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گفت:  کهک  اوقاف  مسئول    ◄
با حضور  با قرآن کریم  انس  محافل 
قاریان و حافظان برجسته استان در 
بقاع و موقوفات مختلف کهک برگزار 

می شود.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم،  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
با اشاره  حجت االسالم علی عزیزی 
در  الهی  ضیافت  طرح  اجرای  به 
کرد:  اظهار  کهک،  شاخص  بقاع 
به خاطر  دو سال محدودیت  از  بعد 
رعایت  با  و  امسال  کرونا،  شیوع 
شیوه نامه های جدید بهداشتی، این 
ماه  نیمه  تا  و  آغاز  موفقیت  با  طرح 
مبارک رمضان، با استقبال گسترده 

است. شده  روبرو  هم  مردم 
مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
الهی،  ضیافت  طرح  بخش های 
کالس های  و  قرآنی  محافل  برپایی 
مفاهیم  و  ترتیل  تفسیر،  با  آشنایی 

است. وحی  کالم 

خیریه  امور  و  اوقاف  مسئول 
بهار  را  رمضان  اینکه  بیان  با  کهک 
قرآن نامیده اند، گفت: بر این اساس 
در  آسمانی  کتاب  آخرین  به  توجه 
این ماه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و یکی از مهمترین برنامه های 
برپایی محافل  الهی،  طرح ضیافت 
و مجالس انس با قرآن کریم در نظر 

است. شده  گرفته 
با  انس  محافل  داد:  ادامه  وی 
کالم وحی با محوریت بقاع متبرکه و 
موقوفات شاخص شهرستان کهک و 
با حضور قاریان و حافظان ممتاز در 
از موقوفات تدارک  بقعه و یکی  پنج 

است. شده  دیده 
عزیزی با اشاره به این بقاع عنوان 
امامزاده  مقدس  آستان  در  کرد: 
قرآن  با  انس  محفل  اسماعیل)ع( 
فروردین   ۲۶ جمعه  روز  با  همزمان 
شد،  برگزار  افطار  از  قبل  و  ماه 
امامزاده  مقدس  آستان  همچنین 

 ۲۷ شنبه  روز  در  نیز  ابراهیم)ع( 
فروردین میزبان مراسم مشابهی در 

بود. خواهد  ساعت  همان 
خیریه  امور  و  اوقاف  مسئول 

کهک افزود: در حرم مطهر امامزاده 
عباس)ع( روستای ورجان، سه شنبه 
 ،۲۱ ساعت  از  و  ماه  فروردین   ۳۰
می شود. آغاز  قرآن  با  انس  محفل 

عزیزی با اشاره به برپایی مجلس 
در  محوریت  همین  با  دیگری 
نورعلی)ع(  امامزاده  مقدس  آستان 

روستای کرمجگان در روز پنجشنبه 
ماه عنوان کرد: در  اردیبهشت  یکم 
زینب)س(  امامزادگان  مطهر  حرم 
هشتم  پنجشنبه  نیز  هاشم)ع(  و 

اردیبهشت ماه شاهد برپایی محفل 
بود. خواهیم  قرآنی 

سعدالحکما  موقوفه  گفت:  وی 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  نیز 
موقوفات استان قم، در همان روز و 
از افطار، میزبان محفلی قرآنی  بعد 

► است.  

رمضانی آکنده از عطر قرآن در بقاع متبرکه کهک

● برپایی ۶ محفل قرآنی در بقاع و موقوفات    ●



مختلفی  اقدامات  گذشته  سال های  در    ◄
ساماندهی  و  بهسازی  برای  قم  شهرداری 
یک  حدود  و  داده  انجام  نجمه  بوستان 
و  بهسازی  برای  تومان  میلیون   500 و  میلیارد 
برای  تومان  میلیارد  از دو  و بیش  مناسب سازی 

است. کرده  هزینه  بوستان  این  نگهداری 
به گزارش واحد خبر منطقه هفت شهرداری 
از  یکی  باید  را  خاتون  نجمه  بوستان  قم، 
مکان ها،  ترین  نوستالژی  و  قدیمی ترین 
که  دانست  قم  شهر  بوستان های  و  پارک ها 
ترددی  شاهراه های  از  یکی  در  گرفتن  قرار  با 
برای  را  زیادی  خاطرات  شهر،  قدیمی  بافت  و 
سال های متمادی در دل خود جای داده است.
توسط  مالکیت  وجود  علیرغم  بوستان  این 
معصومه)س(،  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان 
ولی با همکاری شهرداری قم، طی این سال ها 
قرار  زائران  و  شهروندان  استقبال  مورد  همواره 

است. گرفته 
قم  شهرداری  هفت  منطقه  زمینه  همین  در 
جهت  در  شهرداری  کلی  سیاست  جهت  در 
تأمین فضاها و بوستان های اختصاصی بانوان، 
خاتون  نجمه  بوستان  از  بخشی  ساماندهی 
هفت  منطقه  بانوان  بوستان  تنها  به عنوان  را 
بهسازی  عملیات  و  داده  قرار  کار  دستور  در 

است. داده  انجام  را  نجمه  بوستان 
مختلفی  اقدامات  گذشته  سال های  در 
نجمه  بوستان  بهسازی  برای  قم  شهرداری 
فعالیت ها  این  از  برخی  که  است  داده  انجام 
در  پیاده روسازی  احداث  شامل  اقدامات  و 

بالغ بر  بااعتباری  نجمه  بوستان  غربی  ضلع 
ورزشی  زمین  احداث  تومان،  میلیون   ۲۰۰
والیبال  و  بسکتبال  فوتبال،  برای  چندمنظوره 
احداث  تومان،  میلیون   ۲۰۰ بالغ بر  بااعتباری 
میلیون   ۱۰۰ برابر  هزینه ای  با  بدمینتون  زمین 
تعداد  به  پارکی  مبلمان  نصب  و  خرید  تومان، 
به  زباله  سطل  و  نیمکت  قبیل  از  عدد   ۳۰
در  آب سردکن  نصب  و  تومان  میلیون   ۸۰ مبلغ 

است. تومان  ۱۵میلیون  مبلغ  به  بوستان 
سرویس های  فاضالب  اتصال  همچنین 
طول  به  شهری  فاضالب  شبکه  به  بهداشتی 
به  جذبی  چاه های  حذف  و  مترمربع   ۱۲۰
شبکه  اجرای  تومان،  میلیون   ۲۰۰ مبلغ 

بازسازی  و  پایه   ۲۷ تعداد  با  ایمن  روشنایی 
 ۱۵۰ مبلغ  به  پروژکتور  نصب  و  برق  تابلوهای 
کودکان  زمین بازی  دو  احداث  تومان،  میلیون 
خرید  تومان،  میلیون   ۲۰۰ بالغ بر  اعتباری  با 
 ۳۰ مبلغ  به  خورشیدی  آبگرمکن  نصب  و 
بوستان  محدوده  کشی  فن  تومان،  میلیون 
 ۵۰ مبلغ  به  و جدا کردن بخش عمرانی  بانوان 
شارژ  جایگاه  سازه  ساخت  و  تومان  میلیون 
۸ میلیون تومان  موبایل و وسایل برقی به مبلغ 

است. انجام شده 
به ذکر است بوستان نجمه خاتون)س(  الزم 
در  شهر(  )دور  فاطمی  خیابان  ابتدای  در 

► است.   واقع شده  هفت  منطقه 

و  نظارت  هدف  با  مستمر  به صورت  پارک ها  سازمان  کارشناسی  تیم    ◄
حفظ شرایط مطلوب بوستان ها برای خدمت رسانی به شهروندان و زائرین 

فعالیت است. در حال 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، کمیته 
ساماندهی بوستان های سطح شهر به همت سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری قم با هدف نظارت مستمر و حفظ شرایط مطلوب بوستان ها برای 

خدمت رسانی به شهروندان و زائرین تشکیل شده است.
واحدهای  از  پارک ها  سازمان  در  کارشناسی  تیمی  زمینه  این  در 
گیاه پزشکی، خاک شناسی، ناظر عالی و کارشناسان فضای سبز مناطق و… 

تشکیل شده که وظیفه بازدید از بوستان های سطح شهر را داشته و عالوه 
بر بررسی نکات ساماندهی بوستان ها، درختانی که ناسالم و ناایمن بوده و 

می شوند. مشخص  هستند  آفات  دارای 
بازرسی ها  و  درختان  این  موضوع  کمیسیون  در  مرحله،  پس ازاین 
یا  قطع  خصوص  در  هفت  ماده  کمیسیون  تأیید  با  سپس  و  مطرح شده 

می شود. تصمیم گیری  آن ها  جابجایی 
بازدید و بازرسی به صورت مداوم توسط تیم کارشناسی سازمان پارک ها 
انجام می شود و مردم هم در صورت بروز هرگونه و مشکل و اطالع از مسائل 
بوستان ها می توانند مساله را به سامانه ۱۳۷ شهرداری قم اطالع دهند. ►
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مشکالت  حل  برای  گفت:  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر    ◄
دستگاه ها  تمام  هم افزایی  با  و  شده  متحد  استان  باید  جمکران  محله 
تا  کرده  ارسال  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  به  را  درخواست ها 

شود. انجام  مجدد  تصمیم گیری 
قراچورلوی  زین العابدین  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردتوجه  را   ۵ منطقه  نیازهای  گفتگویی،  در 
ساماندهی  منطقه،  مردم  درخواست  مورد  و  حساس  مناطق  از  یکی 
به  ورود  کش وقوس  در  محله  این  سال ها  که  بوده  جمکران  محله 

است. بوده  شهری  محدوده 
خبر   ۱۴۰۰ سال  در  شهری  محدود  به  جمکران  محله  ورود  از  وی 
اداری  عدالت  دیوان  رأی  و  الحاق  مشکالت  رفع  از  بعد  افزود:  و  داد 
این  تفصیلی  طرح  شهری،  محدوده  به  جمکران  محله  ورود  بر  مبنی 
توافق  و  معابر  بازگشایی  بر  امروز مطالبات مردمی  و  آماده شد  محدوده 

است. خام  زمین های  برای  شهرداری  با 
مردم  مشکالت  حل  برای  کرد:  تأکید  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
همچنین  و  شهردار  و  استاندار  ادارات،  نهادها،  تمام  مشارکت  نیازمند 
مطرح شده  زمین ها  برای  توافق  موضوع  نخستین  که  هستیم  شورا 
سبز  فضای  کلمه  کنار  در  تغییر  غیرقابل  قید  ثبت  مشکل  اما  است، 

است. کرده  ایجاد  شهر  و  مردم  برای  را  زیادی  مشکالت 
زمین های  در  کاربری فضای سبز  تغییر  قید غیرقابل  داد:  ادامه  وی 
اساس  بر  نیز  منطقه  هر  سبز  فضای  سرانه  آن  به عالوه  و  بوده  مردم 
این  ایجاد  مالی  توان  شهرداری  و  می شود  مشخص  آن  جمعیت 
این  همه  به  باید  که  نداشته  منطقه  این  در  را  سبز  فضای  از  مساحت 

کرد. توجه  هم  کنار  در  موارد 
زمین های  بر  سبز  فضای  قید  تغییر  قانونی  ابعاد  بررسی  قراچورلوی 
و  کرد  عنوان   ۱۴۰۱ سال  در  شهرداری  برنامه های  از  یکی  را  مردم 
که  بود  ماده واحده  از  استفاده  مشکل  این  حل  راه های  از  یکی  گفت: 
کار متوقف شد  کنار فضای سبز،  در  تغییر  قید غیرقابل  به خاطر  بازهم 

دهد. انجام  کاری  نتوانست  نیز   ۵ ماده  کمیسیون  و 
کاربری  تغییر  بر  مبنی  جمهوری  ریاست  اخیر  سفر  مصوبه  به  وی 

دولت  هیئت  تأکیدات  و  امضا  باوجود  گفت:  و  کرد  اشاره  زمین ها  این 
بدنه  در  اما  بدهد  تغییر  را  شهر  می توانست  که  بند  این  تغییر  بر  مبنی 
کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری 

کرده اند. مخالفت  آن  با 
مدیر منطقه پنج شهرداری قم بازگشایی معابر و ارائه خدمات مطلوب 
از  بعد  کرد:  بیان  و  دانست  اعتبار  تأمین  به  منوط  را  جمکران  محله  به 
و  حمل ونقل  معاونت  و  شهرداری   ۵ منطقه  در  کارشناسی  کار  ماه  سه 
محله  این  طرح  مرکز،  در  طراحی  اداره  و  شهرسازی  معاونت  ترافیک، 
تکلیف  تعیین  پنج  ماده  کمسیون  در  معابر  از  یکی  تنها  ولی  شد،  آماده  

بود. فرستاده شده  کمسیون  به  پکیج  یک  درحالی که  شد، 
محله  مشکالت  حالل  را  شهرداری  پیشنهادی  طرح  اجرای  وی 
به  که  جمکران  محله  و  شوارع  وضعیت  گفت:  و  کرد  عنوان  جمکران 
محله  یک  به عنوان  بخواهیم  اگر  و  است  روستا  یک  شده  الحاق  شهر 
گام  در  بوده  نیاز  دهیم،  ارائه  خدمات  و  کنیم  ایجاد  تغییری  شهر  از 

شود. طراحی  شهر  شبیه  آن  شوارع  نخست 
و  عمومی  حمل ونقل  مانند  خدماتی  ارائه  کرد:  ابراز  قراچورلوی 
است  طرح  این  اجرای  نیازمند  محله ای  خدمات  و  اتوبوس  و  تاکسی 
چندساله  دید  افق  با  علمی  متدهای  و  دقیق  مطالعات  با  طرح  این  که 
تا  قرار گرفته  نیز موردتوجه  شوارع طراحی شد و حتی مجوزهای قبلی 

شود. ممکن  طرح  اجرای  قابلیت 
کرد  اعالم  ترافیک  جامع  طرح  مشاور  موردقبول  را  جدید  طرح  وی 
کارکردهای  با  موردنیاز  ابزارهای  داشتن  عمرانی  کار  الزمه  گفت:  و 
نداشته  وجود  شرایطی  چنین  جمکران  محله  در  اما  است،  مشخص 
آن  هزینه های  عهده  از  ما  و  نیست  ما  اختیار  در  موردنیاز  ابزار  و 

. یم برنمی آ
اسالمی  شورای  رئیس  اخیر  دیدار  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
شهر از منطقه را مطرح و یادآور شد: برای حل مشکالت محله جمکران 
درخواست ها  دستگاه ها،  تمام  هم افزایی  با  و  شده  متحد  استان  باید 
تصمیم گیری  تا  کرده  ارسال  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  به  را 

► شود.   انجام  مجدد 

مشکالت محله جمکران همچنان باقی است؛

قفل مشکالت جمکران چگونه باز می شود؟ حذف الزام استفاده از چادر در منشور اخالقی یکی 
از دانشگاه های قم؛

منشوری که وضعیت حجاب را 
بدتر خواهد کرد

مرکز  یک  شان  از  دور  و  عجیب  اقدامی  در  قم  دانش  شهاب  دانشگاه 
علمی فرهنگی آن هم در شهر قم، در منشور اخالقی جدیدی که منتشر 

کرده است لزوم استفاده از چادر را حذف کرده است.
اگرچه در متن این منشور نکاتی ازجمله ممنوعیت استفاده از لباس های 
تنگ و مانتوهای جلوباز و ... ذکر شده است، اما همان طور که می دانیم 
و  پیگیری  اگر  پیگیری نمی شود و حتی  انتظار  این ممنوعیت ها درحد 
به  نبود چادر  از آسیب هایی که درپی  نمی توان  بازهم  اجرایی هم شود 

وجود می آید چشم پوشی کرد.
به  اسالمی  در جامعه  باید  اسالمی  پوشش  نوع  بهترین  عنوان  به  چادر 
امروز شاهد هجمه های  اما  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  عنوان یک اصل 
بسیاری از سوی گروه های مختلف که خواسته و ناخواسته عفت و حیاء 
بانوان ایران زمین را نشانه گرفته اند، هستیم که بسیار جای تاسف است 
این هجمه ها  با  فرهنگی  مرکز  عنوان  به  باید  که  دانشگاه ها  از  یکی  که 
مقابله کند، دانسته و یا ندانسته با آن ها همسو شده و الزام استفاده از 
چادر آن هم در شهر مقدس قم که از گذشته به عنوان شهر اهل بیت)ع( 
هرچند  متاسفانه  است.  برداشته  را  است  می شده  یاد  آن  از  علما  و 
تالش هایی در عرصه مبارزه با تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف صورت 
به  نگاهی  با  و  نرسیده  کفایت  حد  به  تالش ها  این  هیچ گاه  ولی  گرفته 
فرهنگی  تهاجم  به  بی توجهی  این  دست پخت  با  می توان  جامعه  سطح 
و  فرهنگی  مراکز  حفظ  با  می توان  نیز  شرایط  همین  در  اما  شد،  آشنا 
تبیین مجدد وظایفشان در امر تربیت جوانان تراز انقالب نسبت به بهبود 

بود. امیدوار  شرایط 
خوب است یادمان نرود اگر امروز در شرایط سخت اقتصادی و تحریم و 
در گذشته در شرایط سخت جنگ تحمیلی بسیاری عمر و جوانی شان 
نخستین  که  انقالبی  است،  بوده  اسالمی  انقالب  بخاطر  کردند  فدا  را 
جرقه های آن از کشف حجاب رضاخان آن هم با زور چماق بود. پیشینه 
این انقالب، سرخه سرخ است، سرخ از رنگ خون انسان های باغیرتی 
صورت  به  چه  و  جبهه  مقدم  خط  در  چه  خود  ناموس  از  دفاع  برای  که 
این  انقالب  این  که  حال  رسیدند،  شهادت  به  و  ترور  ناجوان مردانه 
جنگ ها را پشت سر گذاشته و در پیچ و خم مشکالت اقتصادی است، 
دانشگاه ها به عنوان یک نهاد فرهنگی باید جوان تراز انقالب اسالمی را 
تحویل جامعه دهد و در مسیر اهداف انقالب و شهدای عزیزمان حرکت 
کند. اما متاسفانه جریانات شکل گرفته به حدی قوی و سمی هستند که 
به مراکز فرهنگی ما نیز رسوخ کرده اند، در سال گذشته نیز شاهد حذف 
امام  و جبهه گیری  تذکر  با  که  بودیم  در کنکور کرمانشاه  اجباری چادر 

جمعه کرمانشاه همراه شد.
حال که تقریبا مشابه این اتفاق در شهر مقدس قم نیز درحال تکرار است، 
انتظار می رود در صورت عدم اصالح قانون توسط دانشگاه مذکور شاهد 

اقدام پیگیرانه دستگاه های ذیربط و امام جمعه محترم استان باشیم.
گذشته  »در  گفت:  پیامی  در  دانشگاه  این  خانم  دانشجویان  از  یکی 
از  بازهم بسیاری  اما  بود،  از چادر در دانشگاه اجباری  اگرچه استفاده 
است  انقالب  تراز  در  که  اسالمی  حجاب  رعایت  به  نسبت  دانشجویان 
بی توجه بودند با ظاهر نامناسب در دانشگاه حضور داشتند. اما با انتشار 
منشور اخالقی در سال جدید  قطعا شرایط بدتر خواهد شد، ولی مشکل 
اصلی ما با این جریان این است که افرادی که به اصطالح خود را طرفدار 
انتخاب  به  که  و شعار می دهند  معرفی می کنند  و کشف حجاب  آزادی 
با  ببینند  چادری  و  محجبه  فرد  یک  اگر  بگذاریم،  احترام  باید  یکدیگر 

الفاظ نادرست شروع به تمسخر کردن آن فرد می کنند.«
رئیس  دیرباز  عسگر  والمسلمین  االسالم  حجت  که  است  حالی  در  این 
دانشگاه قم در گفتگویی با اشاره به اینکه در دانشگاه قم محترمانه و در 
شان دانشجویان حجاب را متذکر می شویم، اظهار کرده بود: استفاده از 

چادر در دانشگاه قم الزامی است.
برتر  پوشش  چادر  رهبری  معظم  مقام  فرموده  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
است، عنوان کرد: فضای قم باید متناسب با حرمت حرم مطهر حضرت 
معصومه)س(، وجود بیش از 400 امامزاده، علما و حوزه علمیه باشد.
رئیس دانشگاه قم در پایان تاکید کرد: دانشگاه ها به عنوان قطب های 
سطح  در  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  عرصه  در  باید  کشور  فرهنگی 

باشند. رو  پیش  کشور 

برگزاری مراسم شب های قدر 
در حرم حضرت معصومه )س(

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه )س( گفت: مراسم احیاء 
 ۰۲:۱۵ ساعت  تا  و  آغاز   ۲۲ ساعت  از  مطهر  حرم  در  قدر  شب های 
کبیر،  جوشن  دعای  قرائت  مداحی،  برنامه های  اجرای  با  بامداد 
سخنرانی معارفی و قرآن به سر گرفتن، دنبال می شود و پس از آن نیز 
در هر سه شب قدر از ساعت ۰۲:۲۰ تا ۰۳:۳۰ مهدی سلحشور برای 

می کند. مداحی  حرم  زائران 
حجت االسالم مهدی احمدی گفت: چهارشنبه شب ۳۱ فروردین ماه 
با سخنرانی حجت  این مراسم  از شب های قدر  اولین شب  با  مصادف 
االسالم والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی و قرائت دعا توسط سیدعلی 

حسینی نژاد دنبال خواهد شد.
کرامت  بانوی  مقدس  آستان  عترت  و  قرآن  معارف  و  فرهنگی  معاون 
شب  دومین  با  مصادف  نیز  ماه  اردیبهشت  دوم  شب،  جمعه  گفت: 
الله  آیت  سخنرانی  با  مراسمی  )ع(  امیرالمؤمنین  شهادت  شب  و  قدر 
سیدمحمد سعیدی و مداحی و قرائت دعا توسط عباس حیدرزاده اجرا 
خواهد شد. حجت االسالم احمدی گفت: در سومین شب از شب های 
قدر نیز اجرای مراسم با سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری 

برگزار خواهد شد. توسط مهدی سلحشور  قرائت  و  و مداحی 

گردهمایی صمیمانه اعضای 
خانه مطبوعات قم برگزار شد

ضیافت  قالب  در  قم  مطبوعات  خانه  اعضای  صمیمانه  گردهمایی 
شد. برگزار  مجتبی)ع(،  حسن  امام  میالد  مناسبت  به  افطاری 

صمیمانه  گردهمایی  قم،  مطبوعات  خانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
افطاری  افطاری ضیافت  قالب ضیافت  در  قم  اعضای خانه مطبوعات 
به مناسبت میالد امام حسن مجتبی)ع(، شب گذشته در تاالر سیرنگ 

شد. برگزار  قم 
عرصه  پیشکسوتان  مطبوعات،  خانه  اعضای  بر  عالوه  ضیافت  این  در 

داشتند. حضور  ویژه  مهمان  عنوان  به  نیز  قم  استان  رسانه 
همچنین در این مراسم از کارت های خبرنگاری اعضای خانه مطبوعات 

استان قم رونمایی و این کارت ها به برخی از اعضا تحویل داده شد.
همکاری  و  مطبوعات  خانه  همت  به  که  کارت  این  است  گفتنی 
شناسایی  بر  عالوه  است،  شده  تهیه  خصوصی  و  دولتی  ارگان های 
مراکز  سینماها،  در  استفاده  قابلیت  قم،  استان  فعال  خبرنگاران 
و  سیژ  تله  و  پرندگان  باغ  جمله  از  شهر  سطح  گردشگری  تفریحی 

