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صفحه 2

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402

حجت االسالم آتش زر؛ عضو سابق شورای شهر قم پاسخ داد:حجت االسالم آتش زر؛ عضو سابق شورای شهر قم پاسخ داد:

صفحه صفحه 22پروژه پارکینگ شرقی حرم از بن بست فعلی چگونه خارج می شود؟پروژه پارکینگ شرقی حرم از بن بست فعلی چگونه خارج می شود؟

آگهی مناقصه عمومی  
یک مرحله ای ) نوبت دوم (

سازمان میادين شهرداري قم در نظر دارد  پروژه  ذيل را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق 
مناقصه عمومي يک مرحله اي به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

شرايط: 
یا واریز وجه  بانکی در وجه سازمان )با حداقل اعتبار 3ماه(  : به صورت ضمانتنامه  -نوع تضمین شرکت در مزايده 
نقد به حساب بانک ملی شعبه تره بار به شماره 0115427089004 بنام سازمان ميادین ميوه و تره بار  ارائه و رسيد 

پيشنهاد تسليم شود. به ضميمه   آن 
ميادین  سازمان  نام  به  ملی  بانک   0113127588001 حساب  شماره  به  بایست  مي  مناقصه  اسناد  خرید  مبلغ   -

باشد(  می  استرداد  غيرقابل  مناقصه  اسناد  خرید  )هزینه  گردد  واریز  قم  شهرداري 
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پيشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود 

خریداری کرده باشند. 
زمان دريافت اسناد: از مورخ 1401/01/16 لغایت 1401/01/27

و  ميوه  بزرگ  بلوار شهيد رجایی ميدان   - روبروی بهشت معصومه  تهران-  قم  : قم- جاده قدیم  محل دريافت اسناد 
 ، قراردادها  امور  ميادین-  اداری سازمان  رجایی- ساختمان  بار شهيد  تره 

محل تسلیم پیشنهادها : آدرس فوق ذکر -  طبقه همکف - واحد حراست سازمان ميادین .     
مهلت تحويل اسناد و ارائه پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روز شنبه  1401/01/27 می باشد .

با شماره تلفن 02536641327 تماس حاصل فرمایيد . جهت کسب اطالعات بيشتر 
صالحیت  گواهی  و  مناقصه  موضوع  خصوص  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  تايیديه  ارائه   - تذکر: 
ارائه مدارک فوق شرکت کننده  باشد.در صورت عدم  الزامی می  مناقصه  کار جهت شرکت در  اداره  از  ايمنی 

گردد. می  حذف  مناقصه  فرايند  از 
به  و  ، امضا کرده  با قيد قبولی و بدون قيد و شرط  و  از اسناد مناقصه را دریافت  باید یک نسخه  - پيشنهاد دهندگان 
پيشنهاد خود ضميمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه 

مي گردد.
گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد و سازمان در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است. - هزینه درج آ

- سایر اطالعات و جزئيات دراسناد مناقصه قيد گردیده .

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

مدت برآورداولیه)ريال(عنوان و آدرس پروژه
پیمان

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه

هزينه خريد اسناد

انجام امور خدماتی ) نظافت محوطه ميدان بزرگ ميوه و 
تره بار شهيد رجایی و نگهداری فضای سبز ميدان و بلوار 

تالشگران شهرک صنوف (
2/000/000 ریال1/360/000/000 ریال11 ماه27/118/063/519

مدير دفتر آيت الله العظمی شیخ محمد يعقوبی در قم در گفتگويی تشريح کرد

 شب های رمضان 
بـا مبـاحث قرآنـی ویـژه                       
صفحه 1

انتقاد پژوهشگر قم شناس از ناآگاهی 
تاریخی مدیران شهر                                 
صفحه 5

تلنگر - وحید حاج سعیدی

 تست کیسـه هــوا و 
کلوچه نوشین!                                    
صفحه 7

چرا بخشی از جامعه از فیفا درخواست 
کرد تا فوتبال ایران تحریم شود؟!                                    
صفحه 6

گزیـده خبـرها

العظمی  الله  آیت  دفتر  مدیر      ◄
گفتگویی  در  قم  در  یعقوبی  محمد  شيخ 
ایام  در  دفتر  این  فعاليت های  به  اشاره  با 
تشریح  به  رمضان،  مبارک  ماه  ليالی  و 
اساتيد  حضور  با  که  ویژه  قرآنی  برنامه 
ماه  شب های  در  قرآنی  اندیشمندان  و 
پرداخت. می گردد  برگزار  رمضان  مبارک 

طایی،  قيس  والمسلمين  حجت االسالم 

قرآنی  های  فعاليت  از  یکی  را  برنامه  این 
برنامه  اساس  بر  گفت:  و  دانست  ارزشمند 
صورت  که  هایی  هماهنگی  و  ها  ریزی 
پژوه  قرآن  اساتيد  از  تن  یازده  از  گرفت 
دعوت  قرآنی  حوزه های  در  اثر  دارای  و 
ماه  اول  نيمه  شب های   در  تا  کردیم 
در  و  دفتر  در  حضور  با  رمضان  مبارک 
موضوعات  در  عالقمند  مؤمنان  جمع 

کنند. سخنرانی  قرآن  ع  متنو
الله  آیت  اهتمام  به  اشاره  با  وی 
و  تدریس  به  نسبت  یعقوبی  العظمی 

با  که  گران سنگی  اثر  و  کریم  قرآن  تفسير 
و  شده  منتشر  ایشان  از  "نورالقرآن"  عنوان 
حوزه  اسالمی  تبليغات  دفتر  در  هم  اخيرا 
گفت: است،  شده  نمایی  رو  قم  علميه 

نيازمند  از هر زمان دیگری  امروزه بيش 
و  کریم  قرآن  علمی  و  دقيق   و  عميق  فهم 
هدایت  کتاب  عنوان  به  آن  واالی  جایگاه 
و  حکمت  و  ادب  بوستان  و  سازی  انسان  و 

هستيم.  اخالق  و  معرفت 
سخنرانان   معرفی  به  ادامه  در  ایشان 
عرض  که  طور  همان  گفت:   و  پرداخت 
شده اند  دعوت  که  محترمی  اساتيد  کردم  
مختلف  حوزه های  در  نوعی  به  هرکدام 
ارزشمندی  تاليفات  و  ایده  صاحب  قرانی 

. هستند
همه  حضور  گفت:  پایان  در  ایشان 
جوانی  نسل  ویژه  به  عالقمندان  و  برادران 
قرآن  با  بهتری  انس  و  فهم  جویای  که 
بوده  مانع  بال  برنامه ها  این  در  را  هستند 

است. آزاد  عموم  شرکت  و 
شایان ذکر است که برنامه مزبور هرشب 
23 و به مدت یکساعت در  22 تا  از ساعت 
واقع  یعقوبی  العظمی  الله  آیت  دفتر  محل 
در شهر مقدس قم در خيابان انقالب کوی 
6 برگزار می گردد و اساتيد محترم  آقایان: 
استاد  آملی،  جوادی  مرتضی  استاد 
سيد  استاد  مراغه ای،  جعفری  یعقوب 

ایازی،  علی  محمد  استاد  حکيم،  منذر 
عبدالحسين  استاد  مبلغی،  احمد  استاد 
بهجت پور،  عبدالکریم  استاد  خسروپناه، 
رضا  استاد  رحمتی،  الله  انشاء  استاد 
استاد  رمضانی،  حسن  استاد  رمضانی، 
در  شب ها  این  در  سبحانی  تقی  محمد 
خود  نظر  مورد  قرآنی  مباحث   22 ساعت 
برنامه  این  است   می دهند.گفتنی  ارائه  را 
23بصورت  تا    22 ساعت  از  همزمان 
اینستاگرام  و  مجازی  فضای  در  آنالین 

► شود.      می  پخش 

شب اهی رمضان با مباحث رقآنی وژیه اساتید

دفترآیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی
مکان: قم.خیابان انقالب| کوی ۶ پالک9۷

زمان:
۱۴ تا ۲۹

فروردین
هرشب

ساعت22

رقآن و ردیای وصال
مرتضیجوادیآملی

کار رقآنی اخالص رد عبادات راه
عبدالکریمبهجتپور

گاه تقریب رد رقآن جای
رضارمضانی

وژیگی اهی تفسیر موضوعی شهید صدر و قلمرواهی آن
سیدمنذرحکیم

گاه تقدری الهی رد رسنوشت انسان جای
محمدتقیسبحانی

طبقات و سطوح معارف رقآن
حسنرمضانی

تفسیر معارصاهن رقآن رکیم

انشاءاهللرحمتی

جمیل رد سوره یوسف
ربرسی صبر 

محمدعلیایازی

حکمت رد رقآن
عبدالحسینخسروپناه

ربرسی مفهوم واژه آالء رد رقآن
یعقوبجعفریمراغهای

دورالحکمة فی تفسیر القرآن
احمدمبلغی

مدیر دفتر آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی در قم در گفتگویی تشریح

شب های رمضان با مباحث قرآنی ویژه



◄     رئيس مرکز فقهی ائمه اطهار عليهم السالم در ابتدای درس خارج 
فقه، ضمن محکوم نمودن آتش زدن المان ميدان مرجعيت در قم گفت: 
راحل  امام  المان  که  بزدالنه ای  و  مزبوحانه  بسيار  عمل  این  است  روشن 
نيست،  مردم  کار  زدند،  آتش  مرجعيت  ميدان  در  را  بروجردی  الله  آیت  و 
بسيار واضح است این یک کار سازماندهی شده از  بيرون از کشور است.

ماه  در  خود  فقه  خارج  درس  در  لنکرانی  فاضل  جواد  محمد  الله  آیت 
که  کاری  این  گفت:  انقالب  و  دین  دشمنان  به  خطاب  رمضان  مبارک 
می کنيد که اگر پانصد سال پيش بود شاید اثر می کرد ولی اآلن دیگر این 
کارها در اراده ی ملت تزلزلی ایجاد نمی کند و اینها کشف از این می کند 

انقالب. این  مورد  در  شدید  بيچاره  خيلی  درمانده اید!  خيلی  شما  که 
قرآن  بگویند  اگر  پول  گرفتن  ازای  در  که  هستند  مزدورانی  افزود:  وی 
و  هستند  پول  گرفتن  دنبال  اینها  که  چرا  می زنند  آتش  بزنيد  آتش  هم  را 
فکر  کنند،  می  طراحی  را  افعال  اینگونه  و  هستند  سبب  که  هم  آنهایی 
یا در  انقالب  با یک آتش زدن تزلزلی در  می کنند به خيال خام خودشان 
اعتقادات مردم به وجود می آید، در حالی که  اینها نه امام را شناختند و 

را و نه مردم را. انقالب  نه 
امروز  که  است  درست  گفت:  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  عضو 
که  کسی  یک  که  نيست  روزی  و  نيست  هم  کم  که  دارد  وجود  مشکالتی 
انقالبی باشد از این مشکالتی که برای مردم وجود دارد خون دل نخورد، 
و بن   اعتقادات  و  بر اساس دین  انقالبی هست  واقعًا آن کسی که  چرا که 
مایه های فکری، خون دل می خورد که یک آدم معمولی چطور می تواند در 

کند. سر  را  زندگی اش  ها  گرانی  این 
فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: با همه این حرفها و مشکالت، دزدی ها، 
ناجوانمردی ها و خيانت هایی که برخی از مسئولين در دوره های مختلف 
به این مردم، دین و انقالب کردند، باز کسی که انقالب را با همه وجودش 

پذیرفته قرار نيست با یک آتش زدن، تزلزل پيدا کند.

انقالب  این  برای  را  جوانش  که  خانواده ای  آن  مگر  اینکه  بيان  با  وی 
تزلزل  نماهاست،  انقالبی  برای  تزلزل  گفت:  می کند؟  پيدا  تزلزل  داده 
برای آنهایی است که نؤمن ببعض و نکفر ببعض هستند، اما آن کسی که 
واقعًا می داند انقالب از اساس دین برخاسته و یک امر و طرح سياسی به 
معنای مصطلح دیگر کشورها نبوده تزلزل پيدا نمی کند. امام خمينی ره 
که خود یک فقيه، فيلسوف و عارف به دین و آشناترین افراد زمان خودش 
بوده و این مردمی که با اخالص آمده اند و این انقالب را انجام دادند، آن 
دین  متن  از  که  چيزی  مگر  است؛  برخاسته  دین  متن  از  که  انقالبی  هم 

نمی خواهيم؟ فردا  و  می خواهيم  امروز  بگوئيم  می شود  را  برخاسته 
سوء  تبليغات  گفت:  دشمن  سوء  تبليغات  به  اشاره  با  لنکرانی  فاضل 
در  برگشتند  دین  خود  از  مردم  که  می کنند  تبليغ  جمله  از  است،  فراوان 
حالی که یک عده ای که دلسوز دین نيستند و افرادی که دینشان متزلزل 
و  تقليدی  دین  یک  دینش  و  نگرفته  امام  از  را  دینش  که  کسی  و  بوده 
ظاهری بوده، شاید متزلزل شده باشد اما کسی که دینش را از راه پيامبر 
و ائمه و قرآن گرفته مگر می شود در نمازش خللی وارد شود، محال است!
شکر  ضمن  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  لنکرانی  فاضل  الله  آیت 
ضيافت  این  به  ما  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  در  گرفتن  قرار  بخاطر  الهی 
اهل  بر  روزه،  آیه وجوب  در  بدانيم خطاب خدا  باید  و  الهی دعوت شدیم 
برای  آیات  برخی  در  تقوا  خطاب  و  تقواست  روزه  این  ثمره  و  است  ایمان 
الناس است لذا آنهایی که گاهی خيال می کنند قرآن مال زمان اول اسالم 
بوده آشنا نيستند و جاهل هستند، چرا که یا ایها الناس یعنی همه بشر، 
می آید،  بعد  که  بشری  آن  چه  و  بودند  قرآن  نزول  زمان  که  بشری  آن  چه 
که  نيستند  گذشته  بشرهای  منتهی  می شود  هم  گذشته  به  مربوط  حتی 

بدهند. انجام  را  تکليف  این 
گفت:  خدا  عبادت  فلسفه  درباره  کریم  قرآن  از  ای  آیه  به  اشاره  با  وی 
بدین  این  و  کنيم  عبادتش  باید  پس  است  خالق  خدا  چون  قرآن  طبق 
خلق  را  انسان  که  کسی  آن  است،  خالق  به  مختص  عبادت  که  معناست 
کرده انسان باید او را عبادت کند، ما پدر و مادر را نمی توانيم عبادت کنيم 
چون خالق ما نيستند، دنيا و مادیات را نمی توانيم عبادت کنيم، سنگ، 
نيستند،  ما  خالق  چون  کرد  عبادت  نمی شود  را   ... و  زمين  آب،  چوب، 

کنيم. عبادت  را  خدا  باید  خداست  خالق  چون  خداست،  ما  خالق 
آیت الله فاضل لنکرانی با بيان اینکه عبادت انسان را به تقوا می رساند 
گفت: این موضوع درباره مطلق عبادات است یعنی خدای تبارک و تعالی 
درباره مطلق عبادات )هر عبادتی( که عبادت الله باشد می فرماید موجب 
را  خطاب  را  همين  باز  می رسد  که  صوم  به  اما  می شود،  انسان  برای  تقوا 
نسبت به اهل ایمان مطرح می کند و این از عنایاتی است که خدای تبارک 
و تعالی به امت پيامبر و خود پيامبر کرده یعنی روزه در ماه رمضان واجب 
انسان یک  به  روزه  بدین معنا که  تقوای خاص بشود،  به یک  تا منتج  شد 
درجه ی باالیی از تقوا می دهد. هر عبادتی انسان را به تقوا می رساند اما 
روزه یک درجه ی باالیی از تقوا است، در ماه رمضان که شهر الله است.   ►

قم  شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو       ◄
سرمایه  مختلف  های  طرح  تلفيق  خواستار 
پارکينگ شرقی حرم  پروژه  برای خروج  گذاری 
مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( از بن بست 

شد. فعلی 
حجت االسالم سيد محمد آتش زر در گفتگو 
اخير  سال های  در  قم  که  این  بيان  با  فارس  با 
است،  دیده  خود  به  را  زیادی  آبادانی های 
اخير  توسعه های  و  بازگشایی ها  کرد:  اظهار 
در  مختلف  مدیران  زحمات  حاصل  قم  در 
تردیدی  اما  است،  بوده  گوناگون  عرصه های 
هم  زیادی  محروميت های  همچنان  که  نيست 

می شود. دیده  قم  در 
حرم  شرقی  پارکينگ  پروژه  ادامه  در  وی 
را  )س(  بيت  اهل  کریمه  حضرت  مطهر 
قم  مقدس  شهر  پروژه های  مهم ترین  از  یکی 
و  مشکالت  با  پروژه  این  کرد:  بيان  و  دانست 

روبه روست. فراوانی  پيچيدگی های 
سپس  قم  شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو 
زائران  برخی  که  کنيم  قبول  باید  گفت: 
همين  از  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم 
تصویر  رو  این  از  و  می شوند  حرم  وارد  محدوده 
آن ها  ذهن  در  زیارت  از  مطلوبی  خاطره  و 

شکل نمی گيرد، لذا الزم است تا مشکالت این 
شود. حل وفصل  سریع تر  هرچه  محدوده 

تملک  نيافتن  پایان  داد:  ادامه  زر  آتش 
این  در  واقع  ساختمان های  و  خانه ها  برخی 
آن ها  از  برخی  تقاضای  همچنين  و  محدوده 
تکميل  موانع  از  بخشی  ميراثی،  ثبت  برای 
که  آن  ضمن  است،  محدوده  این  پروژه های 
زیاد  بسيار  هم  پروژه ها  این  تکميل  هزینه های 

. ست ا
بخش  ورود  ضرورت  بر  تصریح  با  وی 
البته  گفت:  پروژه  این  تکميل  برای  خصوصی 
این  رساندن  سرانجام  به  برای  خصوصی  بخش 
عالقمند  و  دارد  را  خودش  تقاضاهای  پروژه، 
احداث  مانند  پروژه  تجاری  بخش  تا  است 
ُپررنگ تر  صورت  به  پارکينگ ها  و  بازارچه ها 
آن  دیده شود، در حالی که درخواست معمول 
و  زیارتی  کارکردی  بيشتر  پروژه،  این  تا  است 

باشد. داشته  اقامتی 
قم  عضو سابق شورای اسالمی شهر مقدس 
تکميل  توان  قم  شهرداری  که  این  بر  تأکيد  با 
است  الزم  شد:  یادآور  ندارد،  را  پروژه  این 
به  پروژه  این  برای  شده  مطرح  طرح های  تا 
حضور  امکان  عمال  و  آید  در  تلفيقی  صورت 

مسير  این  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
مهيا شود، ضمن آن که فعال می توان به تعيين 
گمارد. همت  پروژه  این  مهم تر  بخش  تکليف 
و  رمپ   به  توجه  خواستار  همچنين  آتش زر 
و معلم در محدوده  یاسر  لوپ های تقاطع عمار 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  شرقی  بخش 
با  کرد  اميدواری  ابراز  و  شد  )س(   معصومه 
توسط  هماهنگی  مختلف  نشست های  برگزاری 
به  نيز  پروژه  این  سرمایه گذاری،  عالی  شورای 

► شود.   نزدیک  نهایی  تکليف  تعيين 

◄     حجت االسالم روستا آزاد گفت: مبلغين در حال ثبت نام در سامانه 
مربوطه می باشند و تعداد آنان تاکنون به 7000 نفر رسيده است؛ این آمار 

در حال افزایش بوده و تخمين زده می شود که به 8000 نفر نيز برسد.
مرکز  در  که  خبری  نشست  در  آزاد  روستا  سعيد  االسالم  حجت 
رمضان  مبارک  ماه  برنامه های  تشریح  به  شد،  برگزار  غدیر  همایش های 
و  رحمت  ماه  رمضان  ماه  داشت:  اظهار  و  پرداخت  دفتر  این  سوی  از 
گشایش های متعدد الهی است؛ اميدواریم همه ما از برکات این ماه بهره 

شویم. مند 
از  مردم  توده  مندی  بهره  مبارک  ماه  این  برکات  از  یکی  افزود:  وی 

است. جمعی  دسته  قرآن های  ختم  و  دعاخوانی ها  مناجات ها، 
گرچه  کرد:  تصریح  اسالمی  تبليغات  دفتر  تبليغی  و  فرهنگی  معاون 
در دو سال اخير قدری از ميزان اعزام مبلغان کاسته شده اما این کاهش 

بيش از 30 درصد نبوده است.
ماه  مبلغين  آمادگی  جهت  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
و  شيعه  مشترک  مناطق  خانواده،  عمومی،  توشه های  ره  گفت:  رمضان 
اهل سنت شامل 53 مقاله می باشد که در سایت بالغ به صورت رایگان 

شده اند. منتشر 
سعيد روستا آزاد اظهار داشت: از دیگر اقدامات پيشينی تأليف طراحی 
سایتی با موضوع جهاد تبيين می باشد؛ مقاالت و فایل های چندرسانه ای 

مرتبط با این موضوع در این مکان مجازی جمع آوری شده اند.
ماه  در  اسالمی  تبليغات  دفتر  اعزامی  مبلغين  آمار  به  اشاره  با  وی 
مربوطه  سامانه  در  نام  ثبت  حال  در  مبلغين  افزود:  رمضان  مبارک 
در  آمار  این  است؛  رسيده  نفر   7000 به  تاکنون  آنان  تعداد  و  می باشند 
برسد. نيز  نفر   8000 به  که  می شود  زده  تخمين  و  بوده  افزایش  حال 
آن  کرد:  تصریح  اسالمی  تبليغات  دفتر  تبليغی  و  فرهنگی  معاون 

عالوه  دارند  فعاليت  جهادی  و  تبليغی  گروه های  قالب  در  که  عزیزانی 
همچون  اقداماتی  به  مساجد،  در  تبليغی  معمول  فعاليت های  انجام  بر 
معارف  ارائه  و  اجتماعی  اماکن  سایر  و  زندان ها  تفرجگاه ها،  در  حضور 

می پردازند. مکان ها  این  در  دینی 
و  جمعيت  بحران  تبيين،  جهاد  همچون  موضوعاتی  در  گفت:  وی 
انتشار  علمی،  نشست های  قالب  در  مختلفی  فعاليت های  دینی  غيرت 
ویژه نامه های متنوع و اعزام مبلغ از سوی دفتر تبليغات اسالمی صورت 

است. گرفته 
تبليغ تخصصی حدود 40 رشته  آزاد خاطرنشان کرد: در بخش  روستا 
بر  مضاف  مهارت های  یا  تحصيالت  دارای  مبلغين  که  نموده ایم  تعریف  را 

► نام شده اند.   تحصيالت عمومی حوزه در این بخش ثبت 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

دادستان عمومی و انقالب قم:
واحدهای صنفی متخلف در ماه 

مبارک رمضان پلمب می شوند

که  قم  در  صنفی  واحدهای  پلمب  از  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ضوابط ابالغی اداره اماکن در ماه مبارک رمضان را رعایت نکنند خبر 

داد.
حجت االسالم و المسلمين حسن غریب با تأکيد بر اینکه مردم مؤمن 
و خداجوی استان همواره زیر سایه کریمه اهل بيت حضرت معصومه 
عليهاالسالم، ادب حضور در ضيافت پروردگار و فضای معنوی و پرفيض 
ماه رمضان و شهر مذهبی قم را ارج می نهند، اظهار داشت: تدابير و 
دستورات قضائی برای حفظ حرمت و شئون ماه مبارک رمضان در شهر 
و سایر دستگاه های  امنيت اخالقی  پليس  اماکن،  اداره  به  مقدس قم 

استان ابالغ شده است.
دادستان عمومی و انقالب قم، روزه خواری در مألعام و انظار عمومی 
را طبق ماده 638 قانون مجازات اسالمی، جرم دانست و از افرادی که 
به دالیل شرعی و پزشکی نمی توانند روزه بگيرند خواست با احترام به 

ماه مبارک رمضان، از روزه خواری در مألعام خودداری کنند.
دادستان قم، روزه خواری در اماکن عمومی اعم از سطح شهر، داخل 
را شامل جرم »جریحه دار نمودن عفت  و در واحدهای صنفی  خودرو 
عمومی«  اماکن  در  حرام  ارتکاب  به  تجاهر  طریق  از  عمومی  اخالق  و 
عنوان کرد و بيان داشت: خودروهای مربوط به افراد متخلف، توقيف 
ماه  در  اماکن  اداره  ابالغی  ضوابط  که  صنفی  واحدهای  و  می شوند 

شد. خواهند  پلمب  نکنند،  رعایت  را  رمضان  مبارک 
تأمين  خصوص  در  اماکن  بر  نظارت  پليس  طرح  به  قضائی  مقام  این 
نظم و امنيت واحدهای صنفی و اماکن عمومی از قبيل مراکز اقامتی، 
و  فروشی ها  اغذیه  مسافربری،  پایانه های  نقل،  و  حمل  پذیرایی، 
استخرها در ماه رمضان اشاره کرد و افزود: صدور مجوز فعاليت شبانه 
شرایط،  حسب  صنفی  واحدهای  برای  صبح  اذان  تا  مغرب  اذان  از 
صدور مجوز برای ارائه خدمات واحدهای صنفی بين راهی محل تردد 
مسافران و مراکز پذیرایی مستقر در سطح شهر زیارتی قم برای مسافران 
با شرایط الزم، صدور مجوز برای واحدهای صنفی دارای غذای بيرون 
بر و دیگر مراکز ویژه در دستور کار قرار گرفته است و فعاليت استخرها، 
سينماها، قهوه خانه ها، باشگاه های ورزشی و پذیرایی رستوران ها قبل 

افطار ممنوع اعالم شده است. از 
دادستان عمومی و انقالب قم با آرزوی توفيق هر چه بيشتر شهروندان 
امسال  کرد:  اميدواری  ابراز  رمضان  فضيلت  پر  ماه  از  مندی  بهره  در 
نيز مانند سالهای گذشته شاهد کاهش جرایم در استان باشيم و مردم 
پاسداشت  و  اسالمی  شعائر  تعظيم  در  پيش  همچون  استان  شریف 

ورزند. ویژه  اهتمام  ماه  این  حرمت 

قیمت زولبیا و بامیه در قم 
اعالم شد

از  قم  استان  صمت  تجارت  توسعه  و  داخلی  بازرگانی  امور  معاون 
کيلو  هر  قيمت  گفت:  و  داد  خبر  قم  در  باميه  و  زولبيا  قيمت  تعيين 

است. تومان  هزار   50 صنفی  واحدهای  در  زولبيا 
باميه  و  زولبيا  کيلوگرم  هر  قيمت  داشت:  اظهار  پروان  اميرحسين 
هزار   50 یک  درجه  صنفی  واحدهای  برای  قم  استان  قنادی های  در 
تعيين شده  تومان  42 هزار  برای واحدهای صنفی درجه دو  و  تومان 

است.
و توسعه تجارت صمت قم اظهارداشت:  بازرگانی داخلی  امور  معاون 
های  نرخنامه  توزیع  و  تهيه  به  ملزم  نيز  پز  شيرینی  و  قناد  اتحادیه 
پوشش  تحت  واحدهای  به  درجه  نوع  اساس  بر  مجزا  بصورت  مندرج 

می باشد. خود 
پروان گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی و موارد 

دیگر با شماره 124 تماس گرفته و آن را گزارش کنند.

