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پیروان  هماهنگی  مجمع  دبیرکل      ◄
اخیر  حوادث  گفت:  قم  استان  رهبری  و  امام 
تنظیمات  به  بایستی  که  داد  نشان  کشور 
آرمان های  و  افکار  و  برگردیم  انقالب  اولیه 
دهیم،  قرار  خویش  العین  نصب  را  امام 
باز  مورد  را  انقالب  ارزش های  و  اصالت ها 
تبیین  جهاد  با  جزء  این  و  دهیم  قرار  خوانی 
از  ناشی  کشور  اخیر  حوادث  نمی شود،  میسر 

است. تبیین  جهاد  به  توجهی  کم 
بنایی،  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
۱۶مهر، در نشست »گفتمان انقالب اسالمی« 
امام  پیروان  هماهنگی  مجمع  همت  به  که 
مطالعات  اندیشکده  و  قم  استان  رهبری  و 
دانشگاه  در  مهر  طلوع  اسالمی  انقالب 
آنچه  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  قم  مهر  طلوع 
نشانه  هستیم،  شاهدش  کشور  در  روزها  این 
برگزاری  و  گفت وگوها  این  انجام  بر  صدقی 

است. کرسی ها  این 
از ضرورت ها  تبیین  اینکه جهاد  بیان  با  وی 
و رسالت های اصلی انقالب است، ادامه داد: 
شروع  را  بحث هایی  گذشته  سال  پنج  از  ما 
تشکیل  تبیین  جهاد  را  آن  محور  که  کردی 

می دهد.
 ۹۵ سال  در  که  زمانی  کرد:  اظهار  وی 
را  اندیشی  آزاد  کرسی های  دوره  اولین 
بحث  مهاجرنیا  دکتر  و  می کردیم  برگزار 
مطرح  را  گرایی  اصول  جریان  شناسی  آسیب 
بود  این  تعبیراتش  از  یکی  ایشان  می کردند، 
برگردیم  کارخانه  تنظیمات  به  بایستی  ما  که 
از  بعد  االن  بشویم،  »ریست«  اصطالحًا  و 
ما  اول  اولویت  هم  باز  که  می بینیم  سال  شش 

است. کارخانه  تنظیمات  به  بازگشت 
و  امام  پیروان  هماهنگی  مجمع  دبیرکل 
کشور  اخیر  حوادث  گفت:  قم  استان  رهبری 
اولیه  تنظیمات  به  بایستی  که  داد  نشان 
را  امام  آرمان های  و  افکار  و  برگردیم  انقالب 
اصالت ها  دهیم،  قرار  خویش  العین  نصب 
خوانی  باز  مورد  را  انقالب  ارزش های  و 
میسر  تبیین  جهاد  با  جزء  این  و  دهیم  قرار 

. د نمی شو
کشور  اخیر  حوادث  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است،  تبیین  جهاد  به  توجهی  کم  از  ناشی 
اجرایی  کارهای  در  برخی  متاسفانه  افزود: 

کم  این  و  می کنند  توجه  کمتر  موضوع  این  به 
می دهد،  بهانه  دشمن  به  که  است  توجهی ها 
همه  و  است  ننشسته  بیکار  هم  دشمن 
است  آماده  و  می کند  رصد  را  انقالب  لحظات 
بهره  و  استفاده  سوء  موضوع  کمترین  از  تا 
دشمنی  و  بسازد  کوه  کاه،  از  و  کند  برداری 

بدهد. نشان  را  اش 
فوت  به  اشاره  با  مهر  طلوع  دانشگاه  رئیس 

آن  مرگ  از  همه  کرد:  بیان  امینی  مهسا  خانم 
ناراحت  بوده،  عمدی  غیر  کار  حتمًا  که  خانم 
بدون  دشمن  ولی  کردند،  همدردی  و  شدند 
یک  همدردی ها،  و  ها  ناراحتی  این  به  توجه 
بسیار  آتش  یک  و  گسترده  جهانی  تبلیغات 
همچنان  و  کرده  آغاز  انقالب  علیه  را  سنگین 
رسانه ای  توان  تمام  کارگیری  به  و  جدیت  با 
موضوع  این  از  می خواهد  خویش،  وعملیاتی 
بهره  خودش  اهداف  به  دستیابی  برای 

کند. برداری 
این  در  افزود:  بنایی  االسالم  حجت 
زیر  و  کشور  این  در  که  کسانی  همه  شرایط 
موظف  می کنند  زندگی  اسالمی  ایران  پرچم 
علی  »تعاونوا  شریفه  آیه  اساس  بر  هستند 
همیاری  و  تعاون  مبنای  بر  التقوی«،  و  البر 
کاهش  الاقل  و  کشور  مشکالت  حل  برای 
تا  کنند  تالش  و  بیایند  صحنه  به  مردم  آالم 
آسیب ها  شود،  کمتر  مردم  و  نظام  مشکالت 
ها  خانه  و  مردم  دل  به  امید  یابد،  کاهش 
ی  ا  که  کشور  اجتماعی  سرمایه  و  بازگردد 
بشدت  ها  کاری  ندانم  برخی  بدلیل  روزها  ن 
ُپر شود،  و خألها  بازسازی  است،  دیده  آسیب 

گردد. جبران  ها  وکاستی 
باید  همه  آیه  این  مبنای  بر  داد:  ادامه  وی 
و  شفقت  دیگر  هم  به  نسبت  و  کنیم  کمک 
سختی  روزهای  در  باشیم،  داشته  مهربانی 
الهی  تکلیف  به  و  باشیم  هوشیار  فتنه  و 
و  بصیرت  با  و  کنیم  عمل  خود  انقالبی  و 
بازی های  و  مجازی  فضای  دام  از  هوشیاری 
تفاوتی  بی  و  خودخواهی  الک  از  و  رسانه ای 
نباشیم. بی توجه  و  بی انگیزه  شویم،  خارج 
بی  روحیه   متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب  نیروهای  بین  در  که  واگرایی  و  تفاوتی 
اتفاقًا  و  است  خطرناک  بسیار  آمده  پیش 
دشمن هم همین را می خواهد، گفت: اگر در 

مسئولیت  احساس  کسی  پیش رو  مشکالت 
نکند  نوایی  هم  احساس  نکند،  همدردی  و 
جان  از  نظام،  وتقویت  حفظ  برای  نخواهد  و 
بگذارد،  مایه  خویش  آبروی  و  وِعرض  مال  و 
جوسازی  و  تهدید  با  انقالب  و  نظام  دشمنان 
از  هست  اختیارشان  در  که  رسانه ای  فضای  و 

می کنند. استفاده  سو  فضا  این 
طلبه   شهادت  از  تاسف  اظهار  با  وی 

از  دفاع  در  که  زاهدلویی  مهدی  قم،  بسیجی 
امنیت مردم در حوادث اخیر شهید شد، بیان 
کرد: چرا برای شهدای این حوادث، دایه های 
بیانیه  و  ریزند  نمی  اشک  مادر  از  دلسوزتر 
اساسا  و  کنند  نمی  صادر  شداد  و  غالظ  های 
نمی کنند؟  همدردی  چرا  شوند؟  نمی  ناراحت 
موج  چرا  نمی کنند؟  اعالم  عمومی  عزای  چرا 
خارج  و  داخل  در  ای  رسانه  فضای  و  خبری 

نمی کنند؟ ایجاد  ازکشور 
اظهار  بنایی  والمسلمین  االسالم  حجت 
تبیین  جهاد  جلسات  برگزاری  ما  وظیفه  کرد: 
وتقویت  حفظ  به  کمک  راستای  در  ما  و  است 
رهبر  و  امام  آرمان های  و  انقالب  اندیشه 
تبیینی  و  روشنگرانه  بحث های  انقالب  معظم 

داد. خواهیم  ادامه  ان شاءالله  را 
مبنای  بر  مباحث  این  شد:  یادآور  وی 
نظر  و  نظرخواهی  و  مطالعات  و  تحقیقات 
ارائه  می گیرد،  صورت  که  هایی  سنجی 
اسالمی  انقالب  آینده  خطوط  تا  شود  می 
بتواند  که  بگونه ای  شود،  ترسیم  خوبی  به 
اصلی  مبانی  سمت  به  را  ما  و  باشد  راهگشا 
گم  را  راه  هیاهوها  در  تا  بدهد  سوق  انقالب 

. نکنیم
پیروان  هماهنگی  مجمع  کرد:  بیان  وی 
مطالعات  اندیشکده  و  قم  رهبری  و  امام 
کمک  به  دو  هر  مهر  طلوع  اسالمی  انقالب 
انقالب  گفتمان  طرح  توانست  خواهند  هم 
طوری  به  نمایند  ترسیم  روشنی  به  را  اسالمی 
به  عالقه مندان  دل  در  را  امید  های  بارقه  که 
اقصی  در  اسالمی  انقالب  و  رهبری  و  امام 
پرفروغ  و  پرجاذبه  و  گرم  همچنان  عالم،  نقاط 
انقالب  پیشرفت  شاهد  هرروز  ما  و  نگهدارند 
اسالمی در عرصه های اقتصاد، رفاه وآسایش 
های  قله  فتح  و  ودانش  علم  و  امنیت  و 

► باشیم.   بشری  دانش های 

◄    مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم 
بیش  شده  انجام  پیش بینی  به  باتوجه  گفت: 
توسط  مختلف  حوزه های  در  برنامه   ۴۵۰ از 
در  قم  استان  سطح  در  اجرایی  دستگاه های 

شد. خواهد  انجام  غیرعامل  پدافند  هفته 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  متقیان  مهدی 
سالن  در  که  قم  استان  غیرعامل  پدافند  هفته 
برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
پدافند  نکوداشت  هفته  اینکه  به  اشاره  با  شد، 
اظهار  است،  آبان ماه   ۱۱ الی   ۴ از  غیرعامل 
در  نظام  کلی  سیاست های  به  توجه  با  کرد: 
مقام  ابالغیه  با  کشور،  مصون سازی  حوزه 
انقالب  عامل  شورای  تصویب  و  رهبری  معظم 
پدافند  روز  به عنوان  آبان ماه   ۸ روز  فرهنگی 

است. شده  نام گذاری  غیرعامل 
برنامه های  تاریخ  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
برگزار  استان ها  و  کشور  سطح  در  مختلفی 
رویکرد  به  توجه  با  کرد:  مطرح  شد،  خواهد 
ضرورت  و  غیرعامل  پدافند  برنامه های 
استان  برنامه های  حوزه،  این  در  فرهنگ سازی 
قم از روز چهارشنبه ۴ آبان ماه در سطح استان 

شد. خواهد  آغاز 
با  قم  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
پدافند غیرعامل  روز،  این  اینکه شعار  به  اشاره 
فعالیت ها  محور  و  است  همگانی  وظیفه 
نوین  تهدیدات  تبیین  و  عمومی  گاه سازی  آ

آبان ماه   ۵ پنج شنبه  روز  در  کرد:  عنوان  است، 
و  آفرین  اشتغال  اقتصادی،  پدافند  روز  نیز 
و  پشتیبانی  نیز  فعالیت ها  محور  و  دانش بنیان 
تاریخ  این  در  همچنین  است؛  مردمی  حمایت 
دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل با مراجع 

است. پیش بینی شده  نیز  تقلید 
آبان ماه   ۶ جمعه  روز  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
با  که  غیرعامل  پدافند  محور  جمعیت،  روز 
جوان  جمعیت  اهمیت  تبیین  محوری  برنامه 
نمازهای  ظرفیت  از  استفاده  و  ملی  دفاع  در 
آبان ماه   ۷ جمعه است، خاطرنشان کرد: شنبه 
و  بوده  پایدار  شهر  شهری،  پدافند  روز  نیز 
هوشمند  شهر  و  آماده  شهر  فعالیت ها  محور 

است. برنامه ریزی شده 
 ۸ یک شنبه  اینکه  به  اشاره  با  متقیان 
پدافند  غیرعامل،  پدافند  روز  آبان ماه 
محوریت  و  بوده  زیرساختی  مصونیت  سایبری، 
است،  زیرساخت ها  ایمن سازی  فعالیت ها 
روز  نیز  آبان ماه   ۹ دوشنبه  روز  کرد:  تصریح 
محوریت  با  پایدار  ایران  غیرعامل،  پدافند 

است. غیرعامل  پدافند  مفاهیم  تبیین 
آبان ماه   ۱۰ سه شنبه  اینکه  بیان  با  وی 
با  عمومی  سالمت  زیستی،  پدافند  روز 
سالمت  تداوم  در  مردم  مشارکت  محوریت 
روز  شد:  یادآور  است،  برنامه ریزی شده 
هفته  روز  آخرین  که  آبان ماه   ۱۱ چهارشنبه 

و  آموزش  عنوان  با  است،  غیرعامل  پدافند 
محوریت  با  ملی  آمادگی  محور  فرهنگ سازی 
اهمیت آموزش عمومی برنامه ریزی شده است.

استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
امسال  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  قم 
و  پررنگ  سال  شعار  در  دانش بنیان  موضوع 
هفته  نکوداشت  شعار  است،  بوده  اهمیت  با 
پدافند  مردم؛  برای  عنوان  با  امسال  پدافند 
تداوم  زیرساخت ها،  از  حفاظت  دانش بنیان، 

است. شده  نام گذاری  کارکردها 
بزرگداشت  ستاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسئولیت  با  استان ها  در  غیرعامل  پدافند 
غیرعامل  پدافند  مدیرکل  دبیری  و  استاندار 
برنامه ها  کرد:  ابراز  است،  تشکیل شده  استان 
ملی،  سطح   ۴ در  غیرعامل  پدافند  هفته  در 
می شود. برگزار  شهری  و  استانی  دستگاهی، 

هفته  این  برنامه های  کرد:  اضافه  متقیان 
که  می شود  اجرایی  دستگاه های  کلیه  شامل 
رزمایش  آموزش،  فرهنگ سازی،  حوزه  در 
خواهند  برنامه  زیرساخت ها  مصون سازی  و 

. شت ا د
به  توجه  با  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
در  برنامه   ۴۵۰ از  بیش  انجام شده  پیش بینی 
اجرایی  دستگاه های  توسط  مختلف  حوزه های 
غیرعامل  پدافند  هفته  در  قم  استان  سطح  در 

► شد.    خواهد  انجام 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه
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نیم قرن تالش قم برای 
وحدت مسلمین

تمام خدمات خود در طول صد  سردبیر: حوزه علمیه قم در کنار 
به  از زمان تأسیس آن، اهتمام واال و چشمگیری نسبت  سال گذشته 
برقراری روابط با سایر مذاهب و کشورها از خود نشان داده است. در 
بروجردی  العظمی  اله  آیت  مرحوم  زحمات  تکاپوها،  این  تمام  صدر 

رود. به شمار می  قم  المللی حوزه  بین  فعالیت  نقطه عطف 
ادامه دادند  او  از  بعد  این مرجع عالیقدر قم  مسیری که شاگردان 
و نتایج قابل توجهی به دست آورده و از این طریق نام قم را در جهان 

اسالم بلند آوازه کردند.
از  مناسبت  این  دانست  باید  اسالمی  وحدت  هفته  در  اکنون 
در  و  قم  راستین  عالمان  تکاپوی  از  برآمده  های  مناسبت  و  ابتکارات 
صدر آنان امام خمینی)ره( است. در باور و فرهنگ تشیع تالش برای 
وحدت و حفظ انسجام اسالمی و پرهیز از شکاف و فروپاشی جوامع 
از رحلت رسول  بعد  امیرمؤمنان)ع(  اسالمی ریشه در مجاهدت های 
و نوعی  یافته است  تداوم  ائمه معصومین)ع(  و توسط  خدا)ص( دارد 

شود. می  تلقی  مذهبی  ضرورت 
معاصر  دوران  در  برآمده  تازه  ای  مسئله  اسالمی  وحدت  رو  این  از 
نیست و ریشه های روشن اعتقادی و قرآنی دارد و سیره قطعی اهل 

است. رفته  می  شمار  به  بیت)ع( 
آل  سوره  در  ُقوْا«  َتَفرَّ َواَل  َجِمیًعا  ِه  اللَّ ِبَحْبِل  »َواْعَتِصُموْا  شریفه  آیه 
به مثابه  و  عمران در صدر مستندات قرآنی وحدت اسالمی قرار دارد 

است. یافته  شهرت  قاعده  یک 
قرآن کریم، تفرقه و اختالف را یکی از بدترین عذابها برای جوامع 
»مانند  فرماید:  می  عمران  آل  سوره   105 آیه  در  دانسته،  اسالمی 
بِینه  آنها  به  اینکه  از  بعد  و اختالف کردند،  افکندند  تفرقه  کسانی که 

است«. بزرگی  عذاب  آنان  برای  و  نباشید  شد،  داده 
از  که  تواناست  او  »بگو  گردد:  می  یادآور  انعام  سوره   65 آیه  در 
باالی سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد، یا شما را گروه 
به  را  شما  از  بعضی  عذاب  و  سازد(  تفرقه  دچار  )و  هم اندازد  به  گروه 

بچشاند«. دیگر  بعضی 
از  دوری  و  مسلمانان  میان  اجتماع  لزوم  با  رابطه  در  نبوی  روایات 
تربیت  حاصل  عنوان  به  اسالمی  امت  اساسا  و  است  فراوان  افتراق 
آیین رسول خاتم)ص( بدون اتحاد و همگرایی هیچ جذابیت و امتیاز 

داشت. نخواهد  بخشی  الهام  و 
در  اسالمی  وحدت  نظری  مبانی  تعریف  در  دینی  های  رهیافت 
آموزه  که  چرا  است  بررسی  و  مراجعه  نیازمند  همواره  عترت  و  قرآن 
های اهل بیت)ع( در این رابطه ناظر به حقایق و واقعیت های جاری 

است. جامعه  و  انسان  حیات  ساحت  و  ساخت  در 
مرجعیت قرآن و عترت برای هدایت امت اسالمی یک اصل مسلم 
های  چالش  از  رفت  برون  آنها  به  تمسک  بدون  و  است  اعتقادی 

بود. نخواهد  ممکن  مسلمانان  رشد  مسیر  در  موجود 
اکنون در شرایطی که مناسبات شیعه و سنی به عنوان ارکان شکل 
دهنده امت اسالمی از مشکالت و کاستی ها و مسائل حل نشده ای 
قرآن  به  بازگشت  آنها  بر  آمدن  فائق  برای  راهکار  بهترین  برد  می  رنج 

و عترت است.
برای  مناسبی  فرصت  اسالمی  وحدت  هفته  رسد  می  نظر  به 
با وحدت اسالمی  بازخوانی جامع آموزه های اهل بیت)ع( در رابطه 

باشد. اسالمی  مذاهب  پیروان  تقریب  و 
در  متعددی  شده  نهادینه  رفتارهای  و  پندارها  معاصر  دوره  در 
میان مذاهب و جوامع اسالمی وجود دارد که بطور جدی همگرایی و 

است. ساخته  ممکن  غیر  را  صادقانه  و  صمیمانه  همبستگی 
اسالمی  امت  اجزای  میان  اعتماد  ایجاد  که  است  آن  واقعیت 
نماید.  پایدار  و  محقق  را  وحدت  تواند  می  که  است  دلها  نزدیکی  و 
که  است  ها  سال  مرسوم،  تشریفات  و  نمادین  های  برنامه  به  اکتفاء 
ناکارآمدی خود را اثبات نموده است و در این حوزه نیازمند گام های 
و  وحدت  هر  مقدمه  تفاهم  و  شناخت  هستیم.  نوین  ابتکارات  و  تازه 
مذاکره  و  مناظره  گفتگو،  بدون  و  است  مذاهب  پیروان  میان  تقریبی 
راهی به شناخت و تفاهم فراگیر باز نمی شود. مناظرات میان بزرگان 
که  است  اسالمی  تمدن  در  علمی   سنت  یک  مذاهب  اندیشمندان  و 
نیازمند توجه و بروزرسانی است و احیای آن در قالب های نوین می 

سازد. اسالم  جهان  نصیب  ای  تازه  دستاوردهای  تواند 
تقریبا راه پرفایده ای جز گفتگو و مناظرات ملتزم به آداب و اخالق 
جوامع  فعلی  شرایط  در  ها  تفاهم  سوء  و  ها  کینه  زدودن  برای  علمی 

اسالمی به نظر نمی رسد.
به عنوان  نامگذاری هفته وحدت  امام خمینی)ره( در  ابتکار عمل 
حرکت  یک  انقالب  پیروزی  از  بعد  های  مناسبت  نخستین  از  یکی 
با  همزیستی  اهمیت  و  افزایی  هم  به  که  بود  خالقانه  و  آفرین  جهش 

میکرد. تأکید  مذاهب  دیگر 
و  حوزه  تا  است  الزم  نیز  اسالم  جهان  اخیر  تحوالت  و  شرایط  در 
مختلف  اقشار  و  ها  بخش  با  ارتباط  تداوم  به  نسبت  قم  شهر  مراکز 
جوامع اسالمی در کشورهای مختلف اهتمام ورزند و منزلت قم را به 

کنند. معرفی  دنیا 

سرمقـالـه

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم:

حوادث اخیر کشور ناشی از کم توجهی به 
تاکید استاندار قم بر لزوم »جهاد تبیین« است

دقت بیشتر در خدمت رسانی به 
مردم

انجام  بیش تری  دقت  با  هرچه  خدمت رسانی  گفت:  قم  استاندار 
شد. خواهد  بیش تر  مردم  رضایت  شود، 

جلسه  در  مهرماه   17 یکشنبه  صبح  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
شورای معاونین اداره کل پست استان قم، با اشاره به اینکه فعالیت 
کار  این  تمام  کرد:  اظهار  است،  پرزحمت  و  مستمر  کار  یک  پست 
خوشنودی  امیدواریم  که  می شود  انجام  مردم  خوشنودی  برای 

باشد. داشته  همراه  به  نیز  را  خداوند 
شود،  انجام  بیش تری  دقت  با  هرچه  کار  این  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  ما  روایات  در  کرد:  مطرح  شد،  خواهد  بیش تر  مردم  رضایت 
به  خیرشان  که  هستند  کسانی  مردم  بهترین  است،  شده  تأکید 

برسد. دیگران 
سازمان ها،  دیگر  با  تعامل  با  می توان  اینکه  بر  تأکید  با  قم  استاندار 
همکاری  خوشبختانه  کرد:  عنوان  کرد،  هموار  را  فعالیت  مسیر 
از  مشکالت  از  بسیاری  و  شکل گرفته  استان  مجموعه  در  خوبی 

است. شده  قابل حل  طریق  همین 

معاون استاندار قم عنوان کرد؛
قم از استان های موفق در 

ایجاد آرامش بعد از اغتشاشات 
اخیر بود

از  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
80 شهرداری ها خبر  ماده  اساس  بر  این سازمان  اساسنامه  تصویب 
بیشتر  کنشگری  و  پویایی  سبب  اساسنامه  این  تصویب  گفت:  و  داد 

می شود. قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 
در  گفت:  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
توانست  و  بود  موفق  بسیار  استان های  از  یکی  قم،  اخیر  جریانات 

کند. برقرار  شهر  سطح  در  را  آرامش  به سرعت 
جلسه  در  مهرماه   17 یک شنبه  ظهر  از  پیش  حاجی زاده  احمد 
سالن  در  که  قم  استان  غیرعامل  پدافند  هفته  هماهنگی  شورای 
اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
امروز  متأسفانه  کرد:  اظهار  شود،  توجه  تذکرات  و  تأکیدات  به  باید 

است. زیاد  بسیار  جامعه  در  اجتماعی  آسیب های 
بسیار  استان های  از  یکی  قم،  اخیر  جریانات  در  داد:  ادامه  وی 
کند. برقرار  شهر  سطح  در  را  آرامش  به سرعت  توانست  و  بود  موفق 

اینکه  بیان  با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تا عمل محور، مطرح کرد:  بیشتر گزارش محور هستیم  ما  متأسفانه 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  در  که  گزارشاتی  درصد   20 اگر 

نبودیم. جامعه  در  اتفاقات  این  شاهد  امروز  بود،  شده  عملیاتی 
هستیم،  دشمن  با  سخت  جنگ  یک  در  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عنوان کرد: دشمن از تمام ظرفیت های خود استفاده کرده و یا درحال 
هستند. غفلت  خواب  در  افراد  از  برخی  متأسفانه  اما  است،  استفاده 

دنبال  به  انقالب  ابتدای  از  دشمن  اینکه  بر  تأکید  با  حاجی زاده 
آسیب  فرصت  دشمن  امروز  کرد:  تصریح  است،  نظام  به  زدن  ضربه 
به میدان آمده  با تمام ظرفیت  و  پیدا کرده  را  و نظام  انقالب  به  زدن 

است.
باید  داد:  ادامه  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
سربلند  نابرابر  جنگ  این  از  کنیم  تالش  مقدس  دفاع  دوران  مانند 

شویم. خارج 
پیشگیری  باید  نیز  غیرعامل  پدافند  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام دهیم، خاطرنشان کرد: تمام تمرکز ما باید در حوزه پیشگیری 
باشد و در این راستا باید از تمام ظرفیت های استان استفاده کنیم.

