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کمک 25 میلیاردی مردم قم به نیازمندان 
بهزیستی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم: مدیرکل کمیته امداد امام استان خبر داد: 

جامعـــه هـــدف 
"بهزیستی قم"  

35 هزار نفر است

23 هزار خانواده زیر 
پوشش کمیته امداد قم 

هستند

یکهزار و ۱۶۰ اشتغال 
پایدار سال گذشته در 

قم ایجاد شد
صفحه 3 صفحه 2 صفحه 3

صفحه 3

»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

صفحه صفحه 88لزوم آینده نگری در سیاستگذاری آب قملزوم آینده نگری در سیاستگذاری آب قم

آگهی مزایده عمومی   
) نوبت اول (

بهره برداری از پسماند خشک مناطق1و5  شهرداری قم
سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد بهره برداری از پسماند خشک مناطق 1و5  
دو  صورت  به  و  سال  دو  مدت  به  مزایده،  اسناد  در  مندرج  شرایط  به  توجه  با  را  قم  شهرداری 

نماید . واگذار  ای  مرحله 
دریافت  و  شرایط  از  اطالع  جهت  توانند  می  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  لذا 
آزادگان،بلوار  قم،میدان  نشانی  به  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  به  مزایده   اسناد 
قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  ،سازمان  بهشتی  شهید  بیمارستان  روبروی  بهشتی،  شهید 

نمایند. اقدام 
عمومی شرایط 

مطالبات  ـ   2 بانکی  نامه  ضمانت  ـ   1 صورت  به  کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  ـ   1
شبا    شماره  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  حساب  به  نقد  وجه  واریز  3ـ  تاییده   شده  بلوکه 

. باشد  می    IR   770600520301101520177001
2ـ سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

گهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 3ـ هزینه درج آ
4ـ سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط عمومی درج گردیده که می بایست 

توسط پیشنهاد دهندگان با قید جمله )قبول است( مهر و امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد .
5 ـ مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات از تاریخ  1401/06/05 لغایت 1401/06/15 

می باشد .
6ـ محل تسلیم پیشنهادات: قم ـ بلوار امام موسی صدر ـ شهرداری مرکز ـ طبقه چهارم ـ اداره 

حراست حوزه خدمات شهری می باشد .
تلفن   شماره  با  قراردادها  امور  کارشناس  با  سواالت  به  پاسخگویی  جهت  ـ   7

فرمایید. حاصل  09196653321تماس 

 )1365605 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

 شهردار قم از حقوق تضعیف  شده ادواری شهرداری گفت؛ شهردار قم از حقوق تضعیف  شده ادواری شهرداری گفت؛

پرداخت نشدن سهم پرداخت نشدن سهم ۲۰۲۰ درصدی شهرداری قم از الحاق اراضی شهری درصدی شهرداری قم از الحاق اراضی شهری

یادداشت - حسن شیخ حائری  

َنَفس قم و استان هایی که با بُحران گرد و 
خاک مواجه اند به شماره افتاد                                                    
صفحه 6

یادداشت - مرتضی نجفی قدسی  

 استاد شهیدی پور وپنجاه سال خدمت 
عاشقانه به قرآن                                               
صفحه 7

یادداشت - دکتر فتانه امیری  

 جستجـوی دنیـای واقعی در 
فضای مجازی                                                   
صفحه 3

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

رتبه 144 دنیـا و تحقق آرزوهـای 
دیجیتال!                                                 
صفحه 7

گزیـده خبـرها

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

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

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

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

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com
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آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  یزدی  کریمی  حسین  مرحوم  وراث  از  وکالت  طی  رنجبران  حامد  آقای 
اصلی   2677/7/259 پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  مربوط  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  قم   86 دفترخانه 
واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر 197 صفحه 480 به نام وی ثبت و سند صادره مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  اصالحی   1 تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  اند.  نموده  را  المثنی  مالکیت 
را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به 
تا  نمایند  و رسید اخذ  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  روز کتبا   10 گهی ظرف مدت  آ انتشار  از  با مدارک خود پس  همراه 
مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  مقرر  انقضای مهلت  از  بدیهی است پس  قرار گیرد.  مورد رسیدگی 

   )15593 الف  )م  اقدام خواهد شد. 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

با  ای  تپه  گل  میرصادقی  اشرف  از  قم   80 دفتر   1393/11/11 مورخ   5186 وکالت  طی  احمدی  مال  شکراله  آقای 
پالک  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  قم   80 دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه 
2659/2/19 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر 579 صفحه 294 به نام وی ثبت و سند صادره مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله  ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید  باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15592(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲5987   

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم:
یکهزار و ۱۶۰ اشتغال پایدار 
سال گذشته در قم ایجاد شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گفت: سال گذشته در قالب 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 533 اشتغال کالن و 627 اشتغال 

خرد ایجاد شد.
سالن  در  سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصاد،  کارگروه  در  نادری  حسن 
پایدار  اشتغال  برای  تسهیالت  ارائه  به  بااشاره  استانداری،  کرامت 
ارائه  روند   16 و   18 تبصره  محل  از  استان،افزود:  روستاهای  در 

می شود. دنبال  نیز  امسال  و  آغاز  قبل  سال  از  تسهیالت 
وی ادامه داد: تسهیالت ایجاد اشتغال پایدار در دو بخش حمایتی و 

غیرحمایتی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
را  اشتغال  ایجاد  و  ثبات  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  ارائه  نادری 
دقیق  احصای  برای  داشت:  اظهار  و  دانست  قانون  این  عمده  هدف 
دراین  طرحی  روستایی،  اشتغال  تسهیالت  ارائه  موانع  و  پیشرفت 

اجراست. درحال  زمینه 
تسهیالت  ریال   میلیون   500 طرح   این  قالب  در  کرد:   بیان  وی 
کوچک  طرح های  به  نیز  ریال  میلیون   120 و  بزرگ  طرح های  به 
قم  روستایی  زایی  اشتغال  طرح های  درصد   86 می یابد؛  اختصاص 

بوده است. بزرگ  طرح های  جزو 
میلیارد   172 بزرگ   طرح   155 اجرای  برای  کرد:  نادری خاطرنشان 
روستایی  درمناطق  جدید  شغل   533 و  اختصاص  اعتبار  تومان 

آمده است. بوجود 
گفت:  ابالغی،  تسهیالت  از  بخش  هر  سهم  تفکیک  به  اشاره  با  وی 
بخش  به  تسهیالت  درصد   62 قم  پایدار  اشتغال  تسهیالت  قالب  در 
نیز  درصد   6 و  صنعت  درصد   14 خدمات،  درصد   18 کشاورزی، 