توصیه های آیت الله مکارم شیرازی به مردم در ایام 
ماه رمضان؛

معذورین تظاهر به روزه خواری 
نکنند

اعالم  رمضان  مبارک  فرارسيدن  ماه  تبریک  با  شيعيان  تقليد  مرجع 
نگه  را  رمضان  ماه  احترام  که  است  آن  بزرگ  نعمت  این  شکرانه  کرد: 
معذور  که  کس  آن  و  بکوشند  آن  روزه  در  کنند  سعی  همگان  داریم؛ 

نکند. روزه خواری  به  تظاهر  است 
مرجع  این  شيرازی،  مکارم  آیت الله  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش   به 
متن  که  کردند  پيامی صادر  رمضان  مبارک  ماه  آغاز  مناسبت  به  تقليد 
پيام بدین شرح است: خدا را صد هزار مرتبه شکر می گویيم که منت 
بر ما نهاد و این ماه پربرکت را بار دیگر درک کردیم. شکرانه این نعمت 
بزرگ آن است که احترام ماه رمضان را نگه داریم؛ همگان سعی کنند 
روزه خواری  به  تظاهر  است  معذور  که  کس  آن  و  بکوشند  آن  روزه  در 
مسئوالن  به  ببينند  را  خواری  روزه  به  متجاهرین  افرادی  اگر  و  نکند 

شود. جلوگيری  خالف  کار  این  از  تا  دهند  خبر  ذی ربط 
از وظائف مهم روزه داران در این ماه مبارک، کمک به نيازمندان است 
از حال محرومان  باخبرشدن  روزه،  از فلسفه های مهم  که اصواًل یکی 
به  همگان  توجه  جلب  برای  بارها  رمضان  ماه  دعاهای  در  باشد.  می 
راه  این  در  خود  توانایی  قدر  به  باید  کس  هر  لذا  شده،  دعا  محرومان 
بکوشد چرا که اجر و پاداش آن تا هفتاد برابر پاداش در غير ماه رمضان 

است.
از سوی دیگر این ماه، ماه قرآن است و الزم است جلسات قرائت قرآن 
توجه  با  قرآن  و  و جوانان تشکيل شود  نوجوانان  تعليم  برای  مخصوصًا 
به معانی آیات و محتوای پربار آن مورد توجه قرار گيرد. در این ماه باید 

مظاهر گناه ازجمله کشف حجاب برچيده شود.
ماه  این  داراِن  روزه  مهم  از وظایف  دیگر  یکی  گناهان گذشته،  از  توبه 
است؛ باید آن چنان توبه کاران توبه کنند که با پایان ماه، پاک و پاکيزه 

بروند. آینده  به استقبال 
و  خير  کارهای  همه  برای  مهمی  فرصت  رمضان  ماه  حال  هر  به 
برنامه های تربيتی است. این فرصت پرارزش را غنيمت بشمریم و از آن 
حداکثر استفاده را بنمایيم و برای ظهور صاحب االمر امام زمان عليه 

کنيم. دعا  السالم 
و  کنم  می  دعا  ماه  این  به  مندان  عالقه  و  داران  روزه  ی  همه  به  من 
اميدوارم که توفيقات الهی در این ماه عزیز شامل حال همه ی ما گردد.

برنامه های مسجد جمکران در ماه مبارک رمضان 
اعالم شد؛

از مناجات خوانی تا ترتیل 
خوانی قرآن کریم 

مکان  این  مراسم  و  ها  برنامه  جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
در  روزانه  سخنرانی  و  خوانی  ترتيل  خوانی،  مناجات  جمله  از  مقدس 

کرد. تشریح  را  رمضان  مبارک  ماه 
ماه  فرارسيدن  تبریک  ضمن  آبادی  حسين  یاسين  االسالم  حجت 
این  در  جمکران  مقدس  مسجد  های  برنامه  تشریح  به  رمضان،  مبارک 
ماه مبارک پرداخت و اظهار کرد: شب های ماه رمضان از ساعت یک 
بامداد مراسم مناجات خوانی برگزار خواهد شد که 15 شب اول آن را 
حجت االسالم والمسلمين سيد بها ضيایی با قرائت دعای افتتاح اجرا 

کرد. خواهد 
وی ادامه داد: مراسم ترتيل خوانی قرآن کریم نيز هر روز بالفاصله پس 
از  زنده  به صورت  و  برگزار  امام علی)ع(  در مسجد  نماز صبح  اقامه  از 

شبکه قرآن و معارف سيما پخش خواهد شد.
سخنرانی  مراسم  برگزاری  از  جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
سخنرانان  گفت:  و  داد  خبر  عصر  و  ظهر  جماعت  نماز  اقامه  از  پس 
دوم حجت  فرحزاد، دهه  والمسلمين  االسالم  رمضان حجت  اول  دهه 
والمسلمين  االسالم  حجت  سوم  دهه  و  تراشيون  والمسلمين  االسالم 

بود. خواهند  مومنی  حسين  سيد 
حسين آبادی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه هایی در این ایام و مناسبت 
های خاص از جمله وفات حضرت خدیجه)س(، ميالد امام حسن)ع(، 
امام  امر  به  جمکران  مقدس  مسجد  بنای  سالروز  رمضان  هفدهم 
زمان)عج(، شب های قدر، روز قدس و عيد فطر تدارک دیده شده که 

رسانی خواهند شد. اطالع  زودی  به 

آیت الله فاضل لنکرانی:

آتش زدن المان میدان مرجعیت قم کار مردم نیست

حجت االسالم آتش زر؛ عضو سابق شورای شهر قم پاسخ داد:

پروژه پارکینگ شرقی حرم از بن بست فعلی چگونه خارج می شود؟

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خبر داد؛ 

اعزام 8 هزار مبلغ دینی در ماه رمضان از سوی دفتر تبلیغات اسالمی

خبـرخبـر
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»خطبه شعبانیه )3(«      

اختصاصی گويه - محمد رضا متقی 
السالم(  )عليهما  َضا  الرِّ ُموَسی  ْبِن  َعِليِّ  اْلَحَسِن  ِبي 

َ
أ َعْن 

»ِإنَّ  َقاَل:  السالم(  )عليهم  َعِليٍّ  ِميِراْلُمْؤِمِنيَن 
َ
أ َعْن  آباِئِه  َعْن 

ِإنَّ  اُس  النَّ َها  یُّ
َ
أ  ...« َقاَل:  آله(  و  عليه  الله  )صلی  ِه  اللَّ َرُسوَل 

َقَها  ُیَغلِّ اَل  ْن 
َ
أ ُکْم  َربَّ ُلوا 

َ
َفاْسأ َحٌة  ُمَفتَّ ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  اْلِجَناِن  ْبَواَب 

َ
أ

َعَلْيُکْم  َحَها  ُیَفتِّ ْن اَل 
َ
أ ُکْم  َربَّ ُلوا 

َ
َفاْسأ َقٌة  ُمَغلَّ يَراِن  ْبَواَب النِّ

َ
أ َو  َعَلْيُکْم 

َقاَل  َعَلْيُکْم  َطَها  ُیَسلِّ اَل  ْن 
َ
أ ُکْم  َربَّ ُلوا 

َ
َفاْسأ َمْغُلوَلٌة  َياِطيَن   الشَّ َو 

َما  ِه  اللَّ َرُسوَل  َیا  َفُقْلُت:  َفُقْمُت  السالم(  )عليه  اْلُمْؤِمِنيَن  ِميُر 
َ
أ

ْفَضُل 
َ
أ اْلَحَسِن  َبا 

َ
أ َیا  َفَقاَل:  ْهِر؟  الشَّ َهَذا  ِفي  ْعَماِل 

َ
اْل ْفَضُل 

َ
أ

ُثمَّ َبَکی  َو َجلَّ  ِه َعزَّ  اللَّ ُع َعْن َمَحاِرِم  اْلَوَر ْهِر  ْعَماِل ِفي َهَذا الشَّ
َ
اْل

ُیْسَتَحلُّ  ِلَما  ْبِکي 
َ
أ َعِليُّ  َیا  َفَقاَل  ُیْبِکيَك  َما  ِه  اللَّ َرُسوَل  َیا  َفُقْلُت 

اْنَبَعَث  َقِد  َو  َك  ِلَربِّ ي  ُتَصلِّ ْنَت 
َ
أ َو  ِبَك  ي  نِّ

َ
َکأ ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  ِمْنَك 

َفَضَرَبَك  َثُموَد  َناَقِة  َعاِقِر   »1« َشِقيُق   اآلِْخِریَن  َو  ِليَن  وَّ
َ
اْل ْشَقی 

َ
أ

ع  اْلُمْؤِمِنيَن  ِميُر 
َ
أ َقاَل  ِلْحَيَتَك  ِمْنَها  َفَخَضَب  َقْرِنَك  َعَلی  َضْرَبًة 

ِفي  ص  َفَقاَل  ِدیِني  ِمْن  َساَلَمٍة  ِفي  َذِلَك  َو  ِه  اللَّ َرُسوَل  َیا  َفُقْلُت 
َمْن  َو  َقَتَلِني  َفَقْد  َقَتَلَك  َمْن  َعِليُّ  َیا  َقاَل  ُثمَّ  ِدیِنَك  ِمْن  َساَلَمٍة 
َکَنْفِسي  ي  َك ِمنِّ نَّ

َ
ِل ِني  َفَقْد َسبَّ َك  َو َمْن َسبَّ ْبَغَضِني 

َ
أ َفَقْد  ْبَغَضَك 

َ
أ

َتَعاَلی  َو  َتَباَرَك  َه  اللَّ ِإنَّ  ِطيَنِتي  ِمْن  ِطيَنُتَك  َو  ُروِحي  ِمْن  ُروُحَك 
اْخَتاَرَك  َو  ِة  ُبوَّ ِللنُّ اْخَتاَرِني  َو  اَك  ِإیَّ َو  اْصَطَفاِني  َو  اَك  ِإیَّ َو  َخَلَقِني 
َو  ي  َوِصيِّ ْنَت 

َ
أ َعِليُّ  َیا  ِتي  ُنُبوَّ ْنَکَر 

َ
أ َفَقْد  ِإَماَمَتَك  ْنَکَر 

َ
أ َفَمْن  َماَمِة  ِلْلِ

َبْعَد  َو  َحَياِتي  ِفي  ِتي  مَّ
ُ
أ َعَلی  َخِليَفِتي  َو  اْبَنِتي  ُج  َزْو َو  ُوْلِدي  ُبو 

َ
أ

َو  ِة  ُبوَّ ِبالنُّ َبَعَثِني  ِذي  ِبالَّ ْقِسُم 
ُ
أ َنْهِيي  َنْهُيَك  َو  ْمِري 

َ
أ ْمُرَك 

َ
أ َمْوِتي 

ِه  ِميُنُه َعَلی ِسرِّ
َ
أ َو  َخْلِقِه  ِه َعَلی  اللَّ ُة  َلُحجَّ َك  ِإنَّ ِة  اْلَبِریَّ َخْيَر  َجَعَلِني 

ِعَباِده «. َعَلی  َخِليَفُتُه  َو 
ایشان  و  بزرگوارشان  پدران  از  السالم(  )عليه  رضا  حضرت 
رسول  که  کرده اند  نقل  السالم(  )عليهم  علی  اميرالمؤمنين  از 
درهای  مردم!  »...  ای  فرمودند:  آله(  و  عليه  الله  )صلی  اکرم 
بهشت در این ماه )رمضان( گشوده است؛ از خدا بخواهيد که 
است؛  بسته  آتش،  درهای  و  نبندد  شما  به روی  را[  درها  ]این 
باز نگرداند و  را به روی شما  از پروردگار خود بخواهيد که آن ها 
شياطين دربند هستند؛ از خدا درخواست کنيد که آن ها را بر 

نسازد. مسّلط  شما 
من  پس  فرمودند:  )عليه السالم(  علی  اميرالمؤمنين  سپس 
این  در  اعمال  بهترین  الله!  رسول  یا  کردم:  عرض  و  برخاستم 
برترین اعمال در  اباالحسن!  یا  ماه چيست؟ حضرت فرمودند: 
از آن چه خدا حرام کرده است.  پارسایی است  و  ورع  ماه،  این 
عرض  گریستند.  آله(  و  عليه  الله  )صّلی  خدا  رسول  سپس 
را به گریه درآورد؟ فرمودند:  الله! چه چيز شما  یا رسول  کردم: 
به تو می رسد، گریه می کنم. )ای علی(  این ماه  برای آن چه در 
گویا تو را می بينم در حالی که برای پروردگارت نماز می گزاری 
کشندۀ  همانند  که  آخرین  و  اّولين  شقی تریِن  حال،  این  در  و 
با  که  است  زده  ضربتی  تو  َفرق  بر  و  برخاسته  است،  ثمود  ناقه 

است. شده  خون  به  خضاب  تو  محاسن  آن، 
رسول  کردم:  ای  عرض  من  پس  می فرماید:  اميرالمؤمنين 
آن حضرت  هستم؟  دین  سالمت  در  هنگام  آن  در  من  آیا  خدا 
فرمودند:  سپس  داری.  قرار  دین  سالمت  در  آری،  فرمودند: 
را دشمن  تو  و هر کس  را بکشد، مرا کشته  تو  یا علی! هر کس 
دشنام  مرا  دهد،  دشنام  را  تو  هرکه  و  داشته  دشمن  مرا  بدارد، 
از  تو  روح  هستی،  من  جان  به منزلۀ  من؛  برای  تو  است.  داده 
روح من است و طينت تو از طينت من. خدای تبارک و تعالی، 
برای  را  تو  و  نبوت  برای  مرا  کرد.  انتخاب  و  آفرید  را  تو  و  من 
امامت اختيار کرد. ای علی هر کس امامت تو را انکار کند، در 
تو جانشين من،  نبوت من شده است. ای علی،  حقيقت منکر 
پدر فرزندانم، همسر دخترم و جانشين من بر امتم در حيات و 
پس از مرگ من هستی، امر و نهی تو امر و نهی من است. قسم 
به آن که مرا به نبوت برانگيخت و مرا برترین مخلوقات قرار داد، 
او  خليفۀ  و  اسرارش  بر  او  امين  و  مخلوقاتش  بر  خدا  حجت  تو 

هستی«.  بندگانش  بين  در 
*************************

)عليه  الرضا  أخبار  عيون  علی ،  بن  محمد  صدوق،   .1
السالم( ، محقق / مصحح: الجوردی، مهدی ، ج 1، ص 295، 

ق.  1378 تهران،  اول،  چاپ  جهان ،  نشر  ناشر: 

حدیث روز )254( 

آغاز  از  استان قم گفت:  انتظامی  فرمانده         ◄
اجرای طرح نوروزی، 53 هزار و 419 تماس مردمی 
که  شده  گرفته  قم   110 پليسی  های  فوریت  مرکز  با 
اعزام  به  نياز  مورد،   528 و  46هزار  تعداد  این  از 

است بوده  پليس 
سردار  پليس،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
استان  انتظامی  فرمانده  ميرفيضی«  محمود  »سيد 
منظور  به  قم  پليس  نوروزی  طرح  اظهارداشت:  قم 
های  حوزه  در  مردم  به  بهتر  هرچه  خدمت رسانی 
اسفند   27 از  کشور  سراسر  با  همزمان  مأموریتی، 

شد. گذاشته  اجرا  مرحله  به   1400 ماه 
نوروزی  قرارگاه  تشکيل  با  اینکه  بيان  با  وی 
این  امنيت  و  نظم  تامين  وظيفه  فرعی  قرارگاه   9
استان  جرایم  کشف  آمار  به  داشت،  برعهده  را  ایام 
تالش های  با  گفت:  و  کرد  اشاره  مذکور  مدت  در 
همچنين  و  گاهی  آ پليس  حوزه  در  صورت گرفته 

وقوع  به  سرقت های  درصد   65 شهرستان،  انتظامی 
مدت  نسبت  به  مجموع  در  سرقت ها  و  کشف  پيوسته 
است. داشته  کاهش  درصد   4 گذشته  سال  مشابه 

اجرای  آغاز  از  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
با مرکز  419 تماس مردمی  53 هزار و  نوروزی  طرح 
این  از  که  شده  گرفته  قم   110 پليسی  فوریت های 
پليس  اعزام  به  نياز  مورد،   528 و  46هزار  تعداد 

است. بوده 
خودروها  تردد  وضعيت  اینکه  بيان  با  ميرفيضی 
افزایش  درصد   54 نيز  مواصالتی  محورهای  در 
از  تن   8 مدت  این  طی  کرد:  اضافه  است،  داشته 
هموطنان متاسفانه در تصادفات جاده ای جان خود 
را از دست داده اند، این تعداد همانند آمار متوفيان 
19درصد  نيز  مصدومان  آمار  و  بوده  گذشته  سال 

است. داشته  کاهش 
با اشاره به حوزه کشفيات مواد مخدر، اضافه  وی 
گرم   792 و  کيلو   470 نوروزی  طرح  آغاز  از  کرد: 
با  تریاک  که  شده  کشف  استان  در  مخدر  مواد  انواع 
435 کيلو در رتبه اول کشفيات قرار دارد، همچنين 

در  نيز  افيونی  مواد  خرده فروش  و  قاچاقچی  تن   5
شده اند. دستگير  رابطه  این 

در  کشفيات  به  اشاره  با  قم  انتظامی  فرمانده 
کاالهای  ریالی  ارزش  کاال،  قاچاق  با  مبارزه  حوزه 
گفت:  و  دانست  ميليارد   128 را  قاچاق  مکشوفه 
نفر   37 و  توقيف  بر  قاچاق  انواع خودرو  27 دستگاه 
پرونده  فقره   3 همچنين  اند،  شده  دستگير  متهم 
بهداشت  عليه  تهدید  و  مرغ  توزیع  نظام  در  اخالل 
یک  و  ریال  ميليون   350 ارزش  به  احتکار  و  عمومی 
 78 مبلغ  به  غيرقانونی  سپرده  جذب  پرونده  فقره 

است. شده  تشکيل  ریال  ميليارد 
همکاری  از  قدردانی  ضمن  خاتمه  در  وی 
افزایش  ما  نوروز، گفت: هدف  ایام  در  مردم  مطلوب 
جدید  سال  در  ان شاءالله  است،  مردم  رضایتمندی 
شهر  والیتمدار  مردم  برای  خوبی  خادم  بتوانيم 

► باشيم.   قم  مقدس 

فرمانده انتظامی استان  خبر داد:

● 53 هزار تماس مردمی با پلیس قم در نوروز   ●
کاهش 4 درصدی سرقت ها

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات  هيات حل اختالف مستقر در 
مالکانه مفروزی متقاضيان پرونده های تشکيلی طبق قانون، تعيين تکليف را بر 
اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل 

تایيد نموده اند.
کالسه  پرونده   140060330001010545 شماره  رای   -1
1400114430001001091 معصومه حمزه فرزند علی اکبر در ششدانگ یک 
 10435 و   10431 شماره  پالک  مترمربع   172/50 مساحت  به  ساختمان  باب 

اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
دفتر 447  در  مالکيت مشاعی صادره  اسناد  به موجب  از رضا عسگری  الواسطه 

 )  13133 الف  )م   .  33 صفحه   239 دفتر  و   211 صفحه 
که مورد تایيد قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی و انقضای 
مالکين  به  به عدم دسترسی  توجه  با  مالکيت رسمی صادر گردد  مورد مقرر سند 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت یک 
ماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضيح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/01/31

مهرداد میرشکرائی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک قم

ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  سرپرست       ◄
جاده ای قم، گفت: طی ایام نوروز 1401 ) 25 اسفند 
لغایت 13 فروردین ماه 1401(، افزون بر 3 ميليون و 
359 هزار و 530 دستگاه خودرو به شهر قم وارد شد 
با مدت مشابه سال گذشته)  که این ميزان در مقایسه 
درصد   56  ،) دستگاه  هزارو940   155 و  2ميليون 

داشته است. افزایش 
و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره  این  سرپرست  قم،  استان  ای  جاده  ونقل  حمل 
به شهر  از تعداد خودروهای ورودی  آماری  ارائه  با  کل 
طی  داشت:  اظهار   ،  1401 نوروز  سفرهای  طی  قم، 
 13 لغایت   1400 اسفندماه   25 18روزه)  زمانی  بازه 
هزار  و359  ميليون   3 از   بيش   )1401 ماه  افروردین 
که  اند  شده  وارد  قم  شهر  به  خوردو  دستگاه  و530 
و  2ميليون  گذشته)  سال  مشابه  مدت  با  درمقایسه 
افزایش داشته  56 درصد   ،) 155 هزارو940 دستگاه 

است.
 حسين زنجيرانی فراهانی افزود: طی همين مدت 
، افزون بر 3 ميليون و 673هزار و 25  دستگاه خودرو 
به استان قم وارد شده اند که درمقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته) 2ميليون و 239 هزار و 250 دستگاه  (، 

64 درصد افزایش داشته است.
وی درادامه تصریح کرد: بيشترین ميزان تردد ثبت 

مدیریت  مرکز  شمار  تردد  های  سامانه  توسط  شده، 
با  قم،  تهران-  آزادراه  به  مربوط  قم،  استان  راههای 
تعداد یک ميليون و 135هزار و 470 دستگاه خودرو، 
1400لغایت  اسفند   25  ( نوروزی  اززمان شروع طرح 

است. بوده   )1401 ماه  فروردین   13 شب  نيمه 
تهران   – قم  آزادراه  محورهای  فراهانی  زنجيرانی 
خودرو،  دستگاه    549 و  هزار   969 تردد  تعداد  با 
  414 و  هزار   593 تعداد  با  سلفچگان  قم-  بزرگراه 
محورهای  دیگر  ترتيب  به  هریک  را،  خودرو  دستگاه 
و  عنوان  شده  یاد  زمانی  بازه  طی  استان  پرتردد 
سامانه  توسط  که  خودرو،  تردد  ميزان  کمترین  افزود: 
ثبت  استان  راههای  مدیریت  مرکز  شمار  تردد  های 
دستجرد-  بزرگراه  به  مربوط  ترتيب،  به  هریک  شده، 
خودرو،  دستگاه   90 و  هزار   59 تعداد  با  سلفچگان، 
محور کهک- لنگرود، با تعداد 76 هزار و 10  دستکاه 
هزارو   80 تعداد  با  تهران  قم-  قدیم  محور  و  خودرو، 

است. بوده  خودرو  دستگاه    475
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  سرپرست 
به  گزارش  این  از  دیگری  دربخش  قم  استان  ای 
عمومی  ناوگان  توسط  شده  جابجا  مسافر  تعداد 
 1401 نوروز  ایام  طی  مسافر  ای  جاده  نقل  و  حمل 
و  اشاره   )  1401 ماه  فروردین   5 لغایت  اسفند   25  (
افزود: درمجموع بيش از 94 هزار و 539 نفر مسافر، 

از  اعم  عمومی،  ناوگان  توسط  شده  اشاره  مدت  طی 
اتوبوس، مينی بوس و سواری کرایه، با مبدا قم ) درون 

اند. شده  جابجا  استانی(  برون   – استانی 
به  آماری  نگاه  افزود:  فراهانی   زنجيرانی  حسين 
  ) نفر   539 و  هزار  مسافر)94  تعداد  این  جابجایی 
توسط ناوگان عمومی، طی نوروز 1401، و مقایسه آن 
از  نفر(   785 و  هزار  گذشته)66  سال  مشابه   مدت  با 

. دهد  می  خبر  درصدی   42 افزایش  
توسط  شده  جابجا  مسافران  تعداد  به  درادامه  وی 
ناوگان عمومی به تفکيک نوع ناوگان پرداخت و مطرح 
کرد: بيشترین تعداد مسافرجابجا شده طی ایام نوروز 
هزارو   65 ميزان   به  اتوبوسی  ناوگان  توسط   ،1401

است. گرفته  صورت  نفر   616
زنجيرانی فراهانی افزود: طی همين مدت 20 هزار 
هزارو   8 و  بوس  مينی  ناوگان  توسط  نفرمسافر   381 و 
542  نفر نيز به وسيله ناوگان سواری کرایه جابجا شده 

اند.
جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  سرپرست 
ای استان قم درخاتمه به آمار تصادفات جاده ای طی 
افزود:  و  اشاره  استان  راههای  درسطح  یادشده  مدت 
براساس آمار ارائه شده توسط پليس راه استان قم ، در 
طول ایام نوروز 1401 ) 25 اسفند لغایت 13 فروردین 
1401( 243 فقره تصادف درسطح راههای استان به 

وقوع پيوسته که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
) 150 فقره( 62 درصد افزایش داشته است. 