خبـر

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم خبر داد؛
برگزاری بیش از ۴5۰ عنوان برنامه به مناسبت 

هفته پدافند غیرعامل در استان قم



◄    معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جمله  از  قم  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد 
کشور  نیاز  مورد  تخم مرغ  تولید  قطب های 
است و حدود ۱۵ درصد نیاز مردم کشور به 
این ماده غذایی مهم در قم تامین می شود.
 ۱۷ مناسبت  به  اردستانی  دیان  منصور 
بیان داشت:  روز جهانی تخم مرغ،  مهرماه 
تخم مرغ های  مستمر  فرآیندی  اساس  بر 
قم  مرغداری  واحدهای  در  شده  تولید 
در  استان  داخلی  نیاز  به  پاسخ  بر  عالوه 
سایر مناطق کشور نیز عرضه می شود و این 
موضوع ضرورت حمایت از بهره برداران این 

می دهد. نشان  را  اقتصادی  مهم  بخش 
مرغداری  واحد   ۱۷۰ افزود:  وی 
در  مرغ  قطعه  میلیون   ۱۰ با  تخم گذار 
استان  این  در  و  است  موجود  قم  استان 

به طور میانگین روزانه بیش از ۲۵۰ ُتن تخم 
این  به  مردم  نیاز  تامین  برای  و  تولید  مرغ 
محصول غذایی مهم به بازار مصرف عرضه 

. د می شو
وی با اشاره به برنامه های سازمان جهاد 
کیفی  و  کمی  توسعه  برای  قم  کشاورزی 
داد:  ادامه  استان،  این  در  تخم مرغ  تولید 
قالب  در  تخم مرغ  فرآوری  واحدهای  ایجاد 
صنایع غذایی و تبدیلی از جمله اقدام هایی 
افزوده  ارزش  افزایش  به منظور  که  است 
انجام  این بخش  در  اقتصادی  فعالیت های 

می شود.
از  دیگری  بخش  در  اردستانی  دیان 
ترویج  طرح  که  این  بیان  با  خود  سخنان 
مدارس  در  مرغ  تخم  از  استفاده  فرهنگ 
این  هدف  گفت:  می شود،  اجرا  قم 

میان  در  مرغ  تخم  مصرف  ترویج  برنامه 
آن  اساس  بر  و  است  استان  دانش آموزان 
و  نان  مرغ،  تخم  شامل  هماهنگ  صبحانه 
می شود. توزیع  دانش آموزان  بین  گوجه 
بوده  مغذی  مواد  جمله  از  مرغ  تخم 
آن  در  بدن  نیاز  مورد  آمینه  اسیدهای  که 
وجود دارد، بیش از پنج درصد تخم مرغ با 
انرژی  تأمین کننده  و  شده  اشغال  پروتئین 
درصد  سه  و  است  مردان  و  زنان  نیاز  مورد 
یک  انرژی  درصد  چهار  و  مرد  یک  انرژی 
تأمین  با خوردن تخم مرغ  زن در طول روز 

می شود.
زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
 ۸۵۰ سال  در  استان  این  کشاورزی  بخش 

هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  
است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 

کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 

 ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.   

مجری طرح های مهم شرکت آب و      ◄
بازسازی  و  اصالح  آغاز  از  استان  فاضالب 
جلوگیری  هدف  با  قم  شیرین  آب  شبکه 
به  بهتر  خدمات  ارائه  و  آب  رفت  هدر  از 

داد. خبر  شهروندان 
مجری  مطهری  عبدالهادی  مهندس 
طرح های مهم شرکت آب و فاضالب استان 
قم امروز ۱۷ مهرماه طی سخنانی با اشاره 
دوم  شبکه  بازسازی  و  اصالح  ضرورت  به 
شبکه  بودن  فرسوده  گفت:  قم  آب  توزیع 
فرسودگی  از  ناشی  ترکیدگی  و  شرب  آب 
شبکه،  این  در  آب  رفت  هدر  همچنین  و 
قم  شیرین  آب  سامانه  مهم  چالش های  از 

است.
این  با  مقابله  برای  اینکه  بیان  با  وی 
 ۵۰ بازسازی  و  اصالح  به   نیاز  چالش ها 
اظهار  است،  شیرین  آب  شبکه  از  کیلومتر 
کرد: هر چند سامانه توزیع و فروش آب به 
عهده سرمایه گذار است اما اجرای تعهدات 
شبکه  بازسازی  و  اصالح  برای  سرمایه گذار 
به تنهایی این چالش ها را برطرف نمی کند.

و  آب  شرکت  مهم  طرح های  مجری 
فاضالب استان قم، تصریح کرد: در همین 
سند  تدوین  با  فاضالب  و  آب  شرکت  راستا 
تعهد  و  موجود  شبکه  بازسازی  راهبردی، 
را در  به میزان حداقل ۱۰ کیلومتر  سالیانه 

است. داده  قرار  کار  دستور 
شبکه  بازسازی  و  اصالح  آغاز  از  وی 
خیابان  لوله  خط  اصالح  با  قم  شرب  دوم 
داد  خبر  متر   ۵۰۰ طول  به  فضل  بنی 
به  خیابان  این  لوله  خط  شد:  یادآور  و 
و  شده  حادثه  دچار  بارها  فرسودگی  دلیل 
مشکالت زیادی برای آبرسانی به شهروندان 

بود. کرده  ایجاد 
تالش  در  کرد:  تأکید  پایان  در  مطهری 
هستیم در صورت تامین اعتبار الزم اصالح 
و نوسازی شبکه آب شیرین قم بدون وقفه 
و با جدیت تا نوسازی کامل شبکه و کاهش 

هدر رفت ادامه یابد.   ►

تأکید  با  قم  ترافیک شهرداری  اجرایی  امور  و  مهندسی  مدیرکل      ◄
ترافیک  مدیریت  در  محوری  خودرو  بر  انسان محوری  سیاست  اجرای  بر 
شهر اظهار داشت: برای داشتن شهری سالم و هوایی پاک در مطالعات 
زنگارکی،  که  است  تعریف شده  راه  پیاده  محور  هشت  ترافیک  جامع 
حرم  پیرامون  راه های  پیاده  بر  عالوه  بهشتی  شهید  و  گلستانه  بوعلی، 

است. آن ها  از  تعدادی 
اهمیت  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  صفوی  امیرعباس  سید 
خوشبختانه  داشت:  اظهار  هوا  آلودگی  کنترل  در  ترافیک  ساماندهی 
سایر  که  هوایی  آلودگی  مشکالت  کالن شهر،  یک  به عنوان  قم  شهر  در 

نداریم. را  هستند  مواجه  آن  با  شهرها 
از  ناشی  هوا  آلودگی  ایجاد  عدم  برای  تمهیداتی  پیش بینی  از  وی 
ترافیک خبر داد و افزود: در مطالعات جامع ترافیکی به موضوع آلودگی 
را  راهکارهایی  آن  برای  و  شده  توجه  مستقل  موضوع  یک  به عنوان  هوا 

کرده ایم. پیش بینی  بحران  با  مواجه  از  قبل 
تعریف  قم  شهرداری  ترافیک  اجرایی  امور  و  مهندسی  مدیرکل 
از  جلوگیری  راهکارهای  از  یکی  را  شهر  سطح  در  راه  پیاده  محورهای 

ترافیک  جامع  مطالعات  در  کرد:  بیان  و  دانست  هوا  آلودگی  و  ترافیک 
گلستانه  بوعلی،  زنگارکی،  که  است  تعریف شده  راه  پیاده  محور  هشت 
آن ها  از  تعدادی  حرم  پیرامون  راه های  پیاده  بر  عالوه  بهشتی  شهید  و 

است.
کاهش  تکنیک های  از  یکی  امروز  راه  پیاده  اجرای  کرد:  تأکید  وی 
خودرو  از  شهرها  طراحی  زیرا  است  دنیا  در  شخصی  خودروهای  تردد 
در  اخیر  سال  چند  در  دیدگاه  این  و  کرده  تغییر  انسان محور  به  محور 

می شود. لحاظ  نیز  قم  شهر  ترافیکی  مطالعات  و  تصمیم گیرها  تمام 
و  مطهر  حرم  به  منتهی  مسیرهای  در  شهروندان  رضایت  صفوی 
باوجود همه مقاومت هایی  و تصریح کرد:  یادآور شد  را  راه  پیاده  اجرای 
حرم  پیرامون  در  راه  پیاده  نخستین  اجرای  ابتدا  در  شهروندان  که 
مسیر  این  تکمیل  و  اجرا  برای  مردم  درخواست  با  امروز  اما  داشتند 

هستیم. روبه رو 
را  کم توان  و  سالمند  افراد  تردد  برای  برقی  خودروهای  تأمین  وی 
تأمین  برای  را  خود  تالش  تمام  شهری  مدیریت  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز 
ارائه  شاهد  به زودی  و  می دهد  انجام  پیاده راه ها  برای  برقی  خودروهای 
خدمات مطلوبی در این حوزه خواهیم بود، البته شروع هر کار جدیدی 
مدیریت  تالش  و  مردم  صبوری  با  که  داشت  خواهد  نیز  چالش هایی 

► می شود.   رفع  مشکالت  شهری 

شرکت  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون      ◄
امسال  نخست  نیمه  در  گفت:  قم  برق  نیروی  توزیع 
هشت درصدی  افزایش  و  درجه   ۴۸ دمای  وجود  با 
بود  مطلوب  بسیار  برق  مصرف  در  مشارکت  مصرف، 

شد. صرفه جویی  مگاوات   ۱۲۰ روزانه  و 
نخست  ماه   ۶ در  افزود:  ارجمندزاده  محمد  سید 
برق  مصرف  اوج  که  شهریورماه  تا  تیر  از  به ویژه  سال 
زیادی  برنامه ریزی های  و  تمهیدات  می افتد،  اتفاق 
شد. انجام  برنامه  با  خاموشی های  از  جلوگیری  برای 
تعمیر  و  سرویس  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  وی 
برنامه ریزی  و  انجام  به موقع  استان  برق  نیروگاه های 

بخش های  در  تا  شد  انجام  مصرف  مدیریت  حوزه  در 
دولتی، صنعتی و کشاورزی صرفه جویی انجام شود و 

نشود. اعمال  خانگی  بخش های  در  خاموشی 
پیک بار  هشت درصدی  حدود  رشد  به  اشاره  با  وی 
گذشته  سال  کرد:  تصریح  جاری،  سال  در  مصرف 
۹۰۴ مگاوات  به  امسال  بود که  ۸۳۷ مگاوات  پیک بار 

یافت. افزایش 
کشاورزان،  همکاری  داد:  ادامه  ارجمندزاده 
همراهی  با  که  بود  مطلوب  بسیار  ادارات  و  صنایع 
شهروندان، روزانه ۱۲۰ مگاوات برق صرفه جویی شد.
۶۰۶ هزار و ۳۲۰ مشترک برق در استان قم وجود 

دارد که ۴۸۴ هزار و ۴۴۲ مشترک در بخش خانگی، 
مصارف،  سایر  بخش  در  مشترک   ۵۰۱ و  هزار   ۸۳
۲۴هزار و ۵۰۵ مشترک در بخش عمومی،  هفت هزار 
 ۱۶۲ ۱۰۲ مشترک در بخش صنعتی، چهار هزار و  و 
۶۰۸ مشترک  ۲ هزار و  مشترک در بخش کشاورزی و 

هستند. معابر  روشنایی  بخش  در  نیز 
به  مربوط  قم  استان  در  برق  مصرف  درصد   ۳۷.۹
 ۱۲.۵ صنعت،  بخش  درصد   ۲۸.۵ خانگی،  بخش 
درصد   ۹.۹ عمومی،  درصد   ۹.۶ کشاورزی،  درصد 
روشنایی  بخش  در  نیز  درصد   ۱.۶ و  مصارف  سایر 

► شود.    می  مصرف  معابر 
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معاون شرکت برق قم:

با صدور بیانیه ای تاکید شد؛● نیمه نخست امسال روزانه ۱۲۰ مگاوات برق در قم صرفه جویی شد   ●
درخواست بازاریان قم برای 

برخورد عبرت آموز با عوامل 
میدانی آشوب

و  قاطع  برخورد  خواستار  قضائیه  قوه  از  ای  بیانیه  در  قم  بازاریان 
در  آن ها  پشتیبانان  و  محرکان  و  آشوب  میدانی  عوامل  با  آموز  عبرت 

شدند. مجازی  فضای 
اخیر  حوادث  بیانیه ای  صدور  با  قم  بازار  امنا  هیئت  مهر،  گزارش  به 
محکوم  را  گرفته  صورت  طلب  آشوب  و  اغتشاشگر  عده ای  توسط  که 

کردند.
متن بیانیه هیئت امنا بازار قم به شرح زیر است:

الرحیم الرحمن  الله  بسم 
پرچم  زیر سایه  در  که  ایران  مردم سرافراز  انقالب اسالمی شکوهمند 
شکل  )ره(  الشان  عظیم  امام  رهبری  تحت  و  محمدی  ناب  اسالم 

بود. انسانی  و  اسالمی  واالی  ارزش های  کننده  احیا  گرفت، 
توطئه های  رغم  علی  ایران  مقاوم  ملت  افتخارآفرین  دستاوردهای 
بیشمار دشمنان، جمهوری اسالمی ایران را تبدیل به خاری در چشم 

نمود. اسالمی  نظام  این  بدخواهان  و  دشمنان 
و  طلبان  سلطنت  همچون  مزدوری  فرقه های  و  گروه ها  میان  این  در 
داعیه  که  خوزستان  االهواز  و  کردستان  کومله  و  جنایتکار  منافقین 
تجزیه طلبی دارند به بهانه فوت مرحومه امینی دست در دست هم با 
از سلبریتی ها  و بخشی  زبان  پشتیبانی شبکه های ماهواره ای فارسی 
ضمن  و  زده  آشوب  و  اغتشاش  به  دست  داخلی  خائن  لیبرال های  و 
زدن  آتش  و  و حسینیه ها  به مساجد  و حمله  کریم  قرآن  هتک حرمت 
تخریب  مسلمانان،  نوامیس  از  چادر  کشیدن  و  ایران  مقدس  پرچم 
موجب  کشور  امنیت  محافظان  رساندن  شهادت  به  و  عمومی  اموال 
سلب آسایش و امنیت کشور شدند به طوری که قلب هر ایرانی آزاده 
معاند  آشوبگران  از  عمومی  انزجار  و  آورده  درد  به  را  پرست  وطن  و 

داشت. همراه  به  را  اسالمی  نظام 
و  امینی  مرحومه  خانواده  با  همدردی  اعالم  ضمن  قم  بازار  اصناف 
تجدید  و  کشور  امنیت  مدافعان  و  شهیدان  معزز  خانواده  به  تسلیت 
اعمال  انقالب،  معظم  رهبری  و  اسالمی  انقالب  آرمان های  با  پیمان 
آشوبگران را به شدت محکوم، و از قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع 
و عبرت آموز با عوامل میدانی آشوب و محرکان و پشتیبانان آن ها در 

می باشد. مجازی  فضای 
تدوین  اسالمی  شورای  مجلس  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  از 
فضای  اسفبار  وضعیت  به  دادن  سامان  سرو  جهت  بازدارنده  قوانین 

خواستاریم. را  رهاشده  شدت  به  مجازی 

دانشجویان قم هتک حرمت ها 
و اغتشاشات اخیر را محکوم 

کردند

دانشجویان انقالبی دانشگاه قم ظهر در محکومیت هتک حرمت ها و 
آشوب ها و اغتشاشات اخیر در کشور تجمع کردند.

پیکر  تشییع  ضمن  تجمع  این  در  قم  دانشگاه  دانشگاهیان  همچنین 
عهد  تجدید  شهدا  و  انقالب  امامین  آرمان های  با  گمنام  شهید  مطهر 

کردند.
دانشجویان در این مراسم پیکر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس 
"دانشجو  آمریکا"،  بر  "مرک  نظیر  شعارهایی  با  الغدیر  مسجد  از  را 
سازمان  تا  اسرائیل"  بر  "مرگ  است"،  بیزار  فتنه گر  از  است  بیدار 

کردند. تشییع  دانشگاه  مرکزی 
قم  دانشگاه  رئیس  دیرباز  عسکر  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عنوان  اخیر  آشوب های  محکومیت  ضمن  تشییع کنندگان  جمع  در 
خواستار  دادند  نشان  خود  عظیم  حرکت  با  امروز  دانشجویان  کرد: 
همچنان  و  هستند  دانشگاه  در  انقالبی  و  معنوی  اخالقی،  فضایی 

است. اهتزاز  در  دوستی  وطن  و  انقالبی  و  دینی  غیرت  پرچم 
که  است  این  جهانی  استکبار  برای  مراسم  این  پیام  افزود:  وی 
به پای انقالب ایستاده ایم  تا پای جان  و  تا آخرین نفس  دانشگاهیان 
و راه شهدا را ادامه می دهیم و هرگز دستمان را از دست رهبر فرزانه 

کرد. نخواهیم  جدا  انقالب 
اسرائیل  و  آمریکا  پرچم  آتش کشیدن  به  و  بیانیه  قرائت  با  مراسم  این 

یافت. پایان 

خبـر

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۲۲ شماره  -رأی   ۱
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۹۸ خانم زهرا طالبی فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۶/۲۰ مترمربع پالک شماره ۱/۶۹۱ اصلی  
مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  چهارحوزه  بخش  قم  در  واقع 
 )۱۴۸۸۲ الف  .)م   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۹۱۹۷ الکترونیکی   دفتر  در  صادره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۹۸۶ شماره  رأی   -۲
سه  در  عباس  فرزند  بابائی  کرم  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۴۱

مترمربع   ۲۲۲/۸۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
پالک شماره باقیمانده ۱ فرعی از ۱۱۲۳۴ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه 
دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مورخ   ۸۸۵۸۳ قم سند شماره  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )۱۴۸۸۳ الف  قم.)م   ۲۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۹۸۷ شماره  رأی   -۳
سه  در  عباس  فرزند  بابائی  کرم  رضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۴۲
مترمربع   ۲۲۲/۸۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
پالک شماره باقیمانده ۱ فرعی از ۱۱۲۳۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه 
دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مورخ   ۸۸۵۸۳ قم سند شماره  یک  اداره  ملک  ثبت 

)۱۴۸۸۴ الف  م  قم.)   ۲۸
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 

پویا(  اقتصاد  و  گویه   ( بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

تاریخ انتشار دوم :  ۰۳ /۱۴۰۱/۰۸
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

شهرستان  حقوقی  ۱و۸و۱۱دادگاه  های  شعبه  صادره  اجراییه  موجب  به 
شماره۴/۹۳ج/۱۳۰۰- به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  در  که  قم 
خانی  اله  شمس  علیه  صالحی  حسن  له  گردیده  ۳۶۵و۴/۹۴ج/۱۹ثبت 
ومحمدرضا لعلی محکوم علیه محکوم است  به پرداخت ۱/۵۰۶/۳۸۳/۷۵۷ریال 
درحق محکوم له و۳۷/۲۵۶/۲۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت محکوم له 
در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۲۴فرعی از ۱۱۵۷۸اصلی بخش ۱قم 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد 
دانگ  شش  مشاع۲۴۰سهم  ۱۲۰سهم  از  مشاع  ۵۱و۱۳۵مقدار۱۸/۲۵۹سهم 
عرصه واعیان پالک فوق بابت محکوم به ومقدار ۴۵۱/سهم مشاع از ۱۲۰سهم 
به  االجرا  حق  بابت  قوق  پالک  واعیان  عرصه  دانگ  شش  ۲۴۰سهم  از  مشاع 
شده  کارشناسی  ملک  سهم  تعیین  مبنی  محترم  مدیریت  رسید  خواهد  فروش 
۱۱۵۷۸/۱۲۴اصلی  شماره  ثبتی  پالک  به  احکام  های۴و۹و۵اجرای  شعبه  در 
راست  ۱۳سمت  شماره  کوی  قایم  شهر  قم  نشانی  به  خانی  اله  شمس  اقای 
شعبه  شماره۳۶۳-۴۰۰مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۱به  گزارش  طی  که  ششم  قواره 
بازدید  مورد  ملک  وعرصع  ثبتی  مشخصات  است  شده  ارسال  احکام  اجرای   ۴
شش  ارزیابی  مورد  ملک  خوانده  نماینده  توسط  شده  ارایه  سند  تصویر  مطابق 

