان  در  باید  آمارها  این  افزود:  وی 
از  جلوگیری  برای  برنامه ریزی  بتوان  تا  شود  مطرح 
مردم  توسط  آن ها  دانستن  ولی  بگیرد  صورت  آن ها 

داشت. نخواهد  نتیجه ای  نگرانی  ایجاد  جز 
برنامه  باید  جلسات  این  در  اینکه  بیان  با  عباسی 
ارائه شود،  آسیب ها  این  با  مقابله  راستای  در  مناسب 
به  ابتدا  در  باید  اجتماعی  آسیب های  کرد:  اضافه 
آن  درمان  راه  سپس  و  شده  علت یابی  دقیق  طور 

► شود.    انجام  وظایف  تقسیم  و  مشخص 

بیان  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس      ◄
قم  شهر  در  دخانیات  مصرف  مراکز  به  نباید  اینکه 
مقررات  که  افرادی  با  باید  گفت:  شود،  داده  مجوز 
دخانیات  سال ها   18 زیر  به  و  نمی کنند  رعایت  را 

شود. برخورد  می فروشند، 
در  ظهر  مصری  مهدی  فارس،  گزارش  به 
سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی  تخصصی  کارگروه 
وزیر  اجتماعی  معاون  حضور  با  که  خانواده  و  زنان 
شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت  سالن  در  کشور 
غذایی  امنیت  و  سالمت  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با 
استانداری  و  دانشگاه  سطح  در  متعددی  جلسات 
راستا  این  در  کرد:  اظهار  است،  شده  برگزار  قم 
بحث  در  دستی  باال  اسناد  بر  بیش تر  توجه  نیازمند 
اقتصاد مقاومتی و امنیت غدا و دارو در سطح کشور 

. هستیم
و  برنامه ریزی  در  بازنگری  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
عنوان  غذایی،  سبد  مختلف  ابعاد  سیاست گذاری 
کرد: احیا، توسعه، آموزش و مصرف، غذا و نان های 
بازنگری  این  در  باید  که  مواردی است  ازجمله  بومی 

گیرد. قرار  توجه  مورد 
در  اینکه  بیان  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نیز  نان  و  آرد  سالمت  و   غذایی  مواد  ریز  دور  حوزه  

کرد:  مطرح  هستیم،  بیش تر  برنامه ریزی  نیازمند 
تا  تولید  از  غذایی  امنیت  زنجیره  صحیح  مدیریت 
و  فرهنگ سازی  حوزه  در  مهم  موضوع  یک  مصرف 

شود. دنبال  جدیت  با  باید  که  است  آموزش 
مسموم  که  وارداتی  محصوالت  به  اشاره  با  وی 
جلسات  برگزاری  با  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
این  ارسالی  بارهای  شد  مقرر  قم  دادستان  با  متعدد 

شوند. بازگردانده  مبدا  به  محصوالت 
مصری ادامه داد: در تالش هستیم طرح پایلوتی 
حوزه  در  سفره  تا  مزرعه  از  که  شود  اجرا  قم  در 
رعایت  ارگانیک  الگوهای  سیفی جات  و  میوه جات 

. د شو
حمایت  اقتصادی،  دسترسی  اینکه  بیان  با  وی 
جمله  از  آن  دانش  پیشرفت  و  کشاورزی  بخش  از 
تصریح  است،  پزشکی  علوم  دانشگاه  برنامه های 
دخانیات  بدون  شهر  عنوان  به  باید  قم  شهر  کرد: 
معرفی شود و در این خصوص الزم است برنامه ریزی 

شود. انجام  مناسب 
اینکه  به  با اشاره  رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم 
دخانیات  کنترل  انجمن  با  بیش تر  همکاری  نیازمند 
در  بیش تر  تالش  با  شد:  یادآور  هستیم،  استان  در 
و  ارگان ها  وظایف  تفکیک  شاخص ها،  تدوین  حوزه 

مطلوبی  اتفاقات  می توانیم  استانی  کارگروه  تشکیل 
بزنیم. رقم  فرهنگ سازی  حوزه  در  را 

دخانیات  مصرف  مراکز  به  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
با  باید  کرد:  ابراز  شود،  داده  مجوز  قم  شهر  در 
 18 زیر  به  و  نمی کنند  رعایت  را  مقررات  که  افرادی 

شود. برخورد  می فروشند،  دخانیات  سال ها 
در  مسابقات  برگزاری  کرد:  اضافه  مصری 
آموزشی  وبینارهای  برگزاری  شهر،  بوستان های 
مختلف،  ادارات  با  مکاتبه  علمی،  هیئت های  ویژه 
برخوردهای  آن ها،  وظایف  تشریح  و  سازمان ها 
مکاتبه  قلیان،  عرضه  مراکز  با  قانونی  و  حقوقی 
مالیات  افزایش  خصوص  در  مجلس  نمایندگان  با 
علوم  دانشگاه  اقدامات  ازجمله   ... و  دخانیات 

است. راستا  این  در  پزشکی 
قوانین  در  بازنگری  نیازمند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اگر  بیان کرد:  بر دخانیات هستیم،  در حوزه مالیات 
در  آن  باالی  بسیار  تاثیر  بخورد شاهد  رقم  اتفاق  این 

بود. خواهیم  جامعه 
عدم  افزود:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
منسجم،  دبیرخانه  وجود  عدم  سازمان ها،  همکاری 
با  هماهنگی  بدون  جدید  کارخانجات  تاسیس 
بازدارنده  قانونی،  تعارضات  بهداشت،  معاونت 

حوزه  در  دخانیات  به  مربوط  جرائم  نبودن 
وجود  عدم  همچنین  و  عرضه  و  قاچاق  پیشگیری، 
قم  چالش های  اصلی ترین  ازجمله  مرجع  آزمایشگاه 

است. عرصه  این  در 
پزشک  برنامه  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
نتایج  به  بتواند  سالمت  جامع  مراکز  در  خانواده 
در  بهداشت  مرکز   40 داشت:  اظهار  برسد،  مطلوبی 
در  بازنگری  نیازمند  که  است  استیجاری  قم  استان 
مسئولین  حمایت  با  امیدواریم  و  هستیم  حوزه  این 
► شود.    برطرف  نیز  مشکل  این  خیرین  و  استانی 

نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره کل  سرپرست      ◄
جاده ای استان قم با بیان اینکه 70 دوربین ثبت تخلف 
از آن ها استفاده  در استان وجود دارد که 11 دستگاه 
می کنند، گفت: بیش از 20 دوربین توسط قاچاق چیان 
از کار افتاده است که بیشتر در مسیرهای اصلی قاچاق 
قرار داشتند که برای تعمیر هر کدام از آن ها باید هزینه 

بپردازیم. را  سنگینی 
حسین زنجیرانی فراهانی در نشست ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز که در سالن امام جواد)ع( استانداری 
قم برگزار شد، با اشاره به اینکه در کمیسیون ماده 12 
کرد:  اظهار  می کنیم،  برخورد  صوری  بارنامه های  با 
مواجه  تخلف  نوع  دو  با  صوری  بارنامه های  حوزه  در 

. هستیم
 12 از  پیش  راننده  اول  نوع  در  اینکه  بیان  با  وی 
می کند،  باطل  را  بارنامه  و  رسیده  مقصد  به  ساعت 
عنوان کرد: دومین تخلف نیز این است که بارنامه چاپ 

است. متفاوت  الکترونیک  بارنامه  با  شده 
و نقل جاده ای  اداره کل راهداری و حمل  سرپرست 
با  مقابله  برای  مناسب  راهکاری  داد:  ادامه  قم  استان 
این تخلفات این است که با همکاری شرکت ملی پخش 

سیستم  با  گیری  سوخت  سیستم  نفتی  فرآورده های 
بارگیری هماهنگ شده و مطابق مسیر سوخت گیری، 

و کشف شود. تخلف شناسایی 
وی با اشاره به اینکه چند راهکار مقابله ای دیگر نیز 
مطرح  هستند،  زمان بر  پروژه های  جزو  که  دارد  وجود 
مجازی  درحال  استان  در  بار  اعالم  فرآیند  تمام  کرد: 

است. شدن 
زنجیرانی فراهانی افزود: متاسفانه برخی از صاحبان 
مجازی  از  حاصل  اطالعات  شفافیت  دلیل  به  سرمایه 

شدن این فرآیند، در این راستا مقاومت می کنند.
استان  در  تخلف  ثبت  دوربین  اینکه 70  بیان  با  وی 
استفاده می کنند،  آن ها  از  دارد که 11 دستگاه  وجود 
خاطرنشان کرد: بیش از 20 عدد این دوربین ها توسط 
افتاده است که قالبا  از کار  قاچاق چیان آسیب دیده و 

بوده اند. قاچاق  اصلی  مسیرهای  در 
و نقل جاده ای  اداره کل راهداری و حمل  سرپرست 
یا جایگزینی  و  برای تعمیر  اینکه  به  با اشاره  استان قم 
هرکدام از این دوربین ها باید هزینه سنگینی را بپردازیم، 
تصریح کرد: درخواست ما این است که تدابیر الزم در 
خصوص حافظت از این دوربین ها اندیشیده شود.  ►

◄    رییس کل دادگستری قم گفت: از تیرماه سال 
حریم  و  ملی  اراضی  از  هکتار   ۱۶.۳ تاکنون  گذشته 
رودخانه های این استان رفع تصرف و آزادسازی شده 

است.
قم,  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تاکید  با  مظفری  علی  حجت االسالم والمسلمین 
مقابله  و  جلوگیری  و  بیت المال  از  صیانت  لزوم  بر 
با  قاطع  برخورد  افزود:  ملی،  اراضی  تصرفات  با 
ساخت وسازهای غیرمجاز یکی از اقدامات پیشگیرانه 

است. بیت المال  از  صیانت  حوزه  در 
یک سال  در  اساس  همین  بر  کرد:  اضافه  وی 
دادگستری  صادره  قضایی  احکام  اجرای  با  گذشته 
غیرقانونی  مستحدثات  و  بنا  مورد   ۲۵ قم  استان 
دستگاه های حاکمیتی، دولتی و انتظامی قلع و قمع 

. ست ه ا شد
راستای  در  قضایی  دستگاه  این که  بیان  با  وی 
جدی  کامال  بیت المال  حقوق  از  حفاظت  و  صیانت 
صدور  با  زمانی  بازه  همین  در  داد:  ادامه  است، 
کاربری  تغییر  هرگونه  با  مقابله  بر  مبنی  اکید  دستور 
کشاورزی  جهاد  کل  اداره   به  غیرمجاز  ساخت وساز 
استان از تغییر کاربری ۲۱.۵ هکتار از اراضی زراعی 

شد. جلوگیری  نیز 
مظفری همچنین تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی 
را به  در این حوزه پیشگیرانه است و هشدارهای الزم 
این  متخلفان  و  بیت المال  به  متصرفان  و  متعرضان 
حوزه داده است و در این خصوص با هیچکس تعارف 
بدون  بیت المال  به  متعرضان  و  متصرفان  با  و  ندارد 

► کرد.   برخورد خواهد  اغماض 

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۳۹ شماره  -رأی   ۱
ششدانگ  حاجی  فرزند  حمصی  ابراهیم  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۳۶
یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۸/۴۹ مترمربع پالک شماره ۱۰۶۱۳/۱۳۱ 
نامه  مبایعه   -۱ قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  علیزاده  غالمعلی  از  الواسطه  مع  عادی 
۱۳۳ صفحه ۱۳۰ و ۲- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از فاطمه حاجی میرزائی 
سندمالکیت مشاعی صادره دردفتر ۴۲۸ صفحه ۱۸۱ خریداری به موجب سند 
رسمی شماره ۲7۲۵۲ مورخ ۵۵/۰۵/۱۰ دفتر خانه ۱۵ قم.)م الف ۱۴۱۳۶(

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۴۶ شماره  -رأی   ۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۳7 آقای علی امامی نیا فرزند حسین درششدانگ 
 ۱۱۱۳۵/۱۲۱۳ شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
نامه عادی  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  اصلی  

مالکیت مشاعی صادره  توسلی سند  میرزا عبداله  وراث مرحوم  از  الواسطه  مع 
 )۱۴۳7۴ الف  ۱۲۰.)م  صفحه   ۱۹7 دفتر  در 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۳۰ شماره  -رأی   ۳
فرزند  حائری  رضوی  سادات  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۹۱
مترمربع پالک   ۹۰ به مساحت  باب ساختمان  سیدمحمدرضا درششدانگ یک 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۵۱ شماره 
الف  )م  قم.   ۲۹ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ مورخ   ۶۳۳۴۲ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴۳7۵
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۵۹۹ شماره  -رأی   ۴
فرزند  طغرالجردی  بیگی  محسن  نجف  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۹7
پالک  مترمربع   ۱۱۶/۲۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  قلی 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۰۰۴ شماره 
الف  ۱۱قم.)م  دفترخانه   ۱۳۸۰/۰۲/۲۳ مورخ   ۵۲۹۸۴ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴۳7۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۶۸۲ شماره  -رأی   ۵
فرزند عبداالمیر در  باسم حمیدیان  آقای سید   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۹۴

 ۲۳ ۱۱7/۰۵ مترمربع پالک شماره  به مساحت  باب ساختمان  ششدانگ یک 
فرعی از ۶۱۴۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
سند  موجب  به   ۵۲۰خریداری  صفحه   ۲۰۶ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
رمی شماره ۱۵۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ دفترخانه 7 قم.)م الف ۱۴۳77( 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

معاون اجتماعی وزیر کشور:

● دستگاه های اجرایی برای کاهش آسیب های اجتماعی برنامه ارائه دهند   ●

رییس کل دادگستری قم:

● 16 هکتار از اراضی ملی قم آزاد سازی شد   ●

● انتقاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از صدور مجوز برای مراکز دخانیاتی   ●

● تخریب 20 دوربین ثبت تخلف توسط قاچاقچیان در قم   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

بافنده  اگر  می گوید:  قمی  نوآور  بانوی     ◄
طی  را  قالیچه  یک  سنتی  روش  در  ماهری 
ما  ابتکاری  روش  با  برساند  پایان  به  ماه   6
این  کند،  تکمیل  را  آن  روزه   20 می تواند 
ایجاد  می تواند  هزینه  و  وقت  در  صرفه جویی 
گسترده  اشتغال  و  قالیبافی  جدید  کارگاه های 
داشته  دنبال  به  را  محروم  مناطق  در  مردم 

. شد با
تحولی  می تواند  خالقانه  ایده  یک  گاهی 
اقتصادی  یا  امور اجتماعی  از  بزرگی  در بخش 
برخی  سبب  همین  به  بزند.  رقم  جامعه 
خالقیت های  و  نوآوری ها  از  حمایت  با  نهادها 
تا  حمایت  و  ایده ها  جمع آوری  به  نخبگان، 
عملیاتی  و  اجرایی  مرحله  به  آن ها  رساندن 
یافت می شود  فراوان  اما متاسفانه  می پردازند. 
سطح  در  مطرح شدن  وجود  با  ایده ها  که 
عمومی و حتی موفقیت در آزمون اجرایی، در 

می شوند. رها  مسیر  ادامه 
با  گفت وگو  برای  که  بررسی هایی  در 
یک  با  داشتیم،  خالقانه  ایده های  صاحبان 
فرش  صنعت  در  تحصیل کرده  و  نوآور  خانواده 
از  دهه  دو  از  بیش  که  شدیم  آشنا  دستباف 
وجود  اما  می گذرد.  آن ها  اختراع  رسمی  ثبت 
ماندن  ادامه مسیر موجب مسکوت  در  موانعی 
اختراع  قابل توجه  ظرفیت  از  استفاده  عدم  و 

است. شده  آن ها 
گفتگوی خبرگزاری فارس  با خانم »سعیده 
با  همراه  که  خانواده  این  مادر  رازی«  شریف 
فرش  بافت  در  تحول  ایده  فرزندانش  و  همسر 
مرحله  به  و  کرده  ثبت  و  پیگیری  را  دستباف 
در  را  رسانده اند،  هم  کارگاه  در  انبوه  تولید 

می خوانید. ادامه 
فرصت  اینکه  از  تشکر  و  سالم  عرض  با 
لطفا  دادید،  قرار  ما  اختیار  در  را  مصاحبه 

بفرمایید. معرفی  را  خودتان 
سعیده  بنده  دارم،  سالم  عرض  هم  من   -
مقطع  در  تحصیالتم  هستم.  رازی  شریف 
نرم افزار  و  کامپیوتر  مهندسی  کارشناسی 
نیز  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  و  است 

خوانده ام. انسانی  منابع  مدیریت 
تشریح  را  خودتان  اختراع  و  طرح  لطفا 
چه  طرح  این  دهید  توضیح  و  بفرمایید 
فرش  بافت  سنتی  روش های  با  تفاوتی 

دارد؟ دستباف 
سال ها  از  قالی،  بافت  ابتکاری  طرح   -
زمینه  این  در  و  بوده  ما  خانواده  دغدغه  پیش 
داشته ایم  اختراع  ثبت  پیش  سال   26 حدود 
هزینه  را  بسیاری  شخصی  سرمایه  راه  این  در 