دارد. را  عمومی  حمل ونقل  همچنین  

برگزاری پویش و اردوی »روزه 
اولی ها « در قم

از  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
این  شهروندی  کمیته  همت  به  اولی ها  روزه  اردوی  و  پویش  برگزاری 

داد. خبر  سازمان 
حجت االسالم والمسلمین  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  گفت وگویی،  در  طباطبایی نژاد  سیداحمد 
فرهنگی،  سازمان  شهروندی  فرهنگ  کمیته  دبیرخانه  و  گردشگری 
برگزاری  ماه مبارک رمضان  ایام  در  و ورزشی شهرداری قم  اجتماعی 
کار  دستور  در  ماهک  اپلیکیشن  همکاری  با  را  اولی ها«  »روزه  پویش 
دارد، اظهار کرد: این پویش با اهدافی همچون آشنایی روزه اولی ها 
اعتمادبه نفس  حس  تقویت  یکدیگر،  شنیدنی  و  جذاب  تجربیات  با 
در ذکر خاطرات و تجربیات، ایجاد فرصت برای مخاطبانی که تمایل 
کنند  بیان  دیگران  برای  آموزشی  به صورت  را  خود  تجربیات  داشته 
زبان  از  روزه داری  برای  راه کارهایی  و  مسائل  با  بچه ها  شدن  آشنا  و 

می شود. برگزار  خودشان  مثل  فردی 
خاطرات  ذکر  با  بچه ها  برای  روزه داری  سازی  جذاب  وی،  گفته  به 
تازه  بچه های  برای  روزه داری  شدن  ساده تر  و  افتاده  که  اتفاقاتی  و 
و  روزه  مفهوم  با  مخاطبان  ذهن  شدن  درگیر  همچنین  و  مکلف 
با  آشنایی  و  روزه خواری  از  غیرمستقیم  آفرینی  قبح  و  روزه داری 
این  از دیگر اهداف برگزاری  جاذبه های شهری و حضوردراین فضاها 

است. پویش 
با  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
از  اول  این پویش دو گروه هستند، گفت: گروه  اینکه مخاطبان  بیان 
در  نقاشی  ارسال  با  می توانند  و  نشده اند  مکلف  که  بوده  مخاطبانی 
و  شده اند  مکلف  که  هستند  افرادی  دوم  گروه  و  کنند  شرکت  پویش 
می توانند با ارسال فیلمی از خاطره یا نکاتی در مورد اولین روزه خود 

بگذارند. اشتراک  به  را  خود  تجربه 
آموزش  محتوای  اردوها  این  در  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  طباطبایی 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  ارائه  شرکت کنندگان  به  نیز  شهروندی 
و  زین الدین  شهیدان  موزه  خانه  خمینی)ره(،  امام  بیت  از  بازدید 
امامزاده سید علی)ع( و حضور در سر سفره افطار ازجمله  به  تشرف 

اولی هاست. روزه  برای  پویش  این  برنامه های 

خبـرخبـر

شهرداری قم برای بوستان نوستالژی"نجمه" در سال های گذشته 
چه اقداماتی انجام داده است؟

تشکیل کمیته ساماندهی بوستان ها در قم؛

بازدید تیم کارشناسی سازمان پارک ها از شرایط بوستان های شهر
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»مظلومیت امام علی )علیه السالم(«    

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
إغاَرُة  َبَلَغُه  َلّما  السالم(  )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َتی 
َ
أ َحّتی  ماِشیًا  ِبَنْفِسِه  َفَخَرَج  ااْلْنباِر،  َعَلی  ُمعاِوَیَة  أْصحاِب 

َنْکفیَکُهْم،  َنْحُن  میَراْلُمؤِمنیَن 
َ
أ یا  قاُلوا:  َو  الّناُس  َفأْدَرَکُه  َخْیَلَة  النُّ

َتْکُفوَننی  َفَکْیَف  ْنُفَسُکْم، 
َ
أ َتْکُفوَننی  »َما  السالم((:  )علیه  )َقاَل 

نی  ِإنَّ َو  ُرَعاِتَها،  َحْیَف  َلَتْشُکو  َقْبلی  َعاَیا  الرَّ َکاَنِت  ِإْن  َغْیَرُکْم؟ 
و 

َ
أ الَقاَدُة،  ُهُم  َو  اْلَمُقوُد  نی  نَّ

َ
َکأ تی  َرِعیَّ َحْیَف  اَلَْشُکو  اْلَیْوَم 

)علیه  قاَل  َفَلّما   : الّرِضیُّ ُد  الّسیِّ قال  اْلَوَزَعُة!«.1  ُهُم  َو  اْلَمْوُزوُع 
السالم( هَذا اْلَقْوَل، فی َکالٍم َطویٍل َقْد َذَکْرنا ُمختاَرُه ِفی ُجْمَلِة 
ال  إّنی  َحَدُهما: 

َ
أ َفقاَل  أْصحاِبِه  ِمْن  َرُجالِن  ِإَلْیِه  َم  َتَقدَّ اْلُخَطِب، 

َلُه،  ُنْنَقْد  أِمیَراْلُمؤِمنیَن  یا  ْمِرَک 
َ
ِبأ َفُمْر  أخی  َو  َنْفسی  إاّل  أْمِلُک 

ِریُد؟.
ُ
أ ا  ِممَّ َتَقَعاِن  ْیَن 

َ
أ َو  السالم(:  )علیه  َفقاَل 

این  السالم( نقل شده؛  امیرالمؤمنین علی )علیه  از حضرت 
معاویه  اصحاب  حمله  خبر  که  فرمودند  بیان  هنگامی  را  سخن 
به انبار )یکی از شهرهای شمالی عراق( و غارت کردن آن جا را 
)منزل گاهی  نخیله  به طرف  پیاده  شخصًا  آن حضرت  شنیدند. 
در  کردند.  حرکت  بود(  لشکر  اجتماع  محل  که  کوفه  نزدیک 
این هنگام مردم خود را به امام )علیه السالم( رسانده و عرض 
آن ها  )و  برمی آییم  آنان  عهده  از  ما  امیرمؤمنان  ای  کردند: 
فرمودند:  السالم(  )علیه  امام  می نشانیم(.  خود  جای  سر  را 
می توانید  چگونه  برنمی آیید؛  خود  مشکالت  عهده  از  »شما 
مشکل دیگران را از من دفع کنید. رعایای پیش از من از ستم 
رعیتم  ستم  از  امروز  من  اما  داشتند،  شکایت  فرمان  روایانشان 
شکایت دارم؛ گویی من پیرو و آن ها پیشوا هستند و من محکوم 
و آن ها حاکم هستند«. مرحوم سّید رضی در این جا می افزاید: 
یک  ضمن  در  را  سخن  این  السالم(  )علیه  امام  که  »هنگامی 
و یکی  آمدند  یارانش جلو  از  نفر  بیان کردند، دو  گفتار طوالنی 
اختیار  برادرم  و  خودم  اختیار  جز  من  کرد:  عرض  آن ها  از 
)علیه  امام  کنیم.  اطاعت  تا  بفرمایید  امر  ندارم،  را  دیگر  کسی 
می خواهم  من  آن چه  برابر  در  نفر  دو  شما  فرمودند:  السالم( 
انجام دهید؟ کاری می توانید  بسیج یک سپاه است(، چه  )که 
امام علی )علیه السالم( در گالیه ای شدید از ُسستی بعضی 
از یارانش که نشان از مظلومیت آن حضرت دارد، این سخنان را 
فرموده اند. یکی از شیطنت های معاویه این بود که برای تضعیف 
علی  امیرمؤمنان  سربازان  به خصوص  و  عراق  مردم  روحیه 
حمله های  تا  می فرستاد  را  عده ای  ازگاهی  هر  السالم(  )علیه 
غافل گیرانه و ناجوان مردانه ای به شهرهایی که نزدیک مرز شام 
برسانند،  به قتل  را  عده ای  حمالت  این  با  و  دهند  انجام  بود، 
روش  این  ببرند.  غارت  به  را  اموالی  و  کنند  مجروح  را  جمعی 
آن  از  خودکامه  جباران  تاریخ  طول  در  که  است  روشی  البته 
بهره گیری کرده و می کنند. در یکی از این حمالت که در شهر 
اردن  و  سوریه  مرزهای  نزدیک  اکنون  شهر  )این  انبار  مرزی 
که  هنگامی  گرفت،  انجام  اوس«  بن  »سفیان  به وسیله  است( 
در  و  شده  ناراحت  بسیار  رسید،  السالم(  )علیه  امام  به  خبر 
کوفه خطبه ای )خطبه ۲۷ نهج البالغه معروف به خطبه جهاد( 
سخت  را  کوفه  مردم  و  خود  اصحاب  لشکریان،  و  خواندند 
معاویه،  اصحاب  جسارت  این  زیرا  کردند؛  نکوهش  و  مالمت 
سرزمین شان  به  دشمن  بود.  کوفه  مردم  بی تفاوتی  از  ناشی 
را  اموالشان  و  رسانده  به قتل  را  آن ها  نفرات  بود،  کرده  حمله 
غارت کرده بود و آن ها نشسته و تماشا کرده بودند! آن گاه امام 
)علیه السالم( سکوت نمودند تا عکس العمل مردم را در مقابل 
شده  خاموش  همه  مردم  این جا  در  ببینند.  آتشین  خطبه  آن 
از  رضی  سّید  مرحوم  نقل  بنابر  این جا  در  نگفتند.  سخنی  و 
رعایای  که(  است  این  دیگر  »)مشکل  فرمودند:  مظلومیت  سر 
من  ولی  می کردند،  شکایت  خود  فرمان روایان  ستم  از  پیشین 
به این که شما گوش  اشاره  دارم«؛  رعیتم شکایت  از ستم  امروز 
به سخنان من نمی دهید، فرمان من را اطاعت نمی کنید و گویا 
دشمن، این را احساس کرده که بی مهابا به سرزمین شما حمله 
می کند. می داند که شما مرد جنگ و دفاع از آبرو و حیثیت و 
است. شده  او  جسارت  سبب  امر  همین  و  نیستید  سرزمینتان 
در  السالم(  )علیه  امام  که  است  مطلبی  شبیه  سخن  این 
ْنُتْم َداِئی 

َ
أ َو  ِبُکْم  َداِوَی 

ُ
أ ْن 

َ
أ ِریُد 

ُ
أ جای دیگری فرموده اند : »... 

به وسیله  می خواهم  من   ...« ...«؛2  ْوَکة  ِبالشَّ ْوَکِة  الشَّ َکَناِقِش 
شما دردم را درمان کنم، در حالی که خودتان دردی بر درد من 

.»... می افزایید 
با  گفت:  باید  السالم(  )علیه  علی  امام  مظلومیت  باب  در 
نگاهی به خطبه ها، نامه ها و کلمات آن حضرت، سوز دل ایشان 

کرد. مشاهده  می شود  به خوبی  اسف بار،  وضعیت  آن  از  را 
****************
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حدیث روز )262( 
◄       یک شرکت دانش بنیان در پارک 
فناوری  و  دانش  ورود  با  قم  فناوری  و  علم 
صرفه  بر  عالوه  ساز  و  ساخت  عرصه  به 
خطاهای  از  جلوگیری  و  هزینه  در  جویی 
ایجاد  عرصه  این  در  مهم  تحولی  انسانی، 

است. کرده 
صنعت  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
ساختمان سازی و رشد پروژه های عمرانی 
بزرگ ترین  جزو  کشوری  داده های  طبق 
که  چرا  می رود  شمار  به  کشور  صنایع 
هرچه با رشد جمعیت روبرو شویم در قبال 
بیشتر  هم  سازها  و  ساخت  برای  تقاضا  آن 

شد. خواهد 
صنعت  که  این  به  توجه  با  میان  این  در 
کشور  سازی  ساختمان  و  ساز  و  ساخت 
مهم  پروژه های  تحویل  زمان  است  سنتی 
برای  سرمایه  بازگشت  و  بر  زمان  عمرانی 
چالش هایی  نیز  امر  این  سرمایه گذاران 

هستیم. روبرو  آن  با  همیشه  که  است 
روند  و  سازی  ساختمان  صنعت  اگر  اما 
ساخت و ساز در کشور از پیله سنتی بودن 
تکنولوژی های  سمت  به  و  خارج  خود 
و  ساخت  صنعت  بردارد  قدم  فناورانه 
خواهد  چشمگیری  رشد  و  ارتقا  ما  ساز 
 ۱۴۰۱ سال  نامگذاری  به  توجه  با  یافت؛ 
سال  نام  به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید؛ 
دانش  فناوری های  ورود  بررسی  برای 
توسعه  و  به صنعت ساختمان سازی  بنیان 
با »سعید خلیلی«،  بازار  شهری خبرگزاری 
ایرانیان«  مهراز  »بنایار  شرکت  مدیرعامل 
که در زمینه مدل سازی »بی ای ام« یا مدل 
سازی معماری و سازه برقی، مکانیکی یک 
نرم افزاری  محیط  در  ساخت  از  قبل  پروژه 
در  و  می کند  مصورسازی  و  مدل سازی 
و  پیمانکاران  اختیار  در  فناورانه  نهایت 
انجام  گفتگویی  می دهد  قرار  کارفرمایان 

است. شرح  بدین  که  داده 
شرکت  خود  معرفی  ضمن  ابتدا  در 
را  دارید  فعالیت  آن  در  که  دانش بنیانی 

بفرمایید؟ معرفی 
شرکت  مدیرعامل  خلیلی،  سعید 
التحصیل  فارغ  ایرانیان«،  مهراز  یار  »بنا 
پروژه  و  ساخت  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
شرکت  هستم  مالزی   UTM دانشگاه  از 
یار مهراز  نام »بنا  به  ما یک شرکت فناورانه 
خدمات  ارائه دهنده  که  است  ایرانیان« 
اطالعات  مدل سازی  بر  مبتنی  نوین 

است. کشور  در   )BIM( ساخت 
ماهیت این شرکت ارائه خدمات فناورانه 
به  توجه  با  و  بوده  ساخت  صنعت  در 
پیشرفت های روز دنیا، آخرین فناوری های 
مشاوران  کارفرمایان،  اختیار  در  را  علمی 
به صورت  اگر  می دهد  قرار  پیمانکاران  و 
داشته  بخواهیم   BIM از  تعریفی  مختصر 
از  قبل  »ساخت  به  را  آن  می توان  باشیم، 
ساخت« یک پروژه تعبیر کرد؛ بدین ترتیب 
برقی  سازه  معماری،  بخش های  همه  که 
در  ساخت  از  قبل  پروژه  یک  مکانیکی  و 
محیط نرم افزاری مدل سازی و مصورسازی 
تجمیع  نرم افزارها  همین  در  نهایتًا  و  شده 

می شود.
برقی  سازه  معماری،  بخش های  همه 
در  ساخت  از  قبل  پروژه  یک  مکانیکی  و 
محیط نرم افزاری مدل سازی و مصورسازی 
تجمیع  نرم افزارها  همین  در  نهایتًا  و  شده 

می شود
ماکت  یک   ،BIM مشاور  ترتیب  بدین 
شده  تشکیل  اطالعات  حاوی  دیجیتالی 
چرخه  طول  در  بهره برداری  قابلیت  که 
حیات پروژه را برای تمامی ذی نفعان فعال 
پیمانکاران،  طراحان،  )کارفرما،  پروژه  در 
بهره بردار  و  پروژه،  مدیران  ناظرین، 

این  از  هم چنین  می کند.  فراهم  را  نهایی( 
فناوری  از  استفاده  به منظور  اطالعات 
افزوده  واقعیت  و   )VR( مجازی  واقعیت 

می شود. استفاده   )AR(
شرکت  این  مدیره  هیئت  اعضای 

اولین  تدوین کننده  تیم  در  حضور  افتخار 
پیاده سازی  اجرایی  دستورالعمل  تنها  و 
در   )BIM( ساخت  اطالعات  مدل سازی 
که  را  کشور  اجرایی  فنی  نظام  پروژه های 
برای  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  توسط 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
به عنوان  که  دارند  را  شد  تدوین  تهران 
فعالیت  تیم  این  کلیدی  و  ارشد  اعضای 
می کنند )این دستورالعمل در شهریورماه 

شد.( رونمایی   ۱۴۰۰
صنعت  در  سازی  مدل  اهمیت 

چیست؟ سازی  ساختمان 
در   BIM پیاده سازی  فرآیند  طی 
حاوی  دیجیتالی  ماکت  یک  پروژه ها، 
بدین  و  شده  تولید  پروژه  از  اطالعات 
دوباره کاری ها  اشتباهات،  همه  از  ترتیب 
یک  اجرای  حین  در  که  تداخل هایی  و 
جلوگیری  باشد  داشته  بروز  امکان  پروژه 
ماکت  این  دیگر  سوی  از  می شود. 
اطالعات  استخراج  به منظور  دیجیتالی 
دقیقی از مصالح مورد استفاده در پروژه ها 
مورد  آن ها  از  مالی  برآورد  همچنین  و 

می گیرد. قرار  گسترده ای  استفاده 
و  علم  پارک  در   ۹۷ سال  از  شرکت  این 
فناوری استان قم فعالیت خود را آغاز کرده 
و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی 
بر مدل سازی اطالعات ساخت )BIM( در 
از سوی دیگر  صنعت ساخت کشور است. 
اخذ  به  موفق   ۱۴۰۰ سال  در  شرکت  این 
زیست بوم  در  عضویت  و  خالقیت  نشان 
و  علمی  معاونت  خالق  صنایع  و  شرکت ها 
ارائه  حوزه  در  جمهوری  ریاست  پژوهشی 

شد. ساخت  صنعت  در  فناورانه  خدمات 
ایده های  از  استفاده  شما  نظر  به 
شهری  حوزه  در  دانش بنیان  و  فناورانه 

دارد؟ اهمیتی  چه 
منتشر  آمارهای  و  نتایج  به  توجه  با 
یکی  دنیا،  روز  تحقیقات  آخرین  از  شده 
میزان  در  تعیین کننده  فاکتورهای  از 
میزان  همچنین  و  صنعت  یک  بهره وری 
میزان  آن،  از  نهایی  بهره برداران  رضایت 
رابطه  و  صنعت  آن  شدن  دیجیتالی 
طول  در  آن  بهره وری  میزان  با  مستقیمی 

است. دارا  را  آن  حیات  چرخه 
اطالعات  حاوی  دیجیتالی  ماکت 
در  بهره برداری  قابلیت  که  شده  تشکیل 
تمامی  برای  را  پروژه  حیات  چرخه  طول 
)کارفرما،  پروژه  در  فعال  ذی نفعان 
مدیران  ناظرین،  پیمانکاران،  طراحان، 
فراهم  را  نهایی(  بهره بردار  و   ... پروژه، 

می کند
این موضوع در خصوص صنعت ساخت 
در  ایران  ما  کشور  در  هم چنین  و  دنیا  در 

پایین ترین سطح خود قرار داشته و به این 
حوزه  به  ساخت  صنعت  ورود  نیاز  دلیل 
فناوری و دانش بنیانی به منظور تطبیق هر 
چه بیشتر آن با دنیای دیجیتال از اهمیت 

است. برخوردار  باالیی  بسیار 

از نتایج مستقیم باال بردن سطح فناوری 
می توان  شهری  ساخت وسازهای  حوزه  در 
خرد  سطح  در  ملی  منابع  از  حفاظت  به 
از  دقیق  اطالعاتی  بانک  ایجاد  کالن،  و 
و  عمومی  بخش  در  اجرایی  پروژه های 
به  حرکت  و  غیرعامل  پدافند  خصوصی، 
اشاره  هوشمند  شهرهای  تشکیل  سمت 

کرد.
ساختمان  حوزه  در  شما  شرکت 

است؟ کرده  ورود  چگونه 
توجه  با  ایرانیان  مهراز  یار  بنا  شرکت 
کشور  ساخت  صنعت  فناورانه  نیازهای  به 
به  اقدام  آن،  در  موجود  خأل  همچنین  و 
جهان  فناورانه  و  روز  خدمات  بومی سازی 
واقعیت  مجازی،  واقعیت   ،BIM ازجمله 
 ... و  ساختمان ها  انرژی  تحلیل  افزوده، 
یک  هر  به خصوص  نیاز  به  توجه  با  و  کرده 
آن  شخصیت های  از  یک  هر  و  پروژه ها  از 
)اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار( اقدام به 
سرویس دهی این خدمات فناورانه به آن ها 

می کند. را 
وسیعی  طیف  در  خدمات  این  ارائه 
مسکونی،  پروژه های  از  اعم  پروژه ها  از 
آموزشی،  درمانی،  اداری،  تجاری، 
صنعتی، ریلی و مترو، فرودگاهی، صنعتی، 
نفت و گاز و پتروشیمی صورت می پذیرد و 
جزئیات  میزان  و  فناوری  سطح  به  توجه  با 
مورد  متخصص  نیروی  پروژه  آن  نیاز  مورد 

می یابد. اختصاص  نظر 
و  محصوالت  از  حاکمیتی  حمایت های 
که  این  از  بیشتر  باید  دانش بنیان  خدمات 

ایجاد  راستای  در  و  معنوی  باشد،  مالی 
ترغیب  و  اقبال  و  آشنایی  و  بزرگ تر  بازاری 
خدمات  این  از  استفاده  برای  مردم  بیشتر 

شد با
گسترش  و  بسط  اهمیت  به  توجه  با 
سراسر  در  نوین  مفاهیم  و  فناوری ها  این 
سال  طول  در  ایران،  عزیزمان  کشور 
درس  در  شرکت  این  هیئت مدیره  اعضای 
سطوح  در  آموزشی  مختلف  گروهی های 
و  کرده  شرکت  منطقه ای  و  ملی  مختلف 
در  نمایندگی  جذب  سیاست  هم چنین 
پیش گرفته  را  کشور  مختلف  استان های 

. ست ا
شرکت  این  نمایندگان  حاضر  حالی  در 
سمنان،  رضوی،  خراسان  استان های  در 
ارائه  و  معرفی  حال  در  کرمان  و  البرز 
صنعت  متقاضیان  به  فناورانه  خدمات 

هستند. کشور  ساخت 
فناورانه  دستاوردهای  مهمترین 
صنعت  در  شما  بنیان  دانش  شرکت 

چیست؟ ساز  و  ساخت 
کشور  در  گرفته  صورت  تالش های  با 
خدمات  این  از  خوبی  بسیار  استقبال 
شرکت  این  است؛  پذیرفته  صورت  فناورانه 
سطح  در  مهمی  پروژه های  انجام  افتخار 
کشور را دارد که از مهم ترین دستاوردهای 
این شرکت پیاده سازی بخشی از پروژه های 
بار  اولین  )برای  سیرجان  شهر  ملی  اقدام 
پروژه  در   BIM پیاده سازی  کشور(،  در 
فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش )با 
همکاری دانشگاه هنر اصفهان( را نام برد.

