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شیخ  العظمی  الله  آیت  حضرت  عالیقدر  مرجع      ◄
خود  گذشته  سخنان  درادامه  ظله(  )دام  یعقوبی  محمد 
دین  برپایی  در  قرآنی  دعوت  اجابت  ضرورت  بر  مبنی 
خداوند و هدایت مردم به آن چه در آن خیر دنیا و آخرت و 
حرکت  این  فرمودند  و  کردند،  تاکید  است  امورشان  اصالح 
باید از درون خانواده شروع شود و سپس به جامعه سرایت 
تحقق  برای  ویژه فضای مجازی  به  وسایل الزم  و همه  کند، 
و  تاثیرگذار  و  بسیار گسترده  گرفته شود، چراکه  بکار  هدف 
به  تواند  می  جامعه  و  خانواده  روش  این  با  است،  فرامرزی 

برسد.  آرامش  و  سعادتمند  زندگی  و  عمومی  خیر 
جمع  در  که  فاطمی  ساالنه  سخنرانی  در  له  معظم 
السالم(  )علیه  المؤمنین  امیر  حضرت  زائران  از  نفر  هزاران 
اکرم  پیامبر  دختر  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز  در 
)صلی الله علیه وآله وسلم( در 3 جمادی الثانیه در میدان 
ثورة العشرین نجف اشرف ایراد کردند ]1[ به حتمی بودن 
خداوند  دین  برپایی  با  بشریت  آن  در  که  روزی  رسیدن  فرا 
های  ایدئولوژی  و  ها  دستگاه  تمام  بر  آن  سیطره  و  متعال 
که  فرمودند:  و  کردند،  اشاره  رسد  می  سعادت  به  انسانی 
تصور  قابل  غیر  صورت  به  برکات  و  ها  نعمت  در  روز  آن  در 
که  است  شده  بیان  روایات  در  که  گونه  همان  شود  می  باز 
زندگی طیب و توأم با آرامش و آسایش و رفاه در سایه دولت 

شود.  می  ایجاد  مبارک 
معنای  به  دین  برپایی  که  کردند  نشان  خاطر  ایشن 
رفتارهای عبادی که انسان در ارتباط خود با خداوند انجام 
و  تنظیم  برای  که  است  قانونی  یعنی  بلکه  نیست،  دهد  می 

است.  جهان  کل  با  انسان  زندگی  هماهنگی 
تصریح  ها  نعمت  وویژگی  خصوصیات  بیان  با   ایشان 
همان  واقع  در  برکت،  با  همراه  های  نعمت  این   : کردند 
انسان  برای  بهتری  زندگی  که  است  طیب  و  خالص  نعمتی 

به ارمغان می آورد که در آن دوام و بالندگی است می باشد 
و مانند دیگر نعمت های الهی که شامل تمام بندگان حتی 

ادامه  برای  عمومی  نعمت  این  نیست  باشد  گناهکاران 
فرو  و سبب  ها می شود  آن  وبال گردن  تنها  و  مادی  حیات 
ها  آن  آمیز  عصیان  رفتارهای  زیانبار  آثار  در  بیشتر  رفتگی 

شود.  می 
ها  آن  که  کردند  اشاره  غربی  جوامع  به  ایشان  همچنین 
پس از آن که دو جنگ جهانی راه انداختند که در آن ده ها 
میلیون انسان کشته و سرزمین های آن ها ویران شد، نسل 
جدیدی به وجود آمد و عافیت و رفاه و عیش، و انواع نعمت 
اما هدف اول آن ها شهوت و لذت جویی  ها شاملشان شد 
و  گرایی  همجنس  قانون  که  جایی  تا  شد  مرز  و  حد  بی 

سقط و کشتن جنین در شکم زنان باردار را تصویب کردند، 
عریان  و  کشاندند،  بندگی  و  بردگی  به  را  ضعیف  جوامع  و 

نعمت هایی که خداوند  و  برهنه در مأل عام ظاهر شدند،  و 
را در راه گناه استفاده کردند، و گمان  به آن ها داد  متعال 
می برند که از آن چه که گذشتگانشان به آن امتحان مبتال 
رفتارهای  آثار  که  بینیم  می  اما  شوند،  نمی  امتحان  شدند 
زشت و قبیح آن ها در حال ظهور و بروز است مانند بی بند 
انقراض نسل،  باری اخالقی، عدم همبستگی اجتماعی،  و 
در  اقتصادی  مشکالت  خشکسالی،  کشنده،  های  بیماری 

و ترسناک.  نامعلوم  آینده ای  از  نیرو، ترس و دلهره  و  غذا 
الثانیه-1444هـ  3-جمادی  شنبه  سه 

مطابق با 27-12-2022م    ►
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حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی در سخنان خود مبنی بر ضرورت اجابت دعوت قرآنی در برپایی دین خداوند و هدایت مردم به 
آن چه در آن خیر دنیا و آخرت است فرمودند: این حرکت باید از درون خانواده شروع شود و سپس به جامعه سرایت کند و همه وسایل الزم به 

ویژه فضای مجازی برای تحقق این هدف بکار گرفته شود، چراکه بسیار گسترده و تاثیرگذار و فرامرزی است. 

ضرورت توجه به درآمدهای پایدار شهرداری در سال ۱۴۰۲
تدبیری برای قانون جدید درآمدهای پایدار 

اندیشیده شود
کرد  اشاره  آینده  سال  در  موقت  تجاری  مجوز  صدور  و  تمدید  عدم  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
سال  در  شهرداری  درآمدی  مشکالت  شهرداری ها،  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  به  توجه  با  گفت:  و 

کنیم. پیدا  راه حلی  آن  برای  باید  و  بود  خواهد  زیاد   1402
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  هشتمین  و  شصت  در  اخوان  مجید  شهرنیوز،  گزارش  به 
لیست  به  توجه  با  ما  اظهار داشت:  و  کرد  اشاره  آینده  در سال  موقت  تجاری های  تمدید  به موضوع عدم 

داشت. خواهیم  زیاد  مشکالت  آینده  سال  در  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون 
وی افزود: با توجه به قانون جدید تمدید تجاری های موقت پردیسان و ماده ۳۷ تجاری موقت شهرداری 
در سال آینده انجام نمی شود و حتی تغییر کاربری دائم نیز تا حدی زیر سوال رفته و در مورد  کسب حق 

و حقوق شهرداری از منظر تعرفه حوزه درآمد به صورت جدی کار را آغاز کرده است.
عضو شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد: باید کار به صورت جدی و فشرده تر انجام شود تا در زمان مقرر 
و تمدید مجوز تجاری  از آن ها اخذ  و یکی  ایجادشده  پایدار  بتوانیم جبران مافات مشکالتی که در درآمد 

موقت بوده را داشته باشیم.
و  است  برگزاری  حال  در  آن  کمیسیون  که  مالیات   ۶۴ قانون  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
بود  خواهد  زیاد   ۱۴۰۲ سال  در  شهرداری  درآمدی  مشکالت  نمی شود  اجرایی   ۱۴۰۲ سال  برای  ظاهرًا 

کنیم. پیدا  راه حلی  برایان  باید  و 
شهرداری ها پایدار  درآمدهای  قانون  در  موقت  تجاری های  ایرادات  رفع  اهمیت 

اشاره  موقت  تجاری  در  موردی  مجوزهای  اخذ  به  شهر  شورای  جلسه  در  نیز  محرری  محسن  همچنین 
جدید  قانون  به  توجه  با  آینده  سال  و  نمی کند  تأیید  را  موارد  این  نیز  تطبیق  کمیته  داشت:  اظهار  و  کرد 

نمی شود. تمدید  مجوزها  این  پایدار،  درآمدهای 
وی افزود: دریافت عوارض یک ساله با وجود اجرایی شدن قانون جدید دچار مشکل نمی شود و در مورد 
می تواند  شهرداری  سال  سه  تا  شود  قرارداد  به  تبدیل  اگر  و  صادرشده  سه ساله  مجوزها  نیز  پردیسان 

داشت. نخواهیم  نیز  مورد  این  در  مشکلی  و  کند  دریافت  را  آن  عوارض 
برای  مجوز  اخذ  و  تمدید  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
آن ها  مجوز  ضروری  صنوف  برای  سال  پایان  تا  باید  و  دارد  را  مشکالت  همین  نیز  اقامتی  کاربری های 
این  در  درآمدی  نیز  شهرداری  مردم  مشکل  حل  بر  عالوه  تحول  و  تغییر  تا  آینده  سال  تا  کنیم  تمدید  را 

باشد. داشته  حوزه 
شود تدوین  موقت  تجاری  دریافت  مشمول  کاربری های  لیست 

روایتی  قرائت  با  این جلسه  نیز در  حجت االسالم والمسلمین مرتضی استقامت عضو دیگر شورای شهر قم 
حیات  زمان  در  زهرا)س(  حضرت  داشت:  اظهار  زهرا)س(  حضرت  جایگاه  بیان  در  علی)ع(  حضرت  از 

به اهدافش کمک و یاری کرده است. امام زمان خود در رسیدن  به  خود 
به  اشتهاد  ترسی،  در سه بخش خدا  زمان می توانیم  این  در  افزود:  فعلی  زمان  به  زمان  آن  تطبیق  با  وی 
بلکه در زندگی عفیفانه و سبک زندگی، رأی دادن،  نه تنها در پوشش  و عفت  و کار جهادی  معنای تالش 
را  خود  زمان  امام  نمی شود،  منحصر  نیز  زنان  به  تنها  که  پوشش  در  آخر  مرحله  در  و  کردن  عمل  دیدن، 

کنیم. یاری 
عضو شورای اسالمی شهر قم رأی دادن های موردی را موردتوجه قرار داد و گفت: تجاری موقت در زمان 
اضطرار و رفع مشکل مردم داده می شود و باید به یک قانون کلی برای مشخص شدن مواردی که امکان 

دادن مجوز موقت وجود دارد برسیم تا موردی رأی صادر نشود.

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

آیت الله سبحانی: وعده حل مشکالت مردم هنوز محقق نشده است

گره ها را بگشایید تا دشمن شاد 
نباشیم

حل  وعده  مردم  به  که  است  مدت ها  گفت:  تقلید  مراجع  از  یکی 
اگر  و  است  نشده  محقق  هنوز  وعده  این  اما  می دهید،  را  مشکالت 

است. بوده  کم  شده،  محقق  هم 
در  گذشته  روز  سبحانی  جعفر  آیت الله  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به   
قم  در  که  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد  دیدار 
بنی  کرد:  اظهار  اسرائیل  بنی  قوم  سرنوشت  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
اسرائیل به موسی )ع( گفتند قبل از اینکه تو بیایی ما را اذیت کردند، 
بعد از اینکه تو هم آمدی، ما را اذیت می کنند. موسی )ع( فرمود: به 
همین زودی، خداوند دشمن شما را نابود می کند و شما را جانشین 
که  نعمتی  بنابراین  کنید.  می  عمل  چگونه  ببیند  اما  دهد  می  قرار 
الحکیم:  الله  قال  شماست؛  عمل  گرو  در  دهد  می  شما  به  خداوند 
ْن 

َ
ُکْم أ َرُبّ َبْعِد َما ِجْئَتَنا ۚ َقاَل َعَسٰی  ِتَیَنا َوِمْن 

ْ
َتأ ْن 

َ
وِذیَنا ِمْن َقْبِل أ

ُ
»َقاُلوا أ

َتْعَمُلوَن.« َکْیَف  َفَیْنُظَر  ْرِض 
َ
اْل ِفی  َوَیْسَتْخِلَفُکْم  ُکْم  َعُدَوّ ُیْهِلَک 

آیه در حال حاضر منطبق است، مردم می  این  وی اضافه کرد: عین 
کرد  مستقر  را  اسالمی  جمهوری  و  نابود  را  ما  دشمن  خداوند  گویند 

َتْعَمُلوَن.« َکْیَف  »َفَیْنُظَر  اما 
تدوین  فرمودید  آن  از  شما  آنچه  کرد:  تصریح  شیعیان  تقلید  مرجع 
بر  عالوه  باید  است.  قانون  به  عمل  تر،  مهم  آن  از  ولی  است،  قانون 

باشید. عمل  دنبال  به  ها  تدوین 
مشکالت  حل  وعده  مردم  به  که  است  مدت ها  االن  شد:  یادآور  وی 
اگر هم محقق  و  این وعده هنوز محقق نشده است  اما  را می دهید، 
را  کار  دنبال  مجریه  قوه  دنبال  به  مقننه  قوه  است.  بوده  کم  شده، 

نباشیم. شاد  دشمن  تا  بگشاید  را  ها  گره  این  و  بگیرد 

ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس:
کسب رضایت مردم باعث 

افزایش اقتدار ملی می شود
تا  باشند  نارسایی ها  و  مشکالت  و  ضعف  نقاط  مراقب  باید  مسئوالن 
رضایت  میزان  هر  به  و  نشود  دشمن  گیری  یار  برای  عاملی  مورد  این 

می شود. تقویت  نیز  ملی  اقتدار  شود،  تقویت  مردم 
در  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
این هفته قم اظهار داشت:  از خطبه های نماز جمعه  سخنرانی پیش 
ملت در فتنه اخیر حاضر نشد تا پشت سر فتنه گران قرار گیرند و این 

داشت. عامل  چندین  نیز  امر 
حوادث  در  گر،  فتنه  اراذل  داشت:  بیان  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
انتظامی  نیروی  مأمور  از  و  شدند  کشتار  فاز  وارد  زود  خیلی  اخیر 
گرفته تا بسیجی و افراد عادی را در خیابان به شهادت می رساندند و 

نداشت. اهمیتی  برایشان  موضوع  این 
حجت االسالم ذوالنوری افزود: فتنه گران موکب دار امام حسین )ع(
ده ها  مختلف  شهرهای  در  و  کشیدند  آتش  به  موکب  با  را  مشهد  در 
شهید مدافع امنیت از جمله شهید آرمان علی وردی، شهید روح الله 
به  ممکن  صورت  فجیع ترین  به  را  زاهدلویی  مهدی  شهید  و  عجمیان 

رساندند. شهادت 
قرار  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  در  ایران  ملت  اینکه  بیان  با  وی 
آدم  فتنه گران  تا مردم پشت سر  نشد  این عامل موجب  افزود:  دارند 

کردند. جدا  اغتشاشگران  صف  از  را  خودشان  و  گیرند  قرار  کش 
را  مردم  مشکالت  باید  مسئوالن  داشت:  ابراز  مجلس  در  قم  نماینده 
عظمتی  با  ملت  که  چرا  کنند،  اندیشی  چاره  آنان  حل  برای  و  ببینند 

نداریم. سراغ  ایران  ملت  همانند  تاریخ  طول  در 
کشی  آدم  از  اما  دارند،  معیشتی  مشکالت  ما  مردم  کرد:  تصریح  وی 

نیست. مسائل  اینگونه  اهل  و  می گیرند  فاصله 
در  حوادث  این  در  دشمن  اینکه  بیان  با  ذوالنوری  االسالم  حجت 
دشمنان  افزود:  شدند  مقدسات  به  جسارت  فاز  وارد  بعدی  مرحله 
به آتش کشیدند در حالی که مردم ما  را  و قرآن  مساجد و حسینیه ها 
نیستند  و مقدسات می دهند و حاضر  از دین  برای دفاع  را  جان خود 

گیرند. قرار  افراد  این  صف  در 
وی افزود: منافقین با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل با نیروهای فرسوده 
خود در آلبانی با استفاده از فضای مجازی خوراک دروغین به دست 

جوانان می رساندند و بر آتش فتنه می افزودند.
دروغ های  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
ریزی  برنامه  که  های  سازی  کشته  و  فتنه  این  در  دشمن  ساختگی 
عمل  وارد  دیر  زمینه  این  در  سیما  و  صدا  افزود:  مالشد  بر  می کردند 
شد، اما وقتی پشت پرده این اقدامات دشمنان به ملت منعکس شد 

شوند. باخبر  ماجرا  اصل  از  مردم  تا  گردید  سبب 
نه  حادثه  خلق  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
دی دو عامل مهم داشت افزود: یکی از عوامل مؤثر در خنثی سازی 
فتنه ۸۸ رهبری های داعیانه رهبر معظم انقالب بود و ایشان یک تنه 
به  خیابانی  کشی های  اردو  و  جمعیتی  مانور  و  توطئه ها  همه  برابر  در 
وقتی  و  خوابید  فتنه  غبار  تا  بخشیدند  استمرار  خود  روشنگری های 
مردم صحنه واقعی پشت صحنه فتنه ۸۸ را دیدند به خیابان آمدند و 

را رقم زدند. نه دی  بزرگ  حماسه 
۸۸ بصیرت مردم،  بیان داشت: در فتنه اخیر همانند فتنه  ذوالنوری 
ضد انقالب را در کف خیابان تنها گذاشت و تا زمانی که رابطه امام و 
امت وجود داشته باشد، دشمن نمی تواند به اهداف خود دست یابد.
و  مشکالت  و  ضعف  نقاط  مراقب  باید  مسئوالن  کرد:  تاکید  وی 
نارسایی ها باشند تا این مورد عاملی برای یار گیری دشمن نشود و به 
تقویت می شود. نیز  اقتدار ملی  تقویت شود،  هر میزان رضایت مردم 

خبـر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همواره مراجع بزرگوار تقلید مشکالت مردم را به دولتمردان گوشزد می کنند. آنان زبان مردم در مقابل مسئوالن و رؤسای کشور 
هستند. طبعًا وقتی مراجع با رئیس مجلس هم روبه رو می شوند به یاد مشکالت مردم می افتند و تذکر می دهند. اقدامی که حضرات مراجع بزرگوار می فرمایند، بسیار به جاست.

آیت الله مکارم در دیدار رئیس مجلس: »از شرایط ناراضی هستیم«

● مجلس جلوی انحراف بانک ها را بگیرد    ●

آیت الله جوادی آملی: 

● اگر روابط بین الملل ما قوی نباشد نمی توانیم حرف خودمان را به جهان منتقل کنیم    ●

دیدار  در  شیرازی  مکارم  الله  آیت      ◄
های  پایه  »وابستگی  گفت:  قالیباف  آقای 
افزایش  سبب  دالر  به  کشور  اقتصادی 
مسئولین  از  اما  شده،  کشور  در  دالر  نرخ 
ما  شود.  نمی  دیده  خاصی  گیری  تصمیم 
اما  و مسئولین دعا می کنیم،  برای دولت 

هستیم.« ناراضی  اوضاع  از 
متن خبر دیدار حضرت آیت الله مکارم 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  با  شیرازی 
شیعیان  تقلید  مرجع  این  دفتر  توسط  که 

زیر است: به شرح  عینا  منتشر شده 
مکارم  العظمی  الله  آیت  »حضرت 
رئیس  قالیباف  دکتر  دیدار  در  شیرازی 
تسلیت  ضمن   اسالمی  شورای  مجلس 
بیان  با  طاهره)س(  صدیقه  شهادت  ایام 
این که مردم از اوضاع اقتصادی به شدت 
افزودند:  هستند،  نگران  و  مند  گالیه 
یک  به  مردم  برای  اقتصادی  مسائل 
توانند  نمی  تبدیل شده که  و معما  معضل 

کنند. حل  را  آن 
ای  گونه  به  شرایط  افزودند:  ایشان 
بلکه  نیست،  بهبود  به  رو  تنها  نه  که  است 
سال  به  نسبت  کاالها  بعضی  در  تورم 

است. داشته  شدید  افزایش  گذشته 
نسبت  مردم  کردند:  تأکید  له  معظم 
و  هستند  حساس  فرهنگ  و  اقتصاد  به 

دارند. تغییر  انتظار 
مکارم  العظمی  الله  آیت  حضرت 

دالر  نرخ  افزایش  به  اشاره  با  شیرازی 
های  پایه  وابستگی  فرمودند:  کشور  در 
افزایش  سبب  دالر  به  کشور  اقتصادی 
مسئولین  از  اما  شده،  کشور  در  دالر  نرخ 
شود. نمی  دیده  خاصی  گیری  تصمیم 

مشکلی  عنوان  به  ها  بانک  از  ایشان 
صورت  به  که  کرده  یاد  کشور  در  بزرگ 
لجام گسیخته به پیش می رود و افزودند: 
خودشان  منافع  دنبال  به  تنها  ها  بانک 
وام می دهند هرچند  که  مبالغی  هستند، 
سودهای  آن  برای  اما  است  وناچیز  کم 

کنند. می  دریافت  کالن 

می  مجلس  کردند:  تأکید  له  معظم 
انحراف  جلوی  قانون،  اصالح  با  تواند 
مردم  بدهد  اجازه  و  بگیرد  را  ها  بانک 

کنند. زندگی 
مکارم  العظمی  الله  آیت  حضرت 

کشور  اخیر  مسائل  مورد  در  شیرازی 
کوچک  مسائل  نباید  فرمودند:  نیز 
گران  آشوب  دهیم،  جلوه  بزرگ  را 
هستند  این  از  ناچیزتر  و  تر  کوچک 
کشور  و  نظام  در  تغییری  بخواهند  که 

کنند. ایجاد 
ها  بهانه  باید  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 

از  را  اقتصادی  های  بهانه  خصوص  به 
به  آنها  افزودند:  گرفت،  اغتشاشگران 
کشور  در  ناامنی  ایجاد  باعث  بهانه  همین 
آنها  دست  از  را  بهانه  باید  که  شوند  می 
گرفت عالوه بر اینکه از تندروی های غیر 

شود. خودداری  هم  ضروری 
مکارم  العظمی  الله  آیت  حضرت 
اولویت  از  را  ایجاد امید در کشور  شیرازی 
باید  فرمودند:  و  برشمرده  اساسی  های 
صورت  به  و  شود  بیشتر  قوه  سه  جلسات 
داده  گزارش  مردم  برای  شفاف  و  هفتگی 
شود که چه کارهایی صورت گرفته و برای 

دارند. هایی  برنامه  چه  آینده 
و  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  ایشان 
مجلس  وظایف  جمله  از  را  مشکالت 
افزودند:  و  دانسته  اسالمی  شورای 
دیگر  با  اندیشی  هم  با  تواند  می  مجلس 
حل  در  مشکالت  و  مطالب  بیان  و  قوا 

کند. کمک  دولت  به  مشکالت 
تریبون  را  مجازی  فضای  له  معظم 
دلیل  با  مفید  مطالب  بیان  برای  خوبی 
فضای  نباید  افزودند:  و  دانسته  برهان  و 
بلکه  کرد،  واگذار  دشمنان  به  را  مجازی 
مجازی  فضای  در  را  مفید  مطالب  باید 
را  بد  و  بتوانند خوب  مردم  تا  کنیم  منتشر 

کنند. مقایسه  و  ببیند 
مکارم  العظمی  الله  آیت  حضرت 
به  مند  عالقه  و  وفادار  را  مردم  شیرازی 
گالیه  ما  از  مردم  افزودند:  و  دانسته  نظام 
به  نسبت  مسئولین  به  چرا  که  دارند 
مشکالت تذکر نمی دهیم، در حالی که ما 
مکرر تذکر داده و می دهیم و این تذکرات 
در سایت ما نیز منعکس است، حال اینکه 
چرا صداوسیما تذکرات مراجع را منعکس 
مردم  اما  دارد،  کند، حتما مصلحتی  نمی 
تذکرات  این  به  مسئولین  که  دارند  انتظار 

دهند. اثر  ترتیب 
ایشان در پایان این دیدار ابراز داشتند: 
کنیم،  می  دعا  مسئولین  و  دولت  برای  ما 

اما از اوضاع ناراضی هستیم.«    ► 

آملی  جوادی  العظمی  آیت الله      ◄
قوی  ما  الملل  بین  روابط  اگر  کرد:  تاکید 
اسالمی  ِفَرق  و  مذاهب  دیگر  با  و  نباشد 
نمی  بگیریم،  فاصله  هماهنگی  مسیر  از 
منتقل  جهان  به  را  خودمان  حرف  توانیم 