کرده ایم.
مرحله  دو  به  فرش  بافت  طرح،  این  در 
بافنده  که  اول  مرحله  می شود.  تقسیم 
انجام  ما  کارگاه  در  و  ندارد  آن  در  نقشی 
نقشه  تهیه  شامل  نخ  آماده سازی  می شود، 
افزارهای  نرم  از  استفاده  با  نقشه خوانی  و 
آماده سازی  و  برش  همچنین  و  است  رایانه ای 
در  نقشه  در  موجود  رنگ های  اساس  بر  نخ 
شود. بافنده  تحویل  که  قرقره هایی  قالب 

پیش  از  قالی  نقشه  طبق  قالی  نخ های 
داخل  نوار  و  می شود  نصب  نوار  یک  روی 
به  ها  نخ  طوری که  به  می شود،  پیچیده  قرقره 
اندازه 3 و نیم الی 4 سانت برش داده و آماده 

می شوند. گره زدن 
مرحله دوم، بافت فرش توسط بافنده است 
که هم می تواند در کارگاه باشد و هم در منزل 
نخ ها  که  نواری  بافنده  مرحله،  این  در  افراد. 
روی  بر  نقشه  در  شده  مشخص  رنگ  ترتیب  به 
آن  از  و  دارد  اختیار  در  را  شده اند  نصب  آن 

می کند. استفاده 
است،   این  طرح  این  توجه  جالب  نکته 
حتی  و  دارند  کمتری  بینایی  که  افرادی 
استفاده  روش  این  از  می توانند  نیز  نابینایان 

آورند. دست  به  درآمدی  و  شغل  و  کنند 
اصال  فرش  بافنده  توضیحات،  این  با 
انجام  هم  نخ  برش  و  نمی بیند  را  نقشه 

است؟ درست  مطلب  این  نمی دهد. 
می شود  موجب  این  است.  همینطور  بله،   -
ریه  و  چشم  به  سنتی  روش  در  که  آسیب هایی 
بافنده فرش به واسطه نیاز به دقت برای نقشه 
برطرف  کامال  دارد،  وجود  نخ  برش  و  خوانی 

به سالمتی  زیادی  دلیل کمک  به همین  شود. 
از  و  خانه دار  بانوان  اغلب  که  فرش  بافندگان 

می کند. هستند،  جامعه  درآمد  کم  قشر 
چیست؟ روش  این  مزایای  دیگر 

کمتری  بسیار  زمان  بافنده  روش  این  در   -
نیاز  دیگر  چون  می کند.  فرش  بافت  صرف  را 
برای  زمان  صرف  و  نقشه خوانی  مهارت  به 
نیست.  نخ  و برش  و جدا کردن  تشخیص رنگ 
است.  شده  انجام  اول  مرحله  در  کارها  این 
بافنده صرفا نخ های برش یافته را از روی نوار 

می زند. گره  و  می دارد  بر 
چه  به  بافنده  برای  زمان  در  صرفه  این 

است؟ میزان 
یک  سنتی  روش  در  ماهری  بافنده  اگر   -
بتواند  ماه   6 در  را  مشخص  متراژ  با  قالیچه 
یا  روز   20 در  می تواند  روش  این  در  ببافد 
با  البته  دهد.  انجام  را  کار  این  بیشتر  کمی 

مرحله  در  دیگر  نیروی  یک  که  وقتی  احتساب 
است،  روز   20 حدود  هم  آن  و  گذاشته  اول 
می شود.  صرف  آن  برای  روز  نفر   40 مجموعا 
نیروی  یک  برای  روز   40 به  ماه   6 زمان  یعنی 
این  که  است  مشخص  می یابد،  کاهش  کار 

دارد. بافندگان  برای  زیادی  صرفه 
کیفیت محصول در این روش در مقایسه 

با روش سنتی چگونه است؟
و  تهیه  در  نرم افزاری  باالی  دقت  دلیل  به   -
اول،  مرحله  در  بافت  نوارهای  و  نقشه  تولید 
ارتقای  نیز  نقشه  در  محصول  زیبایی  و  کیفیت 
استقبال  مورد  بیشتر  و  کرده  پیدا  چشمگیری 
که  نقشه هایی  می گیرد.  قرار  مصرف کنندگان 
رنگ  تنوع  و  طرح  شلوغی  دلیل  به  گذشته  در 
ابتکاری ما  به روش جدید  بود  بافت آن سخت 

نیست. کار  در  بافت  سختی  دیگر 
ساده  گره زدن های  هرکس  شرایط  این  با 
سهولت  به  ببیند،  آموزش  را  فرش  در 

دارد. را  بخش  این  در  اشتغال  امکان 
زمینه  در  می تواند  ما  مدنظر  طرح  بله، 
اشتغال زایی  و  باشد  موثر  بسیار  اشتغال 
طرح  این  کند،  ایجاد  جامعه  در  را  بیشتری 
را  بیشتری  افراد  و  دارد  خوبی  بسیار  انعطاف 
مشغول  محروم  مناطق  و  روستاها  در  می تواند 

کند. کار  به 
مورد  روش  این  عملیاتی،  صورت  به  آیا 
از  مناسبی  جواب  و  گرفته  قرار  آزمایش 

است؟ شده  دریافت  آن  اجرای 
همه  تالش  با  ما   1374 سال  حدود   -
روش  همین  به  را  کارگاهی  خانواده  اعضای 
اجرایی  امور  در  همسرم  کردیم.  راه اندازی 
بخش های  و  می کرد  زیادی  کمک  کارگاه 
پسرم  هم  را  نرم افزاری  کارهای  و  طراحی 
سرمایه  ما  خانواده  واقع  در  می داد.  انجام 
آن  در  کرد.  کارگاه  راه اندازی  صرف  زیادی 
به  مشغول  کارگاه  در  کارگر  نفر   20 زمان 
در  مشغول  افراد  بر  عالوه  بودند،  فعالیت 
خود  خانه های  در  هم  نفر   20 حدود  کارگاه 
طرح   20 حدود  سال ها  آن  در  می کردند.  کار 
یعنی  ببافیم  توانستیم  عددی   20 تیراژ  در  را 

شد. تولید  محصول   400 حدود 
به  کردند  قبول  زمان  آن  در  که  کسانی 
چند  از  بعد  ببافند  قالی  ما  ابتکاری  شیوه 
است  بهتر  برایشان  روش  این  که  گفتند  وقت 
یا  متاسفانه  اما  دارد،  هم  بیشتری  سود  و 
بازار  به  نتوانست  ما  محصوالت  خوشبختانه 

کند. پیدا  راه  سنتی  فرش 
عمده  بخش  که  بود  این  هم  دلیلش 
غالبا  که  فرش ها   400 این  تولید  سرمایه 
به  بازنگشت.  ما  به  بود،  تابلوفرش  ابعاد  در 
عنوان  به  یا  تابلوفرش ها  این  که  دارم  خاطر 
یا  شد  ارسال  مختلف  جاهای  به  کار  نمونه 
به  می شد.  داده  هدیه  مسئولین  برخی  به 
شکل  به  را  طرح  این  می شود  بودند  گفته  ما 
کنند،  حمایت  آن  از  و  تصویب  نیمه صنعتی 
وامی  اما  رسید  هم  تصویب  به  طرح  این  البته 
داده  ما  به  بود  قرار  اشتغال  توسعه  برای  که 
اختصاص  داشت  که  موانعی  دلیل  به  شود، 

نشد. داده 
ما  به  بود  قرار  که  وامی  زمان  آن  در  اگر 
می توانست  می کردند  پرداخت  را  شود  داده 
ما  چون  کند؛  حل  را  ما  مشکالت  از  بسیاری 
داشتیم  خود  از  سرمایه  هرچه  مسیر  این  در 

آشنایان  و  اطرافیان  از  حتی  و  کردیم  هزینه  را 
کردیم. قرض  نیز 

آیا در حال حاضر هم برای احیای کارگاه 
حال  در  ابتکاری  روش  این  به  تولید  و 

هستید؟ پیگیری 
از  یکی  در  اخیرا  اینکه  بر  عالوه  -بله. 
از  استفاده  برای  سازندگی  بسیج  صندوق های 
به  نیاز  دلیل  به  اما  شده ایم،  عضو  تسهیالت 
موفق  هنوز  کار  این  برای  توجه  قابل  سرمایه 
سفر  در  همچنین  نشده ایم.  کار  مجدد  آغاز  به 
هیئت دولت به قم که اواخر سال گذشته بود، 
مراجع  به  را  کارگاه  اندازی  راه  مکتوب  طرح 
پیگیری  حال  در  و  کرده ایم  ارائه  هم  مربوطه 

. هستیم
چطور؟ گذشته  سال های  طول  در 

باعث  همکاری ها  عدم  این  متاسفانه   -
دیگر   70 دهه  سال های  همان  در  طرح  شد 
این  در  خوابید،  نوعی  به  و  نشود  دنبال 
هستیم  توجه  قابل  سرمایه   نیازمند  ما  طرح 
زمان  کمترین  در  طرح  این  هستم  معتقد  و 
می شود  بازده  پر  طرح  یک  به  تبدیل  ممکن 
در  که  صادراتی  یا  و  نمایشگاه  اولین  با  و 
به  شده  هزینه  سرمایه  شود  انجام  زمینه  این 

برمی گردد. راحتی 
طرح  این  ادامه  و  توسعه  در  را  امیدمان  ما 
گذار  سرمایه  فرد  اگر  نداده ایم،  دست  از 
کمک  می تواند  باشد،  کار  این  به  عالقه مند 
البته  کند،  ما  به  طرح  این  توسعه  در  شایانی 
پرداخته ایم  مذاکره  به  هم  بسیاری  تاجران  با 
سنتی  شیوه  که  نیستند  حاضر  آن ها  اما 
شاید  هم  مسئولین  دهند،  تغییر  را  خود 
اولویت  آن ها  برای  دیگری  مسائل  و  دغدغه 
به  تا  متاسفانه  جهت  هر  به  باشد.  داشته 
موفق  مالی  حامی  بحث  در  نتوانسته ایم  حال 

. یم شو
هست،  نظرتان  مد  پایانی  نکته  اگر 

. یید ما بفر
و  داریم  اطمینان  آن  به  ما  که  چیزی   -
توسعه  کار  این  اگر  که  است  این  آزموده ایم 
ساکنین  و  روستاییان  می توانیم  کند  پیدا 
قرار دهیم.  پوشش  را هم تحت  مناطق محروم 
مالی  حامی  و  سرمایه  نیازمند  این ها  همه 
عزیزان  این  کمک  با  بتوانیم  تا  است  مناسب 
مهمی  مسئله  که  اشتغال زایی  بزرگ  خدمت  به 
بهبود  جهت  گامی  و  بپردازیم  است  کشور  در 

► برداریم.   کسب و کار  وضعیت 

نوآوری بانوی قمی در تولید فرش های دستباف

گره هایی که باید به دست مسؤوالن باز شود برگزاری مسابقات 
قهرمانی کشوری جوجیتسوی 

بانوان در قم

بانوان  برزیلی  کوبودو  جوجبیتسو  قهرمانی  مسابقات  دوره  نخستین 
شناخت. را  برگزیدگانش  قم  در  ملی  تیم  انتخابی 

سه  در  کشور  بانوان  برزیلی  کوبودو  جوجبیتسو  قهرمانی  مسابقات   
۹ استان در چهار  از  ۱۵۰ ورزشکار  با شرکت   bjj و  بخش کاتا، سالح 

شد. برگزار  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  رده 
تا  به ترتیب عناوین اول  در این مسابقات تیم های تهران، فارس و قم 

سوم را  به خود اختصاص دادند.
باکو  به مسابقات جهانی  رقابت ها  از  این دوره  در  وزن  برتر هر  نفرات 

شد. خواهند  اعزام   ۲۰۲۲

2 کمربند طالیی و 5 
مدال کشوری سهم کیک 

بوکسور های قم

بوکسینگ  کیک  کشور  قهرمانی  مسابقات  در  قم  استان  کاران  رزمی 
درخشیدند. خوش  تهران  میزبانی  به   IMAO

به میزبانی استان    IMAO مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ 
تهران با اخذ دو کمربند طالیی، دو نقره و ۳ برنز توسط  مردان کیک 

بوکسور  استان قم به پایان رسید.
کننده  شرکت   ۴۰۰ حدود  حضور  با  که  مسابقات  از  دوره  این  در 
7 تیرماه برگزار شد، در رده سنی  ۶ و  روز های چهارشنبه و پنجشنبه 
نائب  مقام  به    ۲۰ منفی  وزن  در  دهقانی  سبحان  محمد  نونهاالن 
ایمانی هم  پارسا  آویز نقره شد محمد  قهرمانی رسید و صاحب گردن 
در  در وزن  منفی۴۰  با ایستادن در جایگاه سوم به مدال برنز رسید.
به   ۵۰ موفق  ایمانی در وزن منفی  در رده سنی نوجوانان علی اصغر 

شد. طالیی  کمربند  اخذ  و  قهرمانی  مقام 
را  نوجوانان  کیلوگرم   ۴۰ منفی  وزن  سوم  مقام  هم   جعفری  پوریا 

شد. برنز  مدال  صاحب  و  کرد  کسب 
به    7۰ منفی  وزن  در   اختیاری  علیرضا  هم  بزرگساالن  سنی  رده  در 
شد. بزرگساالن  طالیی   کمربند  اخذ  به  موفق  رسید   قهرمانی  مقام 

بازی  نتوانست  دیدگی  آسیب  علت  به  که  گنجه   اسماعیل  وحید 
مدال  به  و  ایستاد  بزرگساالن  سوم   جایگاه  در  دهد   انجام  را  بعدی 

کرد. بسنده  برنز 
اوپن  وزن  قهرمانی  نائب  مقام  به  هم  اعتمادی  ایوب  عبدالله 

رسید. بزرگساالن 
مربیگری و سرپرستی تیم اعزامی استان قم  بر عهده اساتید اصغری 

و  میرزایی و داور اعزامی هم استاد یزدان پرست بود.

پارکینگ طبقاتی در خیابان 
امامزاده ابراهیم )ع( قم 

احداث می شود
کمبود  جبران  به منظور  گفت:  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
پارکینگ در محدوده این منطقه و برای تسهیل در تردد شهروندان و 
زائرین، زمین های تملک شده مجاور ایستگاه مترو چهارراه معصومیه 

شد. داده  اختصاص  امر  این  به  پارکینگ  کاربری  با 
با  ترکمن  احمد  قم،  شهرداری  شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
عمومی  حمل ونقل  زیرساخت های  به  شهرداری  ویژه  توجه  به  اشاره 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  بازدید  در  که  فرسوده  بافت  و 
بهینه  استفاده  راستای  در  کرد:  اظهار  شد  مطرح  منطقه  از  نیز  قم 
ترافیک،  و  حمل ونقل  معاونت  با  هماهنگی  و  موجود  ظرفیت های  از 

گرفت. قرار  کار  صورت  در  طبقاتی  پارکینگ  احداث  بحث 
و  توقفگاه ها  است  الزم  راستا،  همین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  تا  شود  راه اندازی  مشخص  فاصله ای  در  مناسب  پارکینگ های 

نیاید. پیش  مشکلی  شهروندان  رفت وآمد 
در خصوص  تدابیر الزم  با  داد:  ادامه  قم  منطقه شش شهرداری  مدیر 
و  مالکان  تشویق  به منظور  ویژه  خدمات  ارائه  با  پارکینگ ها  احداث 
سرمایه گذاران انجام شده و با پیگیری های به عمل آمده، دو قطعه زمین 
توسط  مترو  ایستگاه  احداث  برای  که  شهری  قطار  سازمان  به  متعلق 

است. گرفته شده  نظر  در  پارکینگ  کاربری  با  گردیده   تملک  منطقه 

جاری شدن خون خبرنگاران قم 
در رگ های بیماران نیازمند

انسان  اقدامی  در  امروز  قم  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  از  جمعی 
کردند. اهدا  نیازمند  بیماران  به  را  خود  خون  دوستانه 

به مناسبت نهم مرداد ماه، چهل و هشتمین سالروز تاسیس سازمان 
از  رسانه  فعاالن  و  خبرنگاران  از  نفر   ۴۵ خبرنگار  روز  و  خون  انتقال 
عمومی های  روابط  و  خبری  پایگاه های  خبرگزاری ها،  نشریات، 
استان با حضور در پایگاه انتقال خون میدان روح الله قم در اقدامی 
خداپسندانه خون خود را برای استفاده بیماران نیازمند اهدا کردند.
کاهش  گذشته،  روز های  در  استان  خونی  ذخایر  میزان  است  گفتنی 

است. قرمز رسیده  به وضعیت  و  کرد  پیدا  شدیدی 

چهارمین یادواره ملی 
»جهادگران آسمانی« در قم 

برگزار می شود

جانشین  حضور  با  آسمانی«  »جهادگران  ملی  یادواره  چهارمین 
می شود. برگزار  قم  در  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 

گرامیداشت  هدف  با  قم،  استان  سپاه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
ملی  یادواره  چهارمین  جهادی،  حرکت های  شهدای  خاطره  و  یاد 

می شود. برگزار  قم  در  آسمانی«  »جهادگران 
سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  پاسدار  سرتیپ  سردار 
کمیته  رئیس  پاشایی  معصومه  دکتر  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
مراسم  این  سخنرانان  اسالمی،  شورای  مجلس  جهادگر  شهدای 

. هستند
جهادگر،  شهدای  خانواده های  از  تجلیل  سرود،  گروه  اجرای 
این  برنامه های  دیگر  از  کلیپ  پخش  و  کتاب  از  رونمایی  شعرخوانی، 

است. مراسم 
 ۱۰ دوشنبه  جهادی  حرکت های  شهدای  ملی  یادواره  چهارمین 
بین المللی  سالن  معلم،  خیابان  در   ۱7 ساعت   ۱۴۰۱ مردادماه 

می شود. برگزار  کتاب(  بوستان  )جنب  غدیر  همایش های 

معرفی دختران دانش آموز برتر 
تکواندوی استان قم

به  اعزامی  فهرست  در  قمی  کار  تکواندو  آموز  دانش  دختر   ۱۰ نام 
می خورد. چشم  به  برتر  استعداد های  ورزشی  المپیاد 

استان  آموز  دانش  دختران  انتخابی  تکواندوی  مسابقات  برگزاری  با 
برتر  نفرات  برجعلی زاده  شهیدان  تکواندوی  خانه  میزبانی  به  قم 

شدند. مشخص  گانه   ۱۰ اوزان   در  انتخابی  رقابت های 
به منظور شناخت  این مسابقات در بخش کیوروگی در گروه دختران 
نفرات برتر برای شرکت در مسابقات المپیاد استعداد های برتر دانش 

آموزی کشور در گروه سنی نوجوانان  برگزار شد.
،مهسا  کیلوگرم   -۴۲ وزن  در  توحیدی  زینب  ها    رقابت  این  در 
۴۶- کیلوگرم  ۴۴- کیلوگرم ، طاهره عرفانی در  وزن  موالیی در وزن 
 -۵۲ ۴۹- کیلوگرم ،زهرا چهرقانی در  وزن  الناز حکیمی در   وزن   ،
در    احمدی نژاد  کیلوگرم،پریا   -۵۵ وزن  در   صفایی  عاطفه  کیلوگرم، 
وزن ۵۹- کیلوگرم، تینا شوندی در   وزن ۶۳- کیلوگرم،زهرا عسگری 
کیلوگرم   +۶۸ وزن  در    عبدالحسینی  مبینا  و  کیلوگرم   -۶۸ وزن  در  
برتر شناخته شدند و به المپیاد ورزشی استعداد های برتر راه یافتند.