فوت،  به  منجر  تصادفات  تعداد  فراهانی  زنجيرانی 

چهار  را   1401 نوروز  طی  فوق  اعالمی  زمان  دربازه 
فقره عنوان و تصریح کرد: طی ایام نوروز 1400 ، پنج 
استان  راههای  درسطح   ، فوت  به  منجر  تصادف  فقره 
نوروز  مشابه  مدت  با  درمقایسه  که  پيوسته  وقوع  به 
به  1401، شاهد کاهش 20 درصدی تصادفات منجر 
فوت درطول محورهای جاده ای استان  بوده ایم.    ►

آغاز  با  گفت:  قم  بهداشت  مرکز  ریيس       ◄
فروردین ماه  سيزدهم  روز  پایان  تا  نوروزی  کشيک 
و  فاسد  غذایی  مواد  کيلوگرم   137 و  هزار  چهار 
محل  در  یا  و  توقيف  استان  این  در  مصرف  غيرقابل 

است. شده  معدوم 
بهداشتی  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  محبی  سيامک  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مورد   567 و  هزار   9 تعداد  افزود:  گفت وگویی 
بهداشت  مرکز  بازرسان  توسط  بهداشتی  نظارت 
با  مشترک  های  تيم  قالب  در  نظارت  مورد   374 و 
اصناف، تعزیرات و سازمان صمت انجام شده است.
صدور  به  منجر  نظارت ها  این  داد:  ادامه  وی 
 29 پلمب  و  تعطيلی  اخطار  مورد   473 و  یکهزار 

است. شده  متخلف  صنفی  واحد 
این  در  شد:  یادآور  قم   بهداشت  مرکز  رئيس 

 14 1400 آغاز شده و تا  25 اسفند  نظارت ها که از 
 137 و  هزار  چهار  داشته،  ادامه   1401 فروردین 
و  توقيف  مصرف  غيرقابل  و  فاسد  غذایی  مواد  کيلو 

است. شده  معدوم  محل  در  یا 
کنترل  مورد   121 و  یکهزار  انجام  به  اشاره  با  وی 
مواد  نمونه برداری  مورد   27 و  شرب  آب  کيفی 
صورت  در  خواست  گرامی  همشهریان  از  غذایی 
نکردن  رعایت  یا   و  بهداشتی  تخلف  مشاهده هرگونه 
 190 سامانه  با  را  موارد  بهداشتی  پروتکل های 
توسط کارشناسان  اسرع وقت  در  تا  بگذارند  درميان 
گيرد. قرار  رسيدگی  و  پيگيری  مورد  بهداشت  مرکز 
مورد   487 انجام  به  اشاره  با  همچنين  محبی   
تشخيص  آزمایشگاه  در  پی.سی.آر  آزمایش 
اطرافيان  و  از خانواده  َتن   513 و رهگيری  مولکولی 
آزمایش   372 انجام  با  افزود:  مثبت  کرونا  افراد 

طول  در  بيماران  اطرافيان  از  کرونا  تشخيص  سریع 
شناسایی  به  موفق  معاونت  این  کارکنان  نوروز،  ایام 
اند. شده  دیگر  مثبت  کرونا  جدید  بيمار  مورد   152

ایام  در  بهداشت  مرکز  فعاليت های  دیگر  از  وی 
پيشگيری  درمان  مراقبت  مورد   370 تعداد  به  نوروز 
و  هزار  سل،  آزمایش  مورد   103 تعداد  هاری،  از 
 325 نوزادان،  غربال گری  آزمایش های  مورد   465
 221 و  هفت هزار  و  ازدواج  از  پيش  آزمایش  مورد 
گفت:  و  کرد  اشاره  روزانه  روتين  ازمایش های  مورد 
پذیرش  مورد   644 و  هزار  پنج  تعداد  مدت  این  در 
 456 و  پوشش  تحت  مراکز  در  پزشک  ویزیت  و  بيمار 
انجام  کرونا  منتخب  مراکز  در  بيمار  پذیرش  مورد 
نياز  از موارد سرپایی در روستاها  16 مورد  شده، که 
که  داشت  را  تر  تخصصی  سطوح  در  درمان  ادامه  به 

► شد.     اعزام  شهر  سطح  درمانی  مراکز  به 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل       ◄
کالن  پروژه  از  بخشی  گفت:  قم  استان 
کهک  شهرستان  روستای   80 به  آبرسانی 
استان قم به منظور رفع مشکل کمبود آب 

می شود. اجرا  منطقه  این  در 
عمليات  مراسم  در  بختياری  حسن 
روستاهای  به  آبرسانی  پنجم  فاز  اجرایی 
کهک که با حضور فرماندار کهک و جمعی 
سخنانی  در  شد  برگزار  مسئوالن  از  دیگر 
پروژه  از  بخشی  پروژه  این  داشت:  اظهار 
شهرستان  روستای   80 به  آبرسانی  کالن 
کمبود  مشکل  رفع  منظور  به  است  کهک 

می شود. اجرا  منطقه  این  در  آب 
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
قم با بيان اینکه احداث دو باب مخزن هزار 
پمپاژ  ایستگاه  یک  مترمکعبی،   750 و 

بخش های  از  را  انتقال  خط  کيلومتر   2 و 
با  پروژه  این  و گفت:  کرد  اعالم  پروژه  این 
طی  ریال  ميليارد   200 بر  بالغ  اعتباری 
مجتبی  حسن  امام  قرارگاه  توسط  ماه   12
علی  سپاه  سازندگی  بسيج  سازمان  )ع( 
اجرا  پيمانکار  عنوان  به  قم  ابی طالب  بن 

شد. خواهد 
از  قدردانی  ضمن  بختياری 
کهک  شهرستان  فرماندار  همکاری های 
کرد  اميدواری  ابراز  پروژه  این  اجرای  در 
فاز  این  محلی  مسئوالن  تمام  همکاری  با 
شهرستان  روستاهای  به  آبرسانی  پروژه  از 
به  زمان بندی  برنامه  طی  نيز  کهک 

برسد. سرانجام 
مصرف  ميزان  به  اشاره  با  همچنين  وی 
کهک  شهرستان  روستاهای  در  آب  باالی 

از  برخی  در  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
از  شرب  غير  استفاده  دليل  به  روستاها 
امر  همين  که  داریم  باالیی  مصرف  آب، 
ایجاد  آب  تأمين  زمينه  در  را  مشکالتی 

است. کرده 
روی  بر  محلی  کنترل  لزوم  بر  بختياری 
داشت:  اذعان  و  کرد  تأکيد  آب  مصارف 
هزینه  و  سختی  به  که  شرب  آب  از  نباید 
و  باغچه ها  آبياری  برای  تأمين می شود  باال 
صورت  این  در  زیرا  شود  استفاده  درختان 
هر پروژه ای هم که اجرا شود چالش کمبود 

داشت. خواهد  وجود  آب 
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
آبرسانی  پروژه های  قم تصریح کرد: زمانی 
اجرا شده، کام مردم را شيرین و مشکالت 
روستاها  اهالی  که  می کند  رفع  را  کم آبی 

پرهيز  و  آب  از  درست  استفاده  دغدغه  از مصارف غير شرب را داشته باشند.    ►نيز 

سرپرست اداره کل راهداری خبر داد:

●  افزایش 56درصدی ورود خودرو به قم در ایام نوروز نسبت به سال گذشته   ●

رییس مرکز بهداشت قم: 

●  چهار ُتن مواد غذایی غیرقابل مصرف در ایام نوروز توقیف شد   ●

با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال؛

●  عملیات اجرایی آبرسانی به 80 روستای شهرستان کهک قم آغاز شد   ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

موافقت اعضای شورای شهر 
قم با تمدید قرارداد 1۴ مشاور 

شورا

تمدید قرارداد 14 مشاور شورای اسالمی شهر قم با موافقت اعضاء به 
رسيد. تصویب 

که  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  دومين  و  سی  در 
امروز با حضور دکتر سقائيان نژاد شهردار، معاونان و مدیران شهرداری، 
شد،  برگزار  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئيس  اسالمی  دکتر 
مدرک  با   1401 سال  نخست  نيمه  در  شورا  مشاور   14 قرارداد  تمدید 

رسيد. تصویب  به  اعضا  اکثریت  رأی  با  دکترا  تا  کارشناسی 
جمال  سيد  کاویان،  علی  مقدم،  گنجيان  علی  دلشاد،  ابراهيم 
احمد  کهن،  عليرضا  ابوطالبی،  صابر  نامداری،  احمد  طباطبایی، 
ناصری،  اصغر  ابراهيمی،  علی  ریاضی،  علی  اخوان،  مجيد  فقيهی، 
به عنوان  شورا  اعضای  رأی  با  سراقی  وحيد  و  نژاد  منصور  عباس 

شدند. انتخاب  قم  شهر  اسالمی  شورای  مشاوران 
به  نسبت  را  درصدی   10 افزایش  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
اظهار  و  دانست  غيرمنطقی  کار  قانون  دستمزدهای  افزایش  ميزان 
داشت: این ميزان منطقی نيست، چراکه رشد دستمزدها در کاریابی ها 

است. 37 درصد  بقيه مجموعه ها  برای  و  57 درصد 
وی با پيشنهاد تصویب کليت این مصوبه افزود: اعداد و ارقام را مجدد 
بررسی و در صورت لزوم اصالح کنيم؛ در حال حاضر مشاوران ساعتی 
در  که  می کنند  دریافت  تومان  هزار   700 و  ميليون  حدود4  شهرداری 
صورت افزایش 10 درصدی حدود 5 ميليون و 200 تومان می شود که 

این ارقام نيازمند اصالح و بررسی است.
حسين اسالمی رئيس شورای اسالمی شهر قم نيز با بيان اینکه برخی 
مشاوران جوان که مشاور شورا بوده و فعاليت درآمدی دیگری ندارند، 
داد:  ادامه  و  شود  اصالح  و  بررسی  آن ها  برای  ارقام  این  است  الزم 
که  افرادی  برخی  یا  بازنشستگان  برای  تعریف شده  ارقام  بااین وجود 
ميزان  همين  با  می توان  را  دارند  دریافتی  و  مسئوليت  دیگر  جایی  در 

کرد. مصوب 
قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  رأی  با  قرارداد  تمدید  اصل  پایان  در 
تصویب شد و ميزان ارقام پيشنهادی برای بررسی و اصالح در دستور 

گرفت. قرار  کار 

بازدید شهردار از پروژه های عمرانی قم
بررسی آخرین وضعیت پروژه ها 

و تأکید ویژه بر تسریع 
فعالیت ها

اسالمی،  جمهوری  تونل  پروژه های  از  قم  شهردار  سقائيان نژاد  دکتر 
کرد. بازدید  غدیر  تونل  و  نماز  ميدان  غيرهمسطح  تقاطع 

پروژه های  اقدامات  و  فعاليت  روند  از  سقائيان نژاد  سيدمرتضی  دکتر 
تونل جمهوری اسالمی، تقاطع غيرهمسطح ميدان نماز و تونل غدیر 

در ادامه بلوار عمار یاسر بازدید کرد.
صحرایی  و  عمرانی  و  فنی  معاون  زاده  حلوایی  که  بازدید  این  در 
مهم  پروژه های  این  روند  داشتند،  حضور  نيز  شهردار  حوزه  مدیرکل 

گرفت. قرار  موردبررسی  آن ها  وضعيت  آخرین  و 
شهردار قم در این بازدیدها ضمن تأکيد ویژه بر تسریع در فعاليت ها، 

بر افزایش شيفت های فعاليت و جبهه های کاری تأکيد کرد.
و تسریع در روند تملک امالک  به اهميت  با اشاره  دکتر سقائيان نژاد 
داشت:  اظهار  اوسطی  شهيد  یا  یاسر  عمار   5 فاز  پروژه  باقيمانده 
و  مستمر  به صورت  باید  پروژه ها  فعاليت  بررسی  و  تملک  جلسات 
این  زودتر  هرچه  بهره برداری،  برای  تسریع  با  تا  شود  برگزار  هفتگی 

گيرد. قرار  شهروندان  اختيار  در  پروژه ها 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجرایيه صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 2 اجرای احکام مدنی 
قم به شماره 2/1400ج/40 ثبت گردیده له عالم بنی عاشمی عليه حبيب اله کلهر محکوم عليه محکوم است 
له و 47/369/643ریال نيم عشر در حق صندوق دولت ،  به پرداخت 983/192/869ریال در حق محکوم 
محکوم له در قبال بدهی محکوم عليه پالک ثبتی 227 فرعی از 10402 اصلی بخش 1 قم توقيف نموده که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 9/926 سهم مشاع از 240 
سهم  از 240  مشاع  از 240 سهم  مشاع  سهم  مقدار 0/463  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  سهم ششدانگ 
ششدانگ پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسيد. پس از مطالعه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام 
مدنی و مذاکره با طرفين دعوی و با معرفی ادرس پالک موصوفی توسط خوانده ، واقع در قم – خيابان شهيد 
دل اذر – کوی 48 – پالک 62- پس از دو مرتبه مراجعه بازدید به عمل امده و گزارش به شرح ذیل تقدیم می 
گردد: الف- مشخصات ثبتی پالک مورد ارزیابی : با عنایت به نامه مدیر ثبتی حوزه ثبت منطقه یک قم با شماره 
 10402 از  فرعی   227 ثبتی  پالک  خصوص  در   1400/1/25 مورخ   140085630001000749 مثبوتی 
اصلی بخش یک ثبت قم به مساحت 157/50 مترمربع دفتر امالک جلد 176 ، صفحه 520 دارای شماره ثبت 
24518 به نام حبيب اله کلهر فرزند اصغر شامل ششدانگ عرصه و اعيان دارای سند مالکيت اصلی با شماره 
چاپی 046450 سری ه سال 93 است. ب- مشخصات ظاهری ملک مورد ارزیابی: ملک معين شده به صورت 
جنوبی ساز با نمای سنگ و پنجره های الومينيومی که در سه طبقه زیرزمين و همکف و طبقه اول احداث شده 
و دارای حياط با پوشش کف و بدنه از سنگ و شامل سرویس بهداشتی است. زیرزمين شامل سالن و یک اتاق 

با پوشش کف موزایيک و بدنه به ارتفاع یک متر از سنگ و مابقی از گچ دارای اشپزخانه با پوشش کف سراميک 
و بدنه به ارتفاع 1/60 متر از کاشی با کابينت اسکلت اهنی و بدنه از mdf است. طبقه همکف شامل سالن و 
یک اتاق با پوشش کف موزایيک و بدنه به ارتفاع 1/20 متر از سنگ و مابقی از بلکا )پتينه( و دارای اشپزخانه به 
صورت open با پوشش کف سراميک و بدنه از کاشی و کابينت اهنی است. طبقه اول دارای بهار خواب پوشش 
کف سنگ و شامل سالن و یک اتاق با پوشش کف موزایيک و بدنه به ارتفاع یک متر از سراميک و مابقی از گچ 
و دارای اشپزخانه به صورت open پوشش  کف سراميک و بدنه به ارتفاع 1/80 متر از کاشی و  کابينت اهنی 
است. سيستم سازه ای دیوار باربر با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی از اهن و تعدادی ستون فوالدی است 
سيستم گرمایش بخاری گازی و خنک کننده کولر ابی و طبقه اول دارای کولر گازی نيز می باشد ملک دارای 
ملک  خوانده  اظهارات  طبق  که  است  ذکر  قابل  است.  برق  انشعاب  دو  و  گاز  انشعاب  یک   ، اب  انشعاب  یک 
به اظهارات خانم کاشانی در حال  با عنایت  و  ثالث )خانم کاشانی( فروخته شده  به صورت وکالتی به شخص 
تا مورخ 1401/5/1  و زیرزمين در تصرف خودشان و طبقه همکف  ایشان  حاضر طبقه اول در تصرف فرزند 
در اجاره شخص ثالث می باشد. که حسب گزارش کالنتری با مبلغ 100/000/000پيش پرداخت و ماهيانه 
به  توجه  با  موصوفی  ملک  پایه  ارزش  کاشناسی:  نظریه  ج(  باشد.  می  اجاره  در  ماهيانه  15/000/000ریال 
درنظر  با  ساختمان  عمر  و  ساخت  کيفيت  و  اعيان  و  عرصه  مساحت   ، شوارع  و  دسترسی   ، محل  و  موقعيت 
به  از هر گونه بدهی  فارغ  و   اعيانی  بودن  بال معارض  با فرض اصالت سند  و کيفی  گرفتن عوامل موثر کمی 
ازای هر مترمربع  به  ارزش 157/5مترمربع عرصه  بود: 1-  به شرح ذیل خواهد  و شهرداری  ارگانهای دولتی 

100/000/000ریال معادل 15/750/000/000ریال 2- ارزش 326/50 مترمربع اعيانی طبقات به ازای 
هر مترمربع 25/000/000ریال معادل 8/162/500/000ریال 3- حياط سازی و انشعابات و سرپله مجموعا 
معادل 600/000/000ریال با عنایت به مراتب  فوق و اوضاع و احوال روز ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملک 
موصوفی جمعا به مبلغ 24/512/500/000 بيست و چهار ميليارد و پانصد و دوازده ميليون و پانصد هزار ریال 
براورد و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکردر تارخی 1401/1/29 ساعت 8/30 الی 8/45 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 
برنده  واگذار می گردد.  پيشنهاد دهند  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قيمت 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در 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 تسليم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

می گردد. جهت اطالعات بيشتر به واحد  مراجعه نمائيد.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

بيشتر  مشارکت  خواستار  قم  شهرداری         ◄
برای  فرهنگی  مجموعه های  ویژه  به  دستگاه ها 
پروژه های  در  فرهنگی  پيوست های  شدن  اجرایی 

شد. شهری 
مساحت  به  زمينی  در  قم  پرندگان  باغ  مجموعه 
و  پرندگان  مختلف  گونه های  مربع،  متر  هزار   110
گياهان به ویژه نوع گرمسيری را در خود جای داده 
دومين  پرندگان،  ظرفيت  و  وسعت  لحاظ  به  و  است 

است. کشور  در  پرندگان  بزرگ  باغ 
تعداد  به  پرنده  گونه  صد  یک  مجموعه  این  در 
محيط  و  می شود  نگهداری  قطعه  هزار   3 از  بيش 
گردشگری  و  تفریحی  شرایط  باغ،  این  جذاب  و  زیبا 
کودکان  ویژه  به  بازدیدکنندگان  برای  را  مناسبی 
شرایط  با  را  آن ها  و  است  کرده  فراهم  نوجوانان  و 

می کند. آشنا  پرندگان  زیستگاه  و  نگهداری 
حدفاصل  آوینی  شهيد  بلوار  در  که  مجموعه  این 
ایام  در  دارد،  قرار  مفيد  ميدان  و  قدس  شهرک 
بازدید  برای   19 تا  صبح   9 ساعت  از  نوروز  تعطيالت 
بوده  نوروزی  مسافران  ميزبان  و  فعال  عالقمندان 

. ست ا
در  مختلف  مسافران  و  افراد  حضور  به  توجه  با 
عفاف  و  حجاب  نامناسب  وضعيت  و  قم  پرندگان  باغ 
مخاطبان  از  جمعی  بازدیدکنندگان،  از  برخی 

کرده اند  درخواست  قم  شهردار  فارساز  خبرگزاری 
کند. رسيدگی  باغ  این  وضعيت  به  که 

خبرگزاری  پيگيری های  دنبال  به  قم  شهرداری 

کرده  صادر  سوژه  این  به  نسبت  را  جوابيه ای  فارس 
است: زیر  شرح  به  آن  متن  که 

تأکيد  و  فرهنگی  دغدغه های  به  احترام  ضمن 
جلوگيری  و  شهر  عمومی  فضاهای  مدیریت  لزوم  بر 
شهر  معنوی  محيط  در  هنجارشکنانه  رفتارهای  از 
اقدام  هرگونه  کردن  محکوم  همچنين  و  قم  مقدس 

مباحث  ازجمله  عرف  و  شرع  قوانين  از  خارج 
ذیل  موارد  حجاب،  و  عفاف  خصوص  در  مبتالبه 
قانونی  اختيارات  و  وظایف  از  گاهی  آ و  اطالع  جهت 

می رسد: اطالع  به  قم  شهرداری 
به عنوان  شهری  بوستان ها  قانون،  اساس  1-بر 
حفظ  و  شده  محسوب  عمومی  محيط های  از  یکی 
نحوه  همچنين  و  امنيت  گوناگون  جنبه های 
عهده  بر  محيط ها  این  در  شهروندان  رفتار  مدیریت 
به صراحت  قانون  در  که  است  متولی  دستگاه های 
زمينه  این  در  شهرداری  و  است  اشاره شده  آن  به 
شایان ذکر  نيست.  عهده دار  را  اجرائی  مسئوليت 
همچون  اماکنی  در  حاضر  شهرداری  ضابطين  است 
به  مجاز  صرفًا  قوانين  اساس  بر  شهری  بوستان های 
و  به فضای سبز  ایراد صدمه  نظير  اموری  در  دخالت 
در  و  هستند  شهری  تجهيزات  و  مبلمان  به  خسارت 
مداخله  حق  فرهنگی  مباحث  ازجمله  موارد  دیگر 

ندارند.
خود  وظایف  اساس  بر  قم  شهرداری  2-مجموعه 
اجتماعی،  نشاط  افزایش  راستای  در  است  مکلف 
زیست  و  تفریح  برای  را  آرام  و  دل نواز  زیبا،  محيطی 
که  نماید  ایجاد  شهروندان  گوناگون  اقشار  شهری 
پروژه های  رویکرد  همين  با  و  اخير  سال های  در 
باغ  تفریحی  مجموعه  همچون  شهر  در  گوناگونی 