فناوری های  ترویج  و  آموزش  هم چنین 
اطالعات  مدل سازی  بر  مبتنی  نوین 
سازمان  دبیرخانه  در   )BIM( ساخت 
کشور،  اقتصادی  و  تجاری  آزاد  مناطق 
پروژه  از  بخشی  در   BIM پیاده سازی 
جاسک،  به  کوره  نفت  انتقال  خط  ملی 
در  حریق  شبیه سازی  و   BIM پیاده سازی 
شهر  در  جوادین)ع(  امامین  مطهر  حرم 
در   BIM پیاده سازی  عراق،  کاظمین 

حضرت  مطهر  حرم  صحن  توسعه  پروژه 
پروژه  ده ها  و  سوریه  کشور  در  زینب)س( 

کرد. عنوان  را  دیگر  مهم 
آیا در پروژه های عمرانی شهر قم هم 

داشته اید؟ ورود 
در شهر مقدس قم پیاده سازی BIM در 
نظام مهندسی  سازمان  اداری  ساختمان 
واقعیت  پیاده سازی  قم،  استان  ساختمان 
واحدی   ۴۷۰ مسکونی  پروژه  در  مجازی 
افق متعلق به سازمان بنیاد مسکن انقالب 
کلینیک  در   BIM پیاده سازی  اسالمی، 

را  قم  استان  بهشتی  شهید  بیمارستان 
برد. نام  می توان 

شهری  حوزه  در  است  قرار  آینده  در 
چگونه ورود کنید؟ آیا ایده شما بازخورد 
داشته  همراه  به  خوبی  دستاورد  و 

؟ ست ا
فرهنگ سازی  و  گسترش  و  بسط 
ساخت  صنعت  در  فناورانه  و  نوین  مفاهیم 
کشور از رسالت های این شرکت است؛ این 
حوزه  فناوری های  آخرین  رصد  با  شرکت 
و  ورود  به  نسبت  جهان  در  ساخت  صنعت 
خواهد  اقدام  کشور  در  آن ها  بومی سازی 
نیازهای  شناسایی  با  همچنین  و  کرد 
ارائه  به  نسبت  کشور  در  موجود  فناورانه 
اقدام  فناورانه  و  دانش بنیانی  راه حل های 

کند. می 
از  سال  شعار  نام گذاری  به  توجه  با 
از  می توان  چگونه  انقالب  رهبر  سوی 

گرفت؟ بهره  دانش بنیان  ایده های 
با توجه به عنایت مقام معظم رهبری به 
دانش بنیان  خدمات  و  محصوالت  موضوع 
را  مسیر  این  در  گام  اولین  کشور،  در 
و  محصوالت  این  معرفی  به  می توان 
و  مردم  به  مختلف  رشته های  در  خدمات 
همچنین افراد مختلف در صنایع کشور در 

گرفت. نظر 
پروژه  در  مجازی  واقعیت  پیاده سازی 
به  متعلق  افق  واحدی   ۴۷۰ مسکونی 

اسالمی انقالب  مسکن  بنیاد  سازمان 
این  ارائه  با تسهیل کردن  بعدی  گام  در 
داخل  متقاضیان  به  خدمات  و  محصوالت 
کشور و حتی خارج از کشور می توان میزان 
را  محصوالت  و  خدمات  این  از  بازار  سهم 
شاهد  درنهایت  و  داده  گسترش  کشور  در 
مختلف  عرصه های  در  آن  مثبت  نتایج 

بود. کشور 
حمایت های  این جانب،  عقیده  به 
خدمات  و  محصوالت  از  حاکمیتی 
مالی  که  این  از  بیشتر  باید  دانش بنیان 
بازاری  ایجاد  راستای  در  و  معنوی  باشد، 

ترغیب هر چه  و  اقبال  و  آشنایی  و  بزرگ تر 
خدمات  این  از  استفاده  برای  مردم  بیشتر 
شاهد  را  آن  مثبت  نتایج  مطمئنًا  باشد 

بود. خواهیم 
روبرو  هم  مشکالتی  با  راه  این  در  آیا 

؟ هستید
بیمه  بحث  مخصوصًا  و  مالیاتی  امور 
همیشگی  دغدغه های  از  اجتماعی  تأمین 
عمدتًا  که  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
در  اساسی  بازبینی  به  نیاز  و  هستند  نوپا 
راستای تسهیل امور مرتبط با آن دارد.   ►

● ورود فناوری های دانش بنیان به صنعت ساخت و ساز توسط یک شرکت قمی    ●

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  هیأت 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۲۱۴ شماره  رأی  ۱ـ 
قسمتی  در  حسین  فرزند  نجفعلی  محمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۵۲
بنا شده بمساحت ۶۰ مترمربع پالک  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
شماره فرعی از ۱۹۶۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از محمد زمزم طی سند قطعی شماره ۳۴۶۶۹ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ 

 )۱۳۰۵۵ الف  قم.)م   ۱۸ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۴۷۴ شماره  رأی  ۲ـ 
از  در قسمتی  فرزند محمد  فیروزی  آقای مجتبی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۴۷
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۷ مترمربع پالک شماره 

فرعی از ۲۲۷۷/۲۵۹/۴۱۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
الف  دفتر ۵۲۲.)م  پور صفحه ۵۳۳  از حمید رضا مالعلی  الواسطه  مع  خریداری 

 )۱۳۰۵۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۵۴۷۷ شماره  رأی   -۳  
فرزند  زیدآبادی   حسینی  محمود  سید  آقای   ۱۳۹۵۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۸۰
سیدکاظم  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۱۹۸/۱۷ مترمربع پالک شماره ۱۳ فرعی از ۱۹۰۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ۸۷۳۵۴ مورخ ۹۵/۹/۱۷ دفترخانه 
۴۱ قم و سند قطعی شماره ۳۹۱۹۶ مورخ ۶۳/۱۱/۱۰ دفترخانه ۲۰ قم.)م الف 

 )۱۳۰۵۷
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۶۶۴۸ شماره  رأی   -۴
از  قسمتی  در  محمود  فرزند  یوسفی  مریم  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۶۵۸
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۲۱/۵۸ مترمربع  پالک 

شماره ۱۸۴ فرعی از ۲۳۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 
 )۱۳۰۵۸ الف  ۵۶۳.)م  دفتر   ۲۳۷ صفحه  قطعی  سند 

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

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و قدس(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

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

◄     رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با 
تزریق شده  واکسن  اینکه مجموع  به  اشاره 
 ۸۴۶ و  میلیون  یک  به  قم  استان  در  کرونا 
هزار و ۶۷۵ ُدز رسیده است، گفت: در ۲۴ 
ساعت منتهی به بیست و نهم فروردین ماه 
۱۴۰۱، هیچ بیمار مبتال به کرونا در قم فوت 

نکرد.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

به  اشاره  با  مصری  مهدی  قم،  پزشکی 
افزود:  قم،  در  کووید۱۹  وضعیت  آخرین 
نهم  و  بیست  به  منتهی  ساعت   ۲۴ در 
فروردین ماه جاری، ۴۰ بیمار با عالیم ابتال 
به کرونا به صورت سرپایی پذیرش که از این 

شدند. بستری  نفر   ۱۷ تعداد 
با  مشکوک  بیمار   ۱۲۶ کرد:  اضافه  وی 
بستری  بیمارستان  در  کرونا  به  ابتال  عالیم 

. هستند
ساعت   ۲۴ در  کرد:  خاطرنشان  وی 
منتهی به بیست و نهم فروردین ماه ۱۴۰۱، 
هیچ بیمار مبتال به کرونا در قم فوت نکرد.
 ۱۱۹ از  مدت  این  در  کرد:  بیان  مصری 
نفر تست کرونا گرفته شد که ۱۲ مورد مثبت 

گزارش شد.
به گفته وی، مجموع واکسن تزریق شده 

کرونا در استان قم یک میلیون و ۸۴۶ هزار 
و ۶۷۵ ُدز است.

هشتم  روز  از  که  قم  کرونایی  وضعیت 
ششم  روز  از  و  قرمز  رنگ  به  بهمن ماه 
بود،  درآمده  نارنجی  رنگ  به  اسفندماه 
بیست و هشتم اسفندماه به رنگ زرد تغییر 

. کرد
پرسش  هرگونه  طرح  برای  شهروندان 

شماره  با  می توانند  کرونا  ویروس  درباره 
تماس   ۱۹۰ و   ۳۱۳۶  ،۴۰۳۰ تلفن های 
خبرهای  آخرین  کسب  برای  و  بگیرند 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
نشانی  به  آن  کانال  به  قم،  درمانی 
یا  و  مجازی  فضای  در   @webdaqom
www.muq. تارنمای آن به نشانی اینترنتی

► کنند.    مراجعه   ac.ir

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

● آمار فوتی های کرونا در قم به صفر رسید    ●
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مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری خبر داد:
پیشرفت 90 درصدی مجموعه 
فرهنگی ورزشی منطقه ۳ قم

از پیشرفت 90 درصدی  امور عمرانی شهرداری قم  بر  مدیرکل نظارت 
مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه سه خبر داد و گفت: در تالش هستیم 

این مجموعه فرهنگی ورزشی تا دو ماه آینده به بهره برداری برسد.
مهم  دغدغه های  از  یکی  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  بخشی  مسعود 
برای شهروندان دانست  تفریحی ورزشی  را ساخت فضاهای  شهرداری 
تمام  تفریحی ورزشی  فضای  به  نیاز  هستیم  تالش  در  داشت:  اظهار  و 
مناطق را به ترتیب اولویت تأمین کرده تا بتوانیم به سرانه استاندارد در 

است. برداشته شده  نیز  خوبی  گام های  و  رسیده  حوزه  این 
قرارداد  موردتوجه  را  سه  منطقه  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  ساخت  وی 
و افزود: این مجتمع یکی از مجموعه های مناطق هشتگانه شهرداری 
بوده و از سال ۹۹ توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم و اداره 
عملیات  فاز  دو  در  و  انجام شده  آن  سازه  طراحی  مراحل  طراحی  کل 

آغاز شد. آن  احداث 
مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم، فاز یک مجموعه فرهنگی 
ورزشی منطقه سه را شامل اسکلت بندی عنوان کرد و گفت: در فاز یک 
و  رسید  پایان  به  آن  اسکلت بندی  آغاز شد،   ۹۹ که سال  این مجموعه 
سازه آن تکمیل و در سال ۱۴۰۰ قرارداد فاز دوم آن برای تکمیل پروژه 

منعقد شد.
فاز  ابراز کرد: در حال حاضر  و  اعالم  ۹۰ درصد  را  پروژه  پیشرفت  وی 
دوم این پروژه بااعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال پیشرفت فیزیکی ۸۰ 
و  فرهنگی  افزایش فضاهای  رویکرد  و  باهدف  و  ۹۰ درصدی داشته  تا 
در  مترمربع   ۲۳۵ و  هزار  یک  مساحت  به  ورزشی  زیربنای  با  و  ورزشی 

است. نازک کاری  و  تکمیل  مرحله 
داشته  اداری  فضای  مترمربع   ۳۰۰ مجموعه  این  داد:  ادامه  بخشی 
همچنین  و  رختکن  و  بدن سازی  سالن  شامل  نیز  آن  ورزشی  فضای  و 
برای  و  چندمنظوره  نیز  آن  اصلی  سالن  است؛  تماشاچیان  سکوی 
پایان  تا  و  والیبال طراحی شده  و  بسکتبال  فوتسال،  مانند  ورزش هایی 

می رسد. بهره برداری  به  خردادماه 
نیز تشریح کرد  را  و گرمایشی مجموعه ورزشی  وی سیستم سرمایشی 
سیستم  نیز  مجموعه  گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم  شد:  یادآور  و 
هواساز بوده و محل مجموعه ورزشی در بلوار شهید دقایقی در شهرک 
تالش  در  و  واقع شده  )ع(  حسن  امام  بوستان  جنب  حسن)ع(  امام 

برسد. بهره برداری  به  آینده  ماه  دو  تا  هستیم 

رییس سازمان جهاد کشاورزی:
تنش های دمایی در 

فروردین ماه جاری به بخش 
کشاورزی قم خسارت وارد کرد

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: اختالف و تنش های دمایی 
وارد شدن  و  در فروردین ماه سال جاری موجب سرمازدگی محصوالت 

خسارت به بخش کشاورزی استان شد.
حاجی  رضا  محمد  قم،  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال جاری،  فروردین ماه   در  سرمازدگی  وقوع  پی  در  کرد:  بیان  رضا 
تاثیر  تحت  متفاوت  درصد  با  قم  باغ های  از  هکتار  هزار   ۹ از  بیش 
اولیه در زمینه  برآورد خسارت  رابطه مبلغ  قرار گرفته است، در همین 
ریال  میلیارد   ۲۶۳ و  یکهزار  از  بیش  استان  باغ های  در  سرمازدگی 

است.
وی با اشاره به این که سطح سرمازدگی به باغ های استان در مناطق 
زردآلو،   همچون  باغی  محصول های  افزود:  است،  متفاوت   مختلف 
خسارت   بیشترین  ارتباط  این  در  پسته  و  انگور  گردو،  بادام،  قیصی، 

دیده اند. را 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  درقم  زراعی  زمین های  همچنین  داد:  ادامه  وی 
کشت  تحت  زراعی  اراضی  از  هکتار   ۸۶۰ و  هزار   ۲ حدود  و  گرفته 
استان که بیشتر شامل کلزا، گندم و جو می باشد از سرمازدگی متاثر 

است. ریال  میلیارد   ۱۶۸ از  بیش  آن  خسارت  برآورد  و  شده 
استان  در  سرمازدگی  خسارت  برآورد  مجموع  در  گفت:  رضا  حاجی 
از یکهزار و ۴۳۱ میلیارد ریال است که گزارش ها و مستندهای  بیش 

شده است. ارائه  ذی صالح  مسئوالن  برای  آن  به  مربوط 
وارده  ازخسارت  بخشی  جبران  راستای  در  همچنین  کرد:   بیان  وی 
کارمزد  و  سود  بخشودگی  درزمینه  پیشنهادهایی  کشاورزان،  به 
قیمت  ارزان  تسهیالت  اعطای  و  کشاورزان  دریافتی  وام های  جریمه 
در  تصویب  صورت  در  که  شده است  ارائه  بالعوض  کمک  پرداخت  و 
مراجع ذی صالح،  اقدام های الزم در این خصوص انجام خواهد شد.
وی ادامه داد:  در این راستا باید به ترویج بیمه محصول های کشاورزی 
توصیه  استان  کشاورزان  و  بهره برداران  به  و  نمود  ویژه ای  توجه ای 
مخاطرات  وقوع  صورت  در  تا  کنند  بیمه  را  خود  محصول  که  نمود 

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

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

داده است.

خبـر

اظهارنظر  به  واکنش  در  مرکزی  بانک       ◄
بر  مبنی  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  اخیر 
کرد:  اعالم  ایران،  مسدودی  منابع  آزادسازی  رد 
اظهارنظرهای  در  کشورمان  خارجه  وزارت  مقامات 
خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی 
منابع  این که  از  صحبت  هیچ گاه  و  دادند  خبر  ایران 
مقامات  جانب  از  است،  شده  وصول  و  آزاد  مذکور 

است. نگرفته  صورت  ایرانی 
روندی  شرایطی  در  دالر  قیمت  فکری:  مریم 
توقف  به خود گرفته است که طوالنی شدن  صعودی 
دالر  برجام،  از  منفی  سیگنال های  و  وین  مذاکرات 
در  این  است.  داده  قرار  تومان  هزار   28 مرز  در  را 
دنبال  به  گذشته  هفته  البته  که  است  شرایطی 
 7 آزادسازی  احتمال  از  مثبت  اخباری  انتشار 
قیمت ها  روند  شده،  بلوکه  ارزهای  از  دالر  میلیارد 
از  اظهارنظری  فاصله،  همان  در  اما  شد،  نزولی 

فضای  آمریکا،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  سوی 
داد. تغییر  را  ارز  بازار 

به  پاسخ  در  خبری  کنفرانس  یک  در  پرایس  ند 
بلوکه  پول های  آمریکا  آیا  این که  بر  مبنی  سوالی 
است  جریان  در  آیا  و  است  کرده  آزاد  را  ایران  شده 
پول های  از  مبالغی  آمریکا  متحدان  از  یک  هر  که 
تمامی  گفت:  باشند،  کرده  آزاد  را  ایران  شده  بلوکه 
فعال  و  پابرجا  و  هستند  پابرجا  هنوز  ما  تحریم های 
بازگشتی  به  بتوانیم  که  مادامی  ماند،  خواهند 

کنیم. پیدا  دست  برجام  به  پایبندی  به  دوجانبه 
پول های  این که  درباره  گزارش ها  کرد:  عنوان  او 
کشورهای  در  شده  مسدود  حساب های  در  ایران 
نادرست  آمریکا(  تحریم های  سوم  )طرف  سوم  طرف 
ایران داده اند  به  را  این پول ها  نه شرکای ما  هستند، 
مجاز  را  شده  بلوکه  پول های  این  انتقال  آمریکا  نه  و 

است. کرده  تایید  یا 
درباره  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  اظهارات 
بانک های  در  ایران  شده  بلوکه  پول های  آزادسازی 
اخباری  اخیرا  که  بود  مطرح  این  پی  در  خارجی 
بلوکه  پول های  از  بخشی  آزادسازی  احتمال  درباره 
رسانه ای  گمانه زنی های  و  شده  منتشر  ایران  شده 
ایران  دارایی های  است  قرار  که  بود  آن  از  حاکی 

ایران  مرکزی  بانک  حساب  به  و  آزاد  جنوبی  کره  در 
شود. منتقل 

ایران  دولتی  خبرگزاری  گذشته  هفته  دوشنبه 
منطقه ای،  بلندپایه  مقام  یک  که  بود  شده  مدعی 
یکی  که  کرد  خواهد  سفر  تهران  به  شنبه  سه  فردا 
آزادسازی  نهایی کردن سازوکار  این سفر،  اهداف  از 
است. ایران  مسدودی  ارزهای  از  دالر  میلیارد  هفت 

توافق  با  مالی  منابع  این  گزارش،  این  اساس  بر 
حساب های  به  بانکی  انتقال  طور  به  امضاشده، 
به  دالر  میلیارد   ۷ این  می شود.  واریز  ایران 
از  نشانه هایی  که  می شود،  واریز  ایران  حساب های 
ایران  علیه  بانکی  محدودیت های  تدریجی  شدن  باز 
است به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل 

است. نداشته  سابقه  بانکی  انتقال  و 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
درباره  اخبار منتشرشده  اخیرا درمورد  نیز  کشورمان 

با  ایران،  شده  بلوکه  پول های  از  بخشی  آزادسازی 
انجام  آزادسازی  اصل  بود:  گفته  خبر  این  تایید 

می شود.
درباره  اخیر  مذاکرات  از  جدید  جزییات 

ایران مسدودی  وجوه  آزادسازی 
بانک مرکزی  بین الملل  امور  این شرایط، مدیر  در 
ایران،  دولتی  خبرگزاری  با  اظهارنظر  جدیدترین  در 
منابع  آزادسازی  درخصوص  مذاکرات  تایید  ضمن 
مرکزی  بانک  نماینده  حضور  و  ایران  مسدودی 
هدف  با  مذاکرات  کرد:  اعالم  مذاکرات،  این  در 
غیرقانونی  به صورت  که  ایران  ارزی  منابع  آزادسازی 
قبل  چندی  از  شده،  مسدود  کشورها  سایر  در 
در  و  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  جدی  به صورت 
معادل  منابع  این  از  بخشی  اخیرا  نیز  راستا  همین 
حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سال، توسط 
شد. وصول  قطعی  بطور  بود،  شده  مسدود  انگلیس 

اخیر  روزهای  طی  که  اخباری  به  اشاره  با  وی 
قابل  بخش  آزادسازی  برای  جدید  توافق  درباره 
و  شده  منتشر  ایران  مسدودی  منابع  از  توجهی 
به  منطقه ای  هیات  سفر  به  مربوط  اخبار  همچنین 
موضوع،  این  تایید  ضمن  خصوص،  این  در  تهران 
برای  کلی  چارچوب  توافق،  این  براساس  گفت: 

مسدودی  منابع  از  توجهی  قابل  بخش  آزادسازی 
سفر  و  شده  مشخص  کشورها  از  یکی  در  ایران 
جمع بندی  منظور  به  نیز  تهران  به  ای  منطقه  هیات 
گرفته  صورت  توافق  این  کردن  اجرایی  جزییات 

. ست ا
این  میزان  درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  او 
این مبلغ  اما گفت:  به رقم دقیق اشاره نکرد،  مبلغ، 
با  توافق  از  پس  اخیرا  که  است  مبلغی  برابر  چندین 

شد. وصول  انگلیس، 
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  اخیر  اظهارنظر 
ایران،  مسدودی  منابع  آزادسازی  رد  بر  مبنی 
در  وی  بود.  مرکزی  بانک  مقام  این  از  دیگری  سوال 
خارجه  وزارت  مقامات  گفت:  سوال  این  به  پاسخ 
اولیه  توافق  از  خود،  اظهارنظرهای  در  کشورمان 
و  دادند  خبر  ایران  مسدودی  منابع  آزادسازی  برای 
آزاد و وصول  این که منابع مذکور  از  هیچ گاه صحبت 

نگرفته  صورت  ایرانی  مقامات  جانب  از  است،  شده 
انگلیس،  و  ایران  توافق  اینکه درخصوص  کما  است، 
وصول  قطعی  بطور  پوند  میلیون   ۳۹۰ که  وقتی 
اتفاقا  شد.  تایید  و  اعالم  رسما  موضوع  این  شد، 
از  که  ایران  به  منطقه ای  هیات  گذشته  هفته  سفر 
دقیقا  نیز  شد،  اعالم  نیز  خارجه  امور  وزارت  سوی 
بندی  جمع  و  بررسی  منظور  به  و  راستا  همین  در 
منابع  آزادسازی  فرآیند  و  نحوه  جزییات  درخصوص 
صورت  توافق،  همین  چارچوب  در  ایران  مسدودی 
تعارضی  هیچ گونه  می رسد  نظر  به  بنابراین  گرفت، 

ندارد. وجود  اظهارنظرها  این  بین 
در  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
در  اخیر  توافق  که  است  شده  مطرح  خبرها  برخی 
است،  گرفته  صورت  برجام  از  مستقل  چارچوبی 
که  مذاکراتی  افزود:  چیست،  موضوع  این  از  منظور 
ایران در سایر  درخصوص ازادسازی منابع مسدودی 
کشورها از سوی دولت پیگیری می شود، در راستای 
قوانین  چارچوب  در  و  ایران  ملت  منافع  از  صیانت 
ایران  منابع  کردن  مسدود  چراکه  است؛  بین المللی 
بین المللی  مقررات  برخالف  کامال  کشورها،  سایر  در 
رو،  این  از  و  بوده  ایران  ملت  به حقوق  تعدی  و  بوده 
از  مستقل  چارچوبی  در  می بایست  موضوع  این 

اصل  همین  و  شود  تکلیف  تعیین  و  پیگیری  برجام 
صورت  تاکنون  که  توافق هایی  و  مذاکرات  در  نیز 
بوده  مدنظر  اساسی  مبنای  یک  عنوان  به  گرفته، 

است.
این مقام بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: با 
توجه به رشد قابل مالحظه درآمدهای ارزی به سبب 
همچنین  و  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  افزایش 
شرایط  حفظ  فرض  با  نفت،  قیمت  چشمگیر  رشد 
گذشته  سال  با  مقایسه  در  جاری  سال  نیز  موجود 
قرار  بهتری  وضعیت  در  ارزی،  درآمدهای  نظر  از 
وزارت  مقامات  که  همانطور  اگرچه  داشت،  خواهیم 
اسالمی  جمهوری  کردند،  اعالم  نیز  خارجه  امور 
مسلم  حق  را  شده  مسدود  منابع  آزادسازی  ایران، 
آنها را اقدامی غیرقانونی  ایران و مسدود کردن  ملت 
آزادسازی  برای  را  خود  ظرفیت  حداکثر  و  می داند 
بکار  مردم  منافع  و  مصالح  چارچوب  در  منابع  این 

است. بسته 
ایران خرج چه می شود؟ آزاد شده  دالرهای 

بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  میان،  این  در 
در  را  دولت  سیاست  جدید  اظهارنظری  در  نیز 
از  ایران  شده  آزاد  ارزهای  کرد  هزینه  نحوه  ِقبال 
و  توسعه  بودجه،  کسری  جبران  برای  کشورها  دیگر 