ثبت  شماره  به  اصلی   ۱۱۵۷۸/۱۲۴ ثبتی  پالک  به  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۶۳۰۳ دفتر ۱۸۸ صفحه ۹۴ واقع در بخش یک قم با عرصه به مساحت حدودا 
میزان  با  پرویزی  قربانعلی  و  خانی  اله  شمس  اقایان  مالکیت  به  مترمربع   ۲۶۴
سهم مساوی از ششدانگ با حدود اربعه شماال به طول ۲۲ متر به پالک مجاور 
غربا  مجاور  پالک  به  متر   ۲۲ طول  به  جنوبا  عام  شارع  متربه   ۱۲ طول  به  شرقا 
اصلی   ۹۹۸۴۹۹۸۲ به خانه شماره  دیواریست  به پالک مجاور  متر   ۱۲ به طول 
بازدید  مورد  زمین  ششدانگ  ارزش  کارشناسی:  نظریه  است.  رسیده  ثبت  به   ،
دیگر   ، شوارع   ، زمین  مساحت   ، ابعاد   ، کاربری   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با 
غیره  و  دولتی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  گذری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل 
میلیون  هشتاد  و  نهصد  و  میلیارد  )یک  ۱۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  نهایی  مبلغ 
زمین  دانگ   ۶ از  مشاع  دانگ   ۳ ارزش  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  تمام(  تومان 
دانگ   ۶ از  مشاع  دانگ   ۳ ارزش  خانی  اله  شمس  اقای  به  متعلق  ارزیابی  مورد 
زمین مورد ارزیابی به مساحت ۱۳۲ مترمربع به مالکیت اقای شمس اله خانی به 
مبلغ۹/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نهصد و نود میلیون تومان تمام تعیین و اعالم می 
ارزش  و  ۱۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزیابی  مورد  ملک  ۲۴۰ سهم  ارزش  گردد. 
گردید  مقرر  باشد.  می  ۹/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  خواهان  سهم   ۱۲۰

به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۷/۳۰ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

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

● شبکه آب شیرین قم اصالح و بازسازی می شود    ●

● اجرای هشت مسیر پیاده راه در شهر قم    ●

معاون جهاد کشاورزی قم:

● ۱5 درصد تخم مرغ مورد نیاز کشور در قم تولید می شود    ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:               ۰9۱۲76۲5987

◄    نمایش میدانی و چند رسانه ای فصل شیدایی 
به  بار  این  خود،  اجرای  مقصد  یکمین  و  بیست  در 
از  نفر  هزاران  تا  رسید  )س(  بیت  اهل  کریمه  شهر 
آئینی  بزرگ  نمایش  این  تماشای  به  قمی  شهروندان 

. بنشینند
۷ هزار صندلی در  تقریبًا  مهدی بخشی سورکی: 
طالب  ابی  بن  علی  امام  سپاه  غدیر  اردوگاه  محوطه 
به  تا  شده؛  چیده  نبی  خضر  کوه  پشت  در  واقع  )ع( 
مدت ۱۵ شب همین تعداد عالقمند را برای تماشای 

کنند. میزبانی  هنری  فاخر  اثر  این 
تماشاگران  و  داد  قرار  جبهه  سه  در  نمایش  میدان 
دیدن  در  تا  می یابند  استقرار  صحنه  این  وسط  در 
تا ظهور  )ع(  آدم  زمان خلقت حضرت  از  رویدادهایی 
حضرت حجت )عج( خود را در دل تاریخ حس کنند.
اجرا  عرصه  شده  شناخته  چهره  حضور  با  نمایش 
می شود،  شروع  اثر  این  راوی  عنوان  به  تلویزیون  و 
رسالت بوذری با لباسی متفاوت که خود نویسنده این 
تماشاگران  به  نور  و  از دود  کار است در میان هاله ای 
داستانها  بعد  و  می گوید  خیرمقدم  و  می دهد  سالم 

می شوند. روایت 
از  برخواسته  ادبیاتی  با  راوی  تأثیرگذار  اجرای 

روایات و  آیات 
یکی از ویژگی های ممتاز این اثر، اجرای تأثیرگذار 
و  است  روایات  و  آیات  از  برخواسته  ادبیاتی  با  راوی 
بهانه های  به  اجرا  طول  در  می کند  تالش  بوذری 
غفلتی  گرد  تا  بزند  تماشاگران  به  تلنگرهایی  مختلف، 
که شاید در این سالهای عمر، بر دوش کسی نشسته 

شود. تکانده  باشد 
انسان  بر  رجیم  شیطان  نکردن  سجده  از  نمایش 
و  بهشت  از  آدم  شدن  رانده  ماجرای  و  می شود  آغاز 
که  آنگاه  پروردگار؛  سوی  از  توبه  پذیرش  آن  از  پس 
عبا سوگند  آل  تن  پنج  به  را  خداوند  )ع(  آدم  حضرت 

می کند. روایت  را  می دهد 
میدانی؛  نمایش  این  جذاب  بخش های  از  یکی 
الهی  اذن  به  که  آنگاه  نبی،  نوح  کشتی  روایت 
و  به هم می دوخت  را  آسمان  و  زمین  باران  رشته های 
همه کفار را با خود غرق می کرد جز کسانی که با این 
نگاه  بودند می باشد که  وارد کشتی شده  الهی  پیامبر 

می کند. خیره  خود  به  را  تماشاگران 
بعدی  روایت  نیز  خلیل  ابراهیم  بر  آتش  شدن  سرد 
این نمایش است؛ در این بخش نشان دادن منجنیق 
میان  در  را  خدا  پیامبر  است  قرار  که  بزرگ  ابعاد  در 
گلستان  تصویرسازی  نیز  و  بیندازد  آتش  از  کوهی 
این  جذابیت  بر  )ع(  ابراهیم  حضرت  بر  آتش  شدن 

است. افزوده  روایت 
عوامل  از  لباس  طراحی  و  نورپرداز  دکور، 

شیدایی فصل  موفقیت 
جالب  نیز  دوره  آن  مردم  و  حاکمان  پوشش  نوع 
از  استفاده  با  تا  کرده  تالش  کارگردان  و  است  توجه 
بازسازی  نیز  را  دوره  آن  پوشش  نوع  تاریخی،  منابع 
نمایش،  این  موفقیت  عوامل  از  یکی  اساسًا  و  کند 
طراحی لباس و اجرای دکور در کنار نحوه نورپردازی 
زیبای آن است و البته نباید از کنار اجرای فوق العاده 
دوبلورهای شهیر کشورمان که در این اثر ایفای نقش 

گذشت. راحتی  به  کردند 
اسالم  صدر  زمان  به  دیگر  اینجا  از  نمایش  روایت 
چهل  در  )ص(  مصطفی  محمد  که  آنگاه  می رسید؛ 

می شود. مبعوث  پیامبری  به  حرا  غار  در  سالگی 
شیعه  افتخارات  جمله  از  که  نیز  مباهله  داستان 
اثبات  به  را  تشییع  حقانیت  و  می شود  محسوب 

است. نمایش  این  دیگر  بخش  می رساند، 
می خواهد  خانواده ها  از  نمایش  این  از  پس  روای 
بیاموزند؛  خود  فرزندان  به  را  دینی  افتخارات  این  که 
این جلوه های  با  از نوجوانان و جوانان  چرا که برخی 

ندارند. را  الزم  آشنایی  حق، 
برکه  در  )ع(  علی  امیرالمومنین  والیت  اعالم 
در  الحرام  بیت  ۱۲۰ هزار حاجی  میان  در  و  غدیرخم 
آخرین سفر رسول الله )ص( که به حج الوداع مشهور 

بود. نمایش  این  از  دیگری  بخش  نیز  است 
تا  هاشم  بنی  کوچه های  ماجرای  نمایش 

کربال صحرای 
می خواند،  روضه  مقطع  این  از  شیدایی  فصل 
بنی  کوچه های  در  فاطمه  و  )ع(  علی  غریب  حدیث 
که  خانه ای  درب  کشیدن  آتش  ماجرای  و  هاشم 

می گرفت. اذن  آن  به  ورود  برای  جبرئیل 
آتش  درب  از  که  )ص(  الله  رسول  دختر  تابوت 
گرفته خانه وحی بیرون می آمد، صدای گریه حاضران 
پشت مرثیه خوانی حاج منصور ارضی و حاج محمود 

می رسید. گوش  به  اردوگاه  جای  جای  از  کریمی 
دیده  تف  صحرای  به  هاشم  بنی  کوچه  از  نمایش 
الجنه  اهل  شباب  سید  که  جایی  می رسد،  کربال 
شکسته ها  نیزه  میان  در  و  است  قتلگاه  گودال  در 
از  می خواهد  هم  هنوز  عمر،  لحظات  آخرین  در 
و  است  مقتل  روایت  اینجا  کند،  دستگیری  جهنمیان 

خاتم. رسول  پسر  بر  کوفیان  جفای 
فصل  نمایش  در  که  اسالم  تاریخ  دیگر  مقطع 
السالم  علیه  رضا  امام  ورود  می شود؛  روایت  شیدایی 
نیشابور است، جایی که دلدادگان خاندان رسالت  به 
از آن حضرت درخواست  و  را گرفتند  گرد کجاوه اش 
کردند تا روایتی به یادگار برایشان بگذارد و ایشان نیز 
حدیثی فرمودند که به جهت مسلسل بودن آن از ائمه 
الذهب  سلسله  به  )ص(  رسول  حضرت  تا  )ع(  اطهار 

است. شده  معروف 
پخش سالم خاصه امام رضا علیه السالم و نمایش 

در  حاضرین  هوای  و  حال  مشهدالرضا،  از  تصاویری 
بارانی. را  چشمانشان  و  می کند  عوض  را  نمایش 

صحنه  به  نیز  دیگر  استان های  در  شیدایی  فصل 
بوده  همراه  تغییراتی  با  قم  در  آن  نمایش  اما  رفت؛ 
فاطمه  حضرت  ورود  روایت  آن  جمله  از  که  است 
معصومه )س( به شهر قم بوده که قمی ها از زن و مرد 
و پیر و جوان به استقبال دختر موسی بن جعفر علیه 

رفتند. السالم 
تبیین نقش قم به عنوان خاستگاه انقالب اسالمی

نمایش از این مقطع به روایت داستان هایی از عصر 
تبیین  و  قم  در  عالمان دین  معاصر می پردازد، حضور 
نقش این شهر به عنوان خاستگاه انقالب اسالمی به 

رهبری حضرت امام خمینی )ره( از جمله آنان بود.
طالیی ترین  و  درخشان ترین  این  مقدس  دفاع 
از  دیگری  فصل  اسالمی،  انقالب  از  پس  مقطع 
نمایش فصل شیدایی بود که با محوریت رشادت های 
طراحی  قم  )ع(  طالب  ابی  بن  علی  لشکر  رزمندگان 
فرماندهان  گفتگوی  شده  پخش  واقعی  صدای  و  شد 
زین  مهدی  شهید  سردار  صحبت های  جمله  از  لشکر 
است. نمایش  این  از  بخشی  سیم  بی  پشت  از  الدین 

جلوه های ویژه فصل شیدایی در اینجا به اوج خود 
واقعی،  تیراندازی های  و  مهیب  انفجارهای  و  می رسد 
عملیات  شب های  در  خاکریزها  عمق  به  را  بیننده 

می برد.
و  مهدی  شهیدان  شهادت  چگونگی  نمایش 

الدین زین  مجید 
زین  مجید  و  مهدی  شهیدان  شهادت  چگونگی 
در  پیرانشهر  به  بانه  از  که  آنگاه   ۶۳ سال  در  الدین 
می گیرند  قرار  انقالب  ضد  کمین  در  و  بودند  حرکت 

است. شده  بازسازی  نمایش  این  در  نیز 
و  مهدویت  موضوع  به  نیز  نمایش  پایانی  بخش 
حسن  البالء  عظم  دعای  قرائت  و  می پردازد  ظهور 

بود. قم  در  میدانی کشور  نمایش  بزرگترین  این  خاتم 
علی  امام  سپاه  فرمانده  موحد  محمدرضا  سردار 
اجرای  حاشیه  در  قم  السالم  علیه  طالب  ابی  بن 
نمایش فصل شیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در  داشت: 
شیدایی  فصل  نمایش  تا  شد  ریزی  برنامه  قم  استان 
می رود  شمار  به  کشور  هنری  فاخر  آثار  جمله  از  که 

درآید. نمایش  به  قمی  شهروندان  برای 
وی بیان داشت: این نمایش به روایت رویدادهایی 
از آغاز خلفت، تاریخ صدر اسالم تا زمان ظهور و عصر 

معاصر می پردازد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السالم 
قم افزود: پیش بینی ها و تمهیدات الزم صورت گرفته 
دیدن  نمایش  این  از  بتوانند  نفر  هزار   ۶ تا  تا هر شب 

کنند.
و  اسالم  دین  شناساندن  در  شیدایی  فصل 

است اثرگذار  بسیار  جوانان  به  اعتقادی  ریشه های 
توانسته  نمایش  این  داشت:  عنوان  موحد  سردار 
راستای  در  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  مخاطبان 
به  اعتقادی  ریشه های  و  اسالم  دین  شناساندن 

باشد. اثرگذار  بسیار  نوجوانان  و  جوانان 
وی ابراز داشت: این نمایش در تمامی بخش ها به 

خصوص دکور صحنه بسیار موفق بوده است.
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السالم 
این  بیان داشت: در بخش دفاع مقدس  قم همچنین 
نمایش نیز، رشادت های رزمندگان لشکر علی بن ابی 

طالب )ع( قم بازسازی شده است.
وی با اشاره به نمایش دادن نحوه شهادت شهیدان 
ابراز  شیدایی  فصل  در  الدین  زین  مجید  و  مهدی 
داشت: شهیدان زین الدین از بانه به سمت پیرانشهر 
مسیر،  بودن  بارانی  جهت  به  که  بودند  حرکت  در 
مجبور بودند آهسته تر حرکت کنند که در میانه مسیر 
هدف  ماشینشان  و  می خورند  ضدانقالب  کمین  به 
شلیک آر پی جی قرار می گیرد و در همان لحظه های 
زین  مهدی  شهید  و  می شود  شهید  مجید  ابتدا  اول 
پیاده شود  از خودرو  الدین هم زمانی که می خواست 
قرار  دشمن  تیر  اصابت  مورد  برود  برادرش  یاری  به  و 

می رسد. شهادت  رفیع  درجه  به  و  می گیرد 
اولین باری است که چنین نمایشی می دیدم

خواهران  علمیه  حوزه  طلبه  زاده  شیخی  طیبه 
با خبرنگار مهر  نمایش در گفتگو  این  از تماشای  پس 
فوق  و  جذاب  بسیار  نمایش  این  اجرای  می گوید: 
نمایشی  باری است که چنین  اولین  این  و  بود  العاده 

می دیدم. را 
وی که به همراه دو فرزند خود برای تماشای فصل 
مقاطع  کشیدن  تصویر  به  افزود:  بود  آمده  شیدایی 
حساس تاریخی اسالم بسیار تأثیرگذار بود و فرزندانم 
و  می کردند  پیگیری  را  داستان ها  این  کنجکاوانه  نیز 

بود. جذاب  بسیار  برایشان 
جعفر عادی نژاد ۴۲ ساله که به امر وکالت مشغول 
این  قباًل  می گوید:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  است 
فصل  نمایش  اما  بودم،  دیده  شیراز  در  را  نمایش 

است. بوده  جذاب تر  و  متفاوت تر  قم  در  شیدایی 
بیان  نمایش  این  اندرکاران  ازدست  از  تقدیر  با  وی 
اما  بود  جذاب  نمایش  این  آیتم های  همه  داشت: 
از  جذاب تر  برایم  نوح  حضرت  کشتی  بازسازی  بخش 

بود. نمایش  این  فصل های  سایر 
در  نیز  زینلی  عباس  المسلمین  و  االسالم  حجت 
که  نمایشی  آثار  بهترین  از  یکی  گفت:  مهر  با  گفتگو 
مختلف  اقشار  اذهان  در  خوبی  تأثیرگذاری  می تواند 

است. برنامه  همین  بگذارد 
استفاده از منابع تاریخ و روایی مشهور و معتبر

تصویر  به  نمایش  این  در  آنچه  داشت:  عنوان  وی 
و  مشهور  روایی  و  تاریخ  منابع  از  است  شده  کشیده 

قوت  بر  امر  همین  که  است  شده  گرفته  الهام  معتبر 
است. افزوده  کار 

بازسازی  داد:  ادامه  علمیه  حوزه  روحانی  این 
حضور  آن  در  قمی  رزمندگان  که  خیبر  عملیات 
بود. توجه  جالب  هم  مجنون  جزیره  در  داشتند 

معارف  تبیین  در  هنر  ابزار  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
بهترین  از جمله  بیان داشت: فصل شیدایی  اسالمی 
دفاع  و  اسالمی  معارف  تبیین  برای  نمایشی  آثار 
دکور،  جمله  از  بخش ها  تمامی  در  که  است  مقدس 
به  متن  انتخاب  و  نورپردازی  لباس،  صحنه،  طراحی 

است. شده  عمل  ممکن  نحو  بهترین 
فصل  نمایش  تماشاگران  دیگر  از  برخوردار  آمنه 
نمایش  این  می گوید:  مهر  خبرنگار  به  نیز  شیدایی 
دیگر  بار  چندین  دارم  دوست  من  و  بود  عالی  بسیار 

بیایم. نمایش  این  دیدن  به  نیز 
اندازه ای  به  شیدایی  فصل  نمایش  داد:  ادامه  وی 
این  دیدن  برای  هم  دیگران  از  که  بود  جذاب  برایم 
خود  خانوادگی  گروه های  در  و  می کنم  دعوت  اثر 
این  دیدن  به  که  می خواهم  آنها  از  مجازی  فضای  در 
قم  در  را  اثری  چنین  تاکنون  که  چرا  بیایند  نمایش 

بودیم. ندیده 
وی اضافه کرد: بازسازی ماجرای مباهله و شهادت 
بسیار جذاب  برایم  نمایش  این  در  زهرا )س(  حضرت 
بود و از همه کسانی که در این نمایش تالش کردند و 

زحمت کشیدند قدردانی می کنم.
سازمان  محصول  شیدایی«  »فصل  بزرگ  نمایش 
پروژه  این  اوج است که مؤسسه مهنا  هنری رسانه ای 
را به عنوان مجری طرح به سفارش ستاد کنگره ملی 
نمایش  این  و  برده  صحنه  روی  قم،  استان  شهدای 
روایتی زنده از ۳ فصل »انبیا«، »حوادث صدر اسالم« 
ظهور  تا  آدم  حضرت  هبوط  از  که  است  »معاصر«  و 

► را مرور می کند.     امام زمان )عج( 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:
چهار هزار و 9۱۳ فرصت شغلی 

در بخش اصناف قم ایجاد شد

نخست  ماهه   ۶ در  قم گفت:  تجارت  و  معدن  رییس سازمان صنعت، 
ایجاد  با  استان  این  در  صنفی  مجوز   ۹۶۵ و  یک هزار  سال جاری، 

شد. صادر  نفر   ۹۱۳ و  هزار  چهار  برای  اشتغال  فرصت 
در  صنفی  مجوزهای  این  داشت:  بیان  ایرنا  با  درگفتگو  ابدالی  اکبر 
رسته های تولیدی و خدمات فنی و همچنین توزیعی و خدماتی صادر 
شده است که شامل زیربخش های متنوعی است که هر کدام از آن ها 
مورد  خدمات  و  کاال  دریافت  به  مردم  احتیاج  رفع  در  موثری  نقش 

دارد. نیازشان 
پیشرفت  در  بازاریان  فعالیت  و  اصناف  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
واحد   ۶۲۵ و  هزار   ۴۱ کلی  به طور  افزود:  استان  اقتصادی  توسعه  و 
صنفی مجوز دار در استان قم موجود است که ۲۴ هزار و ۹۳۸ مورد 
آن در بخش توزیعی و خدماتی و ۱۶ هزار و ۶۸۷ واحد آن در بخش 

دارد. قرار  فنی  خدمات  و  تولیدی 
اقتصادی،  این بخش مهم  در  فعاالن  از  برای حمایت  داد:  ادامه  وی 
متقاضیان  به  متنوع  قالب های  در  ایشان  نیاز  مورد  بانکی  تسهیالت 
بیشتر  هرچه  جذب  دنبال  به  قم  زمینه  این  در  و  می شود  پرداخت 
واحدهای  به  بیشتر  تسهیالت  پرداخت  و  شده  تعیین  ملی  اعتبارات 

است. استان  در  فعال  صنفی 
ابدالی گفت: نظارت بر عملکرد اصناف موضوع مهم دیگری است که 
استان  اصناف  اتاق  همکاری  با  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
می توانند  نیز  مردم  مختلف  اقشار  و  می کند  پیگیری  را  آن  جدیت  با 
هرگونه تخلف در حوزه فعالیت اصناف را به شماره ۱۲۴ گزارش کنند 

بازرسان بررسی شود. تا موضوع مورد نظر توسط 
و  مثبت  تعامل  قم،  در  فعال  اصناف  کلی  طور  به  داشت:  بیان  وی 
برای  استان  اجرایی  بخش های  مدیران  با  خوبی  بسیار  همکاری 
مدیریت هرچه بهتر بازار و تامین نیازهای مردم دارند و بارها از جمله 

رسیده است. اثبات  به  موضوع  این  کرونا  ویروس  شیوع  شرایط  در 

رئیس جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
۲86 میلیارد تومان پرونده 

به بانک های استان قم معرفی 
شده است

تومان  میلیارد   ۲۸۶ معرفی  از  قم  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
خبرداد. جدید  سال  نخست  ماه   ۶ طی  استان  بانک های  به  پرونده 

نفر   ۱۳۲ هزار   ،۱۴۰۰ سال  در  کرد:  اظهار  رضا  حاجی  محمدرضا 
 ۷۹۲ تعداد  ازین  که  شدند  معرفی  بانک  به  کشاورزی  جهاد  توسط 

شدند. اعتبار  جذب  به  موفق 
میلیارد   ۴۳۵ حدود  اعتباری  نفر   ۷۹۲ این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تومان دریافت کردند، مطرح کرد: در۶ ماه نخست سال جاری نیز در 

داشته ایم. ابالغی  اعتبارات  تومان  میلیارد   ۳۰۰ مجموع 
 ۲۸۶ مدت  این  طی  اینکه  بیان  با  قم  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
تاکنون  کرد:  عنوان  کردیم،  معرفی  بانک  به  پرونده  تومان  میلیارد 