یافته است. اختصاص  گردش  در  سرمایه  بعنوان 
کرد:  بیان  نیز  قم  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
هم اکنون 80 درصد ارزش افزوده صنعت چوب و مبلمان قم بخاطر 
واریز  تهران  برای  تولید  زنجیره  و  فرآوری  زیرساخت های  وجود  عدم 

می شود.
وجود  مشکل  همین  نیز  کفش  صنعت  در  داد:  ادامه  آقاجانی  حسن 
دارد و باید در کنار تکمیل زنجیره تولید فروشگاه های شاخص عرصه 

شود. ایجاد  محصوالت 

مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه قم:
ساخت مسکن مددجویان قمی 
7۰ درصد پیشرفت داشته است

 70 از  بیش  احداث  از  قم  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  فنی  مدیر 
پروژه  این  پیشرفت  و  داد  خبر  استان  محرومین  برای  مسکونی  واحد 

کرد. اعالم  درصد   70 را  ها 
به گزارش روابط عمومی سپاه قم، مهران اسدی اظهار داشت: بسیج 
سازندگی استان قم با همکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن اقداماتی 
انجام  قم  استان  در  امداد  کمیته  مددجویان  مسکن  احداث  برای 

است. داده 
این  بر  گفت:  قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  فنی  مدیر 
که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  بلوک   7 در  واحد   21 ساخت  اساس 

است. داشته  پیشرفت  درصد   70 تاکنون 
وی افزود: در این پروژه ها هر بلوک به صورت سه طبقه طراحی شده 
ای  تفاهمنامه  طی  آن  مالی  منابع  و  است  متری   70 نیز  واحدها  که 
تأمین شده  و بسیج سازندگی  بنیاد مسکن  امداد،  با همکاری کمیته 

است.
احداث  قم  استان  روستاهای  در  نیز  واحد   50 داشت:  بیان  اسدی 

است. شده  آغاز  آن  از  واحد   10 ساخت  کار  که  می شود 
مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم با بیان اینکه اولویت 
بسیج سازندگی در حوزه ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد 
است افزود: 120 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در کشور ساخته 

می شود که در فاز نخست 40 هزار واحد آغاز شده است.

امام جمعه پردیسان:
23 هزار طلبه مطالبه گر در 

منطقه پردیسان زندگی می کنند

هزار   23 مردمی  مشارکت های  بحث  در  گفت:  پردیسان  جمعه  امام 
طلبه ای که در پردیسان هستند و عمدتا مطالبه گر هستند را در کنار 

داریم. خود 
امر  شورای  جلسه  در  حامدی  محمدرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
دبیر  حضور  با  ماه  مرداد   27 که  پردیسان  منکر  از  ونهی  معروف  به 
کرد:  عنوان  شد،  برگزار  استان  منکر  از  ونهی  معروف  به  امر  ستاد 
است  قم   8 منطقه  جز  جغرافیایی  تقسیمات  نظر  از  پردیسان  منطقه 
و  امیازات  مناطق  از  بسیاری  مانند  و  نیست  شهرستان  و  بخش  و 

دارد. هم  نواقصی 
یک   8 منطقه  کرد:  اظهار  منطقه  امتیازات  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
چند  هر  می افتد،  شکوهی  با  اتفاق  و  دارد  جمعه  نماز  و  جمعه  امام 
که  حالی  در  نیست،  مسئوالن  توجه  مورد  چنان  آن  ظرفیتی  چنین 

می رود. شمار  به  مهمی  ظرفیت  و  ممتاز  ویژگی 
مشورت هایی  نیز  معروف  به  امر  در  گفت:  پردیسان  جمعه  امام 
این  اجرای  داشته ایم  اهتمام  که  برنامه هایی  جمله  از  داشته ایم، 
در  اندرکاران  دست  و  متولیان  با  ارتباط  این  در  است،  الهی  فریضه 

کرده ایم. مشورت  ستاد 
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف افزود: حتی شهر قم را از دل 
طول  در  است،  کار  پای  هم  قم  و  درآوردیم  حرکت  به  جلسات  همین 
مختلف  و  روز  مسائل  و  کردیم  پیگیری  را  خوبی  موضوعات  مدت  این 
مصوباتی  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  اصناف  و  بوستان ها  جمله  از 

می شود. پیگیری  و  تدوین 
مصوبات  بند  بند  کرد:  تصریح  حامدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بحث  در  دارد،  وجود  الزم  پیگیری  و  می شود  مرور  نهایی  اجرای  تا 
و  هستند  پردیسان  در  که  طلبه ای  هزار   23 مردمی  مشارکت های 

داریم. خود  کنار  در  را  هستند  مطالبه گر  عمدتا 

دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد؛
تاکنون هیچ مورد مثبت ابتال 

به آبله میمونی در قم گزارش 
نشده است

مورد  هیچ  تاکنون  که  کرد  اعالم  قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
برخی گمانه  و  است  نشده  قم گزارش  در  میمونی  آبله  به  ابتال  مثبت 
می  عمومی  اذهان  تشویش  باعث  موثق  غیر  مطالب  انتشار  و  زنی 

شود.
دانشگاه علوم پزشکی استان قم اعالم کرد؛ هرگونه گزارش مشکوک 
دانشگاه  این  بهداشتی  معاونت  سوی  از  احتمالی  بیماری های  به 
نتیجه  و  می شود  پایش  کشوری  معتبر  آزمایشگاه های  توسط  و  رصد 
رعایت  همچنین  و  بیماری  شیوع  و  اپیدمی  از  جلوگیری  هدف  با  آن 

می شود. رسانی  اطالع  بهداشتی  دستورالعمل های 
بیماری ها و  انتشار مطالب غیر موثق در خصوص  و  برخی گمانه زنی 
نکرده  تأیید  را  آن  رسمی  و  معتبر  منبع  هیچ  که  شایع  ویروس های  یا 
است، با توجه به شباهت برخی عالئم بیماری های با یکدیگر و پیش 
تشویش  باعث  و  نمی باشد  صحیح  آزمایشگاهی،  مراجع  تأیید  از 

می شود. عمومی  اذهان 
در  مثبت  قطعی  مورد  یک  همانگونه  هم  میمونی  آبله  خصوص  در 
برای  نمونه  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در  شد،  گزارش  اهواز 
بودن  مثبت  صورت  در  و  ارجاع  بهداشت  وزارت  مرجع  آزمایشگاه 