خبـرخبـر



مهم  بیانات  پی  در   ، قدسی  نجفی  مرتضی     ◄
ائمه  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  روشنگرانه  و 
روزنامه  برای  یادداشتی  در  کشور،  سراسر  جمعه 
بارها اشاره  انقالب  کویه می نوسد: رهبری معظم 
به جنگ نرم دشمنان داشته اند و لیکن متأسفانه 
بسیاری از مذهبیون و خودی ها این هشدارها را 
دشمن  نرم  جنگ  مصاف  به  و  گیرند  نمی  جدی 
تمام  دشمن  که  شود  می  این  نتیجه  و  روند  نمی 
تا  بندد  بکار می  را  ای خود  سرمایه گذاری رسانه 
بلکه چند نفر دختر بی حجاب به خیابانها بیایند 
و وانمود کنند که دوره دینداری تمام شده است! 

زیراست: به شرح  یاد داشت  متن 

انقالب  معظم  رهبری  گذشته  چهارشنبه  روز 
سخنان  کشور  سراسر  جمعه  ائمه  دیدار  در  اسالمی 
بسیار مهمی در رابطه با جایگاه نماز جمعه و الزامات 
آنها  های  خطبه  محتوای  و  جمعه   ائمه  منش  و  رفتار 

فرمودند. بیان 
به  خود  بیانات  در  ای  خامنه  الله  آیت  حضرت 
اشاره  تهران  غدیر  جشن  در  مردم  میلیونی  حضور 
این جشن غدیر که خیلی چیز  فرمودند: در  و  کردند 
میلیونی  جشن  این  در  دیدید  تهران،  در  بود  عجیبی 
همه جور آدمی شرکت کردند، اینها طرفدار دین اند، 

دین. به  معتقدند  را،  دین  دارند  دوست 
ایران، سابقه ای دیرینه  پیوند  دینی مردم   مبحث 
)ع(  علی  امیرالمؤمنین  که  دالیلی  از  یکی  و  دارد 
بود  این  برای  آورد  کوفه  به  مدینه  از  را  خالفت  مرکز 
تشیع  عالقمند  ایران  مسلمان  تازه  مردم  دیدند  که 
حکومت  مرکز  مدائن  شهر  هستند،  )ع(  بیت  اهل  و 
خالصه  و  نداشت  چندانی  فاصله  کوفه  با  ساسانیان 
شکل  ایرانیان  مرزهای  کنار  در  علوی  حکومت  مقر 
کوفه  از  ای  محله  هم  هنگام  همان  در  حتی  و  گرفت 

داشت. ایرانیان  و  ها  فارس  به  اختصاص 
از  انتقام  در  مختار  قیام  از  ایرانیان  حمایت 
)ع(  حسین  امام  حضرت  و  کربالء  شهدای  خون 
خاندان  و  امیرالمؤمنین  به  آنان  عشق  در  ریشه  نیز 
تمام  نیز  آن  از  پس  و  داشت  )ص(  اکرم  پیامبر  مطهر 
و  بود  شیعیان  و  علویون  مأمن  ایران  پهناور  سرزمین 
ها  کمک  با  پیامبر  ذریه  و  سادات  مناطقی  در  حتی 

هایی  حکومت  شدند  می  موفق  مردم  های  حمایت  و 
در طبرستان،  خراسان و یا قم تشکیل دهند و هجرت 
عباسی  مأمون  درخواست  و  ایران  به  )ع(  رضا  امام 
برای پذیرش والیتعهدی وی به دلیل شناخت از نفوذ 
عمیق اهل بیت در جامعه ایرانی بود و  عباسیان می 
تا  پیامبر نشان دهند  را محّب خاندان  خواستند خود 

بیاورد. دوام  حکومتشان 
استقبال های عظیم و با شکوه مردم ایران آن روز از 
اهواز تا خراسان از امام رضا )ع( و حضور آن حضرت 
که  زمان  آن  نیشابور  در  مردم  میلیونی  اجتماع  در 
پیوند  نمایشگر  بخوبی  بود،  خراسان  شهر  بزرگترین 
دینی مردم ایران و عشق زاید الوصفشان به اهل بیت 

بوده است. )ع( 
دلدادگی  و  عشق  این  کنیم  مرور  را  تاریخ  اگر 
پاک  فرزندان  و  )ع(  علی  امیرالمؤمنین  با  ایران  ملت 
و  ساری  ایران  پهنه  در  قرنها  تمام  در  ایشان  مطهر  و 
که  است  داشته  زیادی  نمادهای  و  است  بوده  جاری 

نیست. آن  پردازش  فرصت 

مسئله  به  دشمنان  سراسری  و  یکپارچه  هجمه 
مردم  ایمان  همچنان  آنان   که  داد  نشان  حجاب 
در  توان  تمام  با  پیوسته  و  اند  گرفته  نشانه  را 
و  جامعه  از  اسالمی  مظاهر  و  ایمان  زدودن  پی 
چنین  در  بنابراین  هستند،   ایران  مسلمان  مردم 
که  همانطور  و  نیست  جایز  سکوت  شرایطی 
رهبری معظم فرمودند باید با متانت و منطق قوی 
آنان در فضای مجازی و جنگ نرم  به شبهاتی که 
مختص  وظیفه  این  و  داد  پاسخ  کنند  می  منتشر 
ائمه جمعه و روحانیون نیست بلکه همه دینداران 
شود.  می  شامل  را  اسالمی  انقالب  دوستداران  و 

انگلیسی ها برای دین زدایی  برنامه غربی ها و 
از جوامع اسالمی 

مخصوصًا  اسالم  دشمنان  است  مهم  که  آنچه  اّما 
انگلیس  استعمارگر  حکومت  آنها  رأس  در  و  ها  غربی 
جوامع  از  زدایی  دین  پی  در  پیش  سال  دویست  از 
اسالمی  ممالک  غالب  که  آنها  آمدند.  بر  اسالمی 
مردمی  ایمان  دیدند  داشتند،  خود  سیطره  در  را 
و  آنهاست  حاکمیت  اصلی  موانع  از  یکی  همواره 
هرگاه تصمیمی استعماری برای ملت ها و کشورهای 
می  روبرو  مسلمان  مردم  مقاومت  با  گرفتند  اسالمی 
دین  بر  تالش  و  سعی  آنها  درینه  برنامه  لذا  شدند، 

شد. اسالمی  جوامع  از  زدایی 
با  آفریقا  شمال  مردم  مقاومت  ها  انگلیسی 
را  نجف  بزرگ  علمای  جهاد  فتواهای  و  استعمارگران 
بودند  دیده  عراق  در  انگلیسی  اشغالگران  علیه  بر 
را  شیرازی  میرزای  تنباکوی  تحریم  فتوای  تأثیر  و 
آبدار  در  حتی  که  بودند  دیده  روز  آن  ایران  پهنه  در 
را  ها  قلیان  خدمتکاران  هم  شاه  الدین  ناصر  خانه 
امام  حکم  مانند  را  شیرازی  میرزای  حکم  و  شکستند 
متزلزل  قاجار  حکومت  و  نهادند  چشم  بر  )عج(  زمان 

را  و قرار داد رژی  افتادند  پای میرزا  و  به دست  و  شد 
کردند. باطل 

جامعه  در  دین  قدرت  و  تأثیرات  بارها  ها  انگلیسی 
ریزی  برنامه  قلدر  خان  رضا  زمان  از  و  اند  دیده  را 
و  تجدد  اسم  به  ترکیه  و  ایران  در  همزمان  تا  کردند 
آوردن  کار  روی  با  آنها  بروند.  دین  جنگ  به  پیشرفت 
کردند  زدایی  اسالم  توانستند  تا  ترکیه  در  آتاتورک 
که  بطوری  است  باقی  هنوز  هم  اآلن  تا  آن  آثار  و 
لباس  با  ندارد  حق  کشور  آن  در  جماعت  امام  یک 
روحانیت خود در جامعه ظاهر شود!  آن امام جماعت 
را عوض  لباس هایش  وارد مسجد شد  مسجد هر گاه 
می  را  نماز  و  پوشد  می  روحانیت  لباس  و  کند  می 
خواند و هنگام خروج از مسجد دوباره با کت و شلوار 
و کراوات از مسجد خارج می شود، این یک نمونه ای 
تابند. نمی  بر  هم  را  اسالمی  ظواهر  حتی  که  است 

عزاداری  و  زنان  حجاب  با  رضاخان  دشمنی 
انگلیس  دستور  به  )ع(  حسین  امام 

سلطنت  به  ابتدای  در  خان  رضا  ایران،  در  اما 
شب  کند  جا  مردم  دل  در  را  خود  اینکه  برای  رسیدن 
دستجات  جلوی  در  دست  به  شمع  عاشورا  های 
در  استقرار  با  بالفاصله  ولی  کرد  می  حرکت  عزاداری 
به  یک  را  ها  انگلیسی  دینی  ضد  دستورات  حکومت، 

کرد. می  اجراء  مو  به  مو  و  یک 
ممنوعیت  و  زنان  حجاب  با  خان  رضا  دشمنی 
به  انگلیس  دستور  ایرانی  زنان  سر  بر  چادر  شدید 
خیلی  آنها  فرمان  اجرای  در  هم  او  و  بود  خان  رضا 
»عصمت  مرحومه  بزرگم  مادر  بود.  سختگیر  و  جدی 
آغا« کدبانویی از سادات و بسیار متدین و حافظ قرآن 
سال   ۶ مدت  به  زمان  آن  در  که  کرد  نقل  برایم  بود 
را  خانمی  ها  پاسبان  اگر  چون  نیامد  بیرون  خانه  از 
سر  از  چادر  دیدند  می  چادر  با  خیابان  و  کوچه  در 
ایران  زنان  از  نفر  میلیونها  شاید  و  داشتند  می  بر  او 
تا  نیامدند  بیرون  خانه  از  سالها  حجاب  حفظ  بخاطر 

شد!  برداشته  ممنوعیت  این 
ساالر  عزاداری  مراسم  با  خان  رضا  دشمنی 
شهدای  و  )ع(  الحسین  عبدالله  ابا  حضرت  شهیدان 
سوگواری  مراسم  هرگونه  ممنوعیت  و  کربال  دشت 
باز از دستورات انگلیسی ها به رضا  حتی در خانه ها 
خان برای دین زدایی از جامعه ایرانی بود اّما آنها پس 
کشتارهای  و  خانی  رضا  شدید  خفقان  سال   ۱۶ از 
گوهرشاد  مسجد  در  روز  یک  در  فقط  که  او  وحشیانه 
برای  به دعوت علماء  از مردمی که  نفر  مشهد هزاران 
کرده  تجمع  خانی  رضا  حجاب  کشف  با  مخالفت 
شبانه  و  کشتند  و  بستند  گلوله  به  وحشیانه  را  بودند 
بیرون مشهد  بیابان  به  کامیون  با دهها  را  آنها  اجساد 
بردند و دست جمعی دفن کردند! باالخره با مشاهده 
جای  سلطنت  دوام  برای  و  رضاخان  از  عمومی  نفرت 

کردند.  عوض  فرزندش  با  را  او 
شرح جنایات رضا خان در کشور ما کتاب قطوری 
است که متأسفانه از بس بازگویی نشده است عده ای 
بزرگترین  این  روح  به  خود  مخالفت  ابراز  برای  گاه  ناآ

ایرانی درود می فرستند!  پادشاهان  ظالم و ستمگر 

نرم  جنگ  به  اشاره  بارها  انقالب  معظم  رهبری 
از  بسیاری  متأسفانه  لیکن  و  اند  داشته  دشمنان 
مذهبیون و خودی ها این هشدارها را جدی نمی 
روند  نمی  دشمن  نرم  جنگ  مصاف  به  و  گیرند 
سرمایه  تمام  دشمن  که  شود  می  این  نتیجه  و 
بلکه  تا  بندد  می  بکار  را  خود  ای  رسانه  گذاری 
و  بیایند  خیابانها  به  حجاب  بی  دختر  نفر  چند 
است! شده  تمام  دینداری  دوره  که  کنند  وانمود 

 
لزوم مقابله با جنگ نرم دشمنان اسالم 

نرم  جنگ  به  اشاره  بارها  انقالب  معظم  رهبری 
از  بسیاری  متأسفانه  لیکن  و  اند  داشته  دشمنان 
نمی  جدی  را  هشدارها  این  ها  خودی  و  مذهبیون 
و  روند  نمی  دشمن  نرم  جنگ  مصاف  به  و  گیرند 
گذاری  سرمایه  تمام  دشمن  که  شود  می  این  نتیجه 
رسانه ای خود را بکار می بندد تا بلکه چند نفر دختر 
دوره  که  کنند  وانمود  و  بیایند  خیابانها  به  حجاب  بی 

است! شده  تمام  دینداری 
حضور  با  گاهی  چند  از  هر  که  شاکریم  را  خدا  اّما 
میلیونی مردم مانند تشیع جنازه دهها میلیونی مردم 
و  ایران  از شهید قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف 
غدیر  جشن  در  مردم  میلیونی  حضور  اخیرًا  و  عراق 
ایران عمومًا  تهران نشان داد، مردم  ده کیلومتری در 
الحمدلله  دشمنان  تالش  و  هستند  عالقمند  دین  به 

است. نیفتاده  کارگر 
مسئله  به  دشمنان  سراسری  و  یکپارچه  هجمه  اّما 
را  مردم  ایمان  همچنان  آنان  که  داد  نشان  حجاب 
زدودن  پی  در  توان  تمام  با  پیوسته  و  اند  گرفته  نشانه 
ایمان و مظاهر اسالمی از جامعه و مردم مسلمان ایران 
هستند، بنابراین در چنین شرایطی سکوت جایز نیست 
و  متانت  با  باید  فرمودند  معظم  رهبری  که  همانطور  و 
منطق قوی به شبهاتی که آنان در فضای مجازی و جنگ 
مختص  وظیفه  این  و  داد  پاسخ  کنند  می  منتشر  نرم 
و  دینداران  همه  بلکه  نیست  روحانیون  و  جمعه  ائمه 

شود.  می  شامل  را  اسالمی  انقالب  دوستداران 

مسئوالن  ملی  پول  ارزش  کاهش  این  مسئول 
دخیل  دولتها  تمامی  در  که  هستند  کفایتی  بی 
بودند و مدیون مردم هستند هر چند آنان نجابت 
بی  اّما  است،  دین  به  مربوط  حجاب  حفظ  کنند. 
دین  به  ربطی  مسئوالن  استفاده  سوء  و  کفایتی 
و  خاطی  مسئوالن  از  دفاع  برای  نباید  ما  و  ندارد 