است. شده  جذب  فوق  مبلغ  از  تومان  میلیارد   ۲۱۹
نفری  هزار   ۱۴ جامعه  با  کشاورزی  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اعتبارات  افزایش  ما  انتظار  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  مواجه  قم  در 
آن  از صد در صد  بیش  داریم  انتظار  و  ابالغیه بخش کشاورزی است 

ندارد. وجود  راستا  این  در  مانعی  چراکه  شود  جذب 

● مرور مهمترین رویدادهای تاریخی در فصل شیدایی    ●خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۶ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۵/۱۴۰۰ج/۱۴  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم 
اب  دو  و اشرف هر  و زهره  و مهری همگی اب خضر  ، معصومه  خواهان حسین 
خضری خواندگان ملیحه ، الهام و محمد رضا همگی اب خضر و مهری کوه کن 
مبنی برفروش پالک ثبتی ۱۰۶۱۳/۷/۵۳۵ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح 
ذیل ارزیابی کرده است. ۱( موضوع کارشناسی : ارزیابی پالک ثبتی ۵۳۵ فرعی 
پالک  ملک   : ملک  ثبتی  مشخصات   )۲ قم  یک  ثبتی  بخش  اصلی   ۱۰۶۱۳ از 
ثبتی ۵۳۵ فرعی از ۱۰۶۱۳ اصلی بخش ثبتی یک قم به ادرس قم ، بلوار شهید 
با   ۴-۲-۵۳-۷-۱-۱-۰ نوسازی  کد  با  پالک۶۵و۶۷،  بوعلی  خیابان   ، صدوقی 
به طول   : اربعه شماال  با حدود  مترمربع  مساحت عرصه وضع موجود ۱۰۹/۳۵ 
یازده متر و ده سانتی متر درب و دیواریست به شارع هشت متری شرقا : به طول 
نه متر دیوار به دیوار باقیمانده از هفت فرعی از اصلی جنوبا : به طول ده و نیم متر 
به شارع سی متر غربا : به طول یازده متر و بیست و پنج سانتی متر دیوار به دیوار 
باقیمانده از همین پالک. ۳( مشخصات اعیانی : اعیانی احداث شده در پالک 
مذکور به صورت یک ساختمان تجاری و مسکونی در دو طبقه همفک + نیم طبقه 
و اول می باشد. طبقه همکف با کاربری تجاری )مستند به گزارش گواهی عدم 
خالف شماره ۴/۱۰/۰۱۷۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ شهر منطقه چهار قم( شامل 
دو باب مغازه بانضمام نیم طبقه بوده با این توضیح که یکی از مغازه ها با پوشش 
کف و بدنه ی سرامیک ، پوشش داخلی سقف ، تایل پی وی سی و درب ورودی 
ترکیبی از شیشه سکوریت و کرکره برقی می باشد و کفپوش مغازه دوم ترکیبی از 

و پی وی  ام دی اف  از  ترکیبی   ، و پوشش دیواره های داخلی  سرامیک و سنگ 
اشپزخانه   ، اتاق   ۲  ، واحد مسکونی شامل سالن  اول یک  باشد. طبقه  سی می 
پوشش  و  موزاییک  ان  کف  پوشش  و  بوده  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابینت  با 
 ۱۲۵ فاز   ۳ برق  انشعاب  یک  دارای  باشد.  می  کاری  سفید  داخلی  های  دیواره 
و یک  و مسکونی  تجاری  گاز  انشعاب  ، یک  برق مسکونی  انشعاب  ، ۳ یک  امپر 
انشعاب اب می باشد. دو باب مغازه های طبقه همکف دارای مستاجر بوده و در 
طبقه اول خود مالک )احد از ورثه( سکونت دارد. و بنا بر اظهارات وکیل خواهان 
)جناب قربانیان( دو باب مغازه طبقه همکف دو سال است که بدون قرار داد در 
دادگاه  طریق  از  ایشان  تخلیه  پیگیری  حال  در  خواهان  و  دارند  سکونت  ملک 
گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  نظریه   )۴ باشد.  می 
موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری دسترسی ها و کلیه متعلقات 
تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و 
کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشد: ۱- پالک ثبتی ۵۳۵ فرعی از ۱۰۶۱۳ 
اصلی ۱۰۹/۳۵ مترمربع ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۹۲/۹۴۷/۵۰۰/۰۰۰ 
طبقه  نیم  اعیانی  ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۰۸/۲۰ همکف  اعیانی  ریال 
ارزش  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۰۴ اول  اعیانی  ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال   ۳۷
مترمربع   ۱۰۸/۲۰ )همکف(  تجاری  ارزش  ریال۳-  کل۹/۱۷۹/۲۰۰/۰۰۰ 
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۱۰۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال- ارزش تجاری 
 -۵ ریال   ۹/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۳۷ طبقه  نیم 
انشعابات و سایر متعلقات ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمع کل شش دانگ عرصه و 

اعیان دویست و بیست میلیارد و دویست و بیست و شش میلیون و هفتصد هزار 
از ۱۰۶۱۳  ریال ۲۲۰/۲۲۶/۷۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل پالک ثبتی ۵۳۵ فرعی 
و  میلیون  شش  و  بیست  و  دویست  و  میلیارد  دویست  و  دویست  مبلغ  به  اصلی 
گردید  مقرر  گردد.  می  تعیین  ۲۲۰/۲۲۶/۷۰۰/۰۰۰ریال  ریال  هزار  هفتصد 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم 
، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار 
باشد  خود شخص  نام  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی  در  را  مزایده 
همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد 
نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  پس 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در 

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



سیاسی  عقیدتی  دفتر  رئیس      ◄
نباید  می گوید  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
اعتراض  و  مطالبه  از  عده ای  داد  اجازه 
را  مردم  حرف  کنند،  سودجویی  مردم 
مرج  و  هرج  و  ناامنی  و  ببرند  حاشیه  به 
اعتراضات  از  باید  مسئوالن  کنند.  ایجاد 

کنند. صیانت  مردم 
تلخ شروع شد.  اتفاق  از یک  همه چیز 
با فوت یک خانم جوان با نام مهسا امینی 
هرکس  و  شدند  ناراحت  مردم  از  بسیاری 
واکنش  حادثه  این  به  نسبت  طریقی  به 
چهره های  از  برخی  اما  داد،  نشان 
مسئولیت های  گذشته  در  که  سیاسی 
به  نسبت  و  داشتند  حکومتی  و  دولتی 
آشنا  قضایی  و  اجرایی  کارهای  و  ساز 
و  کردند  تندی  موضع گیری های  بودند، 

داشتند. قضاوت هایی 
امینی،  مهسا  خانم  فوت  از  پس 
تجمعات  دیگر  شهر  چند  و  تهران  در 
تجمعات  این  اما  شد،  برگزار  اعتراضی 
رسانه های  آتش بیاری  با  زود  خیلی 
یک سویه  روایت های  و  زبان  فارسی 
و  کرد  پیدا  میل  خشونت  به  هیجانی 
یافتند؛  شعارها نیز سمت و سوی دیگری 
افراد که در  از  به گونه ای که حتی برخی 
کرده  پیدا  حضور  آشوب ها  و  اغتشاشات 
دولتی  اموال  تخریب  به  اقدام  و  بودند 
می دانستند  نه  بودند،  کرده  عمومی  و 
می دانستند  نه  و  کیست  امینی  مهسا 

چیست. موضوع 
تلخ  حوادث  گذشته  روز  چند  اتفاقات 
کشته  از  داشت،  همراه  به  تاسف باری  و 
اصاًل  که  بی گناهی  انسان های  شدن 
نبودند  اغتشاشات  و  تجمعات  مراکز  در 
گفتگوهای  در  نیز  خانواده هایشان  و 
تا  داشتند  تاکید  موضوع  این  بر  مختلف 
نیروهای  و  مردم  شدن  مجروح  و  شهادت 
شکل؛  فجیع ترین  به  بسیج  و  انتظامی 
سوی  از  چاقو  ضربه   ۱۹ آن ها  از  یکی 
دیگری  و  شد  وارد  بدنش  به  آشوبگران 
این ها  تمامی  که  زدند  آتش  زنده  زنده  را 
مجاهدین  سازمان  جنایت های  یادآور 
و  کومله  تجزیه طلب  گروهک های  و  خلق 
خشونت های  و  شصت  دهه  در  دموکرات 
و  سوریه  در  اخیر  سال های  در  داعش 

بود. عراق 
اعتراضات  روی  بر  که  خشونتی  اما 
تا  شود  موجب  نباید  زد،  چنبره  مردم 
گفتگو  و  گرفت  نادیده  را  اعتراضات 
نگاه  سپرد.  فراموشی  به  را  آن ها  درباره 
نسبت  اصالح گرایانه  و  آسیب شناسانه 
بستر  در  که  نسلی  دیدن  و  فرآیندها  به 
از  است،  رشد  حال  در  مجازی  فضای 
کنار  در  است.  حکمرانی  ضرورت های 
گذشته  از  بیش  امروز  که  است  نیاز  آن 
برای  تا  کرد  گفتگو  و  صحبت  یکدیگر  با 
دست  راهکارهایی  به  مسائل  حل  و  درک 

. فت یا
حجت االسالم  با  رابطه  همین  در 
دفتر  رئیس  سعیدی  علی  والمسلمین 
کل  معظم  فرماندهی  سیاسی  عقیدتی 
ادامه  در  را  آن  متن  که  کردیم  گفتگو  قوا 

: نید ا می خو
تلخ  اتفاقی  امینی  مهسا  خانم  فوت 
ابهامات  و  سواالت  و  بود  دردناک  و 
وجود  به  عمومی  افکار  در  بسیاری 
نیز  کشورمان  مردم  عواطف  و  آورد 
اعتراض هایی  به  که  شد  جریحه دار 
این  که  بودیم  شاهد  اما  انجامید. 
خشنی  شکل  سرعت  به  اعتراضات 
اصلی  مسیر  از  و  گرفت  خود  به 
مسئوالن  و  مدیران  شد.  منحرف 
چنین  در  اسالمی  جمهوری  نظام 
بدهند  انجام  باید  کاری  چه  مواقعی 
مردم  ابهامات  و  سواالت  به  هم  تا 
آن ها  اعتراض  حق  هم  و  داده  پاسخ 
نهایت  در  و  شود  شناخته  رسمیت  به 
مغرضان  و  دشمنان  سودجویی  از 

شود؟ جلوگیری 
که  است  داده  رخ  کشور  در  حادثه ای 
اتقان سازی  اطالعات،  انتقال  در  سرعت 
خیلی  اطالع رسانی  در  سالمت  و 
حوادث  وقوع  از  جلوگیری  در  می تواند 
همچنین  کار  این  باشد.  موثر  دیگر 
از  و  دهد  کاهش  را  نگرانی ها  می تواند 

کند. جلوگیری  شایعات  گسترش 
مردم  اعتماد  که  داشت  توجه  باید  اما 
یک  با  و  است  دیده  آسیب  گذشته  در 
اعتماد  و یک اطالع رسانی نمی توان  خبر 
به  توجه  با  مردم  بازگرداند.  مردم  به  را 
با  مدیران  برخورد  در  که  عملکردی 
دارند،  ذهن  در  و...  اقتصادی  مفسدان 
اخبار  سختی  به  و  ندارند  خوبی  اعتماد 
وجود  این  با  می کنند.  باور  را  اطالعات  و 
دقیق  و  صریح  سریع،  اطالع رسانی  اگر 
تا حدودی می توانست  صورت می گرفت، 

باشد. موثر 
اگر  داشت،  توجه  باید  اینکه  ضمن 

یا  فردی  اگر  می دهد،  رخ  حادثه ای 
افرادی مقصر هستند و قصوری رخ داده 
برعهده  را  خطایشان  مسئولیت  است، 
هرگونه  تا  داریم  آمادگی  بگویند  و  بگیرند 
کشورها  برخی  در  بپذیریم.  را  مجازاتی 
اتفاقی  دلیل  به  وزیر  یک  که  می بینیم 
است،  داده  ُرخ  زیرمجموعه اش  در  که 
در  باید  فرهنگ  این  می دهد.  استعفا 
نظام اداری و حکومتی ما جاری شود که 
اگر قصوری در دستگاهی صورت گرفت، 
برعهده  را  آن قصور  آن دستگاه  مسئوالن 
را  مسئوالن  صداقت  وقتی  مردم  بگیرند. 

شد. خواهند  قانع  ببینند، 
هیچ گونه  که  حادثه ای  خصوص  در  اما 
تا  موضوع  نبوده  تقصیری  و  قصور 
در  باالخره  می کند.  فرق  حدودی 
رخ  اتفاقی  دستگاهی،  یا  مجموعه ای 
اینجا  ندارد.  هم  مقصری  که  است  داده 
در  سرعت  اینکه  نخست  کرد؟  باید  چه 
نیز  اینجا  در  اتقان سازی  و  اطالع رسانی 
خانم  فوت  ماجرای  در  است.  مهم  خیلی 
مهسا امینی که حادثه ای تلخ بود و افکار 
چنین  باید  کرد،  جریحه دار  را  عمومی 

می گرفت. انجام  سرعت  به  کاری 
انجام  حین  در  که  دستگاهی  آن 
مجموعه اش  در  اتفاقی  چنین  ماموریت، 
رخ داده است و تاکنون قصور و تقصیری 
اطالع رسانی  است،  نرسیده  اثبات  به  هم 

دهد. انجام  باید  اتقان سازی  و 
زودتر  قانونی  پزشکی  بود  ممکن  اگر 
شاهد  کمتر  شاید  می کرد  نظر  اعالم 
البته  می بودیم.  آن  از  پس  تلخ  اتفاقات 
که  نمونه هایی  تحلیل  و  تجزیه  گویا 
اما  است،  زمان بر  است،  شده  برداشته 
مشخص  زودتر  هرچه  باالخره  امیدواریم 
دور  نظر  از  نباید  اینکه  ضمن  شود. 
داشت که به صورت مرحله ای به سواالت 
شده  داده  پاسخ  حدودی  تا  ابهامات  و 
حدودی  تا  شد  منتشر  که  فیلمی  است. 
قانونی  پزشکی  هم  بعد  بود.  قانع کننده 
جمجمه  در  که  کرد  اعالم  اول  مرحله  در 
وجود  شتم  و  ضرب  از  اثری  خانم  این 
منتظر  مردم  حال  هر  به  ولی  نداشت. 
را  خود  نظر  قانونی  پزشکی  تا  هستند 

کند. اعالم 
باید  این سوال  به  پاسخ  در جمع بندی 
در  شورایی  یا  کمیته  نیازمند  که  بگویم 
تا  هستیم  اطالع رسانی  امر  برای  کشور 
اخبار  حوادث  و  وقایع  بروز  هنگام  در 
که  نشود  منتشر  پراکنده ای  و  مختلف 

کند. خدشه دار  را  عمومی  اعتماد 
سایر  مانند  ایران  جامعه  در 
مختلف  موضوعات  به  نسبت  جوامع 
نارضایتی  و  اعتراض  گالیه،  نقد، 
دارند  حق  نیز  مردم  دارد.  وجود 
نسبت  را  خود  گالیه  و  اعتراض  که 
وقتی  اما  کنند.  اعالم  موضوعی  به 
دیگری  جای  هر  یا  خیابان  در  مردم 
حرف شان  تا  می کنند  پیدا  حضور 
به  تبدیل  اعتراض  این  کنند،  بیان  را 
شعارهای  از  که  می شود  خشونت 
به  و  می شود  شروع  ساختارشکنانه 
اعتراضی  حرف  می رسد.  کشته سازی 
می شود.  رانده  حاشیه  به  هم  مردم 
اعتراض  مردم  تا  کرد  باید  کار  چه 
مزاحمت های  بدون  را  خودشان 
به مسئوالن  و به صورت دقیق  بیرونی 

کنند؟ منتقل  حاکمیت  و 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  مساله  این 
آن  و  بوده  مطرح  تاکنون  اسالمی 
می توانند  چگونه  مردم  که  بوده  این 
موضوعات  به  نسبت  را  خود  اعتراضات 
صنفی،  موضوعات  از  اعم  مختلف 
حتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
چه  کار  این  برای  و  کنند  بیان  سیاسی 
باالخره  کرد؟  فراهم  باید  را  شرایطی 
و  شوند  جمع  جایی  در  باید  مردم 
هم  آن هایی  کنند.  بیان  را  حرف هایشان 
بشنوند  را  حرف ها  هستند،  مسئول  که 
در  نیز  صحبت ها  آن  بدهند.  پاسخ  و 
مردم  عموم  اطالع  به  و  منعکس  رسانه ها 
چنین  تاکنون  متاسفانه  شود.  رسانده 

است. نشده  فراهم  شرایطی 
بر  بارها  انقالب  معظم  رهبر 
کرسی های  توسعه  و  برگزاری  لزوم 
تاکید  و...  دانشگاه ها  در  آزاداندیشی 
تاحدودی  سطحش  این  البته  کردند. 
باالخره  اما  دارد،  تفاوت  موضوع  آن  با 

نسبت  که  کسی  هر  تا  است  آغازی  نقطه 
نقد  ابهام،  حرف،  مختلف  موضوعات  به 
هیچ  کند.  بیان  آنجا  در  دارد  اعتراضی  و 
به آن کسی که حرف  کس هم حق ندارد 
باید  و  بزند  تهمت  و  برچسب  می زند 
مدل  این  بگیرد.  صورت  فرهنگ سازی 
گسترش  جامعه  در  ادامه  در  می تواند 
در  عقیده  اظهار  و  گفتگو  باب  و  یابد 

شود. بازتر  جامعه 
در  مناظره هایی  انقالب  اوایل  در 
چهره های  که  شد  برگزار  تلویزیون 
سیاسی  و  فکری  گروه های  از  مختلف 
یافتند،  حضور  متضاد  بلکه  و  متفاوت 
را  همدیگر  و  گفتند  را  حرف هایشان 
بسیار  مناظرات  آن  کردند.  نقد  هم 
یکی  بودند.  پیگیر  نیز  مردم  بود.  خوب 
همین  احیای  می تواند  راهکارها  از 
سیما  و  صدا  باشد.  گفتگوها  و  مناظرات 
مناظره ای  گفتگوهای  شب،  چند  در 
برای  و  بود  مفید  و  خوب  که  کرد  برگزار 
پختگی  از  بعضا  اما  بود،  نیز جذاب  مردم 

نبود. برخوردار  کافی 
و  صنفی  تشکل های  به  است  الزم 
این هاست،  شبیه  که  نهادی  و  گروه  هر 
بتوانند  آن ها  تا  شود  داده  فرصت  و  بها 
از  نهایت  در  و  بدهند  انجام  را  کارها  این 
درگیری  و  تشنج  به  اعتراض  شدن  تبدیل 

کنند. جلوگیری 
کشور  اجتماعی  شرایط  متاسفانه  اما 
اتفاقی  هرگاه  که  است  گونه ای  به  ما 
و  اعتراض  برای  گروهی  و  آمده  پیش 
اعتراض  آن  آمده،  خیابان ها  به  مطالبه 
طور  به  است.  شده  کشیده  خشونت  به 
آمده اند  خیابان  به  آب  برای  مردم  مثال 
یکباره  اما  می خواهیم،  آب  می گویند  و 
می شوند  اعتراض ها  این  بر  سوار  عده ای 

می کنند. اغتشاش  و 
مردم  اعتراضات  از  مسئوالن 

کنند صیانت 
در  امنیتی  و  اطالعاتی  دستگاه های 
اجازه  نباید  و  هستند  مسئول  این باره 
اعتراض  و  مطالبه  از  عده ای  بدهند 
را  مردم  حرف  کنند،  سودجویی  مردم 
مرج  و  هرج  و  ناامنی  و  ببرند  حاشیه  به 
اعتراضات  از  باید  مسئوالن  کنند.  ایجاد 
آن  است  الزم  البته  کنند.  صیانت  مردم 
کسانی هم که دعوت به تجمع و اعتراض 
داشته  هماهنگی  نهادها  با  می کنند 
جلوگیری  حوادث  وقوع  از  که  باشند 
پذیرای  باید  نیز  مسئوالن  و  نهادها  شود. 
تامین  مسئولیت  و  باشند  اعتراضات 
حتی  بگیرند.  برعهده  را  معترضان  امنیت 
قبلی  هماهنگی  بدون  هم  تجمعی  اگر 
تا  کنند  هدایت  را  آن ها  گرفته،  صورت 
نکند. تهدید  را  جان شان  و  حرف  خطری 
با  اما  باشد،  زمان بر  کار  این  شاید 
بین  در  فرهنگ سازی  و  قوانین  اصالح 
آینده  در  می توانیم  مردم  و  مسئوالن 
اعتراضاتی  و  تجمعات  برپایی  شاهد 
مستقیم  را  حرف هایشان  مردم  که  باشیم 
مسئوالن  به  کامل  امنیت  در  و  صریح  و 
پیگیری کنند. ادامه  و در  منتقل، مطالبه 
که  داشت  دور  نظر  از  نباید  البته 
این  در  مردم  بین  در  مسئوالن  حضور 
سفرهای  است.  مهم  خیلی  رابطه 
مقام  باالترین  رئیسی  آیت الله  استانی 
مردم  با  مستقیم  دیدار  و  کشور  اجرایی 
اثرگذار  تا حدودی  در تحقق این خواسته 
بین  در  مسئوالن  حضور  است.  مفید  و 
و  روال  به  باید  و  است  مهم  خیلی  مردم 
شود.  تبدیل  کارگزاران  بین  در  فرهنگ 
بی واسطه تر  و  مستقیم تر  هرچقدر  مردم 
و  بگویند  مسئوالن  به  را  حرف هایشان 
پیگیری  و  بدهند  پاسخ  نیز  مسئوالن 
کاهش  را  جامعه  در  التهابات  کنند، 

داد. خواهد 
مجلس  قضائیه،  قوه  رئیس جمهور،  از 
در  تا  می شود  خواسته  سیما  و  صدا  و 
مسالمت آمیز  اعتراضات  تحقق  راستای 
در  تا  بردارند  عملی  و  جدی  گام های 
دشمنان  بهره برداری  شاهد  آینده 
حقوق شان  و  حق  به  نیز  مردم  و  نباشیم 
به  که  کسانی  از  یکی  کنند.  پیدا  دست 
دعوت  سیما  و  صدا  در  مناظره  برنامه 
سال  چندین  من  می گفت  بود،  شده 
دعوت  و  نیامده  سیما  و  صدا  به  که  است 
همه  نیست.  خوب  اصاًل  این  نشده ام. 
حرف  برای  فرصتی  سیما  و  صدا  در  باید 
رسانه ای  سواد  از  باشند.  داشته  زدن 
مردم سخن گفته می شود، اما آن کسانی 
انجام  جدی  اقدام  دارند  مسئولیت  که 
گفتگوی  محل  باید  رسانه ها  نمی دهند. 
جامعه  بلوغ  و  رشد  باشند.  مختلف  افکار 
که  را  کسانی  مردم  گفتگوست.  گرو  در 
و  می پسندند  هستند،  نظر  و  فکر  اهل 
مناظره  و  گفتگو  به  باید  دارند.  دوست 