می شود. رسانی  اطالع  بهداشت  وزارت  توسط  نتیجه 
بنا به اظهار دانشمندان و متخصصان، آبله میمونی، کشندگی باالیی 
را  آبله  واکسن  گذشته  در  که  افرادی  و  است  درمان  قابل  و  نداشته 
بیماری مصونیت  این  به  قابل توجهی نسبت  تا حدود  تزریق کرده اند 

داشت. خواهند 

خبـرخبـر

می  اعالم  ایران  گفت:  قم  جمعه  امام    ◄
کند که آمریکایی ها به طور شفاف و کتبی باید 

دهند. تضمین  ها  تحریم  از  عبور  برای 
محمد  سید  الله  آیت  مهر،  گزارش   به 
سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم 
اظهار  شد  برگزار  شهر  این  قدس  مصلی  در  که 
و  معروف  به  آمر  می شود  گفته  اینکه  داشت: 
مسائل  می تواند  عموم  در  فقط  منکر  از  ناهی 
خصوصی  قسمت  و  دهد  تذکر  دیگران  به  را 
ندارد؛  دیگر  کسی  با  ارتباطی  افراد  زندگی 
خود  خلوت  در  افراد  که  نیست  معنا  بدان  این 
از  برخی  برای  اثبات  صورت  در  که  کنند  گناه 

است. شده  گرفته  نظر  در  نظر  حد  گناهان 
امام جمعه قم با اشاره به روز جهانی مسجد 
همه  پایگاه  می تواند  مسجد  داشت:  اظهار 
کارهای انسان سازی امور دینی و دنیایی افراد 
و  افزایی  بصیرت  و  انقالبی  موضوعات  و  باشد 
مساجد  در  اسالمی  تمدن  برای  سازی  زمینه 
پدید  در  مساجد  و  باشد  توجه  مورد  می بایست 
اند  داشته  مهمی  نقش  اسالمی  انقالب  آوردن 

یابند. ادامه  باید  همچنان  مسیر  این  و 
داستان  داشت:  بیان  سعیدی  الله  آیت 
بعدها  و  رهبران می زیستند  کنار  در  که  افرادی 
آموز  عبرت  شدند،  منحرف  و  داشتند  ریزش 
بیگانگان  به  دلبستگی  تمرد،  عناد،  که  است 
و  شیاطین  اغوای  و  غفلت ها  نفس،  هوای  و 
محاسبات غلط برخی از مدعیان اصالح طلبی 
است. برده  فرو  ضاللت  و  گمراهی  عمق  در  را 
این  از  عالج  راه  تنها  گفت:  قم  جمعه  امام 
از  از نفس است چرا که برخی  سقوط، مراقبت 
ریشه  انسان  عمق  در  نفس  و  روحی  بیماری ها 
می دواند که انسان را بعد از 50 سال بدعاقبت 

می کند.
افزود:  معصومه   حضرت  مطهر  حرم  تولیت 
انقالب  اول  روزهای  که  کسانی  از  برخی  رفتار 
این  در  امروز  و  بودند  انقالب  کنار  در  اسالمی 
و  معرفتی  بی  عمق  نشاندهنده  نیستند  مسیر 
بی  از  حاکی  و  سرکش  نفس  از  مراقبت  عدم 

است. اخالقی 

آیت الله سعیدی اضافه کرد: چطور می شود 
که یک مدعی خط امام بی رحمانه به مدافعان 
الله  حزب  علیه  داعش  کنار  در  و  تازد  می  حرم 
موضع گیری می کند که این رفتار از سوی این 

افراد جای تعجب دارد.
اظهار  برجام  مذاکرات  به  اشاره  با  وی 
کردن  خنثی  کنار  در  اسالمی  ایران  داشت: 
اساس  بر  عزتمندانه  عبور  برای  تحریم ها 
مصحلت و عزت وارد مذاکرات شده است و تیم 
را  دیپلماتیک  مسیر  عزتمندانه  کننده  مذاکره 
طرف  و  کرده  ارائه  را  خود  پیشنهادات  و  طی 

است. خود  اهداف  بدنبال  نیز  مقابل 
داشت:  بیان  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
طور  به  آمریکایی ها  که  می کند  اعالم  ایران 
تحریم ها  از  عبور  برای  باید  کتبی  و  شفاف 
تضمین بدهند و طی قرارداد کتبی این مسائل 
این  دولت ها  جابجایی  با  تا  کنند  ضمانت  را 

نشود. متزلزل  تعهدات 
است  سال ها  ما  مردم  کرد:  تصریح  وی 
چرا  هستند  بدبین  آمریکا  دولت های  به  نسبت 
ملت  صالح  و  خیر  هیچگاه  دولت ها  این  که 
ما  ملت  چپاول  بدنبال  و  نمی خواهند  را  ایران 

. هستند
ما  اصلی  راهبرد  گفت:  سعیدی  الله  آیت 
اقتصاد  و  تولید  جهش  مشکالت  حل  برای 

باید  داخلی  روش های  با  و  است  مقاومتی 
گرفت . را  مقابل  طرف  جویی  بهانه  جلوی 

اسالمی  ایران  کرد:  تاکید  قم  خطیب جمعه 
عزتمندانه صریح و روشن در زمینه حل موضوع 

هسته ای در حال تالش است.
وی در ادامه با بیان اینکه هفته دولت مزین 
و  رجایی  شهیدان  شاخص  شهید  دو  نام  به 
باهنر که در مدیریت جهادی و ارزشی سرمشق 
به  نفاق  و  نفوذ  توطئه  در  و  هستند  دیگران 
و  جهادی  مدیریت  افزود:  رسیدند  شهادت 
روزی  شبانه  تالش  با  سیزدهم  دولت  انقالبی 
و  شن  طوفان  و  تعطیل  روز  که  جمهور  رئیس 
دنبال  به  میدان ها  همه  در  و  نمی شناسد  سیل 
مورد  باید  دولت  رویه  این  است  مردم  کمک 
باشد. مختلف  سطوح  در  مدیران  همه  توجه 

مردمی  اینکه  بیان  با  سعیدی  الله  آیت 
کردن دولت و به میدان آوردن مردم در پیشبرد 
است  سیزدهم  دولت  دغدغه های  از  اهداف 
رونق  آمارها  اساس  بر  سیزدهم  دولت  افزود: 
برنامه های  کنار  در  که  است  داشته  اقتصادی 
و  بگیرد  را  گرانی ها  جلوی  باید  اقتصاد  اصالح 
معضل بیکاری و اشتغال را حل کند و جوانانی 
را  ایران  علمی  مختلف  عرصه های  در  که 
مشکالت  زمینه  در  می توانند  کردند  خودکفا 