کنیم!  هزینه  دین  از  کفایت  بی 

لزوم بازگشت ارزش پول ملی 
تاریخ  طول  در  ایران  مردم  دینی  پیوند  حال  هر  به 
حتی در سخت ترین شرایط مانند دوره رضا خان برقرار 
بوده و انشاء الله تا ظهور موالیمان حضرت حجت )عج( 
ادامه خواهد داشت و لیکن این دلدادگی موجب تأیید 
مسئوالنی که خطا کارند نمی شود! ملت ایران کاهش 
از  استفاده  سوء  تابد!  نمی  بر  را  خود  ملی  پول  ارزش 
و  )ع(  بیت  اهل  به  آنان  عشق  و  مردم  دینی  اعتقادات 
ها  گرانی  منشأ  نیست،  صحیح  آنان  نجیبانه  سکوت 
باید  مسئوالن  تمامی  و  است  ملی  پول  ارزش  کاهش 
کنند.  مان  پول  ارزش  تقویت  بر  متمرکز  را  خود  تالش 
هفتاد  و  شصت  دهه  به  باید  ما  ملی  پول  ارزش 
به  تومان  هزار  یکصد  با  بنده  زمان  آن  در  که  برگردد 
در  ماه  یک  و  هوایی  سفری  شدم،  مشرف  حج  سفر 
هتلهای مکه و مدینه اقامت داشتم و با پذیرایی کامل 
بود  تومان  هزار  یکصد  جمعًا  روزانه  انتقاالت  و  نقل  و 
اّما اآلن بعد از  که تازه ما می گفتیم گران شده است 
تخم  شانه  یک  تومان  هزار  یکصد  با  سال   ۳۰ گذشت 
مرغ و یا یک ساندویج می دهند!  مسئول این کاهش 
در  که  هستند  کفایتی  بی  مسئوالن  ملی  پول  ارزش 
تمامی دولتها دخیل بودند و مدیون مردم هستند هر 
دین  به  مربوط  حجاب  حفظ  کنند.  نجابت  آنان  چند 
اّما بی کفایتی و سوء استفاده مسئوالن ربطی  است، 
به دین ندارد و ما نباید برای دفاع از مسئوالن خاطی 

کنیم! هزینه  دین  از  کفایت  بی  و 
مرتضی نجفی قدسی    ►
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

● مقابله و مصاف با جنگ نرم دشمنان وظیفه همگانی است   ●
مدیرکل ارشاد قم:

یکهزار و ۴۴2 ناشر در استان قم 
فعالیت می کنند 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت: در حال حاضر یک هزار و 
۴۴۲ ناشر در این استان فعال هستند و ساالنه برای انتشار ۱۱ هزار 

عنوان کتاب مجوز صادر می شود.
کارگروه  جلسه  در  یکشنبه  روز  عموزاده  امیرعلی  ایرنا،  گزارش  به 
ارائه  با  خانواده،  و  زنان  سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی،  تخصصی 
کاغذی  درصد   ۳۰ افزود:  قم،  در  فرهنگی  ظرفیت های  از  گزارشی 
و  می شود  توزیع  و  تهیه  قم  استان  در  می شود،  مصرف  کشور  در  که 

است. چشم گیری  ظرفیت 
و  چاپ  شهرک  دارای  که  است  استانی  نخستین  قم  کرد:  اضافه  وی 
را در حوزه نشر عرضه  بیشترین محصوالت  تهران  از  بعد  و  نشر است 

می کند.
توانمندی  چندمنظوره  و  منظوره  تک  موسسه   ۵۰۰ کرد:  بیان  وی 
 ۶۰۰ و  است  کرده  اضافه  قم  فرهنگی  مجموعه های  به  را  خاصی 
کانون فرهنگی و هنری مساجد که در سطح استان پراکنده هستند، 

می دهند. انجام  بسیاری  فعالیت های 
 ۵۰ تبلیغاتی،  کانون   ۲۰۰ هنری،  انجمن   ۱۱ داد:  ادامه  عموزاده 
موسسات  وجود  هنری،  آزاد  آموزشگاه   ۴۰ فیلم سازی،  موسسه 
طباطبایی  عالمه  موسسه  جمله  از  استانی  فاخر  و  بین المللی  قرآنی 
حوزه  در  استان  این  ظرفیت های  جمله  از  آملی  جوادی  آیت الله  و 

است. هنری  و  فرهنگی 
رسالت  قم  استان  در  خارجی  مهمانان  و  اتباع  حضور  وی،  گفته  به 
را  و فرصت های خوبی  و ظرفیت ها  ده چندان می کند  را  ما  فرهنگی 
تامین  را  منابعی  باید  فرصت ها  این  از  استفاده  برای  می کند؛  ایجاد 

. کنیم
استاندار،  بین  همدلی  و  سویی  هم  همگرایی،  کرد:  تصریح  وی 
هنری  و  فرهنگی  دستگاه های  و  نمایندگان  استاندار،  معاونان 

است. قم  استان  قوت  نقطه  بزرگ ترین 
۱۲ درصد است اتباع خارجی در جمعیت قم  سهم 

ساختار  گفت:  قم  برنامه وبودجه  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
۶7 درصد  به نحوی است که  جمعیت در حوزه اشتغال و بیکاری قم 
که  اشتغالی  نوع  و  هستند  انسانی  علوم  حوزه  در  فارغ التحصیالن 

است. متفاوت  می کنند،  مطالبه 
رشته  در  فارغ التحصیل  تعداد  این  افزود:  آرانی  شاکر  محمدجواد 
استان  اقتصاد  ساختار  درصد   ۶۲ که  است  حالی  در  انسانی  علوم 
باعث شد در دوران شیوع کرونا  این مساله  بر مبنای خدمات است؛ 
بخش خدمات استان به دلیل غالب بودن بیشترین آسیب را متحمل 

شود.
سطح  در  فارغ التحصیالن  درصد   ۵۰ میانگین  به طور  وی،  گفته  به 
درصد   ۴۲ و  می کنند  تحصیل  انسانی  علوم  رشته های  در  کشور 

است. خدمات  محور  بر  کشور  اقتصاد 
کشور  در  و  درصد   ۱۲ قم  جمعیت  در  اتباع  سهم  این که  بیان  با  وی 
و  درمان  مسکن،  معیشت،  بخش  در  اتباع  گفت:  است،  درصد   ۲.۵
استان  به  یافته  اختصاص  منابع  اما  دارند،  حضور  قم  استان  آموزش 

می شود. گرفته  نظر  در  ایرانی  جمعیت  اندازه  به  قم 
حضور  شهر  در  قم  استان  جمعیت  درصد   ۹۵ آرانی،  شاکر  گفته  به 
شهر  در  استان  اجرایی  دستگاه های  مانور  قدرت  که  حالی  در  دارد، 

است. محدود 
بانوان قم در حوزه  شناسایی هفت مساله 

نیز گفت: هفت مساله  بانوان و خانواده استانداری قم  امور  مدیرکل 
کارگروه  هفت  اساس  همین  بر  و  شده  شناسایی  بانوان  حوزه  در 

است. شده  تشکیل 
خانه دار،  زنان  برای  پایدار  کسب وکار  جمعیت،  عبداللهی  زینب 
در  مسائل  جمله  از  مسلمان  زن  سوم  الگوی  خانواده،  بنیان  تحکیم 

است. شده  شناسایی  که  برشمرد  بانوان  حوزه 
و  شده  تدوین  جمعیتی  مباحث  برای  راهبردی  نقشه  افزود:  وی 
می باشد،  دستگاه   ۲۵ از  متشکل  که  جمعیت  ستاد  راستا  این  در 

است. شده  تشکیل 
و  چالش ها  به  اشاره  با  نیز  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بدون  شهر  به عنوان  قم  گفت:  قم،  سالمت  حوزه  فرصت های 
هدف  این  به  رسیدن  برای  است  الزم  و  شده  نام گذاری  دخانیات 
تشکیل  و  ارگان ها  وظایف  تفکیک  شاخص ها،  تدوین  فرهنگ سازی، 

شود. انجام  استانی  کارگروه 
عرضه کننده  صنوف  مجوز  ارائه  عدم  به  اشاره  با  مصری  مهدی 
کاهش  برای  بهتر  چه  هر  برنامه ریزی  راستای  در  افزود:  دخانیات، 
نیز  استان  دخانیات  کنترل  انجمن  با  جلساتی  دخانیات،  مصرف 

شد. خواهد  برگزار 
به  نسبت  قم  درمان  و  بهداشت  سرانه  بودن  پایین  همچنین  وی 
۴۰ مرکز بهداشت را از جمله  جمعیت این استان و استیجاری بودن 

کرد. عنوان  استان  این  سالمت  حوزه  مشکالت 

خبـر

● همه چیز درباره فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم   ●
◄    دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
قم فعالیت و عملکرد این ستاد را در حضور خبرنگاران 

تشریح کرد.
 به گزارش خبرنگار روزنامه گویه)قراچورلو(، حجت 
با  مطبوعاتی  مصاحبه  در  گرجی  اصغر  علی  االسالم 
خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت ساالر 
و  السالم  علیه  الحسین  اباعبدالله  حضرت  شهیدان، 
اظهار  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  دهه  گرامیداشت 
محمد  برادرشان،  به  نامه  در  حسین  امام  داشت: 
کوفه  به  امام  حرکت  از  مانع  داشت  سعی  که  حنفیه 
و  بروم  باید  من  که  است  راهی  این  نویسند  می  شود، 
اگر  نرفت.  که  شود  می  بخواهم  اگر  که  نیست  آنطور 
امام  ماند.  نمی  باقی  اسالم  از  چیز  هیچ  بود  اینگونه 
حسین علیه السالم برای امر به معروف و نهی از منکر 

دانستند. می  واجب  خود  بر  را  آن  و  کردند  قیام 
قم  استان  معروف  به  امر  ستاد  داشت:  بیان  وی 
سال  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  که  است  چندسالی 
و  کرد  اخذ  تهران  های  ارزیابی  در  را   ۲۴ رتبه  گذشته 
این رتبه طی سه ماهه ابتدای سال جاری به ۱۸ ارتقا 
برتر  استان   ۱۰ جزو  سال  پایان  در  داریم  امید  یافت. 

باشیم. کشور 
استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
کرد:  عنوان  ارزیابی  های  شاخصه  به  اشاره  با  قم 
باشد  می  مفصل  استانی  ستادهای  ارزیابی  جدول 
را  ارزیابی  فرمول  ترین  دقیق  کنم  بیان  اجمال  اگر  و 
مصوب  وظایف  شرح  و  ساالنه  های  برنامه  است.  دارا 
که  شده  عنوان  ستادها  برای  اسالمی  شورای  مجلس 

روند. پیش  آن  طبق  باید 
ماه   ۵ طی  کرد:  تصریح  گرجی  االسالم  حجت 
فعالیت هایی  به عهده گرفتم  را  اخیر که دبیری ستاد 
افزایش  و  بازسازی زیرساخت و ساختار ستاد  همچون 
کارمندان از چهار به ۱۵ نفر که قالب فعالیت جهادی 
دارند، دیدار با علما و مراجع تقلید، تعامل با ۵۰ نخبه 

ایم. داشته  دانشگاهی  و  حوزوی 
شهرستانی  ستادهای  همچنین  داد:  ادامه  وی 
امربه  شورای  قم.  کهک  و  جعفرآباد  در  کردیم  فعال  را 
فعال  قم  مساجد  همچنین  و  قم  اداره   ۵۰ در  معروف 

است. شده 
قم  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  ستاد  دبیر 
برای  افزود: در بحث تشکل ها،  به تشکل ها  اشاره  با 
بیش از ۲۰ تشکل جدید مجوز صادر شده که مجموعا 
هر  در  نفر  پنج  هر  است.  گرفته  شکل  تشکل،   ۵۵
موضوعی که طالب شکل گیری تشکل باشد نی تواند 
با مراجعه به سایت ستاد، مشخصات خود را وارد کرده 
و در کمتر از یک ماه مجوز صادر می شود. این تشکل 
ها از همه مزایای تشکل های مردمی برخوردار هستند 
ملی  فعالیت  اما  بوده  شهرستانی  شان  فعالیت  اگر  و 

یابد. ارتقا می  به ملی  آن ها  باشند، تشکل  داشته 
از  مردمی  گزارش   ۱۰۰ از  بیش  کرد:  بیان  وی 
و...  عفاف،  و  حجاب  مختلف،  صنوف  در  تخلفات 
به  آزمایی،  راستی  از  بعد  ستاد  بازرسی  که  ایم  داشته 
ها  آن  از  مورد   ۱۰ دهند.  می  ارجاع  ربط  ذی  مراجع 

شد. حق  احقاق 
قم  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 

به معروف عنوان کرد: دوره  آمران  آموزش  درخصوص 
با  سراسری  و  ملی  سطح  در  معروف"  "بینش  آموزشی 
که  کنیم  می  برگزار  گلپایگانی  هاشمی  استاد  حضور 
شود  می  اعطا  دوره  پایان  گواهی  کنندگان  شرکت  به 
نیز  تکمیلی  های  دوره  در  توانند  می  مندان  عالقه  و 
از  به معروف و نهی  امر  به عنوان مربی  و  شرکت کرده 

باشند. داشته  فعالیت  منکر 
وی افزود: طرح جامع عفاف و حجاب برای عمل به 

دو بند از ۱۱ تکلیف قانونی ما است و ما شاخصه های 
پوشش آقایان و بانوان را به ادارات عنوان و ارزیابی می 

کنیم.

وی بیان کرد: قرارگاه ۲۱ تیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر در کشور و به تبع در استان ها خرداد ماه 

تشکیل شده و فعالیت های خود را آغاز کرده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با 
بودجه ستاد  افزود:  بودجه ستاد  بودن  اندک  به  اشاره 
در  درصدی   ۲۵ تا   ۱۵ افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
را  ما  قانونی  های  فعالیت  حجم  کفاف  که  داشته  ماه 

دهد. نمی 

ارشاد  گشت  نیز  مسئولین  برای  ما  کرد:  ابراز  وی 
داریم و طرحی به صورت علنی و عمومی عنوان شده 
که درصورت قوام یافتن اطالع رسانی خواهد شد.  ►
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اسالمی«  حجاب  به  »الزام  مسئله  ابعاد  اخیرًا    ◄
از سوی برخی رسانه ها  و  در محافل علمی داغ شده 
استاد  است.  شده  القاء  شبهاتی  و  مطرح  سؤاالتی 
تخصصی  مرکز  رئیس  مازندرانی،  سیفی  علی اکبر 
فقه و اصول معهد االجتهاد الفعال و از اساتید دروس 
پیرامون مسئله  به هفت سؤال  قم  علمیه  خارج حوزه 
داده  پاسخ  تفصیلی  و  اجمالی  به صورت  »حجاب« 

می خوانید. که  است 
ادلۀ وجوب الزام به حجاب اسالمی بر حاکم و 

چیست؟ اسالمی  نظام 
حجاب  به  الزام  وجوب  ادلۀ  اجمالی:  پاسخ 
کتاب  در  نظام اسالمی  و مسؤولین  بر حاکم  اسالمی 
و سنت و اجماع، بلکه ضرورت دین خالصه  می شود.

حجاب  به  الزام  وجوب  ادّله ی  تفصیلی:  پاسخ 
را  اسالمی  نظام  مسؤولین  و  شرع  حاکم  بر  اسالمی 
می توان در کتاب و سنت و اجماع، بلکه ضرورت دین 

کرد. خالصه 
قرآن  آیات  از  دسته  سه  به  می توان  مجید:  کتاب 
گونه ی  به  دوم  و  اول  دستۀ  داللت  که  کرد  استدالل 

است. طولی  و  حکومت 
و  وجوب  بر  دارد  داللت  که  آیاتی  اول:  دسته ی 
ایجاب  و  مسلمین  همه  بر  اسالمی  حجاب  ضرورت 
»یا  آیۀ:  مثل  دارد،  خدا)ص(  رسول  بر  آن  ابالغ 
اْلُمْؤِمنیَن  َوِنساِء  ْزواِجَک َوَبناِتَک 

َ
ِل ُقْل  ِبیُّ  َها النَّ یُّ

َ
أ

»َوْلَیْضِرْبَن  وآیۀ:  َجاَلِبیِبِهن«  ِمْن  ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ 
ْلُتُموُهنَّ 

َ
َسأ ِإذا  »َو  آیۀ:  و  ُجُیوِبِهن«؛  َعلی   ِبُخُمِرِهنَّ 

مسلمین  ای  یعنی  ِحجاب«  َوراِء  ِمْن  َفْسَئُلوُهنَّ  َمتاعًا 
دریافت می کنید،  و غذا  پیامبر طعام  از همسران  اگر 
بوده  دیگر  ساتر  هر  یا  دیوار  یا  پرده  پشت  از  باید 

. شد با
این دسته از آیات وجوب اصل حجاب را بر همه ی 
اثبات  بلکه  می کند،  اثبات  مؤمن  و  مسلمان  بانوان 
می کند که وجوب حجاب از احکام ضروری دین خدا 
است؛ چون از قبیل ما نطق به الکتاب المجید است.
و  برپائی  وجوب  بر  داللت  که  آیاتی  دوم:  دسته ی 
جمله  از  و  الهی  پیامبران  همه  بر  خدا  دین  اقامه ی 
یِن  الدِّ ِمَن  َلُکْم  َع  »َشَر آیۀ:  مثل  دارد،  اسالم  پیامبر 
ِبِه  ْینا  َوصَّ ما  َو  ِإَلْیَک  ْوَحْینا 

َ
أ ذی  الَّ َو  ُنوحًا  ِبِه  ی  َوصَّ ما 

آیات  و  ین«  الدِّ قیُموا 
َ
أ ْن 

َ
أ عیسی   َو  ُموسی   َو  ِإْبراهیَم 

م دین خدا داللت  این حکم مسلَّ بر  بسیار دیگری که 
دارند.