کرد. اعالم  کشور  پیشرفت 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  میرکاظمی  مسعود 
تا  کشورها  دیگر  در  ایران  شده  آزاد  ارزهای  براینکه 
سال  بودجه  کسری  جبران  به  می تواند  میزان  چه 
خواهد  هزینه  بخش ها  کدام  در  و  کند  کمک  جاری 
در  بخش  سه  در  شده  آزاد  ارزهای  گفت:  شد، 
دولت  و  ملی  توسعه  صندوق  مرکزی،  بانک  اختیار 
مشخص  برنامه  و  سیاست  براساس  تا  می گیرد  قرار 

شود. هزینه 
وی در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص 
اتفاقات  ایران  بلوکه شده  ارزهای  آزادسازی  با  اینکه 
قطعا  کرد:  بیان  بیافتد،  اتفاق  کشور  در  موثری 
کمک  برای  شود،  آزاد  ارزی  اگر  و  است  همینطور 
زیرساختی  کارهای  عمرانی،  پروژه های  پیشرفت  به 
موضوع  این  و  می شود  تزریق  مردم  مشکالت  رفع  و 

► است.    روشن  کامال 

ما  اینکه  بر  تاکید  با  قنادباشی       ◄
هستیم،  غرب  در  امتیازگیری  مرحله  در 
را  این  خالف  دارند  سعی  آنها  گفت: 
در  بگیریم.  امتیاز  ما  از  و  دهند  نشان 

است. اراده ها  نبرد  مرحله  واقع 
پیشرفت  که  می شود  هفته ای  چند 
خاصی در مذاکرات وین صورت نگرفته و 
شنیده  که  زمزمه هایی  و  اخبار  اساس  بر 
سپاه  تحریم  درباره  اختالفات  می شود، 
شده  ساز  مشکل  دست  این  از  مسائلی  و 
فضای  در  که  موضوعی  آخرین  است، 
امریا  که  است  این  شد  مطرح  رسانه ای 
مورا  طریق  از  ایران  که  پیشنهادی 
باقی  که  هم  ایران  کرد،  رد  را  فرستاد 
سپاه  کلیت  جای  به  قدس  سپاه  ماندن 
خبرنگار  حاال  و  نپذیرفت  را  تحریم  در 
مذاکره  مقامات  به  نزدیک  آمریکایی 
ارائه  قصد  بایدن  دولت  کرده  ادعا  کننده 
اساس  این  بر  ندارد.  را  جدیدی  پیشنهاد 
مذاکرات  این  که  می کنند  تصور  برخی 
بن بست  به  زودی  به  یا  رسیده  بست  بن 

رسید! خواهد 
پیشین  دیپلمات  قنادباشی،  جعفر 
هنوز  اما  بین المللی  مسائل  تحلیلگر  و 
مذاکرات  این  در  مثبت  نتیجه  به  نسبت 
امیدوار  غربی  طرف  از  امتیازگیری  و 

به  اشاره  با  »فردا«  با  گفتگو  در  او  است. 
اینکه »این مذاکرات در یک دوره خاصی 
چیزی  هر  از  بیش  »اکنون  گفت:  است« 

است.« مطرح  اراده ها  جنگ 
آمریکایی ها  »راهبرد  داد:  توضیح  وی 
ضعف ها  به  اعتراف  عدم  گذشته  مثل 
تالش  واقعیت  عکس  بر  آنها  است، 
عرصه  این  در  را  خودشان  که  می کنند 
که  درحالی  دهند.  نشان  پرتوان 

فصل  و  حل  به  آنها  نیاز  و  آنها  ضعف های 
در  بتوانند  که  نیست  چیزی  موضوع  این 

جنگ  اگر  حتی  کنند.  کتمان  بلندمدت 
اروپا  به  انرژی  بحران  و  نبود  اوکراین 
نرسیده بود، آنها باز هم ضعف داشتند.«

در  اما  »ایران  داد:  ادامه  قنادباشی 
قابلیت های  یک  ایران  است.  قوت  نقطه 
تبدیل  و  پیشرفت  قابلیت های  تمدنی، 
از یک  را دارد. لذا  ابرقدرت  به یک  شدن 
از  و  صهیونیستی  خصومت های  طرف 
آمریکا هم  ارتجاع منطقه؛ در  طرف دیگر 

قدرتمند  رقیب  یک  پیدایش  از  نگرانی 
که  می شود  سبب  مدت  میان  آینده  در 

کنند.  کار  ایران  علیه  خاص  طور  به  آنها 
ایران  به  حداکثری  فشار  که  طور  همان 
همچنان  بود.  استثنایی  سیاست  یک 
بیگانه  رسانه های  در  تبلیغاتی  هجمه  که 
بی سابقه  دنیا  رسانه های  در  ما  علیه 
دیپلماسی  یک  اساس  این  بر  است. 
و  گرفته اند  کار  به  ایران  علیه  خاصی 
جای  در  را  آن  نمونه  که  نیست  طور  این 

باشیم.« داشته  دیگری 
نبرد  دوره  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فکر  »آنها  گفت:  داریم،  قرار  اراده ها 
امتیاز  ما  از  می توانند  که  می کنند 
آنها  است  این  ما  درست  تصور  و  بگیرد 
این  بر  هستند.  دادن  امتیاز  شرایط  در 
مذاکرات  روند  که  است  طبیعی  اساس 

بشود.« کند  قدری 
طول  اینکه  به  پاسخ  در  قنادباشی 
و  منطقی  زمانی  چه  تا  مذاکرات  کشیدن 
»همان  گفت:  بود؟  خواهد  شده  پذیرفته 
استثنایی  بسیار  شرایط  گفتم،  که  طور 
بود،  دنیا  در  نمونه هایی  اگر  است. 
االن  اما  زد  حدس  آن  اساس  بر  می شد 
سال  چهل  آنها  است.  خاص  نمونه  یک 
تا شرایط مورد نظر  است که کار می کنند 
زیر  دوره  به  و  شود  محقق  ایران  در  آنها 
است  این  برگردیم.  انقالب  از  قبل  سلطه 

زمان  چقدر  که  زد  حدس  نمی توان  که 
می برد.«

خاطر  بین المللی  مسائل  تحلیلگر  این 
آنها  توان  که  معتقدم  من   « کرد:  نشان 
یمن  جنگ  که  دیدیم  شده.  کم  خیلی 
دو  را  بود  کشیده  طول  سال  هشت  که  را 
عربستان  تجهیزات  تا  کردند  متوقف  ماه 
آسیب  از  مانع  و  نگیرد  قرار  حمله  مورد 
لذا  بشوند.  نفت  بازار  در  بیشتر  پذیری 
و  دارند  نگرانی هایی  اکنون  آمریکایی ها 
حساس  بسیار  دنیا  در  گاز  و  نفت  اهرم 
قضایای  االن  که  خصوص  به  است. 
می خواهد  که  چین  قضیه  مثل  دیگری 
و  کرده   عبور  افغانستان  و  ایران  خاک  از 
ابریشم را فعال کند، مطرح است و  محور 

هستند.« هم  این  نگران  آنها 
اکنون  »ما  کرد:  تاکید  قنادباشی 
گرفتن  امتیاز  برای  خوبی  شرایط 
باید  داد.  دست  از  را  آن  نباید  که  داریم 
در  ما  که  کنیم  مطلع  را  افکارعمومی 
عمومی  افکار  داریم.  قرار  خوبی  شرایط 
از این خبر ندارد و فکر می کند که دست 
پر  ما  دست  که  درحالی  است  خالی  ما 
و  را فریب داده  ما  آنها می خواهد  و  است 
نباید  و  دهند  قرار  امتیازدهی  شرایط  در 

► شود.«    چنین  که  دهیم  اجازه 

قنادباشی:

● مذاکره در مرحله جنگ اراده ها است    ●

مسعود میرکاظمی از نحوه هزینه کرد پول های بلوکه شده گفت

●  جزییات جدید درباره پول های بلوکه شده چیست؟    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402
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سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
مطرح کرد؛

رشد سه برابری مشارکت در 
یازدهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی در استان قم

آیین  در  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
سال  طی  گفت:  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  یازدهمین  اختتامیه 
این جشنواره  در  استان،  مردم شریف  از  نفر  ۲۵ هزار  گذشته حدود 
عزیز  مردم  و  اعضا  مشارکت  برابری   ۳ حدود  رشد  که  نمودند  شرکت 
سطح  در  را  چشمگیری  موفقیتی  گذشته،  سال  به  نسبت  استان 

است. زده  رقم  استان  عمومی  کتابخانه های  برای  کشور، 
دوره  یازدهمین  اختتامیه  مراسم  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
و  با حضور مسئوالن استانی  جشنواره کتابخوانی رضوی استان قم، 
برگزیدگان این رویداد، روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ در محل 
شد. برگزار  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  غدیر  سالن 
مراسم  این  در  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
امام  بیت  اهل  کریم  سعادت  با  میالد  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
در  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  گفت:  )ع(  مجتبی  حسن 
کتاب  حوزه ی  در  خود  ترویجی  و  فرهنگی  رسالت  به  عمل  راستای 
شکل دهی  و  برگزاری  به  اقدام  گذشته  سال های  طی  کتابخوانی،  و 
رویداد  این  که  است  نموده  کشور  در  کتابخوانی  رویداد  بزرگترین 
کتابخوانی  جشنواره ی  قالب  در  کتابخوانی  جریان  و  عظیم 
استانی  اختتامیه ی  امروز  که  مفتخریم  و  است  شده  متبلور  رضوی 
برگزار  را  قم  استان  در  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  دوره  یازدهمین 

. ییم نما
از  بیش  متوسط،  طور  به  گذشته  سال های  طی  داد:  توضیح  وی 
این جشنواره کتابخوانی شرکت  نفر در سراسر کشور در  یک میلیون 
اهداف  به  نیل  در  جشنواره  این  موفقیت  از  نشان  خود  که  نموده اند 
مختلف  های  رده  در  مخاطبین،  مختلف  آحاد  مشارکت  جلب  و  خود 
سنی، اعم از کودکان و نوجوانان وجوانان و بزرگساالن داشته است.
از  اعم  متنوع  و  مختلف  های  قالب  در  جشنواره  این  افزود:  عمرانی 
بخش  داستانک  و  کتابخوان  پویش  نقاشی،  چهارگزینه ای،  سواالت 
سال  در  اینکه  ضمن  است؛  شده  برگزار  گویی  قصه  و  شعرگویی 
زمان  امام  ویژه  بخش  شعبان،  نیمه  دو  با  تقارن  جهت  به  و  گذشته 

شد. افزوده  جشنواره  این  به  نیز  الشریف  فرجه  تعالی  الله  عج 
اشاره  با  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
گفت:  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  ترویج  در  کتابداران  نقش  به 
الهی  توفیقات  از  پس  را  خود  موفقیت  رضوی،  کتابخوانی  جشنواره 
زحمات  مرهون  الرضا،  موسی  بن  علی  حضرت  خاصه   عنایات  و 
تمام تالش خود  ارزشمند،  و  با حرکتی جهادی  که  است  کتابدارانی 

نمودند. مهدوی  و  رضوی  اصیل  فرهنگ  ترویج  مصروف  را 
طی  قم،  استان  عمومی  کتابخانه های  کتابداران  کرد:  اضافه  وی 
محل  کتابخانه های  در  فرهنگ  این  ترویج  بر  عالوه  گذشته  سال 
ماموریت، تالش نمودند تا فضای مجازی را نیز معطر به عطر رضوی 
مساعدت  و  حمایت  و  همراهی  با  اینکه  ضمن  نمایند؛  مهدوی  و 
مقدس  مسجد  و  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  مقدس  آستان 
ترویج  هدف  با  فرهنگی  هایی  پایگاه  ایجاد  به  اقدام  جمکران، 
استقبال  با  که  نمودند  جشنواره  این  در  زائرین  مشارکت  جلب  و 

گردید. روبرو  عزیز  زائرین  و  مردم  سوی  از  بی نظیری 
مردم  از  نفر  هزار   ۲۵ حدود  گذشته  سال  طی  کرد:  تصریح  عمرانی 
 ۳ حدود  رشد  که  نمودند  شرکت  جشنواره  این  در  استان،  شریف 
 ، گذشته  سال  به  نسبت  استان  عزیز  مردم  و  اعضا  مشارکت  برابری 
، برای کتابخانه های عمومی  موفقیتی چشمگیری را در سطح کشور 

است. زده  رقم  استان 
وی در پایان گفت: از یکایک همکاران پرتالش و خدومم و هم چنین 
از دستگاه ها و سازمان هایی که در تحقق این امر، و ترویج فرهنگ 
قدردانی  صمیمنه  نمودند  را  همراهی  و  همکاری  نهایت  بیت  اهل 
بن  علی  حضرت  خاصه  عنایات  با  که  امیدوارم  و  کنم  می  تشکر  و 
موسی الرضا)ع( بتوانیم در راه ترویج فرهنگ اهل بیت گام برداریم.

خبـر

◄     یک فعال سیاسی اصولگرا گفت:  
ویژه در حلقه  به طور  باید  کابینه  تغییرات 
و  شود  انجام  رئیسی  آقای  مدیریتی  دوم 
کشاورزی،  صمت،  وزارت خانه های  در 
داشته  بیشتری  نظارت  نیرو  و  کار 
این  در  تغییرات  ضرورت  چراکه  باشند؛ 

می شود. احساس  بیشتر  وزارتخانه ها 
آبادگران  حسن بیادی دبیرکل جمعیت 
این  به  پاسخ  در   ، اسالمی  ایران  جوان 
به  تا  سیزدهم  دولت  کابینه  آیا  که  سوال 
یا خیر  است  داشته  موفقی  امروز عملکرد 
زمینه  این  در  تغییراتی  می کنید  فکر  و 
رئیسی  آقای  دولت  گفت:  است،  نیاز 
بوده  موفق  خیلی  زمینه ها  از  بخشی  در 
زدن  گول  برای  که  مسائلی  بیان  از  و 
بود  افتادن  زبان ها  سر  بی خود  و  مردم 
صرف نظر  می کرد،  ایجاد  را  مشکالتی  و 
تغییرات  می کنم،  تاکید  اما  است.  کرده 
دوم  حلقه  در  ویژه  طور  به  و  کابینه  در 

بگیرد. صورت  باید  ایشان  مدیریتی 
چه  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
بگیرد،  صورت  تغییرات  این  باید  جاهایی 
خاص  طور  به  نمی خواهم  چون  گفت: 
بیان  کلی  بطور  شوم،  موضوع  این  وارد 
دوم  الیه های  در  تغییرات  این  فلذا  کردم. 

دارد  وزیران  سطح  به  نسبت  بیشتری  نیاز 
تغییرات  این  احتماال  وزیران  سطح  در  و 

باشد. محدود  و  کم  خیلی  باید 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیادی 
در  را  رئیسی  آقای  کابینه  قوت  نقطه 
کابینه  قوت  نقطه  گفت:  می بینید،  کجا 
قبول  مردم  که  است  این  در  رئیسی  آقای 
عنوان  به  در حال خدمت  ایشان  کرده اند 
آرامش  توانسته  است.  مردمی  دولت  یک 
کاذب  جنجال   و  جار  و  برقرار  را  عمومی 
مسائل  برخی  و  ارز  برجام،  درباره  که 
بین  از  را  داشت  وجود  اجتماعی  دیگر 

. ببرد
نکته دوم آنکه آقای رئیسی انتقادی از 
تجارب  از  و  نکرد  قبل  دولت های  عملکرد 
تا امروز  دولت های پیشین استفاده کرد و 
را  چه  هر  است.  نکرده  تخریب  را  کسی 
پاسخگوی  می دهد،  انجام  وی  دولت  که 
اعمال  اشتباه  و  است  خودشان  اعمال 
به  نمی اندازند  دیگری  گردن  به  را  خود 
ایشان  تا  کنیم  کمک  باید  همه  حال  هر 
دولت  و  رئیسی  آقای  به  اگر  شود.  موفق 
و  است  همه  نفع  به  کنیم،  کمک  مستقر 
غیرواقعی  بی ربط،  انتقادات  دائما  اینکه 
و  دهیم  انجام  کارشناسی  نظر  بدون  و 

درستی  کار  شویم  مردم  ناامیدی  باعث 
. نیست

جدی  طور  به  اما  کرد:  تاکید  وی 
حلقه  دوم  سطح  در  باید  دارم  اعتقاد 
بخش های  در  ویژه  به  دولت  مدیریتی 

رفاه  و  کار  وزارت  کشاورزی،  صمت، 
بیشتر  نیرو  و  دارایی  و  اجتماعی 
این  در  تغییرات  ضرورت  و  کنند  نظارت 
و  می شود  احساس  بیشتر  وزارتخانه ها 
در  مردم  نمایندگان  که  داشت  توجه  باید 

نتیجه  این  به  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
مدیریتی  تغییرات  باید  که  رسیده اند 

بگیرد. صورت 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیادی 
می کند  استیضاح  را  دولت  وزرای  مجلس 

شاید  و  کم  خیلی  احتماال  گفت:  خیر  یا 
باشد. نفر  دو  یا  یک  حد  در 

ایران  جوان  آبادگران  جمعیت  دبیرکل 
باشیم  آینده نگر  باید  ما  گفت:  اسالمی 
حقوق  رعایت  هم  آینده نگری  تضمین  و 

جیب  از  نباید  ما  است.  مردم  شهروندی 
سر  بر  خودمان  ماندگاری  برای  مردم 
کنیم.  درست  برنامه  مدیریتی  پست های 
کند  درک  خوب  باید  را  مطلب  این  دولت 
را  مردم  گسیخته،  افسار  گرانی های  که 
رفتن  باال  و  است  داده  قرار  فشار  تحت 
بی رویه قیمت ها به ویژه آب، برق، تلفن و 
گاز و مالیات های خلق الساعه که به مردم 
می شود  تحمیل  صنعت  و  تجارت  بخش  و 
همچنین  است.  کرده  عاصی  را  مردم 
اقشار  برای  ما  می گویند  که  مسائلی 
در  ویژه ای  امتیازات  آسیب پذیر  و  ضعیف 
شوخی  حرف ها  این  همه  گرفتیم،  نظر 
نبوده  تاثیرگذار  اصال  کار  این  و  است 
هستند.  ناراضی  بخش  این  از  مردم  و 
کاال  قیمت  کنید  دقت  خوب  چنانچه 
جا  به  جا  ساعتی  ارز  قیمت  مثل  هم 
موضوعات  این  دلیل  همین  به  و  می شود 
حتما  باید  و  نیست  فعلی  دولت  شایسته 
دوم  الیه  در  باالخص  جدی  تغییرات 
و  معاونان  سطح  در  دولت  مدیریتی 
روسای سازمان ها انجام شود و دیگر آنکه 
جامعه  برای  برجام  معاهده  در  توافق  اگر 
واکنش  با  حتما  باشد،  نداشته  گشایشی 
► شد.    خواهد  مواجه  مردم  عمومی 

بیادی، فعال سیاسی اصولگرا:

● از جیب مردم برای ماندگاری خودمان در پست های مدیریتی استفاده نکنیم    ●

در  روحانی  دوران  مدیران  حضور    ◄
بدنه دولت امری است که تناقضی آشکار 
حتی  و  است  آورده  وجود  به  دولت  در  را 
باعث شکل گیری تضادهای عمیقی میان 
این  بررسی  برای  است.  شده  اصولگرایان 
ظهره وند،  ابوالفضل  با  را  ساعتی  موضوع 
دیپلمات پیشین و فعال سیاسی به گفتگو 

می خوانید. را  آن  مشروح  که  نشستیم 
دولت  میانی  مدیران  شود  می  گفته 
بعضا در سمت معاونت  و حتی  رئیسی 
میان  و  اند  نکرده  تغییر  هنوز  وزرا 
این  در  تضادهایی  نیز  اصولگرایان 
چرا  واقع  است؛به  گرفته  شکل  زمینه 
در  را  روحانی  دولت  نیروهای  رئیسی 

است؟ داشته  نگه  خود  های  سمت 
آقای  دولت  وضعیت  بخواهیم  ما  اگر 
های  دولت  با  کنیم  مقایسه  را  رئیسی 
خیلی  ایشان  وضعیت  من  بنظر  قبلی 
شکننده تر از دیگران است دلیل اش این 
از جنبه  است که دولت آقای هاشمی هم 
مدیریتی  و  کارگزاری  سیستم  در  رویکرد 
همسویی داشتند من به درست و غلط آن 
در  هاشمی  آقای  رویکرد  اما  ندارم  کاری 
بدنه پیروی می شد در دولت آقای خاتمی 
کلیدی  های  بخش  و  بود  همینطور  نیز 
تصمیم سازی  مراکز  و  داد  تغییر  را  دولت 
احمدی نژاد  دولت  در  شدند  همسو  او  با 
که  شد  جوری  تقریبا  و  شد  همینطور  هم 
همسو  کردند  می  کار  او  با  که  هایی  بچه 
البته  شدند  متوقف  کدام  هر  اینکه  بودند 
همینطور  هم  روحانی  دولت  در  بماند 
شنبه  مثال  کرد  پاکسازی  را  نیروها  و  بود 
کردند  خانه نشین  را  همه  یکشنبه  آمد، 
آنها  به  شباهتی  رئیسی  آقای  دولت  اما 
افراد  دست  تصمیم سازی  مراکز  ندارد. 
تغییر  ظاهر  فقط  است.  روحانی  دولت 
کامل  را  پرفسوری  ریش  و  است  کرده 
است  اصلی  خطر  اتفاقا  این  و  کرده اند 
برای  نیز  دورنمایی  رئیسی  آقای  چون 
می دانست  خاتمی  آقای  ندارد  رویکرد 
تصویری  چه  می کند  اتخاذ  که  رویکردی 
می کند.  ایجاد  خود  هوادار  طیف  برای 
دورنمایی  چه  می دانست  نیز  احمدی نژاد 
در  اگر  روحانی  آقای  می کند  تصویر  را 
مسئله  و  بود  نشده  متوقف  برجام  مسئله 

پیروز  کلینتون  و  نمی افتاد  اتفاق  ترامپ 
می رسید. خود  اهداف  همه  به  می شد 

مسائل  به  اشرافی  رئیسی  آقای 
بزرگترین  و  ندارد  اقتصاد  و  خارجی 
شخصیتا  اگرچه  است  ایشان  ضعف 
طرح  اما  است  معتقد  و  مؤمن  بسیار 
کجا  را  مسیر  بخواهد  اینکه  برای  روشنی 
اقتصاد  ما  کشور  گمشده  ندارد.  ببرد، 
می شناسم  من  که  کلیدی  عناصر  است. 
اقتصادی  رویکرد  از  درستی  دریافت 
باشند  خوانده  هم  اقتصاد  اگرچه  ندارد؛ 
نفی  اگر  که  ندارند  روشنی  درک  اما 
چه  شما  شود  کاپیتالیسم  و  سوسیالیسم 
االن  بگذارید؟  آن  جا  می خواهید  چیزی 
ثروت به ضرر ملت و به نفع گروه ها خاص 
را  میانکاله  همین  شما  است  شده  تامین 
ببینید خیلی روشن بود اگر این اتفاق در 
آلمان صورت گرفته بود دولت سقوط می 
باید  ببینید؛  را  ابربدهکارها  همین  کرد! 
اموالشان مصادره شود. حتی عده ای هم 