► کنند.     کمک  کشور 

برای  گفت:  قم  استاندار    ◄
باید  استان  این  در  تولید  رونق 
بدنبال توسعه خوشه های شغلی با 
از  بخش  اطمینان  و  نسبی  مزیت 
برویم. پیش  اشتغال  پایداری  نظر 

در  شاهچراغی  سیدمحمد 
و  اشتغال  اقتصاد،  کارگروه 
کرامت  سالن  در  گذاری  سرمایه 
و  چوب  افزود:  استانداری، 
مبلمان، کفش و دمپایی و انگشتر 

استان  مهم  شغلی  ظرفیت های  از 
فروش  و  مصرف  بازار  که  می باشد 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  آن 

است. فراهم 
خوشه های  داشت:   اظهار  وی 
و  چوب  کفش،  مانند  شغلی 
باالیی  ظرفیت  انگشتر  و  مبلمان 
و  روستاها  بین  در  توسعه  جهت 
دارد. خانگی  اشتغال  همچنین 

مباحث  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
روستایی  تسهیالت  ارائه  در  مهم 
در  آن  دقیق  هزینه  و  پرداخت 
پایدار  اشتغال  به  مربوط  مباحث 

. ست ا
در  داد:  ادامه  قم  استاندار 
قانون   16 تبصره  ب  بند  قالب 
یکهزار  بر  افزون  امسال  نیز  بودجه 
و 400 میلیارد تومان به متقاضیان 

شد. خواهد  پرداخت  روستایی 
برخی  توسعه  شاهچراغی، 
گیاهان  مانند  روستایی  مشاغل 
آبی  کم  شرایط  بخاطر  را  دارویی 
کرد. ارزیابی  آمیز  ابهام  استان 

سخنان   از  دیگری  دربخش  وی 
مورد  را  قم  زائرپذیری  ویژگی 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  اشاره 
این  در  زیارت  اقتصاد  توسعه  برای 
بررسی  حال  در  طرح هایی  استان 

. ست ا
وی همچنین با اشاره به مصوبه 
راه اندازی چند پله برقی جدید در 
بازار شمسه در نزدیکی حرم مطهر 
بر  معصومه)س(،  فاطمه  حضرت 
برای  پروژه  این  سریع  اندازی  راه 
رفاه بیشتر و دسترسی بهتر زائران 

► و شهروندان تاکید کرد.   

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون    ◄
است  کرده  ثابت  تجربه  گفت:  قم  استانداری 
که طرح های خرد همیشه نتیجه بخش بوده اند 
شود. توجه  آن ها  به  گذشته  از  بیش تر  باید  و 

قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقتصاد،  کارگروه  جلسه  در  امیدیان  محسن 
کرامت  سالن  در  که  سرمایه گذاری  و  اشتغال 
اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری 
شود،  بررسی  تمام  نیمه  طرح های  وضعیت 
فرصت  اولین  در  باید  بررسی  این  کرد:  اظهار 
انجام شده و گزارش آن ظرف مدت 40 روز به 

شود. ارسال  کارگروه 
در  خوبی  ظرفیت های  اینکه  بیان  با  وی 

استان وجود دارد، عنوان کرد: گزارش بررسی 
باشد. عملیاتی  بسته  یک  پیوست  با  باید 

استانداری  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
مجوزات،  اعطای  در  باید  اینکه  به  اشاره  با  قم 
در  کرد:  مطرح  باشیم،  داشته  را  الزم  دقت 
و  بوده ایم  اشتغال خرد روستایی همیشه موفق 
شود. دنبال  بیش تری  جدیت  با  باید  بحث  این 
وی با بیان اینکه تقریبا سرمایه گذاری ما در 
است،  خرد  طرح های  برابر   7 کالن  طرح های 
آفرینی  اشتغال  متاسفانه  اما  کرد:  خاطرنشان 
خرد  طرح های  از  کم تر  کالن  طرح های  این 

است.
زحمت کش  قشر  اینکه  به  اشاره  با  امیدیان 

ندارد،  را  خود  محصول  ارائه  امکان  روستایی 
به  مختلف  طرح های  با  باید  کرد:  تصریح 
روستایی  محصوالت  حرفه ای  بازاریابی  دنبال 

► . شیم با

امام جمعه قم:

آمریکا در برجام باید برای رفع تحریم ها 
به صورت شفاف تضمین دهد

استاندار قم:

رونق تولید در قم نیازمند توسعه خوشه های شغلی است

معاون استاندار قم تاکید کرد:

لزوم توجه بیشتر به طرح های خرد اقتصادی
فرصت ۴۰ روزه احصا و ارایه راهکار برای طرح های نیمه  تمام
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اختصاص بودجه 7۱ میلیارد 
تومانی برای منطقه 1 قم

داده شده  اختصاص  بودجه  گفت:  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
ساخت  شامل  که  است  تومان  میلیارد   71 منطقه  عمرانی  بخش  به 
بوستان و آسفالت و زیرسازی کوچه ها و خیابان ها است که امسال بر 

می شود. بیشتری  تمرکز  معابر  و  کوچه ها  آسفالت  روی 
پروژه های  مهم ترین  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  خانی  محمدرضا  مجید 
سال 1401 منطقه را تشریح کرد و اظهار داشت: بودجه سال 1401 
میلیارد   40 که  بوده  تومان  میلیارد   335 بالغ بر  عددی  یک  منطقه 
تومان هزینه جاری، 38 میلیارد تومان هزینه رفت وروب و 22 میلیارد 

است. منطقه  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  هزینه  نیز  تومان 
به  مربوط  را  منطقه   1401 سال  بودجه  تومان  میلیارد   110 وی 
پروژه های  مهم ترین  افزود:  و  کرد  اعالم  منطقه  تملک  هزینه های 
آزادسازی  و  اختران  چهل  پروژه های  به  مربوط  تملک  و  بازگشایی 
خیابان های اطراف مسجد چهارمردان، آزادسازی خیابان دروازه ری 

است. نوبهار  خیابان  و 
بخش  به  داده شده  اختصاص  بودجه  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
بخش  کرد:  بیان  و  دانست  تومان  میلیارد   71 را  منطقه  عمرانی 
و  کوچه ها  زیرسازی  و  آسفالت  و  بوستان  ساخت  شامل  عمرانی 
تمرکز  معابر  و  کوچه ها  آسفالت  روی  بر  امسال  و  است  خیابان ها 

می شود. بیشتری 

خبـر

حقوق  از  برخی  به  اشاره  با  قم  شهردار      ◄
 20 سهم  گفت:  شهرداری،  ادواری  تضعیف شده 
به  جدید  اراضی  شدن  افزوده  از  شهرداری  درصدی 
به نحوی دولت  و  پرداخت نشده  تاکنون  حریم شهری 
است. نداده  شهری  عمران  و  توسعه  در  را  مردم  حق 
سید  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرتضی سقائیان نژاد در گفت وگو با خبرنگاران، بابیان 
است،  معیوب  شهرداری ها  کنونی  تشکیالت  اینکه 
شهری  یکپارچه  مدیریت  که  زمانی  تا  داد:  ادامه 

ناهماهنگی  شاهد  همچنان  نگیرد  شکل  کشور  در 
و  عمرانی  طرح های  در  عمومی  هزینه های  اتالف  و 

بود. خواهیم  فرهنگی  حتی 
تضعیف شده  حقوق  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
درصدی   20 سهم  کرد:  عنوان  شهرداری،  ادواری 
حریم  به  جدید  اراضی  شدن  افزوده  از  شهرداری 
حق  دولت  نحوی  به  و  پرداخت نشده  تاکنون  شهری 
مردم را در توسعه و عمران شهری نادیده گرفته است.