دسته  بر  حکومت  اول  دستۀ  اصول  علم  نگاه  از 
جزئی  حجاب  حکم  که  دارد  داللت  چون  دارد؛  دوم 
دین  زیرا  است؛  دین  احکام  أهّم  از  بلکه  دین خدا  از 
به  امر  آیات  و  نیست؛  آن  احکام  از  جز  چیزی  خدا 
میان  خدا  دین  برپایی  وجوب  بر  داللت  دین  اقامه ی 
و  طاهرین  ائمه  و  خدا  رسول  بر  مسلمین  جامعه ی 
اوصیای  و  جانشینان  که   – الهی  رهبران  همه ی 

دارد. داللت   – هستند  پیامبران 
قرآن  آیات  از  دسته  دو  این  به  می توان  ازاین رو  
اسالمی  حاکم  بر  حجاب  به  الزام  وجوب  برای  مجید 
 – غیبت  عصر  در  والیت فقیه  ادله ی  به ضمیمه ی   –

کرد. استدالل 
اسالمی  به حجاب  الزام  آیات وجوب  از  این دسته 
که  می کند  اثبات   بلکه  می کند،  اثبات  نه تنها  را 
از  چون  است؛  دین  ضروریات  از  حجاب  وجوب 
که  زیرا  می باشد؛  العزیز«  الکتاب  به  نطق  »ما  قبیل: 
که  دارد  این  بر  قطعی  داللت  آیات  این  از  اول  دسته 
حجاب جزء دین است؛ و دسته دوم نیز داللت قطعی 
بر وجوب اقامه ی دین دارد. در نتیجه برپائی حجاب 
المجید«  الکتاب  به  نطق  »ما  قبیل  از  جامعه  بین  در 

می شود. دین  ضروریات  از  و 
دسته سوم: آیاتی از قرآن مجید است که داللت بر 
وجوب امربه معروف و نهی از منکر دارد، مانند آیه »َو 
ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َیأ َو  ه  َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر  مَّ

ُ
ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

مصادیق  از  حجاب  به  الزام  و  اْلُمْنَکر«  َعِن  َیْنَهْوَن  َو 
اتفاق نص  به  منکر است چون  از  نهی  و  امربه معروف 

مرتبه می شود. فتوی شامل سه  و 
روایات سنت: می توان به دو دسته از روایات برای 
مسؤولین  و  حاکم  بر  اسالمی  حجاب  به  الزام  وجوب 

کرد. استدالل  اسالمی  نظام 
مرتبۀ  وجوب  بر  داللت  که  روایاتی  اول:  دسته ی 

ضربه ی  با  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  از  و سوم  دوم 
و  دارد؛   – الزام  به  و  تنبیه  یعنی  دست-؛  فیزیکی 
أضواُء  کتاب  در  ما  و  است؛  مستفیضه   نصوص  این 
تحقیق  به  العباده   فقه  فی  ااُلولی  الحلقه    / الفقاهه  
باطالق شامل  این نصوص  و  پرداخته ایم؛  این مطلب 
امر  جمله  آن  از  منکر  هر  از  نهی  و  معروف  هر  به  امر 

می شود. بی حجابی  از  نهی  و  حجاب  به 
داللت  که  است  مستفیضه ای  نصوص  دوم:  دستۀ 
و  ذنبًا  ارتکب  من  کل  »تعزیر  بر  حاکم  والیت  بر 
المصلحه «  من  یراه  ما  بحسب  واجبًا  ترک  أو  معصیه ، 
تعزیرات  و  در کتاب حدود  را  روایات  این  ما  که  دارد؛ 
الفقه  حلقات  کتاب  در  نیز  و  الوسیله   تحریر  دلیل 
الفعال / فی قسم فقه القضاء و الجزاء مورد تحقیق و 

داده ایم. قرار  بررسی 
در  تأثیر  احتمال  شرطیت  از  فقهاء  مقصود 
وجوب امربه معروف و نهی از منکر چیست؟ و بر 

است؟ دلیلی  چه  اساس 
مرتبۀ  در  تأثیر  احتمال  از  مقصود  اجمالی:  پاسخ 
تأثیر گفتار و نصیحت در توجه  اول: احتمال عقالئی 
که  به گونه ای  معروف؛  تارک  و  منکر  فاعل  بیداری  و 
متحّول شده، و با ارادۀ خود یا با تهدید زبانی و ایجاد 
ولی  بکشد.  معصیت  از  دست  خود  تصمیم  با  خوف 
بازدارندگی  تأثیر،  از  مقصود  سوم:  و  دوم  مرتبۀ  در 
تنبیه  با  که  به گونه ای  معروف؛  تارک  و  منکر  فاعل 
ارادۀ  و  میل  برخالف  خوف  ایجاد  با  که  الزام  و  بدنی 

بکشد. گناه  از  دست  باطنی، 
شرطیت  از  فقهاء  مقصود  تفصیلی:  پاسخ 
منکر  از  نهی  و  امربه معروف  وجوب  در  تأثیر  احتمال 
الوسیله «  تحریر  »دلیل  کتاب  دو  در  که  همان گونه   –
اول  مرتبه  در   – کرده ایم  بیان  الفقاهه «  »منهاج  و 
لسانی  امرونهی  که  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  از 
در  ناهی  و  آمر  سخن  که:  است  این  است:  بیانی  و 
تأثیر کند؛  تارک معروف  و  منکر  فاعل  و تصمیم  اراده 
و متوجه اشتباه خودساخته  متنّبه  را  او  به گونه ای که 
به گونه ای  کند  رفتارش  و  کردار  از  پشیمان  را  او  و 
منکر  ترک  و  معروف  فعل  به  تصمیم  توجه  از  بعد  که 

. بگیرد
ولی مقصود از تأثیر در مرحله ی دوم و سوم: تأثیر 
در بازدارندگی و منع از فعل منکر و ترک معروف است 
و  میل  برخالف   – معروف  تارک  و  منکر  فاعل  یعنی: 
وادار   – آن  مانند  و  حبس  یا  بدنی  تنبیه  با  تصمیمش 
به فعل معروف و ترک منکر شود. وقتی در مرتبۀ سوم 
فساد  ماده  قلع  و  قتل  به  ضرب وجرح  اثر  در  گاهی 
در  تأثیر  احتمال  بنابراین  می شود؛  کشیده   منکر  و 
منع  شرع  حاکم  که  است  معنا  این  به  مرحله  دو  این 
منکر  فعل  از  معروف  تارک  و  منکر  فاعل  بازداشتن  و 
می بیند؛  ضرب وجرح   بر  متوقف  را  معروف  ترک  و 
گفتاری  امرونهی  و  بیان  و  نصیحت  ِصرف  یعنی 
و  حبس  و  ضرب وجرح  با  فقط  و  نمی بیند؛  مؤثر   را 
مانند آن، بازدارندگی و جلوگیری و منع از فعل منکر 
هر  در  بنابراین:  می دهد؛  احتمال  را  معروف  ترک  و 
سه مرحله احتمال تأثیر شرط وجوب امرونهی است، 
تأثیر در مرحله ی اول با مقصود از آن در  لکن معنای 

می کند. فرق  سوم  و  دوم  مرحله ی 
در  امیرالمؤمنین)ع(  و  اکرم)ص(  رسول  آیا 
به  اجبار  را  مسلمان  زنان  خود،  حکومت  زمان 
چرا؟ نمی کردند  اگر  کرده اند؟  اسالمی  حجاب 
و  اکرم)ص(  رسول  اینکه  اصل  اجمالی:  پاسخ 
نمی کردند  به حجاب اسالمی   الزام  امیرالمؤمنین)ع( 
گفت  باید  ثبوت،  عدم  برفرض  نیست.  ولی  ثابت 
ایشان  فعل  همانند  معصوم  جانب  از  فعل  ترک  که: 
وجود  محاملی  سؤال  مفروض  در  و  دارد؛  محاملی 
دارد، مانند: عدم آمادگی و تحمل الزام به حجاب از 
اسالم  بیضۀ  و  کیان  بر  خوف  لذا  زنان؛  عموم  جانب 
خدا)ص(  رسول  حکومت  زمان  چون  داشت؛  وجود 
و  است؛  بوده  اسالم  عهد  اوائل  امیرالمؤمنین)ع(  و 
الید  مبسوط  معصوم)علیهم السالم(  امامان  سائر  اما 
و  مبتذل  گونه ی  به   – بی حجابی  اینکه  یا  و  نبوده اند 
و رائج  – در آن زمان شایع  آرایش  انواع  با  انگیز  فساد 

است. نبوده 
از  اسالمی  حجاب  بر  الزام  عدم  تفصیلی:  پاسخ 
امیرالمؤمنین)علیهماالسالم(  و  خدا  رسول  جانب 

باشد. دالئلی  به  می تواند 
در  امیرالمؤمنین)علیهماالسالم(  و  خدا  رسول 
بگوئیم  که  نیست  بعید  و  بودند؛  اسالم  عهد  أوائل 
آمادگی  اسالمی  جامعه ی  هنوز  اسالم  ابتدای  در 
را  حجاب  به  مسلمان  زنان  عموم  الزام  تحمل 
زنان  در  حتی  که  معناست  این  به  نه  این  و  نداشتند 
از  حدی  در  مسلمین  و  اسالم  امیرالمؤمنین)ع(، 
به  نیاز  دشمن  در  رعب  ایجاد  برای  که  بودند  ضعف 
لذا  بود؛  پیرمردان  و رنگ کردن موی صورت  خضاب 
خدا  رسول  که:  سؤال  این  به  پاسخ  در  امیر  حضرت 
می کنید؟  امر   هم  شما  آیا  بود  کرده  خضاب  به  امر 
زمان  در  ولی  بود،  خدا  رسول  زمان  در  این  فرمود: 
من اسالم در آن حد از ضعف نیست و امنیت نظامی 
قال)ص(  »انما  فرمود:  است.  حاصل  من  زمان  در 
. فأما اآلن و قد اتسه نطاقه و ضرب  ذلک و الدین ُقلٌّ
البالغه   )نهج  اختار«.  ما  و  فامٌر  بجرانه،  ُضِرب  و 

)۱7 الحکمه :   ،۴7۱ ص  الصالح:  صبحی 
ولی در مسأله الزام به حجاب ممکن است حتی در 
مخالفین  همه  آن  با  امیرالمؤمنین)ع(  حکومت  زمان 
و  نیز زمینۀ فرهنگی  و  برای حکومت  امنیتی  زمینه ی 

تحمل جامعه هنوز فراهم نشده بود.

که  همان گونه  که:  است  این  توجیه  این  حاصل 
 – خدا  رسول  امنیتی  دلیل  به  خدا  رسول  زمان  در 
کردن  رنگ  به  حکومتی  حکم   – اّولی  حکم  برخالف 
است  ممکن  همین طور  فرموده،  صادر  صورت  موی 
به جهت عدم تحمل جامعه زنان آن روز و حفظ بیضۀ 
نبود،  مصلحت  حجاب  به  زنان  همگانی  الزام  اسالم 
اما  و  نکرده اند؛  حجاب  به  إلزام  والیت  إعمال  با  لذا 
اشکال  لذا  نبودند.  مبسوط  )ع(  معصوم  امامان  سایر 

است. منتفی 
رسول  زمان  در  است  ممکن  اینکه:  دیگر  احتمال 
یا  بدحجابی  امیرالمؤمنین)علیهماالسالم(  و  خدا 
و  نبود  شایع  انگیز  فساد  و  ابتذال  حد  در  بی حجابی 

نبود. همگانی  الزام  به  نیاز  لذا 
یا ترک معصوم گرچه حجت  اینکه فعل  وجه سوم: 
از  و  بوده  مختلف  محامل  و  وجوه  دارای  ولی  است، 
چون  ندارد  منافات  لفظی  اطالقات  با  فقهاء  نظر 
غیرمساعد  وضعیت  و  خاص  شرائط  بر  حمل  امکان 
خطابات  عمومات  و  اطالقات  گستره ی  از  خارج   –
حجاب  بر  الزام  عدم  لذا  دارد.  وجود   – اّولیه  شرعیه 
با وجود محامل محتمل  امیرالمؤمنین  و  نبی  در عهد 
تخصیص  یا  و  تقیید  صالحیت  هرگز  فقهی  نظر  از 
نصوص  به  ثابت   – قطعیۀ  سنه   و  کتاب  عمومات 
از  این  و  ندارد؛  را   – اجماعات  و  متواتر  و سّنت  کتاب 
فقیه  یک  حتی  که  حدی  تا  است  شیعه  فقه  مسّلمات 
حجاب  بر  الزام  وجوب  نفی  به  تفّوه  شیعه  فقهای  از 
کسی  است؛  نکرده  منکرات  سائر  از  آن  استثنای  و 
انواع منکرات مسّلم و ضروری در  و  اقسام  بین  فرقی 
وجوب  در  یا  و   – سوم  و  دوم  مرتبه  به   – نهی  وجوب 

است. نگذاشته  خدا  دین  برپائی  و  اقامه 
وجوب  در  شرط  احکام  همه  به  علم  آیا 
امربه معروف و نهی از منکر است؛ یعنی بر عموم 
است؟ واجب  علما  بر  فقط  و  نیست  واجب  مردم 
امرونهی  مورد  به حکم  علم  فقط  اجمالی:   پاسخ 

وجوب  در  شرط  آن  احکام  و  وجوب  شرائط  نیز  و 
سایر  به  علم  نه  است،  منکر  از  نهی  و  امربه معروف 

دین. احکام 
پاسخ تفصیلی: واضح است که علم به همه احکام 
علم  فقط  بلکه  نیست،  امرونهی  به  تکلیف  در  شرط 
شرائط  به  علم  نیز  و  امرونهی  مورد  شرعی  به حکم 
در  دخیل  امرونهی،  حرمت  یا  وجوب  در  دخیل 

است. منکر  از  نهی  و  امربه معروف  وجوب 
بستر  آوردن  فراهم  اسالمی  حاکم  وظیفه  آیا 
به  الزام  بجای  به موقع،  ازدواج  برای  جامعه 

نیست؟ حجاب 
پاسخ اجمالی: هر دو امر وظیفه ی حاکم اسالمی 
عموم  آمادگی  و  مقدمات  ایجاد  هم  یعنی  است؛ 
حجاب  به  الزام  هم  و  به موقع  ازدواج  برای  جامعه 
است؛  پیامبر  سنت  احیاء   اول  امر  که  چرا  اسالمی؛ 
انجام  مصداق  دوم  امر  و  سنتی«  »النکاح  فرمود:  که 
قبیل  از  نیز  و  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  فریضه ی 

است. الهی  دین  اقامه ی 
دو  هر  اسالمی  حاکم  وظیفه  تفصیلی:  پاسخ 
و  را مستعّد  بستر جامعه  باید  یعنی هم  تکلیف است؛ 
مهّیا برای ازدواج کند و مقدمات آن را به عنوان احیاء 

و اقامه ی سنت رسول اکرم و دین خدا فراهم سازد و 
خود  چون  نماید؛  اسالمی  حجاب  به  الزام  همچنین 
اقامه ی  و  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  بارز  مصداق 

است. الهی  دین 
و  مغایرت  شهروندی  حق  با  حجاب  به  الزام  آیا 

ندارد؟ منافات 
حق  مشروعیت  اسالم  نظر  اجمالی:  از  پاسخ 
باید  آن  مزایای  و  حقوق  از  برخورداری  و  شهروندی 
باشد. الهی  احکام  و  حدود  مراعات  چهارچوب  در 
نظر اسالم فقط  از  تفصیلی: حق شهروندی  پاسخ 
الهی  احکام  و  حدود  محدوده ی  و  چهارچوب  در 
مشروع است و ااّل مشروعیت ندارد. این از ضروریات 
به عنوان  نمی تواند  شهروندی   هر  که  است  دین 
شود:  دین  مسّلم  منکرات  مرتکب  شهروندی  حق 
خوری،  مشروب  کودک آزاری،  بازی،  همجنس  مثاًل 
انجام دهد. به عنوان حق شهروندی  را  قماربازی و… 
در پایان ناگفته نماند که مقصود از الزام به حجاب 
بی حجاب  یا  بدحجاب  بانوان  همه ی  الزام  اسالمی، 
در  آن  وجوب  مراد  بلکه  نیست.  کوتاه مدت  در 
گام به گام  و  شده  حساب  برنامه ریزی  با  و  بلندمّدت 
بلند  برنامۀ  مانند  معّین،  سال  چند  مدت  طی 
استقالل  و  مقاوم  اقتصاد  سیستم  ایجاد  برای  مّدت 
به  الزام  روند  لکن  است.  پایدار  و  خودکفا  اقتصادی 
در  و  شود  طی  معین  مدت  در  باید  اسالمی  حجاب 
زمان و فرصت معّین به انجام و اتمام برسد تا آنجائی 
می شوند  اسالمی  حجاب  با  ایرانی  بانوان  همه ی  که 