آمدند بدهی شان را بدهند اما دالر4200 
غلط  می دهند؛  پس  را  آن  و  گرفتند 
تولیدکننده  یک  اگر  شدند  بدهکار  کردند 
بیچاره اش  ندهد،  را  وامش  20میلیون 
میلیارد  هزاران  بحث  حاال  اما  می کنند 
دولت  با حقوق  مگر می شود کسی  است. 
داشته  خانه  یک  و  سمند  یک  از  بیشتر 
باشد؟ آلودگی همه جا را گرفته است شما 
چقدر  رضایی  محسن  و  مخبر  کنید  نگاه 
اقتصادیشان چقدر  اند؟سواد  نزدیک  بهم 

اند.  ناتوان  نگاه کنید  زاویه  این  از  است؟ 
ما  که  تاسیسی  ایده های  نتوانیم  اگر  ما 
فرو  نبرد  مقاومتی  اقتصاد  سمت  به  را 
دنبال  اصال  رئیسی  آقای  پاشیم.  می 
او  دور  که  نیروهایی  نیست؛  چه کارکردن 
توانشان همین است؛ مثال  جمع شده اند 
آن  ساختار  کنید  نگاه  را  خارجه  وزارت 
نیروی  و  راست اند  و  چپ  نیروهای  همان 
اتفاقا  اینها  نیست  آن  درون  انقالبی 
برای  ایده ای  و  هستند  هم  پیچیده تر 
بسته  هم  فضا  ندارند.  خارجی  سیاست 
صحبت  کسی  دیگر  االن  اما  است  شده 
انقالبی  دولت  می گویند  همه  و  نمی کند 
کنید  نگاه  ارز4200را  همین  شما  است. 
طرحی  هیچ  یعنی  افتاد  اتفاقی  چه 
چرخه  در  و  حقوق ها  افزایش  جز  ندارند 
کانون های  االن  افتاده اند.  تورم  افزایش 
خیلی  انقالب  قبل  از  ثروت  و  قدرت 
میلیارد  هزاران  بحث  و  شده اند  بیشتر 
دیر  و  ندارد  وجود  شفافیت  و  است  طرف 

آمریکا  می شود  مشکل دار  کشور  بجنبیم 
ننشسته اند. فضا  انگلیس هم که بی کار  و 
که  بنده  امثال  که  نمی کنند  باز  هم  را 
پول  ما  بزنیم  حرف  هستیم  نشین  خانه 
گوش  حرف  اما  نمی خواهیم  هم  مشاوره 

. هند د
کدام  در  دولت  ساختار  به  توجه  با 
بخش ها و نهادها نیاز به تغییر مدیران 

دارد؟ وجود  رویکردها  و 
بانکی،  سیاست  پولی،  سیاست 

وزارت  اقتصادی،  ساختار  گمرک، 
یکدیگر  به  همه  که  کشاورزی  مسکن، 
االن  حتی  کنند  تغییر  باید  مرتب اند 
شرکت ملی نفت حاضر نیست برای منابع 
در  کمیسیون  رئیس  و  دهد  گزارش  اش 
دسترسی  نمی توانیم  ما  گوید  می  مجلس 
علت  این  به  باشیم  داشته  حساب ها  به 
مورد  اسالمی  ایران  نمی دانیم  اوال  که 
اقتصادی  مناسب  زندگی  یک  انقالب  نظر 
باشیم  باید  1410کجا  باشد و  باید چگونه 
پایان  در  باید  که  نمی داند  رئیسی  آقای 
باشد  شکلی  چه  باید  ایران  سالش  چهار 
پول  واقع  در  باشد  چگونه  ثروت  توزیع  و 
نکته  باشد  داشته  باید  قدرتی  چه  ملی 
برنامه  نمی توانیم  اساسا  ما  اینکه  دوم 
رفتیم  می  میانکاله  به  باید  ما  آیا  بریزیم 
پیچیده  حال  هر  بزنیم؟به  پتروشیمی  که 
وزارت  و  مرکزی  بانک  رئیسی  کار  ترین 
نفت  وزارت  و  خارجه  وزارت  و  اقتصاد 
زیاد  مشکل  نیز  خارجه  وزارت  است.در 
فرصت  و  افتاده  اتفاق  اوکراین  االن  است 
ماست از سوی دیگر وین نیز ساختار اش 
را ببینید چه می کنند نتیجتا ما برنامه ای 
بماند  انقالبی  اگر قرار است کشور  نداریم 
کند  ترسیم  را  مسیر  است  قرار  انقالب  و 
باشد کسانی هم  انقالبی  باید  اقتصاد هم 
اما  بکنند  را  شان  زندگی  ندارند  اعتقاد 
نمی شود بی اعتقاد ها رشته کار را دست 

. ند بگیر
به  پایداری  جبهه  که  گزاره  این 
در  را  کار  قبل  دولت  مدیران  همراه 
حد  چه  تا  گرفتند  بدست  ها  ساختار 

است؟ درست 
به  همه  رئیسی  آقای  االن  باالخره 
و  می شود  تعریف  راست  جریان  عنوان 
نیروهای  اما  است  همین  هایش  شعار 
یعنی  هستند  همان ها  دولت  تاثیرگذار 
همان جریان راستی که فقط ادعا داشتند 
آن  از  خیلی  من  نکردند  کاری  عمل  در  و 
ها را می شناسم حتی برخی از آن ها باید 
و  فاقد تخصص علمی اند  و  محاکمه شوند 
وقت  آن  برند  می  جلو  را  کار  ریافروشی  با 
اینها  پوشش  از  بی اعتقاد  متخصصان 
بین  همزیستی  یک  و  می کنند  استفاده 
پوششی  لذا  و  است  گرفته  شکل  دو  این 

نمی  روش  این  با  و  شوند  می  هم  برای 
با  مومن  آدم  ما  برد  پیش  را  کار  توان 
واقعا  خواهیم.  می  متخصص  و  بصیرت 
تمام  باید  رئیسی  آقای  است  تأسف  جای 
دعوت  را  دارند  منطقی  حرف  کسانی که 
ببینند  و  دهند  گوش  را  حرفشان  و  کند 
که  دولتی هم  قرار است هر  از چه  اوضاع 
سطح  در  سازماندهی  که  می آید  کار  روی 
کار انجام می دهد اما آقای رئیسی همین 
سیاست  االن  نداشت.  هم  را  سازماندهی 
ظریف  و  متکی  و  والیتی  دوره  از  خارجی 
توان  نمی  که  مدل  این  با  و  باقیمانده اند 
های  طرح  باید  رئیسی  آقای  کرد  کار 
توان کشور  نمی  ادعا که  با  ببیند  را  خوب 
را اداره کرد اما االن می بینیم هیچ خبری 
و  کند  نمی  هم  سوالی  هیچکس  و  نیست 
کنند  نمی  استفاده  نیز  ما  های  ایده  از 
کاری  یک  تا  نداریم  که  هم  حزب  امروز 
اجرایی  تشکیالت  در  رئیسی  آقای  بکنند 
باید یک کانون درست  هم که نبوده است 
کند و در هر حوزه آدم های شناخته شده 
را از چپ و راست صدا کنند و به حرفشان 
گوش دهند تا نسبت به ایده های رئیسی 
رفت  برون  راه  این  کنند  ارائه  مدون  طرح 
دو  اوضاع  این  با  وگرنه  است  بحران  از 
ارز4200کنند  حذف  مثل  دیگر  اشتباه 
بهم  اقتصاد  و  کرد  تواند  نمی  کاری  دیگر 
نیست. دستوری  که  اقتصاد  ریزد  می 

نجات  ما  اقتصاد  باشد  قرار  اگر  اتفاقا 
کنیم  کار  توزیعی  های  جنبه  در  باید  یابد 
نباید  که  کسانیست  دست  منابع  االن  اما 

. شد با
دولت  از  که  تصویری  این  وجود  با 
برای  رئیسی  حل  راه  کردید،  ترسیم 

چیست؟ بحران  از  عبور 
اما  خواهد  می  چه  ببیند  باید  دولت 
با  کنند  اداره  خواهند  می  االن  فقط 
اداره  را  کشور  توان  نمی  که  مدل  این 
یکی  بیایند  صحنه  به  جدی  باید  و  کرد 
است  دهیم،فاجعه  نان  کوپن  گوید  می 
باشد  جهان  الگو  خواهد  می  که  کشوری 
است!دولت  رسیده  نان  کوپن  به  اش  کار 
در  و  کند  روشن  باید  را  اش  خواست 
می  چه  به  کنند  مشخص  چارچوب  آن 

► برسند.     خواهند 

ظهره وند؛ دیپلمات سابق کشور در گفتگویی مطرح کرد: 

● حضور مدیران روحانی باعث شکل گیری تضادهای عمیق در دولت شده است   ●

اگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت سوم
 ۴ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
 ، زهرا  خواندگان  دائمی  محسن  خواهان  گردیده  ثبت  ۴/۹۹ج/۸۷۷  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  دائمی  همگی  علی  محمد  و  بتول   ، حسین   ، نفیسه  اکرم   ، طوبی   ، محبوبه 
نامه  به  عطف   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۶۰۵/۳۵۶
ارجاعی   ۱۴۰۰/۱۰/۵ مورخ   ۰۰۰۰۸۷۷ بایگانی  شماره  و   ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۲۴۰۰۳۹۴ پرونده  شماره 
شماره  ثبتی  پالک  به  دائمی  محمود  ورثه  )کارشناسی(  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  مدیریت  ان  از  
۱۰۶۰۵/۳۵۶ اصلی ، له اقای محسن دائمی علیه ورثه مرحوم محمود دائمی و غیر و به نشانی قم – ۴۵ 
متری صدوقی-  کوی شماره ۳۶ – پالک ۳۶ ، در معیت خواهان به محل معرفی شده مراجعه و بازدید به 
تقدیم می گردد. مطابق مشخصات  زیر  به شرح  ، گزارش کارشناسی  بررسی های الزم  امد و ضمن  عمل 
به  اصلی   ۱۰۶۰۵/۳۵۶ ثبتی  پالک  ششدانگ  مذکور   ، مالکیت  سند  تصویر  ارزیابی:  مورد  ملک  ثبتی 
شماره ثبت ۲۱۰۷۹  دفتر ۱۵۷ صفحه ۴۹۶ واقع در بخش یک قم با عرصه به مساحت حدودا ۱۹۸/۸۰ 
۱۰ متربه پالک  به طول  اربعه مطابق سند شماال  با حدود  ورثه مرحوم محمد دائمی  مالکیت  به  مترمربع 
۲/۲۰ متر به  ۱۲ متری جنوبا در دو قسمت اول به طول  ۱۸/۴۶ متر به شارع  ۳۷۸ اصلی شرقا به طول 
شارع ۱۰ متری دوم به طول ۸/۴۶ متر به ۱۰ متری غربا به طول ۲۰ متر به شماره ۳۵۵ فرعی ، به ثبت 
دوبرو  صورت  به  مسکونی  یکبابخانه  موصوف  ملک   : بازدید  مورد  ملک  اعیانی  است.مشخصات  رسیده 
اسکلت  با  مترمربع   ۱۲۴ حدودا  مساحت  به  کل  اعیانی  با  همکف  صورت  به  طبقه  یک  در  ساز  شمالی 

دیوار پایه اجری و سقف از تیر اهن با طاق ضربی احداث شده و دارای اعیانی مستهلک شده که شامل 
و  بدنه  و پوشش  بهداشتی  ، سرویس  و کابینت مختصر فلزی  ، اشپزخانه  ، سالن  ، هال خصوصی  اتاق   ۲
اهنی  بیرونی  ها  پنجره  و  درب  و  چوبی  داخلی  های  درب  جنس  و  موزاییک  ها  کف  و  کاری  سفید  سقف 
و پوشش دیوار های حیاط و نمای ساختمان و سیمان و کف حیاط موزاییک و دارای یک انشعاب برق و 
مورد  ملک  صاحبان  خانوادگی  نام  و  نام   -۱ مدنی:  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  باشد.  می  اب  و  گاز 
و  زهرا  طوبی،   ، نفیسه   ، بتول   ، محبوبه  ها  خانم  و  علی  محمد  و  حسین   ، محسن  اقایان  مالکین   : نظر 
متری   ۴۵  – قم  ادرس  به  ملک  اجمالی:  توصیف  و  ملک  وقوع  محل   -۲ باشند.  می  دائمی  همگی  اکرم 
مبلغ  و  اجاره شخص هست  در  و  ثبت شده  ملک  اینکه  تعیین   -۳  ۳۶ – پالک   ۳۶ – کوی شماره  صدوقی 
قابل  غیر  و  ورثه  اختیار  ملک  در حال حاضر  و  است  ثبت شده  ملک  بلکه  نام مستاجر ذکر شود.  و  اجاره 
ملک  این  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعیین   -۵ بله  خیر:  یا  هست  مشاع  ملک   -۴ باشد.  می  سکونت 
اداره  از   ۱۳۹۸/۳/۱۳ مورخ   ۱/۴۳۵۱ به شماره  ثبتی  تصویر وضعیت  دارند: مطابق  مالک  عنوان  تحت 
مالکین   ، اصلی   ۱۰۶۰۵/۳۵۶ پالک  قم  یک   اداره  ملک  ثبت  حوزه  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 
و  محسن  اقایان  و  دانگ   ۶ از  مشاع  دانگ   ۰/۲۵ مالک  دائمی  اکرم  و  زهرا  و  طوبی  و  محبوبه  ها  خانم 
دانگ   ۰/۷۵ مالک  دائمی  بتول  و خانم  دانگ   ۶ از  دانگ مشاع   ۰/۵ مالک  دائمی  و محمد علی  حسین 
باشند.  می  اعیان  و  عرصه  دانگ   ۶ از  مشاع  دانگ   ۲/۷۵ مالک  دائمی  نفیسه  خانم  و  دانگ   ۶ از  مشاع 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  محدودیت  فاقد  مالکین:  محدودیت   -۶

، شوارع  اعیان احداثی  و  ، مساحت عرصه  ابعاد   ، ، کاربری  به موقعیت محلی  توجه  با  بازدید  ملک مورد 
به  و غیره  نظر گرفتن دیون دولتی  بدون در  و  تاثیر گذار در قیمت گذاری  و دیگر عوامل  تعداد طبقات   ،
می  اعالم  و  تعیین  تمام  تومان  میلیون  پنجاه  و  نهصد  و  میلیارد  چهار  ۴۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
آدرس   به  صبح   ۹/۳۰ الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۲/۲۴ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد. 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  به فروش برسد.  طریق مزایده حضوری 
جلسه  در  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده 
یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402
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◄     حجت االسالم علیدوست در برنامه تلویزیونی 
حقیقت  درمقابل  مصلحت  اوقات  گاهی  گفت:  سوره 
منفعت  نیست،  مصلحت  دیگر  و  می شود  گذاشته 
و  حقیقت  ضد  نه  است  فساد  ضد  مصلحت،  است. 

عدالت.
از برنامه »سوره؛ فصل نهج  در شانزدهمین قسمت 
با حضورآیت  البالغه«  نهج  و  »انسان  البالغه« موضوع 
و  علمیه  حوزه  استاد  علیدوست  ابوالقاسم  الله 
پژوهشگر فقه و اصول مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
پیش از آغاز گفتگوی اصلی برنامه، در بخش معرفی 
و بررسی شرح ها و ترجمه های نهج البالغه »پیام امام« 
بررسی  مورد  شیرازی  مکارم  ناصر  البالغه  نهج  شرح 
نهج  شرح  آخرین  و  تازه ترین  شرح  این  گرفت.  قرار 

است. شده  نگاشته  که  است  البالغه 
پیش از آغاز گفتگو درباره موضوع اصلی برنامه، به 
حسن  امام  والدت  با  برنامه  این  پخش  همزمانی  دلیل 
کمی  تا  خواست  علیدوست  از  دیانی  )ع(،  مجتبی 
و سپس گفتگو  بگوید  این حضرت سخن  درباره سیره 

شد. آغاز  البالغه«  نهج  و  »انسان  موضوع  پیرامون 
که  گفتید  شما  قبلی،  بحث  ادامه  در  گفت  دیانی 
نهج البالغه یک خلق بدیع از اسالم برای انسان بود و 
مبانی و مبادی این سخن مرور شد، بخش پایانی ذیل 
گرفت.  شکل  امیرالمومنین  مدیریت  و  نماها  متضاد 
که  است  آن  بپردازیم  آن  به  می خواهیم  که  نکته ای 
آرمانی  تصویر  یک  به  می خوانیم  البالغه  نهج  وقتی 
سازگار  واقعیت  با  خیلی  شاید  که  می کنیم  پیدا  دست 

چیست؟ اینباره  در  شما  نظر  نباشد، 
علیدوست پاسخ داد: من هم مثل شما این را دیدم 
شعار  از  سال  چهل  از  بعد  اسالمی  جمهوری  چرا  که 
نکته  به چند  این مورد  رهبران فاصله گرفته است؟ در 
باید توجه شود؛ اول مبالغه ای که در این مورد صورت 
البالغه  می گیرد. مثاًل گفته می شود که یک سوم نهج 
درباره  نامه  هفت  کاًل  اما  است  کارگزاران  فساد  درباره 
سخن  و  کالم  نامه،  هشتصد  است.  کارگزاران  فساد 
در نهج البالغه وجود دارد که طوالنی و مفصل است. 
کارگزاران  فساد  درباره  می تواند  آن  سوم  یک  چطور 
گرفته  نظر  در  هم  فساد  سنخ  باید  اینکه  ضمن  باشد. 
نهج  خطبه های  از  برخی  درباره  گاهی  بنابراین  شود. 
نکته  می گیرد.  صورت  دروغ  درحد  مبالغه  البالغه، 
حرف  البالغه  نهج  خطبه های  درباره  اگر  اینکه  دیگر 
زده می شود درباره نوع برخورد امام علی )ع( هم باید 
حرمه  ابن  خالف  متوجه  وقتی  امام  شود.  زده  حرف 
مردم  به  را  او  که  می دهد  دستور  استاندار  به  می شود 
معرفی کن. یعنی برخورد قاطع، روشن، سریع، عبرت 
)ع(  علی  حضرت  داشتند.  جایگزین  تعیین  با  آموز 
وجود  حکومت  در  قبل  از  که  است  فسادی   ۲۷ وارث 
داشته است پس خود ایشان اقدام به فساد نمی کنند. 

امام  به  ربطی  که  بوده  گذشتگان  میراث  فسادی  اگر 
موال  حکومت  در  موجود  فساد  عنوان  به  نباید  ندارد 
مشابه  نمی کنیم،  اصالح  را  چیزی  لذااگر  شود.  تلقی 

نکنیم. هم  سازی 
سردبیر و مجری برنامه سپس پرسید که طبق تفسیر 
از  فسادها  از  برخی  وارث  )ع(  امیرالمومنین  شما، 
حکومت قبلی بوده است و اگر من می خواستم اصالح 
کنم، منجر به تفرقه می شد آیا این سخن صحیح است 
تحقق جامعه  که  کرد  را  برداشت  این  که  آیا می شود  و 

است؟ فرایندی  امر  یک  عادالنه  اسالمی 
استاد فقه و حوزه گفت: بله این سخن درست است، 
مبارزه با فساد باید قاطع، صریح و محکم صورت بگیرد 
اما نباید با یک شعارزدگی و قانون زدگی همراه باشد. 

یعنی ما نباید فساد را با یک فساد همراه کنیم. گاهی 
اوقات در برخورد با فساد دقت الزم را نمی بینیم، متهم، 
متهم است اما یک انسان است ضمن اینکه باید رعایت 
باشیم. ممکن است زمان یک  زمان ومکان هم داشته 
زمان  مرور  مشمول  که  آنچه  اما  باشد  داشته  اقتضایی 
تبصره  به  مبتال  نباید  که  آنچه  است.  قاطعیت  نیست، 

باشد این است که کسی در حاشیه امن قرار بگیرد.
این  به  گذشته  شب  که  داد  ادامه  سپس  دیانی 
در  البالغه  نهج  بودن  انسانی  راز  که  رسیدیم  مسئله 
چیست و به نمونه هایی هم اشاره کردیم االن بفرمائید 
چه  بودنش  بدیع  و  هنری  وجه  از  غیر  البالغه  نهج  که 
چیزی دارد که همچنان مورد استناد برای همه است؟

پاسخ  برای  داد:  پاسخ  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
البالغه  نهج  به  محتوایی  ورود  باید  سوال  این  به 
دارد؛  وجود  اصولی  البالغه  نهج  در  باشیم.  داشته 
بیان  را  پیامبران  هدف  می خواهند  وقتی  حضرت 
و  ظرفیت ها  تا  آمدند  پیغمبران  می فرمایند:  کنند 
استعدادهای عقول را برانگیزند به بیان دیگر پیامبران 
آمدند تا استعدادها را شکوفا کنند و از بالقوه به بالفعل 
اینکه  هم  آن  و  دارد  وجود  مهمی  اصل  یک  برسانند. 
این  اگر  و  شود  شکوفا  استعدادهایشان  باید  انسان ها 

آنجا  در  که  ملتی  و  جامعه  حاکمیت،  کنار  را  اصل 
ظرفیت های فرسایش پیدا می کند بگذاریم با پدیده ای 
با عنوان فرسایش مغزها مواجه می شویم. پدیده ای که 
امروزه از آن آمارهای بسیاری هم دیده می شود. از نظر 
من فقط فرار مغزها مهم نیست بلکه فرسایش و از بین 

است. مهم  هم  استعدادها  رفتن 
همایشی  در  پیش  چندوقت  من  داد:  ادامه  وی 
درباره این موضوع صحبت کردم که چرا آمار پیشرفت 
نظر  در  اگر  است.  بهتر  آقایان  از  خانم ها  تحصیلی 
آقایان  نسبت  به  خانم ها  جامعه  یک  در  که  بگیریم 
دچار  آقایان  یعنی  دارند  کمتری  مسئولیت  و  دغدغه 
پیشرفتشان  مانع  فرسایش  همین  و  شدند  فرسایش 
وجود  البالغه  نهج  در  که  دیگری  اصل  یک  می شود. 
نه  دین،  مجموعه  در  هاست.  حق  رعایت  اصل  دارد، 
و  بلکه حق هستی داریم  یا حقوق حیوان  انسان  فقط 
انسان  و من  بگیرد  قرار  باید جای خودش  این هستی 

کنم. تعامل  هستی  با  چطور  ببینم  باید 
عدل  درباره  حضرت  کرد:  بیان  علیدوست 
یک  حق  حتی  که  نیستم  راضی  بخدا  می فرمایند: 
را  گانه  هفت  افالک  درمقابل  مورچه  از  جو  پوست 
ُبرد  که  هرچیزی  که  نیست  این  عدل  معنای  بگیرم. 
مقدم  دارد  کمتری  برد  که  چیزی  بر  دارد  بیشتری 
هرچیزی  که  کند  اقتضا  عدل  است  ممکن  باشد. 