. کنیم
مرجع  این  تسنیم،  گزارش  به 
حجت االسالم  دیدار  در  شیعیان  تقلید 
نواب  عبدالفتاح  سید  والمسلمین 
زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
ملی،  بخش  سه  در  اسالم  داشت:  اظهار 
منطقه ای و بین المللی پیام دارد، حج از 
عبادت های بین المللی است؛ لذا زائری 
که به حج می رود پیامی جهانی باید ببرد 

بیاورد. و 
الملل  بین  روابط  اگر  کرد:  بیان  وی 
ِفَرق  و  مذاهب  دیگر  با  و  نباشد  قوی  ما 
فاصله  هماهنگی  مسیر  از  اسالمی 
به  را  خودمان  حرف  توانیم  نمی  بگیریم، 

کنیم. منتقل  جهان 
گفت:  آملی  جوادی  العظمی  الله  آیت 
می  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  اینکه 
ُمْسَتْصَعٌب،  َصْعٌب  َحِدیَثَنا  »ِإنَّ  فرمایند 

همه  است،  مستصعب  صعب  ما  احادیث 
بلکه  نیست،  علمی  براهین  خاطر  به  آنها 
ماست.  تحمل  و  کردن  عمل  به  بخشی 
احادیث  این  به  توجه  با  بتوانیم  باید  ما 

با  و  برده  باال  را  خود  ظرفیت  اطهار،  ائمه 
برقرار  ارتباط  دیگران  با  بلند  ای  روحیه 

. کنیم
های  آدم  به  مسئولیت  واگذاری  از 
شود جلوگیری  کشور  در  عرضه  بی  خوب 
در  آملی  جوادی  الله  آیت  همچنین 
دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
نباید  اینکه  بیان  با  اسالمی   شورای 
خوِب  آدمهای  به  را  اجرایی  مسئولیت 
اظهار  داد،  اختالسی  بِد  یا  و  عرضه  بی 
را  کمیل  السالم،  علیه  امیر  حضرت  کرد: 
اموی  سربازان  نمود،  ای  منطقه  مسئول 
را غارت  آنجا  و  بردند  این منطقه حمله  به 
نوشته  کمیل  به  ای  نامه  حضرت  کردند، 
این  آن  آمده، مضمون  البالغه  نهج  که در 
کمیل  دعای  درد  به  تنها  برخی  که  است 
را  منطقه  یک  اداره  توان  ولی  خورند  می 
مسئولیت  واگذاری  از  باید  لذا  ندارند! 
کشور  در  عرضه  بی  خوب  های  آدم  به 

جلوگیری شود و همچنین جلوی آدمهای 
شود. گرفته  نیز  نجومی  و  اختالسی  بد 

داریم،  وظیفه  دو  ما  دادند:  ادامه  وی 
از  که  خداست  درگاه  به  کردن  دعا  یکی 
دیگری  و  شد  غافل  نباید  سحر  دعاهای 

است. تدبیر  و  عقل 
بیان  همچنین  آملی  جوادی  الله  آیت   
طرف  یک  خوب،  رهبر  داشتن  کرد: 
که  امیرالمومنین  از  باالتر  ما  است،  قضیه 
عرضه  با  کارگزاران  و  مدیران  اگر  نداریم، 
صحنه  در  مردم  و  باشد  نداشته  وجود 
ضعف  اگر  است!  قطعی  شکست  نباشند، 
نظر  خداوند  باشیم  داشته  مدیریت  در 
از ما بر می گرداند، امیرالمومنین  خود را 
و  ماء  وجد  »من  فرماید  می  السالم  علیه 
آب  که  کشوری  الله«  فابعده  فافتقر  ترابًا 
اداره  را  خود  نتواند  دارد،  خاک  دارد، 
را  او  خدا  باشد  دیگران  به  نیازمند  و  کند 

 ► کند!     دور  رحمت  از 

◄    مشروح گفتگو با حجت االسالم 
مقدم  مصباحی  غالمرضا  المسلمین  و 

در پی می آید:
چهارشنبه  روز  که  مستحضرید 
قم  به  سفر  در  مجلس  محترم  ریاست 
در  کرد.  دیدار  تقلید  معظم  مراجع  با 
این دیدارها، مراجع نسبت به وضعیت 
دادند  هشدارهایی  کشور  اقتصادی  بد 
ضمن  حضرتعالی  فرمودند.  را  نکاتی  و 
مراجع،  خواسته های  و  فرمایش  تحلیل 
وضعیت بد و نامناسب اقتصادی دولت 
را ناشی از چه می دانید و چه راهکاری 

می فرمایید؟ پیشنهاد 
مشکالت  تقلید  بزرگوار  مراجع  همواره 
می کنند.  گوشزد  دولتمردان  به  را  مردم 
و  مسئوالن  مقابل  در  مردم  زبان  آنان 
مراجع  وقتی  طبعًا  هستند.  کشور  رؤسای 
می شوند  رو  روبه  هم  مجلس  رئیس  با 
تذکر  و  می افتند  مردم  مشکالت  یاد  به 
مراجع  حضرات  که  اقدامی  می دهند. 

جاست. به  بسیار  می فرمایند،  بزرگوار 
این  حقیقت  کرد؟  باید  چه  اینکه  اما 
است که ما در شرایط بدی به سر می بریم. 
سوی  از  و  اقتصادی  تحریم های  سویی  از 
افزوده  افزایش  و  دیگر  فشارهای  دیگر 
شاهد  را  اروپایی ها  تحریم های  شدن 
در  اخیر  اغتشاشات  دلیل  به  هستیم؛ 
اغتشاشگران  با  که  برخوردهایی  و  کشور 
اروپایی ها  راست  و  چپ  گرفت،  صورت 
از  که  مسائلی  می کنند.  تحریم  را  ما 
مثل  اروپایی  کشورهای  در  مقوله  همین 
غفلت  مورد  کاًل  می دهد،  رخ  فرانسه 
مسائل  این  اینکه  مثل  می گیرد،  قرار 
از  البته  -که  ایران  در  و  طبیعی  آنجا  در 
قرار  حمایت  مورد  بیگانگان  خود  سوی 

تحریم ها  و  است  غیرطبیعی  می گیرد- 
که  می شود  موجب  آنها،  برخوردهای  و 
بر کشور ما وارد شود.  فشارهای مضاعفی 
برجام  مذاکرات  اینکه  این،  بر  عالوه 
به  را  فضا  نرسید،  نتیجه  به  و  شد  متوقف 
معنا  این  به  کرده؛  تحمل  غیرقابل  نحوی 
مضاعف  را  فشارها  هم  روانی  لحاظ  از  که 
دست  به  دست  این ها  همه  است.  کرده 
هم داده و روی نرخ تورم، ارز و کاالها اثر 

است. گذاشته 

وضعیت به گونه ای نشده که رضایت 
احساس  مردم  و  بیاید  دست  به  مردم 

کنند آرامش 

و  دارد  زیادی  تدابیر  هم  محترم  دولت 
ارز  نرخ  کردن  آزاد  تدابیر،  از  یکی  البته 
از  داشت؛  هم  آثاری  که  بود  ترجیحی 
که  بود،  قیمت ها  افزایش  آن  آثار  جمله 
روند  قیمت ها  افزایش  سرعت  تدریج  به 
به  وضعیت  است.  کرده  پیدا  کاهشی 
دست  به  مردم  رضایت  که  نشده  گونه ای 

کنند. آرامش  احساس  مردم  و  بیاید 
دولت،  مسائل  این  در  امیدواریم 
هم  دست  به  دست  قضائیه  قوه  و  مجلس 
مبارزه  هم  شود؛  حل  مشکالت  تا  دهند 
جلو  هم  شود،  گرفته  جدی تر  مفاسد  با 
رانت خواری ها گرفته شود و هم به گونه ای 
سرمایه گذاران  و  ملت  بر  آرامش  که  باشد 
حاکم گردد. یکی از آثار ناآرامی ها، خروج 
سرمایه  خروج  و  است  کشور  از  سرمایه 
به  می گذارد.  اثر  ارز  قیمت  افزایش  بر 
مسئولین  تدابیر  که  امیدواریم  هرحال، 
به  ملت  برای  را  آرامش  مجددا  بتواند، 
بزرگوار  مراجع  نگرانی های  و  بیاورد  وجود 

شود. برطرف  هم  عزیز  مردم  و 

که  است  شرایطی  در  ما  جوان  نسل 
نمی بیند آینده ای  خود  برای 

فرمودید  اشاره  اخیر  ناآرامی های  به 
حضور  میدان  در  جوانان  از  برخی  که 
حضرتعالی،  دیدگاه  از  داشتند. 
به  معطوف  ناآرامی ها  از  درصد  چند 
ناامیدی  و  مشکالت  گرفتاری ها، 

است؟ آینده  به  نسبت  جوانان 
در  ما  جوان  نسل  متأسفانه 
آینده ای  خود  برای  که  است  شرایطی 
خصوصا  تأثیرگذار  افراد  باید  نمی بیند. 
جوان  نسل  توجه  مورد  که  شخصیت هایی 
باشند  دلگرمی  مایه  جوانان  برای  هستند 
نکرده  خدای  باشد  بنا  اگر  دهند.  امید  و 
نسل جوان ما به همین شکل ناامید باقی 
کشور  آینده  در  منفی  صورت  به  بماند، 

بود. خواهد  تأثیرگذار 
شود،  اصالح  کشور  این  باشد  بنا  اگر 
چه کسانی باید آن را اصالح کنند؟ همین 
نسل جوان و جوانان باید کشور را اصالح 
می کنند،  تحصیل  که  جوانانی  کنند؛ 
تحصیالت  دوره های  دانش آموخته 
حضور  دانشگاه ها  در  و  هستند  تکمیلی 
این ها  نخبگان؛  ویژه  به  می کنند  پیدا 
می سازند.  را  کشور  آینده  که  هستند 
خواص  جوان؛  نسل  بر  تأثیرگذار  خواِص 
در  که  خواصی  و  فرهنگی،  و  سیاسی 
مسائل اجتماعی فعال هستند و به نحوی 
چشم و چراغ مردم و نسل جوان به حساب 
کنند  تبیین  و  دهند  توضیح  باید  می آیند 
مشخص  ما  جوان  نسل  برای  که  نحوی  به 
فشارهای  و  حوادث  این گونه  که  شود 

انقالب  که  داخلی  مشکالت  و  بیگانه 
نیست  چیزهایی  روبروست،  آن ها  با  ما 
بلکه  باشد،  داده  رخ  بار  اولین  برای  که 
تاکنون  را  ما  ملت  که  آنچه  تکرار می شود. 
امیدواری،  دارد؛  نگه  سرپا  توانسته 

و  سخت کوشی  ایستادگی،  مقاومت، 
تحمل بوده است. این ها را باید خواص ما 
شاءالله  ان  تا  دهند  توضیح  کنند  تبیین 
میدان  به  فعاالنه  و  امیدوارانه  جوان  نسل 

شود. برطرف  مشکالت  و  بیایند 

که  فشارهایی  که  کنیم  کاری  باید 
عمومی  افکاری  ناحیه  از  می شود  وارد 

شود خنثی 

را  تومان  هزار   ۴۲ دالر  قیمت  اینکه 
اقتصادی  تیم  ضعف  از  ناشی  کرده،  رد 
فکر  باید  اینکه  یا  می دانید  دولت 

کنند؟ قضیه  این  برای  دیگری 
دولت  که  است  این  دارم  که  خبرهایی 
را  خود  تالش  و  توان  تمام  مرکزی  بانک  و 

به کار می گیرند تا جلو رشد بی رویه دالر را 
بگیرند. البته باال رفتن قیمت دالر، واقعیت 
اقدامات  واقعیت،  بلکه  نیست،  بازار  کف 
اطراف  از  شده  حساب  و  شده  هدایت 
و  دبی  هرات،  سلیمانیه،  ماست.  کشور 

تأثیرگذار  استانبول مجموعًا در قیمت دالر 
که  است  قماری  دیگر،  عوامل  از  هستند. 
»ارز  آن  به  و  ارز صورت می گیرد  در عرصه 
مبادله  ارز  اینکه  بدون  فردایی« می گویند، 
شود، در روز تعطیل قیمت را باال می برند، 
بر  مبنی  اقداماتی  این ها  که  است  معلوم 

است. بیشتر  چه  هر  فشار 
بانک مرکزی  و  از تالش های دولت  من 
گونه ای  به  را  روانی  فضای  اما  دارم،  خبر 
می آفریند که نرخ ارز به صورت غیرواقعی 
روی  بر  را  آن  اثر  بتوانند  تا  کند  افزایش 
مشاهده  می کنند،  ایجاد  که  شورشی 
کنیم  کاری  باید  می آید  نظر  به  کنند. 
ناحیه  از  می شود  وارد  که  فشارهایی  که 
خنثی  اگر  و  شود  خنثی  عمومی  افکاری 
 ► می آید.   وجود  به  آثار  گونه  این  نشود 

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص: 

●  مراجع تقلید قم زبان مردم در مقابل مسئوالن هستند    ●
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خبرهای خوش شهرداری؛ 
تخریب آخرین پالک امالک در 
مسیر تونل جمهوری اسالمی

از  پس  اسالمی  جمهوری  تونل  پروژه  مسیر  در  امالک  پالک  آخرین 
شد. تخریب  امروز  صبح  تملک،  مراحل  انجام 

تونل جمهوری  اتمام عملیات عمرانی احداث  با  به گزارش شهرنیوز، 
تخریب  از  منطقه  این  مدیر  قم،  شهرداری   ۲ منطقه  در  اسالمی 

داد. خبر  شهری  معبر  این  بازگشایی  مسیر  در  ملک  آخرین 
تعریض  و  احداث  مسیر  در  پالک   ۹۶ وجود  به  اشاره  با  رحیمی  رضا 
قم  شهرداری  تملک  از  پس  مسیر  این  ملک  آخرین  گفت:  معبر  این 
بازگشایی  عملیات  تا  رسید  تخریب  به  قبلی،  مالک  توسط  تخلیه  و 

برسد. انجام  به  وقت  اسرع  در  مسیر 
کرد:  اضافه  تونل  احداث  عمرانی  عملیات  اتمام  خبر  اعالم  با  وی 
عملیات  تونل،  بازگشایی  مسیر  در  ملک  آخرین  تخریب  از  پس 
شد. خواهد  آغاز  به زودی  نیز  پروژه  باقیمانده  بخش  جدول گذاری 
از  بیش  هزینه کرد  اعالم  با  همچنین  قم  شهرداری   ۲ منطقه  مدیر 
این  اجرای  مسیر  در  واقع  امالک  تملک  برای  تومانی  میلیارد   ۱۷۰
بهره برداری  شده  انجام  برنامه ریزی های  طبق  کرد:  اضافه  پروژه 
در  مسیر  این  و  افتاد  خواهد  اتفاق  آینده  روزهای  طی  پروژه  کامل 
اختیار شهروندان به ویژه اهالی منطقه ۲ شهر قم قرار خواهد گرفت.
حسین  امام  میدان  فاصل  حد  اسالمی  جمهوری  محور  در  تونل  این 
بر  عالوه  آن  بازگشایی  و  است  شده  احداث  امام)ره(  یادگار  بلوار  تا 
ترافیک  بهبود  در  را  ارزنده  نقشی  و  مناطق شهری  ارتباط  در  تسهیل 

داشت. خواهد  معابر  شبکه  تکمیل  و  شهری 

یکی از مدیران شهرداری خبر داد:
انعقاد قرارداد سه ساله برای 

تجاری های موقت منطقه 
پردیسان قم

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بررسی قانون جدید 
لیست  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای 
موقت  تجارت  نام  به  عنوانی  شهرداری ها،  پایدار  درآمدهای  جدید 
سال  سه  قراردادهای  به صورت  پردیسان  در  مجوزها  نیست،این 
مردم دچار  و  استفاده کرده  آن  از  بتوانیم  تا سه سال  که  منعقد شود 

نشوند. مشکل 
جلسه  هشتمین  و  شصت  در  وحیدنیا  محمد  شهرنیوز،  گزارش  به 
مجوز  تمدید  مشکالت  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
تجاری های موقت اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به قانون جدید 
درآمدهای پایدار شهرداری ها، امکان صدور یا تمدید مجوزها از سال 

بود. نخواهد  آینده 
قرارداد  بررسی  مورد  را  شهرداری  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  وی 
جمع بندی  به  کشور  وزارت  کارگروه  در  که  عناوینی  در  افزود:  و 
جزء  و  بوده  منتفی  موقت  بهره برداری  یا  تجاری  موضوع  رسیده ایم، 
درآمدهای شهرداری نیست؛ باید تدبیری داشته باشیم تا در مواردی 

نشویم. مشکل  دچار  پردیسان  مانند 
پایان تصریح کرد:  مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در 
این  که  انجام شده  پردیسان  منطقه  شهرداری  با  هماهنگی هایی 
شهروندان  تا  شود  منعقد  سال  سه  قراردادهای  به صورت  مجوزها 

نشوند. متضرر 

خبـر

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۸۴۸ شماره  -رأی   ۱
عباس  فرزند  نیری  زاده  حداد  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰5۶۶
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  سهم   ۹۲ در 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰5۸۶ شماره  پالک  ۱۲۰مترمربع 
اقرار  و   ۱۴۰۱/۰۳/۲5 مورخ   ۸5۷۹۱ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک 
نامه اصالحی شماره ۸۶۴۴5 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ دفترخانه ۱۱ قم.) م الف 

 )۱5۶۶۹
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۸5۱ شماره  رأی   -۲

 ۲۸ در  اکبر  فرزند  نیری  دهقان  محبوبه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰5۶۸
سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۱۲۰مترمربع 
اداره یک  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  ۱۰5۸۶ اصلی  پالک شماره 
اصالحی  نامه  اقرار  و   ۱۴۰۱/۰۳/۲5 مورخ   ۸5۷۹۱ شماره  رسمی  سند  قم 

 )۱5۶۷۰ الف  م  قم.)   ۱۱ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مورخ   ۸۶۴۴5 شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۷۷۰ شماره  رأی   -۳
در  عباس  فرزند  ابراهیمی  بتول  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۷۳
 ۱ شماره  پالک  مترمربع   ۱۲۶/۲۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۱۱۹۸ از  فرعی 
موجب  به  خریداری   ۶5 صفحه   ۳۶۳ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 
الف  م  قم.)   ۱۴ دفترخانه   ۱۳۸5/۱۲/۲۰ مورخ   ۶۸۴۳۰ شماره  رسمی  سند 

 )۱5۶۰۷

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 ۱5 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

صبح(  ستاره  و  گویه  بود.)  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی به شماره ۲/۱۴۰۱ج/۱۶۰ ثبت گردیده 
 ، سیرت  رضائی  حسین  محمد  خواندگان  وشنوه  حلوائی  اسماعیل  خواهان 
همگی  منصوره  و  حسین   ، مریم  و  حلوائی  محسن  و  وشنوه  حلوائی  سمیه 
نیکوبیان مقدم مبنی بر فروش اموال منقول که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
کرده است. ۱- فرش ۱۲ متری در حد نو ۲ تخته مجموعا 5/۷۰۰/۰۰۰تومان 
 -۳ ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  تخته   ۲ الکی  مستعمل  متری   ۹ فرش   -۲
فرش ۱۲ متری مستعمل ۲ تخته ۲/۸۰۰/۰۰۰تومان ۴- گلیم فرش ۹ متری 
ماشین   -۶ ۷5۰/۰۰۰تومان  بهنام  فر  طرح  گاز  اجاق   -5 ۶۰۰/۰۰۰تومان 
قلوی  دو  یخچال   -۷ ۴/۷۰۰/۰۰۰تومان  پاکشوما   ۷K قلو  دو  شویی  لباس 
مستعمل  کن  شیرین  آب   -۸ ۲۷/۲۰۰/۰۰۰تومان  ای  نقره  سامسونگ 
۴/۰۰۰/۰۰۰تومان  سامسونگ  اینچ   ۴۲ تلویزیون   -۹ ۱/5۰۰/۰۰۰تومان 
مستعمل  سانی  پنکه   -۱۱ ۱/۲۰۰/۰۰۰تومان  سونیا  مایکروفر   -۱۰
نیک  پیک   -۱۳ ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  بزرگ   MDF میز   -۱۲ ۶5۰/۰۰۰تومان 

۲K مستعمل ۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴- اجاق گاز نو چهار پایه ۳۰ در ۳۰ حیاط 
۴۰۰/۰۰۰تومان  عدد   ۳ روحی  بزرگ  قابلمه   -۱5 ۲۳۰/۰۰۰تومان  مستعمل 
پشتی   -۱۷ ۴۸۰/۰۰۰تومان  چودن  طرح  روحی  قابلمه  سرویس   -۱۶
۲۶۰/۰۰۰تومان  زودپز   -۱۸ ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان  جفت  یک  دستبافت 
 ۱۲ چینی  سرویس   -۲۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  نفره   ۱۸ چینی  سرویس   -۱۹
خوری  شیرینی  و  خوری  میوه  ظروف   -۲۱ ۴۰۰/۰۰۰تومان  متفرقه  نفره 
خوری  شیرینی  و  خوری  آجیل   -۲۲ ۲۶۰/۰۰۰تومان  متفرقه  چینی  و  بلور 
۲۸۰/۰۰۰تومان  دست   ۱ بلور  دار  دسته  فنجان  عدد   ۲ بلور  بزرگ  کاسه  و 
 ۶ استیل  آبکش  سرویس   -۲۴ ۴5۰/۰۰۰تومان  دار  طرح  جاکفشی   -۲۳
تابلو   -۲۶ ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  سونیا  برقی  جارو   -۲5 ۳۶۰/۰۰۰تومان  تکه 
بخاری گازی   -۲۸ ۲5۰/۰۰۰تومان  آویز  ۲۷- رخت  55۰/۰۰۰تومان  ۲ عدد 
فوق  موارد  گردید  مقرر  ۶۱/۲۳۰/۰۰۰تومان   : کل  جمع  ۸5۰/۰۰۰تومان 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ ساعت ۹/۱5 الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 

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

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

سعادتمند، عضو شورای شهر قم: 

● زمین های ۳۲ هکتاری در پردیسان پشتیبان محله اسماعیل آباد قرار گرفت     ●

● مخالفت دانشجویان قمی با تداوم آپارتمان سازی در طرح مسکن ملی قم     ●

شدن  آماده  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو      ◄
محله  در  آینده  روز   ۱5 طی  زیرساختی  طرح های 
گاز  و  برق  و  آب  شرکت های  افزود:  و  داد  خبر  نو  قم 
را  خود  طرح های  آینده  روز   ۱5 طی  دادند  تعهد  نیز 
شود،  ارائه  خدماتی  نیز  زمینه  این  در  تا  دهند  ارائه 
همچنین قرار شد زمین های ۳۲ هکتاری در پردیسان 
و  بگیرد  قرار  اسماعیل آباد  محله  پشتیبان  به عنوان 

است. سازی  آماده   حال  در  آن  معوض های 
با  سعادتمند  ماشاالله  آقای  شفقنا،  گزارش  به 
شهری  بازآفرینی  ستاد  جلسات  برگزاری  به  اشاره 
اظهار داشت: در این جلسات تصمیمات کالن استان 
برای  زیادی  اهمیت  که  شد  گرفته  عمرانی  بخش  در 

دارد. شهر  فرسوده  بافت  ساماندهی 
بازآفرینی  برای  شده  مشخص   محالت  تعداد  وی 
شهری را مورد اشاره قرار داد و افزود: تعداد ۱۲ محله 
در طرح بازآفرینی شهری مشخص شده که تفاهم نامه 
بازگشایی  و  با شهرداری منعقدشده است  چهار محله 
دروازه  اختران،  چهل  محله  عماریاسر،  بلوار  پنج  فاز 