شود. تلّقی  ُجرم  بی حجابی  و  بدحجابی  و 
و  تحقیق  برای  می توانند  محققین   است،  گفتنی 
به  استداللی  وجوه  و  اقوال  و  ادله  جزئیات  بررسی 
نمایند.  مراجعه  مازندرانی  سیفی  استاد  کتاب های 
استداللی  و  تحقیقی  عربی،  زبان  به  مباحث  این 
بوده و اقوال فقهاء و أدلۀ کتاب و سنت و اجماع مورد 
► است.     گردیده  واقع  استناد  و  بررسی  و  تحقیق 

استاد سیفی مازندرانی مطرح کرد:

● اصل اینکه اهل بیت)ع( الزام به حجاب اسالمی  نمی کردند، ثابت نیست    ●
حق شهروندی فقط در چهارچوب حدود و احکام الهی مشروع است و ااّل مشروعیت ندارد

ذخائر خونی قم در گروه های O و B منفی شرایط 
خوبی ندارد

دعوت از قمی ها برای اهدای 
خون 

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت: اکنون ذخائر خونی قم در گروه 
B منفی شرایط خوبی ندارد و از افراد ۱۸ تا ۶۵ سال که از  O و  های 
سالمت جسمی برخوردارند و این دو گروه خونی را دارند دعوت می 

شود نسبت به اهدای خون خود اقدام کنند.
اهدای  روز  مردادماه  نهم  با  همزمان  یکشنبه  روز  نوریان  مرتضی 
خون در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: گرچه ذخائر خونی قم در دیگر 
به  منفی   B و   O در گروه های  اما  مواجه شده  با کاهش  نیز  ها  گروه 

نیازمندیم. بیشتری  اهداکنندگان 
مقوله  دو  خون  اهدای  و  حجامت  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جدا از هم هستند گفت: حجامت کمک به خود است ولی در اهدای 
خون  اهدای  در  و  است  مطرح  دوستی  نوع  و  دیگران  به  کمک  خون 
و  کنیم  تامین  را  دیگری  انسان  نیاز حیاتی  که  است  این  اصلی  بحث 

دهیم. نجات  را  دیگری  انسان  حیات 
وی تاکید کرد: در اهدای خون جنسیت مطرح نیست و خانم ها هر 
چهار ماه یکبار و آقایان هر سه ماه یکبار می توانند خون اهدا کنند.
در  گفت:  خون  اهدای  برای  سازی  فرهنگ  به  اشاره  ضمن  نوریان 
که  داریم  سال  طول  در  قم  در  کننده  مراجعه   هزار   ۴۵ خون  اهدای 
و  المللی  بین  شاخص  نظر  از  و  هستند  آشنا  خون  اهدای  فرهنگ  با 
کشوری در وضعیت خوبی قرار داریم به شرطی که اهدای خون این 

باشد. داشته  استمرار  و  مداومت  افراد 
وی در ادامه با تاکید بر این که محصوالت حیاتی و متنوع خونی جان 
یک  از  خونی  های  فرآورده  گفت:  دهد  می  نجات  را  بسیاری  افراد 
واحد خون کامل از اهدا کننده از جمله گلبول قرمز متراکم، پالسما 
و خون اشعه دیده گرفته می شود و از پالسما نیز داروهای مشتق از 

شود. می  تولید  پالسما 
اهدای  برای  که  افرادی  درصد   ۹۵ از  روزانه  که  این  به  اشاره  با  وی 
خون به مراکز استان قم مراجعه می کنند خون گیری انجام می شود 
ابراز داشت: خون هایی که گرفته می شود و محصوالت فرآورده های 
خونی ایران ایمنی بسیار باالیی دارد و چندین بار تست های مختلف 

ویروسی و واگیردار روی آن انجام می شود.
خون  اهدای  از  پیش  پزشک  گفت:  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
فرد را معاینه می کند و سئواالت تخصصی می پرسد و برخی بیماران 
خونشان  که  دارند  شرایطی  چون  شوند  می  خون  اهدای  از  معاف 
برای گیرنده خون مناسب نیست یا اهدای خون برای فرد ضرر دارد.
توانند  می  بالقوه  مرد  و  زن  از  سال   ۶۵ تا   ۱۸ افراد  تمام  گفت:  وی 
 ۵۰ از  کمتر  نباید  وزن  نظر  از  افراد  این  و  باشند  داشته  اهدای خون 
بیماری  و  بوده  از وضعیت جسمی خوبی دارا  باشند،  کیلوگرم داشته 

باشند. نداشته 
نوریان افزود: اگر فردی مبتال به کرونا بوده است بعد از بهبودی می 
منتقل  خون  انتقال  از  بیماری  این  و  باشد  خون  کننده  اهدا  تواند 

شود. نمی 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:
نصب بنر و برپایی ایستگاه 

صلواتی نیازمند صدور مجوز از 
شهرداری قم است

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با اشاره به تسهیالت 
مجموعه مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر مواکب به سوگواران 
شهر  سطح  در  صلواتی  ایستگاه  برپایی  و  بنر  نصب  گفت:  حسینی، 

نیازمند صدور مجوز از شهرداری قم است.
برنامه ریزی  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  کالنترزاده  مهدی 
اظهار  حسینی  عزاداران  به  بهتر  خدمات  ارائه  برای  شهری  مدیریت 
نظر  در  برای  شهر  سطح  در  ابعاد  و  اندازه  هر  در  بنر  نصب  داشت: 
گرفته شدن ایمنی و جلوگیری از بروز احتمالی خطر، نیازمند صدور 

است. ایمنی  ضوابط  تعیین  برای  قم  شهرداری  از  مجوز 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
مجوز  صدور  نیازمند  نیز  صلواتی  ایستگاه های  برپایی  همچنین 
سامانه  به  مراجعه  با  افراد  شده،  تأکید  بارها  که  همان طور  و  است 
خود  اطالعات  و  درخواست  به راحتی  می توانند  الکترونیکی”قمیار” 

کنند. ثبت  را 
وی فضاسازی شهری را یکی از کار ویژه های اصلی مجموعه مدیریت 
شهری در ایام محرم یاد کرد و گفت: به دلیل برگزاری دومین کنگره 
و  شهری  فضاسازی  جاری،  سال  آبان   ۲7 در  استان  شهدای  ملی 
کنگره،  دبیرخانه  با  صورت  تعامالت  و  هماهنگی  با  محیطی  تبلیغات 
حسین  با  عالم  اهل  نجات  واحد”  شعار  با  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
است” به همراه پیام های حاوی وصیت نامه شهدا در مورد محرم، امام 

است. زمان)عج(شکل گرفته  امام  و  حسین)ع( 
کالنترزاده با اشاره به همکاری شهرداری قم در نصب پرچم های عزا 
 ۴۰۰ این  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  شهروندان،  منازل  درب  سر  در 

است. نصب شده  شهری  فضاسازی  برای  نیز  دیواری  پایه 

خبر

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۲7 شماره  -رأی   ۱
ششدانگ  در  عباس  فرزند  کشوری  اشرف  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۰7
واقع  به مساحت ۱۱۴ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۴ اصلی   باب ساختمان  یک 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۲۳۹۶۲ مورخ 

)۱۴۱۴۶ الف  قم.)م   ۱۱۳ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۵۱۰ شماره  رأی   -۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۶۱ آقای حسن نداف نیا فرزند علی محمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۹۵/۳۰ مترمربع پالک شماره ۱۰۴۵۵ اصلی  واقع 
از  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  اداره یک قم  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه 
 ۱۳۲۱/۱۲/۲۰ مورخ   ۸۸۸۰ شماره  سندرسمی  موجب  به  بیگی  محمد  محمود 

 )۱۴۰7۰ الف  قم.)م  دفترخانه۴ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۲۳۱ شماره  -رأی   ۳
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۰۰۱ خانم زهرا رضائی یزدی فرزند عبداله در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۸/7۶ مترمربع پالک شماره ۱۰۲7۵ اصلی  واقع 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ۱- سند مالکیت مشاعی صادره در 
دفتر الکترونیکی ۱۳۹7۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۲۵7۴ و ۲- مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از شهرداری خریداری به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 

۱۳۹7۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۱۳۴۸ نسبت به ۲۰/۱۶ متر مربع به موجب توافقنامه فروش 
الف ۱۴۰۶۶(  شارع متروکه تحت شماره ۱/7۱۱۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶.) م 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۸۰ شماره  رأی   -۴
ششدانگ  در  حمید  فرزند  جنانی  مسعود  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۹۱
یک باب ساختمان به مساحت ۱7۱/۵۰ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی از ۱۰۸۳۸ 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  

 )۱۴۱7۵ الف  م  قم.)   7۵ دفترخانه   ۱۳۹۵/۰۲/۲7 مورخ   ۱۰۶۹۵
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۹۲ شماره  رأی   -۵
۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۱۶۳ خانم زهرا سهرابی فرد فرزند حسین در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ ۳۲/۰۳ مترمربع پالک شماره ۱۰۳۸۸ 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی از خانم 
زهرا جوشقانیان منفرد سند رسمی شماره 7۲۹۹۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۱ دفترخانه 

۳ قم.) م الف ۱۴۱7۶( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۹۶ شماره  رأی   -۶
۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۱۶۴ خانم مریم جوشقانی فرزند محمدرضا در دو دانگ 
مترمربع    ۳۲/۰۳ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
پالک شماره ۱۰۳۸۸ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
مبایعه نامه عادی از خانم زهرا جوشقانیان منفرد سند رسمی شماره 7۲۹۹۴ مورخ 

 )۱۴۱77 الف  م  قم.)   ۳ دفترخانه   ۱۳۶۸/۰۵/۰۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۲7 شماره  رأی   -7
در  اله  نبی  فرزند  احمدی  حاجی  زهرا  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۱۶

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۰/۱۰ مترمربع پالک شماره ۱۰۴۳7/۲ 
نامه عادی مع  اداره یک قم مبایعه  اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 

 )۱۴۱۸۰ الف  م  جهانبخش.)  مرصع  از  الواسطه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۱۸ شماره  رأی   -۸
در  اکبر  علی  فرزند  دوست  رضوانی  نرجس  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۵۰
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۲/۴۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۹۲ 
نامه عادی مع  اداره یک قم مبایعه  اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
الواسطه از وراث عباس جهانگیر سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲7۰ صفحه 

 )۱۴۱۸۱ الف  م   (.۴۴۶
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
به مالکین  به عدم دسترسی  با توجه  موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
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 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 

همدلی( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم



رئیس  سیاست  نبودن  بخش  نتیجه  از  پس     ◄
امارات  مصر،  مانند  کشورهایی  قبال  در  ترکیه  جمهوری 
قبال  در  سیاستش  که  می رسد  نظر  به  عربستان،  و 
حاضر  درحال  و  است  شده  مواجه  شکست  با  نیز  سوریه 
وزیر  اخیر  اظهارات  و  دارد  قرار  بحرانی  بسیار  شرایط  در 
برای  دمشق  دولت  از  حمایت  بر  مبنی  ترکیه  خارجه 
مقامات  پاسخ  منطقه،  از  تروریست ها  راندن  بیرون 
تیزهوش  رهبری  چراکه  نداشت؛  همراه  به  را  سوریه 
جدی  چندان  را  او  و  ندارد  اعتماد  اردوغان  به  دمشق 
یک  صرفًا  اظهاراتی  چنین  که  است  معتقد  و  نمی گیرد 

است. مانور 
و  نویسنده  عطوان،  عبدالباری  ایسنا،  گزارش  به 
در  یادداشتی  انتشار  با  عرب  جهان  سرشناس  تحلیلگر 
نیروهای  تحرکات  درباره  الیوم"  "رأی  روزنامه  سرمقاله 
درباره  آنکارا  مقامات  هشدارهای  و  سوریه  مرز  در  ترکیه 
مولود  نوشت:  سوریه  خاک  در  نظامی  عملیات  آغاز 
رجب  دیدار  از  پس  ترکیه  خارجه  وزیر  چاووش اوغلو، 
همتایان  با  کشور  این  جمهوری  رئیس  اردوغان،  طیب 
آنکارا،  به  وی  بازگشت  و  تهران  در  خود  روس  و  ایرانی 
بیرون  برای  کشورش  که  مسئله  این  کردن  مطرح  با 
منطقه،  از  سوریه(  شمال  )کردهای  "تروریست ها"  کردن 
را  همه  کرد،  خواهد  سیاسی  حمایت  سوریه  دولت  از 

کرد. متعجب 
هم پیمانان  با  پیشتر  که  گفت  همچنین  چاووش اوغلو 
داده  انجام  را  گفت وگوهایی  باره  این  در  سوریه  دولت 

است.
است  این  چاووش اوغلو  اظهارات  تعجب برانگیز  نکته 
ورود  قبل،  سال   ۱۱ در  سوریه  جنگ  آغاز  زمان  از  که 
گروه های  سنگر  به  آنکارا  شدن  ملحق  و  آن  به  ترکیه 
حوزه  عرب  کشورهای  برخی  و  آمریکا  توسط  که  مسلح 
اظهاراتی  چنین  می شوند،  مالی  تأمین  )فارس(  خلیج 
مطرح  ترکیه  مقامات  توسط  که  است  بار  نخستین  برای 

د. می شو
را در مرزهای  نیروهایش  از  ترکیه اخیرا ده ها هزار تن 

تهدیدهای  با  اقدام  این  و  کرد  مستقر  سوریه  شمالی 
ایجاد  برای  نظامی  عملیات  آغاز  بر  مبنی  اردوغان 
"منطقه امن" به عمق ۳۰ کیلومتر در خاک سوریه همراه 
کشورشان  به  را  سوری  آواره  میلیون   ۳.7 بتواند  تا  شد 
ریاست  انتخابات  به  مانده  سال  یک  حدود  و  بازگرداند 
ضرب المثل  شاید  شود.  خالص  آنها  شر  از  جمهوری 
کند. صدق  باره  این  در  دانه"  پنبه  بیند  خواب  در  "شتر 
عدم اظهار نظر رسمی رهبری و نهادهای دولت سوریه 
منحصربه فرد،  و  و  تعجب برانگیز  اظهارات  این  درباره 

اظهارات  این  اعتبار  به  آنها  اعتقاد  عدم  نشان دهنده 
مقامات  به  نزدیک  منابع  گفته  طبق  و  است  اردوغان  یا 
یک  صرفًا  را  مذکور  اظهارات  کشور  این  رهبری  سوریه، 
زدن  برهم  و  مردم  افکار  بازخورد  سنجش  برای  "مانور" 

می دانند. آنکارا  توسط  معادالت 
است  این  می کند  تقویت  را  سوریه  موضع  این  آنچه 
شده  مطرح  گذشته  ماه  چند  و  مداوم  تهدیدهای  که 

سوریه  در  نظامی  عملیات  آغاز  بر  مبنی  اردوغان  توسط 
نشده  اجرایی  لحظه  بدین  تا  فشار،  اهرم  یک  عنوان  به 
اقدامی  چنین  که  می داند  خوب  وی  چراکه  است؛ 
را  ترکیه  و  داشت  خواهد  همراه  به  ناگواری  پیامدهای 
جنگ  یک  به  ورود  نتیجه  در  سنگین  هزینه  یک  متحمل 
منطقه ای چند ماهه خواهد کرد و در نهایت حزب وی را 

گذاشت. خواهد  ناکام  انتخابات  در 
رهبری سوریه به اردوغان یا مواضع متزلزل او اعتماد 
خوب  و  نمی گیرد  جدی  کافی  اندازه  به  را  او  و  ندارد 

می داند که اردوغان درحال حاضر و پس از درست از آب 
امارات،  و  عربستان  مصر،  قبال  در  سیاستش  درنیامدن 
در موضع و جایگاه ضعیفی در داخل ترکیه و منطقه قرار 
هدف  عراق  در  کشورش  پایگاه های  چراکه  است؛  گرفته 
به  روسیه  با  روابطش  و  می گیرند  قرار  موشکی  حمالت 
پایان  درباره  سوچی  توافقنامه  به  پایبندی  عدم  دلیل 
نامشخص  موضع  ادلب،  در  تروریست ها  حضور  به  دادن 

از  کشتی ها  عبور  از  جلوگیری  اوکراین،  جنگ  قبال  در 
پهپادهای  دادن  همچنین  و  "داردانل"  و  "بسفر"  تنگه 

است. شده  متشنج  اوکراین  ارتش  به  "بیرقدار" 
اظهارات  به  نسبت  را  سوریه  و  روسیه  مقامات  آنچه 
است  نکته  این  است؛  کرده  مردد  اوغلو  چاووش  مذکور 
درباره  صحبتی  و  کرده  اشاره  ُکردها  به  فقط  وی  که 
نکرد  سوریه  در  ترکیه  حمایت  مورد  تروریستی  گروه های 
)سران  دشمنانش  تمامی  با  که  اردوغان  همچنین  و 
پایتخت  به  و  کرد  گفت وگو  عربستان(  و  امارات  مصر، 
مستقیم  گفت وگوی  به  حاضر  کرد  سفر  آنها  کشورهای 
برخی  و  نیست  سوریه  جمهوری  رئیس  اسد،  بشار  با 
به  بی اعتمادی  دلیل  به  نیز  اسد  بشار  که  می گویند  هم 

نیست. وی  با  دیدار  به  حاضر  اردوغان 
توسط  مانوری  چنین  شدن  مطرح  پشت  دلیل  چند 
آنکارا  نظامی  عملیات  افتادن  تعویق  به  و  اوغلو  چاووش 