هنوز   90 سال  از  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار 

درصد   25 از  خود  سهم  نتوانسته  قم  شهرداری 
مسلم  آنچه  کند؛  دریافت  را  پردیسان  تجاری های 
اقدامات  در  نحوی  به  نشده  محقق  درآمدهای  است 
می کند. ایجاد  را  موانعی  شهری  برنامه ریزی های  و 

شهرداری  قانونی  سهم  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
به دولت طی  وابسته  قانونی  از محل های  در بسیاری 
است  حالی  در  این  و  نشده  تأمین  اخیر  سال های 
تجهیزات  و  مصالح  خرید  و  عمرانی  هزینه های  که 

► است.  شده  برابر  چندین 

شهردار قم از حقوق تضعیف  شده ادواری شهرداری گفت؛

● پرداخت نشدن سهم ۲۰ درصدی شهرداری قم از الحاق اراضی شهری   ●

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000490 شماره  -رأی   1
فرزند علی  قراسوئی  آقای محمد علی محمدی   1400114430001001545
اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 166/29 مترمربع پالک شماره 
6457 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 344 صفحه 466 به موجب سند رسمی 82020 مورخ 

 )14489 الف  )م  قم.   4 دفتر   74/11/16
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001003852 شماره  رأی   -2
محمد  فرزند  شیرمحمدی  حسین  محمد  آقای   1401114430001000457
پالک  مترمربع   83/45 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اسماعیل 
شماره 10882/45اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
موجب  به  خریداری   214 صفحه   219 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 
الف  م   ( قم.   15 دفترخانه   1356/08/05 مورخ   35836 شماره  رسمی  سند 

 )14490
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001086 شماره  رأی   -3
دانگ  سه  در  باقر  فرزند  وفایی  سیاوش  آقای   1400114430001001107
 24306/44 ششدانگ  مساحت  به  مرغداری  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
مترمربع پالک شماره 11 فرعی از 4 فرعی از 109 اصلی  واقع در قم بخش نه 
دفترالکترونیکی  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
الف  م  باشد.)  می  کشاورزی  بانک  رهن  در  که   140020330001035654

 )14491
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001002732 شماره  رأی   -4
ششدانگ  در  اله  امان  فرزند  شاباز  احمد  آقای   1401114430001000196
یک باب ساختمان به مساحت 144 مترمربع پالک شماره 10914 اصلی  واقع 
 120196 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در 

 )14492 الف  م  قم.)   16 دفترخانه   1400/12/04 مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001095 شماره  رأی   -5
دانگ  سه  در  مرتضی  فرزند  محرر  نسرین  خانم   1400114430001001108
 24306/46 ششدانگ  مساحت  به  مرغداری  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

مترمربع پالک شماره 11 فرعی از 4 فرعی از 109 اصلی  واقع در قم بخش نه 
دفترالکترونیکی  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
الف  م  باشد.)  می  کشاورزی  بانک  رهن  در  و   140020330001035650

)14493
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 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

آسیا(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:   1401/05/29
تاریخ انتشار دوم :  1401/06/13

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

◄    مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
زیر پوشش کمیته  23 هزار خانواده  اینکه  بیان  با  قم 
افرادی  نیز  تعداد  همین  به  گفت:  هستند،  امداد 
خدمات  از  مستقیم  غیر  طور  به  که  دارند  وجود 

می کنند. استفاده  امداد  کمیته 
به گزارش فارس، محسن مسعودیان راد در نشست 
امام  محرومیت زدایی استان قم که در سالن جلسات 
تشکیل  به  اشاره  با  شد،  برگزار  استانداری  جواد)ع( 
اظهار  قم،  در  جهادی  گروه های  و  نیکوکاری  مراکز 
اعتبارات  از  استفاده  با  هستیم  این  دنبال  به  کرد: 
را  مددجویان  از  حمایت  دستگاه ها  هم افزایی  و 

دهیم. افزایش 
کشور  استان  نخستین  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
که  برداشته ایم  گام  مددکاری  سپاری  برون  حوزه  در 
برداشته شده  با همکاری گروه های جهادی  گام  این 

داشته  همراه  به  نیز  مطلوبی  نتایج  خوشبختانه  و 
است.

استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمیته  پوشش  زیر  خانوار  هزار   23 اینکه  بیان  با  قم 
افرادی  نیز  تعداد  همین  به  کرد:  مطرح  هستند، 
خدمات  از  مستقیم  غیر  طور  به  که  دارند  وجود 

می کنند. استفاده  امداد  کمیته 
میان  هدفمند  تعامل  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دستاوردهای  شاهد  باشد  داشته  وجود  دستگاه ها 
اگر  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهیم  خوبی  بسیار 
هماهنگ  و  هدفمند  جهادی  گروه های  عملکرد 

رسید. نخواهیم  نظر  مورد  نتیجه  به  نباشد 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  مسعودیان راد 
خوبی  اتفاقات  شاهد  اطالعاتی  زیرساخت های 
نیاز  ویژه  دستورهای  به  نیز  زمینه  این  در  اما  هستیم 

ایجاد  راستا  این  در  افزاری  نرم  کرد:  تصریح  داریم، 
از  جامع  و  مشترک  بانک  یک  بتوانیم  تا  است  شده 

باشیم. داشته  استان  مددجویان 
قالب  در  شده  جذب  اعتبارات  به  اشاره  با  وی 
حتی   18 تبصره  در  کرد:  عنوان   ،16 و   18 تبصره 
جذب  توانستیم  شده  مشخص  اعتبار  از  بیش تر 

باشیم. داشته  اعتبار 
قم  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
حوزه  در  مطلوبی  ظرفیت های  قم  در  اینکه  بیان  با 
موارد  تمام  کرد:  ابراز  دارد،  وجود  اشتغال زایی 
در  متاسفانه  اما  است  شده  انجام  بانک ها  به  معرفی 
مواجه  مشکالتی  با  بانک ها  سوی  از  وام ها  پرداخت 

. هستیم
مادی  تنها  نباید  را  فقر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ببینیم، بیان کرد: راه حل رفع فقر همیشه تسهیالت 

گوناگون  مشکالت  با  افرادی  چراکه  نیست  مادی 
وجود دارند که مشکالت مالی خود را به کل فراموش 

► کرده اند.   