به صورت جدی دنبال می شود. نو  و محله قم  ری 
یکی  عنوان  به   عماریاسر  پنج  فاز  کرد:  تصریح  وی 
پیگیری  حال  در  شهری  مدیریت  اولویت های  از 
همچنین  برسد،  پایان  به  زودی  به   امیدواریم  و  است 

کار  دستور  در  نیز  اختران  چهل  محله  ساماندهی 
و  راه  و  شهرداری  وظایف  بین  تفکیکی  و  دارد  قرار 
با  و  گرفته  قرار  تأکید  مورد  و  شده  انجام   شهرسازی 

است. اولویت  در  دولت  پشتیبانی  به  توجه 
از  یکی  به عنوان  نیز  ری  دروازه  محله  گفت:  وی 
آزادسازی  و  تملک  اولویت  در  فرسوده  بافت  محالت 
به  و  داده  انجام  را  اقداماتی  شهرداری  و  گرفته  قرار 
دنبال کارگزار هستیم تا زمین های معوض را جایگزین 
ساکن  محله ها  این  در  که  کسانی  بیشتر  زیرا  کنیم، 
شود. انجام  نقدی  معامالتشان  دارند  تمایل  هستند 

محالتی  از  یکی  نیز  نو  قم  محله  داد:  ادامه  وی 
شد  اشاره  آن  به  شهری  بازآفرینی  جلسه  در  که  است 
برنامه های  اولویت  در  و  شده  مصوب  آن  برنامه های  و 
شهرداری نیز قرار گرفته و قرار است طرح هایی در آن 

شود. اجرایی 
 ۱5 طی  زیرساختی  طرح های  شدن  آماده  از  وی 
روز آینده در محله قم نو خبر داد و افزود: شرکت های 
آینده  روز   ۱5 طی  دادند  تعهد  نیز  گاز  و  برق  و  آب 

نیز  زمینه  این  در  تا  دهند  ارائه  را  خود  طرح های 
زمین های  شد  قرار  همچنین  شود،  ارائه  خدماتی 
محله  پشتیبان  به عنوان  پردیسان  در  هکتاری   ۳۲
حال  در  آن  معوض های  و  بگیرد  قرار  اسماعیل آباد 

است. سازی  آماده  
وی خاطرنشان کرد: این موضوع  هایی است که در 
به صورت کالن مطرح  شده و  بازآفرینی شهری  جلسه 
امیدواریم با توجه به مصوبات و حمایت دولت اجرایی 
این  از  بتوانند  و هم مردم  تا هم مدیریت شهری  شود 

شوند. منتفع  طرح ها 
پایان به تصویب مصوبات در کمیته انطباق  وی در 
از  مردم  استقبال  برای  همچنین  گفت:  و  کرد  اشاره 
مجوز  تشویقی  به صورت  دوطبقه  بر  عالوه  طرح ها 
در  مالکان  به  نیز  دیگر  تشویقی  طبقه  یک  ساخت 
نیز  انطباق  کمیته  در  و  شد  داده  فرسوده  بافت 
تصویب شد تا بعد از تأیید کمیسیون ماده 5 و مصوبه 
قانون  به صورت  شهرسازی  معماری  عالی  شورای 

 ► شود.    اجرایی 

بسیج  روشن  احمدی  شهید  قرارگاه      ◄
مخالفت  بیانیه ای،  صدور  با  قم  استان  دانشجویی 
آپارتمان سازی در طرح مسکن ملی  با تداوم  را  خود 

کرد. اعالم  قم 
به  بیانیه  این  متن  دانشجو  خبرگزاری  گزارش  به 

است: زیر  شرح 
که  میکند  اقتضاء  انقالب  این  عظمت  از  قدردانی 
تالش  ی  همه   را،  خود  توان  ی  همه   کشور  مسئوالن 
به  پیشرفت  برای  و  مردم  به  خدمت  برای  را  خود 
خامنه ای  امام  بگیرند.  کار  به  انقالب  اهداف  سمت 

لعالی( )مدظله ا
برای  امیدها  سیزدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  با 
نفع  به  تغییر  و  اسالمی  انقالب  شعارهای  تحقق 
عملکرد  که  بود  این  بر  گمان ها  یافت.  افزایش  مردم 
اجرای  رویکرد  با  تحول  با  همراه  سیزدهم  دولت 
پشت  با  بار  این  که  تحولی  باشد.  اجتماعی  عدالت 
را  خود  توان  تمام  سرمایه داری،  جریان  سرگذاشتن 
رو  این  از  ببندد.  بکار  ایران  مردم  به  درجهت خدمت 
نیک  فال  به  را  ملی  مسکن  میلیون   4 ساخت  شعار 

شود. استیفا  ملت  حقوق  تا  گرفتیم 
می شد  برداشت  چنین  نیز  گذشته  ماه های  تا 
ملی  مسکن  یک طبقه سازی  طرح  تصویب  با  که 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  عزم  قم،  استان  در 
اما  باشد.  جدی  مردم«  نفع  به  »تغییر  شعار  تحقق 
درخصوص  قم  استان  در  اخیر  تصمیم گیری های 
درپی  را  دیگری  نتایج  ملی،  مسکن  ساخت  نحوه 
رئیس  می رود  انتظار  رو  این  از  که  داشت  خواهد 
شورای  مجلس  در  قم  نمایندگان  و  استاندار  جمهور، 

تصمیم  و  خاسته  بپا  ملت  از  دفاع  برای  اسالمی 
بزنند. رقم  مردم   نفع  به  را  گیری ها 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  تایید  با  برابر 
مقرر  قم،  ملی  مسکن  از  بازدید  جریان  در  اسالمی 
 560 اراضی  در  ملی  مسکن  ساخت  که  بود  شده 
پرنیان،  شهر  و  پردیسان-ورجان(  )جاده  هکتاری 
درحالی  این  شود.  طراحی  طبقه  یک  منازل  بصورت 
معاون  سوی  از  شده  منتشر  اخبار  در  که  است 
موضوع  این  بر  خالف  طرحی  استانداری،  عمرانی 

مسکن  شده  مقرر  بطوریکه  است.  گردیده  مصوب 
ملی در اراضی 560 هکتاری بصورت آپارتمانی اجرا 

شود.
نمایندگان  همراه  به  استاندارقم  که  می رود  انتظار 
پرچم  اسالمی،  شورای  مجلس  در  قم  شریف  مردم 
قم  مردم  منافع  از  و  گرفته  بدست  را  خواهی  عدالت 
شهرسازی  زمینه ساز  سکوتشان  آنکه  نه  کنند.  دفاع 
شود.  قم  برای  دیگری  آپارتمان سازی  و  غربی  مدل 
جهان  ام القرای  فرهنگی  بافت  که  شهرسازی  همان 

داد. تغییر  را  اسالم 
آسیب های  قم  استان  نمایندگان  و  مسئوالن  آیا 
در  ملی  مسکن  سازی  آپارتمان  از  ناشی  اجتماعی 
همچون  است  قرار  آنکه  یا  کرده اند  بررسی  را  آینده 
از  سال  چندین  شدن  سپری  با  گذشته  دهه  دو 
مطلع  خود  کرده  از  آن،  نتایج  بروز  و  تصمیمات شان 

شوند! پشیمان  و 
اجتماعی،  آسیب های  افزایش  است  بذکر  الزم 
تراکم  افزایش  ساخت،  هزینه  و  زمان  افزایش 
سازی  آپارتمان  طرح  معضالت  از  و...  جمعیت 
که  است  درحالی  این  می باشد  قم  در  ملی  مسکن 
مسکن  سازی  طبقه  یک  الگوی  با  موارد  این  تمامی 
بیانیه های  در  که  می باشد  جلوگیری  قابل  ملی، 

شد. خواهد  داده  شرح  تفصیل  به  بعدی 
عمرانی  معاونت  همچون  سیاستگذار  نهادهای  آیا 
اداره  جمله  از  طرح  مجری  نهادهای  و  استانداری 
مردم  تحویل  را  مسکنی  است  قرار  شهرسازی،  و  راه 
َلُکم  َجَعَل  اللُه  "َو  قرآن  شریفه  آیه  با  مطابق  که  دهند 
ساری  و  جاری  آن  بر  آرامش  َسَکّنا"،  ُبیوِتُکم  ِمن 

تحویل  و  آنکه صرفا یک چهاردیواری ساخته  یا  باشد 
منازلی  هم  آن  کنند؟  سپری  را  روزگار  تا  دهند  ملت 
تامین  توان  جامعه،  موجود  اقتصادی  شرایط  در  که 
وجود  مردم  توسط  آن  مالی  آورده های  پرداخت  و 

ندارد.
قرار است که  باز هم  آیا  اینجاست که  حال سئوال 
پیمانکاراِن  ذی نفع،  نهادهای  نفع  به  تصمیم گیری ها 

باشد؟ نهایت جریان سرمایه داری  و در  انبوه ساز 
مسئوالن  شما  از  ما  مشخص  خواسته  نهایت  در 

که: است  این  قم  استان 
که  جلسه ای  در  حاضر  اعضای  آرای  و  1-محتوا 
درخصوص  شهرسازی  و  راه  جدید  وزیر  حضور  با 
همچنین  و  شده  گیری  تصمیم  قم  مردم  مسکن 
 1401/09/30 مورخ  چهارشنبه  که  دیگری  جلسه 
شده،  برگزار  قم  استان  نمایندگان  و  مدیران  باحضور 

شود. منتشر  شفاف  بصورت 
نظرات  به  مجلس  نمایندگان  و  محترم  2-استاندار 
کارشناسان  نظر  و  نکرده  اکتفا  دولتی  مدیران 
را  ملی  مسکن  متقاضیان  خصوصا  مردم  و  غیردولتی 

شوند. جویا  نیز 
و  موافقان  حضور  با  کارشناسی  3-جلسه ای 
وقت  اسرع  در  طبقه سازی  یک  طرح  مخالفان 
است  الزم  که  شود  برگزار  عمومی  افکار  تنویر  جهت 

به ملزم  را  خود  نیز  مسئوالن 
است  بذکر  الزم  همچنین  بدانند.  پاسخگویی 
دانشجویی  بسیج  روشن  احمدی  شهید  قرارگاه  که 
جلسه  این  میزبانی  برای  را  خود  آمادگی  قم،  استان 

 ► می دارد.   اعالم 

امور  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس      ◄
باید  اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  زائرین 
کنیم،  تالش  کنونی  سبز  فضای  حفظ  راستای  در 
در  که  کم توجهی هایی  با  متأسفانه  کرد:  عنوان 
باغات  درختان  کردن  قطع  شاهد  شد  انجام  گذشته 
ادامه  در  بسیاری  آسیب های  که  بودیم  شهرها 
باغات  نابودی  اجازه  نباید  و  است  داشته  به دنبال 

داد. را 
سید  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  نهمین  و  بیست  در  ثابت  سبحانی  مجتبی 
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  تخصصی  کمیته 
میزبانی  به  که  کشور  کالن شهرهای  شهرداری های 
برگزار  قم  شهرداری  رضوان  جلسات  سالن  در  قم 
و  تالش  شهری  مدیریت  مجموعه  کرد:  اظهار  شد، 

مردم  زندگی  با  مستقیم  که  دارند  بسیاری  زحمات 
است. ارتباط  در 

و  منظر  سیما،  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فضای سبز شهری تالش مستقیم با نشاط اجتماعی 
ازجمله شرایط  دارد، مطرح کرد: در شرایط مختلف 
نشاط  این  تا  کنیم  تالش  بیش تر  هرچه  باید  کنونی 

کنیم. منتقل  جامعه  به  را 
زائرین  امور  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه باید در راستای 
کرد:  عنوان  کنیم،  تالش  کنونی  سبز  فضای  حفظ 
انجام شد  با کم توجهی هایی که در گذشته  متأسفانه 
که  بودیم  شهرها  باغات  درختان  کردن  قطع  شاهد 
و  است  داشته  به دنبال  ادامه  در  بسیاری  آسیب های 

داد. را  باغات  نابودی  اجازه  نباید 

وی با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز مناسب با 
خاطرنشان  دارد،  بسیاری  اهمیت  نیز  شهرها  اقلیم 
سبز  فضای  کشت  بومی سازی  و  مناسب سازی  کرد: 
هزینه های  کاهش  راستای  در  می تواند  درخت  و 

باشد. اثرگذار  نگهداری 
بر  رهبری  معظم  مقام  تأکید  از  ثابت  سبحانی 
خوشبختانه  گفت:  و  کرد  یاد  مثمر  درختان  کاشت 
فرهنگ قوی  و غنی ای در کشور ما وجود دارد و باید 

شویم. بهره مند  آن  از  شهری  منظر  و  سیما  در 
در  باید  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  بگیرد،  قرار  موردتوجه  شهری  منظر  و  سیما 
اعالن  چراکه  هستند  ارزشمند  موضوعات  این  کرد: 
فتنه های  از  بسیاری  می تواند  شهیدان  معرفی  و 

 ► کند.   خنثی  را  دشمنان 

سبحانی ثابت، عضو شورای شهر:

●  اجازه نابودی باغات قم را ندهید    ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   

آیت الله نوری همدانی در دیدار قالیباف:
با برنامه ریزی دقیق مشکالت 

اقتصادی را حل کنید
مشکالت را به مسئوالن انتقال می دهیم، منعکس نمی شود 

شدن  کم  و  اقتصادی  مشکالت  به  اشاره  با  همدانی  نوری  الله  آیت 
قدرت  لحاظ  به  مردم  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  مردم  خرید  قدرت 
و  گرانی  از  چیزی  متاسفانه  ندارند.  را  سابق  توان  آن  دیگر  خرید 
مشکالت مردم کم نشده است. در این چند سال چیزی ارزان نشده 
اقتصادی  برنامه ریزی دقیق مشکالت  و  با همت مضاعف  باید  است، 

نمود. حل  را 
قالیباف؛  باقر  محمد  با  دیدار  در  همدانی،  نوری  العظمی  الله  آیت 
به  اشاره  با  فاطمیه  ایام  تسلیت  اسالمی ضمن  رئیس مجلس شورای 
کردند:  تصریح  داری  حکومت  در  )ع(  مومنان  امیر  چهارگانه  اصول 
کشور  اداره  در  مسئولین  وظایف  اشتر  مالک  به  )ع(  علی  حضرت 
و جهاد عدوها  نمودند: »جبایة خراجها  توصیف  این گونه  را  اسالمی 
و استصالح اهلها و عمارة بالدها«؛ یعنی جمع آوری مالیات و نظارت 
دقیق و صحیح بر بیت المال و استفاده صحیح آن در امور، مبارزه با 
دشمنان، اصالح امور مردم و ایجاد زمینه های تربیت و رشد و تعالی 
سرلوحه  همواره  باید  امور  این  کشور.  عمران  و  آبادی  و  مردم  برای 

کرد. غفلت  نباید  امور  این  از  و  باشد  مسئولین  کارهای 
یعنی  اسالمی،  جمهوری  از  منظور  افزود:  ادامه  در  تقلید  مرجع  این 
هستند  مردم  همین  اصل  فرمودند:  امام  که  همانطور  مردم،  همین 
پشتیبان  همیشه  که  باشد  مردم  همین  به  شما  توجه  و  عنایت  باید  و 
مردم  به  رسیدگی  در  ما  نظام  باید  هستند.  اسالمی  نظام  و  انقالب 

باشد. جهان  در  مناسب  الگویی 
آیت الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به مشکالت اقتصادی و کم 
لحاظ  به  مردم  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  مردم  خرید  قدرت  شدن 
قدرت خرید دیگر آن توان سابق را ندارند. بیکاری، گرانی کم ارزشی 
و  ناراحتی مردم شده است  باعث  اموری هستند که  این ها  پول ملی 
تمام  کمبودها  این  رفع  و  مشکالت  این  حل  برای  امر  مسئولین  باید 

به کار بگیرند. را  توان و سعی خود 
این مرجع تقلید افزود: متاسفانه پول ملی ما کم ارزش شده و قدرت 
و  مشکالت  که  دارند  انتظار  ما  از  مردم  است،  کم  هم  مردم  خرید 
به مالک  امیر مومنان )ع(  برسانیم.  به گوش مسئولین  را  نارسایی ها 
ِحیَلَة«  اَل  ِذیَن  اَلّ ِمَن  ْفَلی  الُسّ َبَقِة  الَطّ ِفی  اللَه  اللَه  فرمودند:»  اشتر 
هیچگونه  نباید  است  مردم  برای  المال  بیت  باشید  داشته  توجه  باید 
و  رفاه  شاهد  و  برود  بین  از  ها  تفاوت  باید  داشته  وجود  تبعیضی 
باشیم. متاسفانه  ارزانی در سر سفره های مردم  و  اقتصادی  گشایش 
سال  چند  این  در  است.  نشده  کم  مردم  مشکالت  و  گرانی  از  چیزی 
دقیق  ریزی  برنامه  و  مضاعف  همت  با  باید  است،  نشده  ارزان  چیزی 

نمود. حل  را  اقتصادی  مشکالت 
دشمنان  های  توطئه  و  ها  نقشه  به  اشاره  با  همدانی  نوری  الله  آیت 
که  باشیم  قوی  آنقدر  باید  ما  افزود:  اسالمی  مقدس  نظام  علیه 
ندهند.  راه  خود  به  زدن  ضرب  فکر  و  کشی  نقشه  جرات  دشمنان 
حفظ نظام و یادگارهای امام و پشتیبانی از رهبری از ضروریات است 
همانگونه که امام و رهبری مکرر در مالقات هایشان تاکید کرده اند، 
حل مشکالت اقتصادی مردم و حفظ ارزش های انقالب و اسالم باید 
اولویت کار مسئوالن باشد حفظ این انقالب و نظام با حفظ ارزش ها 

است. میسر  مردم  مشکالت  حل  و 
انتصابات  ضروریات  از  را  تخصص  با  همراه  تعهد  تقلید  مرجع  این 
مسئوالن کشور دانست و تصریح کرد: مردم از ما ِگله مند هستند که 
بدانند  باید  مردم  اما  دهیم  نمی  انتقال  مسئوالن  به  را  مشکالت  چرا 
متاسفانه  ولی  کنیم،  می  بیان  را  آن  و  گاهیم  آ آنها  مشکالت  از  که 

شود. نمی  داده  انعکاس 
زمان  در  ما  که  داشت  توجه  باید  کرد:  تاکید  همدانی  نوری  الله  آیت 
ایستادیم  دشمنان  تمامی  مقابل  در  مردم  همین  پشتوانه  به  جنگ 
باشد  کارها  تمام  سرلوحه  باید  مردم  این  به  توجه  و  عنایت  رو  این  از 
از  مردم  و  باشد  شده  حل  مشکالت  این  بعدی  دیدار  در  امیدوارم 

باشند. خشنود  و  راضی  شما  اقدامات 

خبـر

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام 
در رعایت ماده ۴۴الیحه اصالحی قانون تجارت 
ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  فردا  سبز  آوران  بهار  شرکت 

  ۱۴۰۰۹۱۸۸5۷۰ ملی  شناسه  و   ۱۷۴۹۹
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  توجه  با 
نام  بی  از  شرکت  های  سهام  تبدیل  بر  مبنی   ۲5/۰۹/۱۴۰۱
تجارت،  قانون  اصالحی  الیحه   ۴۴ ماده  اجرای  در  بانام  به 
تاریخ  از  آید  می  عمل  به  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از 
خود  سهام  تبدیل  به  نسبت  ماه   ۶ مدت  به  گهی  آ این  انتشار 
به مرکز شرکت به آدرس : قم، خیابان توحید، کوچه 5، پالک 

نمایند.  مراجعه   ۳۷۱۸۶۱5۷5۶ پستی  کد   ،۷۱
بی  سهام  کلیه  مذکور  مدت  انقضای  از  پس  که  است  بدیهی 

گردد. می  تلقی  شده  باطل  شرکت  نام 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۱۹ از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
ثبت گردیده  ۹/۹۸ج/۱۰۲5  به شماره  احکام مدنی  اجرای   ۹ که در شعبه  قم 
خادمی  محمد   ، نادعلی  محسن  خواندگان  راد  توحیدی  اقدس  خواهان 
مهران  اصغر   ، یزدلی  زاده  رضا  بهرام   ، کوچوسنگی  عسگری  داود   ، جمکرانی 
حقیقت ، سید محمود فقه جو ، ابراهیم یعقوبلو مقدم و جالل خسروی مبنی بر 
فروش پالک ثبتی ۱۸ فرعی از ۱۸۷۰ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی کرده است. احتراما بازگشت به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۲5۱۳۷۰۰۸۸۰ 
 ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۴۸۰۹۰۹۹ ابالغیه  شماره  و   ۹۸۱۰۲5 بایگانی  شماره  و 
آقای  وکالت  )به  توحیدی  اقدس  ۱۴۰۱/5/۱۲ در خصوص دعوی خانم  مورخ 
علیرضا آقاجانی قمی( به طرفیت محسن نادعلی و غیره مبنی بر دستور فروش 
ملک به پالک ثبتی ۱۸ فرعی از ۱۸۷۰ اصلی واقع در بخش ۲ قم به آدرس قم 
از  با حضور خوانده  و  به همراه وکیل خواهان  ۱۹۲ که  ، پالک  زاد  ۲۰ متری   ،
ملک مورد نظر بازدید به عمل آورده که گزارش کارشناسی به شرح ذیل مرقوم 
شماره  به  نظر  مورد  ملک   : بازدید  گزارش  شرح  و  ملک  مشخصات  گردد.  می 
با  و  ۲ قم  به شماره ثبت ۳۱۹۷5 بخش  از ۱۸۷۰ اصلی  ثبتی ۱۸ فرعی  پالک 
و مساحت عرصه  الذکر درج گردیده است  فوق  در سند شماره  که  اربعه  حدود 
پس از رعایت بر اصالحی ۱۱۹ مترمربع می باشد. ملک در دو طبقه همکف و 
اول با موقعیت نبش کوچه بن بست بوده که طبقه همکف از داخل خیابان ۲۰ 
متری زاد با درب ماشین رو با پالک ۱۹۲ و طبقه اول از داخل گوچه بن بست 
طبقه  باشد.  می  مجزا  صورت  به  دسترسی  قابل   ۱۹۴ پالک  با  رو  نفر  درب  و 
همکف با قدمت بیش از ۲5 سال و طبقه اول جدید االحداث تر می باشد و به 
طبق  همکف  طبقه  مساحت  است.  گردیده  اجرا  شیروانی  سبک  سقف  صورت 
مدارک ۹۳/۳۰ مترمربع و طبقه اول ۹۶/۳۰ مترمربع و زیربنای کل ۱۸۹/۶۰ 

مترمربع می باشد. هر کدام از طبقات دارای دو خواب ، پذیرایی و آشپزخانه به 
 ۲۰ کوچه  روبروی  نمای  است.  بهداشتی  غیر  و  بهداشتی  های  سرویس  همراه 
متری زاد از سنگ تراورتن و نمای کوچه بن بست از سیمان می باشد. به لحاظ 
باربر جانبی و طاق  از دیوار های  با استفاده  سازه ای سازه ملک طبقه همکف 
اجرا  میانی  محور  در  قوطی  جنس  یا  فلزی  ستون  ردیف  یک  همراه  به  ضربی 
سبک  سقف  و  جانبی  باربر  های  دیوار  از  استفاده  با  اول  طبقه  و  است  گردیده 
و  بازدید و مشخصات ملک  ارزیابی : طبق شرح گزارش  نتیجه  شیروانی است. 
داخل  از  فقط  و  نداده  را  منزل  داخل  از  بازدید  اجازه  خوانده  اینکه  به  توجه  با 
حیاط چند تصویر گرفته شده است و طبق صحبت های خوانده طبقه همکف 
در تصرف ایشان و طبقه اول در تصرف مستاجر می باشد. پس از بررسی های 
انجام شده ، ملک در دو طبقه با دسترسی مجزا بوده و طبقه همکف در تصرف 
اطالعاتی  هیچ  متاسفانه  که  باشد  می  مستاجر  تصرف  در  اول  طبقه  و  خوانده 
و  میدانی  بررسی  از  پس  لذا  نشد  داده  ارائه  آن  مبلغ  و  اجاره  مدت  زمینه  در 
از ملک مذکور حداقل اجاره طبقه اول که در تصرف مستاجر می باشد  محلی 
شصت  و  سیصد  سالیانه  و  تومان  میلیون  سه  ریال  میلیون  سی  مبلغ  ماهیانه 
میلیون ریال معادل سی و شش میلیون تومان می باشد. ملک فوق دارای سند 
اول  طبقه  و  سال   ۲5 از  بیش  قدمت  دارای  همکف  طبقه  باشد.  می  مشاعی 
ملک  از  محلی  و  میدانی  بررسی  طبق  باشد.  می  ۲۰ سال  حدود  قدمت  دارای 
طبق  عرصه  مساحت   ، زمین  بودن  دوبر  و  مکانی  موقعیت  به  توجه  با  مذکور 
رعایت  از  پس  متر   ۱۱۹ که  است  ذکر  به  )الزم  باشد  می  مترمربع   ۱۳5  ، سند 
ازای  به  ۱۳5 متر طبق سند است( که  بر اصالحی توسط شهرداری است ولی 
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ کل عرصه  و  ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر 
ازای  به  اول(  و  )همکف  طبقه  دو  در  مترمربع   ۱۸۹/۶۰ کل  اعیانی  زیربنای 

معادل  5/۶۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر 
پانصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان و ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ارزش  و در مجموع  و حیاط سازی  و در مجموع  و حیاط سازی  انشعابات  بابت 
مبلغ  سازی  حیاط  و  انشعابات  و  اعیان  و  عرصه  شامل  ملک  ششدانگ  کل 
و  میلیون  هشت  و  بیست  و  هشتصد  و  میلیارد  سه  ۳۸/۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
هشتصد هزار تومان ارزش گذاری می گردد. الزم به ذکر است که ارزیابی فوق 
مقرر  باشد.  می  ها  سازمان  و  ادارات  به  احتمالی  دیون  احتساب  بدون  الذکر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲5 ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴5 صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
لذا  برسد.  به فروش  از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  اجرای احکام مدنی 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
بایست  واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می  پیشنهاد دهند  را  باالترین مبلغ 
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 را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در یکی  این اگهی یک  شد. 