ازجمله؛ است،  سوریه  شمالی  مناطق  در 
منجر  سوریه  کردهای  و  دولت  میان  گفت وگوها  ـ   ۱
حمله  و  ترکیه  ارتش  علیه  مشترک  هماهنگی  تقویت  به 
این  از  حمایت  به  مصمم  نیز  روسیه  و  شد  آن  احتمالی 
دموکراتیک  سوریه  نیروهای  کردن  ملحق  و  هماهنگی 

است. شده  سوریه  ارتش  به  )قسد( 
با  آلمان  خارجه  وزیر  بربوک،  آنالنا  مخالفت  ـ   ۲
جریان  در  سوریه  شمالی  مناطق  به  ترکیه  حمله  هرگونه 
حمله ای  چنین  وی،  عقیده  به  چراکه  آنکارا؛  به  سفرش 
آنها  رأس  در  و  تروریستی  گروه های  نفع  به  نهایت  در 
آلمان  خارجه  وزیر  همچنین  و  بود  خواهد  داعش 

است. بوده  اروپا  اتحادیه  نماینده 
ارتش  ـ سخنگوی وزارت دفاع سوریه اعالم کرد که   ۳
با  مقابله  برای  آمادگی  سطح  باالترین  در  کشورش 
تروریستی  گروه های  یا  و  ترکیه  احتمالی  تجاوز  هرگونه 

دارد. قرار  آن  به  وابسته 
و  جمهوری  حزب  رهبر  اوغلو،  قلیچدار  کمال  ـ   ۴
بازگرداندن  برای  را  کاملی  طرح  ترکیه  اپوزیسیون  رئیس 
دولت  با  توافق  با  کشورشان  به  سوری  آوارگان  تمامی 

برای  را  جامعی  طرح  همچنین  و  کرد  ارائه  سوریه 
نقش  ایفای  و  اروپا  اتحادیه  حمایت  با  سوریه  بازسازی 

کرد. وضع  ترکیه ای  پیمانکاران 
است  نهفته  واقعیت  این  در  اردوغان  اصلی  معضل 
شاید  و  تمایل  عدم  و  نیست  او  نفع  به  دیگر  زمان  که 
ادلب  وضعیت  برای  حل  راه  ارائه  برای  وی  توانایی  عدم 
سوریه  دولت  میان  فزاینده  هماهنگی  سوریه،  شمال  و 
حمایتی  چتر  زیر  به  بازگشت  به  آنها  تمایل  و  کردها  و 
آمریکا،  توسط  آنها  از  حمایت  این  سلب  از  پس  سوریه 
مختلف  جبهه های  در  ترکیه  جمهوری  رئیس  بحران های 

است. کرده  بیشتر  را 
اگر  دمشق  سمت  به  اردوغان  قطب نمای  جهت  تغییر 
با حسن نیت همراه باشد، ایده مثبت و خوبی است، اما 
سوریه  تیزهوش  رهبری  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 
از  و  می دهد  انجام  دقیق  را  محاسباتش  و  است  محتاط 
زمانی  و  بحران  اوج  در  تیزهوش  رهبری  این  که  آنجایی 
مستقر  دمشق  کیلومتری  چند  در  مسلح  گروه های  که 
این  آیا  پس  نشد،  تسلیم  و  درنیامد  زانو  به  بودند  شده 
اینکه  ویژه  به  داد؟!  خواهد  فریب  را  او  اردوغان  مانور 
و  شده  نزدیک  بسیار  ترکیه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  اپوزیسیون  پیشتازی  از  حاکی  نظرسنجی ها  تمامی 

هستند. اردوغان  پیروزی  شانس  کاهش 
برای  را  تکراری  قابل  غیر  و  طالیی  فرصت  اردوغان 
داد،  دست  از  سوریه  با  هماهنگی  و  روابط  ازسرگیری 
درباره  سوچی  نشست  در  را  آن  پوتین  که  فرصتی 
پیشنهاد  اردوغان  به   ۱۹۹۸ آدانا مصوب  معاهده  احیای 
را  سوریه  و  ترکیه  مرزهای  امنیت  که  توافقنامه ای  داد؛ 

می کند. تضمین 
روابطش  دارد،  قرار  بحرانی  بسیار  شرایط  در  اردوغان 
بحران  و  است  متشنج  همسایه  کشورهای  همه  با 
همچنین  و  می شود  بدتر  روز  به  روز  کشورش  اقتصادی 
از  اوکراین  بحران  خاطر  به  هم  را  روسیه  است  ممکن 
دست بدهد و این درحالی که رضایت آمریکا را نیز جلب 

► است./ایسنا      نکرده 

به  حمله  با  روس ها  شنبه  روز  اگرچه  اوکراین،  در     ◄
به وضوح  اما  نکردند،  را نقض  توافقنامه  اودسا مفاد  بندر 
روح آن را زیر پا گذاشته اند. با این حال، والدیمیر پوتین، 

ندارد. آن  لغو  به  ای  رئیس جمهوری روسیه عالقه 
در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین وارد ششمین 
ماه خود می شود، روز جمعه بیست و دوم ژوئیه خبرهای 
امضای  به  موفق  مسکو  و  یف  کی  شد.  منتشر  خوبی 
به  بازگشایی  اجازه  است  قرار  که  اند  شده  ای  توافقنامه 
شود.  سرگرفته  از  گندم  صادرات  تا  بدهد  اوکراین  بنادر 
آن  تا  ننشستند  میز  یک  دور  متخاصمان  که  نیست  مهم 
در  غالت  کمبود  از  جلوگیری  اصلی  نکته  کنند.  پاراف  را 
با  را  توسعه  حال  در  کشور  چندین  که  بود  جهانی  بازار 

کند. می  تهدید  قحطی 
ترکیه  و  متحد  ملل  سازمان  حمایت  تحت  که  حلی  راه 
موشک  باشد.  اجرا  قابل  همچنان  باید  است  شده  ارائه 
اودسا  بندر  به  ژوئیه  سوم  و  بیست  شنبه  روز  روسی  های 

اخبار  درگیری،  این  در  که  داد  نشان  و  کرد  اصابت 
از  دارد  قصد  کی یف  است.  شکننده  بسیار  نادر  خوب 
کشتی های تجاری خود در برابر حمالت روسیه محافظت 
کند، در حالی که مسکو می خواهد اطمینان حاصل کند 
سالح  می شوند  اوکراین  بنادر  وارد  که  کشتی هایی  که 

نمی کنند.  حمل 
برای  را  آرامش  ابتدا  در  پیشرفت  این  که  حالی  در 
این  با  پوتین  والدیمیر  آورد،  ارمغان  به  تجاری  بازارهای 
او  اگر  که  کند  یادآوری  خواست  می  اودسا  در  حمالت 
قصد  وجود  این  با  باشد،  نیت  حسن  های  ژست  به  قادر 

کند. حفظ  را  خود  کنترل  دارد 
توافق ندارد.  این  لغو  به  رئیس کرملین هیچ عالقه ای 
برای  را  غرب  فشار  تا  دهد  می  اجازه  آن  به  سو،  یک  از 
روایت  این  به  از همه،  مهم تر  صادرات خود کاهش دهد. 
منابع  تامین  مسبب  روسیه  که  می کند  کمک  تبلیغاتی 

نیست. آسیایی  و  آفریقایی  کشورهای 

مانده  عقب  جنگ  این  در  تاکنون  که  ملل  سازمان 
را  خود  دیپلماتیک  موفقیت  نخستین  ترتیب  بدین  بود، 

آورد. دست  به 
ناتو  داخل  در  ترکیه  وجهه  بهبود  برای  مهمی  گام  این 
دیده  آسیب  حدودی  تا  آن  ابهامات  دلیل  به  که  است 
آنکارا که هواپیماهای بدون سرنشین  این حال،  با  است. 
ائتالف آتالنتیک  تامین می کند، تنها عضو  برای اوکراین 
نکرده است.  اعمال  روسیه  علیه  را  تحریم هایی  که  است 
تعبیر شود، در  وفاداری  به عنوان عدم  توانست  آنچه می 
می  نظر  به  مفید  گرایی  عمل  عنوان  به  توافق،  این  پرتو 

رسد.
نتیجه  اوکراین  بنادر  در  ناامنی  فضای  همزمان  ادامه 
این  که  می کند  یادآوری  فقط  و  داشت  خواهد  معکوس 
بودن  پیش بینی  غیرقابل  و  بدبینی  معرض   در  توافق 

است. پوتین  والدیمیر 
دیپلماسی ایرانی     ►
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از  نقل  به  »هیل«  خبری  وبگاه      ◄
آن ها  داد  گزارش  جمهوری خواه  سناتورهای 
آسیب  به  توجه  با  ترامپ  که  نیستند  مطمئن 
افشاگری های  پی  در  وجهه اش  به  شده  وارد 
ششم  حمله  درباره  کنگره  تحقیقات  کمیته 
عمل  موفق   2024 انتخابات  در  بتواند  ژانویه، 

. کند
»هیل«،  خبری  وبگاه  گزارش  بر  بنا 
استماع  جلسات  در  مخرب  افشاگری های 
کمیته تحقیق درباره حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ 
و  شک  آمریکا،  کنگره  به  ترامپ  هواداران 
تردید را در میان جمهوری خواهان سنا در این 
ترامپ  دونالد  آیا  که  می کند  تقویت  خصوص 
شود   ۲۰۲۴ سال  در  حزب  این  نامزد  می تواند 
یا حتی برای حضور در کاخ سفید در دوره دوم 

شود. نامزد 
به نوشته این رسانه وابسته به کنگره آمریکا، 
برای  که  جمهوری خواه  سناتورهای  از  یکی 
منتشر  نامش  خواست  ترامپ  درباره  اظهارنظر 
درباره  شرم آور  جزئیات  توالی  که  گفت  نشود، 
ژانویه  ششم  از  قبل  هفته های  در  ترامپ  رفتار 
کنگره  ساختمان  به  حمله  جریان  در  و   ۲۰۲۱
انتخابات  از  قبل  وی  سیاسی  توان  به  بشدت 
اشاره  با  سناتور  این  می رساند.  آسیب   ۲۰۲۴
دستیار  هاچینسون«  »کسیدی  شهادت  به 
به  ترامپ  اینکه  بر  مبنی  سفید  کاخ  سابق 
از بردن  سمت یک مامور سرویس مخفی وقتی 
کرد،  امتناع  روز  آن  در  کنگره  ساختمان  به  او 
دوباره  او  که  نمی کنم  فکر  گفت:  برد،  هجوم 
نامزد شود و این چیز خوبی است، به دلیل کل 

داده.  رخ  اتفاقات 
هاچینسون  رسانه ها،  گزارش  اساس  بر 
سابق  رئیس  میدوز«  »مارک  وقت  دستیار 
وزارت  تحقیقات  با  اکنون  سفید  کاخ  کارکنان 
ششم  مرگبار  حمله  درباره  آمریکا  دادگستری 

می کند. همکاری  ژانویه 
سناتور دوم جمهوری خواه که او هم خواست 
قاطع  اکثریت  که  گفت  بماند،  ناشناس 

ترامپ  نمی خواهند  جمهوری خواه  سناتورهای 
برای ریاست جمهوری شود.  نامزد حزب  دوباره 
تعداد  می توانم  داد:  توضیح  قانونگذار  این 
می خواهند  که  را  جمهوری خواهی  سناتورهای 
دست  یک  با  شود،  ما  نامزد  ترامپ  دونالد 
)درباره  استماع  جلسات  جمعی  اثر  بشمارم. 
سال  در  ترامپ  عملکرد  بر  ژانویه  ششم  حادثه( 

می گذارد. تأثیر   ۲۰۲۴
انتخابات  در  ترامپ  پیش روی  سخت  راه 

حزبی درون 
جمهوری خواه  رهبران  هیل،  گزارش  طبق 
سنا به طور علنی پیش بینی می کنند که ترامپ 
در  جمهوری خواه  حزب  مقدماتی  انتخابات  در 
خواهد  رو  روبه  سختی  رقابت  با   ۲۰۲۴ سال 
بر  ترامپ  سیطره  که  باورند  این  بر  آن ها  شد. 
نشان  که  نظرسنجی هایی  بحبوحه  در  حزب 
»ران  به  رأی دهندگان  فزاینده  عالقه  دهنده 
حال  در  است،  فلوریدا  فرماندار  دیسانتیس« 

است. کاهش 
جمهوری خواهان  رهبر  مک کانل«  »میچ 
برای  ترامپ  که  گفت  خبرنگاران  به  اخیرًا  سنا 
ریاست جمهوری با میدان شلوغی روبرو خواهد 
جمهوری خواه  سناتور  تون«  جان  »ویپ  شد. 
باید  سابق  رئیس جمهور  که  کرده  پیش بینی 
از  نزدیک  رقابت  با  بعدی  انتخابات  چرخه  در 
وی  کند.  مقابله  دیگر  جمهوری خواهان  سوی 
و  مستقل  رای دهندگان  نظر  جلب  اهمیت  بر 
سفید  کاخ  کنترل  بازپس گیری  برای  سرگردان 

کرد. تاکید  جمهوری خواهان  توسط 
که  گفت  همچنین  آمریکایی  قانونگذار  این 
پر کردن  در حال  ژانویه  استماع ششم  جلسات 
که  حالی  در  و  است  خالی  جاهای  از  برخی 
رای دهندگان  بین  در  ترامپ  به  افشاگری ها 
حمایت  او  از  قبل  از  که  جمهوری خواه 
که  رای دهندگانی  نمی زند،  آسیب  می کنند، 
جزئیات  تأثیر  تحت  بیشتر  دارند  قرار  وسط  در 

می گیرند. قرار  جدید 
حزب  سناتورهای  هیل،  وبگاه  گزارش  به 

آسیبی  میزان  سنجش  حال  در  جمهوری خواه 
در  حتی  شده  وارد  ترامپ  به  که  هستند 
محبوبیتش  و  شده  تضعیف  بایدن  که  شرایطی 

است.  رسیده  درصد   ۴۰ زیر  به 
یک  در  که  هستند  »افرادی  تون،  گفته  به 

احتمااًل  و  نیستند  دیگر  اردوگاه  یا  اردوگاه 
اطالعات  و  هستند  جدید  اطالعات  مستعد 
جدیدی منتشر شده است. انتخابات - حداقل 
انتخابات ملی - توسط مردمی که در وسط قرار 
در  همه  که  همان هایی  می شود.  تعیین  دارند، 
جلب  را  نظرشان  شدن  برنده  برای  باید  پایان 
کرده باشند. دو طرف به گوشه ها و اردوگاه های 
هیچ  احتمااًل  و  رفت  خواهند  خود  مربوطه 
این ها  از  مورد هیچ یک  در  را  آن ها  نظر  چیزی 
رأی دهندگان  از  دسته  آن  اما  نمی دهد،  تغییر 
شاید  یا   ... می گیرند  تصمیم  دیر  که  مستقلی 
احتمااًل  ندارند،  توجه  آنقدر  حاضر  حال  در 

کرد«. خواهند  مشخص  را  نتیجه 

در  ترامپ  به  دیدگاه ها  شدن  منفی 
سنجی ها نظر

تعداد  آمریکایی،  رسانه  این  گزارش  به 
رأی دهندگان  و  سناتورها  از  فزاینده ای 
سمت  به  تغییر  حال  در  جمهوری خواه 

نظرسنجی  هستند.  ترامپ  به  منفی تر  دیدگاه 
شد  انجام  گذشته  هفته  که  »رویترز/ایپسوس« 
جمهوری خواهان  از  درصد   ۴۰ که  داد  نشان 
سرزنش  سزاوار  ترامپ  می کنند  فکر  اکنون 
این  است.  کنگره  ساختمان  به  حمله  برای 
سوم  یک  که  داد  نشان  همچنین  نظرسنجی 
باید  ترامپ  نمی کنند  فکر  جمهوری خواهان 
در  شود،  نامزد  ریاست جمهوری  برای  دوباره 
چنین  درصد   ۲۵ گذشته  ماه  اول  که  حالی 

داشتند. نظری 
نگاه  نیز  ترامپ  رسانه ای  متحدان  حتی 
که  دارند  احتمالی  رقبای  به  دقیق تری 
مقدماتی  انتخابات  در  را  ترامپ  می توانند 

جمهوری خواهان شکست دهند یا حتی او را از 
خبری  برنامه  مجریان  کنند.  منصرف  نامزدی 
فاکس  شبکه  دوستان«  و  »فاکس  صبحگاهی 
نیوز، روز دوشنبه پیشتازی دیسانتیس در چند 
و  نظرسنجی  یک  در  مختلف  سنی  جمعیت 

همچنین قدرت فوق العاده این فرماندار در نیو 
کردند  پررنگ  را  فلوریدا  و  میشیگان  همپشایر، 
داشت. پی  در  را  ترامپ  خشمگین  واکنش  که 
که  هم  پست«  »نیویورک  تحریریه  هیأت 
در  را  ترامپ  سکوت  دارد،  محافظه کار  صدایی 
اعالم  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  ژانویه  ششم  روز 
ندارد  را  لیاقتش  که  کرد  ثابت  ترامپ  کرد: 
باشد.  کشور  این  اجرایی  راس  در  دوباره  که 
روز  یک  ژورنال«  استریت  »وال  تحریریه  هیأت 
مجلس  منتخب  کمیته  استماع  جلسه  از  پس 
دیدگاه  به  توجه  بدون  گفت:  آمریکا  نمایندگان 
ژانویه، حقایقی  ویژه شش  شما در مورد کمیته 
بیان  استماع  جلسات  در  کمیته  این  که 

است. کننده  نگران  می کند، 
تصمیم  به  اشاره  در  آمریکایی  روزنامه  این 
وظایف  انجام  برای  ترامپ  معاون  پنس  مایک 
نوشت:  انتخابات  نتایج  تأیید  و  خود  قانونی 
آقای  و  می شود  آشکار  بحران  در  شخصیت 
سر  پشت  ژانویه  شش  در  را  خود  امتحان  پنس 
شکست  آن  در  کاماًل  ترامپ  آقای  گذاشت.  