بدهیم. بها 
برای  اتفاق  آن  که  نخستی  روز  از 

به  ایشان  و  داد  ُرخ  امینی  مهسا  خانم 
سیاسی  چهره های  از  برخی  رفت،  کما 
در  مشارکت  سابقه  گذشته  در  که 
داشتند،  دیگر  اتفاقات  و   ۸۸ فتنه 
این  بهانه  به  و  شدند  کار  به  دست 
در  دادند.  انجام  فضاسازی هایی  اتفاق 
و  غربی  مقامات  که  دیدیم  هم  ادامه 
آمریکایی در این باره اظهار نظر کردند 
و  داخل  در  عده ای  که  شد  مشخص  و 
بهره برداری  دنبال  به  کشور  از  خارج 
رسانه های  هستند.  سیاسی 
سعودی،  عربستان  به  که  فارسی زبان 
نیز  هستند  وابسته  آمریکا  و  انگلیس 
پوشش  به  وسیع  و  گسترده  صورت  به 
در  پرداختند.  اتفاقات  این  اخبار 
وابسته  گروهک های  دیدیم  هم  نهایت 
۴ دهه گذشته سابقه اغتشاش،  که در 
دارند  ایران  در  تجزیه طلبی  و  آشوب 
پدید  اتفاقات  این  و  شدند  میدان  وارد 
نفر  چند  کشته شدن  به  منجر  که  آمد 
دشمنان  برنامه  شد.  هموطنانمان  از 
اهدافی  چه  و  بود  چه  آشوب  ایجاد  از 

؟ شتند ا د
پایان  در  گذشته،  سال  چهل  طول  در 
بودیم.  فتنه ای  و  غائله  شاهد  دهه  هر 
منتظری  آقای  ماجرای   ۶۸ سال  در 
کوی  حوادث   ۷۸ سال  در  آمد.  پیش 
پس   ۸۸ سال  در  آمد.  وجود  به  دانشگاه 
بزرگی  فتنه  ریاست جمهوری  انتخابات  از 
بودیم که  نیز شاهد   ۹۸ ُرخ داد. در سال 
قیمت  افزایش  به  مردم  اعتراض  پی  در 

آمد. پیش  حوادثی  و...  بنزین 
و  حوادث  فاصله  اخیر  سال  چند  در 
دنبال  دشمن  است.  شده  کمتر  اتفاقات 
کند  استفاده  حربه  این  از  تا  است  بهانه 
به  آن ها  سازد.  ناآرام  را  کشور  داخل  و 
نمی توان  بیرون  از  که  رسیدند  باور  این 
درون  از  باید  و  کرد  چالش  دچار  را  نظام 
برای  آن ها  ببریم.  بین  از  را  انقالب  این   ،
بهانه ای  هر  از  هدف  این  به  دستیابی 
هم  به  را  جامعه  تا  می کنند  استفاده 
بکشانند.  خیابان  وسط  را  مردم  و  بریزند 
مردم  آوردن  میدان  به  در  آن ها  واقعًا  اما 

شده اند. مشکل  دچار 
که  فهمید  می توان  خوبی  به  بنابراین 
دنبال  به  کنونی  برهه  در  دشمنان  چرا 
ایران  هستند.  جامعه  در  آشوب آفرینی 
توانسته در شرایط خوبی  تحریم  علی رغم 
سازمان  در  ایران  عضویت  بگیرد.  قرار 
است  مهم  بسیار  شانگهای  همکاری های 
حوزه های  در  خوبی  بسیار  امتیازات  و 
نظامی  فرهنگی،  تجاری،  اقتصادی، 
خواهد  همراه  به  ما  برای  سیاسی  و 
و  ارتباط  گذشته  سال  یک  در  داشت. 
همسایه  کشورهای  با  ایران  همکاری 
رئیس جمهور  حضور  است.  یافته  توسعه 
نشان  نیز  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 
ایستادگی  است.  قدرتمند  ایران  که  داد 
نیز  مذاکرات  در  مواضعش  روی  بر  ایران 
حماسه  است.  مقتدر  ایران  که  داد  نشان 
بود  بزرگی  و  عظیم  حرکت  نیز  اربعین 
یاس  و  سرخوردگی  دچار  را  دشمنان  که 
دو  ندارند  دوست  اصاًل  دشمنان  کرد. 
شوند. نزدیک  هم  به  عراق  و  ایران  ملت 

که  کرد  فراموش  نباید  اینکه  ضمن 
بحران های  با  و  دارد  بحرانی  شرایط  اروپا 
و... روبرو است.  تورم  آب، غذا، سوخت، 
آمریکا  کنار  در  همواره  که  اروپایی 
بزرگی  قدرت  را  خودش  و  داشت  قرار 
قرار  شرایطی  در  اکنون  می دانست ، 
سوخت  تامین  برای  که  است  گرفته 
همچون  قدیمی  روش های  به  متمسک 
زمستان  تا  است  شده  و...  ذغال سنگ 

بگذراند. را  سختش 
تحت  دنبال  به  دشمنان  بنابراین 
اخیر  موفقیت های  دادن  قرار  الشعاع 
صدد  در  آن ها  بودند.  مردم  و  ایران 
هستند.  کشور  در  آشوب  و  به هم ریختگی 
داشته  امنیت  ایران  ندارند  دوست  آن ها 
دشمنان  باشد.  امن  کشوری  و  باشد 
و  ثبات  کانون  و  جزیره  ایران  می خواهند 

نباشد. آرامش 
بازدارنده  باید  آشوبگران  با  برخورد 

شد با
روزهای  در  آشوبگران  و  دشمنان 
اما  کردند،  زحمت  دچار  را  ما  گذشته 
امنیتی  دستگاه های  نبستند.  طرفی 
کنند.  عمل  هوشیارتر  باید  اطالعاتی  و 
دهند  افزایش  را  خود  اشراف  و  رصد  باید 
دشمنان  تحرکات  و  اقدامات  به  نسبت  و 
بهتری  پیش بینی  و  تحلیل  ضدانقالب  و 
را  اصلی  عناصر  باید  باشند.  داشته 
و  شناسایی  اقدامی  هرگونه  از  قبل 
دستگاه های  تخریب  حجم  کرد.  دستگیر 
آمبوالنس،  خودروهای  خودپرداز، 
اتوبوس های  آتش نشانی،  ماشین های 
تعجب  جای  و...  شهری  نقل  و  حمل 
برخی  و  است  مردم  اموال  این ها  دارد، 

عزیز  خیرین  توسط  آمبوالنس ها  این  از 
درمان  و  بهداشت  مجموعه  به  گرانقدر  و 
شده  اهدا  مردم  به  خدمت رسانی  برای  و 

. ست ا
برابر  در  متعددی  بازدارنده  موانع  باید 
نیابند  اجازه  دیگر  تا  داد  قرار  آشوبگران 
یا  آقا  آن  بزنند.  خسارت  مردم  اموال  به 
خانمی که با هزار زحمت و در این گرانی 
ماشینش  باید  چرا  است،  خریده  خودرو 
بوزد؟  آتش  در  اوباش  و  اراذل  توسط 
او  اقتدار  باشد.  داشته  اقتدار  باید  پلیس 
بازدارنده خواهد بود. یک شرور بر گردن 
شهادت  به  را  او  و  کشید  کارد  پلیس 
قانونی  لحاظ  به  چون  افسر  آن  رساند. 
ببرد،  اسلحه  به  دست  نمی توانست 
و  رسید  شهادت  به  و  نداشت  بازدارندگی 
باید  پلیس  شدند.  داغدار  فرزندش  و  زن 

باشد. بازدارنده  حضورش  و  مقتدر 
گرفت.  شوخی  نباید  را  کشور  امنیت 
هر  برای  که  داشت  انتظار  مردم  از  نباید 
اتفاقی به صحنه بیایند و غائله را به اتمام 
خوب  بسیار  مردم  ایران،  مردم  برسانند. 
مسئوالن،  وظیفه  و  هستند  نجیبی  و 
چهل  در  مردم  این  آن هاست.  به  خدمت 
و  نظام  به  را  خود  وفاداری  گذشته  سال 
وحدت  امنیت،  داده اند،  نشان  انقالب 
می بینند.  رهبری  در  هم  را  انسجام  و 
با  مسئوالن  که  است  آن  وقت  اکنون 
مردم  رضایت  بی وقفه،  خدمت رسانی 
آینده  به  را  آن ها  و  دهند  افزایش  را 
اجازه  نباید  هرحال  به  سازند.  امیدوارتر 
صف  به  اغتشاش گران  و  آشوبگران  داد 
رسد  چه  شوند؛  نزدیک  معترضان  و  مردم 

شوند. آن ها  وارد  اینکه  به 
آن  با  قضا  دستگاه  است  انتظار 
مردم  امنیت  روز  چند  این  در  که  کسانی 
را  نفر  چندین  و  انداختند  خطر  به  را 
مجازات  اگر  کند.  جدی  برخورد  کشتند، 
بود.  نخواهد  اثرگذار  نباشد،  بازدارنده 
گران فروشان  با  برخورد  که  همانگونه 
برخورد  باید  نیز  آشوبگران  با  تشدید شد، 
که  عناصری  بگیرد.  صورت  شدیدی 
اقدامی  هر  به  دست  و  هستند  فاسد 
بگیرند. قرار  برخورد  مورد  باید  می زنند، 
بزرگی  خطر  جامعه  دوقطبی شدن 

است ایران  برای 
نکته دیگر در مورد سلبریتی هاست. ما 
پزشکی  نظام  مهندسی،  نظام  کشور،  در 
خودشان  برای  این ها  که  داریم  و... 
برای  ضوابطی  چه  اما  دارند.  ضوابطی 
آن  است؟  شده  مشخص  سلبریتی ها 
است،  مهندسی  نظام  عضو  که  کسی 
انجام  می تواند  بخواهد  دلش  کاری  هر 
ضوابط  سلبریتی ها  برای  چرا  بدهد؟ 
و  متعهد  هنرمندان  نمی شود؟  مشخص 
شوند  کار  به  دست  باید  ایران  دوستدار 
دالیل  به  عده ای  تا  کنند  ایجاد  نظامی  و 
مخدوش  را  هنرمندان  چهره  مختلف 
روزها  این  که  این ها  از  برخی  نکنند. 
اغتشاش  و  آشوب  به  تحریک  نظام  علیه 
تبدیل  نظام  و  مردم  همین  توسط  کردند، 
به  کباب  بوی  این ها  شدند.  چهره  به 
مانده اند  االن  اما  بود،  خورده  مشامشان 
بازگشت  راه  دنبال  و  کنند  چه  که 
میلیاردر  و  پول  برای  برخی  هستند. 
چهره  و  می زنند  کاری  هر  به  دست  شدن 

می کنند. خراب  هم  را  هنری  جامعه 
نیروهای  به  می دانم  الزم  اینجا  در 
کنم  توصیه  انقالبی  و  مذهبی  مومن، 
و  دسته  دو  جامعه  باشید  مراقب  که 
دشمن  بزرگ  هدف  نشود.  قطبی  دو 
نباید  است.  جامعه  کردن  قطبی  دو 
هرگونه  کرد.  بازی  دشمن  زمین  در 
موضوعی  هر  در  دوقطبی سازی 
و  آثار  دوقطبی سازی  است.  خطرناک 
و  جامعه  برای  بدی  بسیار  پیامدهای 
همدالنه  گفتگوی  با  باید  دارد.  امنیت 
کرد.  جلوگیری  دوقطبی سازی  وقوع  از 
به  نیاز  گذشته  از  بیش  امروز  جامعه 
به  تنها  نه  دوقطبی سازی  دارد.  گفتگو 
ایران  بلکه  می زند،  ضربه  انقالب  و  نظام 
امنیتی  بحران های  و  خطر  دچار  را  عزیز 
تنها  هدفشان  دشمنان  می کند.  بزرگ  و 
نیز  را  ایران  بلکه  نیست،  انقالب  و  نظام 
آن  تجزیه  دنبال  به  و  گرفته اند  نشانه 

. هستند
جمهوری  نظام  برابر  در  که  دشمنانی 
و  اسالم  دشمنان  ایستادند،  اسالمی 
سعودی،  اسالم  با  آن ها  هستند.  ایران 
با  ندارند.  مشکلی  ترکیه  حتی  و  مالزی 
اما  ندارند،  مشکلی  هم  انگلیسی  شیعه 
ایران  از  از اسالم اهل بیت هراس دارند. 
نیز هراس دارند، چرا که همواره در طول 
مستکبران  و  مستعمران  برابر  در  تاریخ 
را  مقابله  راه  بنابراین  است.  ایستاده 
البته  که  می بینند  کشور  این  تجزیه  در 
و  مانده  ناکام  آرزو  این  به  دستیابی  در 

► ماند.   خواهند 
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معاون آموزش وپرورش: 
دانش آموزی در حوادث اخیر 
اخراج نشد؛ »اطالع به اولیاء 
تنها برای آگاهی بخشی است«

اینکه  بیان  با  پرورش،  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
از  و  بودند  مدرسه  در  آموزش  فضای  زدن  برهم  دنبال  به  برخی 
آموزان  دانش  کنجکاوی  و  نوجوانان  هیجانات  و  سن  اقتضای 
چالش  با  را  مدرسه  بودند  این  پی  در  برخی  گفت:  کردند،  استفاده 
را  گرفت  شکل  گوشه هایی  در  که  اغتشاشات  برخی  و  کنند  مواجه 
هوشمندی  و  مدیران  درایت  با  موضوع  این  که  بکشانند  مدرسه  به 

نشد. محقق  اولیاء  و  آموزان  دانش 
محمد مهدی کاظمی در نشست خبری امروز خود با موضوع "پروژه 
جزو  کشوری  هر  در  امنیت  کرد:  اظهار  مدارس"،  بازگشایی  و  مهر 
کشورهاست.  همه  تاکید  مورد  موضوع  این  به  توجه  و  قرمزها  خط 
اگر  و  کنیم  فراهم  آموزان  دانش  همه  برای  را  آموزش  زمینه  باید  ما 
ما  آموز  دانش  میلیون   ۱۶ حدود  مقابل  در  اندکی  تعداد  جایی 
نیز  آموزان  دانش  همان  برای  باید  دهند،  انجام  حرکتی  بخواهند 

کنیم. فراهم  را  آموزش  فرصت 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به این که 
گرفتن،  قرار  اخیر  ناآرامی های  تاثیر  تحت  دلیل  به  آموزی  دانش  آیا 
راستا  این  در  آموزی  دانش  هیچ  کرد:  تاکید  است؟  شده  اخراج 
آموزان  دانش  این  از  یکی  برای  مشکلی  اگر  است.  نشده  اخراج 
کنیم.  تالش  او  آموزش  برای  می دانیم  موظف  را  خود  ما  آید  پیش 
قرار  تاثیر  تحت  هم  اگر  نشده؛  اخراج  راستا  این  در  آموزی  دانش 
این  در  کنیم.  بخشی  گاهی  آ او  به  باید  داده  انجام  حرکتی  و  گرفته 

نداشته ایم. اخراجی  آموز  دانش  کنون  تا  راستا 
نداشتیم اخیر  جریانات  در  شرکت  بدلیل  اخراج 

گاهی  آ منظور  به  صرفا  آموزان  دانش  اولیاء  به  اطالع  و  گفت وگو 
است بوده  بخشی 

بی انضباطی  خاطر  به  آموزی  دانش  آیا  که  این  به  پاسخ  در  کاظمی 
موقت«  »اخراج  با  اخیر  ناآرامی های  پیرامون  فعالیت هایی  انجام  و 
دانش  اولیاء  به  اطالع  و  گفت وگو  کرد:  تاکید  است؟،  شده  مواجه 
عنوان  به  چیزی  ما  و  است  بخشی  گاهی  آ منظور  به  تنها  آموزان 
موظف  را  خود  پرورش  و  آموزش  وزارت  حتی  نداریم.  موقت  اخراج 
بازگشایی  قبل  از  که  آموزانی  دانش  برای  را  خود  تالش  می داند 
اتفاقاتی افتاده و مشکالتی داشته اند، انجام دهد. مدارس برایشان 
حسین  امام  مکتب  پیرو  ما  جوانان  و  نوجوانان  اینکه  بیان  با  وی 
و  جوانان  حضور  خیل  در  را  امر  این  و  می شوند  بزرگ  انتظار  و 
از  استکبار  کرد:  تصریح  می بینیم،  اربعین  روی  پیاده  در  نوجوانان 
و  نمایی  بزرگ  در  سعی  رسانه،  طریق  از  و  رسانه ای  جنگ  طریق 
انجام  به  شروع  کشور  در  تعدادی  که  دارد  ساختارشکنی هایی  بعضا 
ایام  این  در  بعضا  که  رسانی ها  خبر  این  از  برخی  کردند.  آن  دادن 

بود. شده  نمایی  بزرگ  و  دروغ  اخبار  گرفت،  شکل 
کمتر  متوسطه  مقطع  در  پسران  به  نسبت  دختران  تحصیل  ترک 

ست ا
دیگر  بخش  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
متوسطه،  آموزان  دانش  تحصیل  ترک  آمار  درباره  خود  سخنان 
پایه  برای  نهم  پایه  آموزان  دانش  نام  ثبت  که  زمانی  تا  داد:  توضیح 
آنچه  داد.  گزارش  را  تحصیل  ترک  آمار  نمی توان  نشود،  قطعی  دهم 
سال  به  نسبت  ما  آموزی  دانش  جمعیت  می دهد،  نشان  دارد  وجود 
قبل افزایش داشته و نرخ ارتقاء و گذر ما از متوسطه اول به دوم در 
در  تحصیل  ترک  که  است  آن  معنای  به  این  و  است  بیشتر  دختران 

است. کمتر  متوسطه  مقطع  در  پسران  نسبت  به  دختران 
 ۷۹ کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  شاخه  پایه  سه  در  کاظمی،  گفته  به 

است. داشته  افزایش  قبل  سال  نسبت  به  آموز  دانش  نفر  هزار 
آموزان شاخه  دانش  تعداد  در حال حاضر  افزود: می توان گفت  وی 
نداشته است. در  انقالب اسالمی سابقه  و در طول  ما  فنی حرفه ای 
نفر   ۲۸ ۱۰۴ هزار و  مجوع در آموزش فنی و حرفه ای یک میلیون و 
و دوازدهم در حال تحصیل اند  یازدهم  پایه دهم،  آموز در سه  دانش 
و از این تعداد ۳۸۷ هزار و ۸۹۵ نفر در پایه دهم مشغول هستند که 
۷ هزار  افزایش حدود  با  پایه دهم سال قبل  به  نیز نسبت  تعداد  این 

هستیم. مواجه  نفری 
دارد ادامه  پایه دهم همچنان  در  نام  ثبت 

دهم  پایه  در  آموزان  دانش  نام  ثبت  اینکه  بر  تاکید  با  کاظمی 
در  آموزان  دانش  ۹۳ درصد  نشان کرد:  دارد، خاطر  ادامه  همچنان 

دارد. ادامه  هنوز  نام  ثبت  و  اند  کرده  نام  ثبت  دهم  پایه 
درباره  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
بین  در  داد:  توضیح  متوسطه  مقطع  در  مختلف  رشته های  سهم 
رشته ها، سهم رشته علوم انسانی از همه بیشتر است. پس از آن نیز 
قرار دارد. ریاضی و سپس معارف اسالمی  آن  از  رشته تجربی، پس 

خبـر رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا:

● مسئوالن از اعتراضات مردم صیانت کنند    ●
نیازمند احیای مناظرات و گفت وگوها هستیم
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● ضرورت رعایت اخالق شهروندی در تعامالت اجتماعی    ●
معصومه   - گویه  اختصاصی      ◄

نیا  ربیع 
دنیای  در  ناهنجار  رفتارهای  دیدن 
در  بزرگراه،  در  چه  است.  زیاد  مدرن 
زمین  در  پارکینگ،  در  خواربارفروشی، 
به  مودبانه  تعامل  و  گفتمان  ورزشی، 
سرعت در حال تبدیل شدن به یک هنر 
این حال، مؤدب بودن  با  گمشده است. 
بسیار  همچنین  و  است.  آسان  بسیار 
ارزان است. یک جمله مؤدبانه می تواند 
را  فرد  یک  روز  کلمه  واقعی  معنای  به 

دهد.  تغییر 
برابر  در  افتادگی  و  فروتنی  بی  گمان 
محبوبّیت  دنیا  در  شهروندان،  و  مردم 
آخرت  در  و  دارد  دنبال  به  را  اجتماعی 
از  یکی  و  است.  الهی  رضایت  موجب 
خدا  اولیای  که  است  مهمی  مسائل 
همواره مردم را به آن سفارش نموده  اند. 