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

از  بعد  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل      ◄
از  پس  و  استانی  و  ملی  سطح  در  الزم  بررسی های 
مسکونی  واحدهای  شد  مصوب  نهایی،  بندی  جمع 
صورت  به  قم  شهر  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

شود. ساخته  آپارتمانی 
استان  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیاست های  از  یکی  کرد:  اظهار  صادقی  محمد  قم، 
بافت  به  ویژه  توجه  مسکن  ساخت  حوزه  در  مهم 
توسعه  از  امر  این  که  است  شهر  فرسوده  و  ناکارآمد 
بعد  اجتماعی  آسیب های  و  بدقواره شهر  و  نامتوازن 

کرد. خواهد  جلوگیری  آن  از 
گیری  تصمیم  نوع  این  مبنای  خصوص  در  وی 
صورت  به  ها  واحد  ساخت  نوع  اصوال  داد:  توضیح 
با  حدودی  تا  کرد  هزینه  در  آپارتمانی  و  ویالیی 
تامین  و  سازی  آماده  بحث  در  اما  است،  برابر  هم 
تا  نیم  و  دو  افزایش  با  ویالیی سازی،  زیرساخت های 
به لحاظ ارزش  امر  این  برابری مواجه هستیم که  سه 
ریالی و زمانی در شهر قم برای ساخت ۷۰ هزار واحد 

نیست. صرفه  به  مقرون  مسکونی 

قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  گفته  به 
ویالیی  صورت  به  مسکونی  واحد  هزار   ۷۰ ساخت 
مدت  ظرف  که  معناست  تمام  به  شهر  یک  ایجاد 
تلقی  نشدنی  امر  یک  موجود،  اعتبارات  با  و  کوتاه 

شود. می 
ساخت  به  اشاره  با  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
هکتاری   5۶۰ اراضی  در  مسکونی  واحد  هزار   ۳۲
طراحی  در  گفت:  آپارتمانی  صورت  به  قم  پردیسان 
و  انسانی  کرامت  حفظ  به  بلوک ها  و  واحدها  این 
است شده  ویژه  توجه  اجتماعی  زیست  در  تسهیل 

صادقی به مصوبه الحاق شورای عالی شهرسازی و 
معماری کشور اشاره کرد و گفت: بنا به دستورالعمل 
کشور  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه  و 
که یک نهاد حقوقی، قانون گذار و تصمیم گیر است 
پردیسان  همانند  هکتاری   5۶۰ واحدهای  ساخت 

شود. می  انجام  آپارتمان  صورت  به  موجود 
 5۶۰ اراضی  در  گفت:  خصوص  این  در  وی 
هکتاری بلوک ها به صورت 5 طبقه روی پیلوت و هر 
۴ واحد در نظر گرفته شده است. همچنین در  طبقه 

وجود  روبرو  های  درب  و  مشترک  دیوار  طراحی  این 
نخواهد داشت و بین بلوک ها فضای مناسب و جادار 

خواهد  متر   ۱۶ شوارع  عرض  حداقل  و  دارد  وجود 
بود.

 5۶۰ پروژه  واحدهای  متراژ  کرد:  اظهار  وی 

هکتاری بین ۷۰ تا ۱۱5 متر خواهد بود که در قالب 
است. و سه خواب طراحی شده  دو  واحد های یک، 
محدوده  در  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
واحد   ۶۰۰ و   5 ساخت  تاکنون  پردیسان  داخل 
هکتاری   5۶۰ اراضی  در  و  است  شده  آغاز  مسکونی 
در  بود  شده  آغاز  آن  عملیات  پیش  چندی  که  نیز 
خواهد  گرفته  از سر  آن  آتی عملیات ساخت  روزهای 

. شد
به گفته صادقی تعداد حدود ۲5 هزار متقاضی نیز 
آورده  واریز  پیامک  تاکنون  نهایی شدن  تایید  با وجود 
زمین  تامین  برای  سازی  کار  که  اند  نکرده  دریافت 

است. کار  دستور  در  نیز  متقاضیان  از  دسته  این 
پایان  در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  متقاضیان  آورده  مالک  ساخت:  نشان  خاطر 
که  است  ساخت  شده  تمام  قیمت  ها  پروژه  تمامی 
تورم  و  نوسانات  و  ها  قیمت  افزایش  با  است  ممکن 
البته  که  شویم  مواجه  متقاضیان  آورده  افزایش  با 
در  توسط دولت  وام  افزایش سقف  برای  ریزی  برنامه 

 ► است.     انجام  حال 

مدیرکل راه و شهرسازی قم:

●  طرح نهضت ملی مسکن در قم به صورت آپارتمانی اجرا می شود    ●

مدیرکل غله قم: 

● نانوایی های آزادپز قم در صورت انتقال به پردیسان آرد یارانه ای می گیرند     ●

● گاز 6۰ کوره آجرپزی 
پرمصرف در قم قطع شد   ●

گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل      ◄
انتقال  آزادپز فعال در شهر قم در صورت  نانوایی های 
از  داوطلبانه(  صورت  پردیسان)به  منطقه  به  یافتن 

شد. خواهند  برخوردار  یارانه ای  آراد  سهمیه 
با  گفت وگو  در  چهارشنبه  روز  محمدی  سعید 
خبرنگار ایرنا،  بیان داشت: در راستای مدیریت هرچه 
به  پاسخ  و  پردیسان  منطقه  در  نان  عرضه  سطح  بهتر 
نیاز مردم ساکن در آن، به هر واحد نانوایی آزادپز که 
تعلق  یارانه ای  آراد  سهمیه  شود،  منتقل  پردیسان  به 

است. توجهی  قابل  حمایتی  اقدام  که  می گیرد 
فعال  نانوایی های  آرد  سهمیه  همچنین  افزود:  وی 
در پردیسان با توجه به ظرفیت پخت نانی که دارند، به 
صورت حداکثری تخصیص می یابد تا مردم ساکن در 

نیاز  مورد  نان  بیشتری  سهولت  با  بتوانند  منطقه  تامین کنند.این  را  خود 
نیز  امکانی  ها،  اقدام  این  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
واحد  ایجاد  تقاضای  افرادی  اگر  تا  است  شده  فراهم 
بتوانند  باشند،  داشته  را  پردیسان  در  جدید  نانوایی 
ارائه  استان  نان  و  آرد  کارگروه  به  را  خود  درخواست 
تایید شدن آن و صدور مجوز برای  دهند و در صورت 
تاسیس نانوایی،  نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
قم  شهرداری  هشتم  منطقه  در  پردیسان  شهرک 
است،  شده  واقع   قم  شهر  این  غربی  جنوب  در  و 
و  مسکن  وزارت  توسط   ۱۳۷۷ سال  در  منطقه  این 
از  یکی  به   ۱۳۹۰ سال  در  و  تاسیس  وقت  شهرسازی 

شد. تبدیل  قم  شهرداری  مناطق 
گندم  ُتن  هزار   ۱۲ به  میانگین  به طور  ماه  هر  در 

اداره  که  است  نیاز  قم  مردم  مصرفی  نان  پخت  برای 
را  گندم  میزان  این  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل 
ندارد. وجود  کمبودی  زمینه  این  در  و  می کند  تامین 
این  در  کسب  پروانه  دارای  نانوایی  واحد   ۸55
قالب  در  را  نیازشان  مورد  آرد  که  است  فعال  استان 

می کنند. دریافت  دو  و  یک  درجه  یارانه ای 
شهر  مختلف  مناطق  در  که  نانوایی  تعداد  این  از 
واحد   ۲۸۲ هستند،  مستقر  استان  نقاط  سایر  و  قم 
 ۲ درجه  یارانه ای  واحد   5۷۳ و  یک  درجه  یارانه ای 
دریافت  که  است  آردی  نرخ  در  دو  این  تفاوت  است؛ 

. می کنند
 ۷۲۳ نانوایی در مناطق روستایی قم و  ۱۳۲ واحد 
 ► واحد در سطح شهرهای استان فعال هستند.   

در  آجرپزی  کوره  گاز ۶۰  از قطع  قم  استان  گاز  مدیرعامل شرکت      ◄
استان قم خبر داد و گفت: نیروگاهها و صنایع بزرگ مانند سیمان می بایست 
از سوخت جایگزین برای مصارف خود استفاده کنند و سایر صنایع مانند 
درصدی   5۰ کاهش  با  می توانند  ریخته گری ها  و  فلزات  ذوب  کوره های 

ادامه دهند. فعالیت  به  گاز خود، همچنان  مصرف 
مدیرعامل شرکت گاز استان قم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه 
نخواهند  فعالیت  امکان  بعدی  اطالع  تا  استان  آجرپزی  سنتی  کوره های 
داشت، اظهار داشت: تالش مجموعه شرکت ملی گاز ایران بر این است تا 
و کارخانجات  به صنایع  بندی در خصوص محدودیت گازرسانی  اولویت  با 

پرمصرف، هیچ گونه مشکلی برای مصارف بخش خانگی رخ ندهد.
صدر  در  خانگی  بخش  گازرسانی،  بحث  در  که  این  بیان  با  خوش لهجه 
اولویت ها قرار دارد، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن شرایط، مجموعه های 
تصمیم گیرنده در فصل سرد سال ناچارند تا برای ایجاد وضعیت پایدار در 

بخش خانگی، گازرسانی به برخی کارخانجات و صنایع را محدود کنند.
در  خصوص  به  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
فصل سرد سال اظهار کرد: در این فصل به دلیل افزایش مصرف گاز ، لزوم 
می شود. احساس  پیش  از  بیش  گاز،  از  بهینه  استفاده  و  مصرف  مدیریت 

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به افزایش ۷/۳ درصدی مصرف 
گاز استان قم در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصریح 
کرد: عدم مصرف بهینه، تلفات باالی گاز و عدم توسعه متناسب با مصرف 
میادین گازی، باعث شده است تا شبکه توزیع گاز کشور در این روزهای سرد 

با خطر ُافت فشار مواجه شود.  ► 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شرکت پیشگامان توسعه ماندگار )سهامی خاص(                                                              

وابسته به بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
) موقوفه جهانگیر خان(  پروژه نگارستان قم  بتنی  و احداث کامل اسکلت  تامین مصالح  موضوع مناقصه: 

تاریخ های مهم به شرح ذیل می باشد: 
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ تا روز چهارشنبه مورخ  ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه شرکت کنندگان حداکثر 

 ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تا روز یکشنبه مورخ  ۲-مهلت تحویل اسناد مناقصه توسط شرکت کنندگان حداکثر 
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ  ۳-زمان گشایش پیشنهاد شرکت کنندگان درمناقصه ساعت 

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه در ساعات اداری حداکثر تا مهلت مقرر به آدرس های ذیل مراجعه نمایند. 
آدرس یک: تهران، خیابان شهید مطهری خیابان فجر، کوچه مداین پالک ۱۶ واحد ۱۱ طبقه چهارم تلفن ۸۸۴۹۲۷5۰ و ۸۸۴۹۲۷۲۹ داخلی ۱۰۹ 

آدرس دو: قم ۷5 متری عمار یاسر نبش کوچه 5۸ پالک ۴۹ طبقه چهارم تلفن: ۳۷۶۰۸5۰۱ – ۰۲5

نحوه پرداختحداقل صالحیت و رتبهمحل اجراعنوان مناقصه

تامين و حمل کليه اجناس مصالح تجهيزات و احداث 
کامل فونداسيون دیوار حائل راه پله و اسکلت بتنی   ) 
سقف و ستون( به صورت سقف وافل ساختمان پروژه 

نگارستان )موقوفه جانگيرخان(

قم، خيابان 15خرداد، 
نبش 75 متری عمار یاسر

اشخاص حقيقی و حقوقی 
دارای رزومه معتبر

30% نقدی  %70 
تهاتر ) از امالک آتی 

االحداث در خود پروژه (
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   

معاون راه و شهرسازی قم:
شهر قم در احیای بافت فرسوده 
دچار عقب ماندگی تاریخی است

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان قم به وجود یک عقب ماندگی 
قم  شهر  فرسوده  و  تاریخی  بافت  نوسازی  و  احیا  درزمینه  تاریخی 
باعث شده است  اعتبارات  نبود  و  و گفت: موازی کاری ها  اشاره کرد 

نشود. آغاز  به موقع  خصوص  این  در  عملیاتی  کار  تا 
تخصصی  نشست  حاشیه  در  زاده  فتاحی  فهیمه  شهرنیوز،  گزارش  به 
برگزار شد  قم  بم که در شهرداری  زلزله شهر  آموزه های  از  بهره گیری 
و  بازآفرینی  اقدامات صورت گرفته در دولت در خصوص  در خصوص 
نوسازی  اقدامات جدی دولت درزمینه  بافت فرسوده قم گفت:  احیا 
با  و  پر رنگ شد  اقتصادی استان  برنامه ششم توسعه  ابتدای  از  بافت 
راه افتادن ستادهای استانی بازآفرینی شهری، زمینه ایجاد تعامالت 

فراهم شد. مدیریت شهری  با  بین دستگاه ها 
سایر  با  مقایسه  در  قم  شهر  تاریخی  عقب ماندگی  مسئله  به  وی 
شهرها برای عملیاتی کردن احیا  و بازسازی بافت فرسوده اشاره کرد 
دالیل  مهم ترین  جمله  از  اعتبارات  نبود  و  ها  کاری  موازی  گفت:  و 
را  منابع  بتواند  باید  دولت  واقع  در  که  بود  تاریخی  عقب ماندگی  این 
کل  پاسخگوی  نمی تواند  محدود  منابع  این  چراکه  کند  اولویت بندی 
نیازهای موجود باشد و با این اعتبارات قطره چکانی و محدودیت های 

داد. انجام  کاری  نمی توان  عماًل  دولتی 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی قم از 
منطقه  در  هکتاری   ۳۲ و  هکتاری   ۴۸ محدوده  با  زمین  دو  تخصیص 
فرسوده  بافت  پروژه های  مسکونی  و  مالی  پشتوانه  به عنوان  پردیسان 
پیش  سال  چند  از  خصوص  این  در  برنامه ریزی ها  گفت:  و  داد  خبر 
پروژه های  و  است  گرفته  خود  به  اجرایی  شکل  امسال  که  شد  آغاز 

می کند. پشتیبانی  را  شهری  مدیریتی 
دخالت  نمی تواند  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زمینه  گفت:  باشد  داشته  خصوصی  مالکیت های  در  مستقیمی 
سرانه های  خدمات  تأمین  ازجمله  عمومی  پروژه های  ما  فعالیت 
و  شبکه ها  اصالح  و  بافت  ساکنین  برای  بنایی  رو  و  عمومی 

است. موجود  زیرساخت های 
فتاحی زاده افزود: کار نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در قم قریب 
تاریخی_فرهنگی  محور   ۱۴ و  شده  شروع  که  است  سال  هفت  به 
پیرامون حرم مطهر که بیشترین جذب زائر را در آن محدوده داریم در 

بوده اند. مشارکتی  محورها  این  عمده  که  شده  گرفته  نظر 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  کرد  عنوان  هکتار   5۸۷ و  هزار  یک  را  قم  فرسوده  بافت  محدوده 
گفت: عمده این محدوده در اطراف حرم مطهر و در مناطق یک و سه 
شهری و قسمتی هم در منطقه دو قرار دارد که مجموع فعالیت هایی 
که انجام شده خدماتی بوده است تا عموم ساکنین منطقه بتوانند از 
آن بهره مند شوند که این خدمات شامل کف سازی، اصالح جداره ها 

است. تاریخی  بناهای  و  ریزدانه ها  کردن  معرفی  و 
خصوص  در  محالت  ساکنین  به  گاهی رسانی  آ نقش  بر  تأکید  با  وی 
مسئله  این  گفت:  بافت  بازآفرینی  و  احیا  در  مردمی  مشارکت  جلب 
نمی افتد  اتفاق  و  دارد  پروژه ها  این  مثبت  تحقق  در  رنگی  پر  نقش 
بتوانند  و  ببینند  آموزش  را  آنکه ساکنین شیوه های مطالبه گری  مگر 

شوند. همراه  پروژه ها  با 
فتاحی زاده به دو تجربه منطقه باغ پنبه و دروازه ری که توسط اداره 
کل راه و شهرسازی آغاز شده است اشاره کرد و افزود: انتظار داریم 
با توجه به وسعت و تأثیرگذاری بیشتر و منابع  که مدیریت شهری نیز 

را تعمیم دهد. بازآفرینی  داخلی که دارد پروژه ها و تجربه های 
متوقف  سال   ۱۰ از  بیش  که  اختران  چهل  پروژه  از  همچنین  وی 
آن  اجرایی  عملیات  حاضر  حال  در  خوشبختانه  گفت:  و  کرد  یاد  بود 
دارد. شهری  مدیریت  مشارکت  به  نیاز  هم  آنجا  که  است  شده  شروع 
مردم  استقبال  روز  به  روز   ۹۶ سال  از  گفت:  پایان  در  زاده  فتاحی 
که  است  این  آن  علت  که  شده  کمتر  نوسازی  و  بازسازی  به  نسبت 
مردم  به  کمک شایانی  نمی تواند  و  است  نرفته  پیش  تورم  با  مشوق ها 

دهند. انجام  به خوبی  را  مسکنشان  نوسازی  تا  کند 

معاون شهردار: 
سرانه فضای سبز شهر قم به ۲5 

متر مربع می رسد

اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاون 
نشاط  ازجمله  مختلفی  موارد  بر  مستقیم  تأثیر  شهری  منظر  و  سیما 
اجتماعی دارد، گفت: شاخص های توسعه پایدار، بدون فضای سبز معنا 
و مفهوم پیدا نمی کند چراکه فضای سبز با سالمت شهروندان، مقابله با 

ارتباط مستقیم دارد.  ... و  ریزگردها 
روز  مقدم  اصفهانیان  مهدی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  منظور  سیما،  تخصصی  کمیته  نشست  نهمین  و  بیست  در  پنج شنبه 
به  که  کشور  کالن شهرهای  شهرداری های  مجمع  شهری  سبز  فضای 
میزبانی قم در سالن جلسات رضوان شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: 
نتایج  به  بتوانیم  تا  است  تجربیات  انتقال  همایش  این  اصلی  هدف 

برسیم. موردنظر 
وی با اشاره به اینکه سیما و منظر شهری تأثیر مستقیم بر موارد مختلفی 
پایدار، بدون  ازجمله نشاط اجتماعی دارد، گفت: شاخص های توسعه 
سالمت  با  سبز  فضای  چراکه  نمی کند  پیدا  مفهوم  و  معنا  سبز  فضای 

شهروندان، مقابله با ریزگردها و … ارتباط مستقیم دارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم با بیان اینکه مباحث 
سیما و منظر شهری ارتباط مستقیم با موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
جایگاه  از  کشور  در  مقوله  دو  این  افزود:  است،  کرده  پیدا  شهروندان 
ویژه ای برخوردار است و هدف از ادغام دو سازمان پارک ها و فضای سبز 
در موضوعات مختلف  و مطلوبیت شهرها  کیفیت  افزایش  زیباسازی،  و 

بوده است.
رئیس کمیته سیما و منظر شهری مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران با 
اشاره به اینکه در کالن شهر قم نیز با پیگیری های انجام شده این موضوع 
اقدامات خوبی  یافت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شهر قم  تحقق 
در حوزه فضای سبز انجام شده و ارتقای سرانه فضای سبز شهری به ۲۰ 

مترمربع نیز حاکی از تالش ها و برنامه های مدیریت شهری است.
آبی  منابع  تخصیص  با  بتوانیم  امیدواریم  داد:  ادامه  مقدم  اصفهانیان 
پایدار و اعتبارات الزم سرانه فضای سبز شهری در قم را تا ۲5 مترمربع 

دهیم. افزایش 
وی با بیان اینکه همچنین اقدامات خوبی در کالن شهر قم در زمینه های 
 … و  شهری  دیوارنگاره های  شهری،  مبلمان  سبز،  فضای  نورپردازی 
توجه  با  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  کرد:  تصریح  است،  انجام شده 
انجام شده  اقدامات  دیگر  از  تندیس های شهدا  و  به ساخت سردیس ها 

است.
اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاون 
خوبی  دستاوردهای  بتوانیم  هم افزایی  و  دوچندان  تالش  با  امیدواریم 
داشته باشیم، یادآور شد: انتظاری که ازاین گونه همایش ها و نشست ها 
راستای  در  تجربیات  تبادل  و  انتقال  با  بتوانیم  که  است  این  می رود 
چگونگی حفظ و گسترش فضای سبز شهری، به رویکرد و راهکار برای 

برسیم. بهره وری  افزایش  و  هزینه  کاهش 
که  است  در کالن شهرها  اصلی  کم آبی چالش  بحران  اینکه  بیان  با  وی 
را  کالن شهرها  در  منابع  تأمین  چگونگی  تجربیات  انتقال  با  می طلبد 
بررسی کنیم، ابراز کرد: کاشت گونه های متناسب با اقلیم  هر کالن شهر، 
چگونگی بهبود سیما و منظر در کالن شهرها، ارتقای فرهنگ شهروندی 
سبز،  فضای  نگهداری  و  کاشت  و  شهروندان  رضایت  جلب  چگونگی  و 

می تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه ها داشته باشد.
قانونی  خألهای  و  چالش ها  باید  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  اصفهانیان 
در  کالن شهرها  در  شهری  منظر  و  سیما  و  سبز  فضای  موضوعات 
کارگروه ها بررسی و نتایج به کمیسیون ها  ارائه شود، بیان کرد: امیدواریم 
بتوانیم با ایجاد هم افزایی، ارتقای کمی و کیفی در حوزه سیما و منظر 
شهری و فضای سبز را داشته باشیم تا بتوانیم خادمین خوبی برای مردم 

باشیم.