بگیرد. قرار  خودش  سرجای 
دیانی گفت چون شما فقیه مصلحت هستید درباره 
خط  اینکه  و  بگویید  هم  مصلحت  و  عدل  میان  رابطه 

کجاست؟ مصلحت  قرمز 
یک  مصلح  که  گفتم  دیشب  من  داد:  جواب  وی 
ضرورت خطرناک است. امشب این را هم اضافه می کنم 
که مصلحت، ضرورت خطرناک و مظلوم است. به این 
گاهی  و  نمی شود  فهمیده  درست  مصلحت  که  معنا 
و  می شود  گذاشته  حقیقت  درمقابل  مصلحت  اوقات 
ضد  مصلحت،  است.  منفعت  نیست،  مصلحت  دیگر 
که  دوستانی  عدالت.  و  حقیقت  ضد  نه  است  فساد 
عالقمند به این مباحث هستند می توانند کتاب »فقه و 
مصلحت« را مطالعه کنند. اصل سوم که در نهج شریف 
انسانهاست.  آزادی  اصل  می گیرد  قرار  تاکید  مورد 
به  می گویند  والیت  عدم  اصل  اصل،  این  به  ما  فقهای 
این معنا که هیچ انسانی در مرتبه تفوق انسان دیگری 
علی  »عهد  والیت  عدم  اصل  اصل،  این  به  ندارد.  قرار 
عهد« هم می گویند و والیتی که گاهی برخی بر برخی 
پیدا می کنند والیت به معنای مسئولیت حفظ است نه 
فلذا  پایین.  مقام  به  نسبت  باال  مقام  و  نهی  و  امر  حق 
عالمان  و  پدر  فقیهان،  حاکمان،  امام،  پیامبر،  والیت 
والیت  یک  فقط  و  است  جنس  این  از  عادل  و  عاقل 

است. خداوند  والیت  هم  آن  و  دارد  وجود  مطلق 
والیت  اثبات  کرد:  اضافه  علمیه  حوزه  استاد  این 

به  خیلی  که  چیزی  آزادی.  اثبات  نه  می خواهد  دلیل 
مصلحت  چارچوب  در  اینکه  است  نزدیک  والیت  اصل 
رعیت  و  داریم  رعیت  والی،  مقابل  اسالم  در  ما  باشد. 
فلذا  باید مراعات شود.  یعنی کسی که مصلحتش  هم 

می کند. والیت  چارچوب  این  در  والی 
دیانی درادامه برنامه گفت آیا آزادی که از آن سخن 
گفتید به این معنی است که نهج البالغه می گوید آزاد 

باشد و هیچ قید و بندی برای خود نبین؟
علیدوست پاسخ داد: اتفاقًا بحث درباره آزادی نهج 
البالغه به نوعی یک بحث جهانی است. ما اصل آزادی 
از سروری وسیطره  آزادی  ما  نداریم  و اخالق  قانون  از 
دیگران داریم. پس باید بین آزادی از قانون و آزادی از 
و  ناموجه دیگران فرق بگذاریم. اصل مشورت  سروری 
محکومیت استبداد رأی، دیگر اصل نهج البالغه است. 
این اثر، مشورت را ترویج و تجویز می کند. مشورت هم 
نه در حد یک ارزش اخالقی بلکه در حد یک وظیفه. 
سیستمی علوی است که قاطعانه عمل کند و یکدست 
باشد. اگر قرار است مشورتی صورت بگیرد، به مشورت 

ترتیب اثر داده شود.
این استاد حوزه اضافه کرد: اصل پنجم که در نهج 
متملقان  با  رفتار  تعیین  دارد،  وجود  شریف  البالغه 
از  خارج  علوی  حکومت  ولو  حکومتی  هیچ  است. 
متملقان  با  چطور  که  است  این  مهم  نیست.  متملق 
نفر  یک  که  فردیست  هم  متملق  از  منظور  شود.  رفتار 
قصدش  اما  بزند  حرفی  نظام  یا  شخص  یک  درباره 
باشد  فردی  به  نزدیکی  بلکه قصدش  نباشد  واقع  بیان 
کار  این  هم  دین  دستاویز  با  و  می گوید  را  او  تملق  که 

می کند. را 
تراشیدن  و  پذیرش  اصل  بعدی،  اصل  گفت:  وی 
عذر است. امام علی )ع( می فرمایند که عذر دیگران را 
بپذیرید و اگر عذری نداشت برایش عذری درست کن. 
احتمااًل  بگو  تو  بود  نکرده  هم  کاری  کسی  اگر  یعنی 
مربوط  اصل  این  اینکه  مهم  نکته  است.  بوده  این طور 
و  جمعی  حقوق  در  نه  است  افراد  شخصی  حقوق  به 
اجتماعی  شخص  و  حقوق  یک  اگر  فلذا  اجتماعی. 
باشد دیگر تراشیدن عذر و اینها وجهی ندارد. بنابراین 

دید. سیستم  یک  در  باید  را  عذر  تراشیدن  اصل 
دیگر  اموال  در  همه  با  مسامحه  افزود:  علیدوست 
به  انسان ها  که  آنچه  یعنی  است.  البالغه  نهج  اصل 
روزی  خداوند  نیست.  خودشان  برای  می آورند  دست 
فقیران را در مال اغنیا قرار داده است و این یک توصیه 
باید مشخص  فقهی  در ضابطه  این اصل  است.  فقهی 
اصل  این  اجرای  با  نیست.  آنها  به  منحصر  منتها  شود 
بیان و  نه فقیر. اصل دیگر، اصل  از بین برود  باید  فقر 
دو  ما  می گویند  حضرت  آن  براساس  که  است.  تبیین 
عالمان  از  و  بگیریم  یاد  جاهالن  از  داریم؛  مسئولیت 

► یاد دهند.    بگیریم که  عهد 

اداری  اخالق  درباره  مخالفت ها  جدی ترین       ◄
ناشی از دو مفهوم رایج درباره نقش افراد در سازمان ها 
و  است  ساختاری  اخالق  و  بی طرفی  اخالق  یعنی 
رد  مفهوم  دو  این  باشد  پذیر  امکان  اداری  اخالق  اگر 

می شوند.
جدی ترین مخالفت ها درباره اخالق اداری ناشی از 
دو مفهوم رایج در خصوص نقش افراد در سازمان هاست 
نامیده  ساختاری«  »اخالِق  و  بی طرفی«  »اخالِق  که 
دو  این  باشد  امکان پذیر  اداری  اخالق  اگر  و  می شوند 

رد می شوند. مفهوم 
جریان  در  معنوی  اصول  به کارگیری  اداری  اخالق 
و  است  شده  تعریف  سازمان ها  در  افراد  هدایت 
شاخص های اخالقی، حقوق و وظایفی که افراد باید به 
آن احترام بگذارند و شرایطی که سیاست های جمعی 
باید ایجاد کنند تا بر زندگی بهتر سایر افراد و جامعه و 
منافع عمومی تأثیر بگذارد، است. عمومی ترین چالش 

است. آن  امکان پذیری  شدن  رد  اداری،  اخالق 
کاماًل  خصوصی  زندگی  در  اخالق  معتقدند  افرادی 
سازمانی  زندگی  در  را  امکان  این  اما  است  امکان پذیر 
رد می کنند و ادعا می کنند قضاوت با توجه به ماهیت 
اساسی  نقد  دو  اینجا  است.  اخالق  اعمال  مانع  خود، 
که  )کسی  قضاوت  موضوع  نخست،  نقد  است،  وارد 
که  )کسی  قضاوت  هدف  دوم،  نقد  و  می کند(  داوری 

می برند. سوال  زیر  را  می شود(  قضاوت 
بیان  بی طرفی  اخالق  عنوان  با  نخست  دیدگاه 
آنها  کنند،  عمل  بی طرفانه  باید  مدیران  که  می کند 
و  تصمیمات  از  بلکه  خود،  اخالقی  اصول  از  نه  باید 
بی طرفی،  اخالق  کنند.  پیروی  سازمان  سیاست های 
مدیر مطلوب را فردی قابل اعتماد برای تحقق اهداف 
شخصی  ارزش های  هرگز  که  می کند،  ترسیم  سازمان 
او  نمی کند،  وارد  اهداف  این  پیشبرد  روند  در  را  خود 
شاید نظرها و پیشنهادهایش را مطرح و مشاجره کند، 
اما به محض نهایی شدن تصمیم یا خط مشی، آن را در 

می گیرد. پیش 

مطرح  بی طرفی،  اخالق  علیه  انتقاد  دسته  سه 
است.

اول: در آن، اختیاری که مدیر اعمال می کند دست 
کم گرفته می شود، که این مانع پاسخ گویی مدیران به 

شهروندان است.
تعریف  ادارِی  وظایف  انجام  که  می کند  ادعا  دوم: 
آن  انجام  بر  رضایت  بر  داللت  سازمان،  توسط  شده 
دارد. در حالی که برای بیشتر کارمندان دولت، مزایایی 
شغلی  مهارت های  سابقه،  و  بازنشستگی  حقوق  مانند 
انگیزه هایی  خانواده هایشان  قبال  در  مسئولیت  و 
تصمیم  پویایی  موقعیت هستند. همچنین  برای حفظ 
دادن،  استعفا  از  را  وجدان  با  مقامات  حتی  جمعی، 
ممکن  مقام  یک  دالیل  همین  به  می کند.  منصرف 
سمت  در  دولت  سیاست های  به  اعتراض  ضمن  است 
رضایت  نشان دهنده  ندادن  استعفا  و  بماند  باقی  خود 

. نیست
بین  تناسب  که  دارند  تمایل  اداری  مقامات  سوم: 
دیده  سازمان،  سیاست های  و  آنها  اخالقی  اصول 
خط مشی ها  و  اخالقی  اصول  صورتی که  در  شود. 
در  و  می کنند  اطاعت  افراد  باشند،  منطبق  هم  با 
اخالق  می دهند.  استعفا  حد  از  بیش  انحراف  صورت 
از مالحظه های مهمی مانند تعهد به همکاران، نهاد و 
خود  اداری  وظایف  انجام  در  اخالقی  مدیر  که  دولت، 
اخالق  که  آن  دلیل  می ورزد.  غفلت  می گیرد،  نظر  در 
از وظایف  باعث فاصله گرفتن مدیران دولت  بی طرفی 
خود می شود، محدود کردن انتخاب آن ها به دو حالت 

است. استعفا  یا  اطاعت 
مقامات  مخالف  نظر  ابراز  برای  را  شرایط  باید  پس 
بروز  نوع مخالفت می تواند  اداری فراهم کرد که چهار 

دهد:
ولی  دارد،  سازمان  در  رسمی  اعتراضی  فرد   -  ۱
اینکه  یا  می کند،  کمک  سیاست  اجرای  به  همچنان 

می خواهد. سازمان  در  را  متفاوتی  وظیفه 
گاهانه، اعتراضشان را بیرون  ۲ - مقام های اداری، آ

را  که شغل خود  در حالی  انجام می دهند،  از سازمان 
به طور رضایت بخش انجام می دهند. وقتی مخالفان با 
مقامات منتخب دموکراتیک مخالفند، باید نشان دهند 
از  شهروندان  همه  که  می کنند  حمایت  اصولی  از  که 

می کنند. حمایت  آنها 
نمونه،  برای  سیاست؛  مقابل  در  آزاد  مقاومت   -  ۳
یا  دانش  به کارگیری  از  اداری  مقام های  است  ممکن 
خودداری  سازمان،  سیاست  راستای  در  تخصصشان 
برای  تالش  در  که  سازمان  خارِج  افراد  به  یا  کنند، 
اطالعات  دادن  با  هستند،  سیاست ها  این  سرنگونی 
مدت  کوتاه  در  شاید  استراتژی  این  کنند.  کمک 
کنار  را  مخالفان  معمواًل  سازمان ها  اما  باشد،  مؤثر 

می گذارند.
نشت  و  غیرمجاز  افشای  که  پنهان،  مخالفت   -  ۴
قانون  است.  آن  نمونه های  برجسته ترین  اطالعات 
شکنی شهروندان با هدف تغییر یک قانون یا سیاست 
فقط از راه های خاص و در شرایط ویژه پذیرفتنی است. 
و  نه ممکن  اداری  بی طرفی  فوق،  استدالل های  بر  بنا 

است. مطلوب  نه 
ساختار  اخالق  اداری،  اخالق  بزرگ  مانع  دومین 
باید  اخالقی  داوری  هدف  می کند  بیان  که  است 
رویکرد  این  باشد.  کل  یک  عنوان  به  دولت  یا  سازمان 
ادعا می کند که مدیران نمی توانند مسئولیت اخالقی 
و  بگیرند  برعهده  را  دولت  سیاست های  و  تصمیمات 
گستره مسئولیت شخصی اخالقی آنها فقط در حدود 
وظایف اداری است که مسئولیت قانونی آن را بر عهده 
دارند و در سازمان ها، پیدا کردن اشخاصی که از نظر 
عهده  بر  را  سیاست  یا  تصمیم  یک  مسئولیت  اخالقی 

است. دشوار  دارند، 
طرفداران اخالق ساختاری، سه استدالل را در این 
تضعیف  را  اداری  اخالق  امکان پذیری  و  مطرح  باره 
تحقق  برای  تنهایی  به  فردی  هیچ  نخست:  می کنند. 
بین  دوم:  کافی.  نه  و  است  الزم  نه  سازمان  نتیجه 

دارد. وجود  فاصله  جمعی  اهداف  و  فردی  اهداف 

سوم: تأکید بر الزامات نقش به این معنی که وظایف 
اداری و امور روزمره سازمان های بزرگ نیازمند اقدامات 
به  حتی  یا  بی ضرر  خود  خودی  به  که  است  فردی 
تعبیری اجباری هستند، ولی ترکیب آن به سیاست ها و 

می انجامد. سازمان  برای  مضر  تصمیم های 
می دهیم  اجازه  استدالل ها،  این  پذیرفتن  با 
حفظ  برای  برود.  بین  از  دموکراتیک  پاسخگویی 
مسئولیت فردی در سازمان ها، نباید مسئولیت اخالقی 
یک مقام را تنها متناسب با سهمی که در نتیجه دارد، 
نداده  انجام  که  اقدام هایی  به  باید  بلکه  کرد،  ارزیابی 
نیز توجه کرد. از این رو مسئوالن باید، طیف وسیعی از 
مقام های  بگیرند.  نظر  در  و  کرده  پیش بینی  را  عواقب 
نامناسب در  یا  دولتی که به دلیل عملکرد غیراخالقی 
شروع  و  قدیمی  کاِر  ترک  از  پس  مقصرند  نقش،  یک 
شمار  به  »پاک«  آیا  جدید  موقعیت  در  جدید،  کار  یک 

می آیند.
اعتبارشان  به چهره هایی که  اعتباردهی مجدد  این 
مسئولیت  رفتن  بین  از  به  عادت  داده اند،  دست  از  را 
فردی را تقویت می کند. حتی وقتی یک وظیفه از یک 
نباید  او  فردی  مسئولیت  می شود،  سلب  مسئول  مقام 
با  نمی توانند  اداری  مقامات  پس  برود.  بین  از  کاماًل 
فرار از انتقاد، از مسئولیتشان فرار کنند و نقد عملکرد 
آن،  در  که  ساختارهایی  و  شخص  فعلی  و  گذشته 
عملکرد صورت می گیرد، ممکن است آخرین پناهگاه 
تامسون  باشند.  عمومی  زندگی  در  اخالقی  مسئولیت 
ممکن  اداری  »اخالق  می نویسد:  خود  مقاله  در 
است، دو دیدگاه مهم نظری که مخالف اخالق اداری 
هستند، قانع کننده نیستد، ما ناچاریم که، نه اخالق 
بی طرفی را که مانع قضاوت اخالقی مستقل می شود، 
اخالقی  مسئولیت  که  را  ساختار  اخالق  نه  و  بپذیریم 
فردی در سازمان ها را نادیده می گیرد، اما درک اینکه 
چرا اخالق اداری امکان پذیر است، نه تنها برای عملی 
آن،  محتوای  به  بخشیدن  معنا  برای  بلکه  آن،  کردن 

► گامی مهم است.«  

حجت االسالم علیدوست، استاد حوزه علمیه قم مطرح کرد:

● مصلحت، ضد فساد است نه ضد حقیقت و عدالت   ●

● اخالق اداری امکان پذیر است یا خیر؟   ●

نمایشگاه دهمین دوساالنه 
عکس هنرمندان قم گشایش 

یافت

آثار  نمایشگاه  گفت:  قم  هنرمندان  عکس  دوساالنه  دهمین  دبیر 
»بخش آزاد« این دوساالنه، با ۴۵ اثر از ۲۵ هنرمند عکاس دایر شده 

است.
قم،  هنرمندان  عکس  دوساالنه  دهمین  روابط عمومی  گزارش  به 
 ۱۱ تا  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  گفت وگویی  در  سلیمانی  ابراهیم 
دید  معرض  در   ۱۹:۳۰ تا   ۱۵:۳۰ ساعت  از  امسال  اردیبهشت ماه 
فاطمی  شهیدان  خیابان  در  واقع  قم  شهر  فرهنگ  نگارخانه  در  عموم 

دارد. قرار  )دورشهر( 
با دوره های پیشین  وی افزود: دهمین دوره این دوساالنه در مقایسه 
»مجموعه  با  عکاسان  حضور  جمله  از  جدی  های  تفاوت  دارای  آن، 
گذشته  های  دوره  در  که  است  موبایلی«  عکس  »بخش  نیز  و  عکس« 

نداشتیم. را  بخش  دو  این 
جدید،  بخش  دو  این  داد:  ادامه  قم  استان  عکاسان  انجمن  رییس 

شد. دوساالنه  این  در  عکاسان  بیشتر  حضور  و  رونق  موجب 
به  برگزیده  های  عکس  نمایشگاه  این  در  کرد:  خاطرنشان  سلیمانی 
دارای  همچنین  و  اند  شده  »پاسپارتو«  ای  هنرمندانه  بسیار  شکل 

هستند. »َکپِشن« 
وی بیان کرد: در زمان برگزاری این نمایشگاه در روزهای سه شنبه هر 
هفته، نشست های تخصصی نقد و بررسی عکس ها به همراه گفت وگو 

با عکاسان در رابطه با این دوساالنه انجام می شود.
نمایشگاه  اصلی  بخش  که  قم«  »بخش  نمایشگاه  کرد:  اعالم  وی 
فطر  سعید  عید  از  پس  است؛  قم  هنرمندان  عکس  دوساالنه  دهمین 
برگزار  مذکور  دوساالنه  اختتامیه  آیین  آن  از  پس  و  شود  می  برگزار 

شد. خواهد 
۲ هزار اثر به دهمین دوساالنه عکس هنرمندان قم ارسال شد 

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: حدود ۲ هزار اثر از بیش از ۱۲۰ 
دبیرخانه  به  کشور  سراسر  از  گوناگون  های  بخش  در  عکاس  هنرمند 

دهمین دوساالنه عکس هنرمندان قم ارسال شد.
 ۵۰ از  اثر   ۱۸۰ دریافت شده،  آثار  میان  از  کرد:  سلیمانی خاطرنشان 
هنرمند عکاس برای نمایشگاه در دو بخش »قم« و »آزاد« انتخاب شد.

برگزاری جشنواره مردمی 
»بصیرت کریم« با حضور ارشد 

نظامی ارتش در قم
و  امام حسن)ع(  مناسبت میالد  به  جشنواره مردمی »بصیرت کریم« 

روز ارتش، با حضور ارشد نظامی ارتش در قم برگزار شد.
به گزارش فارس؛ جشنواره مردمی »بصیرت کریم« به مناسبت میالد 
بوستان  در  ارتش  نظامی  ارشد  حضور  با  ارتش،  روز  و  حسن)ع(  امام 

برگزار شد. قم  بنفشه 
قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  غروی  محمد  سید  الله  آیت 
در این مراسم در سخنان کوتاهی با تبریک میالد امام حسن مجتبی 
ماه  رمضان  ماه  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  روز  و  )ع( 
ضیافت الهی است و ایجاد می کند رفتار و اخالق مان نیز الهی باشد.

روزه   حقیقت  در  افزود:  واقعی  روزه داراِن  ویژگی های  بیان  با  وی 
روزه  روزه دار،  زباِن  و  گوش  چشم،  که  می افتد  اتفاق  روزی  واقعی، 

شود. استفاده  حق  مسیر  در  و  باشد 
امام حسن مجتبی )ع( گفت:  از  بیان حدیث شریفی  با  پایان  وی در 
)ع(  امام مجتبی  اگر  لذا  بودند؛  و اخالق  اسوه ی کرامت  آن حضرت 
بندگی های  و  عبادت ها  برخورد،  ادب،  حلم،  از  باید  ماست،  امام 

بگیریم. درس  ایشان 
ارتش  یگان های  فرماندهان  حضور  با  که  مراسم  این  در  همچنین 
محسنی  نعمت  سرهنگ  شد،  برگزار  استان  در  اسالمی  جمهوری 
زرین ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران در قم با گرامیداشت 
صیاد  شهید  سپهبد  ایران،  جمهوری  ارتش  شهیدان  خاطره  و  یاد 
گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  نیز  و  قرنی  و  شیرازی 
برکت  به  است،  حاکم  امنیت  ایران  اسالمی  جمهوری  در  امروز  اگر 
نیروهای  مراقبت های  و  بیداری ها  شب  ایستادگی ها،  پای مردی ها، 

است. ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  خصوصا  مسلح، 
ارتش جمهوری  روز  فروردین   ۲۹ مناسبت  به  که  مراسم  این  پایان  در 
اسالمی نیز برگزار شده بود، از پیام شهید واالمقام سردار دل ها حاج 

رونمایی شد. ارتش،  و  فرماندهان سپاه  به  قاسم سلیمانی، خطاب 

خبـر

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

تایید نموده اند. 
۱ـ رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۷۰۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۸۱ آقای اصغر 
ابهری فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۹۰ مترمربع پالک 
شماره فرعی از ۱۹۵۵  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی افسر.

)م الف ۱۳۱۲۱(
۲ـ رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۶۳۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۲۰ آقای علی 
اکبر سعیدی اصل فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۳۱/۵۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۷۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 
از حسین و جواد و افتخار همگی شریف زاده و صدیقه و احترام هردو نصراللهی و شمسی شریف زاده وراث مرحوم 

ابراهیم نصراللهی.)م الف ۱۳۱۲۰( 
 ۳- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۴۵۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۳۶ آقای قدرت 
اله عبدی  فرزند حسینعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴۰مترمربع 

پالک شماره فرعی از ۱۹۷۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی 
شاکری صفحه ۱۴۸ دفتر ۲۵۷.)م الف ۱۳۱۱۹( 

۴- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۴۳۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۹۲ آقای اصغر 
قراگوزلو فرزند عباسعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴۰ مترمربع  
دفاتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۳ از  فرعی  شماره  پالک 

 )۱۳۱۱۲ الف  ۱۲۷۹۷-۱۳۹۷.)م  الکترونیکی 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۸۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۵۲۳ شماره  رأی   -۵
سعید اسدی فرزند آقامعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰/۵۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۰۹ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۳۱۲۱ اصلی تبدیل شده 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سیدعلی اکبر تولیتی صفحه ۱۱۶ دفتر۵.