..........................................
به  و  است،  اجتماعی  موجودی  انسان 
گواهی تاریخ از دیرباز به صورت اجتماعی 
نیازمند  زندگی  و  بقا  برای  و  می  زیست 
اینکه  به  توجه  با  است.  دیگران  با  ارتباط 
انسان  هر  زندگی  در  مهم  حیطه  اخالق 
هنگام  شهروندی  اخالق  مراعات  است، 

است. ضرورت  یک  جامعه  در  حضور 
شریعت  آخرین  عنوان  به  اسالم  مکتب 
برای  و  است  کامل  و  جامع  دینی  الهی، 
از  که  انسان  زندگی  مختلف  های  جنبه   
است،  انسان  اجتماعی  زندگی  جمله  آن 
اخالقی  های  توصیه    و  قانون  دارای 
که  گونه  همان   سخن؛  دیگر  به  است. 
احکام  خدا،  با  فرد  ارتباط  تنظیم  برای 
نحؤه  درباره  دارد،  دستورالعمل   هایی  و 
نیز،  یکدیگر  با  جامعه  یک  افراد  ارتباط 
کرده  ارائه  مهمی  بسیار  قوانین  و  احکام 
رفتارهای  و  مناسبات  در  فرد  هر  که  است 

است. آنها  رعایت  به  ملزم  اجتماعی 
اگرچه در گذشته، بویژه در صدر اسالم 
پیشرفته  امروزی  به صورت  زندگی شهری 
و مدرن نبود و مشکالت و معضالت جامعٔه 
آلودگی  ترافیک،  مانند  امروزی؛  مدرن 
تا  نداشت،  وجود   ... و  معبر  سّد  هوا، 
مسلمان  شهروند  یک  از  مناسبی  الگوی 
شهرهای  همان  برای  اما  باشیم؛  داشته 
زندگی سّنتی،  و  اندک  با جمعیت  کوچک 
در اسالم قوانین و عناصری طرح گردیده 
برای  باید  و  اند  جهان  شمول   که  است 
امروزی  پیشرفتٔه  جوامع  و  شهری  زندگی 

گیرند. قرار  لحاظ  مورد  هم 
آنچه در اینجا می آید برخی از مهم ترین 
ویژگی های یک شهروند مسلمان است که 
زندگی  در  ها  ویژگی  این  از  گیری  بهره  با 
خواهیم  آل  ایده  ای  جامعه  اجتماعی 

داشت.
پایمال  و  افراد  حقوق  به  احترام 

آنها حق  نکردن 
مدنی،  جامعه  های  ویژگی  از  یکی 
به  اعتقاد  است.  همشهریان  به  احترام 
یک  خانواده،  یک  اعضای  سایر  اینکه 
جهان  از  ای  منطقه  یا  ملت  یک  شهر، 
حق  ما  همه  هستند.  احترام  شایسته 

عزت  با  زندگی  حق  اما  داریم،  زندگی 
داشته  یاد  به  باید  همیشه  ما  داریم.  نیز 
نیز  با مسئولیت هایی  ما  باشیم که حقوق 

دیگران  حقوق  به  احترام  است،  همراه 
یک محیط مثبت ایجاد می کند که در آن 

شوند. شکوفا  توانند  می  روابط 
بنیان  و  اساس  اسالم،  دین  نگاه  از 
گردن  و  احترام  در  اجتماعی،  زندگی 
اجتماعی  حقوق  به  ها  انسان   نهادن 
پیامبر  راستا  همین  در  است.  دیگران 
اسالم)ص( دربارۀ رعایت حال همسایگان 
اذّیت  را  همسایه  اش  »هرکس  فرمود: 
حرام  وی  بر  را  بهشت  بوی  خداوند  کند، 

می  کند«.1
طبق  بر  مسلمان  شهروند  بنابراین، 
آموزه  های دینی، خود باعث ایجاد و بروز 
نمی  دیگران  حقوق  تضییع  و  مشکالت 
است. پایبند  شهروندی  حقوق  به  و   شود، 

یاری رساندن و کمک به دیگران
اسالمی  جامعٔه  شاخصٔه  اصلی ترین 
نمودار  اجتماعی  مشترک  مسئولیت  در 
از  مشترک  مسئولیت  این  شود.  می  
به  تا  می  شود  شروع  خانواده  چارچوب 
آموزه  طبق  می رسد.   ... و  شهر  همسایه، 
باید  جامعه  در  شهروند  یک  اسالمی   های 
نسبت به آنچه در جامعه رخ می  دهد، اعم 
و  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  مسائل  از 
غیر  حوادث  نظیر  طبیعی؛  بالیای  حتی 
حّد  در  و  کند  تکلیف  احساس  مترّقبه 
اینگونه  رفع  در  خویش  امکانات  و  توان 

باشد. کوشا  کاستی  ها  و  مشکالت 
به  کمک  و  رساندن  یاری  کریم  قرآن 
دانسته  مسلمان  هر  وظایف  از  را  دیگران 
شما  از  خود  دین  در  »اگر  می  فرماید:  و 
یاری طلبند، بر شما است که آنها را یاری 
کنید«.2 و »مؤمنان برادران یکدیگرند«.3
حول  باید  ما  شغل  و  حرفه  واقع،  در 
از  باشد.  دیگران  به  خدمت  محور 
برای  خود  های  توانایی  و  استعدادها 
بهتر کردن زندگی دیگران استفاده کنیم. 
دادن  نشان  در  مهم  عنصر  یک  خدمت 

است. دیگران  به  احترام 
نسبت  اسالمی  جامعٔه  در  مسلمانان 
یکدیگر  مشکالت  و  آینده  سرنوشت،  به 
این  بار  زیر  از  کسی  اگر  و  اند  مسئول  
از  آنچه  طبق  کند،  خالی  شانه  مسئولیت 
مسلمانان  زمرٔه  از  رسیده،  ما  به  روایات 
و  کند  صبح  که  »کسی  است:  خارج 
باشد،  نداشته  مسلمانان  امور  به  اهتمام 

نیست«.4 مسلمان 
اخالق نیکو، خوش رفتاری و داشتن 

روی گشاده
مردم  با  پسندیده  رفتار  و  نیکو  اخالق 
پیشرفت  و  موفقیت  عوامل  مهمترین  از 
رواج  حتی  و  است  اجتماع  در  انسان 
و  بسط  در  مختلف،  اقشار  میان  در  آن 
خواهد  مؤّثر  جامعه  در  عدالت  گسترش 
برکت،  و  خیر  مایه  اخالقی  خوش  بود. 
کاهش  و  دوستان  افزایش  و  عمر،  طول 

است. دشمنان 
روانشناسان  های  یافته  اساس  بر 
محیط  در  را  آرامش  اخالقی  خوش 
و  دهد.  می  افرایش  جامعه  و  خانواده 
است  ای  برجسته  صفات  از  رویی  گشاده 
موجب  اجتماعی  های  معاشرت  در  که 

اثربخشی  در  و  شود  می  محبت  جلب 
انگیز  شگفت  اثری  دیگران  بر  فرد  سخن 

دارد.

خطاب  کریم  قرآن  راستا،  این  در 
»و  می  فرماید:  اکرم)ص(  پیامبر  به 
] آنان  برابر  در  الهی  رحمت  برکت  به 

خشن  اگر  و  شدی  مهربان  و  نرم  مردم] 
پراکنده  تو  اطراف  از  بودی،  سنگدل  و 

نیکو  اخالق  قرآن،  پس  شدند...«5  می  
در  اسالم)ص(  پیامبر  موفقیت  عامل  را 
پیامبر  همچنین  می داند.  مردم  جذب 
در  مردم  »کاملترین  فرمود:  اکرم)ص( 
است«.6 آنها  اخالق  ترین  خوش  ایمان، 

و  شایسته  رفتار  گفت؛  بتوان  شاید 
همنوعان  و  شهروندان  با  صحیح  برخورد 
بویژه  اجتماعی،  سطوح  و  رده ها  تمام  در 
روی  با  آنان  پذیرش  و  رجوع  ارباب  با 
و  روابط  تقویت  باعث  بسا  چه  گشاده، 
زمینه های  و  شده  اجتماعی  مناسبات 
و  اجتماعی  مشکالت  از  بسیاری  حل 
و  سازد  فراهم  را  مردم  گرفتاری  های 
زندگی  عوارض  و  عواقب  از  بسیاری  از 
عصبی  مشکالت  مانند  امروز؛  ماشینی 
ِسّر  است  این  می کند.  جلوگیری  روانی  و 
ُحسن  به  همه  این  اسالم  دین  در  اینکه، 

است. شده  سفارش  خلق 
فروتنی و  تواضع 

ادب،  مردم  برابر  در  یعنی  تواضع؛ 
از  و  کردن  رعایت  را  افتادگی  و  فروتنی 
نمودن.  دوری  خودپسندی  و  خودبینی 
درونی  حاالت  و  صفات  از  یکی  تواضع 
انسان است که در اعمال و افعال او نمود 

کند. می   پیدا 
دنیای  در  ناهنجار  رفتارهای  دیدن 
در  بزرگراه،  در  چه  است.  زیاد  مدرن 
زمین  در  پارکینگ،  در  خواربارفروشی، 
به  مودبانه  تعامل  و  گفتمان  ورزشی، 
هنر  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  سرعت 
بودن  مؤدب  حال،  این  با  است.  گمشده 
بسیار  همچنین  و  است.  آسان  بسیار 
تواند  می  مؤدبانه  جمله  یک  است.  ارزان 
را  فرد  یک  روز  کلمه  واقعی  معنای  به 

دهد.  تغییر 
برابر  در  افتادگی  و  فروتنی  بی  گمان 
محبوبّیت  دنیا  در  شهروندان،  و  مردم 

آخرت  در  و  دارد  دنبال  به  را  اجتماعی 
از  یکی  و  است.  الهی  رضایت  موجب 
خدا  اولیای  که  است  مهمی  مسائل 

همواره مردم را به آن سفارش نموده  اند.
از  فروتنی  و  تواضع  کریم  قرآن  در 
دانسته  خدا  صالح  بندگان  نشانه  های 
فرمود:  اکرم)ص(  پیامبر  است.  شده 
مقام،  بلندی  و  رفعت  جز  تواضع  »همانا 

پس  نمی  آورد.  انسان  برای  دیگری  چیز 
باد«.7  شما  بر  خدا  رحمت  کنید  تواضع 

اجتماعی  قوانین  تشریع  از  هدف 
رعایت  و  اجتماعی  زندگی  استحکام 
از  جلوگیری  و  شهروندی  حقوق 
برای  است.  جامعه  سقوط  و  نابودی 
یک  در  اخالقی  نظام  کردن  نهادینه 
موضوعات  به  است  ضروری  جامعه، 
و  عزت  و  حفظ  برای  که  اخالقی 
انسانی  جوامع  و  انسان  سربلندی 
شهروندان  شود.  ویژه  توجه  است، 
راهکارهای  مستمر،  آموزش  های  با 
یک  شکل  به  را  اخالقی  فضایل  تحقق 
عادت  و  تمرین  با  درآوردند.  فرهنگ 
خصایص  و  ویژگی  ها  این  نمودن 
اخالقی در محیط زندگی و اجتماع، در 
سالم  فضای  ایجاد  و  آن  کردن  نهادینه 

نمایند. مشارکت  جامعه 
فرهنگ  و  مردم  عمومی  مشارکت  با 
اجتماعی  اخالق  موضوعات  در  سازی 
که  داشت  انتظار  توان  می  اسالم، 
رعایت  خوبی  به  شهروندی  اخالق 
شود و به جامعه سالم انسانی و همدل 

 . رسید

رفق و مدارا
رفق و مدارا؛ یعنی با مالیمت و نرمی با 
جهت  که  آن  از  بشر  کردن.  برخورد  مردم 
انسان   با  پیوسته  دارد،  اجتماعی  زندگی 
وی  حقوق  و  است  ارتباط  در  دیگر  های 
مختلف  های  صورت   به  دیگران  حقوق  با 
های  یافته  بنابر  است؛  خورده  گره 
ارتباطات  و  اجتماعی  روابط  پژوهشگران، 
کننده  تعیین  عوامل  جمله  از  گروهی 
پر  زندگی  که  آنجا  از  است،  افراد  سالمت 
آن  با  انسان  که  است  هایی  ناگواری  از 
کردن  مدارا  بر  را  بنا  اگر  شود،  می  روبرو 
دیگران  با  در مشکالت  و  نگذاریم  مردم  با 
اعتبار  و  به سالمت  رفتار کنیم  با خشونت 

زد. خواهیم  لطمه  خود 
فرمود:  )ع(  علی  امام  رابطه  این  در   
مردم  با  مدرای  در  دنیا  و  دین  »سالمت 
به مدارا  است«.8 دین اسالم در سفارش 
حتی  مردم،  با  مالیم  و  نرم  برخورد  و 
است.  داشته  نظر  مورد  نیز  را  دشمنان 
به  خداوند  کریم،  قرآن  در  باره  این   در 
می  سفارش  هارون  و  موسی  حضرت 
با  می  روید  فرعون  سراغ  به  »وقتی   کند: 
او به نرمی و مالیمت سخن بگویید، شاید 

شود«.9 هدایت  یا  و  بترسد  فرعون 
بردباری و  حلـم 

و  استحکام  از:  است  عبارت  حلم 
با مسائل و مشکالت  استواری در برخورد 
که  است  انسانی  فضایل  از  حلم  زندگی. 
گرفته  قرار  تأکید  مورد  بسیار  قرآن  در 
افراد  برای  روایات  و  احادیث  در  و  است. 
است.  شده  ذکر  شماری  بی  ثواب  بردبار 
مختلف  افراد  با  زندگی  اجتماعی،  زندگی 
با  گوناگون،  روحیات  با  برخورد  است. 
تفکرات  و  بینش  ها  با  متفاوت  سلیقه های 

مختلف.  خوهای  و  خلق  با  و  متفاوت 
اجتماعی  زندگی  شرط  اولین  بنابراین، 
و  صفات  از  یکی  این  است.  بردباری 
برابر  در  الهی  پیامبران  تمام  های  ویژگی  
بوده  مشرکان  و  مخالفان  اذیت  و  آزار 

. ست ا
اوصاف  از  را  بردباری  علی)ع(  امام 
می  فرماید:  و  کند  می   بیان  خداوند 
حلمش  که...  را  خدایی  »سپاس 
می  در  خطاها  از  که  است  عظیم  چنان 
فرماید:  می   همچنین  وی   گذرد«.10 
بردبار  شخص  که  پاداشی  »نخستین 
می  دست  به  خویش  بردباری  و  حلم  از 
نادان  برابر  در  او  از  مردم  حمایت   آورد، 

1 1 . » ست ا
کمتری  منفی  احساسات  بردبار  افراد 
با  رویارویی  برای  و  کنند  می  تجربه  را 
برانگیز  چالش  و  استرس  پر  لحظات 

هستند. تر  آماده  زندگی 
و  از صفات  موارد ذکر شده نمونه هایی 
ویژگی  های شهروند جامعۀ اسالمی است 

که به اختصار بیان شد.
هدف  که؛  است  این  پایانی  نکتۀ 
استحکام  اجتماعی  قوانین  تشریع  از 
حقوق  رعایت  و  اجتماعی  زندگی 
نابودی و سقوط  از  شهروندی و جلوگیری 
نظام  کردن  نهادینه  برای  است.  جامعه 
است  ضروری  جامعه،  یک  در  اخالقی 
و  حفظ  برای  که  اخالقی  موضوعات  به 
انسانی  جوامع  و  انسان  سربلندی  و  عزت 
با  شهروندان  شود.  ویژه  توجه  است، 
تحقق  راهکارهای  مستمر،  آموزش  های 
فرهنگ  یک  شکل  به  را  اخالقی  فضایل 
این  نمودن  عادت  و  تمرین  با  درآوردند. 
محیط  در  اخالقی  خصایص  و  ویژگی  ها 
آن  کردن  نهادینه  در  اجتماع،  و  زندگی 
مشارکت  جامعه  سالم  فضای  ایجاد  و 

. یند نما
فرهنگ  و  مردم  عمومی  مشارکت  با 
اجتماعی  اخالق  موضوعات  در  سازی 
اخالق  که  داشت  انتظار  توان  اسالم، می 
به  و  شود  رعایت  خوبی  به  شهروندی 

رسید. همدل  و  انسانی  سالم  جامعه 
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۳/۹۵ج/۵۳۱  شماره  به  قم  خانواده  احکام  اجرای   ۳ شعبه 
 ۳۵۰ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  تام  محسن  علیه  ظهرابی  الهه 
نیم عشر در حق صندوق  و  له  ریال در حق محکوم  آزادی  بهار  تمام  عدد سکه 
که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم  دولت، 

است. نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
پژو  سواری  یکدستگاه  از   ۹۵۰۵۳۱ شماره  الکترونیکی  ابالغ  مورد  در  احتراما 
 ۰۱۸۲۴۶۶ موتور  ۲۶ شماره  ۸۳۸ ط   - ۱۶ به شماره   ۹۲ ای مدل  نقره   ۴۰۵
گرفت  قرار  بازدید  مورد  بهران  پارکینگ  در  واقع   ۵۲۵۰۱۸ شاسی  شماره  و 
از ناحیه گلگیر عقب سمت راست - گلگیر جلو سمت راست - سپرجلو  خودرو 
شکسته و و خوردگی دارد – گلگیر جلو سمت چپ خوردگی دارد – دربها دارای 

کمی  عقب  صندوق   – دارد  رفتگی  تو  راست  سمت  جلو  درب   – کم  خوردگی 
دارای  حلقه  دو  و  کافی  آج  دارای  الستیک  حلقه  دو  خودرو   – داشته  خوردگی 
– کیلومتر خودرو ۵۰۳۹۰ و دارای بیمه نامه شخص ثالث  ۵۰ درصد استهالک 
مبلغ  به  مذکور  خودرو  فوق  موارد  به  توجه  با  باشد  می   ۱۴۰۲/۴/۷ تاریخ  تا 

گردد.  می  ارزیابی  تومان(  میلیون  چهل  و  )صد  تومان   ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۰/۱۵
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 

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

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

اختصاص بودجه ویژه برای رفع 
مشکالت تونل غدیر قم

ویژه  بودجه ای  اختصاص  از  ا  از  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
برای رفع مشکالت تونل غدیر در سال ۱۴۰۱ خبر داد و خاطرنشان 
کرد: امسال برای بخشی از تونل غدیر که در منطقه هفت واقع شده 
منطقه  در  و  می شود  خریداری  تأسیسات  و  آتش نشانی  تجهیزات 

می شود. انجام  اقداماتی  زمینه  این  در  نیز  یک 
منطقه  آب گرفتگی  رفع مشکالت  اهمیت  به  اشاره  با  رمضانی  محمد 
به  توجه  با  بارندگی های فصلی اظهار داشت:  از شروع  تا قبل  هفت 
و  کوچک  شوارع  و  فرسوده  بافت  را  هفت  منطقه  درصد   ۹۰ این که 
معابر  آب گرفتگی  حوزه  چالش هایی  داده،  تشکیل  کم عرض  معابر 

است. زیاد  منطقه  این  در 
سال  در  هفت  منطقه  در  جذبی  چاه   ۴۰ از  بیش  حفر  از  وی 
چاه  طول  متر  هزار  یک  تقریبًا  حفر  با  افزود:  و  داد  خبر   ۱۴۰۰
مشکالت  بسیاری  تومان،  میلیون   ۵۰۰ بالغ بر  بااعتباری  جذبی 

است. حل شده  منطقه  آب گرفتگی 
مدیر منطقه هفت شهرداری قم تأکید کرد: امسال نیز عددی بالغ بر 
اختصاص یافته  منطقه  در  جذبی  چاه  حفر  برای  تومان  میلیون   ۶۰۰
و امیدواریم امسال و در فصل زمستان مشکلی در آب گرفتگی معابر 

باشیم. نداشته  و کوچه ها 
کرد:  ابراز  و  قرارداد  موردتوجه  نیز  را  غدیر  تونل  مشکالت  وی 
دارد،  مشکالتی  ایمنی  و  آب گرفتگی  ازنظر  نیز  غدیر  تونل  متأسفانه 
و  همکاری  با  باید  است  مشترک  هفت  و  یک  مناطق  بین  چون  اما 

کنیم. رفع  را  مشکالت  هم  هماهنگی 
مشکالت  رفع  برای  ویژه  بودجه ای  اختصاص  از  همچنین  رمضانی 
امسال  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر   ۱۴۰۱ سال  در  غدیر  تونل 
تجهیزات  واقع شده  هفت  منطقه  در  که  غدیر  تونل  از  بخشی  برای 
در  نیز  یک  منطقه  در  و  می شود  خریداری  تأسیسات  و  آتش نشانی 

می شود. انجام  اقداماتی  زمینه  این 

آیت الله خاتمی: 
حجاب باید با زبان هنر 

ترویج شود

زیبای  روایت  به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
تاریخ به زبان هنر در نمایش »فصل شیدایی« گفت: اگر بتوانیم از این 
و  زبان در ترویج فضائل و ارزش های مختلف همچون فرهنگ فاطمی 

شد. خواهیم  موفق  قطعا  کنیم  استفاده  حجاب 
نمایش  از  بازدید  در  خاتمی  احمد  سید  آیت الله  فارس،  گزارش  به 
»فصل شیدایی« که به همت سازمان هنری رسانه ای اوج و در راستای 
برنامه های کنگره ملی شهدای استان قم هر شب در قم دنبال می شود، 
آدم  از زمان حضرت  اتفاقات مختلف  طی سخنانی اظهار کرد: روایت 
شیدایی  فصل  دست اندرکاران  که  زیباست  اتفاقی  زمان)عج(  امام  تا 
موفق شدند به نمایش بگذارند و با توجه به استقبال امشب مردم از این 
نمایش می توان گفت تماشاگران به خوبی جذب این نمایش شده اند.

است،  هنر  زبان  به  تاریخ  زیبای  روایت  شیدایی«  »فصل  افزود:  وی 
اگر بتوانیم از این زبان در ترویج فضائل و ارزش های مختلف همچون 
موفق  قطعا  کنیم  استفاده  و حجاب  فاطمه زهرا )س(  فرهنگ حضرت 

شد. خواهیم 
توانسته  شیدایی«  »فصل  کرد:  تصریح  تهران  موقت  جمعه  امام 
و  بگذارد  نمایش  به  مخاطب  برای  را  اتفاقات  از  زیبایی  روایت های 
حس و حال خوبی به مخاطب دهد، روایت به آتش کشیدن درب خانه 
حضرت زهرا)س( و شهادت ایشان، نشان دهنده دنیای سوز و تجسم 

کرد. متاثر  بسیار  را  بنده  بخش  این  بود،  ایشان  مظلومیت 
وی با قدردانی از زحمات برگزارکنندگان این نمایش، از مردم، اساتید، 
دانشجویان، روحانیت و مسئوالن استان قم دعوت کرد که به تماشای 

این نمایش بنشینند و از برکات و حال خوب این اثر بهره مند شوند.