خبـرخبـر

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ اجرای احکام مدنی 
به شماره ۹/۱۴۰۱ج/۴۷۲ ثبت گردیده خواهان سید مهدی ، فاطمه ، عذرا ، زهرا ، اکرم و مریم السادات همگی 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  گائینی  معصومه  و  االصل  یزدی  موسوی  هادی  سید  خواندگان  االصل  یزدی  موسوی 
۱5۷۱/۷/۳۳۳ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما ، بازگشت به ابالغیه مورخ 
با  پرونده ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۰۹۶۲۷۳  بایگانی ۰۱۰۰۴۷۲ و شماره  به شماره  پرونده  ۱۴۰۱/۷/۱۱ در خصوص 
موضوع ارزیابی ملک ، به استحضار می رساند در معیت و راهنمایی آقایان سید مهدی یزدی االصل و سید هادی 
موسوی یزدی االصل در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ از محل مورد نظر به آدرس : قم – میدان توحید – ۲۰ متری زاد )شهید 
کرمی( – انتهای کوچه ۳۹ – پالک ۳۷ دارای کد نوسازی ۰-۰-۰-5۱-۱۳۰-۶۰۱-۶ بازدید به عمل آمد. الف – قرار 
کارشناسی : ارزیابی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۳۰5/۹ مترمربع به پالک ثبتی ۳۳۳/۷/۱5۷۱ 
اصلی بخش دو قم با رعایت مفاد ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی ب- مشخصات ملک طبق سند ابرازی توسط 
خواهان: ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۳۰5/۹ مترمربع تحت پالک ثبتی ۳۳۳ 
فرعی از ۱5۷۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۷ فرعی از اصلی مذکور بخش دو ناحیه دو حوزه ثبت اداره دو استان 
قم که با شماره مستند مالکیت ۲5۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۶/۶ به شماره چاپی ۳۸۰5۲۷ سری الف سال ۱۳۸۲ در 
دفتر امالک ۲۸۷ صفحه ۱۱۸ به شماره 5۱۲۹۲ و به مالکیت آقای سید حسین موسوی یزدی االصل فرزند سید 
علی ثبت شده است. حدود اربعه شماال به طول دوازده متر پی اشتراکی به باقیمانده پالک هفت فرعی ، شرقا به 
طول بیست و سه متر دیواریست به حریم راه آهن ، جنوبا به طول چهارده متر و شصت سانتی متر مرز اشتراکی به 
پالک هشت فرعی ، غربا در دو قسمت اول به طول نوزده متر پی اشتراکی به پالک سیصد و سی و دو فرعی دوم به 
طول چهار متر به خیابان به عرض ده متر. ب- شرح بازدید : با توجه به بررسی و بازدید انجام شده ، مشاهده گردید 

حدود اربعه مساحت موجود ملک ، با مشخصات مندرج در سند فوق مغایرت دارد و مساحت عرصه وضع موجود 
حدود 5۰ مترمربع بیشتر از مساحت مندرج در سند مالکیت است. بر روی پالک مورد نظر ساختمان در چهار طبقه 
دیوار  با سیستم  مترمربع  اعیانی حدود ۴5۱  و  مترمربع  با مساحت عرصه ۳5۶  و دوم(  اول  و  ، همکف  )زیرزمین 
و دارای ستون های فلزی در میانه ساختمان و سقف طاق ضربی احداث گردیده است. سقف  باربر  های اطراف 
طبقه دوم به صورت سقف سبک شیروانی است. ساختمان مدت زیادی است که خالی از سکنه بوده ، و احداث و 
تکمیل طبقات اول و دوم حدود چند سالی است که به صورت ناقص و در مرحله سفت کاری رها شده است. لوله 
کشی و کابل کشی تاسیسات و قسمتی از نازک کاری ها در طبقه اول انجام شده است. مساحت طبقه دوم حدود 
۹5 مترمربع و مساحت طبقه اول حدود ۱۱۰ مترمربع می باشد. طبقه زیرزمین و طبقه همفک نیاز به بازسازی و 
تعمیر دارد. یک واحد سرویس بهداشتی و انبار در حیاط تعبیه شده و قسمتی از محوطه حیاط دارای سقف ایرانیتی 
است. درب ورودی ملک یک درب آهنی به عرض حدود دو و نیم متر است. پوشش کف حیاط ، موزاییک و نمای 
ساختمان تا سقف طبقه همکف ، نمای سنگ است. ساختمان فاقد خرپشته و فاقد راه پله استاندارد بوده و تردد 
به طبقات در حال حاضر از پله آهنی صورت می گیرد. طبق نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در سال 
۱۳۹۴ ، در حال حاضر قلع بنا برای طبقات اول و دوم صادر گردیده است و به همین دلیل ساختمان فاقد پایان 
کار است. انشعابات فعلی شامل یک کنتور آب و یک کنتور برق و یک کنتور گاز بوده و بنابر اظهارات خوانده امتیاز 
یک کنتور برق و کنتور اب و کنتور گاز دیگر خریداری شده است. ج- ارزیابی ملک : ارزیابی ملک با توجه به وضع 
موجود و با فرض عدم محدودیت های بازداشتی طبق استعالم ثبتی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ موجود در پرونده و بدون 
در نظر گرفتن دیون احتمالی قبلی ، همچنین با توجه به موقعیت ، مساحت ، کمیت و کیفیت ساخت و نوع سند 
به میزان هشتاد میلیون  ارزیابی می گردد : ارزش عرصه برای هر مترمربع  اینجانب به شرح ذیل  به نظر  مالکیت 

ریال ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و برای ۳5۶ مترمربع به میزان ۲۸/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش اعیانی طبقه زیرزمین 
 ۲۴۶ برای  و  ۳5/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  پنج  و  سی  میزان  به  مترمربع  هر  برای  متوسط  طور  به  همفک  و 
مترمربع به میزان ۸۶۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش اعیانی طبقه دوم برای هر مترمربع به میزان چهارده میلیون ریال 
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال و برای ۹5 مترمربع به میزان ۱/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش اعیانی طبقه اول برای هر مترمربع 
به میزان ۲/۷5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برای ۱۱۰ مترمربع  و  ریال ۲5/۰۰۰/۰۰۰ریال  پنج میلیون  و  بیست  به میزان 
انشعابات و محوطه سازی و سار به طور مقطوع ششصد و سی میلیون ریال ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ملک 
به میزان چهل و یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ساعت 
۸/۳۰ الی ۸/۴5 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  توانند در مدت پنج روز مانده 
را پیشنهاد دهند واگذار  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت 
می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام 
خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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

اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس       ◄
دختری  »وقتی  می گوید:  خبرآنالین  به  ایران 
برخالف  رسید،  قتل  به  پدرش  توسط  اهواز  در 
مورد  چندان  داد  رخ  رومینا  برای  که  ماجرایی 
شد  بلند  مجلس  صدای  نه  نگرفت،  قرار  توجه 
بنابراین  شد،  تشکیل  یابی  حقیقت  تیم  نه  و 
سیاسی  بحران های  در  معموال  اجتماعی  حوزه 

می شود.« له  امنیتی 
سیاسی  بحران های  گودرزی:  مظاهر 
چیزها  خیلی  می رسند  راه  از  که  امنیتی  و 
فراموش می شود، حاکمیت در تقابل با مخالفان 
از توجه به مسائل اجتماعی به  ویژه  و منتقدان 
حوزه آسیب ها غافل می شود، روندی که در سه 
همین  کننده  تداعی  شده  سپری  گذشته  ماه 
آسیب های  معرض  در  افراِد  است.  وضعیت 
اجتماعی بیشتر از هر موقعی دیده نمی شوند، 
دختر  مانند  درست  برسند،  به قتل  اگر  حتی 
قتل  قربانی  قبل  ماه  یک  که  خوزستانی 

نکرد. توجه  او  به  کسی  و  شد  ناموسی 
دولت،  غیاب  در  که  درحالی ست  این 
تضعیف  به دلیل  هم  نهاد  مردم  سازمان های 
کمک رسانی  برای  گذشته  سال های  در  شدن 
معرض  در  افراد  یا  دیده ها  آسیب  از  حمایت  و 
به تعبیر  کنند،  کنش گری  نمی توانند  آسیب 
انجمن  رئیس  چلک،  موسوی  سیدحسن 
هوشمند  »دولت  ایران  اجتماعی  مددکاران 
نه  می داند  فرصت  را  غیردولتی  سازمان های 
مردمی  کنش های  انگارِی  تهدید  اما  تهدید.« 
سبب ساز وضعیتی شده که در نبود حمایتگری 
آن ها این آسیب های اجتماعی هستند که حاال 

می کنند. میدان داری 
با  گفتگو  در   چلک  موسوی 
به همین  اشاره  با  و  خبرگزاریخبرآنالین 
در  معموال  اجتماعی  »حوزه  می گوید:  مسئله 
می شود.« له  امنیتی  سیاسی  بحران های 
متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده است.

معرض  در  افراد  احوال  و  حال  روزها  این 
است؟ چگونه  آسیب 

بحران  مانند  مختلف،  بحران های  در 
اقتصادی،  بهداشتی،  نظامی،  سیاسی، 
آسیب پذیری شان  آسیب،  معرض  در  گروه های 
بحران  گرفتار  امروز  وقتی  می شود؛  بیشتر 
سیاسی امنیتی هستیم کودک کار، معتاد کنار 
خانواده  می کند،  فروشی  تن  که  زنی  خیابان، 
رها  سالمنداِن  معلولیت،  دارای  افراد  نیازمند، 
اولویت  دیگر  متکدیان،  بی خانمان ها،  شده، 
بحران هایی  چنین  در  درحالی که  ندارند؛ 
بیشتری  حمایت  نیازمند  گروه ها  این  اتفاقًا 
هستند. ما در بحران کرونا به عنوان یک بحران 

داشتیم. هم  را  معضل  این  بهداشتی 
به  وضعیت  این  در  باید  کسانی  چه 
کنند؟ توجه  آسیب  معرض  در  گروه های 
شدن  پررنگ  با  بگیریم  نظر  در  را  دولت  اگر 
دیده  آسیب  صدای  امنیتی  و  سیاسی  مسائل 
کسانی  نمی رسد،  دولت  گوش  به  اجتماعی 
می پرداختند،  مسائل  این  به  قباًل  هم  که 
نیست،  برای شان  اولویتی  دیگر  رسانه ها  حتی 
در  گروه  این  از  دفاع  برای  چانه زنی  بنابراین 
چراکه  می شود  کمرنگ  این چنینی  وضعیت 
که  اخیر  اتفاق  درهمین  ندارد،  خریداری 
رسید،  قتل  به  پدرش  توسط  اهواز  در  دختری 
داد  رخ  رومینا  برای  که  ماجرایی  برخالف 
صدای  نه  نگرفت،  قرار  توجه  مورد  چندان 
یابی تشکیل  تیم حقیقت  نه  و  بلند شد  مجلس 
در  معموال  اجتماعی  حوزه  بنابراین  شد، 

می شود. له  امنیتی  سیاسی  بحران های 
کردید  ترسیم  شما  که  شرایطی  با 
مسائل  برای  تهدید  یک جور  کنونی  وضع 

است؟ اجتماعی 
گروه  این  برای  آسیب پذیری  میزان  بله، 
که  توضیح  این  با  می شود،  بیشتر  جامعه  از 
میزان  یعنی  نیست،  خوب  کشور  اقتصاد  حال 
که  تورمی  به  توجه  با  گروه ها  این  از  حمایت 
به  ما  لذا  ندارد.  تطبیق  اصاًل  است  کشور  در 
انتظار  اجتماعی  حوزه  در  تشکل  یک  عنوان 
آسیب پذیر  گروه های  بحران ها  در  دولت  داریم 
زخم  حوزه  این  از  غفلت  دریابند،  ویژه تر  را 
احساس  بیشتر  می کند،  بیشتر  را  افراد  فقر 
است  ممکن  شرایط  این  در  می کنند،  تنهایی 
خودشان به دنبال راهی برای جبران هزینه های 

نارضایتی  میزان  وضعیت  دراین  باشند،  زندگی 
به  می تواند  خودش  و  می کند  پیدا  افزایش 
بحران سیاسی تبدیل شود. لذا دولت هوشمند 
حواسش هست که فقرا در بحران های سیاسی 
ما  نشوند،  بحران  تشدید  برای  ابزاری  امنیتی 
حاشیه  به  جامعه  از  گروه  این  داریم  انتظار 

کنند. پیدا  بیشتری  اولویت  اتفاقًا  و  نروند 
که  وضعیتی  در  می رسد  به نظر  شاید 
حواس حاکمیت جای دیگری است و گرفتار 
سازمان های  شده  امنیتی  سیاسی  مسائل 
در  گروه های  به  کمک  برای  نهاد  مردم 
کنند،  ایفا  پررنگ تری  نقش  آسیب  معرض 

چیست؟ نظرتان 

کردن  پررنگ  قدرت  اجتماعی  سازمان های 
این مسائل را ندارند، حال و روز تشکل ها دیگر 
و  غیردولتی اند  سازمان ها  این  نیست،  خوب 
اجتماعی  مسئولیت های  از بخش  را  منابع شان 
در  طبیعتًا  می کنند،  کسب  غیره  و  شرکت ها 
چنین موقعیتی قدرت عمل آن ها کم می شود.

این را نمی شود به حساب این گذاشت که 
در سال های قبل روندی برای کمرنگ کردن 
حاال  و  شد،  سپری  نهاد  مردم  سازمان های 
قدرت  سازمان ها  این  نیاز  بزنگاه های  در 

ندارند؟ بازیگری  برای  چندانی 
از  دولت  حمایت  عمومًا  اخیر  سال های  در 
سازمان ها غیر دولتی کمرنگ شده است، وگرنه 
خالء  می توانند  مواقعی  چنین  در  تشکل ها 
چنین  شرط  اما  دهند،  پوشش  را  دولت  نبود 
غیردولتی  سازمان های  که  است  این  کاری 
چنین  عهده  از  بتوانند  که  باشیم  داشته  قوی 
هوشمند  دولت های  معمواًل  بربیایند.  کاری 
سازمان های غیردولتی فعال در حوزه اجتماعی 
در  تا  می گیرند  درنظر  ظرفیت  یک  عنوان  به  را 
می شود  احساس  دولت  حضور  خالء  که  جایی 
دهند،  انجام  را  الزم  حمایت های  بتوانند  آن ها 
ما  کشور  در  نهاد  مردم  سازمان های  وقتی  اما 
که  است  معلوم  می شوند  غیرخودی  و  خودی 
نمی شود  تشکل ها  برای  را  کارکردی  چنین 
سازمان های  هوشمند  دولت  لذا  بود،  متصور 

تهدید. نه  می داند  فرصت  را  غیردولتی 
ماجرای  به  گفت وگو  ابتدای  دکتر  آقای 
پدرش  توسط  خوزستان  در  که  دختری  قتل 
بدید کمی  اجازه  اشاره کردید،  به قتل رسید 
البته  کنیم،  صحبت  موضوع  همین  درباره 
است  سال ها  و  نیست  جدیدی  مسئله  که 
به   هستیم،  مواجه  فرزندکشی  پدیده  با 
برای  ایده  کدام  طرفدار  شما  دختران،  ویژه 
گذاره های  به  توجه  هستید،  مسئله  حل 
ابزار  از  گرفتن  مدد  یا  آموزش  و  فرهنگی 

قانون؟
زمان بر  ارزش ها  برخی  تغییر  ایده.  دو  هر 
باید  کند  تغییر  ارزشی  یک  این که  برای  است، 

بود. جامعه  آن  فرهنگی  بوم  زیست  متوجه 
شده  موثر  اقدام  خصوص  این  در  چقدر 

؟ ست ا
موقع  هر  یا  شده،  سکوت  یا  کم،  خیلی 
در  اما  شده،  رسانه ای  صرفًا  افتاده  اتفاقی 
نیستیم.  آموزش  در محتوای  تغییر  عمل شاهد 
قانون  است؛  قانونی  حمایت های  بعدی  نکته 
حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از ۱۶ سال در 

است. شده  تصویب   ۱۳۹۹ سال 
به  دختران  قتل  از  می تواند  قانون  این 
جلوگیری  ناموسی  قتل  مانند  عناوینی 

؟ کند
در این قانون آمده هر نوع وضعیت مخاطره 
و  روحی،  و  جسمی  سالمت  که  رفتاری  و  آمیز 

می تواند  فرد  کند  تهدید  را  زنان  امنیت  حتی 
مورد حمایت قرار بگیرد. اما مشکل این جاست 

نمی دانند. را  قانون  این  مردم  از  خیلی  که 
مسئولین که این قانون را می دانند؟

هم  مرتبط  مسئولین  از  خیلی  می گویم  من 
نمی دانند.

االن این قانون به دختر ۱۷ ساله ای که در 
می توانست  چطور  رسید  قتل  به  خوزستان 

کمک کند؟
مخاطره آمیز،  وضعیت  یک  در  ببینید، 
وجود  که  خطری  از  او  اطرافیان  یا  دختر  اگر 
اورژانس  از  می توانستند  بودند  مطلع  و  داشت 
مراکز  به  می توانستند  بگیرند.  کمک  اجتماعی 
بگیرند  ۱۲۳ تماس  با شمار  یا  آن مراجعه کنند 

شوند. برخوردار  حمایت  از  تا 
از  قبل  دختر  این  رومینا  داستان  سر  اما 

بود؟ قضایی  نهاد  یک  در  حادثه 
اما به اورژانس اجتماعی ارجاع نشده بود.

ولی در یک نهاد حکومتی بود؟
بله می دانم، اما به اورژانس اجتماعی ارجاع 

نشده بود.
یا  ضعف  خاطر  به  رومینا  حادثه  یعنی 
بوده؟ قانون  از  حکومتی  نهاد  اطالع  عدم 

اورژانس  به  دختر  این  رومینا،  درباره  اگر 
اتفاق ها  از  خیلی  از  می شد  معرفی  اجتماعی 

کرد. جلوگیری  می شد 
اورژانس اجتماعی چه کمکی می توانست 

بکند؟
اگر  هم درباره رومینا و هم درباره قتل اخیر 
می شد،  ماجرا  وارد  زودتر  اجتماعی  اورژانس 
اگر  می کرد،  جدا  خانه  از  را  فرد  این  می رفت 

می گرفت. را  قضایی  حکم  می بود  الزم 
زمان بر  می تواند  قضایی  حکم  گرفتن 
شود و شاید سنخیتی با کارکرد این واحد که 
نام اورژانس را یدک می کشد نداشته باشد؟
اگر  فوریت  دارای  موارد  در  قانون  این  طبق 
احتمال  که  بدهد  تشخیص  اجتماعی  مددکار 
خودش  می تواند  واحد  آن  هست،  خطر  بروز 
اقدام کند و طی ۱۲ ساعت به سیستم قضایی 

دهد. گزارش 
خانواده،  از  دختر  کردن  جدا  از  بعد 
خانواده  به  مجدد  او  است  قرار  باالخره 
خطر  همچنان  یعنی  شود،  داده  تحویل 

دارد؟ وجود 
از  بعد  شده  پیش بینی  قانون  این  در 
خانواده  با  می توانند  چطور  کردن،  جدا 
می تواند  حمایت هایی  چه  و  کنند  برخورد 
قانون  این  خیلی ها  اما  باشد،  داشته  وجود 
زنانی  مواقع  گاهی  نمی شناسند،  را  مراکز  و 
همان  مانند  اقدامشان  که  می گیرند  تماس 
ضرب المثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. 
قضایی  برچسب  که  است  این  اورژانس  خوبی 
و  کرد  ایجاد  سازش  می شود  راحت تر  و  ندارد 
به  نیاز  مسئله  این  حل  برای  لذا  کرد.  حمایت 
برنامه های  و  قانونی  اجتماعی،  حمایت های 
مناطق  آن  بوم  زیست  با  متناسب  فرهنگی 
برنامه  از تهران نمی شود برای خوزستان  است، 
حوزه  به  وقتی  همیشه  اما  نوشت.  فرهنگی 
زمان بر  که  می گویند  فوری  می رسیم  فرهنگ 
هیج  کرد،  شروع  باید  یکجایی  از  باالخره  است 
آموزش،  برای  بهترین جا  جایی هم جز مدرسه 
و  ارزش ها  کردن  نهادینه  و  رسانی  اطالع 

نیست. اجتماعی  هنجارهای 
جرم  یک  برای  مجازات  تعیین  دکتر  آقای 
موارد  در  اما  دارد،  هم  پیشگیرانه  سویه 
قتل  ویژه  به   ناموسی،  به  معروف  قتل های 
دختران  متوجه  بیشتر  که  پدر  توسط  فرزند 
موجود  قوانین  می شود  احساس  است 
پدر  می شود  گفته  حتی  نیست،  پیشگیرانه 
رومینا از یک وکیل مشورت گرفته بود، جدا 
اتفاقی که برای  از  از این به نظر می رسد بعد 
پدرهای  حادثه  ابعاد  دلیل  به  افتاد  رومینا 
آن  از  نمی دانستند  را  قانون  اگر  زیادی 
مطلع شدند، حاال نظر شما چیست، قوانین 
است؟ پیشگرانه  مجازات  حیث  از  موجود 

مسئله قتل فرزند توسط پدر چون یک مساله 
ندارم  کافی  اطالعات  من  چون  و  دارد  شرعی 
این  همیشه  اما  کنم،  نظر  اظهار  نمی توانم 
چالش  یک  هم  همیشه  و  داشته  وجود  موضوع 

 ► است.    بوده  ما  کشور  برای  بین المللی 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفتگویی مطرح کرد:

در بحران سیاسی امنیتی حوزه اجتماعی له می شود



◄    اختصاصی گویه - وحید حاج 
سعیدی 

ورزشکاران،  هنرمندان،  مهاجرت 
طور  به  و  خبرنگاران  داوران،  مجریان، 
ها  سلبریتی  همان  یا  شده  شناخته  افراد 
و در طول سال های  نیست  پدیدۀ غریبی 
مشهور  افراد  از  زیادی  تعدادی  گذشته 
ای،  حرفه  یا  شخصی  مختلف  دالیل  به 
برخی  ادامه  در  اند.  نموده  وطن  جالی 
و  گرفتند  پیش  در  معمولی  زندگی  آنها  از 
رفتارهای  با  توام  شان  زندگی  نیز  ای  عده 
به چهره  به اصطالح  و  سیاسی همراه شد 

شدند. تبدیل  اپوزیسیون 
ویژه  به  اخیر  رویدادهای  و  حوادث  اما 
بسیاری  ایدئولوژیک  و  عقیدتی  دگردیسی 
حتی  یا   ( مهاجرت  از  پس  ها  سلبریتی  از 
یا  دستگیری  به  منجر  که  مهاجرت  بدون 
دستکم ممنوع التصویری آنها شده است( 
نظام،  اسالمی،  جمهوری  با  تقابل  در 
بر  بتوان  که  دیگری  نام  هر  یا  و  حاکمیت 
از  بسیاری  داد  نشان  نهاد،  ساختار  این 
هماهنگ  و  مدیوم  همین  در  که  افرادی 
حکومتی  ساختار  اقتضائات  و  ها  مولفه  با 
عنوان  هیچ  به  اند،   رسیده  جایگاهی  به 
و  نبوده  آن  اساس  و  مبانی  به  معتقد 