الف۱۳۱۱۱(  م   (
۶- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۳۱۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۸۳ آقای رزاق 
بمساحت ۱۲۰  بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  اله در قسمتی  فرزند احسان  حسن خانی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۸۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

سیداحمد فاتحی.)م الف ۱۳۱۱۰( 
۷- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۴۵۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۱۵ آقای محمد 
جباری فرزند مصطفی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۲۴ مترمربع  پالک 
شماره ۱۱۶ فرعی از ۱۹۷۹اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از احمد 

قراگوزلو و قاسم قراگوزلو صفحه ۵۸۳ دفتر ۱۶۴.) م الف ۱۳۱۰۶( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
تا چنانچه  به فاصله ۱۵ روز آگهی  به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت  با توجه به عدم دسترسی  صادر گردد 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که 

صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و اقتصاد پویا(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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تصریح  قمی  نویس  رمان  بانوی       ◄
و  نویسندگان  برخی  اندیشِی  تلخ  کرد: 
به  امید  مساله  بر  ها  آن  فروبستن  چشم 
از  ها  آن  شناخت  عدم  در  ریشه  آینده، 

دارد. ایرانی  جامعه  و  مردم 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  نفری  مرضیه 
مهم  بسیار  رسالت  به  اشاره  با  حوزه 
نویسنده در قبال فرهنگ جامعه خود ابراز 
نویسنده  یک  که  معتقدم  بنده  داشت: 
یک  خود  خواننده  از  باید  همیشه  متعهد 
را  جامعه  فراروی  افق  و  باشد  جلوتر  قدم 
هدف،  به  رسیدن  در  و  داده  نشان  او  به 
پیشرو  این  و  کند  یاری  را  خود  مخاطب 
که  نیست  آن  معنای  به  نویسنده  بودن 
تفاوت  بی  واقعیت های موجود،  به  نسبت 

باشد. تفاوت  کم  یا  و 
اوقات  گاهی  متأسفانه  افزود:  وی 
واقع  بهانه  و  اسم  به  که  هستیم  شاهد 
نویسان  رمان  و  نویسندگان  برخی  گرایی، 
ریشه  که  شوند  می  اندیشی  تلخ  دچار 
جامعه  نشناختن  به  قضیه  این  از  برخی 
گردد. برمی  تاریخ  نخواندن  نیز  و  مردم  و 
اگر  معتقدم  بنده  گفت:  همچنین  وی 
سویی  از  و  هستیم  تاریخ  کجای  بدانیم  ما 
باشیم،  داشته  ای  رسانه  سواد  و  مطالعه 
دیگران  حرف  و  تحلیل  خاطر  به  دیگر 
دچار یأس نمی شویم و اگر مشکلی هست 
آن را به سان سنگریزه ها و موانع بر سر راه 
ادامه  از  لذا  و  کنیم  می  تلقی  خود  مسیر 

شویم. نمی  ناُامید  و  دلزده  راه 
به  داشت:  بیان  نویسنده  بانوی  این 
و  فقر  مثل  مشکالتی  هم  ما  حال  هر 
اعتیاد و مشکالت اقتصادی و آسیب های 
نمی  و  بینیم  می  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
توانیم نسبت به آن بی تفاوت یا کم تفاوت 
در  و  تحلیل  به  ذهن  در  ها  این  اما  باشیم 
نهایت نگاه من تبدیل می شود که در آثارم 
نظاره  و  مشاهده  مخاطب،  را  آن  خروجی 

کند. می 
یک  که  معتقدم  بنده  گفت:  وی 
نویسنده با نگاه و تحلیل درست به جریان 
کمک  خود  مخاطب  به  تواند  می  زندگی 
کند، البته در این راستا نیاز به خالقیت و 
روزآمدی به شدت احساس می شود و این 
هنرمندانه  واقعًا  خودش  کارش  در  او  که 

نماید. رفتار 
نیست  این  نویسنده  وظیفه  افزود:  وی 
بکشیم  تصویر  به  را  ای  صحنه  ما  فقط  که 
شخصیت  و  کرده  خلق  را  داستان  ما  بلکه 
و  خودمان  دنیای  و  تفکر  با  آفرینیم  می  را 
لذا هر کسی از یک زاویه به مقوالت مرتبط 
با زندگی می نگرد. بی شک یک اثر از من 
لذا  و  گیرد  می  وام  من  تفکر  و  اندیشه  و 
به کلمه داستان و رمان  نویسنده در کلمه 

دارد. حضور  خود 
سو  آن  از  طبعًا  داشت:  بیان  نفری 
به  نویسد،  می  سیاه  قدر  این  که  فردی 
می  سیاه  که  است  این  دلیلش  من  نظر 

را می  آن چه  و می خواهد سیاه هم  بیند 
خود  مخاطب  به  را  کند  می  تلقی  یا  بیند 
نیز  ای  عده  وجود  این  با  دهد.  نشان  هم 
گونه  به  دارند،  دادن  نشان  سیاه  بر  اصرار 
اشاره  هم  امید  کورسوی  به  حتی  که  ای 
نمی کنند و حال آن که ما با وجود سیاهی 
حرکت  به  را  افراد  و  جامعه  که  موظفیم  ها 
و  تشویق  امید،  داشتن  و  آینده  سمت  به 

کنیم. ترغیب 

برایتان  باشد  جالب  شاید  گفت:  وی 
هایی  همین  کنم؛  می  عرض  که  چیزی 
وقتی  نویسند،  می  ناامیدی  از  مدام  که 
اثرشان را به جشنواره ای ارسال می کنند، 
امید  این جا  یعنی امید دارند. منظورم در 
به دیده شدن و حتی برگزیده شدن است 
نظر  به  نویسندگان  از  برخی  که  آن  و حال 
انصافی  بی  نوعی  دچار  متاسفانه  بنده 
کمبودها  کنار  در  که  آن  حال  و  شوند  می 
را  امیدبخش و خوب  نقاط  باید  و نقص ها 

شد. متذکر  هم 
داستانی  ادبیات  پژوهشگر  و  مدرس 
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
کرونا  شیوع  ابتدای  از  که  این  به  اشاره 
نشر  صنعت  بر  سختی  شرایط  تاکنون، 
است،  آمده  وارد  کتاب  حوزه  فعاالن  و 
مندان  عالقه  حال  این  با  داشت:  اظهار 
مهربان  یار  این  خوانی،  کتاب  و  کتاب  به 
کرونا  که  چند  هر  اند،  نگذاشته  تنها  را 
های  طرح  روی  باید  که  داد  نشان  ما  به 
جذاب فرهنگی به خصوص از طریق بستر 
های  شبکه  و  مجازی  فضای  چون  مهمی 

کنیم. باز  ای  ویژه  حساب  اجتماعی، 
این  است  مسلم  چه  آن  افزود:  وی 
همچنان  باشد  خوان  کتاب  که  کسی  که 
این  با  اما  رود  می  اش  عالقه  دنبال  به 

و  خوب  های  کتاب  کردن  معرفی  وجود، 
از  نیز  و  مجازی  فضای  در  جذاب  و  مفید 
ضرورت  یک  چهره،  به  چهره  تبلیغ  طریق 

رود. می  شمار  به  انکارناپذیر 
ادبی  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
ظرفیت  از  خصوص  به  گفت:  همچنین 
تلویزیون نیز باید در همین راستا استفاده 
وقتی  ای  برنامه  یک  در  که  این  کما  کرد 
شود،  می  معرفی  و  تبلیغ  کتاب  یک 

روزهای بعد از پخش آن برنامه به عینه می 
بینیم که بچه ها به دنبال خرید کتاب و یا 
هستند،  ها  کتابخانه  از  آن  گرفتن  امانت 
به نحوی که خوب یادم هست وقتی کتاب 
آقای  نوشته  ببوس"  را  خدا  ماه  "روی 
برنامه  یک  در  بار  اولین  مستور  مصطفی 
شاهد  آن  از  بعد  شد،  معرفی  تلویزیونی 
بچه  جمله  از  مخاطبان  خوب  استقبال 

بودیم. اثر  این  از  جدید  نسل  های 
از  گیری  بهره  لزوم  بر  همچنین  وی 
کتاب  معرفی  در  روزآمدی  و  خالقیت  قوه 
رویکرد  گفت:  و  کرد  تأکید  جدید  نسل  به 
های  طرح  در  باید  راستا  این  در  خالقانه 
به  مربوط  چه  آن  هر  جمله  از  و  فرهنگی 
و  توجه  مورد  شود،  می  مجازی  فضای 

گیرد. قرار  عنایت 
قبول  گرچه  کرد:  خاطرنشان  نفری 
رسانه  کتاب،  با  قیاس  در  که  داریم 
مجازی  فضای  و  تصویری  و  صوتی  های 
ولی  دارند  ها  بچه  برای  بیشتری  جذابیت 
به نظر بنده اگر ما بتوانیم از همان دوران 
و  کنیم  مأنوس  کتاب  با  را  ها  بچه  کودکی 
مطالعه  اهل  خودشان  والدین  خصوص  به 
به  که  شود  می  باعث  مساله  این  باشند، 
افزایش  ما  جامعه  در  مطالعه  سرانه  تدریج 
بهتر  و  بیشتر  چه  هر  باید  لذا  و  کند  پیدا 

و  کتاب  با  ها  آن  انس  و  جدید  نسل  روی 
کنیم. گذاری  سرمایه  کتابخوانی 

که  هستند  معتقد  ای  عده  افزود:  وی 
و  نیست  خواندن  کتاب  اهل  فعلی  نسل 
اما  پسندد  می  بیشتر  را  مجازی  فضای 
به  را  خوب  کتاب  ما  اگر  که  گویم  می  من 
ذائقه  و  کنیم  معرفی  ها  بچه  برای  درستی 
دهیم،  تغییر  سمت  این  به  را  ها  آن  ها 

شوند. می  خوانی  کتاب  و  کتاب  جذب 

بنده،  عقیده  به  شد:  یادآور  نفری، 
را  کتاب  لذت  پایین،  سنین  از  که  کسی 
و  شده  ماندگار  او  در  عالقه  آن  کند،  درک 
تسری  نوعی  به  هم  برادرانش  و  خواهر  به 
این  فردی  چنین  بعد  وهله  در  کند.  می 
های  نسل  و  فرزندان  به  را  حال  و  حس 

کند. می  منتقل  نیز  بعدی 
و  نویسنده  یک  عنوان  به  افزود:  وی 
مدرس این عرصه عرض می کنم که گروه 
در  گرفت.  تر  جدی  باید  را  نوجوان  سنی 
می  وارد  خوب  ها  نویسنده  بزرگسال،  کار 
وضع  نیز  کودک  سنی  گروه  در  و  شوند 
سنی  گروه  خصوص  در  اما  است  خوب 
نوجوان این گونه نیست، چرا که متأسفانه 
این  شاید،  و  باید  که  طور  آن  نویسندگان 
جدی  را  ها  آن  برای  کار  و  سنی  طیف 
نویسنده  ما  من،  نظر  به  لذا  و  گیرند  نمی 
جدی در عرصه نوجوان نداریم، ضمن آن 
نگرفته  صورت  نسل  این  با  الزم  ارتباط  که 

است.
نفری اضافه کرد: گاهی دیده شده که 
برخی نویسندگان در مدت زمان کوتاهی، 
کار کودک را نوشته و تحویل می دهند اما 
به  نوجوانان  برای  هایی  کتاب  نوشتن  در 
ندارند.  را  الزم  قدرت  و  مهارت  شکل  آن 
که  کنند  تالش  نویسندگان  باید  سویی  از 

بتوانند  بعد  تا  بشناسند  را  ها  نوجوان  اواًل 
بنویسند.  برایشان  ها  آن  با  متناسب  اثری 
ما نویسنده جدی در حوزه نوجوان در این 
چند سال خیلی کم داشتیم و شاید بشود 
گفت که آقای بایرامی و فرهاد حسن زاده 

اند. بوده  تا حدودی موفق 
ابراز  همچنین  نویسنده  بانوی  این 
رمان  در  نوجوان  کارهای  در  داشت: 
نوشتم  می  وقتی  ستاره"  بی  های  "شب 

نکرده  فکر  زندگی  ترویج سبک  به موضوع 
را  بازخوردها  وقتی  انتشار  از  بعد  اما  بودم 
اتفاقًا  که  گفتند  من  به  نفر  چندین  دیدم 
به موضوع سبک زندگی  کتاب شما چقدر 
آن  به  اثر  این  در  است.  کرده  ورود  خوب 
بعد  و  کردم  تمرکز  داشتم  باور  که  چیزی 
شخصیت  با  ها  بچه  خوشبختانه  که  دیدم 
آن  اصلی  نقش  خصوص  به  داستان  های 
اند. پنداری کرده  ارتباط گرفته و همذات 

صحبت  از  دیگری  قسمت  در  وی 
العاده  فوق  اهمیت  به  اشاره  با  خود  های 
حرکت  وجود  با  گفت:  خانواده  جایگاه 
در  تغییرات  و  مدرنیته  سمت  به  ما  جامعه 
سبک زندگی و افزایش تجرد، اما همچنان 
کانون  و  محور  ایرانی  جامعه  در  خانواده 

. ست ا
وجود  که  تلخی  واقعیت  افزود:  نفری 
برخی  در  تعمدی  که  است  این  دارد 
داستان ها هست که جایگاه خانواده را در 
برخی  و  بدهند  نشان  شدن  تضعیف  حال 
زندگی  که  طور  همان  البته  نویسندگان 
در  این  و  دارد  نمود  آثارشان  در  کنند  می 
حالی است که اگر ما سبک زندگی درست 
را با محوریت ارزش خانواده ترسیم کنیم، 
آن  با  جدید  نسل  و  است  تأثیرگذار  قطعًا 

► کند.    می  همراهی 

بانوی رمان نویس قمی:

●   تلخ اندیشِی برخی نویسندگان ریشه در عدم شناخت مردم و جامعه دارد   ●
 یارانه دالری و سامانه ثبت 

مافیـا!         

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
نیک  دارند  آشنایی  حقیر  با  نزدیک  و  دور  از  که  دوستانی 
و  نیست  عددی  و  حد  را  ما  افاضات  ثغور  و  حدود  که  واقفند 
و حتی  از علوم ارضی، سماوی  به بسیاری  این تسلط  پشتوانه 
شرق  شمال  های  مکتبخانه  بزرگترین  از  یکی  در  تلمذ  بحری، 

است!  60 دهه  در  کشور 
امروز  که  اقتصادی  عدیده  مشکالت  از  یکی  واکاوی  با  فلذا 
مبتالبه جامعه است، بنا داریم گره از کار دولت و خلق توامان 

. ئیم بگشا
پرده  پشت  های  دست  و  مافیا  واژه  روزها  این  امر  حقیقت 
مخرب  نقش  درباره  روز  هر  تقریبا  و  شود  می  شنیده  کرات  به 
این  از  پیش  می شود.  گفته  سخنی  کشور  مشکالت  در  مافیا 
مختلف  مسئوالن  و  مشاغل  و  مناصب  صاحبان  از  بسیاری  هم 
مافیای  خودرو،  مافیای  جمله  از  متفاوت  مافیاهای  وجود  از 
مافیای  میوه،  مافیای  ارز،  مافیای  گوشت،  مافیای  دارو، 
خود  اقدامات  با  که  مافیاها  اقسام  و  انواع  و  پزشکی  تجهیزات 
گفته  سخن  هستند،  کشور  اقتصاد  به  زدن  ضربه  حال  در 

بودند.
را  ها  مافیا  این  پوزه  هستند  تالش  در  دولتمردان  چند  هر 
این  اما ظاهرًا  یارانه ای بمالند،  با قیر  به آسفالت ساخته شده 
ماهوی  های  تفاوت  گذشته  های  بمیری«  »تو  با  بمیری«  »تو 
نیست.  میسر  گوناگون  دالیل  به  مافیا  با  مقابله  و  دارد  فراوان 
من  نه  و  مانی  تو  نه  دونم  نمی  بیفتد  پرده  گر  داستان  همان   (

)... داستان  باقی  و 
و  شده  ماریناد  راهکار  یک  با  داریم  قصد  امروز  ما  فلذا 
عملی، دستکم اثرات و تبعات حضور مافیا در کشور را کمرنگ 

بکاهیم. مردم  آالم  از  اندکی  و  کنیم 
از  اعظمی  در حال حاضر بخش  که مستحضرید  همان طور 
که  مردی  یارانه  از  گوناگون،  های  یارانه  قالب  در  کشور  منابع 
یارانه  تا  گرفته  دهد  انجام  تنه  یک  را  ها  کار  همه  خواست  می 
می  پرداخت  الله  خلق  ...به  و  نان  و  گوشت  یارانه  و  معیشتی 
شود که با توجه به کاهش ارزش پول ملی این یارانه ها نه تنها 
این  پرداخت  در  هم  دولت  بلکه  کند،  نمی  دوا  مردم  از  دردی 

است. مواجه  ای  عدیده  مشکالت  با  ها  یارانه 
ناچیز  مبالغ  این  پرداخت  جای  به  شود  می  پیشنهاد  فلذا 
و  ها  گروه  نام   ثبت  و  سامانه  یک  اندازی  راه  با  الله،  خلق  به 
تجمیع  ها  یارانه  این  مختلف،  های  حوزه  در  مافیا  دستجات 
شوند و به صورت دالری و ارزی به مافیا پرداخت شود! باالخره 
به  را  خودرویش  باید  روغن،  تعویض  برای  که  کسی  زندگی 
آپارتمان  شارژ  هزینه  یا  و  کند  هزینه  میلیون   23 و  ببرد  دوبی 
برابر  ساختمانی  کارگر   15 حقوق  با  اروپا  در  ماه  در  دخترش 
 45 یارانه  قطعًا  و  دارد  تفاوت  ها  معمولی  ما  زندگی  با  است، 
هزار تومانی کفاف این امور را نمی دهد! با این راهبرد و تزریق 
از هزینه های  افراد، دستکم بخش اعظمی  این  به  منابع مالی 
ما  سر  از  دست  و  شود  می  داده  پوشش  آنها  الکچری  زندگی 
قاچاق  کاهش  شاهد  یقین  به  قطع  نیز  ادامه  در  دارند.  می  بر 
کاال از مبادی رسمی، اختالس، ارتشاء، تعرض به بیت المال، 
ها،  قیمت  گسیخته  لجام  افزایش  کیفیت،  بی  کاالهای  تولید 
و  قوانین  زدن  دور  یا  و  تغییر  برای  تالش  دولت،  بدنه  به  نفوذ 
یا  قاچاقچی  جوجه  هر  که  شرطی  به  البته  بود!  خواهیم   ...

بزند! جا  مافیا  را  خودش  نخواهد  زاری  دو  محتکر 

ر ـُ َتَلنگ

ارتباط با مدیرمسئول  
09127۶25987   

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
۱ -رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۳۱۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۷۸ آقای 
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  غالمرضا  فرزند  راد  پیری  علی 
۱۳۴/۸۱ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
صفحه   ۷۷۴ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  موجب  به  قنبری  نظرعلی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

۱۴۷.) م الف ۱۳۱۱۶(  
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۷۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۳۱۱ شماره  رأی   -۲
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  نیم  دانگ  یک  در  علی  فرزند  راد  پیری  سهرابعلی  آقای 
ششدانگ ۱۳۴/۸۱ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
 ۷۷۴ به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  از نظرعلی قنبری  الواسطه  نامه عادی مع  قم مبایعه 

  )۱۳۱۱۷ الف  ۱۴۷.) م  صفحه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۸۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۳۱۲ شماره  رأی   -۳
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  نیم  و  دانگ  یک  در  علی  فرزند  راد  پیری  مهدی  آقای 
ششدانگ ۱۳۴/۸۱ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۹ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
 ۷۷۴ به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  از نظرعلی قنبری  الواسطه  نامه عادی مع  قم مبایعه 

  )۱۳۱۱۸ الف  م   (.۱۴۷ صفحه 

 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۹۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۹۳۵۹ شماره  رأی   -۴
شماره  پالک  مترمربع   ۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  شهباز  فرزند  رضائی  مریم  خانم 
از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۰۰۳

 )۱۳۱۱۵ الف  یگانه.)م  تقوی  حسین 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۵۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۲۲۴ شماره  رأی   -۵
آقای امیر احمدی فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۱/۹۵ مترمربع پالک 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  قم بخش  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۸۵ از  فرعی   ۲۹۹ و   ۲۹۸ شماره 
۸۲.)م  صفحه   ۳۰۷ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  بیگدلی  اله  حبیب  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

 )۱۳۱۱۴ الف 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۹۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۹۳۳ شماره  رأی   -۶
مترمربع   ۱۶۵/۲۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  آقامصطفی   فرزند  صبوری  حسین  آقای 
اداره یک قم سند رسمی  ثبت ملک  واقع در قم بخش یک حوزه  ۱۰۷۰۷ اصلی   از  ۴ فرعی  پالک شماره 

 )۱۳۱۱۳ الف  قم.)م   ۲۴ دفترخانه   ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ مورخ   ۲۳۸۹ شماره 
 ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۳۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۰۰۹ شماره  رأی   -۷
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  غالمعلی  فرزند  میرزائی  حمیدرضا  آقای 
ششدانگ ۱۰۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۱۹۰  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 

 )۱۳۱۰۸ الف  م  قم.)   ۵ دفترخانه   ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ مورخ   ۱۰۹۷۰۹ شماره  رسمی  سند 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۱۵۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۰۱۰ شماره  رأی   -۸

به مساحت  باب ساختمان  از ششدانگ یک  فرزند صادق در چهار دانگ مشاع  خانم معصومه جهانگیریان 
ششدانگ ۱۰۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۱۹۰ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 

)۱۳۱۰۹ الف  م  قم.)   ۵ دفترخانه   ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ مورخ   ۱۰۹۷۰۹ سند رسمی شماره 
۹- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۶۱۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۰۶ آقای 
شماره  پالک  مترمربع   ۴۹/۶۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  ابراهیمی  امیر 
از  الواسطه  نامه عادی مع  ۱- مبایعه  اداره یک قم  ۱۱۱۹۰ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
غالم حسین حالجیان ۲- به موجب سند رسمی شماره ۸۳۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ دفترخانه ۲۴ قم. 