بوستان  سورتمه  و  شهربازی  تله سيژ،  پرندگان، 
 100 از  بيش  غدیر،  بوستان  شهربازی  علوی، 
سطح  در  بزرگ مقياس  و  محلی   شهری،  بوستان 
مناطق مختلف شهر قم و ده ها پروژه ی دیگر به اجرا 
رسيده و در اختيار شهروندان گرامی قرارگرفته است 
در  که  اجراست  دست  در  نيز  دیگری  پروژه های  و 
توجه  رسيد؛  خواهد  بهره برداری  به  آینده  سال های 
توان  ميزان  به  نيز  پروژه ها  این  فرهنگی  پيوست  به 
بهره برداری  و  طراحی  در  شهری  مدیریت  مجموعه 
بيشتر  حضور  ليکن  است،  شده  لحاظ  آن های  از 
فرهنگی  برنامه های  اجرای  و  متولی  دستگاه های 

است. نياز  همچنان  زمينه  این  در 
در  مردم  خادمان  مجموعه  است  ذکر  به  الزم 
فرهنگی  به دغدغه های  توجه  با  قم،  مدیریت شهری 
قم  استان  دی   19 فرهنگی  قرارگاه  ذیل  در  موجود، 
شهرها  نخستين  از  یکی  به عنوان  کارگروهی  در  و 
طرح  اجرایی  مطالعات  انجام  به  اقدام  کشور،  در 
جوانب  که  است  نموده  اسالمی  انقالب  تراز  بوستان 
این طرح  در  بوستان ها  و مشکالت مختلف  و مسائل 
امر  متخصصان  و  صاحب نظران  حضور  با  و  احصاء 
و  شد  خواهد  تعریف  فرآیند  و  راهکار  آن  رفع  برای 
جهت  تکميلی  فرهنگی  برنامه های  نيز  آن  بر  عالوه 

► شد.  خواهد  برنامه ریزی  بوستان ها  در  اجرا 

جوابیه شهرداری قم به دغدغه »مدیریت رعایت حجاب و عفاف در باغ پرندگان قم«

● شهرداری در این زمینه حق دخالت ندارد   ●

ترافيک  و  حمل ونقل  معاون       ◄
پياده  طرح  اجرای  از  قم  شهرداری 
تا  قم  محالت  از  دریکی  پيوسته  راه های 

داد. خبر  سال  پایان 
محالت  اهميت  به  طبيبی  مسعود 
اشاره  ترافيک  و  حمل ونقل  حوزه  در 
و  ایمنی  ایجاد  باید  داشت:  اظهار  و  کرد 
جریان  آرام سازی  و  معابر  مناسب سازی 

شود. آغاز  محالت  از  ترافيک 
پياده  اجرای  مطالعات  انجام  وی 
کرد  مطرح  را  شهر  در  پيوسته  راه های 
از  یکی  گذشته  سال  چند  در  افزود:  و 
اجرای  انجام شده  که  طرح های مطالعاتی 

بوده  شهر  سطح  در  پيوسته  پياده راه های 
توسط  محله  دو  آناليز  و  مطالعات  که 
محالت  از  یکی  طرح  و  انجام شده  مشاور 

است. قرارگرفته  اجرا  مرحله  در 
شهرداری  ترافيک  و  حمل ونقل  معاون 
پياده راه سازی  اجرای  کرد:  تصریح  قم 
در  امسال  محله  دو  این  از  یکی  حداقل 
بودجه سال 1401 دیده شده و اميدواریم 
از  یکی  در  را  طرح  این  سال  پایان  تا 
محالت اجرا کرده تا بتوانيم ارتباط خوبی 
مسير  ایمن سازی  برای  محالت  اهالی  با 

کنيم. برقرار 
پياده راه سازی  طرح  ویژگی های  وی 

قرارداد  موردبررسی  را  محالت  در  پيوسته 
اجرای  معبر،  مناسب سازی  کرد:  بيان  و 
خط کشی و ایمن سازی معبر در این طرح 
جميع  از  و  کامل  به صورت  تا  دیده شده 
جهات نيازهای ترافيکی محله رفع شود تا 
ایمن تری  و  ساده  حرکت  بتوانند  ساکنان 

باشند. داشته  محله  در 
از  یکی  کرد:  ابراز  پایان  در  طبيبی 
اجرای  ترافيک  جریان  آرام سازی  راه های 
کامل امکان های ترافيکی در کنار آموزش 
آینده ای  در  بتوانيم  تا  بوده  رفتارسازی  و 
ترافيکی  رفتارهای  تغيير  شاهد  نزدیک 

► باشيم.     شهروندان 

ساماندهی  حوزه  در  اقدامات       ◄
به ویژه  قم  به  خروجی  و  ورودی  مبادی 
در  قبل  ماه های  از  سه،  منطقه  در 
این  خروجی  که  داشت  قرار  کار  دستور 
رضایتمندی  افزایش  ساماندهی ها، 
داشته  همراه  به  را  نوروز  ایام  در  مردم 

. ست ا
شهرهای  یکی  به عنوان  قم  شهر 
محور  سال  طول  تمام  در  کشور،  مرکزی 
معنا  بدان  است.  استان   17 مواصالتی 
استان   17 به  تردد  برای  مسافران  که 
هستند؛  قم  شهر  از  عبور  به  ناگزیر  کشور 
که  نقاطی  مهم ترین  از  یکی  رو  همين  از 
و  مسافران  از  استقبال  برای  شهرداری 
مبادی  ساماندهی  داشته  نظر  در  زائران 

است. خروجی  و  ورودی 
و  ساماندهی ها  این  اهميت 

مناسبت های  در  می توان  را  رسيدگی ها 
شعبان  نيمه  ایام  نوروز،  ایام  مثل  مختلف 
و… که  شهر قم هدف مسافرت ميليون ها 

کرد. مشاهده  است،  مسافر  و  زائر 
که  بود  زمانی  نيز   1400 سال  اواخر 
کرونایی،  محدودیت های  سال   2 از  بعد 
حتی  و  هزار  صدها  ورود  مهيای  قم  شهر 
و  زائر شد. ساماندهی  و  ميليون ها مسافر 
بهسازی معابر و مبادی ورودی و خروجی 
خروجی  مثل  نقاطی  در  به ویژه  قم 
قم-  عوارضی  به  منتهی  اميرکبير  آزادراه 
 72 شهدای  ميدان  ساماندهی  کاشان، 
سپهبد  بلوار  خروجی  فدک،  پایانه  و  تن 
کمربندی  به  منتهی  سليمانی  شهيد 
تن   72 شهدای  ميدان  و  علی)ع(  امام 
معضلی  به  که  بود  مواردی  مهم ترین  از 
شهروندان  و  مسافران  برای  جدی 

شهرداری  رو  همين  از  بود؛  تبدیل شده 
قابل توجهی  اعتبارات  تخصيص  با 
را در دستور کار  پروژه ها  این  به  رسيدگی 

داد. قرار 
اصالح و ساماندهی آسفالت محدوده 

عوارضی قم - کاشان
امور  معاون  باقری  سيدمحمدصادق 
ضمن  قم  شهرداری  سه  منطقه  زیربنایی 
گالیه های  به  پاسخ  در  گزارشی  ارائه 
مبادی  محدوده  پيرامون  شهروندان 
منطقه  این  در  قم  و خروجی شهر  ورودی 
گالیه  موارد  از  یکی  داشت:  اظهار 
بلوار  آسفالت  روکش  وضعيت  شهروندان 
با  که  بود  سليمانی  قاسم  سردار  سپهبد 
ساماندهی  برای  قم  شهردار  تأکيدات 
مبادی ورودی و خروجی شهر، این پروژه 
مسافران  از  استقبال  و  نوروز  ایام  برای 

در  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  نوروزی 
زه  آسفالت،  ترميم  و  توزیع  راستا  همين 
این  برای  الزم  جدول گذاری های  و   کشی 

شد. تکميل  پروژه 
وضع  ساماندهی  به  همچنين  وی 
شهيد  سپهبد  بلوار  آسفالت  نامناسب 
طرح  این  گفت:  و  کرد  اشاره  سليمانی 
شهرداری  کار  اولویت  در  ویژه  به طور 
اتوبان  محدوده  تا  و  گرفت  قرار   3 منطقه 

شد. تکميل  قم-کاشان 
با  باديان  شهید  ورودی  ساماندهی 

تومانی میلیارد   ۱۴ بودجه 
ورودی  نامناسب  وضعيت  ساماندهی 
قم- عوارضی  ابتدای  در  بادیان  شهيد 
معاون  که  بود  دیگری  موضوع  کاشان 
امور زیربنایی منطقه سه شهرداری قم به 
 1400 بودجه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  آن 
پروژه  برای  تومانی  ميليارد   14 اعتبار 
شهيد  ورودی  آسفالت  روکش  تعویض 
نظر  در  سليمانی  شهيد  بلوار  تا  بادیان 
مبلغ  این  تخصيص  با  که  بود  گرفته شده 
نيز  پروژه  این  پيمانکار  با  قرارداد  عقد  و 

می رسد. اتمام  به   1401 سال  در 
هزار  دو  انجام  باقری،  گفته  به 
عمليات  اجرای  و  جدول گذاری  مترمربع 
برای جمع آوری آب های سطحی  زه کشی 
کاشان  قم-  ورودی  ساماندهی  پروژه  در 
اقدام دیگری بود که شهرداری در آستانه 
انجام  با  عالوه  داد.  انجام  نوروز  ایام 
امکان  پروژه  این  در  زه کشی  عمليات 
جدید  آسفالت  از  طوالنی مدت  استفاده 
این مسير فراهم شده است. نبود زه کشی 
این  آسفالت  تخریب  در  مهم  علل  از  یکی 

است. بوده  محدوده 
سه  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
آسفالت  روکش  تعویض  قم،  شهرداری 
را  سليمانی  شهيد  بلوار  از  قم  خروجی 
کرد  عنوان   1401 سال  برای  پروژه ای 
اصالح  پروژه  این  در  داشت:  اظهار  و 

با  سطحی  آب های  هدایت  آسفالت، 
است،  موردتوجه  انهار  ایجاد  و  زه کشی 
سال  پيش بينی های  اساس  بر  که 
اقدامات  مجموع  گفت  می توان  آینده 
قم  شهر  خروجی  و  ورودی  ساماندهی 
تا  سليمانی  شهيد  سپهبد  بلوار  محور  از 

می شود. تکميل  بهار  پایان 
و  تن   72 شهدای  ميدان  ساماندهی 
در  بين شهری  اتوبوس های  ساماندهی 
آن  به  وی  که  بود  موضوعی  ميدان  این 
اشاره کرد و یادآور شد: سکوهای اتوبوس 
 72 شهدای  ميدان  در  تهران  مقصد  به 
و  نظارتی  دوربين های  که  تعبيه شده  تن 
پليس به این موضوع نظارت دارد، عالوه 
توقف  منع  بين شهری  اتوبوس های  آن  بر 
پياده  برای  تن   72 شهدای  ميدان  در 
منظور  این  به  دارند.  مسافران  کردن 
آماده سازی  کار  این  برای  فدک  پایانه 
را  مسافران  می توانند  اتوبوس ها  و  شده 

کنند. پياده 
ايام  آماده سازی کمپینگ فدک ويژه 

نوروز
در  فدک  هکتاری   7 بوستان  ازآنجاکه 
از  یکی  به عنوان  تن   72 شهدای  ميدان 
مبادی ورودی- خروجی استان قرار دارد، 
را  بوستان  این  شهرداری  رو  همين  از 
و  زائران  برای رفاه حال  به عنوان کمپينگ 

کرد. آماده سازی  نوروزی  مسافران 
تبليغات  با  اینکه  بيان  با  باقری 
گرفته شده  نظر  در  تابلوهای  و  محيطی 
به  کمپينگ  و  استراحت  برای  مسافران 
تن   72 شهدای  ميدان  در  فدک  بوستان 
برای  کرد:  خاطرنشان  می شدند  هدایت 
 3 منطقه  بوستان های  همه  نوروز  ایام 
با   فدک  کمپينگ  اما  شد،  آماده سازی 
چشمه   50 آالچيق،  و  سکو   400 ایجاد 
الزم  امکانات  سایر  و  بهداشتی  سرویس 
مسافران  از  پذیرایی  آماده  تعبيه شده 

► بود.     نوروزی 

●  اجرای طرح پیاده راه های پیوسته در یکی از محالت قم تا پایان سال   ●

●  ساماندهی مبادی ورودی و خروجی قم عیدی شهرداری به مسافران نوروزی   ●



◄     یک مطالعه گر تاریخی گفت: ایران 
کشوری ميراث ساز است که به همان اندازه 
نيز متاسفانه ميراث سوز تلقی می شود که 
از  ناشی  تاریخی  آثار  تخریب  و  ویرانی  این 
عدم  و  شهری  مسئوالن  مطلق  گاهی  ناآ

است. آن ها  واحد  مدیریت 
دیروز تعطيالت عيد نوروز به اتمام رسيد 
و مثل سالهای قبل مردم و مسافران در یک 
حضور  قم  هميشگی  مقدس  اماکن  سری 
ادامه  خود  مسافرت  به  ادامه  در  و  یافتند 
برای  چندانی  وقت  معمول  طبق  و  دادند 
بهترین  و  زیباترین  از  یکی  در  زدن  گشت 
نقاط تاریخی و فرهنگی و جغرافيای کشور 

نگذراندند.
و  آموزان  دانش  حتی  نه  که  مردم 
از  هم  قم  نخبگان  حتی  و  دانشجویان 
هستند. اطالع  بی  هایی  ظرفيت  چنين 
انسان ها  تمدن  و  فرهنگ  دیرباز  از 
خود  ملت  هویت  و  تاریخ  حفظ  گرو  در 
می سازد  هویت  که  تاریخی  بوده است، 
برای کشوری و اصالت و ریشه به آن هدیه 

. هد می د
که  است  ميراث ساز  کشوری  ما  ایران 
دولت  سرافرازی  و  شکوهمندی  آوازه 
تاریخش زبانزد خاص و عام بوده و هست، 
دیار  این  باستانی  و  تاریخی  شگرف  آثار 
ایرانيان  اصيل  فرهنگ  و  تمدن  از  نشان 
را  وی  هزارساله  چندین  قدمت  که  است 

می کند. نمایان 
و  باستانی  آثار  کشوری  هر  شناسنامه 
باستانی  آثار  است،  آن  فرهنگی  ميراث 
هر  تمدن  و  تاریخچه  قدمت،  که  است 
پس  می کند،  مشخص  را  سرزمينی 
ضروری  امری  آن ها  از  حراست  و  حفاظت 
نيز  مختلف  نسل های  و  است  مغتنم  و 
چون پيشينيان باید از این ميراث اجدادی 

کنند. پاسداری 
اول  رده های  در  نيز  ایران  ما  کشور 
گران مایه  ابنيه های  و  باستانی  آثار  دارنده 
و  می باشد  جهان  در  فرهنگی  و  تاریخی 
جهان  تمدن  و  فرهنگ  کهن ترین  دارای 
جهان  دیگر  کشورهای  چون  نيز  ما  است، 
را  پدری  ميراث  این  از  صيانت  وظيفه 

داریم.
هر شهر و دیار این کشور پهناور نشانی 
و  دارد  آن  پيشينيان  هویت  و  نام داری  از 
آثار تاریخی موجود در هر دیاری ارزشمند 
به  تاریخی  آثار  توجه است، حفظ  و شایان 
فرهنگی  مزایای  از  وسيعی  طيف  لحاظ 
از  لذا  است،  اهميت  دارای  اجتماعی  و 
منطقه  ساکنان  فرهنگی  و  اجتماعی  رفاه 
را  جوامع  مدنی  غرور  می کند،  حمایت 
می تواند  اندازه  همان  به  و  می دهد  ارتقا 
اهداف  به  دست یابی  برای  وسيله ای 
اقتصادی بلندمدت همچون رشد و احيای 
تأمين  و  کوچک  مشاغل  شهرها،  مجدد 

باشد. مسکن 
و  بااصالت  شهرهای  از  یکی  قم  استان 
اندازه  به  قدمتی  که  است  ایران  قدیمی 
تاریخی  آثار  و  دارد  اسالم  از  قبل  تاریخ 
داده،  جای  خود  درون  در  نيز  را  زیادی 
به  طورکامل  به  هنوز  آثار  این  طرفی  از 
را  آن ها  مردم  و  نشده اند  شناسایی  مردم 
باید  آثار  این  که  حالی  در  نمی شناسند 
معرفی شود چرا که موجب جذب گردشگر 
و افزایش مدت اقامت زائران و مسافران در 
از  بيش  را  این شهر  می شود هویت  استان 

می کند. نمایان  پيش 
و  شناس  قم  محسنی،  محسن  سيد 
گذشته  سالهای  در  که  تاریخی  پژوهشگر 
زمينه  در  قمی  نخبگان  ترین  فعال  جزو 
در  فرهنگی  و  علمی  مباحث  نشر  و  توليد 
بيان  ما  با  گفتگو  در  است  بوده  حوزه  این 
قم  شهر  پيشينه  عمده  دليل  دو  به  کرد: 
آثار  اول  می گردد،  باز  اسالم  از  قبل  به 
هم  و  اسالم  از  قبل  دوران  از  باقی مانده 

از  قبل  قم  وجود  بر  داللت  تاریخی  متون 
وجود  که  تاریخی  آثار  لذا  داشته،  اسالم 
مجاورت  در  خان  قلی  شاه  تپه  مثل  دارد 
شاه  نزدیک  که  دختر  قلعه  و  مطهر  حرم 
شد  تخریب  انقالب  از  بعد  و  بود  جمال 
اینکه  ضمن  هستند  مدعا  این  شاهد 
شهر  محالت  از  خيلی  در  االن  که  اسامی 
اسامی  همه  قم  اطراف  روستاهای  و  قم 

است. باستانی  ایرانی 
استان  این  اسالم  از  قبل  افزود:  وی 
که  بوده  فراوانی  آتشکده های  دارای 
به  است،  شهر  این  بودن  باستانی  بر  دال 
بودند  مذهبی  که  جمکران  محله  خصوص 
اما مذهب آن ها زرتشتی بوده است، بعد از 
یک  به  شهر  این  به  اعراب  آمدن  با  اسالم 
آمدن  با  و  می شود  مبدل  شيعه نشين  شهر 
حضرت معصومه )س( و تدفين ایشان این 
شهر نقش مذهبی شيعی به خود می گيرد 
و تدفين امامزاده های متعددی نيز در این 

می شود. مذهبی  کامال  قم  شهر 
مهم  ميراث  دو  شدن  قائل  با  محسنی 
ميراث  کرد:  خاطرنشان  قم  برای  تاریخی 
دو  طبيعی  ميراث  و  تاریخی  و  فرهنگی 
این  که  است  توجهی  قابل  و  مهم  ميراث 
در  داده،  جای  خود  داخل  در  استان 
صاحب الزمان  مسجد  بر  عالوه  جمکران 
گبری  قلعه  جمکران  روستای  نزدیکی  در 
بر  مشرف  کوهستان  در  آن  از  باالتر  و 
نظر  به  که  دارد  وجود  سيرو  قلعه  جمکران 
بی نظير  بسيار  جاذبه های  از  یکی  بنده 
شهر قم است که دست کمی از قلع الموت 
ندارد،  بوده  آن ساکن  در  صباح  حسن  که 
لذا متاسفانه مغفول مانده و نه ترميم شده 

است. پذیرا  را  گردشگری  نه  و 
جاذبه های  دیگر  درخصوص  وی 
این  بر  عالوه  کرد:  اظهار  قم  استان 
این  در  نيز  متعددی  امامزاده های  آثار 
چهل  امامزاده  مثل  دارد،  وجود  شهر 
امامزاده  جعفر،  علی بن  امامزاده  اختران، 
احمد،  شاهزاده  امامزاده  خاکفرج، 
احمد  امامزاده  علی،  سيد  شاه  امامزاده 
در  که  متعددی  امامزاده های  و  ميانی 
بسياری  متاسفانه  که  است  استان  این 
تاریخی  ابنيه  نظر  از  امامزاده ها  این  از 
و  شدند   تخریب  دچار  انقالب   از  بعد 
بسيار  که  شده  آن  جایگزین  نو  سازه های 
حرکت نادرستی است، چرا که این سازه ها 
و  ترميم ها  این  آثار  پيشينه  به  توجه  بدون 
تعميرات و متغييرات صورت گرفته که غير 
بعد  و  قبل  که  تغيير  دليل  به  است  اصولی 

می شود. ابنيه  این  دچار  تعمير  از 
عمومی  کتاب  یک  ما  افزود:  محسنی 
حسين  نویسندگی  به  پاکان  تربت  نام  به 
اساتيد  از  که  داریم  طباطبایی  مدرسی 
بعدها  که  بوده  قم شناسی  امر  در  متبحر 
در  و  داده  تغيير  را  خود  مطالعاتی  سير 
یک  بعنوان  آمریکا  و  اروپا  دانشگاه های 
این  در  لذا  دارد،  تدریس  معتبر  استاد 
استاد  این  توصيفات  و  مشاهدات  کتاب 
خوبی  به  تاریخی  اماکن  و  امامزاده ها  از 
تغييرات  چه  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
بنایای  امر  در  اصولی  غير  و  نادرست 
در  کتاب  این  طرفی  از  داده،  رخ  تاریخی 
تغييرات  خوبی  به  و  شده  منتشر   56 سال 
تعميرات  و  توجه  عدم  دليل  به  دهه  چهار 
می کند. نمایان  را  اصولی  غير  تغييرات  و 
و  تاریخی  های  پژوهش  فعال  این 
مطالعاتی با اشاره به ميراث طبيعی استان 
برادران یک  قم تصریح کرد: پشت کوه دو 
وجود  کوچکی  ارتفاعات  سلسله  سری 
شهرک  تا  طرف  یک  از  آن  دامنه  که  دارد 
صرم  روستای  تا  دیگر  طرف  از  و  پردیسان 
می توان  اینجا  از  و  دارد  ادامه  لنگرود  تا 
و  کرد  استفاده  پارک  ژئو  یک  بعنوان 
را  زیادی  خارجی  و  داخلی  گردشگران 

کرد. طبيعی  ميراث  این  جذب 

محسنی بزرگ مردان خطه قم را نيز جزو 
ميراث ملی و فرهنگی ارزشمند این استان 
می توان  معاصر  دوران  از  افزود:  و  برشمرد 
قانون نویسی  پدر  فاطمی  محمد  سيد  به 
ایران و نویسنده قانون مدنی ایران، استاد 
برجسته ترین  از  یکی  که  معمار  حسن 
سازنده  و  است  ایران  تاریخ  طول  معماران 
صحن  سازنده  مطهر  حرم  سازنده  تيمچه 
خود  است،  حمزه  شاه  گنبد  سازنده  و   نو 
بسيار  گنبدهای  از  یکی  حمزه  شاه  گنبد 
بدیع و نادر کشور ایران است که نمونه آن 
را در هيچ نقطه ای از ایران نمی توان یافت.