خبـر
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۸ اجرای احکام 
 ، وحید   ، حمید   ، )اصالن  ایلدار  رحمانعلی  ورثه  خواهان  گردیده  ثبت  ۸/۱۴۰۰ج/۹۱۳  شماره  به  مدنی 
سلیمان ، لیال و زهرا همگی ایلدار و صغری فخری( خواندگان قهرمان ، فاطمه ، ام البنین ، محسن ، حسین 
، ام لیال همگی ایلدار و ورثه رحیم ایلدار )علی ، کریم ، رضا ، محمد ، فاطمه همگی ایلدار و زهرا اعالئی( 
مبنی فروش پالک ثبتی ۷۱ فرعی از ۱۹۱۲ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
، بازگشت به ابالغیه ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۸۹۵۲۴۷ به شماره پرونده ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۵۸۰۲۰۴ و  احتراما 
خانم  طرفیت  به  ایلدار  رحمانعلی  اقای  خصوص  در   ۱۴۰۱/۲/۱ مورخ   ۰۰۰۰۹۱۳ پرونده  بایگانی  کالسه 
ایلدار مبنی بر  اقایان محسن ، قهرمان شهرت همگی  البنین و  اثمر بندخت و خانم ها فاطمه  ام لیال ، ام 
از  فرعی   ۷۱ ثبتی  ارزیابی پالک  و  ورثه(  انحصار  براساس  وراث  از  )تعیین سهم هر یک  االرث  مطالبه سهم 
۱۹۱۲ اصلی بخش دو قم ، به استحضار می رساند که از ملک مذکور به ادرس قم ، خ توحید ، ۲۴ متری 
به  بازدید   ۳۷۱۷۷-۹۴۷۴۱ پستی  کد   ۶۷ پالک  متری(   ۱۲ )شارع   ۲۱ شماره  کوچه   ، کاشانی  ا...  ایت 
– مشخصات  الف  به شرح ذیل تقدیم می گردد.  انضمام تصاویر پیوست  به  امد که گزارش کارشناسی  عمل 
ثبت  اداره  محترم  رئیس   ۱۴۰۱/۲/۱ مورخ   ۱۴۰۱۸۵۶۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸۳ شماره  نامه  حسب   : ملک  ثبتی 
اسناد و امالک منطقه دو قم ، یک قطعه زمین نوع ملک طلق ، به پالک ثبتی ۷۱ فرعی از ۱۹۱۲ اصلی، 
مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش ۲ حوزه ثبت ملک اداره دو قم 
استان قم به مساحت ۲۰۰ مترمربع به ابعاد ۲۰ *۱۰ متر می باشد. همچنین وفق سند رسمی )سند صلح 
اموال غیر مقنول( تحت شماره ثبت شده ۵۲۸۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ دفتر اسناد رسمی ۲۳ قم و شرح سند 
۱۳سهم  از  ۱ سم مشاع  ایلدار فرزند سلمان مالک  ۹۸(خانم فاطمه  ارائه شده )۵۱۵۰۸ سری ب  تک برگ 
 ۱۳ از  مشاع  ۲ سهم  مالک  فرزند سلمان  ایلدار  رحیم  اقای  اعیان  و  ثمنیه عرصه  انضمام  به  اعیان  و  عرصه 
سهم عرصه و اعیان به انضمام ثمنیه عرصه و اعیان خانم ام البنین ایلدار فرزند سلمان مالک ۱ سهم مشاع 
۲ سهم  مالک  فرزند سلمان  ایلدار  اقای حسین  اعیان  و  ثمنیه عرصه  انضمام  به  اعیان  و  ۱۳ سهم عرصه  از 

مالک  سلمان  فرزند  ایلدار  قهرمان  اقای  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  انضمام  به  اعیان  و  عرصه  سهم   ۱۳ از  مشاع 
۵ سهم مشاع از ۱۳ سهم عرصه و اعیان به انضمام ثمنیه عرصه و اعیان اقای محسن ایلدار و خانم ام لیال 
با قدمت باالی   ، – مشخصات معماری ملک : ملک مورد نظر  باشند. ب  ایلدار فرزند سلمان فاقد سهم می 
۴۰ سال ، جنوبی ساز ، دارای عرصه ۲۰۰ مترمربع و بر ۱۰ متر بوده که در طبقه همکف با مجموع زیربنای 
و  )بدون مجوز  متر   ۴*۳ ابعاد  به  مغازه  دو  ، شامل  زیربنای ملک  احداث شده است.  مترمربع   ۱۶۰ حدودا 
پروانه( بوده و ووردی به ساختمان با کف موزاییک ، بدنه کاهگل ، سالن میانی ، جمعا چهار اتاق ، دو واحد 
اشپزخانه و حمام بوده و سرویس بهداشتی در حیاط واقع است. کف اتاق ها متفاوت و به صورت سیمانی 
ان  بدنه  و  بوده  موزاییک  کف  با  کابینت  بدون  اشپزخانه  و  مستهلک  گچ   ، بدنه  پوشش   ، ضایعاتی  سنگ  یا 
همچنین کفو دیوار حمام کاشی و سرامیک شده می باشد. حیاط با کف موزاییک و دیوار بدون نمای تعریف 
شده و راه پله دسترسی به پشت بام بدون کف پله و فاقد نما و قرنیز دیواره می باشد. سیستم گرمایش ملک 
بدون جانپناه  و  ایزوگام  بام  پوشش  ندارد.  لیکن سیستم سرمایشی  بوده  گازی  بخاری  از  استفاده  امکان  با 
است ، در ضمن ، پنجره ها ، ازنوع اهنی و سازه ملک به صورت دو ردیف ستون فلزی میانی ، سقف طاق 
ضربی و دیوار باربر با مصالح بنایی است. تراس مشرف به حیاط ابعاد ۱/۲*۱۰ با کف موزاییک و انشعابات 
ملک مورد اشاره یک کنتور برای اب ، برق و گاز می باشد در حال حاضر ملک فوق الذکر به صورت تخلیه 
۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  یک  قیمت  مترمربع   ۲۰۰ مساحت  به  عرصه   -۱  : ملک  ارزیابی   – ج  است. 
قیمت کل ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )بیست و دو میلیارد ریال( ۲- اعیانی کل ملک )همکف( به مساحت 
۱۶۰ مترمربع به انضمام انشعابات و حیاط سازی ان ، مقطوعا به قیمت کل ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سه 
میلیارد ریال( با عنایت به مراتب فوق ، موقعیت محلی ، امکانات دسترسی ، عرض شارع ، کاربری مسکونی 
، ابعاد زمین و سایر جهات موثر ، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک موصوف ، بدون لحاظ دیون و تعهدات 
به مبلغ  و اشخاص حقیقی و حقوقی در حال حاضر  و.....(  اداره مالیات   ، ارگان ها )شهرداری  به  محتمل 
 ۴۰ شعبه  رای  به  نظر  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ریال(  میلیارد  پنج  و  )بیست  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

حین  ورثه   )۱۳۹۷/۷/۲۳ مورخ   ۹۷۰۹۹۷۲۵۲۴۰۰۲۴۹۸ دادنامه  )شماره  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
فوت شامل ، پنج فرزند ذکور ، سه فرزند اناث بوده و مطابق با میزان مالکیت وراث ، سهم االرث سهم االرث 
از  سلمان  فرزند  ایلدار  فاطمه  خانم  االرث  سهم  مبلغ   -۱ از:  عبارتست  ورثه  انحصار  ورقه  براساس  یک  هر 
سلمان  فرزند  ایلدار  رحمانعلی  اقای  االرث  سهم  مبلغ   -۲ ۱/۹۲۳/۰۷۶/۹۲۳ریال  با  است  برابر  ملک  کل 
از  فرزند سلمان  ایلدار  اقای رحیم  ۳- مبلغ سهم االرث  ۳/۸۴۶/۱۵۳/۸۴۶ریال  با  برابر است  از کل ملک 
سلمان  فرزند  ایلدار  البنین  ام  خانم  االرث  سهم  مبلغ   -۴ ۳/۸۴۶/۱۵۳/۸۴۶ریال  با  است  برابر  ملک  کل 
از کل ملک برابر است با ۱/۹۲۳/۰۷۶/۹۲۳ریال ۵- مبلغ سهم االرث اقای حسین ایلدار فرزند سلمان از 
کل ملک برابر است با۳/۸۴۶/۱۵۳/۸۴۶ریال ۶- مبلغ سهم االرث اقای قهرمان ایلدار فرزند سلمان از کل 
ملک برابر است با ۹/۶۱۵/۳۸۴/۶۱۵ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ ساعت ۱۱ 
الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
بازدید و در صورت  از مورد مزایده  با هماهنگی این اجرا  دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
نفع دولت ضبط  به  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  که 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
۹ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
محمد  له  گردیده  ثبت  ۲/۹۹ج/۱۱۰۸  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  عبدی  رضا  علی  علیه  پرتوی  باقر 
در  عشر  نیم  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ریال   ۷۴۵/۹۳۰/۰۰۰
بدهی  قبال  در  لو(  مقصود  عبدی  )محمد  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق 
عنوان  به  قم   ۲ بخش  اصلی   ۱۸۰۵ از  فرعی   ۸۱ ثبتی  پالک  علیه  محکوم 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  وثیقه 
شش  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۹/۶۲۴۹ مقدار  و۱۳۵   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا 
سهم   ۰/۴۵۱۶ مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  دانگ 
االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع 
پرونده  خصوص  در  صادره  ابالغیه  به  عطف   ، احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به 
می  استحضار  به   ، محترم  شعبه  ان   ۹۹۰۱۱۰۸ شماره  بایگانی  کالسه  با 
داده  ورود  اذن  قضائی  ضابط  حضور  با  محترم  شعبه  ان  مکاتبه  حسب  رساند 
خیابان   – )ع(  االئمه  اقاجواد  خیابان   ، قم   : ادرس  به  ملک  محل  از  و  شده 
به  ذیل  شرح  به  نتیجه  آمد.  عمل  به  بازدید   –  ۲۶۴ پالک   –  ۳ کوی   – قدس 

استحضار می رسد. مطابق پاسخ استعالم به عمل امده از اداره ثبت با شماره 
دارای  نظر  مورد  ملک   ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ مورخ   ۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۲۰۱۰۶۹۶
 ۱۰۵ مساحت  با  قم  ثبتی  دو  و  بخش  اصلی   ۱۸۰۵ از  فرعی   ۸۱ ثبتی  پالک 
لو مالک ششدانگ عرصه و اعیان معرفی  اقا محمد عبدی مقصود  مترمربع که 
اول  پارکینگ(  )با  همکف  و  زیرزمین  طبقه  سه  در  بنا  دارای  ملک  اند.  شده 
طبقه  هر  باشد.  می  هوائی  نقشه  مطابق  و  مترمربع   ۲۷۰ اعیانی  مساحت  با 
دارای اتاق خواب و اشپزخانه با سرویس و حمام و کف طبقه موزاییک و دیوار 
باشد.  می  رنگ  و  گچ  سقف  مطابق  و  قرنیز  دارای  طبقات  و  سرامیک  زیرزمین 
با ستون  بنائی ترکیب  و گاز و سیستم ساخت مصالح  و برق  انشعاب اب  دارای 
فلزی و سقف طاق ضربی و سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گازی 
و طبقه زیرزمین در اختیار فرزند مالک و همکف و اول در اختیار مالک و بدون 
گونه  از هر  فارغ  داده شده  به شرح  عنایت  با   : کارشناسی  نظر  باشد.  نما می 
۱۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  منافع  با  شده  یاد  ملک  احتمالی  دیون 
براورد و ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲ 
ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 

مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در 
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   

 عمو سیفی و حباب 
اطالعاتی!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
اخبار  و  بود  یک«  »شبکه  یک  ها  تر  قدیم  خیر  به  یادش 
ساعت دو بعد از ظهر و قاسم افشار و سولماز اصغری و حسن 
حیاتی  محمدرضا  همین  و  بابان  فواد  بیامرز  خدا  و  سلطانی 

... خالص  و  خودمان 
ظاهر  جادویی  قاب  در  آراسته  ظاهری  با  ساعت  سر  یعنی 
در  و  خواندند  می  را  اخبارشان  آدم  بچه  مثل  و  شدند  می 
حقش دعا ...کنترل تلویزیون و برنامه دیگری هم در کار نبود 
گرم  کانون  احیانًا  و  بکشد  دلخوری  به  کار  ناکرده  خدای  که 

کند.  ولرم  را  خانواده 
حباب اطالعاتی کجا بود؟! انفجار اطالعات و اخبار مطرح 
یک  طول  در  که  اخباری  معتقدند  دانشمندان  االن  اما  نبود. 
در  گذشته  در  که  اخباری  با  است  برابر  شود  می  منتشر  روز 

شد!  می  منتشر  دنیا  سراسر  در  قرن  یک  طول 
اند  شده  جمع  جهان  سرتاسر  الدوله  بیکار  عده  یک  یعنی 
پرده  گرفتن  آتش  تا  گرفته  شور  خیار  آب  جادویی  مزایای  از  و 
نقل  به  و  کنند  می  تهیه  خبر  ما  نقل  به  هشتادم  الیزابت  خانه 
و  رسانه  عرصه  فعال  و  خبرنگار  محتوی!  تولید  خودشان  قول 
پایگاه  روزها  این  تا جایی که  تا دلتان بخواهد.  پیام رسان هم 
است  شده  شخصی  زیرپوش  و  شورت  مثل  خبر  رسانی  خبر 
چی  دارد!  شخصی  خبری  منبع  یک  خودش  برای  کس  هر  و 

نیوز...  پسرخاله   ... خبر  چه  کوچه  سر  نیوز...  چی 
گر  جستجو  موتورهای  است.  داستان  طرف  یک  این  البته 
اساس  بر  را  اخبار  و  اند  شده  همدست  اخبار  مافیای  با  هم 
به  و  کنند  می  جستجو  الله  خلق  عالیق  و  جنسیت  و  سن 

دهند!  می  خوردشان 
خودمان  مدرسه  همین  در  که  کرده  پیدا  بیخ  جایی  تا  کار 
مفخم  توسط عمو سیفی) سرایدار  و  آبدارخانه  در  که  اخباری 
با  بازنشر داده می شود  نعنای اضافه  و  پیاز داغ  با  مدرسه ما( 
تفاوت  تا آسمان  نقل می کند، زمین  اخباری که مدیر مدرسه 

دارند!
الله در آن گیر کرده  با این حباب اطالعاتی که سیف  یعنی 
تامین  را  پفک  و  کارخانه چیپس  تا  توان هوای چند  است می 

کرد!
و  دریافت  در  مردم  کردن  قانع  روزها  این  حال  ای  علی 
خدا  گالیله  دادگاه  اعضای  کردن  قانع  از  اخبار  مقایسه 
»مزین  خاک  ارواح  به  را  شما  ولی  است  تر  دشوار  بیامرز 
به  محتاطانه  خواهشًا  ایرانی  زن  نگار  روزنامه  اولین  السلطنه« 
می بینیم  چیزی  وقتی  کنیم.  اعتماد  ذهنی مان  برداشت های 
باور  را  این  باید  یا می خوانیم، دقت کنیم که چرا  یا می شنویم 
یا چون  بازدیدها  و الیک های زیادی دارد  اینکه   کنیم؟ صرف 
دانش  یا  عالقه  با  چون  یا  فرستاده اند؟  برایمان  دوستانمان 
رسانه های  در  خبری  که  بعد  دفعه  دارد؟  همخوانی  مان  قبلی  
غنی  خصوص  در  سلبریتی  یک  افاضات  درباره  اجتماعی 
و  خرگوش  یک  روپایی  یا  ای  هسته  سانتریفیوژ  یک  در  سازی 
مثل  شنیدید  و  دیدید  شور  خیار  آب  جادویی  مزایای  حتی  یا 
جست وجو  و  بروید  عجالتًا  و  نکنید  باور  سوته  سه  الله  سیف 
نمی  دوری  جای  کنید.  پیدا  را  خبر  منبع  دستکم  و  کنید 

رود....

ر ـُ َتَلنگ عزم شهرداری در تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام قم 

●  آیا قطار پروژه های شهری قم بر روی ریل پیشرفت ریل گذاری می شود    ●
به رغم  که  داشته  وجود  پروژه هایی  قم  در      ◄
تعیین  هنوز  دارند  قم  کالن شهر  برای  که  اهمیتی 
عزم  شهری  مدیریت  روزها  این  ولی  نشده اند  تکلیف 
پروژه های  کامل  اجرای  و  تکلیف  تعیین  برای  را  خود 

است. کرده  جزم  عمرانی  و  شهری 
شهر قم کالن شهر مهمی است که اجرای هر پروژه 
مهمی  نقش  و  تأثیر  می تواند  آن  در  عمرانی  و  شهری 
کارکردهای  و  اجتماعی  نشاط  اقتصاد،  و  توسعه  در 
اخیر  سال های  طی  که  کند  ایفا  قم  گردشگری 
قم  در  شهری  مدیریت  سوی  از  مهمی  پروژه های 
که  ای  گونه  به  است؛  رسیده  بهره برداری  به  و  اجرا 
زندگی  در  را  آن  از  حاصل  تغییرات  قمی  شهروندان 
و رفت وآمدهای خود می توانند احساس کنند  روزمره 

.
رفاهی گرفته  و  تفریحی  پروژه هایی که در حوزه  از 
تا شهری و ابر پروژه هایی که نقش مهمی در مدیریت 
این  به  توجه  با  دارد؛  شهری  حمل ونقل  و  ترافیک 
اصل که کالن شهر قم یک کالن شهر مذهبی و مقصد 
مدیران  باید  پس  است،  کشور  در  گردشگری  مهم 
و  انتخاب  در  مهم  نکات  این  به  دادن  توجه  با  شهری 
داشته  الزم  دقت  عمرانی  و  شهری  پروژه های  اجرای 

باشند.
برنامه هایی  مدیریت شهری همه ساله در چارچوب 
و  اجتماعی  شرایط  بر  عالوه  می کند،  مصوب  که 
تحقق  و  برنامه ریزی  پروژه ها،  اجرای  در  سیاسی 
و  شهر  آبادانی  و  توسعه  برای  بلندمدت  راهبرد های 
اقدام  دست  در  شهروندان،  زندگی  کیفیت  ارتقای 

دارد.
قم  کالن شهر  مانند  شهری  در  که  پروژه ای  هر 
اجرا  زمان  در  می گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  و  اجرا 
اثرگذار  شهر  بر  و  داشته  تأثیر  شهر  در  بهره برداری  و 
یک  قم  شهر  در  گذشته  سال های  طی  اما  است. 
سری پروژه هایی تعریف شده که به دالیل و مشکالتی 
نقش  آن می تواند  اجرای  و  نشده  تکلیف  تعیین  هنوز 

باشد. داشته  قم  شهر  توسعه  و  کارکرد  در  مهمی 
بیشتر  را  خود  عزم  شهری  مدیران  روزها  این 
که  مدت داری  پروژه های  تکلیف  تا  کرده اند  جزم 
دارند  را  آن  از  بهره برداری  انتظار  قمی  شهروندان 
و  اجرا  برای  شهرداری  که  نماند  ناگفته  شود،  روشن 
بهره برداری از پروژه ها چالشی به نام »تملکات« دارد 
که می تواند در زمان بر شدن پروژه تأثیر مهمی داشته 

. باشد 
برای اجرای برخی پروژه ها شهرداری نیاز به تملک 
پروژه قرارگرفته است  راه  بر سر  برخی پالک هایی که 
با صاحبان  و گفت وگو  پیگیری  به  نیاز  امر  این  برای  و 
هزینه  و  زمان  مستلزم  خود  امر  این  و  بوده  امالک 
ترافیکی، رفاهی و تفریحی  است؛ پروژه های شهری، 
تأثیر  که  اجراشده  قم  در  اخیر  سال های  طی  مهمی 
مهمی در توسعه شهر قم داشته است و مردم رضایت 
خود  شهری  مدیران  از  قمی  شهروندان  اما  داشتند. 
گذشت  با  که  دارند  پروژه هایی  تکلیف  تعیین  انتظار 

نرسیده اند. بهره برداری  به  هنوز  سالیانی 
پروژه های  برای  تومانی  میلیارد  بودجه۳۰۰۰ 

عمرانی و  شهری  مختلف 
خصوص  در  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
برای  می گوید:  شهری  پروژه های  وضعیت  آخرین 
اجرای پروژه های مختلف شهری و عمرانی شهرداری 
تصویب  به  بودجه ای  شهر  شورای  سوی  از  ساالنه 
می رود  شمار  به  باالدستی  سند  به عنوان  که  می رسد 
ترافیکی  و  عمرانی  شهری،  پروژه های  برای  که 

می شود. تقسیم بندی 
هزار  سه  امسال  می افزاید:  زاده  حلوایی  عباس   
قم  شهر  شورای  در  عمرانی  بودجه  تومان  میلیارد 
این  می شود؛  تقسیم  دسته  چند  به  که  شد  تصویب 
به  کاربری  نوع  و  ماهیت  نوع  به  عمرانی  بودجه 
به عنوان مثال  اختصاص می یابد،  متولی  دستگاه های 
که  بودجه ای  شهری  همسطح  تقاطع  احداث  برای 
ترافیک  معاونت  آن  بهره بردار  می یابد  اختصاص 
بودجه ای  اگر  ورزشی  حوزه  در  یا  و  بود  خواهد 

سازمان  آن  بهره بردار  و  متولی  یافت  تخصیص 
در  اگر  و  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
آن  بهره بردار  باشد  پسماند  انتقال  سایت  حوزه 

بود. خواهد  پسماند  سازمان 
بودجه  در  می کند:  عنوان  ادامه  در  وی 
تخصیص یافته امسال که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان 
تومان  میلیارد   ۵۴۰ بالغ بر  است،  گرفته شده  نظر  در 
در  است  شهرداری  عمرانی  حوزه  با  ارتباط  در  آن 
اصل این بودجه برای تکمیل اسناد و صورت وضعیت 
و هم چنین انعقاد قراردادها و عملیات طراحی هزینه 
می شود که معاونت عمرانی شهرداری نقش راهبردی 

دارد. زمینه  این  در 
این  از  دیگری  بخش  اما  مسئول؛  این  گفته  به 
حوزه   برای  که  بوده  بودجه ای  تومانی،  میلیارد   ۵۴۰
قم  مختلف  مناطق  شهرداری  و  سازمان ها  عمرانی، 
واقع  در  دارد  وظیفه  معاونت  این  و  دارد  اختصاص 
اجرای  بر  نظارت  و  تکمیل  و  مناقصه  برقراری  بحث 
آن  اعتباری  منبع  که  بودجه هایی  باشد  داشته  را  کار 
است  کوچکی  بودجه های  است  میلیارد  یک  سقف  تا 
را  بودجه  راهبری  مناطق  شهرداری های  خود  که 

هستند. عهده دار 
سال ۱۴۰۱ ، سال تسریع در اجرای پروژه های 

شهری
بخش  در  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
دیگری در پاسخ به این سئوال که وضعیت پروژه های 
زمانی  چه  هستند  نیمه تمام  برخی  که  شهری  مهم 
یک  امسال  می گوید:  می شوند؟  تکلیف  تعیین 
که  داشتیم  بهره برداری  مرحله  تا  را  پروژه ها  سری 
تالش  و  می رسند  بهره برداری  به  بودجه  چارچوب  در 
تکلیف  تعیین  و  اجرایی  شاخص  پروژه های  داریم 
شوند؛ پروژه بلوار جمهوری اسالمی حدفاصل میدان 
امام حسین علیه السالم منطقه ۲ تا بلوار یادگار امام، 
و  رسیده  اتمام  به  آن  گذاری  سازه  عمرانی  عملیات 
و همچنین اجرای  تونل و شمع گذاری  بحث احداث 
عرشه و دیوار سازی و اجرای آسفالت تکمیل شده اما 
به  آن  تملکات  که  داشت  تملک  به  نیاز  کار  انتهای 

است. رسیده  پایان 

آن  روسازی  سطح  عملیات  داشت:  اظهار  وی   
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۲ تا  عبارتی  به  و  تکمیل 
داشته و تا پایان سال به بهره برداری می رسد که برای 
شده  هزینه  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰۰ پروژه  این 
در  و  تکمیل  بزرگراه قم  بزرگ ترین  به عنوان  به  و  است 
۴ نقش مهمی خواهد داشت  و   ۲ بین مناطق  اتصال 
دارد. مثبتی  نقش  تردد  زمان  و  ترافیک  کاهش  در  و 

روحانیت  شهدای  پروژه  وضعیت  به  زاده  حلوایی 
روحانیت  شهدای  پروژه  می کند:  عنوان  و  اشاره  هم 
و  شد  خواهد  تکمیل  سال  پایان  تا  که  بوده  پروژه ای 
ادامه رینگ میدان فردوسی و حدفاصل منطقه ۲ و۴ 
هم سطحی  غیر  تقاطع  امر  این  برای  که  بود  خواهد 
می شود  ایجاد  علیه السالم  رضا  امام  بلوار  زیر  در 
عمران  توسعه  سازمان  پروژه  دو  این  پیمانکار  که 
گذشته  سال  پروژه  این  هرچند  است،  قم  شهرداری 

بود. روبرو  کندی  سرعت  با  تأسیسات  علت  به 
پروژه  فیزیکی  پیشرفت  روند  کندی  دالیل  وی 
برق  با  شمع ها  اجرای  برخورد  را  روحانیت  شهدای 
برخورد  می افزاید:   دراین باره  و  می داند  ولتی   ۲۳۰
ارتفاعی با برق ۲۳۰ کیلوولت چالش و مشکالتی بود 
که ما با آن روبرو بودیم و با توجه به پیک برق تابستان 
سال گذشته ۴ ماه ما اجازه فعالیت عمرانی نداشتیم 
شمع  جنوبی  رمپ  و  انجام  تأسیسات  جابه جایی  ولی 
آن  عرشه  و  رسید  اتمام  به  آن  گذاری  دیوار  و  گذاری 

است. شده  بتون ریزی 
بیان  ادامه  در  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
آن هم  خاک برداری  عملیات  همچنین  می کند: 
و  فردوسی  بلوار  رینگ  عمده  بخش  که  اجراشده 
اتصال مناطق ۲ و۴ ایجاد خواهد شد. پروژه شهدای 
با اجرای تعدیالت هزینه  ۵۰ میلیارد تومان  روحانیت 

است. برداشته  در 
در  ورزشی  فرهنگی  مجتمع های  اجرای  وی 
مناطق را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: یکی دیگر 
از پروژه ها، اجرای مجتمع فرهنگی ورزشی در منطقه 
اوقات فراغت  ایجاد  با فلسفه  این سوله ها  ۸ است که 
و نشاط اجتماعی برای جوانان در همه مناطق است.