)م الف ۱۳۱۰۷( 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

پویا(  اقتصاد  و  بود. )گویه  نخواهد 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۹۹۷  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در 
پالک  فروش  به  دستور  راسخ  حسین  سید  علیه  ابراهیمی  محسن  اقای  له 
شرح  به  کارشناس  که  قم  ثبت   ۲ بخش  اصلی   ۲۳۰۲ از  فرعی   ۱۱۲۰ ثبتی 
ذیل ارزیابی کرده است. خواسته: ارزیابی پالک ثبتی ۱۱۲۰ فرعی از ۲۳۰۲ 
ملک  از  خواهان  معیت  در  رساند:  می  استحضار  به  قم  ثبت  دو  بخش  اصلی 
انتهای   – فاطمیه  شهرک   – شمالی  کشاور  بلوار   – قم  در  واقع  شده  داده  نشان 
امده  به عمل  بازدید   –  ۴ ۱۴- پالک  – کوی  )ع(  امام رضا  – خیابان  بعثت  بلوار 
ثبتی  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  و 
سند  صورت  به  خواهان  توسط  ابرازی  سند  تصویر  طبق   : ارزیابی  مورد  پالک 
قم   ۵۴ شماره  اسناد  دفتر  در   ۱۴۰۰/۵/۱۹ مورخ  در  که  منقول  غیر  رسمی 
ابراهیمی مالک ۵/۲۵ دانگ  تحت شماره ۴۱۸۲۲ ثبت شده که اقای محسن 
تصویر  طبق  و  است.  اصلی   ۲۳۰۲ از  فرعی   ۱۱۲۰ ثبتی  پالک  ششدانگ  از 
به  اداره ثبت عرصه ملک  ۱۴۰۰/۵/۲۱ ریاست  ۲۰۱۰۵۷۱ مورخ  نامه شماره 
مساحت ۱۴۰ مترمربع و حدود اربعه ملک به شرح ذیل است: شماال ۷ متر به 
پالک ۱۱۳۹ فرعی شرقا: ۲۰ متر به پالک ۱۱۲۱ فرعی جنوبا: ۷ متر به کوی 
۱۱۱۹ فرعی ب- مشخصات ظاهری  به پالک  ۲۰ متر  ۸ متری غربا : به طول 
ساز  شمالی  صورت  به   ، نما  فاقد  شده  داده  نشان  ملک  ارزیابی:  مورد  پالک 
حیاط  دارای  و  شده   احداث  اول  طبقه  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه  سه  در  که 
بدون  مابقی  و  سنگ  از  متر   ۱/۲۰ ارتفاع  به  بدنه  و  موزاییک  کف  پوشش  با 

بدنه  و  موزاییک  کف  پوشش  با  اتاق  یک  و  سالن  دارای  زیرزمین  است  پوشش 
اشپزخانه  دارای  و  گچ  از  سقف  همراه  به  مابقی  و  سنگ  از  متر  یک  ارتفاع  به 
همکف  طبقه  است.  کاشی  از  بدنه  و  سرامیک  کف  پوشش  با   open صورت  به 
و  سنگ  از  متر  یک  ارتفاع  به  بدنه  و  موزاییک  کف  پوشش  با  اتاق  یک  و  دارای 
با پوشش کف   open مابقی به همراه سقف از گچ و دارای اشپزخانه به صورت 
کف  پوشش  با  خواب  بهار  دارای  اول  طبقه  است.  کاشی  از  بدنه  و  سرامیک 
موزاییک و بدنه فاقد پوشش و دارای یک سالن و یک اتاق با پوش کف موزاییک 
با پوشش کف موزاییک و بدنه به  اتاق  و بدنه فاقد پوشش و دارای سالن و یک 
از  و بدنه  با پوشش کف سرامیک    open از گچ و دارای به صورت  همراه سقف 
کولر  از  کننده  خنک  در  و  گازی  بخاری  از  گرمایش  سیستم  در  است.  کاشی 
و  گاز  انشعاب  دو   ، فاز  تک  برق  انشعابات  دو  دارای  و  بوده  استفاده  قابل  ابی 
صورت  به  برداری  بهره  حال  در  ملک  است  ذکر  قابل  است.  اب  انشعاب  یک 
مسکونی بوده که طبقات همکف و فوقانی در اختیار خواهان و زیرزمین دارای 
پایه ملک موصوفی براساس محل  مستاجر است. ج –نظریه کارشناسی: ارزش 
و موقعیت با دسترسی شوارع ، ابعاد و مساحت عرصه ، کیفیت ساخت و با در 
نظر گرفتن عوامل موثر کمی و کیفی با فرض اصالت سند بدون در نظر گرفتن 
دیون و تعهدات احتمالی به سازمان ها از جمله شهرداری  ارگان ها ، دولتی ، 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، به شرح ذیل است: ۱- ارزش ۱۴۰ مترمربع عرصه 
 -۲ ۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  معادل  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  ازای هر  به 
ارزش ۲۹۴مترمربع اعیانی سه طبقه به ازای هر مترمربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

انشعابات  و  سرپله   ، سازی  حیاط   -۳ ۸/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  معادل 
اعیان  و  به مراتب فوق ارزش ششدانگ عرصه  با عنایت  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و  یکصد  و  میلیارد  نوزده  ۱۹/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  موصوفی  ملک 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  اعالم می  و  براورد  ریال  میلیون  بیست 
ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۲/۱۱ تاریخ 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  پنج روز مانده  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
قم  یک  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را 

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۵۵۱ شماره  -رأی   ۱
دو  در  مهدی  فرزند  کریمی  عباس  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۸۱
 ۱۸۳/۸۶ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰۲۷۵ شماره  پالک  مترمربع 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ۱- زهرا محمدی نویسی در دفتر 
.۴۲۲ ۶۰۱ صفحه  از محمد جواد قاسم زاده در دفتر   -۲ ۲۷۷ و  ۱۷۷ صفحه 

 )۱۳۰۵۱ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۵۵۸ شماره  رأی   -۲
دو  در  عباس  فرزند  عرب  کریمی  بهزاد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۸۲
 ۱۸۳/۸۶ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰۲۷۵ شماره  پالک  مترمربع 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ۱- زهرا محمدی نویسی در دفتر 
.۴۲۲ ۶۰۱ صفحه  از محمد جواد قاسم زاده در دفتر   -۲ ۲۷۷ و  ۱۷۷ صفحه 

)۱۳۰۵۲ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۵۶۲ شماره  رأی   -۳
دو  در  عباس  فرزند  پناه  رحمان  طاهره  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۸۳
 ۱۸۳/۸۶ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 

ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۰۲۷۵ مترمربع پالک شماره 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ۱- زهرا محمدی نویسی در دفتر 
.۴۲۲ ۶۰۱ صفحه  از محمد جواد قاسم زاده در دفتر   -۲ ۲۷۷ و  ۱۷۷ صفحه 

)۱۳۰۵۳ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۴۴۸ شماره  رأی   -۴
در  حسن  فرزند  رجبی  معصومه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۰۸
شماره  پالک  مترمربع   ۹۴/۰۴ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۳۷
نامه عادی مع الواسطه از صغری نظر احد از ورثه عباس نظر.)م الف ۱۳۰۵۴( 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
را اخذ  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

قدس(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

 ۱۳۹۳ مدل   –  ۱۳۱  SE سایپا  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۲۵ م   ۹۶۶ شهربانی  شماره  به 

۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۹ ۹ ۹ /۱
شماره  )با    ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۹۹۹/۱ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
زمردی  )رقیه  ازور  محرمعلی  مرحوم  وراث  متعهد:    )۱۴۰۰۰۳۱۵۸ بایگانی 
با موضوع  رقیه زمردی عظیم  له:  آذرخش( متعهد  – غمزه  ازور  – شکوفه  عظیم 
ضرب  و  طرح  از  طال  آزادی  بهار  تمام  سکه  دو  و  هفتاد  تعداد  االجرای  الزم 
سند:  تاریخ   ۱۷۴۵۶ سند:  شماره  ازدواج:  سند  استناد  به  ایران  رایج  جدید 
۱۳۸۱/۱۱/۲۶ ، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ۳۳ قم  یک دستگاه 
خودرو سایپا SE ۱۳۱ – مدل ۱۳۹۳ به شماره شهربانی ۹۶۶ م ۲۵ ایران ۱۶ با 
۶ متعلق  مشخصات ذیل واقع در قم خیابان طفالن مسلم – کوچه ۱۹ – پالک 
به مرحوم محرمعلی ازور )وراث مذکور( بازداشت گردیده و از طریق مزایده به 

رسد:  می  فروش 
بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: مشخصات فنی خودرو 

خودروی سایپا SE ۱۳۱ – مدل ۱۳۹۳ به شماره شهربانی ۹۶۶ م ۲۵ ایران ۱۶
شماره شاسی: NAS۴۱۱۱۰۰E۳۶۶۸۶۳۸  شماره موتور: ۵۱۳۵۲۶۶ 

مشخصات بدنه: خوردگی گلگیر جلو سمت راست - شکسته بودن جلو پنجره 
الستیک  و  عقب  الستیک  وضعیت  است.  مرتب  ظاهر  و  فنی  نظر  از  خودرو   –
تاریخ  تا  ثالث  شخص  نامه  بیمه  دارای  خودرو  باشد.  می  درصد   ۵۰ جلو 

باشد. می   ۱۴۰۱/۰۴/۱۹
مذکور  خودروی  شیرزادی  حسین  آقای  جناب  دادگستری  رسمی  کارشناس 
معادل  ریال  میلیون  سی  و  میلیارد  )یک  ریال   ۱/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را 

است. نموده  ارزیابی  تومان(  میلیون  سه  و  یکصد 
یکشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 

فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در    ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام 

شود. می 
)یک  ریال   ۱/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
شروع  تومان(  میلیون  سه  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  سی  و  میلیارد 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره 
خریدار  حضور  و  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
الزامی است و برنده مزایده مکلف است  او در جلسه مزایده  یا نماینده قانونی 
به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه 
و در صورتی  نماید  تودیع  به شماره حساب شبای مذکور  ثبت  حساب صندوق 
مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  مانده فروش  مقرر،  که ظرف مهلت 
این  و در  واریز خواهد شد.  به حساب خزانه  و  باشد  قابل استرداد نمی  مذکور 
در  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت 
تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن 
برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده 
به  و نسبت  بستانکار  با  واریز غیرنقدی  بر  توافق  بود. در صورت  مزایده خواهد 
با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و چنانچه روز مزایده  مازاد 
مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در 
همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 

)۱۵۱۷۶ الف  )م  شد.  خواهد  وصول 
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ گهی:  انتشار آ تاریخ 
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آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی ۱۹۴۷/۱۶۱/۴۶۹/۱۵۰۱ اصلی ) یک هزار و 
پانصد و یک فرعی از چهارصد و شصت و نه فرعی از یکصد و شصت و یک فرعی از 
هزار و نهصد و چهل و هفت اصلی( واقع در بخش دو ثبت قم موضوع پرونده اجرایی 

کالسه ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۲۷۲ 
برعلیه:  )مهراقتصاد(  سپه  بانک  له:   ۹۹۰۴۵۷۱ شماره  اجرایی  پرونده  بموجب 
مهدی رحیمی نیا )وام گیرنده( و آقای غالمحسین رحیمی نیا )راهن( مستند سند 
رهنی شماره ۱۷۳۲۶۴ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۴ قم، ششدانگ پالک 
ثبتی ۱۹۴۷/۱۶۱/۴۶۹/۱۵۰۱ اصلی )یک هزار و پانصد و یک فرعی از چهارصد و 
شصت و نه فرعی از یکصد و شصت و یک فرعی از هزار و نهصد و چهل و هفت اصلی( 
واقع در بخش دو ثبت قم به نشانی قم – میدان کشاورز بلوار کشاورز جنوبی کوچه 
۱۱ پالک ۳۵ کد پستی ۳۷۱۷۶۱۵۹۴۸ متعلق به آقای غالمحسین رحیمی نیا از 

طریق مزیده به فروش میرسد:
و  مفروز  اصلی،   ۱۹۴۷ از  فرعی   ۱۵۰۱ ثبتی  پالک  ششدانگ  مشخصات  و  حدود 
مجزا شده از ۱۶۱/۴۶۹ فرعی از اصلی مذکور، در طبقه و واقع در بخش ۰۲ ناحیه 

۰۰ حوزه ثبت ملک اداره دو قم استان قم به مساحت ۱۳۲ مترمربع:
متن ملک خانه به شماره یک هزار و پانصد و یک فرعی از یک هزار و نهصد و چهل و 
هفت اصلی مفروز و مجزی شده از شماره ۱۶۱/۴۶۹ فرعی واقع در بخش ۲ حوزه 

ثبتی اداره ثبت منطقه ۲ استان قم به مساحت )۱۳۲( یکصد وسی و دومتر مربع.
توضیحات ملک: به حدود 

شماال: درب و دیوار بطول )۶/۶۰(  شش متر و شصت سانتیمتر به شارع به عرض 
ده متر 

شرقا: دیواریست بطول)۲۰/۰۰( بیست متر به شماره باقیمانده چهارصد و شصت 
و نه فرعی 

جنوبا: دیوار به دیوار بطول )۶/۶۰( شش متر و شصت سانتیمتر به شماره باقیمانده 
چهارصد و شصت ونه فرعی 

غربا: دیوار به دیوار بطول )۲۰/۰۰( بیست متر به شماره سیصد و هشتاد و شش 
فرعی

مشخصات مالکیت: 
مالکیت غالمحسین / رحیمی نیا ، فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه ۲۶۶۹ تاریخ 
با جز  از خدابنده دارای شماره ملی ۴۳۷۱۸۷۴۰۷۱  تولد ۱۳۲۸/۱۲/۰۸ صادره 
مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  مالک  بعنوان   ۶ سهم  کل  از   ۶ سهم 
بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۹/۰۹/۰۳ تاریخ   ۳۱۴۴۵ مالکیت 
 ۴۵۸ جلد  امالک  دفتر   ۱۰۱ صفحه  در  که   ۹۳ سال  الف  سری   ۰۶۰۱۴۳ چاپی 
ذیل شماره ۸۳۳۵۸ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۷۳۲۶۴ تاریخ 
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴ شهر قم استان قم، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی ۰۶۰۱۴۳ سری الف سال ۹۳ که در صفحه ۱۰۱ دفتر 

است.  گردیده  ثبت  شماره ۸۳۳۵۸  ذیل   ۴۵۸ جلد  امالک 
محدودیت: 

دفتر   ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ مورخ   ۱۷۳۲۶۴ شماره  رهنی  سند  امالک  دفتر  محدودیت 
خانه اسناد رسمی شماره ۴ شهر قم استان قم که بنفع بانک مهر اقتصاد به مبلغ 

ثبت شده.  ماه  به مدت ۶۰   ۳۰۴۸۰۰۰۰۰۰
بیمه : ندارد  حقوق ارتفاقی : ندارد 

مشخصات فنی و ظاهری ملک مورد مزایده: 
عرصه ملک مورد بازدید به مساحت ۱۳۲ مترمربع ساختمان مسکونی جنوبی ساز 
در سه طبقه زیرزمین و همکف و اول با سازه دیوار باربر اجری و ستون و سقف طاق 
ضربی آهنی نمای اجر احداث و هر طبقه طبقه شامل پذیرایی آشپزخانه و اتاق و 

سرویس می باشد پوشش کف ساختمان موزائیک و پوشش دیوارها سنگ و سفید 
کاری با گچ و درب و پنجره های آهنی می باشد پوشش بدنه آشپزخانه و سرویس ها 
کاشی سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی می باشد ساختمان دارای 
می  پارکینگ  واحد  یک  دارای  ساختمان  باشد.  می  شهری  گاز  و  برق  آب  انشعاب 
باشد که در زمان بازدید از آن به عنوان مغازه استفاده می شود. ملک دارای گواهی 
عدم خالف به شماره ۲/۱۰/۶۹۷۳ - ۱۳۸۸/۸/۲۵ می باشد مطابق گواهی عدم 

خالف اعیانی ملک ۳۶۶/۸ مترمربع می باشد. 
با ودیعه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اجاره  طبقه زیرزمین در اختیار مستاجر 

باشد.  ریال می  ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
به مراتب فوق  با توجه  را  ارزیابی: کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی مذکور 
مساحت و ابعاد عرصه و اعیان کیفیت اعیانی و در نظر گرفتن جمیع جهات قیمت 

پایه ششدانگ را به شرح ذیل ارزیابی نموده است.
۱- عرصه به مساحت ۱۳۲ مترمربع ارزش هر مترمربع ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا 

ریال   ۱۰/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰
جمعا  ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   ۳۶۶/۸ اعیانی   -۲

ریال   ۱۱/۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰
۳- حیاط سازی و انشعابات و ... جمعا ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

و  نهصد  و  میلیارد  یک  و  بیست   ( ریال   ۲۱/۹۱۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ملک  کل 
است.   شده  ارزیابی  ریال(  میلیون  چهارده 

مزایده ملک مذکوراز ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ 
در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ - 
طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی 

قم انجام می شود.
و  نهصد  و  میلیارد  یک  و  بیست   ( ریال   ۲۱/۹۱۴/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مزایده 
شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  میلیون  چهارده 
به حساب سپرده  از مبلغ کارشناسی  پرداخت ده درصد  به  شرکت در مزایده منوط 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت 
یا  خریدار  حضور  و  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به 
مانده  و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،  نماید  تودیع  شماره حساب شبای مذکور 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 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 مالیات و عوارض شهرداری و غیره 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 ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده 
مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز 
غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد 
شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند 
انتقال اجرایی منوط به مفاصاحساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح 
دیگر می باشد. در ضمن فیش شرکت در مزایده می بایست فقط توسط شخص شرکت 

کننده واریز شده باشد. )م الف ۱۵۱۷۵(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

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

به  هنوز  جدید  سال  ماه  نخستین  که  حالی  در       ◄
های  استان  تمامی  ها  گرانی  جدید  موج  نرسیده  پایان 
نگرانی  با  که  ای  گونه  به  است  گرفته  بر  در  را  کشور 

است. شده  مواجه  مسئوالن  واکنش  و  مردم  گسترده 
دالیل  وضعیت  این  چرایی  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
کرده  تأکید  و  دانسته  قبل  دولت  عملکرد  با  مرتبط  را  آن 
 60 تورم  است  توانسته  امروز  تا  سیزدهم  دولت  است 

بکشاند. درصد   50 زیر  به  را  آن  و  مهار  را  درصد 
اقتصادی  ساختار  اصالح  کشور،  اجرایی  قوه  رئیس 
بر  غلبه  حل  راه  دو  را  ها  نظارت  تشدید  با  همزمان 
بازگشت شرایط معیشتی  و  نموده است  گرانی ها معرفی 
تأکید  وجود  این  با  است.  داده  نوید  را  ثبات  حالت  به 
که  ترجیحی  ارز  حذف  کردن  اجرایی  به  جمهور  رئیس 
قیمت  افزایش  فراینده  موج  با  کارشناسان  اعتقاد  به 
و  بازار  کنترل  برای  دولت  برنامه  شد،  خواهد  مواجه  ها 

است. ساخته  مواجه  تردید  با  را  ها  قیمت 
قم،  استان  به  دولت   1400 ماه  دی  سفر  در 
با  دیدار  در  استان  مالی  صاحبنظران  و  اقتصاددانان 
رئیس جمهور به صراحت نگرانی های خود را در رابطه با 
آثار حذف ارز حمایتی دولت از کاالها و خدمات اساسی 
توسط  هم  پیش  روز  چند  نگرانی  این  کردند.  مطرح 
ابراز  دولت  رئیس  با  افطار  و  دیدار  برنامه  در  دانشجویان 
پاسخ  در  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت  که  گردید 
حذف  تبعات  کنترل  از  اطمینان  زمان  تا  داشت  اظهار 

یافت. خواهد  ادامه  آن  پرداخت  ترجیحی،  ارز 
دولت  برنامه  ترین  عملیاتی  استانی،  سطوح  در  اما 
با  نیز  قم  استان  سطح  در  که  است  ها  نظارت  تقویت 
با  قیمت  شفافیت  طرح  دارد.  ادامه  مختلف  های  روش 
استان  در  کاال ها  برخی  روی  بر  کننده  تولید  قیمت  درج 
از جمله برنامه ها و روش های در حال اجراست. معاون 
استان  وتجارت  صنعت،معدن  سازمان  نظارت  و  بازرسی 
قم گفته است: در این طرح به جای درج قیمت مصرف 
ثبت  کاال ها  برخی  روی  بر  کننده  تولید  قیمت  کننده، 
واقعی  کننده  مصرف  قیمت  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
با  گفت:  می رود  واسطه ها  جیب  به  آن  سود  و  نیست 
فاصله  تولیدکننده،  قیمت  درج  و  طرح  این  اجرای 
کوتاه  دالالن  دست  و  می شود  کم  مصرف  و  تولید  قیمت 
صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون  شد.  خواهد 

محصوالتی  است:  افزوده  استان  تجارت  و  معدن 
بچه،  پوشک  ماکارانی،  میوه،  آب  کنسرو،  همچون 
مشمول  تلویزیون  و  لباسشویی  ماشین  یخچال،  نوشابه، 
کننده  تولید  قیمت  باید  که  هستند  طرح  این  اجرای 
می  نسب  سمیعی  رضا  احمد  شود.  ثبت  آن ها  روی  بر 
روز های  در  جدید  قیمت  ثبت  با  محصوالت  این  گوید: 
حداکثر  باید  کنندگان  مصرف  و  می شود  بازار  وارد  آینده 
محصول  تولیدکننده،  قیمت  از  بیشتر  درصد   ۳۰ تا   ۲۰

کنند. خریداری  را 
قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر  حال  همین  در 
همزمان  اصناف  بر  نظارت  کرد:  اعالم  گذشته  هفته  نیز 

مبارک رمضان در قم تشدید شده است. ماه  با شروع 
مبارک  ماه  ضیافت  ویژه  طرح  گفت:  ریاضی  مهدی 
قیمت  رویه  بی  افزایش  از  جلوگیری  منظور  به  رمضان 
تا پایان ماه مبارک  کاال ها از ۱۴ فروردین ماه آغاز شده و 
رمضان ادامه دارد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم 

با  قم  حکومتی  تعزیرات  مشترک  گشت  تیم های  گفت: 
رسیدگی  امر  در  تسریع  برای  سیار  شعب  روسای  حضور 
نمایندگان  همراهی  با  تخلف  وقوع  محل  در  تخلفات  به 
دستگاه های متولی امر نظارت همچون بازرسان سازمان 
اتحادیه های  و  اصناف  اتاق  صمت،  کشاورزی،  جهاد 
دانشگاه  بهداشت  مرکز  کارشناسان  همچنین  و  مربوطه 
و  شده  تشکیل  انتظامی  نیروی  مامورین  و  پزشکی  علوم 
برنج،  مانند  اساسی  کاال های  به  مربوط  بازرسی ها  اهم 

قرمز،  گوشت  شامل  پروتئینی  مواد  نباتی،  روغن  شکر، 
و  لبنیات  بار،  تره  و  میوه  حبوبات،  و  مرغ  تخم  و  مرغ 
و  عرضه  نحوه  همچنین  و  بامیه  و  زولبیا  آش،  حلیم، 

می باشد. نانوایی ها  توسط  نان  فروش 
ای  ارزنده  و  ضروری  تالش  ها  نظارت  تشدید  گرچه 
برای حمایت از ثبات بازار است و در صورت چشم پوشی 
نباید  اما  شد  خواهد  چندبرابر  مردم  مشکالت  آن  از 
با  خرد  صنفی  واحدهای  بر  نظارت  که  کرد  فراموش 
واقعیت  باشد.  یکسان  نباید  کاال  کالن  انبارهای  و  مراکز 
فروش  به  ملتزم  عموما  فروشی  خرده  مراکز  که  است  آن 
کاال با قیمت های مصوب و درج شده بر روی محصوالت 
انبارهای  و  محافل  در  باید  را  ها  گرانی  ریشه  اما  هستند 

کرد. دنبال  استان  در  بزرگ  دالالن 
خرده  بازار  بر  میدانی  های  نظارت  که  حالی  در 
و  مردم  سالمت  حفظ  همچون  فراوانی  برکات  فروشی 
از ورود محصوالت فاسد دارد؛  رصد و رسیدگی  ممانعت 
گرانی  مانع  استان  مایحتاج  تأمین  اصلی  انبارهای  به 

شد. خواهد  افسارگسیخته  و  غیرمنطقی  های 
و  کشور  در  دولت  ذیربط  مدیران  و  مقامات  اذعان  به 
مردم  نیاز  مورد  اقالم  و  کاال  لحاظ  از  کمبودی  استان، 
مختلف  اقشار  که  است  ها  قیمت  تنها  و  نیست  موجود 
به  مسائل  این  است  شایسته  و  دهد  می  آزار  را  جامعه 

بگیرد. قرار  توجه  مورد  درستی 
فراموش  نباید  و مردمی سیزدهم  مدیران دولت خدوم 
کنند یکی از عمده ترین دالیل رویگردانی و سرخوردگی 
در  بودن  اراده  بی  و  اهتمامی  بی  قبل،  دولت  از  مردم 
تمامی  که  شرایطی  در  بود.  بازار  کنترل  با  مواجهه 
بارزگانی  و  صنعتی  و  کشاورزی  های  بخش  و  مسئوالن 
مقدار  به  عرضه  و  واردات  و  تولید  کنند  می  تصریح   ... و 
ایران  باز هم جامعه صبور  اما  کافی در کشور وجود دارد 
و  زمینی  سیب  قیمت  گرفتار  قم  استان  نجیب  مردم  و 
هستند.  کودکان  پوشک  و  مرغ  و  گوشت  و  فرنگی  گوجه 
نوبت  سه  بر  بالغ  گذشته  سال  دوم  شش  در  که  مواردی 

بود. شده  گران 
راهبرد اعالم شده توسط رئیس جمهور محترم،  بر  بنا 
مسئله نظارت ها ارتباط مهمی با مدیریت استان ها دارد 
نظارتی  های  مدل  تغییر  و  جدی  اراده  با  تا  است  الزم  و 
► تأمین معیشت مردم کوشید.     برای ثبات قیمت ها و 
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