بازار  و  نو  بازار  بزرگ،  بازار  محور  به  وی 
گنجينه های  از  یکی  که  کرد  اشاره  کهنه 
ارزشمند است که اگر به آن توجه شود و به 
خوبی مرمت گردد، با استفاده از استادان 
مرمت  و  باستان شناس  و  مردم شناس 
می توان  دارند  کاری  تجربه  که  کارانی 
اماکن  و  کهنه  ميدان  و  کهنه  بازار  محور 
مدرسه  جامع،  مسجد  مثل  را  آن  پيرامون 
که  ری  دروازه  محور  و  خان  جهانگير 
اگر  لذا  ترميم شود،  متاسفانه آسيب دیده 
آن ها  برای  و  قرار می گرفت  مورد مطالعات 

برنامه صحيح تدوین و ایجاد می شد به نظر 
این فعال مطالعات تاریخی یکی از مناطق 
توجه  مورد  و  است  استان  جذاب  بسيار 
این  ایشان  لذا  می شد،  واقع  گردشگران 
گنجينه  که  کرد  تلقی  الهی  هدیه  را  ابنيه 

است. استان  در  ارزشمندی  بسيار 
محسنی افزود: در ميدان کهنه مناره ای 
فيض  مسجد  زندیه،  دوره  مناره  به  معروف 
این  همه  که  قياسيه  مدرسه  گلدسته  دو  و 
متاسفانه  لذا  است،  هم  به  نزدیک  ابنيه 
این  ژرفی درخصوص  و  دقيق  مطالعات  ما 
نداریم  هم  درستی  برنامه  و  نداریم  اماکن 
متحول  را  قم  اقتصاد  همه  می توانست  که 

دهد. حرکت  و  کند 
استان  مسئولين  نقش  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  گران بها  آثار  این  حفظ  در 
مدیریت  عنوان  تحت  مدیریتی  یک  ما 
ميراث  شهرداری،  شامل  که  داریم  شهری 
و  راه  اداره  و  اوقاف  اداره  فرهنگی، 
شهرسازی می شود که بيشترین دخالت را 
دارند،  را  استان  اجتماع  حتی  و  کالبد  در 
نظر  از  و  هستند  متخصص  مدیران  این 
هستند،  مسلط  خود  کاری  حيطه  بر  فنی 
مفقود  مدیران  این  همه  در  عنصر  یک  اما 
گاهی مطلق از هویت و تاریخ  است و آن ناآ
و فرهنگ قم است و بنده به طور قاطع این 
حرف را تصدیق می کنم چراکه این آقایان 
نه  و  دارند  نوشته ای  نه  دارند  آثاری  نه 
گاهی  مطالعاتی دارند نه سخنانی دال بر آ
از  عملی  حيطه  در  نه  و  دارد  وجود  آن ها 

فرهنگ  تاریخ،  بر  تسلط  که  مشاورانی 
بنده  لذا  می کنند،  استفاده  هویت  و 
دانشگاهی  مدارک  و  تخصص  بر  خرده ای 
اما  نمی گيرم  مدیران  این ها  تجارب  و 
شهر  هویت  و  فرهنگ  و  تاریخ  درخصوص 
مغفول  مدیریت شان  در  گاهی  آ عنصر  قم 

است.
دستگاه های  این  همه  ایراد  محسنی 
حوزه  در  صرفا  مطلق  گاهی  ناآ را  نامبرده 
عدم  و  استان  هویت  و  فرهنگ  تاریخ، 
ابنيه  حفظ  خصوص  در  واحد  مدیریت 
و  برد  نام  قم  شهر  طبيعی  و  تاریخی 
تاریخی استان قم یک ميراث  بافت  گفت: 
ارزشمندی است که به آشفته بازاری وسيع 
مبدل شده، لذا کل بافت تاریخی قم 300 
هزار   12 قم  وسعت  کل  و  است  هکتار 
این  نتوانستند  مسئوالن  و  است  هکتار 
کنند،  صحيح  مدیریت  یک  را  هکتار   300
لذا نسبت به بافت تاریخی شناخت ندارند 
و این بافت را فرسوده می بينند، درصورتی 
بسيار  فرسوده  بافت  با  تاریخی  بافت  که 
متفاوت است، درحالی که در صحبت های 
فرسوده  تاریخی  بافت  به  دستگاه ها  این 

. یند می گو
احتمال  تاریخی  بافت  افزود:  وی 
با  فرسوده  این  اما  دارد  را  فرسودگی 
فرسوده ای که در دوران معاصر ایجاد شده 
بافت  لذا  دارد،  آسمان  تا  زمين  از  تفاوتی 
تفاوت  معاصر  فرسوده  با  تاریخی  فرسوده 
فرسوده  بافت  و  دارد  ماهوی  و  معنایی 
بافت  اما  دارد  را  ترميم  ارزش  تاریخی 
فرسوده دوران معاصر و پيرامون شهر ارزش 
ترميم ندارد، از طرفی این مدیران تعریفی 
از بافت تاریخی ندارند و تاکيد بر لفظ لکه 
می توانستند  که  درحالی  دارند،  تاریخی 
فرهنگی  مستقل  کارشناسان  استفاده  با 
تاریخی  بافت  از قم  چه در قم و چه خارج 
قم را تحت مطالعه قرار داده و برنامه ریزی 

می کردند. ترسيم  آن  برای  صحيحی 
فرایند  این  شاید  داد:  ادامه  محسنی 
زمان بر باشد و درآمد شهرداری را به تعویق 
و تقليل بيندازد اما در دراز مدت بر ارزش 
بافت  لذا  می افزاید،  قم  استان  افزوده 
پيدا  شناخت  و  شود  مطالعه  اگر  تاریخی 
شود چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی 
دنبال  به  را  فوق العاده ای  افزوده  ارزش 
دارد که این ایرادات در مدیریت شهری قم 

می خورد. چشم  به 
مطالعات  و  فعاليت  به  اذعان  با  وی 
از دوران  به صورت ذوقی  تاریخی خود که 
نوجوانی آغاز کرده، خاطرنشان کرد: بنده 
دوران  بدو  از  پراکنده  و  متفرقه  طور  به 
در  و  دادم  انجام  را  این مطالعات  نوجوانی 

افشار؛  ایرج  مرحوم  به  نامه ای   64 سال 
ارسال  بين المللی،  سطح  در  شناس  ایران 
در  ایشان  توسط  یادداشت  این  و  کردم 
روزی  طرفی  از  شد،  چاپ  آینده  مجله 
خصوص  در  مطالعاتی  من  که  نيست 
حجم  با  و  حال  این  با  و  باشم  نداشته  قم 
بنده  که  مقاالتی  و  مطالعات  از  وسيعی 
نمی توانم  تاریخی  متون  خواندن  و  دارم 
حتی  و  دارم  اطالع  قم  تاریخ  از  بگویم 
قم  تاریخ  درباره  نوشتن  صفحه  یک  توان 
این مدیران  که  اینجاست  و جالب  ندارم  را 
به  و بدون هيچ مطالعاتی دست  به راحتی 
تخریب ابنيه تاریخی می زنند و بدون تفکر 
طرفی  از  و  می زنند  آسيب  تاریخی  آثار  به 
شهيدان  طرح  ایجاد  از  سخن  اشتياق  با 
درصورتی  می آوردند،  ميان  به  برقعی 
صحيح  برنامه ریزی  و  درایت  اندکی  با 
خانواده های  همه  زندگی  هزینه  می توانند 

کنند. تأمين  را  قمی 
خود  مشاهدات  به  اشاره  با  محسنی 
کرد:  اظهار  آسيایی  کشورهای  سایر  در 
به  خود  سفرهای  در  که  تجربه ای  با  بنده 
قبرس، لبنان و امارات که حرف اول را در 

جهان  حتی  و  منطقه  در  مدرن سازی  امر 
این  لحاظ کردن سياست خارجی  از  فارغ 
در  زیادی  درایت  و  دقت  با  می زند  کشور، 
و  می کنند  تالش  خود  تاریخی  آثار  حفظ 
ابنيه  تخریب  به  دست  بی رحمی  چه  با  ما 
ميراث  ملت  ما  می زنيم،  خود  تاریخی 
سازی هستيم و به همان اندازه نيز ميراث 

هستيم. سوز 
یک  قم  شهر  گفت:  پایان  در  محسنی 
بسيار  مذهبی  نظر  از  و  است  علمی  شهر 
اساتيد  و  است  جامع  و  کامل  و  فرهيخته 
راستای  در  استان  این  در  نيز  متبحری 
می کنند،  تالش  مذهبی  و  علمی  پيشرفت 
قوی  افراد  مذهبی  و  علمی  حوزه  در  لذا 
فرهنگ  و  تاریخ  حوزه  در  اما  دارند  وجود 
به  زیادی  بسيار  کاستی  و  کم  قم  هویت  و 
تامل  و  توجه  شایان  که  می خورد  چشم 

است. بيشتری 
حفظ آثار تاریخی وظيفه خطيری است 
انجام  برای  باید  که سردمداران هر شهری 
فرهنگی  ميراث  لذا  کنند،  علم  قد  آن 
دارای یک پتانسيل مهم برای توسعه است 
و پروژه های توسعه آن نه تنها چالشی برای 
بلکه  می کند  فراهم  تاریخی  منابع  حفظ 
رشد  برای  مثبت  ابزاری  به عنوان  می تواند 
آنچه  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  نيز  تغيير  و 
و  هوشمندانه  تدابيری  اتخاذ  است  مسلم 
با درایت است تا در پرتو آن ضرورت حفظ 
جامعه  یک  تاریخی  و  فرهنگی  ميراث 

► لحاظ شود.    
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ع بهار قرآن در امتداد  طلو
فصل بهار

چاوشی: هدی سادات 
انجام  برای  و  شویم  آداب دان  تا  آمد  آمد؛  قرآن  نزول  و  قرآن  بهار  ماه 
گوهر  گفتار  و  ربانی  رفتار  ملکوتی،  منش  نورانی،  قلب  به  فریضه  هر 
بار رسول خدا)ص( اقتدا کنيم. او که روح قرآن در هيبت و جانش از 

شد. متجلی  نزول  شأن  براساس  و  مفهوم  به صورت  ابتدا 
و  شویم  قرآن خوان  تا  آمد  آمد؛  بهار  فصل  امتداد  در  قرآن  بهار  ماه 
از  اعم  انسانيت  جامعه  شدن  گين  عطرآ و  زیبایی  سبب  شکوفه وار 
بر  نو  خرقه  که  همانطور  تا  آمد  شویم.  جهانی  و  اجتماعی  فردی، 
به  بسته  با طبيعت  و همراه  آدم ها همدالنه  ما  و  پوشانده شد  طبيعت 
امروز  از  کردیم،  نو  را  خود  خانه  و  پوشاک  و  لباس  و  خرقه  خود  توان 
برهه  یک  در  هم  آن  شدن  شرطی  به واسطه  نه  وظيفه؛  یک  به عنوان 
خاص، بلکه قرآن را هدیه ای از سوی خداوند متعال و ولی او بدانيم و 
با وجود خویش و از عمق جان قرآن خوان شویم که قرائت قرآن صرفا 
و  لحن  از  تقليد  با  عربی  کلمه  چند  تالوت  و  بيان  در  شدن  محصور 

نيست. غيرمعصوم  انسان های  از  خاصی  افراد  صوت 
قرائت قرآن و خواندن قرآن یعنی جز آنچه خواست الهی است و کالم 
هيچ  ما  هنوز  که  کالم؛  در  خواه  عمل  در  خواه  نگویيم.  سخن  قرآن 
الگوی  به عنوان  امامان  دیگر  و  اسالم  مکرم  پيامبر  از  لحنی  و  صوت 
سبک  به  را  قرآن  که  ندیدیم  را  فرزانه ای  عالم  حتی  و  نداریم  تقليدی 
قاری خاصی از کشوری خاص و با صدای قراء بخواند بلکه قراء بودن 
از قلب انسان و بر قلب انسان حاکم و نازل است که این اصل بيشتر 

است. اتحاد  شبيه 
دچار  تا  داریم  نگه  دور  حواشی  از  را  خود  که  است  ضرورت  یک  این 
اثرات و حمالت وضعی برخی صداها بر سلول های جان خود و پيکره 
و  نسنجيم  مادی مطلق  با مالک های  را  قرآن  خواندن  نشویم.  جامعه 
قرآن  که  نگيریم  بهره  صرف  مادیات  از  آن  ظاهری  قرائت  انجام  برای 
است  خودش  نفع  به  بگيرد  بهره  آن  از  بيشتر  شخص  هر  و  است  نور 
تحقيق  ترجيع  با  استماع صوت همراه  بر  پيش  از  بيش  که الزم است 
می تواند  کلمه  هر  که  کنيم  دقت  نامحرم  کلمه  بر  بيشتر  باید  کنيم. 
در  کنيم  دقت  باید  باشد.  داشته  باطنی  مفهومی  و  ظاهری  مفهومی 
دهيم  انجام  دم دستی  کارهای  که  نباشيم  روزمزد  کارگر  قرآن  بحث 
ابتدا  از  کنيم  آماده  قرآنی  رشد  برای  را  کودکی  است  قرار  اگر  بلکه 
شد  ایجاد  وقتی  کودک  چراکه  بزنيم،  پيوند  قرآن  مفاهيم  با  را  آن 
توجه  با  می توانيم  ولی  نيستيم  آن  بر  عميق  تغييرات  به  قادر  دیگر 
سهميه  او  دانشگاهی  مقاطع  برای  او  عملياتی  و  رفتاری  عملکرد  به 
قرار دهيم نه صرفا در توجه به رعایت چند مد و ادغام، آدم ها را به دو 

کنيم. تقسيم  قرآن نخوان ها  و  قرآن خوان ها  بخش 
انجام  برای  و  شویم  آداب دان  تا  آمد  آمد؛  قرآن  نزول  و  قرآن  بهار  ماه 
گوهر  گفتار  و  ربانی  رفتار  ملکوتی،  منش  نورانی،  قلب  به  فریضه  هر 
بار رسول خدا)ص( اقتدا کنيم. او که روح قرآن در هيبت و جانش از 

شد. متجلی  نزول  شأن  براساس  و  مفهوم  به صورت  ابتدا 
زیر  بودن  غرق  از  شده  هم  لحظه ای  تا  آمد  آمد؛  الهی  حبل  ماه 
دست  و  بيایيم  بيرون  محض،  نابينایی  و  ندانم کاری  خاِک  خروارها 
تا  بزنيم  گره  آن  لحظات  و  ساعت ها  روزها،  با  را  خود  پيمان  و  عهد 

یابيم. نجات 
ماه بهار قرآن و ضيافت الهی آمد؛ آمد تا در کيميای حميتش، تنفس 
را آغاز کنيم. جامعه را برای حيات مهدوی مهيا و زیور کنيم که تنفس 
اکسيژن  در  تنفس  فرای  قرآن چيزی  مفاهيم  به  آذین شده  در هوای 
و هوای پاک کنونی است و آنچه اثربخش است این است که از عمق 

جان به آن باور داشته باشيم و مفاهيم قرآن را عملياتی کنيم.
احيا  آن  شب های  در  معتکفان  که  ماهی  آمد.  خودسازی  ماه 
دعا  آن  به  ورود  برای  و  می گذارند  سر  به  را  قرآن  و  می گيرند 
را بر خود الزم می دانند.  می خوانند و قرائت دعاهای مختصر روزانه 
دعای  سحر،  دعای  افتتاح،  دعای  خواندن  شيرینی  که  ماهی 
و  محبان  همه  بر  کبير  جوشن  دعای  و  مجير  دعای  ثمالی،  ابوحمزه 

است. شده  چشيده  عاشقانش 

یادداشت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده 

باقيمانده  پالک  ششدانگ  سهم   1400 از  سهم   10 سهم   1/818 مقدار   :1
10487/35 اصلی بخش یک قم به استثنای بهاء ثمنيه عرصه و اعيان 10 سهم 
)مقدار یک مميز هشتصد و هجده سهم مشاع از ده سهم مشاع از هزار و چهارصد 
و  چهارصد  و  هزار  ده  از  فرعی  پنج  و  سی  باقيمانده  ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم 

اعيان ده سهم( و  ثمنيه عرصه  بهاء  استثناء  به  و هفت اصلی  هشتاد 
2: مقدار 3/636 سهم از 20 سهم از 1400 سهم ششدانگ پالک 10487/35 
سه  )مقدار  سهم   20 اعيان  و  عرصه  ثمنيه  بهاء  استثنای  به  قم  یک  بخش  اصلی 
و چهارصد  از هزار  بيست سهم مشاع  از  مميز ششصد و سی و شش سهم مشاع 
و  هشتاد  و  چهارصد  و  هزار  ده  از  فرعی  پنج  و  سی  ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم 
کالسه  به  مربوط  سهم(  بيست  اعيان  و  عرصه  ثمنيه  بها  استثناء  به  اصلی  هفت 

  139904030011004356
بایگانی  شماره  با   139904030011004356 کالسه   اجرائی  پرونده  بموجب 
9904660  له: نجمه السادات زهرائی پور عليه: وراث مرحوم مهدی بهرامی خواه 
)زهرا رنج دیده و محمدحسين بهرامی خواه و نجمه السادات زهرائی پور( 1: مقدار 
 10487/35 باقيمانده  پالک  ششدانگ  سهم   1400 از  سهم   10 سهم   1/818
)مقدار یک  اعيان 10 سهم  و  ثمنيه عرصه  بهاء  استثنای  به  قم  اصلی بخش یک 
سهم  چهارصد  و  هزار  از  مشاع  سهم  ده  از  مشاع  سهم  هجده  و  هشتصد  مميز 
ششدانگ پالک ثبتی باقيمانده سی و پنج فرعی از ده هزار و چهارصد و هشتاد و 

هفت اصلی به استثناء بهاء ثمنيه عرصه و اعيان ده سهم(
2: مقدار 3/636 سهم از 20 سهم از 1400 سهم ششدانگ پالک 10487/35 
سه  )مقدار  سهم   20 اعيان  و  عرصه  ثمنيه  بهاء  استثنای  به  قم  یک  بخش  اصلی 
و چهارصد  از هزار  بيست سهم مشاع  از  مميز ششصد و سی و شش سهم مشاع 
سهم ششدانگ پالک ثبتی سی و پنج فرعی از ده هزار و چهارصد و هشتاد و هفت 
اصلی به استثناء بهاء ثمنيه عرصه و اعيان بيست سهم( ، واقع در قم – قم نوقطار 

هفت متری شهيد کرمانی )خيابان شاه سيدعلی – نوقطار – نرسيده به پمپ گاز – 7 
به مرحوم علی خدری )سهم  – جنب چاه فراشاهی( متعلق  متری شهيد کرمانی 

االرث مرحوم مهدی بهرامی خواه( از طریق مزایده بفروش ميرسد:
مالکيت مرحوم علی خدری 20 سهم از 1400 سهم ششدانگ پالک 10487/35 
مورخ   50092 قطعی  سند  رونوشت  طبق  قم  یک  بخش  در  واقع  اصلی 
1357/03/03 دفتر 3 قم از امالک جاری و مشاعی است که تاکنون نقشه برداری 
نشده و مساحت مقسم ششدانگ آن مشخص نيست و مالکيت موصوف وفق ماده 
22 قانون ثبت منجر به ثبت در دفتر امالک، سيستم جامع امالک و صدور سند 
مالکيت نگردیده است و به موجب نامه شماره 140005830011004760 مورخ 
1400/08/18 اداره اجرای اسناد رسمی قم، تمامی سهم االرث احتمالی آقای 
و  ثمنيه عرصه  بهاء  استثناء  با  یازده سهم  از  دو سهم  معادل  بهرامی خواه  مهدی 

است. بازداشت شده  اعيان 
مالکيت آقای خدری از پالک ثبتی شماره باقيمانده 35 فرعی از 10487 اصلی 
بخش یک قم با توجه به اوراق مضبوط در پرونده و به موجب سند قطعی شماره 
39851 مورخ 1350/3/3 دفترخانه 3 قم، تمامی 10 سهم مشاع از 1400 سهم 
ششدانگ پالک ثبتی باقيمانده 35 فرعی از 10487 اصلی بخش یک قم به آقای: 
به موجب  و  انتقال شده است  علی خدری فرزند: بهرام ، شماره شناسنامه 281 
نامه شماره 140005830011000687 مورخ 1400/2/22 اداره اجرای اسناد 
رسمی قم، تمامی سهم االرث احتمالی آقای: مهدی بهرامی خواه معادل دو سهم 

از یازده سهم به استثناء بهاء ثمنيه عرصه و اعيان بازداشت شده است.
بيمه: ندارد  حقوق ارتفاقی: ندارد

ملک مورد مزایده از امالک جاری )ثبت نشده( می باشد.
مشخصات مورد مزایده:

پالک ثبتی فوق الذکر یک باب توليدی آجر فشاری می باشد که در حال حاضر 
تعطيل بوده و هيچگونه توليدی ندارد و قسمتی از آن برای دامداری استفاده می 

از پالک فوق طبق اعالم کارشناس نقشه برداری 3920  شود مساحت 30 سهم 
مترمربع می باشد پالک فوق دارای اعيانی حدود 500 مترمربع می باشد که شامل 

یک ساختمان مسکونی و یک ساختمان جهت نگهداری دام می باشد.
ارزیابی:

علی  و  ارزیابی  در  موثر  جهات  جميع  به  عنایت  با  دادگستری  رسمی  کارشناس 
است:  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  توافق  عدم  همچنين  و  کاربری  الخصوص 

ریال  مترمربع 55/000/000  ازای هر  به  مترمربع  به مساحت 3920  1- عرصه 
ریال   215/600/000/000 جمعا 

جمعا  ریال   15/000/000 مترمربع  هر  ازای  در  مترمربع   500 اعيانی   -2
ریال   7/500/000/000

ميليارد  سه  و  بيست  و  )دویست  ریال   223/100/000/000 مبلغ  به  ملک  کل 
برگزاری  جهت  خواه  بهرامی  مهدی  مرحوم  االرث  سهم  و  ریال(  ميليون  یکصد  و 
نود و سه  و  و پنج ميليارد و چهارصد  به مبلغ 35/493/181/818 )سی  مزایده 
ارزیابی گردیده  ریال(  و یکصد و هشتاد و یک هزار  و هشتصد و هيجده  ميليون 

است. 
مزایده1: مقدار 1/818 سهم 10 سهم از 1400 سهم ششدانگ پالک باقيمانده 
10487/35 اصلی بخش یک قم به استثنای بهاء ثمنيه عرصه و اعيان 10 سهم ، 
و 2: مقدار 3/636 سهم از 20 سهم از 1400 سهم ششدانگ پالک 10487/35 
از ساعت 9  اعيان 20 سهم  و  بهاء ثمنيه عرصه  به استثنای  اصلی بخش یک قم 
صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1401/02/05 در اداره اجرای اسناد رسمی 
ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خيابان  در  واقع  قم 

اسناد و امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
و  ميليارد  پنج  و  )سی  ریال   35/493/181/818 پایه  مبلغ  از  مذکور  مزایده 
هيجده  و  هشتصد  و  هزار  یک  و  هشتاد  و  یکصد  و  ميليون  سه  نود  و  چهارصد 
در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پيشنهادی  قيمت  باالترین  به  و  شروع  ریال( 

ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده 
واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره  به 
خریدار  حضور  و  باشد  می   965108576100000002171323512006
است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا 
از تاریخ برگزاری مزایده به حساب  التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز  مابه 
ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل  به حساب سپرده ثبت  را  مهلت مقرر، مانده فروش 
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عمليات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ 
ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از ماليات 
و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. و در صورت وجود مبلغ مازاد بر 
طلب بستانکار ، وفق ماده 125 ائين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت 
ماده  باشد وفق  مزایده  برنده  بستانکار  و همچنين چنانچه  بود  به خریدار خواهد 
125 آئين نامه اجرا اقدام ميگردد. در صورت توافق بر واریز غيرنقدی با بستانکار و 
نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی 
انتقال اجرایی  تنظيم سند  و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا 
دیگر می  مراجع ذیصالح  عنداللزوم  و  و شهرداری  دارایی  مفاصاحساب  به  منوط 
مزایده  بایست توسط شخص شرکت کننده در  واریزی می  باشد. در ضمن فيش 

باشد. شده  واریز 
و  بوده  مشاعی  و  جاری  امالک  از  مزایده  مورد  ثبتی  پالک  که  است  ذکر  به  الزم 
انتقال آن تابع امالک جاری و مشاعی می باشد و انجام مراحل انتقال اجرایی و رفع 

موانع نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد. )م الف 15091(
تاریخ انتشار آگهی: 1401/01/16

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

●  انتقاد پژوهشگر قم شناس از ناآگاهی تاریخی مدیران شهر   ●



◄     اتفاقات رخ داده در مشهد و پاشيدن اسپری 
حضور  برای  که  بود  بار  اولين  زنان  صورت  به  فلفل 
یک  ماجرا  این  اما  می آمد؛  پيش  ورزشگاه  به  زنان 
نخستين  برای  اینکه  و  داشت  هم  دیگر  »اولين« های 
فيفا  از  همزمان  صورت  به  جامعه  از  بخشی  بار 
تعليق  یا  تحریم  را  ایران  فوتبال  کرده اند  درخواست 
واقعيت  با  یکبار  ایران  در  سياست گذاران  تا  کند 
رفتارشان  نتيجه  که  بدانند  و  شوند  روبرو  موجود 

. چيست
بازی ها  سایر  لبنان،  و  ایران  بازی  از  پيش  تا 
هم  عراق  و  ایران  بازی  در  و  بود  دیگر  شهرهای  در 
زنان  از  نظر  مورد  بخش  تا  شد  بسياری  گزینش های 
ایران  بازی  کنند.  تماشا  فوتبال  و  بروند  ورزشگاه  به 
آخرین  و  نمی شد  برگزار  کشور  در  هم  جنوبی  کره  و 
بازی تيم ملی فوتبال ایران با لبنان بود که قرار بود در 
جهانی  جام  بازی های  هم  از  بعد  و  شود  برگزار  ایران 
وصف  این  با  نمی شد،  برگزار  ایران  در  آنهم  که  بود 
این  ورزشگاه  به  زنان  ورود  مخالفان  دغدغه  بزرگترین 
الحيلی  لطایف  هر  به  را  ایران  بازی  آخرین  که  بود 
برگزار کنند و بعد از آن هم تا پایان جام جهانی زمان 
است!  فرج  ستون  آن  به  ستون  این  از  و  است  زیادی 
اختيار  در  کار  برنامه ریزی  وقتی  معمول  طبق  اما 
گروهی کارنابلد و جاهل قرار بگيرد، طبيعی است که 