. نیستند
و  اقتصادی  لحاظ  به  که  جایگاهی 
اجتماعی تا جایی قابل اعتنا و پر و پیمان 
کره  جای  هر  به  مهاجرت  امکان  که  است 
اگر  بخصوص  سازد؛  می  فراهم  را  خاکی 
چه رنگ و لعاب سیاسی هم داشته باشد.
رفتن،  برای  بهانه  یافتن  نماند  ناگفته 
بوده  شاهد  سالیان  طول  در  و  است  بهانه 
خیلی  جماعت  این  از  بسیاری  که  ایم 
می  اگر  و  ساز«  گرفتند  رفتن  »به  ناگهانی 
مردمی  اعتراضات  جماعتی  بار  این  بینید 
تار موی مهسا  برای رفتن  و  بهانه کردند  را 
هزینه  بار  زیر  ساختند،  نردبان  را  امینی 
های زندگی الکچری خود و فرزندان شان 
شان  َچپ  شدن  پر  منتظر  و  بودند  زائیده 

بودند!
زیر  است  آشکار  میان  این  در  آنچه 
و  سلبریتی  جماعت  کردن  بازی  رو  و 
نظیر  ای  رسانه  نهاد های  خوردن  رودست 
مانند  حاکمیتی  نهاد های  و   صداوسیما 
سازمان تبلیغات، حوزه هنری، شهرداری، 

های  دروازه  همان  یا  و...  فارابی  بنیاد 
پول های  مدید  سالیان  که  است  شهرت 
یا  سرگرم  بهانه  به  را  میلیاردی  و  هنگفت 
بعضًا  جماعتی  خرج  مردم،  ساختن  شاد 
زعم  به  تا  کردند  تهی  میان  و  سواد  کم 
بیایند.  کارشان  به  بزنگاه ها  در  خودشان 
پرداخت  به  تنها  امر  متولیان  نماند  ناگفته 
در  و  نکردند  بسنده  آنچنانی  دستمزدهای 
امور معنوی و اخروی نیز برای این عزیزان 
و  حج  به  اعزام  از  گذاشتند.  تمام  سنگ 
بخشش  تا  گرفته  جهانی  جام  مسابقات 
های مالیاتی و وام های کم بهره و واکسن 

 ... و  نوبت  بدون  های 

سلبریتی  باشیم  داشته  انتظار  اینکه 
ها همواره تابع حکومت ها و در اختیار 
ورزش،  هنر،  نفس  و  روح  باشند،  آنها 
سوال  زیر  را   ... و  سینما  موسیقی، 
بحرانی  شرایط  در  اینکه  ولی  برد  می 
منافع  شده  شناخته  چهره  و  هنرمند 
فدای  را   ... و  ارضی  تمامیت  و  ملی 
هیچ  با  نیز  کند  خود  شخصی  مطامع 

ندارد.  همپوشانی  آرمانی 

های  شبکه  مسئوالن  اینکه  طرفه 
این  نیز  روزها  همین  و  همیشه  پربیننده، 
خنده  خیالی،  را  بخششی  ارقام  و  اعداد 
جایی  تا  پندارند  می  دروغین  گاه  و  دار 
ندارد!  هم  واکنش  به  نیاز  معتقدند  که 
الکچری  های  زندگی  شاهد  عمل  در  اما 
قاب  در  شده  شناخته  افراد  نامتعارف  و 

هستیم. سینما  پرده  و  جادویی 
سلبریتی  ای  حرفه  غیر  رفتار  با  کاری 
یا  مهاجرت  های  گزینه  انتخاب  در  ها 
نداریم   ... و  نظام  و  میهن  به  کردن  پشت 
و  شده  مهندسی  را  مسیرشان  آنها  که  چرا 
نداشته  اعتقادات  به  توجه  با  موشکافانه 
با پول های  و  انتخاب کردند  به نظام  شان 
ساختن  سرگرم  بهای  به  که  ای  بادآورده 
بر  عالوه  شد،  ریخته  پایشان  به  مردم 
جایگاه  کسب  و  مجلل  زندگی  یک  ساخت 
فرصت  اولین  در  قبول،  قابل  اجتماعی 
مناسب، ترک وطن کرده یا می کنند! روی 
اند  نتوانسته  که  است  مسئوالنی  با  سخن 
در طول این سال ها شناختی حتی نسبی  
همواره  که  بیاورند  دست  به  جماعتی  از 

و  ادبیات  آرایش،   ، پوشش  زندگی،  سبک 
باب  در  شان  بیگاه  و  گاه  نظرهای  اظهار 
بود  مطلب  این  موید  مختلف،  موضوعات 
که این جماعت دلبستگی به نظام و آرمان 
که  حالی  در  ندارند.  و  نداشته  آن  های 
تضاد  از  کارشناسان  و  ها  رسانه  همواره 

سلبریتی  زندگی  سبک  و  گفتار  و  رفتار  در 
ماهیت  با  متضاد  را  آن  و  داشته  گالیه  ها 

کردند. عنوان  افراد  این  شخصیتی 
از  طرفداری  انتظار  رویکردی  چنین  در 
ملی  رسانه  در  که  ای  مجری  توسط  نظام 
به اعلی درجه چادر چاقچور می کند ولی 
کمی آن سوتر در بالد کفر شرب خمر می 
رسد!  می  نظر  به  آور  خنده  کمی  کند، 
مارک  هم  دور  راه  از  که  لنزهایی  به  لعنت 

سازند! می  نمایان  را  ها  بطری  روی 
خود  با  هیچگاه  نظارتی  مسئوالن  آیا 
هنرپیشه،  مربی،  بازیکن،  نکردند  فکر 
شبانه  های  پارتی  در  که   ... و  مجری 
و  شود  می  دستگیر  آنچنانی  و  مختلط 
از  سایدش  بای  ساید  یخچال  ساید  یک 
تواند  می  چگونه  است،  کنده  آ مسکرات 
این  کند؟!  حمایت  نظام  از  بزنگاه  در 
را  نظام  تنها  نه  بزنگاه  در  اسطوره  دست 
آنچنان  را  بلکه »آنچنان  یاری نخواهد کرد 

کند«! می  تر 
باشگاه  اسبق  مدیر  فالن  وقتی 
کند  می  اعالم  زنده  برنامه  در  سرخابی 
که در خودروی مدیران باشگاه ها همیشه 
انتظاری  دارد، چه  ملکی وجود  چند سند 
از این ظرفیت ) به زعم آقایان( در حمایت 

داریم؟ نظام  های  آرمان  از 
بازیکن  صوتی  فایل  گند  بوی  هنوز 
مکانی  به  را  ملی  تیم  اتوبوس  که  ملی  تیم 
فضای  در  بود  کرده  تبدیل  قرار  برای 

گاهی  از  هر  و  رسد  می  مشام  به  مجازی 
و  پوش  ملی  بازیکنان  دستگیری  اخبار 
و  اخالقی  های  بهانه  به   ... و  هنرمندان 
می  قرار  اخبار  صدر  در   .... و  اقتصادی 

! گیرند

هر  که  است  تحفه  نیز  این  اما 
و  کالن  های  حقوق  از  سخن  گاه 
می  میان  به  میلیاردی  دستمزدهای 
حکومت  کنار  در  بزرگواران  این  آید 
شهید،  نقش  ایفای  از  حاکمیت  و 
فرمانده  بسیجی،  محجبه،  روحانی، 
ابایی  هیچ  امنیتی...  نیروی  سپاه، 
از  صحبت  که  آنجا  ولی  باشند  نداشته 
می  براندازی  و  تجزیه  و  حکومت  تغییر 
به  چمدان  قم،   – تهران  جاده  در  شود 
زندگی،  زن،  استوری  پرواز  پای  دست، 
در  کاناپه  روی  از  یا  و  بگذارند  آزادی 
ایستادن  به  تشویق  را  مردم  دنیا  ینگه 
در برابر حاکمیتی کنند که تمام شهرت 
همان  مدیون  را  شان  ندار  و  دار  و 
هستند!    هایشان  رسانه  و  حکومت 

با  مسئوالن  اوقات  گاهی  کاش  ای 
سفیدی  ریش  ها،  پادرمیانی  از  شهامت 
اقتصادی،  اخالقی،  های  الپوشانی  و  ها 
سلبریتی  قبال  در  که  منشوری  و  منکراتی 
ها روا شد نیز سخن به میان بیاورند. ریش 
گرو گذاشتن هایی که هنوز هم ادامه دارد 
و آخرین نسخۀ آن منجر به اکران »فرار به 
سوی پیروزی« شد! البته نه »فرار به سوی 
پیروزی« جان هیوستون بلکه فرار به سوی 

نژاد«! فرخ  »حمید  پیروزی 
یادمان باشد شهرام، بهرام، تقی، نقی، 
آقای ایکس و خانم ایگرگ آخرین بازمانده 
چهره  و  هویت  که  نیستند  جماعتی 
روتوش کرده شان را در ورای لباس نظامی 
انبوه،  و محاسن  و بسیجی، ظاهر متشرع 
پنهان   ... و  برتر  حجاب  روحانیت،  لباس 
می سازند و در اولین فرصت به ریش همه 
مسئوالن  که  اینجاست  زنند.  می  پوزخند 
باید  شهرت  های  دروازه  و  ها  رسانه 
خسران  این  و  عمومی  افکار  پاسخگوی 
سال  که  ای  رسانه  باشد.  منابع  و  سرمایه 
های  گیت  و  تبعیض  بلند  حصارهای  با  ها 
از  مانع  پروری،  سلبریتی  و  کشی  نخبه 

متعهد،  مستعد،  جوانانی  آرزوهای  تحقق 
هر  انتشار  و  شد  پرست  وطن  و  خالق 
مجوز  دریافت  به  را  صوتی  و  کلیپ  و  فیلم 
امروز  زد،  گره  اندرکارانش  دست  سوی  از 
ای  خودساخته  های  سلبریتی  گرداب  در 
وطن  از  نشانی  هیچگاه  که  شده  گرفتار 
رفتار،  بماند( در  از نظام  پرستی ) حمایت 
دیده  شان  شخصی  زندگی  سبک  و  گفتار 
 ... و سریال ها  فیلم ها  نمی شود ولی در 
تا جایی که در توان دارند نقش بازی کرده 

دهند! می  کرایه  سره  دو  را  خرشان  و 
سلبریتی  باشیم  داشته  انتظار  اینکه 
اختیار  در  و  ها  حکومت  تابع  همواره  ها 
ورزش،  هنر،  نفس  و  روح  باشند،  آنها 
می  سوال  زیر  را   ... و  سینما  موسیقی، 
برد ولی اینکه در شرایط بحرانی هنرمند و 
تمامیت  و  ملی  منافع  شده  شناخته  چهره 
را فدای مطامع شخصی خود   ... و  ارضی 
ندارد. همپوشانی  آرمانی  هیچ  با  نیز  کند 
مملکت  قوانین  و  ملی  منافع  از  عبور 
قوانین  این  است  ممکن  چند  )هر 
خوشایند عده ای نباشد( خط قرمزی بین 
از  عبور  کشوری  هیچ  در  که  است  المللی 
آن به سادگی کشور ما نیست. کار تا جایی 
اینان  از  برخی  حتی  که  رفته  در  خرک  از 
و  رفتار  خصوص  در  نیز  را  شفاهی  تذکر 
ترانه  که  جایی  تابند.  نمی  بر  گفتارشان 
بود  BBC گفته  با  علیدوستی در مصاحبه 
زنیم  می  حرفی  جشنواره ها  در  وقتی  ما 
بعد از برگشت احضار می شویم و تذکراتی 

می شود! داده  ما  به 
گاه  هر  که  است  تحفه  نیز  این  اما 
سخن از حقوق های کالن و دستمزدهای 
بزرگواران  این  آید  می  میان  به  میلیاردی 
ایفای  از  حاکمیت  و  حکومت  کنار  در 
بسیجی،  محجبه،  روحانی،  شهید،  نقش 
هیچ  امنیتی...  نیروی  سپاه،  فرمانده 
صحبت  که  آنجا  ولی  باشند  نداشته  ابایی 
می  براندازی  و  تجزیه  و  حکومت  تغییر  از 
به  چمدان  قم،   – تهران  جاده  در  شود 
زندگی،  زن،  استوری  پرواز  پای  دست، 
ینگه  در  کاناپه  روی  از  یا  و  بگذارند  آزادی 
برابر  در  ایستادن  به  تشویق  را  مردم  دنیا 
و  دار  و  شهرت  تمام  که  کنند  حاکمیتی 
ندار شان را مدیون همان حکومت و رسانه 

 ► هستند!       هایشان 
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مدیر کل آموزش و پرورش:

● بیش از ۱۴۰۰ یادواره شهدا در مدارس استان قم برگزار شد   ●

وزیر علوم: 
تغییر اقلیم فرهنگی و اجتماعی 

در جامعه رخ داده است
اقلیم  تغییر  شاهد  اینکه  بر  تاکید  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
فرهنگی و اجتماعی در کشور هستیم، گفت: باید متناسب با تغییرات 

بگیرد. انجام  الزم  اقدامات  و  برنامه ریزی  گرفته  صورت  اقلیمی 
با  قم،  دانشگاه  رییس  معارفه  و  تکریم  آیین  در  گل  زلفی  محمدعلی 
دانشگاه ها  از  کرد:  اضافه  اقلیمی،  تغییرات  به  توجه  اهمیت  بر  تاکید 
کنند؛  مدیریت  را  کشور  طبیعی  اقلیمی  تغییر  این  می رود  انتظار 
دارد،  وجود  طبیعی  تغییر  مدیریت  امکان  فناوری  و  علم  طریق  از 
ایران  اقلیم طبیعی  تغییر  ایجاد  در  نشان می دهد دشمنان  مستندات 

بودند. موثر 
و  فرهنگی  اقلیمی  تغییر  مدیریت  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
اجتماعی را برای تاثیرگذاری در تبادالت آینده جهانی حیاتی دانست و 
ادامه داد: همچنین در عرصه فرهنگی نیز شاهد تغییر اقلیم هستیم، 
در  امروز  دارد؛  تفاوت  واقعی  با فضای  در فضای مجازی  شکل حضور 
خود  اهداف  می توانند  دنیا  از  نقطه ای  هر  از  دشمنان  مجازی  فضای 
مورد  باید  فرهنگی  مدیریت  شرایط  این  در  و  دهند  قرار  هدف  مورد  را 

بگیرد. قرار  توجه 
وی با اشاره به تعطیلی دوساله مراکز آموزشی به خاطر شرایط کرونایی، 
است  متفاوت  واقعی  فضای  در  رفتار  با  مجازی  فضای  در  رفتار  گفت: 
بوجود  حضوری  و  مجازی  آموزش  بین  تناقضاتی  تا  شده  سبب  این  و 

به خوبی مدیریت شود. باید توسط اساتید،  بیاید که 
زلفی گل بابیان اینکه مدیریت تغییر اقلیم جزو ضروریات اصلی است، 
اقلیم  تغییر  خودمان  بومی  ویژگی های  با  متناسب  باید  کرد:  تصریح 
فرهنگی را شکل بدهیم؛ اگر امروز برای مدیریت این تغییر اقلیم هزینه 
نکنیم در آینده هزینه بیشتری برای جبران کاستی ها باید صرف کنیم.
سنی  هرم  جمعیت،  گفت:  ادامه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
جمعیت و مواجهه شدن با سیر مهاجرت به داخل و خارج از مؤلفه های 

است. اجتماعی  اقلیم  تغییر 
در  اقلیم  تغییر  مدیریت  برای  خوبی  ظرفیت  قم  اینکه  بابیان  با  وی 
مشکالت  از  یکی  داشت:  ابراز  دارد،  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های 
و چالش های اصلی جامعه در این است که روزانه هزاران پیام و تولید 
افراد  این  اختیار  در  دشمنان  توسط  ملی  خودباختگی  برای  محتوای 
قرار داده می شود درحالی که دستاوردها و موفقیت های ملی به گوش 

نمی رسد. مردم 
زلفی گل با انتقاد از سخت گیری اختصاص بودجه به مباحث فرهنگی 
و پژوهشی در سطح کالن، اظهار کرد: در مسئله مدیریت دچار نوعی 
شده  زیادی  توجه  مباحث  به  نحوی  به  بوده ایم  کاریکاتوری  مدیریت 
نگرفته  صورت  الزم  توجهات  دیگر  جنبه های  برخی  به  درصورتی که 

است.
سایر  از  بیشتر  می رود  قم  دانشگاه  از  که  انتظاری  اینکه  بابیان  وی 
مختلف  حوزه های  در  استان  این  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه هاست، 

است. زیادی  برجسته  نقاط  و  مزیت  دارای  دانشی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز داشت: این که امروز دشمن یکی از 
اهداف خود را بر دانشگاه ها و مراکز علمی متمرکز کرده به خاطر این 
از  ایران در بسیاری  تا  انقالب دانشگاه ها سبب شدند  از  بعد  است که 

عرصه های علمی به خودکفایی برسد.
نشستن پشت  و  مذاکره  به  امروز دشمنان حاضر  اگر  زلفی گل گفت: 
که  است  دستاوردهایی  خاطر  به  آن  از  بخشی  می شوند  میز  یک 
دشمن  خاطر  همین  به  و  آوردند  دست  به  دانشمندان  و  دانشگاه ها 
می خواهد شرایطی را ایجاد کند که دانشگاه ها نتوانند روند نوآوری و 

دهند. ادامه  را  فناوری 
و  حساسیت  به  اشاره  با  همچنین  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
کمیته  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه ها،  روسای  جایگاه  دشواری های 
باالیی  حساسیت  دانشگاه  روسای  انتخاب  در  علوم  وزارت  انتصابات 

دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه جذب اعضای هیات 
گفت:  است،  بوده  ضعیف  گذشته  سالهای  طی  قم  دانشگاه  علمی 
آموزشی  مرکز  این  در  علمی  هیات  اعضای  افزایش  برای  الزم  ظرفیت 
ارتقای  علمی  ازنظر  قم  دانشگاه  گذشته  سالهای  در  دارد؛  وجود 

است. داشته  مطلوبی 
در این آیین ضمن قدردانی از ۱۰ خدمات حجت االسالم عسکر دیرباز، 
قم  دانشگاه  رییس جدید  بعنوان  احمد حسین شریفی  حجت االسالم 

معارفه شد.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۷ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۰ اجرای احکام مدنی قم به 
شماره ۱۰/۱۴۰۰ج/۶۳۱ ثبت گردیده له حسین محمدی علیه اشرف السادات علوی نوش آبادی و مسعود 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۱۱/۳۹۴/۰۸5/۱۴۸ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  احمدی 
5۰۸/۰۹۹/۱۷۳ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیهم پالک ثبتی ۲۶ 
فرعی از ۱۰۸۶۰ اصلی بخش ۱ قم )متعلق به اشرف السادات علوی نوش آبادی( توقیف نموده که کارشناس به 
شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 5۱ و ۱۳5 مقدار ۱۶/۳۷۷5 سهم مشاع از ۸۰ سهم مشاع از 
۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۰/۷۳ سهم مشاع از ۸۰ سهم مشاع از 
۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسید. احتراما ؛ عطف به 
شماره  به  پرونده  ارجاع  موضوع   ۱۴۰۱/5/۲5 مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰5۲۱۴۷۸۶ شماره  ابالغیه 
 ۱۰۸۶۰ فرعی/   ۲۶ ثبتی  پالک  ارزیابی  خصوص  در   ،  )۰۰۰۰۶۳۱: )بایگانی   ۱۴۰۰۲۹۲۰۰۰۰۴۹۴۶۰۱
اصلی بخش یک ثبت قم موضوع دعوی خواهان آقای حسین محمدی به طرفیت علوی و احمدی و پیرو گزارش 
توسط  بازدید  اجازه  عدم  بر  مبنی   ۱۴۰۰/۹/۱۰ مورخ   ۱۴۰۰۲۲۰۸۶۱۳5۷۱۶۷ شماره  به  تقدیمی  ارسالی 
خوانده از ملک در مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با حضور مامور کالنتری و خواهان و فرزند خوانده از پالک مذکور طی 
تقاطع  به نشانی  به طور همزمان( موجود در ملک  بازبودن واحد ها  به عدم  )با توجه  و مراجعات مکرر  بازدید 
عطاران با بلوار جمهوری – ساختمان جمهوری و یا نشانی دیگر ملک : بلوار عطاران – کوچه ۲۱ – پالک ۱۲ بازدید 
به   ۱۴۰۱/5/۲۳ مورخ   ۱۴۰۱۲۲۰۱۲۷۶۲۶۷۹۴ رهگیری  شماره  به  تقدیمی  گزارش  پیرو  لذا  آمد.  عمل  به 
شرح ذیل گزارش تکمیلی ارسال می گردد: حدود و مشخصات ثبتی ملک : براساس وضعیت ثبتی موجود در 
پرونده به شماره ۱۴۰۰۸5۶۳۰۰۰۱۰۰۷۹۰5 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲5 و همچنین رونوشت سند ارائه شده پالک 
ثبتی ۲۶ فرعی از ۱۰۸۶۰ اصلی بخش یک به مساحت ۱5۰ مترمربع که دارای سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان به شماره چاپی ۱۶۷۹۰۷ سری الف سال ۹۸ به مالکیت خانم اشرف السادات علوی 
نوش آبادی می باشد. ساختمان دارای گواهی عدم خالف به شماره ۴/۱۰/۴۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۱ می باشد 
که طی آن عرصه ۱۳۰/۱۹ مترمربع / اعیان ۲۶۱ مترمربع همکف که شامل ۱۲ مترمربع راه پله / ۹۲ مترمربع 
و  مترمربع ذکر شده است. مشخصات سازه  زیرزمین مسکونی ۱۰۴  و  تجاری  مترمربع  نیم طبقه 5۰  تجاری 
معماری ملک : ساختمان مذکور در سه طبقه زیربنا با کاربری تجاری – مسکونی شامل طبقه زیرزمین و همکف 
و اول به صورت دو کله مشرف به بلوار جمهوری و کوچه شماره ۲۱ می باشد. سازه ساختمان از نوع دیوار باربر 
بنایی و اسکلت فلزی و سقف طبقات از نوع طاق ضربی فلزی می باشد. طبقه زیرزمین با کاربری آتلیه عکاسی 
که دسترسی از کوچه شماره ۲۱ خیابان عطاران و مشرف به حیاط ، شامل سالن ، دو اتاق و آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی زیر راه پله می باشد. کف فرش سرامیک ، پوشش بدنه دیوار ها ترکیبی از رنگ و کاغذ دیواری و پوشش 
سقف از نوع سقف کناف )کاذب( می باشد. این طبقه در اجاره مستاجر خانم لیال عبدی می باشد و موجر خانم 
علوی می باشد و مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ و مبلغ اجاره بها عبارت است از : 