خورد.
به طور  که  جمهوری خواه  سناتور  یک 
کرد  پیش بینی  کرد،  صحبت  هیل  با  محرمانه 
طول  در  نیوز  فاکس  اصلی  مجریان  دیگر  که 
جمهوری خواه  نامزدهای  دیگر  به  آینده  سال 
گفت  سناتور  این  کرد.  خواهند  بیشتری  توجه 
که رای دهندگان حزب جمهوری خواه ترامپ را 
برای  دیگری  افراد  دنبال  به  اما  دارند،  دوست 

هستند.  نامزدی 
ترامپ همچنان یک نیروی سیاسی قدرتمند
این ها،  همه  وجود  با  هیل،  نوشته  به 
جمهوری خواه  استراتژیست های  و  سناتورها 
سیاسی  نیروی  یک  هنوز  ترامپ  که  گفتند 
آمریکایی  سناتور  کروز«  »تد  است.  قدرتمند 
ریاست جمهوری  احتمالی  نامزد  عنوان  به  که 
»امیدهای  که  گفت  می شود،  گرفته  نظر  در 
به  ریاست جمهوری،  برای  حزب جمهوری خواه 
دقت ترامپ را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند 
از طرف جمهوری خواهان، سوال  چه می کند. 
را  کاری  چه  ترامپ  دونالد  که  است  این  واضح 
قرار  او  نمی دانم  می کند.  انتخاب  انجام  برای 
رقابت  به  که  کسانی  همه  کند.  کار  چه  است 
چه  ترامپ  ببینند  منتظرند  می کنند  نگاه 

می گیرد«. تصمیمی 
فکر  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کروز 
منتخب  کمیته  تحقیقات  از  ترامپ  می کند 
آسیب  ژانویه  ششم  حادثه  درباره  مجلس 
جلسات  می کنم  فکر  گفت:  دیده،  سیاسی 
فکر  است.  بوده  سیاسی  سیرک  یک  استماع 
تحریک  را  عمومی  افکار  آن ها  که  نمی کنم 

► فارس    کنند./ 

منفی شدن دیدگاه ها به ترامپ در نظرسنجی ها 

● راه سخت پیش روی ترامپ در انتخابات درون حزبی   ●

رأی الیوم 

● آیا مانور اردوغان رهبری سوریه را فریب خواهد داد؟!    ●

لوموند : 

● توافقی که بیش از همه به نفع ترکیه تمام شد   ●



به  نیاز استان  بر  تأکید استاندار محترم قم مبنی      ◄
اهمیت  دیگر  بار  مشکالت  از  عبور  برای  گذاری  سرمایه 
یادآور  را  قم  توسعه  در  گریزناپذیر  و  حیاتی  مسئله  این 

شد.
یکی  گذاری  سرمایه  مسئله  گویه،  روزنامه  گزارش  به 
در  آن  که کمبود  و کالن کشور است  اساسی  نیازهای  از 
تمام  نیمه  یا  توسعه  سرعت  کاهش  به  ها  استان  تمامی 
سرمایه  به  نیاز  انجامد.  می  عمرانی  های  طرح  ماندن 
که  شود  می  مطرح  شرایطی  در  قم  استان  در  گذاری 
نام  اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید؛  جاری،  سال 
با نام های رونق تولید،  گرفته است و سال های قبل نیز 
پشتیبانی ها،  تولید؛  عنوان  با  پیش  سال  و  تولید  جهش 

شد. شناخته  مانع زدایی ها 
بود  کشور  کالن  گیری  جهت  تبیین  برای  رویکرد  این 
سرمایه  جلب  و  سرمایه  بحث  رسد  می  نظر  به  اکنون  و 
است. سال  اقتصادی  اهداف  تحقق  نیازهای  از  گذاری 
دولت  سیاستگذاری  دشمنان  فشارهای  و  ها  تحریم 
و  کشاند  داخلی  های  ظرفیت  به  اتکاء  سمت  به  را  ها 
بن  از  رفت  برون  راه  نیز  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای 
ارزش  ارتقای  برای  تولید  تقویت  را  معیشتی  های  بست 
و  اقتصادی  های  فعالیت  در  جهش  رهگذر  از  ملی  پول 

داد. می  نشان  آن  سازی  مقاوم 
را  متنوعی  های  زمینه  قم  استان  جغرافیایی  شرایط 
در  را  آن  و  است  آورده  فراهم  گذاری  سرمایه  جلب  برای 
در  کشور  مرکزی  های  استان  از  دیگر  برخی  با  مقایسه 
بر  نیز  متعددی  موانع  اما  است  نشانده  بهتری  موقعیت 

خورد. می  چشم  به  آن  راه  سر 
اداری  شورای  جلسه  در  قم  استاندار  رابطه  این  در 
اشاره  با  قضائیه،  قوه  رییس  خردادماه  سفر  در  استان 

قضا،  دستگاه  حمایت  نیازمند  دار  اولویت  موارد  به 
سرمایه  موانع  رفع  به  قضاییه  قوه  ویژه  نگاه  خواستار 

شد. قم  در  خارجی  گذاری 
گفته  گذاری  سرمایه  موانع  به  اشاره  در  استاندار 
استان  مدیریت  اما  هستیم  تصمیم  گرفتار  قم  در  بود: 
در  که  اقدامی  هر  و  استان  صنایع  از  قد  تمام  صورت  به 
می  حمایت  باشد  تولید  و  گذاری  سرمایه  رونق  مسیر 
اردیبهشت  نشست  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی  کند. 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیران  با  خود  گذشته  ماه 
مانند  مواردی  را  کوچک  صنایع  قوت  نقاط  قم،  استان 
انگشترسازی، فرش دستباف و کفش برشمرد و آنها را از 
زنجیره  تکمیل  برای  باید  که  دانست  هایی  خوشه  جمله 

شود. تالش  شان 
به درخواست  اقتصادی  ادارات  پاسخگویی سریع  وی 
را  خصوصی  بخش  سوی  از  گذاری  سرمایه  مجوز  های 
های  استان  تجربیات  از  باید  افزود:  و  دانست  ضروری 
استفاده  زمینه  این  در  یزد  و  اصفهان  جمله  از  موفق 

شود.
مجوزهای  ایجاد  قم  استان  در  دولت  عالی  مقام 
راستای جذب سرمایه گذاران  در  نام  بی  سرمایه گذاری 
و  بود  را ضروری دانسته  اداری  و خم های  پیچ  و کاهش 
استان  گذاری  سرمایه  های  فرصت  برای  کرد:  تصریح 
قالب بسته  و در  نام مجوز گرفته شده  بی  به صورت  باید 

شود. ارائه  متقاضیان  به  گذاری  سرمایه  های 
به  مجوز  اعطای  در  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
جلسه  آن  در  نداریم  قانونی  مشکل  متقاضیان 
اقتصادی  های  دستگاه  بین  مشکالت  کرد:  خاطرنشان 
استاندار  شوند.  حل  و  بررسی  جلسات  برگزاری  با  باید 
از مشکالت شهرک های صنعتی  قم همچنین یکی دیگر 

منابع  کمبود  مسئله  مجوزها،  و  سرمایه  مسئله  از  غیر  را 
آب  ی  خانه  تصفیه  ی  توسعه  گفت:  و  کرد  عنوان  آب 
یکی  عنوان  به  پساب  از  استفاده  و  صنعتی  های  شهرک 
دنبال  جدیت  با  باید  کمبود  این  جبران  راهکارهای  از 

. د شو
انجام شده  سرمایه گذاری  حجم  برآوردها  آخرین  طبق 
میلیارد  هزار   77 از  فراتر  قم  صنعتی  واحدهای  برای 
صورت  سرمایه گذاری  از  حجم  این  با  که  است  ریال 
تولیدی  و  صنعتی  واحد   ۴۰۰ و  هزار   ۲ حدود  در  گرفته 
ایجاد  اشتغال  فرصت  َتن  هزار   ۶۰ از  بیش  برای  استان 
مجموع  به  ناظر  آمار  این  رسد  می  نظر  به  اما  است  شده  
و  باشد  گذشته  های  سال  کل  شاغلین  و  ها  سرمایه 
نداشته  جهشی  حالت  اخیر  های  سال  طول  در  وضعیت 
الغدیر،  شکوهیه،  صنعتی  شهرک  هفت  دارای  قم  است. 
فناوری  درودگران،  نشر، سلفچگان، محمودآباد،  و  چاپ 
صنعتی  ناحیه  چهار  و   )I.C.T( ارتباطات  و  اطالعات 
از  کدام  هر  که  است  طغرود  و  سیرو  دستجرد،  خورآباد، 
تولید  سرمایه گذاری،  توسعه  برای  ممتازی  موقعیت  آنها 
و اشتغال دارند اما سرمایه در گردش عمده ترین چالش 

رود. می  شمار  به  آنان 
گذار  سرمایه  نبود  نکرد  فراموش  نباید  حال  عین  در 
رویه  و  است  استان  توسعه  موانع  از  دیگر  یکی  خارجی 
آوردن  برای  تالش  به  غالبا  سرمایه  جذب  در  مرسوم 
کرد  هزینه  بدون  تا  گردد  می  باز  خارجی  گذار  سرمایه 
از  استفاده  با  اقتصادی  توان  به  بتوان  داخلی  منابع 

افزود. کشورها  دیگر  های  سرمایه 
صورت  های  تالش  قم  استانداری  مسئله  این  برای 
سفرای  با  دیدار  است.  افزایش  نیازمند  که  است  داده 
خارجی از جمله این اقدامات است. بطور مثال استاندار 

وجود  به  اشاره  با  ایران  در  رومانی  سفیر  دیدار  در  قم 
قم  در  سرمایه گذاری  مستعد  های  زمینه  و  فرصت ها 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  و  پذیرش  آماده  است:  گفته 
خورشیدی،  نیروگاه  احداث  به  مربوط  های  بخش  در 

هستیم.  استان  کشاورزی  و  صنعتی  گردشگری، 
کارمن  »میرال  دیدار  در  شاهچراغی  تقی  محمد  سید 
می کنیم  پیشنهاد  افزود:  ایران  در  رومانی  سفیر  گرکو« 
می کنند  سفر  ایران  به  که  رومانی  تجاری  گروه های  که 
استان  این  به  سفری  قم،  به  تهران  نزدیکی  واسطه  به 
کنند. بررسی  را  موجود  ظرفیت های  و  باشند  داشته  نیز 
دلیل  به  گفت:  قم  استان  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 

دارد که در حوزه  این مزیت وجود  تهران،  به  قم  نزدیکی 
کسانی  تجارب  از  نوین  فناوریهای  در  ویژه  به  کشاورزی 

کنیم. استفاده  هستند،  علم  صاحب  حوزه  این  در  که 
چند  هر  است:  گفته  قم  امتیازات  دیگر  تبیین  در  او 
حوزه  در  اما  نیست،  بزرگی  استان  مساحت  لحاظ  به  قم 
افتاده  اتفاق  قم  در  خوبی  کارهای  صنعت  و  گردشگری 
نگاه  با  گذاری  سرمایه  برای  خوبی  های  زمینه  و  است 
در  اینکه  ویژه  به  دارد،  وجود  استان  این  در  آینده  به 
قرار  کشور  استان   ۱7 عبور  مسیر  در  و  تهران  نزدیکی 
در  سرمایه گذاری  به  عالقه مند  سرمایه گذاران  و  داریم 

► هستند.  قم 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

»گویه« بررسی کرد:

● جذب سرمایه گذاری در قم، مشکل تمام استاندارها!   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۹۹ شماره  رأی  ۱ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  نجف  فرزند  وایقانی  محمدی  حمیدرضا 
بمساحت ۴۶/۸۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۶۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

  )۱۴۰۴7 الف  م  فاطمی.)  حسین  سید  مرحوم  ورثه  قمی  فاطمی  تقی  سید  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
۲ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۸۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۸۵۸ آقای 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  ابوالفضل  فرزند  بزچلوئی  آبادی  فریس  غالمرضا 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۵۶/۳۶۱ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۹۵ بمساحت  شده  بنا 
مورخ   ۲۲۶۲۰ از محمد علی شهبازی طی سند قطعی شماره  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه 

 )۱۴۰۴۸ الف  قم.)م   ۶ دفترخانه   ۱۳۵۲/۵/۲۰
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۰۰ شماره  رأی   -۳  
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن  آقای مرتضی حکمی نجفی فرزند حسن در قسمتی 
احداث بنا شده بمساحت ۸۱ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱7۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
مورخ   ۱۶7۳۰ شماره  قطعی  سند  طی  قم  نانوایان  تعاونی  شرکت  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )۱۴۰۴۹ الف  م  ۱۳ قم.)  ۱۳۸۰/۰۵/۱۵ دفترخانه 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۹7 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۹۹ شماره  رأی   -۴
در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  سیدرجب  فرزند  خضری  سیدجالل  آقای 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۱7۵۵ از  فرعی  مترمربع پالک شماره   ۸۱ بمساحت  بنا شده  احداث  آن 
 ۱۶7۳۰ شماره  قطعی  سند  طی  قم  نانوایان  تعاونی  شرکت  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

)۱۴۰۵۰ الف  م  قم.)   ۱۳ دفترخانه   ۱۳۸۰/۰۵/۱۵ مورخ 
۵ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳7۸۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۶۳ خانم 

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اکبر  علی  فرزند  رمضانی  سهیال 
7۶ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲7۶/۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از تقی کریمی فرد صفحه ۱77 دفتر ۳۹۲.) م الف ۱۴۰۵۱( 
۶ـ رأی شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۰۰۰۲۰۳7۶۲7 مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۵۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۱۵ آقای 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  منصور  فرزند  قاسمی  حسین 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۳۹ از  فرعی   ۲۳۶ شماره  پالک  مترمربع  هشت(  و  بیست  و  ۱۲۸)یکصد 
قم مبایعه نامه عادی سندرسمی سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از علی حسین قاسمی خریداری کرده 

است.) م الف ۱۴۱7۴( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۲۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۹۶ شماره  رأی   -7  
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  فرزندحسین  گنجه  مرادی  مریم  خانم 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از۲۴7۸/۱/۶۰  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۲7/۲۶ بمساحت 
.۳۶۹ دفتر   ۳۰۵ قم صفحه   ۸۴ دفترخانه   ۱۴۰۰/۵/۲۰ مورخ   ۳۲۱۵۶ متقاضی طی سند قطعی شماره 

)۱۴۱7۸ الف  م   (
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۳۵ شماره  رأی   -۸
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدحسین  فرزند  رستمی  بهرام  آقای 
در  واقع  اصلی    ۲۲۶۶/۳ از(  شده  مجزا  نهم  )قطعه  از  فرعی  شماره  پالک  ۱۰۴/۳۰مترمربع  بمساحت 
 ۳۵ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ مورخ   ۵۸۳77 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش 

 )۱۴۱7۹ الف  م  قم.) 
۹- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸۳۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰7۵ آقای 
محمد قنبری فرزند بهمن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۸/7۱ 
سندقطعی  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۶ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
صفحه ۸ دفتر ۵۱۲ بمقدار ۵7 سهم ثبت شده و سند قطعی شماره ۱۳۲۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ دفترخانه 

7۰ قم بمقدار ۱۲ سهم جاری.) م الف ۱۴۱۱۹( 

 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰7۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۱۱ شماره  رأی   -۱۰
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدولی  فرزند  قنبری   فاطمه  خانم 
بمساحت ۵۸/۴۵ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۶۶اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

 )۱۴۱۲۰ الف  م   (.۵۱۲ دفتر   ۸ صفحه  قطعی  سند  طی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۴۰۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۸۳ شماره  رأی   -۱۱
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  جالل  فرزند  دهاقانی   تقوی  حسین  سید  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۵7/۱/۱۴۹ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۴۹/۱۰ بمساحت  شده 
 )۱۴۱۲۱ الف  م   (.۲۴۰ دفتر   ۱۳۹ امیدی صفحه  از عباسعلی  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۶۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۲۸ شماره  رأی   -۱۲
آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  از سه دانگ مشاع  یونس در قسمتی  لقا غفاری فرزند  خانم مه 
بنا شده بمساحت ۵۹/۵۰ مترمربع پالک شماره ۲ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حبیب کرمی و صدقعلی هژیر تقی پور ) بالسویه( صفحه ۴۹۱ دفتر 

۳۵۰.) م الف ۱۴۱۲۲( 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. )گویه و همدلی(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

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