نمی آید. در  آب  از  درست  هم  آنها  پيش بينی های 
برنامه آنها از این قرار بود که بازی ایران و لبنان از 
را  ویژگی  این  مشهد  شهر  شود؛  برده  مشهد  به  تهران 
داشت که در آن سال های سال زنان )و حتی مردان( 
به  و  بوده اند  روبرو  بسياری  مدنی  محدودیت های  با 
)با  داشته  وجود  آن  در  سال ها  که  وضعيتی  خاطر 
عادت  محدودیت  به  دیگر  مشهد  زنان  که  تصور  این 
ورزشگاه  به  کمتری  زنان  اینکه  احتمال  کرده اند(، 
تهران  از  بازی  به همين دليل  بروند، بسيار کم است، 
گریبان  هم  فيفا  اینکه  برای  و  شد  منتقل  مشهد  به 

کمی  زنان  به  که  تصور  این  با  نگيرد،  را  فدراسيون 
اشتياق  اما  شد  انجام  هم  بليت فروشی  آمد،  خواهند 
زنان برای دیدن بازی های تيم ملی فوتبال کشورشان 
فراتر از تصور آنها و بانوانی که بليت هم خریده بودند 
مشکل  نخستين  که  بود  اینجا  آمدند؛  ورزشگاه  به 
اینهمه  با  نمی دانستند  امنيتی  مسئوالن  آمد:  پيش 
زن برای دیدن بازی به ورزشگاه مراجعه می کنند، چه 
کنند. از آنجا که در این موارد راه حل هميشه یکسان 
است و هيچ خرد و عقل اجتماعی وجود ندارد، همان 
و برخورد  مسير هميشگی در پيش گرفته شد: تهدید 
که  می شد  زنانی  با  برخوردها  این  اتفاقا  امنيتی.  تند 
بخش عمده ای از آنها چادری بودند اما آنها هم تمایل 
نزدیک  از  را  فوتبال کشورشان  ملی  تيم  بازی  داشتند 
آنجا  امنيتی  نيروهای  شاهکار  آخر  بخش  اما  ببينند. 
بود که در مقابل ایستادگی دخترانی که معتقد بودند 
بروند، اسپری های  به ورزشگاه  باید  و  بليت خریده اند 
فلفل بيرون آورده شد و به صورت آنها پاشيده شد. این 
معاصر  تاریخ  در  تصاویر  دردناک ترین  از  یکی  تصویر 
خواست  خاطر  به  تنها  که  است  باورنکردنی  و  بود 
»خودشان«  کشور  در  که  مردمی  با  معدود  گروه  یک 
از  را  »خودشان«  کشور  فوتبال  ملی  تيم  می خواهند 

شود. برخوردی  چنين  ببينند،  نزدیک 
چه  هستند؛  کار  سر  بر  که  مسئوالنی  عمده  تقریبا 
یک  از  قوه قضایيه، همه  و  دولت  در  و چه  در مجلس 
طيف سياسی هستند و به نوعی مخالف ورود زنان به 
ورزشگاه هستند؛ اما نحوه برخورد با زنان در مشهد به 
گونه ای بود که برای نخستين بار در تاریخ یک کشور، 
و  جمهور  رئيس  فوتبال،  بازی  یک  برگزاری  از  پس 
اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  و  کشور  کل  دادستان 
انتقاد  پيش آمده  وضعيت  به  همزمان  صورت  به 
موضع  نمی تواند  جمهور  رئيس  بود  طبيعی  کنند. 
دليل  همين  به  و  بگيرد  خود  پدرزن  مقابل  تندی 
بياورد، در  بی آنکه نامی از حجت االسالم علم الهدی 

دستوری به وزیر کشور ماموریت داد »جوانب حواشی 
کند.«  بررسی  را  شده  ایجاد 

داشت  تندتری  ادبيات  البته  کشور  کل  دادستان 
در  ورزشگاه  به  زنان  ورود  مخالفان  از  نيز  او  آنکه  با  و 
کرد  اعالم  برگزاری  مسئوالن  به  است،  کنونی  شرایط 
»آقایان باید عقلشان را به کار می انداختند« منتظری 
نداشته،  وجود  شرایط  اگر  که  داشت  انتقاد  این  از 
هم  قاليباف  محمدباقر  است.  شده  بليت فروشی  چرا 
واقعه  این  به  که  داد  پيگيری  قول  مجلس  جانب  از 

شود. رسيدگی 
کسی  نه  مواردی  چنين  در  داده  نشان  تجربه 
در  می شود  متوجه  کسی  نه  و  می پذیرد  مسئوليت 
پشت پرده دستور اصلی را چه کسی صادر کرده است. 
چنانچه تا این لحظه هم مسئوليت بر گردن فدراسيون 
کرده  بليت فروشی  نادانسته  که  شده  انداخته  فوتبال 
هم  فوتبال  فدراسيون  که  اینجاست  جالب  است! 
را  داده  رخ  اتفاقی  چه  بگوید  اینکه  جرات  و  جسارت 
بليت ها  را داده است:  ندارد و هجوترین پاسخ ممکن 
این  البته  و  خریدند!  بليت  نفر   9 فقط  و  بودند  جعلی 
از  زنان  چگونه  که  گذاشتند  مسکوت  را  ماجرا  بخش 
چرا  اینکه  یا  خریده اند  جعلی  بليت  فدراسيون  سایت 
وجود  جعلی  بليت  یک  حتی  مردان  بليت  ميان  در 
زنان  فقط  و  رفتند  ورزشگاه  به  راحت  آنها  که  نداشته 

بروند. نتوانستند  داشتند،  جعلی  بليت  چون 
نوشته »حداکثر  توضيح خود  فوتبال در  فدراسيون 
اشخاص  این  به  شده  دریافت  وجوه  ساعت   48 طی 
دردناک تر  نکته  یعنی  این  شد.«  خواهد  بازگردانده 
انگار موضوع  که  دادند  پاسخ  آنها طوری  که  بود  آنجا 
بليت  که  است  کسانی  پول  برگشت  انتقاد،  مورد 
بليت  پول  به پس دادن  را  یعنی کل ماجرا  خریده اند. 

داده اند! تقليل 
و  در مشهد  داده  رخ  اتفاقات  که  است  آن  حقيقت 
پاشيدن اسپری فلفل به صورت زنان اولين بار بود که 

این  اما  می آمد؛  پيش  ورزشگاه  به  زنان  حضور  برای 
ماجرا یک »اولين« های دیگر هم داشت و اینکه برای 
از  همزمان  صورت  به  جامعه  از  بخشی  بار  نخستين 
یا  تحریم  را  ایران  فوتبال  کرده اند  درخواست  فيفا 
تعليق کند تا سياست گذاران در ایران یکبار با واقعيت 
رفتارشان  نتيجه  که  بدانند  و  شوند  روبرو  موجود 
باورند  این  بر  ایران  فوتبال  تعليق  حاميان  چيست. 
نيست  ویژه ای  اتفاق  جهانی  جام  به  ایران  »نرفتن  که 
همان  نگرفتن  آن  بخش  خسارت آميزترین  احتماال  و 
نخواهد  ایران  به  که  است  ميليون دالری  پاداش چند 
و  داشت  خواهد  دستاورد  یک  ایران  تعليق  اما  رسيد 
آشنا  خود  جهالت  پيامدهای  را  مسئوالن  اینکه  آن 
جنسيتی  برابری  که  باشد  راهی  این  شاید  و  می کند 

شود.« اجرا  ایران  در  مورد  یک  در  دست کم 
آیا  اینکه  و  بدهد  جواب  حل  راه  این  نيست  معلوم 
تعليق فوتبال ایران توسط فيفا سياست درستی است 
یا خير. فعال فقط در ایران و افغانستان زنان حق ورود 
شرایط  در  افغانستان  تکليف  ندارند.  را  ورزشگاه  به 
توقع  وضعيت  این  در  فيفا  و  است  مشخص  کنونی 
ایران  برای  اما  ورود نمی کند  به ماجرا  و  ندارد  خاصی 
کشورهای  ليگ های  در  آن  بازیکنان  از  بسياری  که 
ساله  هر  آن  باشگاهی  تيم های  و  می کنند  بازی  دیگر 
در  و  می شوند  حاضر  قهرمانان  ليگ  مسابقات  در 
یافته،  راه  جهانی  جام  به  مداوم  نيز  اخير  سال های 
نيست  مشخص  حال  این  با  می کند.  فرق  ماجرا 
فيفا  ورود  عدم  یا  فيفا  ورود  اما  کرد.  خواهد  چه  فيفا 
که  اینجاست  مهم  نکته  بلکه  نيست،  اصلی  مسئله 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  و  امنيتی  سياست گذاران 
ایران کاری کرده اند که بخشی از مردم ایران حاضرند 
محبوب ترین ورزش در کشورشان تعليق شود و از همه 
آسيب  خودشان  و  شود  حذف  بين المللی  مسابقات 
این  و  آیند.  در  به  جهالت  از  کسانی  شاید  ببينند، 

► ماجراست.    بخش  تلخ ترین 
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نکنيم  رفتار  طوری  می کنم  تاکيد      ◄
و  اسالم  از  جوان ها  خصوص  به  مردم٬  که 
ورود  موضوع  در   ... شوند  زده  روحانيت 
به سادگی  به ورزشگاه نمی توانيم  خانم ها 
به هرحال  کنيم.  صادر  را  مجوز  این 
می کنند٬  بازی  فوتبال  که  مردانی  پوشش 
طوری است که از نظر اسالم باید از چشم 

باشد. دور  خانم ها 
بازی  روز  در  که  تلخی  بسيار  اتفاق 
داد٬  رخ  لبنان  با  ایران  فوتبال  ملی  تيم  
مربوط  بحث های  و  چالش  دیگر  بار 
و  اخبار  متن  به  را  زنان  محدودیت  به 
نحوه  اینکه  رساند.  روز  تحليل هایی 
شود  چگونه  باید  زنان  مطالبات  با  مقابله 
جامعه  از  بخشی  بی اعتمادی  از  هم  تا 
مطالبات  هم  و  کرد  جلوگيری  نظام  به 
با  گفتگو  موضوع  شد،  برآورده  متدینين 
روحانيت  جامعه  عضو  رهبر٬  محمدتقی 
است  اصفهان  موقت  جمعه  امام  و  مبارز 
خاص  سخن  صراحت  با  آن  البالی  که 
فرهنگی  و  اقتصادی  وضعيت  به  خود، 

دارد: متفاوت  اشاراتی  نيز  کشورمان 
به   امر  در  الزام هايی  چه  به  توجه 
تا  است  الزم  منکر  از  نهی  و  معروف 

نرود؟ سئوال  زير  عمل  نفس 
هم  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  در 
تفریط  هم  و  کنيم  دوری  افراط  از  باید 

تبليغ  زیاده روی کردن در  نکنيم. در واقع 
بخشی  می شود  موجب  شرعی  مسایل 
امر  شوند.در  زده  دین  به  نسبت  مردم  از 
از افراط  به معروف و نهی از منکر هم باید 
واقع  در  نکنيم.  تفریط  هم  و  کنيم  دوری 
شرعی  مسایل  تبليغ  در  کردن  زیاده روی 
به  نسبت  مردم  از  بخشی  می شود  موجب 
از  نهی  و  به معروف  امر  زده شوند.در  دین 
هم  و  کنيم  دوری  افراط  از  باید  هم  منکر 
کردن  زیاده روی  واقع  در  نکنيم.  تفریط 
می شود  موجب  شرعی  مسایل  تبليغ  در 
زده شوند. دین  به  نسبت  مردم  از  بخشی 

می دهید؟ توضیح 
در  شب  تا  صبح  خانم ها  نگویيم  مثال   
معلوم  چون  نيایند٬  بيرون  و  بمانند  خانه 
که  چيزی  تنها  نيست.  شدنی  که  است 
که  است  این  بخواهيم ٬  آنها  از  می توانيم  
اسالمی  کامل  حجاب  عمومی  معابر  در 
شان  در  رفتار  همچنين  و  کنند  رعایت  را 
همچين  باشند.  داشته  مسلمان  زن 
ورزشگاه  به  خانم ها  ورود  موضوع  در 
را  مجوز  این  سادگی  به  نمی توانيم 
مردانی  پوشش  به هرحال  کنيم.  صادر 
است  طوری  می کنند٬  بازی  فوتبال  که 
خانم ها  چشم  از  باید  اسالم  نظر  از  که 
از  نهی  که  آنجایی  از  البته  باشد.  دور 
دین  از  مردم  انزجار  بر  دليلی  نباید  منکر 

کاری  تدبيری  اتخاذ  با  می توانيم  باشد٬  
و  بروند  ورزشگاه  به  هم  زنان  که  کنيم 
سال  مثال  عنوان  نيفتند.به  گناه  به  هم 
حساسيت های  اصفهان  شهر  در  گذشته 
خانم ها  دوچرخه سواری  درباره  زیادی 
به  داشت  قضيه  به طوریکه  شد٬  ایجاد 
در  ما  می ِشد.  کشيده  باریک  جاهای 
اشکال  به  اشاره  ضمن  شهر  جمعه  نماز 
جلوی  خيابان  در  زنان  زدن  رکاب  شرعی 
تاسيس   پيشنهاد  است٬  نامحرمان  چشم 
خانم ها  که   دادیم  را  بانوان  ویژه  پارکی 
و  می کنند  دوچرخه سواری  هم  آنجا  در 
تاکيد  نمی افتند.  گناه  به  الحمدالله  هم 
به  مردم٬  که  نکنيم  رفتار  طوری  می کنم 
روحانيت  و  اسالم  از  جوان ها  خصوص 

شوند. زده 
میان  شکافی  معتقدند  برخی  اما 
... است  شده  ايجاد  روحانیت  و  مردم 

مردم  نگاه  تغيير  و  روحانيت  تضعيف 
به  روحانی ها، به این قضایا ربطی ندارد. 
به دليل  به روحانی ها  یعنی نق زدن مردم 
و  گرانی ها  تحت تاثير  که  است  فشاری 
است.بارها   ... و  بيکاری  نظير  مشکالتی 
را  من  جلوی  مغازه ها  یا  خيابان  در  مردم 
کردند  اعتراض  شرایط  به  نسبت  گرفته 
چون  می کنند.  هم  تندی  گاهی  حتی  و 
روحانيت  دست  حکومت  همه  اینکه  با 

با  را  خودشان  مسایل  مردم  اما  نيست٬ 
می دهند  ربط  روحانيت  جامعه  عملکرد 
باز  را  دلشان  عقده  روحانيون  پيش  و 
کمتر  که  است  حالی  در  این  می کنند. 

یا  کند  اختالس  روحانی  یک  دیده ایم٬ 
بياورد. وجود  به  را  دیگری  مشکالت 

است؟ مانده  نکته ای 
به جای  می گویند  اینطور  هم  عده ای 
فقر  چون  ع هایی  موضو به   ... و  حجاب 
اذعان  باید  که  کنيم  توجه  بيکاری  و 
است.  بی ربطی  بسيار  حرف  این  داشت٬ 
حتی  و  شده   فقير  مردم  اینکه  ببينيد! 

مایحتاج  خرید  برای  وقت ها  بعضی 
نمی شود  دليل  دارند٬  خود  اصلی 
خواست٬  که  کسی  هر  تا  بدهيم  اجازه 
ترویج  را  الاباليگری  و  کند  خودسری 

باشند  داشته  توقع  هم  زنان  و  بدهد  
جلوی  برهنه  سر  دارند٬َ  مشکل  که  حاال 
دوچرخه سواری  نامحرم  هزاران  چشم 
همه  کنيم٬  فراموش  نباید  ما  کنند. 
که  شرایطی  و  مجاهدت ها  و  مشکالت 
کردیم٬   تجربه  تحریم  و  جنگ  دوران  در 
اسالميت  بخش  که  است  دليل  این  به 

 ► شود.     جدی تر  به روز  روز  نظام 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

زنان و منع شرعی ورود به 
استادیوم

محسن برهانی:
و  می دانند  حرام  را  ورود  این  ورزشگاه،  به  زنان  ورود  مخالفان  برخی 
دليل  آیا  که  دید  باید  می کنند.  تاکيد  ممانعت  این  بر  شرعی  منظر  از 

خير؟ یا  دارد  وجود  بانوان  ورود  حرمت  بر  شرعی 
باید  ورود،  حرمت  مدعی  و  است  حليت  بر  اصل  آنکه  مقدماتی  نکته 
دارند. را  ورزشگاه  به  ورود  حق  اولی  حکم  به  بانوان  اال  و  بياورد  دليل 
بانوان  ورود  حرمت  بر  که  دليلی  تنها  گفت  بتوان  شاید  یا  و  مهمترین 
بر آن بخش  به ورزشگاه ها وجود دارد آن است که زن شرعًا نمی تواند 
مسابقات  در  چون  و  کند  نگاه  است،  پوشيده  معمواًل  که  مرد  بدن  از 
پس  است،  زنان  نگاه  معرض  در  مرد  ران  پایين  و  زانو  باالی  فوتبال، 
چرا  بشود  ورزشگاه  وارد  زن  گذاشت  نباید  فلهذا  است  حرام  نگاه  این 
از تحقق مقدمه، نمی گذاریم  با جلوگيری  و  نظر است  ورود مقدمه  که 

شود. محقق  است،  حرام  که  ذی المقدمه 
نسبت به این دليل نکات زیر قابل طرح است:

اواًل چه کسی گفته ذی المقدمه حرام است؟ حکم شرعی حرمت چنين 
اولی  حکم  به  را  آن  برخی  فقها  ميان  اختالفی  است  حکمی  نظری، 
حرام می دانند و برخی خير پس ما با یک حرام مسّلم و اتفاقی، مواجه 
مرجع  کدام  مقّلد  خانم ها  از  کداميک  که  می دانيم  کجا  از  نيستيم. 

تو یکی چون مقّلد فالنی هستی نرو؟ برو و  تو  تا بگویيم  است 
ثانيًا چه کسی اجازه داده است که از باب مقدمه، رفتارها را منع کنيم؟ 
مگر مقدمه حرام، حرام است؟ این هم محل اختالف نظر است و حکم 
مسّلم و اجماعی نداریم. این نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمت 
خصوص  در  وهابی ها  که  حرمتی  مشابه  است؛  ذرایع  سد  استناد  به 
ورود زنان به قبرستان ایجاد می کنند که مبادا زن وارد شود و با ضجه و 

ناله اش، سبب جلب توجه نامحرم شود.
در  و  نمی کنند  شرعی  حجاب  رعایت  خانم ها  از  بسياری  االن  ثالثًا 
خيابانها ظاهر می شوند. می توان گفت ورود مردان به خيابان ها حرام 
باب حرمت مقدمه  از  و  به موی خانم ها می افتد  نگاهشان  است چون 

کنيم؟ منع  را  خيابان  به  مردان  ورود  حرام، 
اصل  در  که  است  زیاد  آنقدر  بازیکنان  و  تماشگران  بين  فاصله  رابعًا 
نامحرم،  بدن  زانوی  باالی  وجب  یک  از  کمتر  آن  به  نظر  مفهوم  تحقق 

دارد. وجود  جدی  تردید 
خامسًا مشخص است کداميک از خانم های حاضر در استادیوم در آن 
 فاصله به بخشی از ران بازیکنان نگاه می کند؟ پس همه را محروم کنيم 

چون ممکن است چند نفرشان به بخشی از ران مردان نگاه کنند؟
مالحظه فرمودید که مهترین دليل حرمت حضور زنان در ورزشگاه، با 

اشکاالت عدیده ای مواجه است.
اما سایر دالیل از جمله اینکه این مصداق فساد است و باید جلوگيری 
بسترهای  و  است  اخالقی  غير  فضا  یا  نيفتد  بدی  اتفاقات  تا  کنيم 
مرد  و  زن  اختالط  مصداق  ورزشگاه  به  رفتن  و  ندارد  وجود  فرهنگی 
حرمت  نمی تواند  موارد،  این  امثال  و  دارد  اجتماعی  تبعات  و  است 
یا  استحسان  یا  ذرایع  سد  بر  است  مبتنی  یا  چون  کند  توليد  شرعی 
جزء  که  موضوعی  در  فقيه  مداخله  یا  بی دليل  ثانوی تراشی  عنوان 
ماهيات مخترعه نيست و حاکم بر آن عرف است و … که هيچ کدام از 
این  از حوصله  آن ها  به  پرداختن  و  نماید  توليد  نمی تواند حرمت  اینها 

است. خارج  مختصر 
اما؛ بهتر است برای برخی مصلحت سنجی های بيمورد، از شریعت مایه 
و برخی ظنون شخصی و دل بخواهی،  با مستندات ضعيف  و  نگذاریم 

اسباب دین گریزی را فراهم نکنيم.

یادداشت روز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   2 از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور   
ثبت  13/1400ج/258  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   13 شعبه  در  که  قم 
بر  مبنی  حمامی  باقری  ابوالفضل  خواندگان  صالح  مریم  خواهان  گردیده 
1 قم کارشناس به شرح ذیل  فروش پالک ثبتی 1179/11135 اصلی بخش 

است. کرده  ارزیابی 
مورخ   140002440000235386 شماره  قرار  به  عطف  احترامًا 
پالک  ارزیابی  بر  مبنی   0000258 کالسه  پرونده  به  مربوط   1400/2/10
بازدید  نظر  مورد  ملک  از  باقری  آقای  معيت  در  اصلی   1179/11135 ثبتی 
می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  و 

: د گرد
آقای  و  صالح  مریم  خانم  شده:  ارائه  سند  اساس  بر  مالک  مشخصات   -1
فوق  ثبتی  از ششدانگ پالک  دانگ مشاع  مالک سه  باقری حمامی  ابوالفضل 

باشد. می  دانگ  سه  از  مشاع  دانگ  نيم  و  یک  هرکدام  سهم  که  بوده 
2- موقعيت ملک: قم – زاویه – کوچه 21 – چهاراه اول سمت چپ – پالک 165 

کدپستی 89334 – 37149 
سه  از  مشاع  دانگ  نيم  و  یک  سند  دو  دارای  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات   -3
11135 اصلی واقع  1179 فرعی از  دانگ مشاع از ششدانگ به شماره ملک 

باشد. قم می  ثبت  در بخش یک 
شمااًل  الذکر  فوق  ملک  دانگ  سه  عرصه  ملک:  اعيانی  و  عرصه  مشخصات   -4
پالک  به  متر   25 بطول  دیواریست  شرقًا   ، متری   16 شارع  به  متر   5 بطول 
25 متر به پالک مجاور  5 متر به پالک مجاور، غربا بطول  مجاور، جنوبا بطول 
و در کل به مساحت 125 مترمربع که اعيانی در سه طبقه زیرزمين، همکف و 
اول با جمع کل زیربنا بر اساس گواهی مفاصاحساب شماره 044643/10/5 
 125 ترتيب  به  زیربنای  با  بوده  مترمربع   317 ميزان  به   1400/5/12 مورخ 
به  ضروری  نکته  این  ذکر  ميباشد.  مسکونی  کاربری  با   مترمربع   95 و   97  ،
انتقال  و  نقل  اینکه  لحاظ  با  ذیل  در  شده  مشخص  ارزش  که  رسد  می  نظر 
و  ادارات  سایر  شهرداری  بانکها،  به  بدهی  و  نداشته  قانونی  منع  هيچگونه 

است. گردیده  تعيين  ندارد  نيز  حقوقی...  و  حقيقی  اشخاص 
سقف  بنائی  سازه  با  ساز  جنوبی  بصورت  ملک  ملک:  فنی  مشخصات   -5
کف  با  اتاق  یک  پذیرایی،  دارای  زیرزمين  ميباشد.  آجر  نمای  و  ضربی  طاق 
سراميک  کف  با  آشپزخانه  سفيد  مابقی  و  سراميک  متر   2/1 تا  بدنه  موزائيک 
بدنه کاشی و دارای کابينت فلزی، یک اتاق که حمام و سرویس بهداشتی زیر 
اتاق  و  پارکينگ  و  سراميک  بدنه  و  کف  با  همکف  طبقه  ميباشد.  پله  سرویس 
پنجره  و  چوبی  داخلی  دربهای  و  بوده  سفتکاری  بصورت  اول  طبقه  ميباشد. 