۱5۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهیانه سه میلیون تومان می باشد. طبقه همکف )با دسترسی 5 پله از کف 
پیاده رو( با کاربری تجاری شامل ۴ اتاق و یک انبار با کاربری های : بنگاه امالک ، نمایندگی بیمه ایران ، یک 
دفتر با کاربری خدمات کامپیوتری و ثبتی ، یک اتاق در انتها )فاقد کاربری مشخص( می باشد. بنگاه امالک: 
به مساحت ۱۸/۷ مترمربع/ کف فرش سرامیک/ پوشش بدنه دیوار سرامیک / سقف اندود گچ کاری می  باشد؛ 
بنگاه در اجاره مستاجر آقای حسین شکری می باشد و موجر آقای محمد علی احمدی می باشید ، مدت اجاره 
قرار  از  و  رهن  تومان  میلیون   5۰ قبلی  بهای  اجاره  مبلغ  و  بوده   ۱۴۰۰/۱۱/۱ لغایت   ۱۳۹۹/۱۱/۱ تاریخ  از 
ماهیانه یک میلیون تومان اجاره بها بوده است ، از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ تاکنون قرارداد جدیدی منعقد نشده 
است. در قسمت خدمات کامپیوتری و ثبتی به مساحت ۹/5 مترمربع / کف فرش سرامیک / پوشش بدنه دیوار 
رنگ شده / سقف کناف می باشد ؛ این مغازه در اجاره مستاجر آقای محمد باقری می باشد و موجر آقای احمد 
فرخی می باشد و در حال حاضر به علت اتمام مدت قرار داد اجاره ، قرارداد جدیدی مبنی بر اجاره منعقد نشده 
است و مبلغ اجاره بهای قبلی عبارت است از : ۳ میلیون تومان رهن و اجاره ماهیانه یک و نیم میلیون تومان 
متر  یک  تا  ها  دیوار  بدنه  پوشش   / سرامیک  فرش  کف  مترمربع   ۱5 مساحت  به  ایران  بیمه  دفتر  است.  بوده 
سرامیک و مابقی و سقف اندود سفید کاری می باشد ؛ این دفتر در اجاره آقای حمید رجائی نجف آبادی باشد 
و موجر آقای احمد فرخی بوده و مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲5 لغایت ۱۴۰۱/۸/۲5 می باشد و مبلغ اجاره 
بها عبارت است از : ۲۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهیانه چهار میلیون تومان می باشد. یک اتاق در انتهای 
راهرو فاقد کاربری مشخصی مساحت ۱۹/5 مترمربع / کف فرش سرامیک / پوشش بدنه دیوار ها تا یک متر 
سرامیک و مابقی مولتی کالر می باشد یک انباری از نوع چوبی به مساحت ۱/۴ مترمربع در زیر راه پله می باشد. 
راهرو طبقه  پله موجود در  راه  از طریق  با دسترسی  اول  ندارد. طبقه  انبار در حال حاضر مستاجر  و  اتاق  این 
همکف شامل اتاق می باشد : اتاق اول با کاربری نمایندگی بیمه دی به مساحت ۱۷/5 مترمربع / کف فرش 
پارکت / پوشش بدنه دیوار ها کاغذ دیواری / سقف کاذب می باشد. این دفتر در اجاره آقای حسین مسگریان 
باشد و موجر آقای احمد فرخی بوده و مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۰/۸/5 لغایت ۱۴۰۱/۸/5 می باشد و مبلغ 
با  اتاق دوم  باشد.  تومان می  میلیون  اجاره ماهیانه ده  و  تومان رهن  میلیون  از : ۳/۷  بها عبارت است  اجاره 
کاغذ  ها  دیوار  بدنه  پوشش   / / کف فرش سرامیک  مترمربع  به مساحت ۲۱  اتومبیل  و  امالک  بنگاه  کاربری 
دیواری / پوشش سقف کاذب می باشد. اتاق سوم با کاربری بنگاه امالک و اتومبیل به مساحت ۱۰/۷ مترمربع 
/ کف فرش سرامیک / پوشش بدنه دیوار و سقف اندود گچ کاری می باشد. هر دو اتاق دوم و سوم در اجاره آقای 
حسین حسن خانی می باشد و موجر خانم علوی بوده و مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ لغایت ۱۴۰۲/۲/۱ 
بوده و مبلغ اجاره بهای هر دو اتاق مجموعا عبارت است از 5۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه سه میلیون تومان 
می باشد. حیاط که قسمتی از آن مشرف به زیرزمین به صورت گلخانه ای و شامل یک دستشویی ، کف فرش 
حیاط سنگ و پوشش بدنه دیوار و نما آجر سه سانتی متری می باشد. ایزوالسیون پشت بام از نوع ایزوگام و نمای 
ساختمان در قسمت مشرف به بلوار جمهوری سنگ و در قسمت مشرف به کوچه و حیاط آجر سه سانتی متری 

می باشد. امتیاز انشعابات ساختمان مشتمل بر شش انشعابات برق تک فاز ، دو انشعاب آب و یک انشعاب گاز 
می باشد. ملک مذکور در حال حاضر در حال بهره برداری می باشد. نظریه کارشناسی : با توجه به کمیت و 
تجاری  متراژ  خصوص  در  )توضیح  گردد  می  ارزیابی  ذیل  شرح  به  موقعیت  به  توجه  با  و  مذکور  ملک  کیفیت 
مستنداتی از طرفین خواهان و خوانده ارائه نگردید و با لحاظ و فرض عدم تغییر مجوز تجاری موجود در گواهی 
ارائه  بدیهی است در صورتیکه مستندات تجاری دیگری  انجام گردیده است  ارزیابی  عدم خالف صدراالشاره 
گردد گزارش تکمیلی ارائه خواهد گردید( : ۱- عرصه به مساحت ۱5۰ مترمربع )ارزش هر مترمربع پانصد و 
هر  )ارزش  مترمربع   ۱۰۴ مساحت  به  زیرزمین  اعیانی   -۲ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون  هشتاد 
مترمربع چهل و دو میلیون ریال( ۴/۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال – اعیانی همکف به مساحت ۱۰۴ مترمربع )ارزش هر 
مترمربع چهل و دو میلیون ریال( ۴/۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- اعیانی طبقه اول به مساحت 5۰ مترمربع )ارزش 
 ۹۲ مساحت  به  همکف  طبقه  تجاری  ارزش   -5 ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون  چهل  مترمربع  هر 
مترمربع )ارزش هر مترمربع پانصد و پنجاه میلیون ریال( 5۰/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶- ارزش تجاری طبقه اول 
به مساحت 5۰ مترمربع )ارزش هر مترمربع سیصد و پنجاه میلیون ریال( ۱۷/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۷- امتیاز 
انشعابات و حیاط سازی مجموعا مقطوع یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مجموع : 
ارزش ششدانگ عرصه و اعیان : ۱۶۶/۹۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال لذا با توجه به موارد مذکور ارزش ششدانگ ملک 
مذکور با فرض عدم هر گونه بدهی به ارگان ها و شهرداری و ... ؛ مبلغ ۱۶۶/۹۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال یکصد و 
شصت و شش میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون ریال ارزیابی می گردد. با توجه به مندرجات پرونده ارزش 
مبلغ  ؛   ... و  شهرداری  و  ها  ارگان  به  بدهی  گونه  هر  عدم  فرض  با  مذکور  ملک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو 
و  و سه هزار  و سی  و سیصد  میلیون  پنج  و  و چهل  و ششصد  میلیارد  پنج  و  پنجاه  55/۶۴5/۳۳۳/۳۳۳ریال 
سیصد و سی و سه ریال ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱/۳۰ 
الی ۱۱/۴5 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام 
خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در 
این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

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

سلبریتی ها با چرخش 180 درجه ای مسئوالن را غافلگیر کردند

●  دگردیسی عقیدتی یا آشکار سازی باطن؟    ●
  وحید حاج سعیدی در یادداشتی برای »روزنامه گویه«بااشاره به این که » پیش بینی تقابل سلبریتی ها با نظام به راحتی قابل پیش بینی بود« نوشت:  سبک زندگی، پوشش ، آرایش، ادبیات 

و اظهار نظراهای گاه و بیگاه سلبریتی ها در باب موضوعات مختلف، موید این مطلب بود که این جماعت دلبستگی به نظام و آرمان های آن نداشته و ندارند و پیش بینی تقابل آنها با 
نظام به راحتی قابل پیش بینی و پیشگیری بود. اما چرا در این سال ها میلیارد ها تومان از بودجه بیت المال صرف سلبریتی پروری شد و جوانان مستعد متعهد و خالقی پشت دروازه های 

بلند تبعیض در دروازه های رسانه ملی و سینما و ... ماندند، سوالی است که مسئوالن باید پاسخگوی آن باشند! متن یادداشت به شرح زیراست:

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت:      ◄
تحصیلی  سال  ابتدای  از  استان  پرورش  و  آموزش 
در  شهدا  یادواره   ۱۴۰۰ از  بیش  برگزاری  با  جدید، 

داد. نشان  شهدا  به  را  خود  تعهد  مدارس، 
حاشیه  در  رحیمی  علیرضا  تسنیم،  گزارش  به 
در  گمنام  شهدای  پاک  پیکر  تشییع  مراسم 
مردم  گسترده  حضور  با  که  فرهنگیان  دانشگاه 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قم  پرور  شهید  و  انقالبی 
راه  از  پیروی  بر  ما  تالش  و  سعی  تمام  باید  امروز 
سرافرازی  و  عزت  برای  که  را  چراغی  تا  باشد  شهدا 
نگه  غ  پرفرو و  روشن  همچنان  کردند  روشن  کشور 
تبلیغات  با  ما  معاند  دشمنان  نگذاریم  و  داشته 

کنند. ناامید  را  ما  جوانان  مسموم 
ادامه  در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
از خون  پاسداری  ما  امروز وظیفه همه  تصریح کرد: 
از  پیروی  و  شهیدان  امام  و  آنها  های  آرمان  شهدا، 
خود  که  است  انقالب  فرزانه  رهبر  حکیمانه  منویات 

هستند. زنده  شهید  و  قرن  بسیجی  بزرگ 
این  بر کمرنگ جلوه دادن  را  وی تالش دشمنان 
کرد:  عنوان  و  دانست  پایبندی  و  تعهد  های  صحنه 
جوانان  و  وفادار  ملت  اما  سوء  تبلیغات  این  همه  با 
و  هستند  سنگر  در  تمام  چه  هر  قدرت  با  ما  پرشور 
عاشورایی  شعار  و  کنند  می  ایستادگی  و  مقاومت 

کنند. می  حفظ  را  الذله"  من  "هیهات 

نعمت  از  قدردانی  بر  کید  تأ با  ادامه  در  رحیمی 
جوانان  افزود:  دشمنان  مکر  از  هوشیاری  و  امنیت 
خود  کارهای  تهذیب  و  تحصیل  و  تعهد  با  باید  ما 
را  کشور  شرایط  دشمنان  نگذارند  و  برده  پیش  را 
به برکت خون شهدا روزهای  آلود کنند چرا که  غبار 
برای  نیز  اخیر  اتفاقات  و  گشت  خواهد  باز  آرامش 
کشور  در  آنها  جاسوسی  های  شبکه  و  معاندین 

داشت. نخواهد  رسوایی  جز  چیزی 
ادامه  در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
با  استان  پرورش  و  آموزش  کرد:  خاطرنشان 
مدارس،  در  شهدا  یادواره   1400 از  بیش  برگزاری 
هم  زودی  به  و  داد  نشان  شهدا  به  را  خود  تعهد 

شهید  هزار  یک  یادواره  عنوان  با  را  دیگری  مراسم 
خواهد  برگزار  قم  استان  آموز  دانش  و  فرهنگی 

. کرد
که  مسئوالنی  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  رحیمی 
قدم  پیش  شهدایی  فرهنگ  داشتن  نگه  زنده  برای 
هیئات  و  مختلف  اقشار  و  مردم  همچنین  و  هستند 
فرهنگیان گفت:  و خانواده  آموزان  و دانش  مذهبی 
اسالمی  جمهوری  مقدس  پرچم  که  روزی  امید  به 
صاحب  دست  به  رهبری  کفایت  با  مقام  دستان  به 
حجت،  حضرت  ظهور  با  تا  برسد  خود  اصلی 
نجات  بی عدالتی  و  تزویر  و  یوق ستم  زیر  از  بشریت 

 ► کند.   پیدا 
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پلمب مجتمع تجاری و گردشگری مهر      ◄
های  واکنش  با  که  بود  اتفاقاتی  از  قم  ماه  و 

بود.  همراه  مختلفی 
سردبیر »گویه«: انتشار فیلم های متعدد از 
فروشگاه  این  در  موارد کشف حجاب مسافران 
گسترش  درباره  را  زیادی  های  نگرانی  بزرگ، 
آن  اطراف  و  قم  در  کامل  حجابی  بی  پدیده 
تجاری  مرکز  این  نهایت  در  و  بود  برانگیخته 

و  تعهد  دادن  با  روز  چند  از  بعد  اما  تعطیل 
نیز  و  کارکنان  برای  آموزشی  کالس  برگزاری 
محیط  در  حجاب  رعایت  به  هایی  پیام  نصب 

شد. بازگشایی  فروشگاه 
به  دعوت  بنرهای  و  ارشادی  کالس  تصاویر 
و  یافت  را  خود  خاص  های  بازتاب  نیز  حجاب 
موضوع  و  مجازی  فضای  سوژه  روز  چند  برای 

بود. مسائل  این  فعاالن  بحث 
»آقای  برند  صاحب  آقامیری،  حسن 
پربیننده  ای  صفحه  دارنده  و  قم  در  عسل« 
شعبه  و  مغازه  مالک  خود  که  اینستاگرام  در 

بود  کسانی  جمله  از  است،  ماه  و  مهر  در  ای 
مورد  را  مذکور  مجتمع  با  برخورد  شیوه  که 
دیگر  مظاهری  حسام  محسن  داد.  قرار  انتقاد 

عنوان  به  است  سالی  چند  که  مجازی،  فعال 
نیز نصب  یاد شود  او  از  جامعه شناس مذهبی 
مایه  را  فروشگاه  در  حجاب  یادآوری  بنرهای 

دانست. تمسخر 
افراد  تبع  به  نیز  دیگری  صفحات  و  افراد 
گرفته  صورت  تعامل  مجازی  فضای  در  پیشرو 

کردند. تقبیح  را  ماه  و  مهر  مجتمع  با 

مدیریت  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
زیاد  گذاری  سرمایه  با  ماه  و  مهر  مجتمع 
نام  گردشگری  مرکز  یک  ایجاد  دنبال  به 
آور بوده است و اساسا عالقه ای به رعایت 
های  ارزش  و  دینی  و  فرهنگی  های  جلوه 
آنکه  اما در عین  ندارد  پذیرفته شده در قم 
فراهم  را  مسافران  جذب  و  اشتغال  زمینه 
فعالیت  سایر  مانند  به  اما  است  آورده 
اندیشد  می  سود  به  تنها  اقتصادی  های 
خود  برای  چندانی  اجتماعی  مسئولیت  و 

نیست.  قائل 

در  نیز  اینستاگرام  در  مجتمع  این  صفحه 
از  یکی  با  را  خود  همدلی  خود  پست  آخرین 

بود. کرده  اعالم  اخیر  اغتشاشات  قربانیان 
از طرف دیگر واقعیت روزمره در بسیاری از 
راهی  بین  و  گردشگری  تجاری  های  مجتمع 
هستند  مسافرانی  آنها  مراجعان  که  است  آن 
خرید  دلیل  به  و  آمده  مسیری  از  کدام  هر  که 
رفاهی  خدمات  از  استفاده  یا  و  غذا  صرف  یا 
طبعا  و  اند  کرده  اختیار  را  توقف  ساعتی  چند 
آنان  التزام  از  درستی  بینی  پیش  توان  نمی 

نمود  ریزی  برنامه  آن  برای  و  داشت  حجاب  به 
خوشنام  مراکز  از  بسیاری  که  همانگونه  اما 
خود  برند  از  صیانت  برای  تفریحی  و  تجاری 
می  کنند  می  گوشزد  مخاطبان  به  را  قوانینی 
ها  ناهنجاری  گسترش  از  ابتکاراتی  با  توان 

آورد. عمل  به  جلوگیری 
حتی  و  آن  اطراف  و  قم  که  است  بدیهی 
دیگر  با  باید  مقدس  شهر  این  مسافرتی  مسیر 

ملموسی  تفاوت  کشور  مسافرتی  های  محیط 
منطقه  هر  از  ملی  انتظار  باشد.  داشته 
گمان  نباید  و  است  متفاوت  کشور  گردشگری 

بومی  های  ارزش  حفظ  به  اهتمامی  بی  کرد 
و  مسافر  جذب  با  آن  محیط  و  قم  فرهنگی  و 

است. تضاد  در  بیشتر  گردشگر 
با مجتمع  طبعا می توان در کیفیت برخورد 
مثال  و  گرفت  نظر  در  را  مالحظاتی  ماه  و  مهر 
مجموع  در  اما  کرد  انتقاد  رفتارها  برخی  از 
گرفت  شکل  پرونده  این  در  ای  سازنده  تعامل 
این مرکز  کارکنان  نفر  بیکاری صدها  از  مانع  و 

. شد
و  ها  آفت  معرض  در  همچنان  قم  شهر 
نزدیک  با  و  است  دیگری  فراوانی  های  آسیب 

خیل  ها،  مسافرت  آغاز  و  سال  پایان  به  شدن 
شد  خواهند  سرازیر  قم  سمت  به  مشتاقان 
مسیر  در  دیگر  نفر  ها  میلیون  آنکه  بر  عالوه 
استان های دیگر از قم عبور خواهند کرد و از 
واالی  هویت  معرفی  و  حفط  برای  باید  اکنون 

کرد. ریزی  برنامه  قم 

شیوع  داشت  نظر  در  باید  همچنین 
به یک  به منحصر  تنها  پدیده کشف حجاب 
و  و در مناطق  مجتمع تجاری در قم نیست 
شاید  که  است  شده  رایج  نیز  دیگری  مراکز 
باشد  نیامده  بیرون  آنها  از  فیلمی  اآلن  تا 
رو  این  از  است.  آنها  در  روزانه  واقعیت  اما 
اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  به  رسیدگی 
یکی  با  حجاب  و  عفاف  رعایت  منظر  از  قم 
نمی  و  شود  نمی  کامل  برخورد  مورد  دو 

کرد. آسوده  آن  بابت  از  را  خاطر  توان 

بزرگان  که  همانطور  اقدامات  این  کنار  در 
ما  مردم  غالب  اند،  کرده  تأکید  بارها  دینی 
این  از  و  هستند  اخالق  به  مند  عالقه  و  عفیف 
منصفانه  و  مدار  اخالق  و  شایسته  تعامل  رو 
در  است  ممکن  که  صنوف  و  اقشار  همه  با 
باشند  به حجاب کوتاهی کرده  التزام  و  رعایت 
فعلی  دشوار  اقتصادی  شرایط  است.  ضروری 
ایجاد  برای همه سطوح  را  نگرانی های زیادی 
مقطع  از  عبور  شرط  همدلی  و  است  کرده 
ایجاد  دشمن  نظر  مورد  شکاف  تا  است  حاضر 
های  الیه  همه  در  بهبود  به  امید  و  نگردد 

 ► یابد.     افزایش  جامعه 

گزارش »گویه«:

●  درنگی در برخورد و تعامل با مجتمع مهر و ماه قم   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۸۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳5۸۴ شماره  رأی  ۱ـ 
مجید چراغی فرزند قنبرعلی  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷5 مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی از ۲۱۷۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

اسماعیل قدیری صفحه ۱۰۶ دفتر ۱۸۶.)م الف ۱5۶۷۱( 
۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۴5 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۰5 آقای اکبر 
هاشمی مرفه فرزند رمضانعلی  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰/۱5 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۷۳۷/۱۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از غالمعلی بادی صفحه ۲۸۳ دفتر ۶۹.)م الف ۱5۶۷۲(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۷۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۰۱ شماره  رأی  ۳ـ 
محمد عیوضی فرزند حسن،  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۸/۳۰ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره ۳۸ فرعی از ۱۸۹۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

۱۳۹۷.)م الف ۱5۶۷۳( ثبت دفتر الکترونیکی ۱۱5۹۰ - 
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۶۹۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳5۸5 شماره  رأی   -۴
مترمربع  بمساحت ۶۴/۷5  بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  فرزند اصغر ششدانگ قطعه  عباس نظری مقدم 
در قسمتی از پالک شماره 55۰ فرعی از ۱۹5۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حسین 

الف ۱5۶۷۴(  قم.)م  دفترخانه ۷  مورخ ۱۳55/۹/۱۰  راستگردانی طی سند قطعی شماره ۲۴۴5۰ 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۱۳ شماره  رأی   -5
ابراهیم خوش دست فرزند صفدر، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۶5 مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۷۰ فرعی از ۲۱۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از بهمن اوروجی صفحات ۳۶۸ و ۳۶۲ و ۳۷۴ و ۳۷۱ و ۳۶5 دفتر ۶۳۱.) م الف ۱5۶۷5( 
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۱۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸۰ خانم زهرا 
خانمحمدلو فرزند قربانعلی، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶5 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۷۰ فرعی از ۲۱۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از بهمن اوروجی صفحات ۳۶۸ و ۳۶۲ و ۳۷۴ و ۳۷۱ و ۳۶5 دفتر ۶۳۱.) م الف ۱5۶۷۶( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰5۷5 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳5۸۱ شماره  رأی   -۷
مترمربع  بمساحت ۷۰  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند محمدحسین، ششدانگ قطعه  زینب محمدی 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲5۴۰/۲۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه عادی و خریداری مع 

الواسطه از حسین خسروی یگانه صفحه ۱۶۱ و ۴۱۷ دفتر ۶ و ۱۷۳.)م الف ۱5۶۷۷( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶5۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۳۶۲ شماره  رأی   -۸
محسن کریمی فرزند محرمعلی، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۲۶ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۱۶۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از سادات میر صفحه ۲۰۲ دفتر ۴۱.)م الف ۱5۶۷۸(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۳۶۳ شماره  رأی   -۹
به مساحت  بنا شده  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  زاده فرزند قربان، سه دانگ مشاع  اصغر ولی 
۱۲۶ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۱۶۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از سادات میر صفحه ۲۰۲ دفتر ۴۱.)م الف ۱5۶۷۹(
پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۰۰ خانم  به  ۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۸۴ مربوط 
طاهره خلیلی فرزند محمد، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۲۰۶/۰5 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۲5۹۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

ثبت دفتر الکترونیکی ۲۱۴۶ - ۱۳۹۸.)م الف ۱5۶۸۰(
آقای  پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۷۴  به  ۱۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۰۰ مربوط 

سید جواد موسوی فرزند سید کاظم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۰ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۴۴۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از سید حسین سید امیری صفحه ۳۲۳ دفتر ۳۷۴.) م الف ۱5۶۸۱(
آقای  پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۲۷  به  ۱۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۴۸ مربوط 
عزیزاله نقی نژاد فرزند سعیداله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۷۳/5۹ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۸۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از حسین رضویان و قدسی رضویان و فخری رضوی مطلق و اعظم میرشجاعی مقدم و مصطفی رضویان 

وراث سیدمحمد رضویان.)م الف ۱5۶۸۲(
آقای  پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۶۲  به  ۱۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۹۱ مربوط 
مترمربع   ۱۰۸ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  خانمحمد ششدانگ  فرزند  زارعی  سعادتقلی 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۷۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الف ۱5۶۸۳( برفره.)م  ابوالحسن  از  الواسطه 
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 ۱5 روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
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 ستاره 

صبح(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
 به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
که در شعبه ۱۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱۱/۱۴۰۱ج/۴۷۴ ثبت گردیده 
خواهان مریم رئیس صادقی خواندگان میثم، سمیرا و فاطمه قربانی فرد و ربابه 
بیطرفان و اکرم رحیمی پور مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۰۳۴ فرعی از ۱۰۲5۱ 

اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.
شماره  و   ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۷۳5۴۹۷ پرونده  شماره  خصوص  در  احتراما، 
بایگانی ۰۱۰۰۴۷۴ موضوع دادخواست خانم مریم رئیس صادقی بطرفیت آقای 
اصلی   ۱۰۲5۱ از  فرعی   ۱۰۳۴ ثبتی  پالک  ارزیابی  بر  مبنی  فرد  قربانی  میثم 
 ۱۴۰۱  – ۷ بخش ۱ قم به استحضار می رساند با راهنمایی خواهان در مورخ ۲ – 
از محل مذکور واقع در: خیابان ۱۹ دی )باجک ۲( – بعد از پل فرهنگیان – سمت 
بررسیهای الزم  و ضمن  بازدید گردید   ۱۴ – پالک شهرداری  منزل  دومین   – چپ 

گردد. می  اعالم  ذیل  بشرح  کارشناسی  گزارش 
نامه  بشماره  آمده  بعمل  ثبتی  استعالم  برابر  ملک:  ثبتی  مشخصات 
قطعه  یک  شده:  بازدید  مورد   ۱۴۰۱/۶/۳ مورخ   ۱۴۰۱۸5۶۳۰۰۰۱۰۱۰۰۷۸
خانه از نوع طلق بپالک ثبتی ۱۰۳۴ فرعی از ۱۰۲5۱ اصلی مفروز و مجزی شده 
 ۱۷۴/۳۶ بمساحت  قم  استان  ثبتی   ۱ بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  از 
مترمربع میباشد و مشخصات مالکیت مالکین: ۱- آقای حسن قربانی نژاد فرزند 
اصغر با جز سهم ۳ از کل سهم ۶ بعنوان مالک ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ عرصه 
و اعیان با موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۳۷5۷5 سری ه سال ۹۸ 
از   ۳ سهم  جز  با  حسن  فرزند  صادقی  رئیس  مریم  خانم   -۲ است.  رسیده  بثبت 
کل سهم ۶ بعنوان مالک ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ عرصه و اعیان با موضوع سند 
است. رسیده  بثبت   ۹۸ سال  ب  سری   5۱5۶۴۸ چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت 

با نمای آجری است  مشخصات عرصه و اعیان: ملک مذکور ساختمانی دوکله و 
فرهنگیان  متری   ۳۰ خیابان  به  جنوبی  ضلع  از  ساختمان  به  ارتباطی  راه  و 

دو  در  ساختمان  اعیانی  و  دارد  ارتباط  متری   ۸ کوچه  به  شمالی  ضلع  از  و   ۲
در  ساختمان  داخلی  فضای  و  است  شده  احداث  زیرزمین  و  همکف  ی  طبقه 
تک  اتاق  دو   – کابینت  با  آشپزخانه   – شومینه   – پذیرایی  )سالن  شامل:  همکف 
 ۱5 حدود  در  مسقف  پارکینگ  شمالی  ضلع  از  و  دستشویی(  و  حمام  سرویس  و 
مترمربع و در طبقه زیرزمین شامل: )سالن پذیرایی – اتاق تک – شومینه دیواری 
از سمت حیاط گلخانه ای  و  زیرپله(  بهداشتی و حمام در  – سرویس  – آشپزخانه 
سقف  و  دیوار  بدنه  و  سرامیکی  طبقات  در  ساختمان  کف  فرش  میباشد.  مطبق 
بدنه  با  سرامیک  کف  ها  سرویس  و  آشپزخانه  در  و  رنگ  با  طرحدار  سفیدکاری 
سانتی   ۳۰ سنگ  قرنیز  دیوارها  و  سنگ  تمام  حیاط  کف  پوشش  و  کاشیکاری 
ساختمان  کننده  خنک  وسیله  و  است  سانتی   ۳ آجرنمای  حیاط  دیوار  مابقی  و 
نوع  میباشد.  شومینه  و  شهری  گاز  با  بخاری  گرمایش  و  آبی  کولر  دستگاه  دو 
اسکلت ساختمان با مصالح بنایی آجری با تیروستون فلزی در وسط دهانه است 
پایانکار  – برق۲ و گاز۱( و برابر  ایزوگام و انشعابات ملک )آب۱  بام  و پوشش کف 
 ۱ منطقه  شهرداری  از  صادره   ۷۰/۳/۷ مورخ   ۱۰/۱/۲۴۸۷ شماره  ساختمانی 
کل  اعیانی  و  مترمربع   ۱۲۶ زیرزمین  و   ۱۲۳ همکف  طبقه  در  اعیانی  میزان  قم 

است.  شده  اعالم  مترمربع   ۲۴۹ ساختمان 
وضعیت سکونت ملک: در زمان بازدید: دو طبقه ی همکف و زیرزمین ساختمان 
بصورت تخلیه شده و خالی از سکنه بود و بنابر اظهار خواهان )خانم مریم رئیس 
صادقی( کلید ساختمان به غیر از خودش در اختیار خوانده )آقای میثم قربانی 

فرد( نیز میباشد.
ملک،  محلی  بموقعیت  توجه  با  مذکور،  مسکونی  ساختمان  کارشناسی:  نظریه 
ابعاد و اندازه عرصه، شوارع دسترسی، نوع کاربری، اعیان، کم و کیف در اجرا و 
دیگر عوامل تاثیرگذار و بدون در نظر گرفتن بدهی و دیون احتمالی به شهرداری 

و سایر ادارات دولتی و غیره، به شرح جدول ذیل ارزیابی میگردد.

مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰5 ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴5 
به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی  صبح 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
پنج روز  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا 
مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
کنندگان می  )که شرکت  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که 
به  بانکی عضو شتاب که  از کارتهای  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ 

نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
روزنامه های محلی درج می گردد جهت  از  یکی  نوبت در  آگهی یک  این  شد، 

اطاالعات بیشتر به واحد مزایده مراجعه نمایید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

ارزیابی کل )بریال(قیمت واحد )بریال(مساحت )مترمربع(نوع ارزیابیردیف

۳۴/۸۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۷۴/۳۶عرصه ساختمان۱

۴/۶۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۲۳اعیانی همکف۲

۴/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳5/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۲۶اعیانی زیرزمین۳

۸5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالسربام، پارکینگ، حیاط و انشعابات۴

۴۴/۸۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریالارزش ۶ دانگ ساختمان: )چهل و چهار میلیارد و هشتصد و شش میلیون ریال(
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◄    سید محمد حسین دریاباری
هم  نشست  که  بود  دی   ۸ پنجشنبه  روز   
درباره  قم  استان  رسانه  مدیران  اندیشی 
مسجد  اجتماعات  درسالن  مهدویت  جشنواره 
همه  نشست  این  در  شد.  برگزار  جمکران 
تدریج  به  مهدویت  جشنواره  اندرکاران  دست 
خود  دیدگاه  هم  کدام  هر  و  کردند  حضورپیدا 
را  جشنواره  در  شده  انجام  های  فعالیت  درباره 

کردند. بیان  رسانه  اصحاب  اطالع  برای 
معاون  آبادی  حسین  مهدی  نشست  دراین 
حیدری  محمد   ، جمکران  مسجد  فرهنگی 
چهارمین  رئیس  و  قم  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
معاون  حسینی  ،علی  مهدویت  جشنواره  دوره 
جشنواره  دبیر  و  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
خانه  مدیر  پور  یوسف  فخرالدین   ، مهدویت 
جشنواره  های  رسانه  بخش   دبیر  و  مطبوعات 
عکس  بخش  دبیر  سلیمانی  ابراهیم   ، مهدویت 
، مهدی توکلیان مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اسماعیلیان  ، علی  کتابخوانی  دبیر بخش  و  قم 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مطبوعاتی  معاون 
دبیر  غفاری  محمد  باالخره  و  قم  اسالمی 
های  رسانه  نیزمدیران  و  جشنواره  ادبی  بخش 
اختالل  چون  البته  داشتند.  حضور  قم  استان 
داشت  وجود  وورود  حضور  در  وناهماهنگی 
در  مراتب  سلسله  که  گفت  توان  نمی  دقیقًا 
سخن گفتن مراعات شد. برای این که جلسه از 
اسجام و انضباط مناسب برخوردار نبود علت آن 
هم جلسات مختلفی بود که درجاهای گوناگون 
برگزار گردید و حضاردرآن جلسات دعوت بودند. 
همین امر دلیل بر بی نظمی وعدم حضور افراد 
در راس ساعت مقرر بود. این خود یکی از بزرگ 
تهدید  را  قم  جلسات  که  است  مشکالتی  ترین 
می کند. جلساتی که برگزار می شود یا مسئوالن 
مربوطه که باید پاسخگو باشند راس ساعت مقرر 
مدیران  و  خبرنگاران  یا  کنند  نمی  پیدا  حضور 
رسانه ها.دراین جا الزم است درخصوص مقوله 
وکنگره  نظیرجشنواره  وگروهی  جمعی  کارهای 
که،  این  وآن  بپردازیم  دست  ازاین  ومفاهیمی 

کشور  در  همچنین  و  مختلف  های  کشور  در 
 ، به لحاظ ضرورت همایش ،ها کنفرانس ها  ما 
بسیاری  و  سمینارها   ، ها  جشنواره   ، ها  کنگره 

از نام هایی از این دست برگزار شده و می شود.
 پرسش اساسی این جا است که برای چنین 
اموری گاه هزینه های سنگینی هم وجود دارد. 
به دنبال این هزینه ها باید ارزیابی کنیم نتیجه 
و دستاوردی که به دست می آوریم به مقدار آن 
و ثمرات  نتیجه  باشد؟ بدون شک  هزینه ها می 
هم  شرایط  دربدترین  یقینًا  نیست  کم  امور  این 
اگر  داشت.  خواهد  همراه  رابه  فواید  اندکی 
در  علمی  شده  مطرح  موضوعات  و  مطالب 
ثبت  جایی  در  شود  می  بیان  که  ای  عرصه   هر 
انتشاریافته  مقاالت  و  کتاب  صورت  به  و  شود 
از  بخشی  تواند  می  یابد  هابازتاب  روزنامه  در  یا 
را  مخاطبان  اگر  باشد.  آن  تأثیرگذاری  و  نتایج 
ای  نتیجه  یقین  به  دهد  قرار  فراوان  تاثیر  تحت 
وظیفه  امور  این  برگزاری  آیا  بود.  خواهد  مثبت 
است؟ یعنی هر نهادی موظف است این امور را 
با هزینه های سنگین و دشوار انجام دهد؟ یا از 
ابتدا برنامه هایی را تعریف می کند یا مخاطبانی 
تعریف  های  برنامه  پایه  بر  و  می کند  مشخص  را 
شده آن را انجام می دهد. اگر کار بدین صورت 
نتیجه  اندرکاران  دست  شک  بدون  شود  انجام 
تکلیف  اساس  بر  اگر  گرفت.  خواهند  مثبت 
باشد بدیهی است مقامات باالتر و مدیران ارشد 
این  خواهند  می  پایین  های  رده  مدیران  از 
ازکمیت  کسی  مورد  دراین  دهند.  انجام  را  امور 
از  یک  هر  کند.  نمی  سؤال  آورد  دست  وکیفیت 
ان مفاهیمی که بیان کردیم تفاوت هایی با هم 
سمینار  جشنواره،  کنگره   ، همایش  زیرا  دارند 
باید  که  دارند  خاصی  های  تعریف  کنفرانس  و 
این  از  اموری  شاهد  تاکنون  داد.  قرار  نظر  مد 
دست در افصا نقاط کشوربودیم که به حداقل ها 
البته  دارند.  تکلیف  یا  وظیفه  گویا   . اند  راضی 
این امر قابل استثنا است بدین معنا که بسیاری 
بامدیریت  که  سیاسی  و  علمی  های  همایش  از 
خارجه  امور  ،وزارت  علمی  ،مراکز  ها  موسسه 
علمی  عرصه های  در  پزشکان  یا  ،بهداشت 
است  موشکافانه  و  دقیق  بسیار  می شود  برگزار 
عرصه  در  بگیرند.  را  نظر  مورد  نتیجه  تا  که 
دارد  اهمیت  و  ضرورت  بسیار  هم  دینی  های 
مخاطب  ابتدا  باشند  مخاطب  و  نتایج  دنبال 
برنامه  کسانی  چه  برای  که  کنند  تعیین  را  خود 

آنان  های  دستاورد  که  کنند  کاری  و  ریزند  می 
به چرخد  همواره در دستان نسل های مختلف 
نشست  رویکرد  این  گیرد.با  قرار  رویت  مورد  و 
درباره  قم  استان  رسانه  مدیران  اندیشی  هم 

کنیم. می  رادنبال  مهدویت  جشنواره 
برگزاری  گفت:  جشنواره  چهارمین  دبیر   
نهاد  این  به  از سال ۹۴  جشنواره ملی مهدویت 

سپرده شد در چهارمین دوره جشنواره گفتمان 
است  انتظار  مفهوم  بر  تکیه  با  مهدویت  سازی 
است.  محور  آموزش   ، ازجشنواره  دوره  این  در 
 ۶۰۰ حدود  رسانه  و  عکس  و  آموزش  حوزه  در 

دیدند. آموزش  دانشجو 
رئیس چهارمین جشنواره مهدویت می گوید: 
اتفاقات  مهدویت  جشنواره  دوره  چهارمین  در 
رقم  جهاددانشگاهی  همکاران  تالش  با  خوبی 
به  مختلف  نهادهای  همکاری  شاهد  و  خورد 

هستیم. جامع  صورت 
می  جشنواره  عکس  بخش  دبیر  سلیمانی   
گوید: انجمن عکاسان قم وابسته به اداره ارشاد 
تخصصی  صورت  به  عکاسی  حوزه  در  و  است 
این  عکاسی  و  عکس  بخش  دارد.  فعالیت 

گوشی  و  ای  حرفه  های  دوربین  با  جشنواره 
ماهیت  جهت  به  .مخاطبین  است  موبایل 
از  معنوی  و  فرهنگی  علمی  جنبه  و  جشنواره 
مراتب  به  اخروی  ارزش  و  نکنند  دریغ  مشارکت 

بود.  خواهد  بیشتر 
ملی  جشنواره  چهارمین  رسانه  بخش  دبیر 
با  مطبوعات  خانه  مشارکت  گفت:  مهدویت 

جشنواره مهدویت سال اول است که اتفاق می 
و  آموزش  بخش  دو  در  مطبوعات  خانه  افتد. 
ارائه خدمات فعالیت دارد. همکاری در برگزاری 
مهمی  نکته  مطبوعات  خانه  برای  ها  جشنواره 
است و شاهد ارتقاء سطح کیفی و کمی هستیم و 
در این دوره تالش در برگزاری مطلوب جشنواره 
ها داریم. مصاحبه ، گزارش ، یادداشت ، تیتر و 
عکس محورهای بخش رسانه است. آثار ارسالی 
 ۱۴۰۱ بهمن  تا   ۱۴۰۰ فروردین  ابتدای  از  باید 
پایگاه  و  و روزنامه ها  در خبرگزاری های رسمی 

باشد. شده  منتشر  خبری  های 
بیان  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیر 
کتابخوانی  مسابقه  انتخابی  های  کتاب  کرد: 
انقالب  و  قیام  کتاب  جشنواره  از  دوره  این 

نوشته شهید مطهری  الله  حضرت مهدی عجل 
کشور  عمومی  کتابخانه های  تمام  در  که  است 
 ۳۷۰۰ وجود  با  بدانند  باید  مردم  دارد  وجود 
این  کتابخوانی  مسابقه  در  توانند  می  کتابخانه 

. کنند  شرکت  مهدویت  جشنواره  از  دوره 
با  کرد.  بیان  ادبی  متن  و  شعر  بخش  دبیر 
مطلوبی  اتفاقات  شاهد  جشنواره  ساختار  این 

محتوای  به  ادبی  متن  حوزه  در  بود  خواهیم 
کوتاه.  داستان  حوزه  تا  داریم  نیاز  بیشتری 
مهدوی  شعر  مختلف  موضوعات  و  قالب  در 
اثررا   5 تا  دبیرخانه  و  نشدیم  قائل  محدودیتی 

 . ست یرا پذ
جشنواره  پردازی  ایده  و  نوآوری  بخش  دبیر 
پردازی  ایده  بخش  در  می گوید:  مهدویت  ملی 
مبانی  تولید  و  مهدوی  جریان  ایجاد  دنبال  به 
جشنواره  ترویج  به  تا  هستیم  فناوری  و  نوآوری 

کنیم. کمک  مهدویت 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مطبوعاتی  معاون 
کنندگان  شرکت  از  یکی  عنوان  به  نیز  اسالمی 
در این جشنواره می گوید: اداره کل فرهنگ و 
کنار  در  بازو  و  بدنه  عنوان  به  قم  استان  ارشاد 

دارد  حضور  جشنواره  این  در  دانشگاهی  جهاد 
حوزه  در  که  هایی  برنامه  در  داریم  آمادگی  ما 

کنیم. حمایت  دهد  می  رخ  مطبوعات 
پایان  به  نشست  زمان  که  وقتی  رفته  رفته   
اجازه  رسانه  اصحاب  به  شد  می  نزدیک  خود 
نیز  و  آقایان  های  گفته  مورد  در  تا  دادند 
اگر  و  کنند  نظر  اظهار  جشنواره  مجموعه 
دارند  طرحی  قابل  موضوع  یا  دارند  پرسشی 
ابراز نظر  بیان کنند. یکا یک دوستان شروع به 
کردند بدون این که از کسی نام ببریم مجموعه 
از  است  بوده  عبارت  رسانه  اصحاب  اظهارات 
جشنواره  این  خصوص  در  ما  اطالعات  که  این 
تبلیغات الزم  و  است  و حال محدود  در گذشته 
به عمل نیامده است. موضوع مهدویت موضوع 
هدایت  قم  از  که  موضوع  این  نیست  ای  ساده 
می شود و یا تدوین و تهیه می شود باید از غنای 
مخاطب  همه  از  مهمتر  و  باشد  برخوردار  الزم 
شما  مخاطب  آیا  باشد  مشخص  باید  هم 
افراد کم  آیا مخاطب شما  دانشجویان هستند؟ 
مخاطب  آیا  هستند؟  بزرگساالن  یا  وسال  سن 
که  شد  سبب  موضوع  این  اند؟.  کودکان  شما 
بیان  تا  آید  پدید  هیئت  این  در  انفعال  نوعی 
کنند که مخاطب آن ها کیست؟ و در چه زمینه 
ای می خواهند صحبت کنند .از همین جا می 
معاون  آبادی  اظهارات مهدی حسین  به  توانیم 
گفت:  که  ببریم   پی  جمکران  مسجد  فرهنگی 
جهاد  توسط  مهدویت  جشنواره  توسعه  و  رشد 
خرسندیم  بسیار  است.  بخش  نوید  دانشگاهی 
که با دغدغه و جدیت پیگیر هستند. اثربخشی 
تدبیری  باید  و  است  مهمی  نکته  جشنواره 
اندیشیده شود که چه اثری مورد انتظار است. 
اجتماعی  جریان  ایجاد  یا  فاخر  آثار  تولید  آیا 
برای  بستری  ایجاد  دنبال  به  یا  است  نظر  مد 
در  مندی  عالقه  یا  و  جزئی  گاهی  آ که  افرادی 
مثال  عنوان  به  هستیم؟  دارند  مهدویت  حوزه 
برای  بستری  کردن  فراهم  دنبال  به  اگر  گفت 
آثار  تولید  به  مند  عالقه  افراد  از  آثار  دریافت 
پیدا  معنا  فراگیری  و  انتشار  هستیم  مهدوی 
هستیم  فاخر  تولیدات  دنبال  به  اگر  می کند، 
نویسنده های شاخص  و  باید گروه های مرجع 

 ► را فعال کنیم.     

●  ضرورت ها و اولویت های چهارمین جشنواره مهدویت    ●

آگهی مزایده عمومی 
شرکت شهرك هاي صنعتي استان قم در نظر دارد 6 قطعه از زمین های صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه، قنوات و شهاب را از طریق 
الکترونیکي  تدارکات  از سامانه  بهره گیري  با  مزایده  اسناد  در  با جزئیات مندرج   ،۲00۱00۱۱0900000۱ به شماره  مزایده عمومي 

دولت )Setadiran.ir( به صورت الکترونیکي واگذار نماید.
- مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴0۱/۱0/۱۲ مهلت بازدید از تاریخ ۱۴0۱/۱0/05 تا ۱۴0۱/۱0/۲5 مي باشد.

- مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ ۱۴0۱/۱0/۲5 ساعت ۱9:00 ، تاریخ بازگشایي ۱۴0۱/۱0/۲6 و اعالم برنده ۱۴0۱/۱0/۲۷ ساعت 
۱۲:00 مي باشد.

- مبلغ سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل بوده که در قالب واریز وجه به شماره حساب ۴00۱۱۲6۴063۷8۲۱0 با 
شبای IR ۴۷0۱0000۴00۱۱۲6۴063۷8۲۱0  نزد بانك مرکزی یا ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت.  

- شرایط مزایده گران و نحوه پرداخت مبلغ مزایده در اسناد مزایده بارگزاري شده در سامانه ستاد اطالع رساني شده است.
-  برگزاري مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 

مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مي باشد.
- کلیه اطالعات مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومي سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب 

مي باشد.
 )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در  الکترونیکي  گواهي  دریافت  و  نام  ثبت  جهت  بایست  مي  مزایده  در  شرکت  به  عالقمندان   -

نمایند. اقدام 
مهم: تذکر 

اسناد و مدارک ذیل تا پایان وقت اداري مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲5 باید در سامانه ستاد بارگذاري شود.
- سپرده شرکت درمزایده)ودیعه( عالوه بر بارگذاري در سامانه به آدرس مزایده گزار ارسال شود.

- فرم اطالعات و مشخصات مزایده گر )پیوست اسناد( همراه با جواز تاسیس و یا استعالم جواز تاسیس در سامانه بارگذاري شود 
- در صورت عدم بارگذاري اسناد و مدارك مذکور در موعد مقرر قیمت پیشنهادي قرائت نمي گردد.

)۱۴3۱0۴۴ گهی:  )شناسه آ

شرکت شهرك های صنعتی استان قم 

شهرك/ شماره مال
ناحیه

مساحت نوع کاربرينام قطعه
)متر مربع(

قیمت واحد پایه 
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در قیمت پایه کل )ریال(
مزایده )ریال(

صنعتي: غذایی- G ۴۴۲شکوهیه۲۱۰۱۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰۲
دارویی- بهداشتی

۱5۴۴۱5.۷5۰.۰۰۰۲۴.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰۱.۲۱5.۹۰۰.۰۰۰

صنعتي: شیمیایي - SM ۲۲5محمودآباد۲۱۰۱۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰۳
نساجي - سلولزي

۴۰5۰۱۱.۰5۰.۰۰۰۴۴.۷5۲.5۰۰.۰۰۰۲.۲۳۷.۶۲5.۰۰۰

۱۳۳۰۲۱.۴5۰.۰۰۰۲۸.5۲۸.5۰۰.۰۰۰۱.۴۲۶.۴۲5.۰۰۰صنفي- تولید پوشاكKH ۱۳۳شهاب۲۱۰۱۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰۱

۱۶۱5۲۱.۴5۰.۰۰۰۳۴.۶۴۱.۷5۰.۰۰۰۱.۷۳۲.۰۸۷.5۰۰صنفي- تولید پوشاكKH ۱۳۴شهاب۲۱۰۱۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰۴

۱۶۹۳۲۱.۴5۰.۰۰۰۳۶.۳۱۴.۸5۰.۰۰۰۱.۸۱5.۷۴۲.5۰۰صنفي- تولید پوشاكKH ۱۳5شهاب۲۱۰۱۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰5

5۴۰۲۶.۴۰۰.۰۰۰۱۴.۲5۶.۰۰۰.۰۰۰۷۱۲.۸۰۰.۰۰۰کارگاهي- سلولزيKZ ۱۱۰قنوات۲۱۰۱۰۰۱۱۰۹۰۰۰۰۰۶