◄    مدیرکل بهزیستی استان قم با بیان 
 35 قم  در  بهزیستی  هدف  جامعه  اینکه 
 25 حدود  ساالنه  گفت:  است،  نفر  هزار 
از  غیرنقدی  و  نقدی  کمک  تومان  میلیارد 
این  برای  که  می کنیم  دریافت  مردم  سوی 

می شود. هزینه  افراد 
در  پهلوانی  مهدی  فارس،  گزارش  به 
در  که  قم  استان  محرومیت زدایی  ستاد 
استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات  سالن 
هیچ  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم 
نداریم،  ویلچر  تامین  بحث  در  مشکلی 
قوانین  بحث  در  البته  کرد:  اظهار 
سمعک  و  واکر  ویلچر،  حوزه  در  مشکالتی 
مسئوالن  پیگیری  با  امیدواریم  که  داریم 

شود. رفع  ملی 
ما  اصلی  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 
هزینه های  و  درمان  هزینه های  بحث  در 
تمام  کرد:  مطرح  است،  بوده  پوشینه 

قرارداده  پوشش  تحت  را  قلو  سه  کودکان 
تعلق  آن ها  به  هزینه  کمک  سالگی   6 تا  و 

گرفت. خواهد 
اشاره  با  قم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
کربال  به  بهزیستی  از  اتوبوس  اینکه سه  به 

اتوبوس ها  این  کرد:  عنوان  شده اند،  عازم 
به گروه های معلوالن، دختران و ناشنوایان 

است. داشته  اختصاص 
وی با بیان اینکه دو هزار و 200 خانواده 
شناسایی  ملی  مسکن  طرح  برای  را 
به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  کرده ایم، 
را  ازدواج  شرایط  معلوالن  از  برخی  اینکه 
قرار  حمایت  مورد  طرح  این  در  ندارند، 
در  بهزیستی  از  نفر  4 هزار  اکنون  و  گرفته 

کرده اند. نام  ثبت  ملی  مسکن  طرح 
مواردی  در  اینکه  به  اشاره  با  پهلوانی 
مددجویان  منزل  لوازم  تامین  همچون 
کرد:  تصریح  هستیم،  همکاری  نیازمند 
از  مددجویان  منزل  لوازم  تامین  بحث 
و  است  جداگانه  جهیزیه  تامین  بحث 
یخچال  افتادن  کار  از  چون  مواردی  به 

می شود. گفته  مددجویان 
هدف  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 

نفر هستند،  35 هزار  استان قم  بهزیستی 
میلیارد   25 حدود  ساالنه  شد:  یادآور 
سوی  از  غیرنقدی  و  نقدی  کمک  تومان 
افراد  این  برای  که  می کنیم  دریافت  مردم 

می شود. هزینه 
مدیرکل بهزیستی استان قم ادامه داد: 
مستمری بگیر  و  نیازمند  خانوار  هزار   10
تومان  420 هزار  مبلغ  از  ماهانه  که  داریم 

می کنند. دریافت  تومان  میلیون   2 تا 
به  را  خیرین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ابراز  دادیم،  سوق  مراکز  ساخت  سمت 
سازمان ها  میان  الزم  هم پوشانی  اگر  کرد: 
شاهد  شود،  انجام  مختلف  نهادهای  و 

هستیم. خدمات  شدن  اثرگذارتر 
نیازمندان می شود،  به  کمک هایی که 

تامین کند را  آنها  تواند زندگی  نمی 
استاندار  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
زندگی  هزینه های  متاسفانه  گفت:  قم 

کمک ها  با  که  است  رفته  باال  قدری  به 
زندگی  به  نمی توانیم  مستمری ها  و 

ببخشیم. کیفیت  نیازمندان 
با  جلسه  این  در  نیز  مقیمی  ابوالقاسم 
در  کمک  دریافت  احساس  اینکه  به  اشاره 
متفاوت  شده  ارائه  آمارهای  با  جامعه  دل 
با  نیازمند  تعریف  کرد:  اظهار  است، 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  در  که  تعریفی 

است. متفاوت  دارد  وجود 
آبرومندی  خانواده های  داد:  ادامه  وی 
کمک،  به  نیاز  علی رغم  که  دارند  وجود 
قرار  مراکز  پوشش  تحت  آبرو  حفظ  برای 

. نمی گیرند
استاندار  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
زندگی  هزینه های  متاسفانه  افزود:  قم 
کمک ها  با  که  است  رفته  باال  قدری  به 
زندگی  به  نمی توانیم  مستمری ها  و 

► ببخشیم.    کیفیت  نیازمندان 

قم  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل      ◄
و  شناسایی  قم  استان  در  شهیده  بانوی   130 گفت: 

است. شده  احصا  آن ها  خانواده  مشکالت 
زینب عبداللهی ظهر در نشست مشاورین امور بانوان 
کرامت  سالن  در  که  اجرایی  دستگاه های  خانواده  و 
آمار دقیق  اینکه  به  اشاره  با  برگزار شد،  قم  استانداری 
زنان شهیده استان بررسی شده است، اظهار کرد: در 
استان قم 130 بانوی شهیده داریم که در دوران دفاع 

ایثار کرده اند. را  مقدس جان خود 

زنان  این  خانواده   62 مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
شهیده مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: بر اساس 
این مشکالت تقسیم بندی الزم میان دستگاه ها انجام 

است. شده 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره 
بخش  در  شهیده  زنان  یادواره  نخستین  برگزاری  به 
در  نیز  موضوع  این  با  یادواره  دو  کرد:  مطرح  کهک، 
بخش مرکزی و یک یادواره دیگر نیز در بخش خلجستان 

شد. خواهد  برگزار 

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیش از یک دهه 
کرد:  خاطرنشان  دارند،  را  جمعیت  دغدغه  که  است 
برای  را  آینده هولناک  اخیرا مقام معظم رهبری عنوان 
موضوع جمعیت بیان کرده اند که تمام فعالین این حوزه 