ملک  است.  فلزی  نرده  دارای  و  سنگ  کف  با  نيز  پله  سرویس  است.  فلزی  ها 
سيستم  که  بوده  گاز  انشعاب  یک  و  برق  انشعاب  دو  آب  انشعاب  یک  دارای 
در  ملک  ضمنًا  است.  گازی  بخاری  گرمایشی  سيستم  و  آبی  کولر  سرمایشی 

بود. حمامی  باقری  ابوالفضل  آقای  تصرف  در  بازدید  هنگام 
6- ارزش ملک: ارزش ملک موصوف با عنایت به وضعيت کنونی بازار ، موارد 
 ، دسترسی  شارع  محلی،  موقعيت  موجود،  شرایط  الذکر،  فوق  مشخصات  و 
در  ارزیابی  در  موثر  جهات  سایر  سند  نوع  احداثی،  اعيانی  کيفيت  مساحت، 
نظر  به  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  سند  اصالت  و  صحت  صورت 
به  ریال(  ميليارد  شش  و  )بيست  ریال   26/000/000/000 مبلغ  اینجانب 

گردد. می  اعالم  و  ارزیابی  ذیل  جدول  شرح 
آیتم/ریال مبلغ کل  واحد/ریال    مبلغ  متراژ/مترمربع    آیتم 

ارزش عرصه: 125  -  130/000/000  -  16/250/000/000
  -   35/000/000   -   222 اول:  و  همکف  در  احداثی  بنای  ارزش 

 7 /7 7 0 /0 0 0 /0 0 0
ارزش بنای اول: 95  -  18/000/000  -  1/710/000/000 

 270/000/000 ارزش حياط سازی و انشعابات  
26/000/000/000 مجموع 

الی   8/30 ساعت   1401/02/06 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خيابان  قم،  آدرس  به  صبح   8/45
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
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 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
)که  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
این  در  دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسليم  اجرا  قسمت 
او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و 
گهی یک نوبت  پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این آ
واحد  به  بيشتر  اطاالعات  روزنامه های محلی درج می گردد جهت  از  یکی  در 

نمایيد. مراجعه  مزایده 
نیا – ساعدی  احکام دادگستری شهرستان قم  اجرای  دادورز 

عضو جامعه روحانیت مبارز: بارها مردم جلوی مرا گرفته و به شرایط، اعتراض و گاهی تندی می کنند

●  مردم به روحانی ها، نق می زنند، چون ...   ●

●  چرا بخشی از جامعه از فیفا درخواست کرد تا فوتبال ایران تحریم شود؟!   ●
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09127625987

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجرایيه صادره از شعبه 13 و 20 دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه 
11 و 4 اجرای احکام قم به شماره 11/1400ج/366 و 4/1400ج/396 ثبت 
به  است  محکوم  جمعا  عليه  محکوم   ، فرخ  مهدی  عليه  فرخ  سهراب  له  گردیده 
پرداخت 697/092/025ریال درحق محکوم له و پرداخت 42/114/601ریال 
عنوان  به  179/200/000ریال  مبلغ  و  دولت   صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نيم 
له در قبال بدهی  ، که محکوم  اموال  امين  )تا روز مزایده( در حق  الحفاظه  حق 
محکوم عليه اموال منقول را توقيف نموده و کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده 
کاال  قلم   18 شامل  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  و  شده  توقيف  اموال  مجموع  است. 
می باشد که پس از بررسی و در نظر گرفتن نحوه بهره برداری و نگهداری و مارک 
وبرند کاالهای موجود و قيمت روز اجناس فوق و با احتساب استهالک لوازم فوق 
الذکر در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قضيه مجموع کل اموال در 18 ردیف 
زمان  این  در  تومان  ميليون  نه  و  نود  معادل  990/000/000ریال  مبلغ  به  کاال 
خوری  غذا  ميز   -1 است:  ذیل  شرح  به  اقالم  ليست  گردد.  می  براورد  و  ارزیابی 

چوبی به رنگ قهوه ای چهار عدد به همراه 12 عدد صندلی و روکش پارچه ای 
یخ  برند  ویترینی  ایستاده  یخچال  دستگاه  یک   -2 20/000/000ریال  مجموعا 
نوش به مبلغ 55/000/000ریال 3- هشت عدد تخت چوبی شاپون و رزین زده 
شده به همراه گره چينی مخصوص رستوران سنتی مجموعا 48/000/000ریال 
کابل  و  برق  و سيستم  ار  به همراه دی وی  انالوگ  بسته 5 عدد  4- دوربين مدار 
یک   -5 31/000/000ریال  مبلغ  به  شود(  باز  بایست  می  و  شده  )نصب  کشی 
به  قرمز  رنگ  به  زیارتی  برند  پایين(  )انبار  درب  چهار  ویترینی  یخچال  دستگاه 
در  استفاده  مورد  صنعتی  نيمه  گوشت  چرخ   -6 120/000/000ریال  مبلغ 
به  ای  دینام تسمه  به همراه  پایه چرخدار دست ساز  به همراه چهار  رستوران ها 
به  مجموعا  استيل  غير  کتابی  فریزر  دستگاه  دو   -7 40/000/000ریال  مبلغ 
مبلغ 60/000/000ریال 8- یک دستگاه کولر گازی برند اجنرال 30 هزار و یک 
کولر  دستگاه  یک  و  هزار   24 شده(  )نصب  گلد  پالسما  برند  گازی  کولر  دستگاه 
به  و کمپرسور جداگانه مجموعا  پنل  با  و  تکه  دو  بکو 30 هزار همگی  برند  گازی 

مبلغ 320/000/000ریال 9- سه عدد اجاق گاز صنعتی فی 8/000/000ریال 
بدنه  با  صنعتی  پز  کباب  و  گاز  فر   -10 24/000/000ریال  مبلغ  به  مجموعا 
استيل مجموعا به مبلغ 30/000/000ریال 11- کباب پز صنعتی گازی با بدنه 
بدنه  با  دار  چرخ  متحرک  سيار  تنور   -12 40/000/000ریال  مبلغ  به  گالوانيزه 
قدیمی  کيلویی   30 گير حدودا  13- خمير  18/000/000ریال  مبلغ  به  استيل 
درب  دو  رنگ  سفيد  اسنوا  فریزر  یخچال  دستگاه  یک   -14 20/000/000ریال 
29/000/000ریال 15- یک دستگاه فر و یک دستگاه فر پيتزا مجموعا به مبلغ 
مبلغ  به  هزار   7 البرز  سلولزی  ابی  کولر  دستگاه  یک   -16 50/000/000ریال 
45/000/000ریال 17- سينک دو قلو صنعتی به همراه پایه ای استيل به مبلغ 
20/000/000ریال 18- یک عدد دیگ بزرگ و یک عدد قابلمه بزرگ مجموعا به 
 1401/1/30 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  20/000/000ریال  مبلغ 
ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 

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

به واحد  مراجعه نمائيد. درج می گردد. جهت اطالعات بيشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

◄     رئيس شورای عالی جامعه مدرسين 
سال  چند  طول  در  گفت:  قم  علميه  حوزه 
و  ارتقاء  جهت  در  بلندی  گام های  گذشته 
این  اما  است،  برداشته شده  قم  شهر  رشد 
که  داشته  فراوانی  نيازهای  همچنان  شهر 

بگيرد. قرار  شهر  شورای  موردتوجه  باید 
به گزارش شهرنيوز، آیت الله سيد هاشم 
حسينی بوشهری در دیدار رئيس و اعضای 
برنامه ریزی  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
هدفمند همراه با آینده نگری را مورد اشاره 
معظم  مقام  که  اميد  واژه  و گفت:  داد  قرار 
اشاره  آن  به  مکررًا  مدظله العالی  رهبری 
آینده نگری  همين  معنای  به  کرده اند، 
است، چراکه اگر جامعه ای صرفًا به گذشته 
و مشکالت نگاه کند، اميد خود را از دست 

داد. خواهد 
را  قم  مقدس  شهر  ویژه  جایگاه  وی 

کرد: شهر مقدس  و خاطرنشان  یادآور شد 
که  قدمی  هر  و  داشته  ویژه ای  جایگاه  قم 

آبادانی  و  توسعه  و  مردم  مشکالت  حل  در 
این شهر بردارید، موجب تقرب شما به خدا 

شد. خواهد 
مدرسين  جامعه  عالی  شورای  رئيس 
چند  طول  در  داد:  ادامه  قم  علميه  حوزه 
جهت  در  بلندی  گام های  گذشته  سال 
است،  برداشته شده  قم  شهر  رشد  و  ارتقاء 
فراوانی  نيازهای  همچنان  شهر  این  اما 
قرار  موردتوجه شورای شهر  باید  که  داشته 

. بگيرد
امام جمعه قم، اتمام پروژه های نيمه تمام 
شهر را خواستار شد و ابراز کرد: پروژه های 
زودتر  چه  هر  باید  شهر  سطح  در  نيمه تمام 
به سرانجام برسد و اگر احيانًا مشکلی وجود 
دارد مرتفع گردد؛ رضایت مردم را با خدمت 
صادقانه کسب کنيد و به گونه ای عمل کنيد 
تصویب  به  صرفًا  را  شهر  شورای  مردم  که 
ارائه  به  را  آن  بلکه  نشناسند،  شهر  عوارض 
نيز بشناسند. و هدفمند  خدمات صادقانه 

افزود:  به شعار سال جدید  اشاره  با  وی 
را  آفرین  اشتغال  و  دانش بنيان  توليد 
از  بخشی  تحقق  چنانچه  و  کنيد  پيگيری 
آن  انجام  در  شماست،  متوجه  سال  شعار 
جدیت به خرج دهيد تا به تدریج شاهد حل 

باشيم. کشور  مشکالت 
خبرگان  مجلس  هيئت رئيسه  عضو 
هم افزایی  و  هماهنگی  رهبری، 
شهرداری  و  شهر  شورای  بين  دوچندان 
داشت:  اظهار  و  کرد  توصيف  راهگشا  را 
از  با شهرداری،  و هم افزایی  با هماهنگی 
و  بکنيد  را  استفاده  بهترین  موجود  زمان 
باشيد  حذر  بر  دودستگی  و  اختالف  از 
در  را  مردم  بی اعتمادی  و  نااميدی  که 
اختالف سليقه  البته  داشت،  خواهد  پی 
و  بحث  آن  راه حل  که  است  طبيعی 

► است.      سازنده  گفت وگوی 

◄     محافل قرآنی ماه مبارک رمضان در حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه)س( اعالم شد.

ماه  روزهای  در  کریم  قرآن  ترتيل خوانی  آیين 
تفسير  بابيان   14:30 ساعت  رمضان،  مبارک 
موضوع  با  حاج ابوالقاسم  حجت االسالم والمسلمين 
امت اسالمی برگزار می شود که این آیين از شبکه های 
شبکه های  و  قم  رادیو  معارف،  رادیو  قم،  سيما،  سه  

می شود. پخش  ماهواره ای 
و  متنوع  برنامه های  با  نور«  »ضيافت  قرآنی  حلقات 
تفسير،  و  مفاهيم  حفظ،  ترتيل،  تالوت،  مانند  جذاب 
فاطمی  تبرکات  اهدای  و  مسابقه  سرود،  و  تواشيح 
حضرت  مطهر  حرم  در   17 تا   16 ساعت  از  روزانه 

می شود. برگزار  )س(  معصومه 
دیگر  از  نيز  نوجوانان  و  حافظان  ترتيل خوانی  آیين 

که  است  )س(  معصومه  حضرت  حرم  قرآنی  محافل 
روزانه بعد از نماز صبح در شبستان امام خمينی )ره( 

می شود. برگزار 
آیين ترتيل خوانی نوجوانان نيز در شبستان حضرت 
زهرا )س( و با پخش از شبکه استانی قم ساعت 10 در 

روزهای ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
نجمه  شبستان  در  نيز  بانوان  ترتيل خوانی  آیين 

می شود. برگزار   11 ساعت  روزانه  )س(  خاتون 
ظهر،  صبح،  اذان گاهی  تالوت  می شود،  یادآور 
می شود؛  انجام  نيز  ممتاز  قاریان  توسط  مغرب 
همچنين عالقه مندان می توانند برای مشاهده محافل 
مقدس  آستان  مجازی  شبکه های  به  حرم  قرآنی 
حضرت معصومه )س( به آدرس @astanqom  مراجعه 

► کنند.    

آیت الله حسینی بوشهری:

●  گام های بلندی برای رشد قم در سال های گذشته برداشته شده است   ●

● محافل ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه)س(    ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019486 شماره  رأی   -1
قسمتی  در  اکبر  فرزند  مهرابی  زهرا  آقای/خانم    1400114430002001385
مترمربع   102 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از 2190 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم )مبایعه نامه عادی و 

.)  544 دفتر   126 و   125 صفحه  لسانی  آفاق  از  الواسطه  مع  خریداری 

کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019636 شماره  رأی   -2
در  عباسعلی  فرزند  یزدیان  زهرا  آقای/خانم    1400114430002000776
قسمتی از ششدانگ قطعه زمين که درآن احداث بنا شده به مساحت 141/45 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2276/7 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم )مبایعه 
ثابت صفحه 13  ابهر  از محمدرضا سلحشور  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی 

.)  401 دفتر 
مورد تایيد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 

اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسيد  ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضيح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

) گویه _ اقتصادوسازندگی ( 
تاریخ انتشار اول: 1401/01/16
تاریخ انتشار دوم: 1401/01/31

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

تست کیسه هوا 
و کلوچـه نوشیـن!         

اختصاص گويه - وحید حاج سعیدی 
نوروز امسال بعد از دو سال کرونایی مسخره باالخره »راه مردم 
بهتر  عبارت  به  و  مجلسی  و  شيک  خيلی  الله  خلق  و  خواند«  را 
گرز  چو  هشيوار  و  بستند  را  سفر  بار  دلشاد  و  شنگولی  و  لولی 
هيچکس  که  بود  سالی  دو  چون  اما  زدند.  جاده  به  دل  سنان  و 
بچه  و  بازار  تنظيم  بر  نظارت  دوستان  ظاهرًا  بود  نرفته  مسافرت 
های اماکن و سایر نهاد های نظارتی هم زودتر بار سفر را بسته 
بودند! چون هر کس هر جور که صالح می دید دو ال پهنا حساب 
می کرد! یکی گوجه سبز را کيلویی 4 ميليون می فروخت؛ یکی 
را  نانوایی  را شبی چهاده ميليون اجاره  می داد! یکی  هم ویال 
سوق  خودش  برای  نوروز  امسال  خالصه   ... و  بود  کرده  تعطيل 

بود.  الثلثایی 
آن  محاسبه  نحوه  و  رفتار  جالبتر  همه  از  بين  این  در  اما 
زاویه  اگر  کرد  می  فکر  خدا  بنده  که  بود  ما  سوار  دنا  هموطن 
مناسب و شدت ضربه را در تصادف رعایت کند و خودرو شتاب 
با  هم  بعد  کند!  می  عمل  هوا  کيسه  واقعًا  باشد،  نداشته  منفی 
و نصف ماشينش جمع  لندکروز کوبيد  به عقب یک  تمام قدرت 
و  نشد  ضربه  متوجه  اصاًل  لندکروز  راننده  خدا  بنده  البته  شد! 
فکر می کرد بچه باجناقش عقب ماشين ورجه ورجه می کند و 

آوردیم؟!  خودمون  با  رو  اینا  چرا  که  زد  می  غر  زنش  به  دائم 
اصل داستان به روايت جرايد...

خودروهای  کيفيت  به  اشاره  با  هادیانفر  کمال  سيد  سردار 
یک  تهران  به  رشت  محور  در  بازدید  در   کرد:  اظهار  داخلی 
خودروی دنا پالس 1400 با یک خودروی لندکروز تصادف کرده 
بود که خودروی دناپالس در این حادثه، کاماًل از جلو و از ناحيه 
به  قادر  یعنی  بود  نشده  باز  آن  هوا  کيسه  اما  شده  جمع  موتور 

بود. افتاده  خط  یک  لندکروز  خودروی  روی  اما  نبود  حرکت 
یادآور  و  دانست  جدی  بحثی  را  خودروها  ایمنی  بحث  وی 
خدمت  در  نقل  و  حمل  ایمنی  عالی  شورای  جلسه  در  ما  شد: 
رئيس جمهور بودیم که ایشان تأکيد کردند بحث ایمنی در سال 
1401 باید در دستور کار باشد لذا ما برنامه ای در پيش داریم که 
شرکت های خودروساز و سازمان ها را آورده، اشکاالت را به آن ها 

کنيم. صورت  جلسه  و  تفهيم 
مالک  بيگلری  بيامرز  خدا  یاد  را  ما  هوا  کيسه  ماجرای  این 
کارخانه کلوچه نوشين انداخت که بنده خدا هر روز صبح قبل از 
شروع پخت روزانه کلوچه، مقداری از خمير کلوچه یا به عبارتی 
اگر  و  کرد  می  تناول  را  روز  آن  خمير  از  شده  توليد  کلوچه  یک 
مورد تایيد بود، دستور پخت کلوچه روزانه را صادر می کرد. حاال 
روز  هر  سازی  خودرو  کارخانجات  در  کنيم  می  پيشنهاد  هم  ما 
روزانه  توليد  از  ببخشيد قبل  ارابه های مرگ  توليد  از  صبح قبل 
از  را سوار یکی  و »سایپا«  خودرو، مدیران عامل »ایران خودرو« 
این خودرو ها کنند و با کوبيدن خودرو به دیوار تست کيسه هوا 

انجام دهند! را 
ما که داریم حقوق و هزینه چند هزار کارگر و پرسنل اضافی، 
و  مدیره  هيات  اعضای  و  مدیران  پاداش  و  عيدی  انباشته،  زیان 

... را پرداخت می کنيم پول این چند تا ماشين هم روش!
وزیر  افتد.  می  فکر  به  صمت  وزارت  جایی  یک  از  باالخره 
عامل  مدیر  جنازه  تشييع  تواند  نمی  که  صبح  روز  هر  مملکت 
کند؟  معرفی  جدید  عامل  مدیر  هم  ظهر  از  قبل  و  کند  شرکت 

بخدا... واال 

ر ـُ َتَلنگ

بين  شناختی  و  ذهنی  فاصله گذاری       ◄
گر  توجيه  »روحانيت  القاء  و  مردم  و  روحانيت 
از  ناکارآمدی«  العلل  علت  »روحانيت  یا  حکومت« 
فرهنگی-تبليغی  ضد  های  پروژه  ترین  خطرناک 
از دل  پيگيری می شود،  است که در جنگ شناختی 
تربيت  و محل  قم  در حوزه  انقالب  آنتی تز  اتفاق  این 
روانی  پذیرش  زمينه  و  فرهنگی  پشتوانه  روحانيت، 

می کند. پيدا 
است  اهدافی  چه  دنبال  به  مارمولک  فيلم  اینکه 
یا  و  است  تقلبی  روحانيت  معرفی  درصدد  اینکه  یا  و 
اینکه دزد را در لباس روحانيت نشان داده و یا اینکه 
به  لباس روحانيت موجب حفظ و رشد فرد دزد شده 

نيست. فيلم  این  بد  اثرات  از  جلوگيری  معنای 
قصدی  چه  فيلم  سازندگان  اینکه  دیگر  تعبير  به 
است  آن  مهم  نيست،  مهم  تحليل  این  در  داشتند 
است؟ کرده  دریافت  پيامی  چه  عمومی  مخاطب  که 
دیدن  از  بعد  خيابان  کف  و  عمومی  مخاطب 
اثری  چه  و  می کند  چه  روحانيت  با  مواجهه  در  فيلم 
های  تحليل  و  تفاسير  است؛  مهم  است  پذیرفته 
ذهن  با  مخاطب  و  نشده اند  الصاق  فيلم  به  پسينی 
عرصه  به  و  کرده  دریافت  را  می خواسته  آنچه  خود 

است. کشانده  واقعيت 
و  مردم  بين  فاصله  به  کمک  فيلم  از  دریافت 
دلگيری  موجب  که  است  اهانت هایی  و  روحانيت 
که  حرمتی  و  شده  مردم  بيشتر  فاصله  و  روحانيت 

. شکسته
روحانيت  که  فيلم هایی  کنيد  اضافه  ماجرا  این  به 
نقش ضد قهرمان و ضد ارزش دارد، خروج، منصور، 
دیدن این فيلم جرم است و چند کار دیگر که عمدتا 

با  و  انقالبی  کارگردان های  و  تهيه کنندگان  توسط 
شده اند! ساخته  دولتی  بودجه 

شخصی  را  مسئله  کسی  اگر  است  خوش خيالی 
کند  توصيه  یا  نمی شوم  ناراحت  من  بگوید  و  ببيند 
قرار  فکر کند که عموم مردم  یا  و  نباشيد  رنج  زود  که 
اثر  و  کنند  مقاومت  فيلم  عميق  القاء  برابر  در  است 

. یرند نپذ
را  حرف هایش  مهمترین  هنر  زبان  با  رسانه  دنيای 
روحانيت  زدن  کنار  پروژه  ميدهد؛  مخاطب  خورد  به 
از عرصه سياست و اجتماع گاه با القاء شبهه ناتوانی 
و  با ضرب و شتم رخ می نماید  آنها  با ترساندن  و گاه 
گاه این سياست با ساخت فيلم، جامعه را به بدبينی 
یکپارچه  با  و  می کشاند  روحانی  هر  به  نسبت  مزمن 
بين  تفاوت گذاری  و  فرقان  ابزار  روحانيت،  از  سازی 

از مخاطب سلب می کند. خوب و بد را 
در اینجا نکته مهمی می ماند و آن حمایت رهبری 
می فرماید  ایشان  است؛  مارمولک  فيلم  داستان  از 
کرد  استقبال  فيلم  این  از  و  کرد  شوخی  بایست  که 
لباس  ناحق  به  کسانی  داد  نشان  فيلم  که  چرا 

پوشيده اند. روحانيت 
و  معتقدم  کارشناسی  نگاه  این  به  نيز  نگارنده 
فيلم  ميشد،  القاء  مخاطب  به  پيام  این  اگر  معتقدم 
عدم  به  اشکال  اما  بود  روحانيت  از  حمایت  بهترین 
تکه  بلکه  است  عمومی  مخاطب  به  پيام  این  القاء 
اثرش  و  و تمسخرها در ذهن مخاطب رسوب  کالم ها 

است. کرده  حس  خيابان  کف  در  روحانيت  را 
بود)بدون  سينما  در  پروژه  این  سرآغاز  فيلم  این 
نماند  ناگفته  البته  سازندگان(،  نيت  درباره  قضاوت 
خالف  بر  و  مثبت  فيلمی  ماه  نور  زیر  مثل  اثری  که 

است. مذکور  جریان 
فيلم  این  نيست؛  مارمولک  نام  به  فيلمی  مسئله 
حتی جزء مسائل فرعی هم حساب نمی شود، مسئله 
روحانيت،  کردن  منزوی  و  منکوب  روحانيت،  زدن 
روحانيت  دادن  نشان  ناکارآمد  و  داشتن  نگه  عقب 
ایجاد  نهایت  در  و  به مردم  آن  القاء  و  آنها  ترساندن  و 

است. روحانيت  و  مردم  بين  فاصله  و  شکاف 
هدف  و  سياست  این  با  که  است  آن  حقيقت 
از  مردم  که  ميشود  توليد  محتوا  ساعت  هر  گذاری 
تلقين  و  تغيير  این  گرفته اند!  فاصله  روحانيت  و  دین 
چه  مطالعه  با  و  محاسبات  چه  با  شناخت  و  باور 

می شود؟ پذیر  باور  چگونه  و  است  چيزهایی 
این  روحانيت،  از  مردم  جدایی  روایت  ساخت  با 
ساخته  متنوعی  سایت ها  و  اخبار  و  فيلم ها  در  القاء 
و  سخنران  و  منبری  زبان  در  و  می شود  پرداخته  و 

می گردد. تکرار  روشنفکر  و  معمم 
برای  است  بستری  فضا  این  واقع  در 
آنتی تز  توليد  برای  است  بستری  سکوالریزاسيون، 
لزوم  ایده  و تکثير  برای تقویت  انقالب، بستری است 
جدایی روحانيت از قدرت سياسی و به همين منوال 
جامعه! مدیر  اسالم  و  سياسی  اسالم  گذاشتن  کنار 
یا  و  فرعی  و  صنفی  دعوا  وجه  هيچ  به  مسئله  این 
شمردن  مقدس  یا  و  نکردن  یا  کردن  نقد  و  شوخی 
بين اسالم  نزاع  و  لبه ی جنگ  بلکه  نيست،  روحانيت 
این  در  است؛  آمریکایی  اسالم  و  خمينی  انقالبی 
از  که  است  فراوانی  های  نمونه  و  واقعيت ها  زمينه 

می کنيم. نظر  صرف  آن  بسط  و  شرح 
است  معبری  اما  نيست  دین  مساوی  روحانيت 
آرام  و  نرم  خروج  و  دیانت  و  دین  گذاشتن  کنار  برای 

به  از محور جامعه و حکومت؛ نقد روحانيت اگر  دین 
از آن  اسالم مدیر جامعه منجر می شود واجب است 
روحانيت  و  اسالم  راندن  عقب  به  اگر  و  کرد  حمایت 
ایستاد./  آن  برابر  در  بایست  می  شود  می  منجر 

► مباحثات    

به مناسبت پخش فیلم مارمولک از صدا و سیما بعد از سال ها توقیف در سینما!