به  توجه  با  می کند:  خاطرنشان  زاده  حلوایی 
دو،  یک،  مناطق  در  گرفته  صورت  جانمایی های 
مورد  ورزشی  مجتمع های  شش  و  پنج  چهار،  سه، 
درصد  با۶۵   ۸ منطقه  ولی  قرارگرفته  بهره برداری 
آن  ورزشی  مجموعه  سال  پایان  تا  فیزیکی  پیشرفت 
هزینه  منهای  پروژه  این  و  می رسد  بهره برداری  مورد 
تا پایان  زمین ۱۲ میلیارد تومان هزینه در برداشته  و 

می شود. اجرایی  سال 
مهم  بوستان  ساماندهی  و  روشنایی  امر  به  وی 
فضای  تکمیل  برای  می گوید:  و  اشاره  هم  قم  علوی 
مدنظر  که  پروژه ای  علوی  بوستان  کمپین  سبز 
میلیارد   ۳۰ از  بیش  است،  بوده  شهرداری  مجموعه 
تا  و  هزینه  آن  روشنایی  و  بهسازی  امر  برای  تومان 
پایان می یابد؛  برای استفاده مردم   ۱۴۰۱ پایان سال 
پردیسان  جدید  محله  زیرساخت  پروژه  هم چنین 
و  برق  و  آب  شبکه  زیرساخت های  اجرای  برای  که 
آن  از  بخشی  واگذارشده  شهرداری  به  آن  آب رسانی 
امسال به اتمام خواهد رسید، بحث اجرای شبکه آب 
فیزیکی داشته  پیشرفت  ۸۰ درصد  پروژه آب رسانی  و 
آب رسانی  تکمیل شبکه  و  آب  تأمین  و عملیات شبکه 

است. قرارگرفته  کار  دستور  در 
نبی  بوستان  دیگر  فازهای  تکمیل  به  زاده  حلوایی 
فاز  یک  در  و  قم   مهم  بوستان های  از  که  خضر)ع( 
می کند:  عنوان  و  اشاره  قرارگرفته  بهره برداری  مورد 

سال  آن  اول  فاز  که  نبی)ع(  خضر  بوستان  تکمیل 
حدفاصل  آن  دیگر  فازهای  و  رسیده  اتمام  به  گذشته 
شهرک  در  آوینی  شهید  بلوار  و  کریمی  شهید  بلوار 
بوستان خضر  و  تکمیل می شود  آن  فاز دوم  در  قدس 
آن  هکتار   ۱۵ که  تعریف شده   هکتار   ۴۵ در  نبی)ع( 
تکمیل و بهره برداری رسید و مابقی ۳۰ هکتار در فاز 

می شود. تکمیل  امسال  دو 
گذشت  با  یاسر  عمار  پروژه  ابر  تکلیف  تعیین 

سال  ۵۰
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم در ادامه ضمن 
که  یاسر  عمار  مهم  پروژه  تکلیف  تعیین  به  اشاره 
می گوید:  دارند  آن  کامل  اجرای  انتظار  شهروندان 
تونل  تکمیل  بوده،  کار  دستور  در  که  دیگری  پروژه 
در  و  قم  شهر  پروژه  طوالنی ترین  که  است  غدیر 
و  اجرا  تونل  مقطع  چند  در  دارد  قرار  مرکزی  هسته 
از  قبل  تا  معلم  خیابان  از  قبل  پروژه  انفصالی  نقطه 
اتمام رسیده  به  تملکات مسیر  بیگدلی عمده  خیابان 
از  عظیمی  بخش  و  گرفته  صورت  قرارداد  انعقاد  و 
اجرای  مرحله  االن  است  انجام شده  گداری  شمع 
مرکزی  هسته  در  که  پروژه   این  قطعًا  هستیم  عرشه 
در  ترافیک  بار  از  و  آسان تر  را  دسترسی ها  است 

می کاهد. قم  مذهبی   مناسبت های 
حلوایی زاده دلیل زمان بر بودن این پروژه را بحث 
تملکات  حوزه  در  می کند:  عنوان  و  دانسته  تملکات 
زمینه  در  هم  گیرد  صورت  هم  به روزرسانی هایی  باید 
تأسیسات  خروج  زمینه  در  باید  هم  و  ملک  قیمت 
تملک  برای  گذاشت  وقت  غیره  و  تلفن  و  گاز  و  برق 
سال   ۷۰ از  بیش  و  تاریخی  بافت  در  که  پالک هایی 
بر  عالوه  داریم  نیاز  بیشتری  وقت  ما  دارند  عمر 
در  سال  چندین  که  تأسیسانی  خروج  مالکان  رضایت 
در  امر  همین  و  است  زمان بر  قرارگرفته  منطقه  این 

. دارد  نقش  پروژه  شدن  طوالنی 
سطحی  آب های  جمع آوری  پروژه  از  ادامه  در  وی 
چهار  تا  یک  مناطق  در  آب گرفتگی  چالش  که  است 
و  اشاره  داشته  کاشانی  محتشم  خیابان  در  به ویژه 
مناطق  این  آب گرفتگی  شبکه  اجرای  با  می گوید: 
و  بروجردی  آیت الله  پروژه  هم چنین  می شود  رفع 
با  معارفی  شهربازی  اسکلت  و  آرتی  بی  مسیر  تکمیل 
پروژه هایی  را  اعظم  پیامبر  بلوار  در  فرهنگی  کاربری 
کاماًل  یا  آن  از  بخشی  یا  امسال  است  قرار  که  برد  نام 

شوند. اجرایی 
عمار  پروژه  باقیمانده  پالک   ۷۲ تکلیف  تعیین 

آینده سال  دو  تا  یاسر 
ارتباط  در  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
شهر  شورای  می گوید:  شهری  پروژه های  وضعیت  با 
پروژه  وضعیت  باید  که  دارد  تأکید  ششم   اسالمی 
دو  تا  داریم  انتظار  لذا  شود  تکلیف  تعیین  یاسر  عمار 
پایان  و  سال  پایان  تا  و  تکمیل  پالک   ۷۲ آینده  سال 

شود. تکلیف  تعیین  و  تکمیل  شورا  کار 
روح الله امراللهی می افزاید: این پروژه از سال ۵۶ 
تکمیل نشده  هنوز  سال   ۵۵ گذشت  با  هنوز  و  اجرا 
خیابان  است  اجرا  حال  در  که  دیگری  پروژه  است 
تا یادگار امام  جمهوری حدفاصل میدان امام حسین 
تملکات  می شود  تمام  آن  تملکات  به زودی  که  است 
۸ پالک دیگر باقی مانده  که در حال انجام و تا ۳ماه 
شهروندان  و  می رسد  اتمام  به  آن  تملکات  آینده 
امام متصل می شوند  یادگار  به خیابان   ۲ و   ۴ مناطق 
باشد  شهرمی  یک  درجه  شریانی  جایگاه  خیابان  این 
به صورت  مختلف  مناطق  از  را  جمعیت  انتقال  کار  و 
► آنالین     می دهد./پردیسان  انجام  منطقه ای  فرا 
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اتوبوس برای بهبود خدمات به 
شهروندان است

گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
 300 به  نیاز  قم،  در  سریع  و  به روز  اتوبوس رانی  ناوگان  داشتن  برای 

داریم. دیگر  اتوبوس  دستگاه 
اهمیت  بر  تأکید  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  دهناد  محمدحسین  سید 
حمل ونقل عمومی در ساماندهی ترافیک شهر اظهار داشت: امروز همه 
باید  برای حل مشکالت حمل ونقل  که  است  نتیجه رسیده  این  به  دنیا 

داد. گسترش  را  عمومی  حمل ونقل  امکان  و  بستر 
وی توسعه کمی و کیفی حمل ونقل عمومی را یکی از دغدغه های مهم 
مدیریت شهری دانست و افزود: در شهرهای توسعه یافته بزرگ دنیا سهم 
حمل ونقل عمومی در سفرهای درون شهری نزدیک به ۵۰ درصد است و 
این به این معنا بوده که از هر ۱۰ نفر ۵ نفر از حمل ونقل عمومی استفاده 

می کنند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: 
شهر قم برای داشتن ناوگان اتوبوس رانی به روز و سریع نیازمند به ۳۰۰ 
تأمین  را  تعداد  این  به زودی  امیدواریم  که  است  دیگر  اتوبوس  دستگاه 

کنیم.
سال  در  اتوبوس  خرید  به  بودجه  تومان  میلیارد   ۱۱۰ اختصاص  از  وی 
در  خریداری شده  اتوبوس های  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر   ۱۴۰۱
مسیرهایی مانند پردیسان و معابر تازه ساخت استفاده شده و امیدواریم 
ایجاد کنیم. برای مردم  را در حوزه حمل ونقل عمومی  شرایط مطلوبی 

پنجه دلخراش مشاغل مزاحم بر چهره آرام شهرخبـر

● تثبیت آرامش با جابه جایی صنوف آالینده به شهرک های تخصصی مشاغل در قم    ●
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◄   هنوز کسی سروصدای آزاردهنده و 
گوش خراش برخی مشاغل مزاحم در وقت 
در  پنجه  که  نکرده  فراموش  را  بی وقت  و 
استراحت  و  خواب  و  کشیده  شهر  آرامش 

می کرد. سلب  ساکنان  از  را  آرام 
سروصدا  فقط  مشکلشان  که  مشاغلی 
و  شیمیایی  آالینده های  گاهی  و  نبوده 
و  شهروندان  حریم  به  نیز  آن ها  فیزیکی 
عابران تجاوزمی کرد و جلوه نازیبایی را در 

می آورد. وجود  به  شهر 
اهمیت  در  هیچ کس  پیداست  ناگفته 
کرامت  و  شرافت  و  مشاغل  این  کارایی  و 
که  چیزی  ندارد؛  شکی  آن ها  شاغالن 
بر  نیز  هرسال  و  رفته  حاشیه  به  دراین بین 
ناسازگاری  افزوده می شد  آن  عمق مشکل 
و  شهری  بافت  با  آن ها  ناهمگونی  و 
بود،  شهروندان  برای  آرام  سکونتگاهی 
انتقال  به  نسبت  نیز  قانون  اینکه  بر  عالوه 
صراحت  صنوف  از  قبیل  این  جابه جایی  و 

دارد.
نیز  شهری  مدیران  و  کارشناسان 
طرح های  قالب  در  و  ابتدا  از  معتقدند 
نوع  به  توجهی  جامع،  و  تفصیلی 
شهرها  در  صنوف  و  مشاغل  شکل گیری 
مشاغل  برخی  تا  شده  سبب  این  و  نشده 
منازل  جوار  در  آالینده  و  پرسروصدا 
و  بگیرند  شکل  شهر  حریم  و  مسکونی 
مستمر  به صورت  را  خود  فعالیت های 

دهند. گسترش  و  توسعه 
انجام شده،  برآوردهای  برخی  طبق 
آالینده  صنوف  جزو  که  شغلی  رسته   ۲۵
شهرها  حریم  در  هستند  پرسروصدا  و 
و  تعداد  البته  که  بوده  فعالیت  مشغول 
مختلف  شهرهای  در  آن ها  فعالیت  کیفیت 
مشاغل  این  مشترک  وجه  است؛  متفاوت 
شهری،  نازیبای  چهره  ایجاد  بر  عالوه 
آالیندگی  و  سروصدا  مزاحمت،  وجود 
شیمایی و سد معبر است و طبق قانون این 

زیاد  مزاحمت  و  آلودگی  خاطر  به  مشاغل 
محدوده  در  نمی توانند  ناایمن  شرایط  و 
شهر فعالیت کنند و مشمول انتقال قطعی 

صنعتی،  شهرک های  یا  شهر  از  خارج  به 
شهرک های  و  مجاز  صنفی  مجتمع های 

هستند. کشاورزی 
شهری  حریم  در  مزاحم  مشاغل  اغلب 
جلوه  آن ها  از  برخی  اما  هستند،  فعال  قم 
صنف  از  که  دارند  بیشتری  مزاحمت  و 
از  آهن آالت  و  خودرو  ِحرف  با  مرتبط 
آن ها هستند که بخش عمده ای  مهم ترین 
ساماندهی  جهت  نیز  شهرک  دو  این  از 
گرفته شده  نظر  در  آن  پیرامون  مشاغل 
نیز  آهن آالت  حوزه  شاغالن  درصد   ۹۰ و 

. ند ه ا منتقل شد
مانند  دیگر  مشاغل  برخی  آن  کنار  در 
سنگ بری، تولید شن و ماسه، گچ و آهک، 

کپسول  گاز  شارژ  دامداری،مرغداری، 
هستند  فعال  قم  شهر  در  نیز  ضایعات  و 
آن ها  ساماندهی  به  نسبت  شهروندان  که 

دارند. درخواست  و  مطالبه 
به  نسبت  که  همزمان  قانون گذار 
بر  کرده،  تصریح  مشاغل  این  انتقال 
جهت  نیز  الزم  زیرساخت های  ایجاد 
می کند  تأکید  مجاز  مراکز  در  ساماندهی 
تا صاحبان این حرف بدون اینکه ضربه ای 
محیطی  در  شود  وارد  کسب وکارشان  به 
فعالیت  به  ایمن  و  استاندارد  حرفه ای، 

. زند ا بپرد
در  نیز  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 
جلب  و  قانون  این  مطلوب  اجرای  راستای 
گذشته  سال  چند  از  شهروندان،  رضایت 
و  خودرو  تخصصی  شهرک  دو  احداث 
در  تومان  میلیاردها  صرف  با  را  صنوف 

در حال حاضر  و  داد  قرار  کار خود  دستور 
آن،  اساسی  زیرساخت های  شکل گیری  با 
بسیاری  جابه جایی  و  ساماندهی  امکان 

کرده  فراهم  را  مزاحم  و  آالینده  صنوف  از 
. ست ا

این  در  انجام شده  زیرساخت های  با 
از  درصد   ۷۰ جابه جایی  امکان  شهرک  دو 
با  که  فراهم شده  شهری  مزاحم  مشاغل 
آرامش  می تواند  قم  صنوف،  این  انتقال 
دوباره  سال ها  از  پس  را  خود  ازدست رفته 
مدیریت  مجموعه  همچنین  کند،  تجربه 
دارد  بررسی  دست  در  را  طرحی  شهری 
حوزه  در  فعال  واحدهای  آن  مبنای  بر  که 
نیز  را  شهری  حریم  در  پسماند  و  ضایعات 
سفید  کوه  جاده  نزدیکی  در  مرکزی  در 

نماید. ساماندهی 
۱۳۶ هکتار مساحت  شهرک صنوف در 

واقع شده  قم-تهران  بزرگراه   ۵ کیلومتر  در 
آن  در  صنفی  واحد   ۱۶۰۴ درمجموع  که 
واحد   ۱۳۰۰ ازاین بین  که  احداث شده 
واگذار و بقیه واحدها نیز در شرف واگذاری 
است. از ۱۶۰۴ واحد شهرک صنوف افزون 
حدود  که  شده  واگذاری  واحد   ۱۲۰۰ بر 
و  در  صنف  به  مربوط  آن  از  واحد   ۱۰۰۰

است. آهن فروشان  و  سازی  پنجره 
به  زمینی  در  نیز  خودرویی  شهرک 
زیربنای  با  و  مترمربع  هزار   ۳۳۰ مساحت 
میدان  مجاورت  در  مترمربع  هزار   ۱۵۰
بلوار  در  واقع  قم،  گمرک  و  تره بار  میوه 
این  است.  ساخت  حال  در  رجایی  شهید 
صنفی  واحد   ۱۵۰۰ و  فاز   ۶ در  پروژه 
نمایشگاهی،  واحدهای  از  متشکل 
خدماتی و تعمیرگاهی احداث خواهد شد. 
جایگاه  جهت  اختصاص یافته  مساحت 
مساحت  و  مترمربع  هزار  سوخت،۱۰ 
هزار   ۱۰۰ نمایندگی ها  به  اختصاص یافته 
 ۲۸۵ اول  فاز  واحدهای  تعداد  مترمربع، 
سه  آن  روباز  پارکینگ های  تعداد  و  واحد 

است. عدد   ۵۰۰ و  هزار 
تعمیرگاهی،  واحد   ۹۱۱ شهرک  این  در 
واحد   ۲۹۶ و  نمایشگاهی  واحد   ۱۹۷
تمام  و  است  پیش بینی شده  خدماتی 
و  آالینده  صنوف  تعریف  در  که  مشاغلی 
این دو شهرک  به  باید  مزاحم جا می گیرند 

شوند. منتقل 
آالینده های  و  آزاردهنده  صدای 
فیزیکی و شیمیایی باالتر از حد استاندارد 
در حریم شهری از مسائل اصلی و مهم در 
تعریف و شناسایی صنوف مزاحم و آالینده 
مراجعه  با  شهروندان  و  است  شهری 
برقراری  همچنین  و  مناطق  به  حضوری 
صنوفی  می توانند   ۱۳۷ سامانه  با  تماس 
آن ها،  برای  مزاحم  مشاغل  تعریف  که 
به  انتقال  و  بررسی  را جهت  صدق می کند 

► دهند.     اطالع  شهرداری 

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۵۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۵۸۲ شماره  رأی  ۱ـ 
  ۱۰۳/۸۴ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  گلعلی  فرزند  افکار  کامرانی  نظرعلی 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۰۹ مکرر اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از سید علیرضا تولیتی احدی از ورثه سید علی اکبر تولیتی صفحه ۱۱۶ دفتر۵.)م 

 )۱۴۸۸۵ الف 
آقای  به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۳  ۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۶۸۱ مربوط 
غالمرضا عجبی فرزند علیحسین ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۵ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۵۶/۶۲۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از احمد سعیدیان بمقدار ۴۰ مترمربع و خریداری مع الواسطه از مرتضی بلبل عقدائی بمقدار 

۱۵ متر مربع طی سند قطعی شماره ۲۰۴۱۰ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۷ دفترخانه ۶ قم.) م الف ۱۴۸۸۶( 
۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۶۴۸ خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۹۸۹ رأی شماره  ۳ـ 
مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  صیادالله  فرزند  اشتار  فضه 
۸۲/۵۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۷ فرعی از ۱۹۵۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه ازحسین محمدی فر و محمد مهدی محمدی فر مالک رسمی که ذیل ثبت ۲۱۵۱۵ صفحه 
۲۰۵ دفتر ۱۲۸ ثبت گردیده است. )م الف ۱۴۸۸۷( 

به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۵۲ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۵۶۱ مربوط 
 ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  علی  فرزند  سپهری  مرادی  محمد  علی 
از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸۶ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

  )۱۴۸۸۸ الف  ۲۵.)م  دفتر   ۵۷۵ صفحه  چرلی  خان  ابوذر 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۳  ۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۲۹۵ مربوط 
 ۷۶/۶۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  کمرخان   فرزند  عینی  کریمی  علی 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۵۵ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
خریداری مع الواسطه از وراث سید احمد علوی و صغری محمود اف صفحه ۵۵۶ دفتر۲۲.) م الف ۱۴۸۸۹( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۸۹ آقای  ۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۶۵۸ مربوط 
در  مترمربع   ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  نیا  داودی  داود 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از ۱۷۶۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

 )۱۴۸۹۰ الف  م   (.۴۶۱ دفتر   ۱۶۴ صفحه  فرد  محمدی  علی  از  الواسطه 
۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۶۷۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۸۹ خانم 
فاطمه شاه آبادی فرزند حسین، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴۴مترمربع در 

قسمتی از  پالک شماره ۹۱ فرعی از ۲۳۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حسین شاه 
آبادی صفحه ۴۴۵ دفتر ۷۹.)م الف ۱۴۸۹۱( 

۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۲۹۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۸۵ خانم 
فاطمه شاه آبادی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۴۴مترمربع در 
قسمتی از  پالک شماره ۹۱ فرعی از ۲۳۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حسین شاه 

آبادی صفحه ۴۴۵ دفتر ۷۹.)م الف ۱۴۸۹۲( 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

پویا(   اقتصاد  و  بود.)گویه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

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