را به تامل و تفکر می برد.
عبدالهی با اشاره به اینکه همکاری خوبی با سازمان 
تبلیغات و کانون های مساجد شکل گرفته است، تصریح 
صفر  و  محرم  ایام  در  مبلغان  ظرفیت  از  استفاده  کرد: 
یک امر مهم است که نیازمند همکاری بیش تر سازمان 

تبلیغات در این راستا هستیم.
نیازمند  امر خانواده و جمعیت  اینکه در  بیان  با  وی 
یادآور  هستیم،  برابری  چند  و  العاده  فوق  فعالیت های 
جدیدی  گفتمان  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  شد: 

به دنیا معرفی شد. در حوزه زن و خانواده 
ادامه  قم  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
داد: در این الگو عالوه بر اینکه به الگوی بی بندوباری 
زن غربی نه گفته شد به عدم توجه به زن شرقی نیز نه 

گفته شد.  ►

◄    مدیرکل امور مالی شهرداری قم با تأکید بر اینکه 
30 درصد بودجه شهرداری قم را امور جاری و روزمره به 
خود اختصاص داده است، گفت: با الکترونیکی شدن 
درخواست ها،  به  رسیدگی  و  ثبت  فرآیندها  از  بسیاری 

اسناد و مدارک در کمتر از سه روز انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهرداد توکلی 
با اشاره به محورهای اصلی  با خبرنگاران،  در گفت وگو 
امور  داشت:  اظهار  شهرداری  مالی  امور  فعالیت های 
پیش بینی  و  مباحث سنواتی  به همراه  روزمره  و  جاری 

مجموعه  اصلی  محور  دو  آینده،  برنامه های  و  طرح ها 
است. شهرداری  اقتصادی  و  مالی 

شهرداری  مالی  آینده  مباحث  به  توجه  اهمیت  وی 
کرد:  اضافه  و  قرارداد  موردتوجه  را  جاری  امور  کنار  در 
حرکت پایدار در راستای مسائل روز و اتفاقات احتمالی 
برنامه ها،  عقب گرد  از  جلوگیری  و  بازار  و  اقتصادی 
اهمیت توجه به مسائل مالی را در محور دوم دوچندان 

است. کرده 
مدیرکل امور مالی شهرداری قم با تأکید بر اینکه 30 

درصد بودجه شهرداری قم را امور جاری و روزمره به خود 
اختصاص داده است، یادآور شد: با الکترونیکی شدن 
به درخواست ها،  و رسیدگی  ثبت  فرآیندها،  از  بسیاری 

اسناد و مدارک در کمتر از سه روز انجام می گیرد.
برای  قم  شهرداری  مدون  برنامه  بر  تأکید  با  وی 
در  کوتاهی  و  تسهیل  و  فرآیندها  کردن  الکترونیکی 
رسیدگی به درخواست های شهروندان، اذعان کرد: بعد 
از شیوع کرونا شاهد توسعه فرآیند دولت الکترونیک در 

► هستیم.      قم  شهری  مدیریت  مجموعه 

مدیرکل کمیته امداد امام استان خبر داد:  

● 23 هزار خانواده زیر پوشش کمیته امداد قم هستند   ●

کمک 25 میلیاردی مردم قم به نیازمندان بهزیستی

● جامعه هدف "بهزیستی قم"  35 هزار نفر است   ●

مدیرکل امور بانوان استانداری خبرداد؛

● احصای مشکالت خانواده ۱۳۰ بانوی شهیده استان قم   ●

● 30 درصد بودجه شهرداری قم صرف نگهداری شهر می شود   ●

اخالق را تبرئه کنید                                    

 - دورود  حسینی  مهدی  سید   - گویه  اختصاصی 
رسانه ای  فعال  و  دین پژوه 

علی  آقای  و  معاونیان  آقای  چارچوب  از  خارج  دیالوگ های 
فلسفه  یاد آوری  و  طرح  برای  فرصتی  اما  تلخ  هرچند  کریمی 
نقش  به  ویژه،  و  جوانمردی   و  پهلوانی  آیین  و  خطابه  و  وعظ 
تربیت جامعه  ایرانی - اسالمی در  آن دو در فرهنگ  اجتماعی 
و جبهه گیری تاریخی و جهاد مستمر عدالت  خواهانه  آن دو، در 

است. یکدیگر  کنار 
 ( اخالق  باید  پهلوانی  عرصه  و  خطابه  و  منبر  خروجی   
اسالمی - انسانی و باألخص شیعی( باشد که از مرام و مسلک 

دارد. سرچشمه  علیه السالم  علی  موالیمان 
غنی  سخت  جهت  این  از  ایرانی  شیعه  فرهنگ  خدا  شکر 
زرتشتی،  مسیحی،  ادیان  و  دنیا  ملل  سایر  فرهنگ  با  و  بوده 

نیست! مقایسه  قابل  غیره  و  یهود  بودائی، 
و  کریمی  آقای  نوشته  از  برداشت  سوء  با  که  اتفاق  این  اگر 
تندی های آقای معاونیان آغاز گردید، بتواند با پیش قدم شدن 
از همه  و  از دیگری  برای معذرت خواهی  بزرگوار  آن دو  از  یکی 
جامعه ای  از  نیز  و  شد  توهین  آن ها  به  میان  این  در  که  کسانی 
شود،  همراه  است  نشسته  تماشا  به  زده  حیرت  و  مبهوت  که  

است. پسند  حسین  و  علی گونه  کاری 
گاهاِن متعهد جامعه  به خوبی می دانند  اهل قلم و اندیشه و آ
دامن  این وضعیت،  در  بزرگوار،  دو  این  نقد  یا  دفاع  نوع  که هر 
ناپسند  سنت  یک  پایه گذاری  و  بزرگ  بداخالقی  یک  به  زدن 

است.
اخالق  تبرئه  برای  کنند  کوشش  همگان  حال  عین  در    
برخی  سلیقگی   کج  و  سلیقگی  بد  چنگ  از  آن  رهایی  و 
در  پهلوانی  زنده ی  و  راستین  سنت  اصالح  نیز  و  تریبون داران 

بردارند. قدمی  قهرمانان،  و  ورزشکاران  میان 
حافظه  و  می اندیشند  مردم  گاهی  آ به  که  کسانی  نیز  و   
سلب  و  تخدیر  عوامل  از  و  می دارند  پاس  را  ملت  تاریخی 
تغییر  راه  در  قدمی   - بیزارند  انسانی  و  اجتماعی  مسئولیت 
خود  که  انصاف"  و  "اخالق  از  جامعه   انحرافی  و  منحط  بینش 
احساس های  و  مسئولیت ها  نفی  و  انحراف  و  تخدیر  عامل 