●  جنگ شناختی و روحانیت   ●
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دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد        /           تلفن: 09184480402

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 اجرای احکام 
مدنی به شماره 1/1400ج/949 ثبت گردیده خواهان مریم عابدینی خواندگان سميه قاسمی سنگی مبنی 
ارزیابی کرده است. در  به شرح ذیل  از 2581 اصلی بخش 2 قم کارشناس  ثبتی 82 فرعی  بر فروش پالک 
ارزیابی  انجام  و   140002920001256877 کامپيوتری  شماره  و  1400/ج/949  کالسه  پرونده  خصوص 
ملک مشاع ، یک دستگاه ساختمان به پالک ثبتی شماره82 فرعی از 2581 اصلی قطعه هشتاد و دو تفکيکی 
به  با هدایت خانم مریم عابدینی در محل ملک مذکور   ، اداره دو قم استان قم  در بخش دو حوزه ثبت ملک 
و  عابدینی  مریم  مالکيت خانم  به   12 5 پالک  علوی کوچه  متری   16 ميدان شهرداری خيابان   – قم  ادرس: 
شریک )خانم سميه قاسمی سنگی( در مورخه 1400/10/30 حاضر و متعاقب بازدید و انجام کارشناسی و 
تطبيق اسناد ضميمه پرونده و ابالغيه اشاره شده و مالحظه قدمت بنای احداثی حدود7 سال و به مساحت 
گردد:  می  کارشناسی  ذیل  شرح  به  بهره  پارکينگ  و  مسکونی  واحد  دو  کاربری  با  مترمربع   142/07 عرصه 
خاص  )وضعيت  زمين  ششدانگ  اعيان  و  عرصه  ارتفاعی:  حقوق  و  منضمات  و  مفروضات  و  مالحظات  الف- 
طلق( به شماره هشتاد و دو فرعی از دو هزار و پانصد و هشتاد و یک اصلی قطعه هشتاد و دو تفکيکی بخش 
دسيمترمربع  هفت  و  متر  دو  و  چهل  و  صد   142/07 مساحت  به  قم  استان  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه  دو 
به  متر  سانتی  هشت  و  شصت  و  متر  هفت   7/68 طول  به  پی  به  پی  اول  قسمت  دو  در  شماال:  زمين  حدود 
شماره هفتاد چهار فرعی دوم پی به پی به طول 2 دو متر به شماره هفتاد و پنج فرعی شرقا : به پی به طول 19 
نوزده متر به شماره هشتاد و یک فرعی جنوبا: پی است به طول 5/27 پنج متر و بيست و هفت سانتی متر به 
خيابان 10 متری احداثی به عرض ده متر غربا : پی به طول 19/50 نوزده متر و پنجاه سانتی متر به دو هزار 
فرزند محمد حسين شماره شناسنامه 3808  قاسمی سنگی  مالکيت سميه  اصلی.  و یک  و هشتاد  پانصد  و 

تاریخ تولد 1360/11/26 صادره از تبریز دارای شماره ملی 1379371538 با جز سهم 3/5 از کل سهم 6 
به عنوان مالک سه مميز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان مالکيت مریم / عابدینی فرزند اکبر 
شماره شناسنامه 532 تاریخ تولد 1338/10/2 صادره از قم دارای شماره ملی 03825533101با جز سهم 
و اعيان موضوع سند  از ششدانگ عرصه  به عنوان مالک در مميز پنج دهم دانگ مشاع  از کل سهم 6   2/5
گردیده  ثبت   140020330002008668 یکتا  شماره  و   99 سال  ج  سری   398390 چاپی  اصلی  مالکيت 
و  ساختمانی  مشخصات  ج-  ندارد.  بازداشت  گفته  باال  ثبتی  پالک  امالک  سيستم  طبق  محدودیت:  است. 
اعيانی: ملک مذکور به صورت یک دستگاه ساختمان دو طبقه و نيم ششدانگ عرصه و اعيان و احداث بنا در 
قسمت شرق و شمال صورت گرفته و قدمت ان حدود هفت سال می باشد که اعيانی طبقه همکف به مساحت 
113 مترمربع و طبقه اول به مساحت 116 مترمربع و هر طبقه شامل سالن نشيمن دو اتاق خواب و سرویس 
بهداشتی و حمام و اشپزخانه اوپن و طبقه دوم به مساحت 17 مترمربع و بام ایزوگام و دارای یک واحد پارکينگ 
روباز بوده و پوشش کف سراميک و بدنه دیوار ها گچ سفيد کاری و نقاشی شده وسرمایش ساختمان با کولر 
ابی و گازی و گرمایش ابگرمکن و بخاری گازی است درب ها چوب و روکش و پنجره های طبقه همکف فلزی 
و طبقه اول از جنس پوبی وی سی دو جدار و سرویس بهداشتی از سراميک درجه یک و پله از سنگ و قرنيز 
تا ارتفاع یک متراژ سراميک و حياط موزایيک فرش و دیوار ها سنگ تراورتن در حياط فلزی ماشين رو و سر 
درب صراحی فلزی می باشد و ساختمان دارای انشعابات اب و برق و گاز شهری و دو خط تلفن ثابت و دارای 
نمای سنگ پالک تراورتن و سازه ملک فلزی و سقف بتنی و سقف تيرچه و فوم پلی استایرن می باشد ملک 
مذکور در حال حاضر تخليه می باشد. نظریه کارشناسی: 1- عرصه : به مساحت 142/07 مترمربع با کاربری 
و  ميليارد  هفده  17/048/400/000ریال  120/000/000ریال  هرمترمربع  بهای  مسکونی  برداری  بهره  و 

برداری  بهره  و  کاربری  با  مترمربع   246 مساحت  به  اعيان   -2 ریال  هزار  چهارصد  و  ميليون  هشت  و  چهل 
مسکونی و بهای هر مترمربع 30/000/000ریال 7/380/000/000ریال هفت ميليارد و سيصد و هشتاد 
ميليون ریال 3- مجموع حياط سازی و هزینه انشعابات )اب و برق و گاز دو خط تلفن( مجوزات ، ارزش افزوده 
و ....450/000/000 چهارصد و پنجاه ميليون ریال با توجه به بررسی های به عمل امده بدون درنظر گرفتن 
هر گونه بدهی و سایر موارد به شهرداری و بانک ها و سایر ارگان ها ارزش کل ملک )عرصه و اعيان(به مبلغ 
24/878/000/000بيست و چهار ميليارد و هشتصد و هفتاد و هشت ميليون ریال ارزیابی می گردد. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/1/28 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
به مزایده  توانند در مدت پنج روز مانده  از مورد مزایده را دارند می  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
از  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در 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 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نماید. حداکثر مهلت  برنده مزایده 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

می گردد. جهت اطالعات بيشتر به واحد  مراجعه نمائيد.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

به  قم  احکام  اجرای   10 شعبه  در  که  قم  حقوقی  عمومی  دادگاه   20 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
محکوم  عليه  محکوم   ، شيرازی  اصغر  علی  عليه  مکاری  حسن  له  گردیده  ثبت  10/1400ج/605  شماره 
عشر  نيم  ریال   173/746/349 پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  2/109/476/986ریال  پرداخت  به  است 
و  نموده  توقيف  را  منقول  اموال  عليه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم  که   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی 
فی  بزرگ  عدد  پنج  رویال  شومينه  بخاری  کارشناسی:  نظریه  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
مبلغ  عدد  یک  دوو  کيلویی   9 لباسشویی  ماشين  115/000/000ریال   مجموعا  23/000/000ریال 
دو  فریزر  یخچال  145/000/000ریال   مبلغ  به  عدد  یک  کرال  ظرفشویی  ماشين  145/000/000ریال  
مبلغ  به  عدد  یک  اینچ   32 سونيا   LED تلویزیون  205/000/000ریال  مبلغ  به  عدد  یک  سيلور  گرند  قلو 
 LED تلویزیون  68/000/000ریال  مبلغ  به  عدد  یک  اینچ   43 سونيا   LED تلویزیون  48/000/000ریال  
سونيا 50 اینچ سه عدد فی 108/000/000ریال جمع 324/000/000ریال تلویزیون LED سونيا 49 اینچ 
بست یک عدد به مبلغ 96/000/000ریال جارو برقی ارشيان و پاکشوما و دو عدد فی 20/000/000ریال 
اب  20/000/000ریال  مبلغ  به  عدد  یک  توليپس  کاره  چند  گيری  ابميوه   )12 40/000/000ریال  جمع 

برفاب  برقی  بخاری  2/400/000تومان   SATINA کن  مخلوط  1/100/000تومان   Azur گيری  مرکب 
چای  3/400/000تومان   TIATEK توکار  گاز  2/090/000تومان  سارینا  گيری  ميوه  اب  950/000تومان 
3 عدد 6/700/000 اتو برقی  MESTERRHOOM ساز برنا )طرح سماور( 2/300/000تومان گاز تو کار 
MEXXL 1/900/000تومان چرخ گوشت PANASONIC 2/200/000تومان پتو تک نفره نرمين 13 عدد 
1/400/000تومان  کهکشان  سطلی  جاروبرقی  2/300/000تومان   VIDAS غذاساز  5/300/000تومان 
120/000تومان سرویس چينی   ARSEES تيبا 1/550/000تومان چرخ گوشت دستی  جاروبرقی سطلی 
 AZUR موليفکس  1/500/000تومان  بازن  پالستيک  سرویس  4/700/000تومان  3عدد   PINERSET
1/400/000 تومان سرویس چينی پردیس 2/550/000تومان چرخ گوشت TULLPS 2/000/000تومان 
کن  چرخ  2/600/000تومان  تيکه   57 زرین  چينی  سرویس  1/600/000تومان  پالستيک  سرویس 
طالی  ذغالی  سماور  400/000تومان  عدد   2 دار  روکش  استيل  ظرفی  جا  650/000تومان   PARSINA
 VERNONT همزن  1/500/000تومان  شبنم  استيل  گازی  سماور  1/800/000تومان  مشهد  اوژن 
1/150/000تومان پلوپز MIGEL 1/300/000تومان سرویس کارد GORIS 650/000تومان. مقرر گردید 

موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/2/4ساعت 11 الی 11/15 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 
از مبلغ کارشناسی  پایه  نمایند قيمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در 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 تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

◄     آیا استعمال قليان و سيگار روزه را در ماه مبارک 
توضيح  رساله  در  تقليد  مراجع  کند؟  می  باطل  رمضان 
داده  پاسخ  را  پرسش  این  به صورت جامع  المسائل خود 

اند.
از  که  اسالم  مبين  دین  واجبات  مهمترین  از  یکی 
دین  احکام  فراگيری  برخوردار می باشد،  ویژه ای  اهميت 
است. کسی که اسالم را به عنوان دین خود بر می گزیند 
قلمروهای  همه  در  کامل  طور  به  را  آن  برنامه های  باید 
با  را مطابق  و عملکرد خویش  رفتار  و  بپذیرد  زندگی خود 
می طلبد  تکليفی  چنين  انجام  نماید،  تنظيم  دین  احکام 
دین  احکام  از  نيازش  مورد  مقدار  به  نسبت  مسلمان  فرد 
شناخت  می آید،  پيش  برایش  و  دارد  احتياج  آن  به  که 

نماید.  اجرا  خود  زندگی  در  را  آن  بتواند  تا  کند  پيدا 
زیادی  پرسش های  آن  مورد  در  که  موضوعاتی  از  یکی 
قليان  و  سيگار  و  روزه  مبطالت  مسائل  می شود  مطرح 

است. کشيدن 
خامنه ای: الله  آيت 

مبارک  ماه  در  و  هستم  سيگار  به  معتاد  من  سوال- 
نباشم نمی توانم  تندخو  رمضان هر چه تالش می کنم که 
ام شده است  افراد خانواده  زیاد  ناراحتی  باعث  و همين 
من  تکليف  برم،  می  رنج  دشوارم  وضعيت  از  هم  خودم  و 

؟ چيست
ج( روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر 
احتياط واجب جایز نيست در حال روزه سيگار بکشيد و 

با دیگران تند برخورد کنيد. نباید بدون دليل 
در  باید  و  است  سيگار  به  معتاد  که  کسی  آیا  سوال- 
روزه  و  بگيرد  روزه  می تواند  بکشد  سيگار  چند  حتمًا  روز 

است؟ صحيح  او 
ج( بنابر احتياط واجب روزه دار باید از دودهای انواع 
وجوب  اضطرار  صورت  در  و  نماید  خودداری  دخانيات 

نيست. ساقط  روزه 
در  باید  و  است  سيگار  به  معتاد  که  کسی  آیا  سوال- 
روزه  و  بگيرد  روزه  می تواند  بکشد  سيگار  چند  حتمًا  روز 

است؟ صحيح  او 
ج( بنابر احتياط واجب روزه دار باید از دودهای انواع 
وجوب  اضطرار  صورت  در  و  نماید  خودداری  دخانيات 

نيست. ساقط  روزه 
مانند سيگار در حال  استعمال دخانيات  سوال- حکم 

روزه چيست؟
دودهای  از  دار  روزه  که  است  آن  واجب  احتياط  ج( 
زیر  یا  بينی  راه  از  که  مخدری  مواد  نيز  و  دخانيات  انواع 

کند. خودداری  می شود  جذب  زبان 
ساخته  آن  غير  و  توتون  از  که  »ناس«  ماده  آیا  سوال- 
و  شده  گذاشته  زبان  زیر  دقيقه  چند  برای  و  می شود 
سپس از دهان بيرون انداخته می شود، مبطل روزه است 

خير؟ یا 
ببرد،  فرو  را  »ناس«  ماده  به  آب دهان مخلوط  اگر  ج( 

می شود. روزه اش  بطالن  موجب 
سیستانی: سیدعلی  الله  آيت 

غبار  رساندن  واجب  احتياط  بر  بنا   -1582 مسأله 
چيزی  از  غبار  چه  می کند،  باطل  را  روزه  حلق  به  غليظ 
غبار چيزی  یا  آرد،  مثل  است  آن حالل  که خوردن  باشد 

خاک. مثل  است  حرام  آن  خوردن  که  باشد 
روزه  حلق،  به  غليظ  غير  غبار  رساندن   -1583 مسأله 

نمی کند. باطل  را 
با  انسان  و  پيدا شود  غليظ  غباری  اگر   -1584 مسأله 
اینکه متوجه است و می تواند مواظبت کند ولی مواظبت 
نکند و به حلق برسد بنا بر احتياط واجب روزه اش باطل 
می شود. اّما از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان 
سختی  معمواًل  آن  از  پرهيز  و  می آید  پدید  آن  مانند  و 

شود. پرهيز  نيست  الزم  دارد،  زیاد  بسيار 
مسأله 1585- احتياط واجب آن است که روزه دار دود 

سيگار و تنباکو، و مانند اینها را هم به حلق نرساند.
مسأله 1586- اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند 
داشته  اطمينان  یا  یقين  چنانچه  شود،  حلق  داخل  اینها 
که به حلق نمی رسد، روزه اش صحيح است، و اگر گمان 
بهتر آن است که آن روزه  به حلق نمی رسد،  می کرده که 

را قضا کند.
و  است  روزه  که  کند  فراموش  -اگر   1587 مسأله 
او  حلق  به  آن  مانند  و  غبار  بی اختيار  یا  نکند،  مواظبت 

نمی شود. باطل  روزه اش  برسد، 
مسأله 1588- فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل 

دارد. شدید  کراهت  ولی  نمی کند، 
سبحانی: جعفر  الله  آيت 

بنابر  حلق،  به  غليظ  غبار  رساندن   -1276 مسأله 
چيزی  غبار  چه  می کند،  باطل  را  روزه  واجب  احتياط 
غبار چيزی  یا  آرد،  مثل  است  آن حالل  که خوردن  باشد 

است. حرام  آن  خوردن  که  باشد 
پيدا  غليظی  غبار  باد،  واسطه  به  اگر   -1277 مسأله 
به  و  نکند  مواظبت  است،  متوجه  اینکه  با  انسان  و  شود 
باطل می شود. بنابر احتياط واجب روزه اش  حلق برسد، 
دار  روزه  که  است  آن  واجب  احتياط   -1278 مسأله 
از استعمال دخانيات  بخار و دود غليظ به حلق نرساند و 

کند. خودداری  مطلقًا 
مسأله 1279- اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود 
که  داشته  یقين  چنانچه  شود،  حلق  داخل  اینها  مانند  و 

روزه اش صحيح است. به حلق نمی رسد، 
و  است  روزه  که  کند  فراموش  اگر   -1280 مسأله 
او  حلق  به  آن  مانند  و  غبار  اختيار  بی  یا  نکند،  مواظبت 
است  ممکن  چنانچه  و  نمی شود.  باطل  روزه اش  برسد، 

آورد. بيرون  را  آن  باید 
الله حسین وحید خراسانی: آيت 

حلق  به  غبار  رساندن  احتياط  بنابر   -1611 مسأله 
خوردن  که  باشد  چيزی  غبار  چه  می کند،  باطل  را  روزه 
آن  خوردن  که  چيزی  غبار  یا  آرد،  مثل  است  حالل  آن 

خاک. مثل  است  حرام 
حلق  به  غبار  رساندن  احتياط  بنابر   -1611 مسأله 
خوردن  که  باشد  چيزی  غبار  چه  می کند،  باطل  را  روزه 
آن  خوردن  که  چيزی  غبار  یا  آرد،  مثل  است  حالل  آن 

خاک. مثل  است  حرام 
شود  پيدا  غباری  باد،  واسطه  به  اگر   -1612 مسأله 
حلق  به  و  نکند  مواظبت  است  متوجه  اینکه  با  انسان  و 

می شود. باطل  روزه اش  احتياط  بنابر  برسد، 
دار  روزه  که  است  آن  واجب  احتياط   -1613 مسأله 

به  هم  را  اینها  مانند  و  تنباکو  و  سيگار  دود  و  غليظ  بخار 
نرساند. حلق 

مسأله 1614- اگر مواظبت نکند و غبار یا دود یا بخار 
یا  یقين  چنانچه  شود،  حلق  داخل  اینها  مانند  و  غليظ 
اشکال  روزه اش  نمی رسد،  حلق  به  که  داشته  اطمينان 
بنابر  نمی رسد،  حلق  به  که  کرده  می  گمان  اگر  و  ندارد، 

کند. قضا  را  روزه  آن  مستحب  احتياط 
و  است  روزه  که  کند  فراموش  اگر   -1615 مسأله 
او  حلق  به  آن  مانند  و  غبار  اختيار  بی  یا  نکند،  مواظبت 

نمی شود. باطل  روزه اش  برسد، 
الله جوادی آملی: آيت 

به  حلق،  به  غليظ  غبار  رسانيدن   -1690 مسأله 
چيزی  غبار  چه  می کند؛  باطل  را  روزه  واجب،  احتياط 
باشد که خوردن آن حالل است؛ مثل آرد؛ یا غبار چيزی 

خاک. مانند  است؛  حرام  آن  خوردن  که  باشد 
روی  از  یا  غفلت  به  غليظ  غبار  اگر   -1691 مسأله 

نمی کند. باطل  را  روزه  برسد،  حلق  به  فراموشی 
و  توتون  استعمال  واجب،  احتياط  به   -1692 مسأله 
آن،  کردن  باطل  در  معيار  می کند،  باطل  را  روزه  سيگار 
امروز،  و عرب  آن است  بر  )نوشيدن(  صدق عنوان شرب 
می داند. شرب  مصادیق  از  را  دخانيات  و  سيگار  کشيدن 

مسأله 1693- بخار غليظ روزه را باطل نمی کند، مگر 
اینکه در فضای دهان به نم یا قطره آبی تبدیل شود و به 

حلق فرو رود.

ناصر مکارم شیرازی: الله  آيت 
کردن  جارو  یا  باد  واسطه  به  هرگاه   -1361 مسأله 
به  مواظبت  عدم  اثر  بر  و  برخيزد  غليظی  غبار  زمين، 
در  که  )همانطور  می شود  باطل  روزه اش  برسد،  حلق 

آمد قبل  مسأله 
مسأله 1362- الزم است تمام افراد از کشيدن سيگار 
کنند  پرهيز  حال  هر  در  دخانيات  گونه  هر  استعمال  و 
احتياط  بنابر  می شود  روزه  شدن  باطل  سبب  عالوه  به 
بخار  دار  روزه  که  است  آن  واجب  احتياط  نيز  و  واجب 
اشکال  حّمام  به  رفتن  ولی  نرساند،  حلق  به  را  غليظ 

باشد. گرفته  بخار  را  حّمام  فضای  هرچند  ندارد، 
و  است  روزه  که  کند  فراموش  -اگر   1363 مسأله 
مانند  و  غبار  اراده،  بدون  و  اختيار  بی  یا  نکند،  مواظبت 

نمی شود باطل  روزه اش  رسد،  او  حلق  به  آن 
یا  غبار  می دهد  احتمال  که  درجایی   -1364 مسأله 
یا  یقين  اگر  ولی  کند،  احتياط  باید  برسد  حلق  به  دود 
صحيح  روزه اش  نمی رسد  حلق  به  باشد  داشته  گمان 

. ست ا
زنجانی: الله سید موسی شبیری  آيت 

غبار  رساندن  مستحب،  احتياط  بنابر   -1912 مساله 
چه  می کند؛  باطل  را  روزه  حلق،  به  غيرغليظ  یا  غليظ 
مثل  است،  حالل  آن  خوردن  که  باشد  چيزی  از  غبار 
مثل  است،  حرام  آن  خوردن  که  باشد  چيزی  غبار  یا  آرد 
خاک، ولی اگر غبار را فرو برد و به قدری غليظ باشد که 

به فرو بردن آن عرفا خوردن گفته می شود، بنابر احتياط 
می گردد. باطل  روزه 

شود  پيدا  غباری  باد،  واسطه  به  اگر   -1613 مساله 
حلق  به  و  نکند  مواظبت  است  متوجه  اینکه  با  انسان  و 
می شود. باطل  روزه اش  مستحب  احتياط  بنابر  برسد، 

مساله 1614- در ماه مبارک رمضان سيگار کشيدن و 
که  گونه ای  به  آشکار  صورت  به  دخانيات  سایر  استعمال 
بنابر  بلکه  نيست،  آید جایز  به شمار  روزه  به  احترامی  بی 
چنانچه  و  نشود  استفاده  نيز  صورت  این  غير  در  احتياط 
بنابر  کند،  استفاده  دخانيات  از  رمضان  ماه  در  دار  روزه 
باطل می کند  را  روزه  کارهایی که  از  روز  بقيه  در  احتياط 

خودداری نماید و روزه آن روز را نيز قضا کند.
مساله 1615- اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود 
داشته  اطمينان  چنانچه  شود،  حلق  داخل  اینها  مانند  و 
که به حلق نمی رسد روزه اش صحيح است و اگر احتمال 
احتياط  بنابر  می رسد،  حلق  به  که  ميداده  عقالیی 
مستحب آن روزه باطل می باشد و اگر غبار و مانند آن به 
نحوی باشد که به فرو بردن آن خوردن گفته شود و آن را 
هم احتمال ميداده، چنانچه تمام کردن روزه و قضای آن 
در صورت بطالن الزم باشد، بنابر احتياط آن را تمام کند 

و قضای آن را هم بجا آورد.
مساله 1616- اگر فراموش کند که روزه است و عمدًا 
به  آن  مانند  و  غبار  اختيار  بی  یا  مواظبت  عدم  اثر  در  یا 

► نمی شود.   باطل  روزه اش  برسد،  او  حلق 

احکام شرعی روزه داری؛

● آیا سیگار و قلیان کشیدن روزه را باطل می کند؟   ●