-بردارند. است  شده  گاهی  آ از  و  عمل  از  غفلت  و  کاذب 
دوره ای  هر  در  دادن  نذری  فرهنگ  و  نذر  مفهوم  شک  بی 
گرسنگی  و  فقر  که  دوره ای  در  است.  داشته  را  خود  اقتضای 
مردمان  شکم  کردن  سیر  بر  نذر  فرهنگ  بنیان  می کرده،  بیداد 

است. گرفته  پا 
تفاوت،  گذشته ها  با  ما  جامعه  فعلی  نیازهای  اما  امروزه 
اطعام  کنار  در  مردم،  نیاز  تناسب  به  می طلبد  و  دارد  بسیار 
رویکرد  و  تحلیل  علیه السالم،  سیدالشهداء  برکت  با  سفره  از 
هم  بیشتری  مثبت  اثرات  که  نذر  ارزشمند  مفهوم  از  درستی 

گردد. القاء  جامعه  به  دارد 

نقد و نظر
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◄   مدیر منطقه پنج شهرداری قم یکی 
خریدوفروش  را  منطقه  این  چالش های  از 
اسناد  به  شهروندان  توجه  عدم  و  ملک 
سه  این  در  گفت:  و  دانست  قانونی 
و  اعظم)ص(  پیامبر  جمکران،  محدوده 
بلوار شهید کبیری زمین های بدون توافق 
این  سودجو  افراد  تعدادی  که  دارد  وجود 
تفکیک  غیرقانونی  به صورت  را  زمین ها 
مشکالتی  مردم  و  شهرداری  برای  و  کرده 

کرده اند. ایجاد  را 
با  گفتگو  در  قراچورلوی  زین العابدین 
آغاز  در  منطقه ای  را  پنج  منطقه  شهرنیوز، 
مسیر توسعه دانست و اظهار داشت: یکی 
خریدوفروش  منطقه  این  چالش های  از 
اسناد  به  شهروندان  توجه  عدم  و  ملک 

است. آن  قانونی 
پیامبر  محدوده  زمین های  به  وی 
و  جمکران  مقدس  مسجد  اعظم)ص(، 
بلوار شهید کبیری اشاره کرد و افزود: در 
توافق  بدون  زمین های  محدوده  سه  این 
این  سودجو  افراد  تعدادی  و  دارد  وجود 
تفکیک  غیرقانونی  به صورت  را  زمین ها 
مشکالتی  مردم  و  شهرداری  برای  و  کرده 

کرده اند. ایجاد  را 
تأکید  با  مدیر منطقه پنج شهرداری قم 
قانونی  اسناد  به  شهروندان  توجه  بر 
از  قبل  شهروندان  کرد:  تصریح  اراضی 
شهرداری  پنج  منطقه  به  زمینی  هر  خرید 
زمین  که  بگیرند  استعالم  و  کرده  مراجعه 
باشد. نداشته  قانون مشکلی  اسناد  ازنظر 

صادرشده  گواهی های  آمار  سپس  وی 
در حوزه شهرسازی منطقه 5 را از ابتدای 
سال جاری تا پایان تیرماه را مورد ارزیابی 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  و  قرارداد 
پایان تیرماه، تعداد 47 ملک بررسی، 38 
مورد   299 بانک،  از  استعالم  پاسخ  مورد 

است. ثبت شده  دفترخانه  از  استعالم 
در  همچنین  داد:  ادامه  قراچورلوی 
بنا،  احداث  پروانه  مورد   63 مدت   این 
37 مورد تمدید پروانه، 147 مورد گواهی 
کار  پایان  گواهی  مورد   18 و  تخلف  عدم 
تخلفات  مورد   19 به  و  است  صادرشده 

است. شده  رسیدگی  نیز  ساختمانی 
بر  دوباره  تأکید  با  پایان  در  وی 
خرید  هنگام  در  شهروندان  هوشمندی 

شهروندان  از  کرد:  خاطرنشان  زمین ها 
ذکرشده  موارد  به  می کنیم  درخواست 

توجه کرده و هنگام خریدوفروش زمین به 
► کنند.    مراجعه  منطقه  شهرداری 

قراردادی  و  فنی  موانع  و  مشکالت     ◄
نشست  در  قم  مترو  پروژه  راه اندازی 
سازندگی  قرارگاه  و  قم  شهرداری  مشترک 
خاتم االنبیاء)ص( مورد بررسی قرار گرفت.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  فنی  موانع  رفع  و  بررسی  جلسه   ، قم 
قراردادی پروژه مترو قم با حضور سقائیان 
السادات  هوش  سردار  قم،  شهردار  نژاد 
خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
و  عمران  کمیسیون  رئیس  دهناد  )ص(، 
حمل ونقل شورای اسالمی شهر، درویشی 

و  قم  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
سازندگی  قرارگاه  ارشد  مدیران  از  جمعی 

شد. برگزار  )ص(  خاتم االنبیاء 
جلسه  این  در  السادات  هوش  سردار 
قراردادی  و  فنی  مشکالت  به  اشاره  با 
موجود در مسیر راه اندازی پروژه مترو قم، 
و مشکالت  نمودن موانع  برطرف  خواستار 

شد. کارفرما  طرف  از 
این  از  بخشی  در  نیز  قم  شهردار 
از  همه جانبه  حمایت  اعالم  ضمن  جلسه 
هدف  را  موضوع  این  قم،  مترو  راه اندازی 

و  دانسته  استانی  مدیران  همه  مشترک 
پیمانکار  بیشتر  بخشیدن  سرعت  خواستار 

شد. پروژه  فعالیت های  به 
)ص(  خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه 
مناقصه  برگزاری  طریق  از   1390 سال  در 
قم  مترو  پروژه   EPC پیمانکار  به عنوان 
تأمین،  ساخت،  طراحی،  که  انتخاب شده 
ناوگان،  و  تجهیزات  راه اندازی  و  نصب 
تعمیر  و  یک ماهه  بهره برداری  و  آموزش 
پیمان  این  جزو  خط  یک ساله  نگهداری  و 

► است.    

◄    سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی 
زیر  سطح  گفت:  قم  کهک  شهرستان 
یک هزار  شهرستان  این  در  باغات  کشت 
انواع  آن ها  در  که  است  هکتار   500 و 

می شود. تولید  کشاورزی  محصوالت 
جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
افضلی  احمد  سید  قم،  کشاورزی 
انار،  زردآلو،  گردو،  گیالس،  کرد:  بیان 
محصوالت  مهمترین  از  فندوق  و  بادام 
توسط  که  است  کهک  شهرستان  باغی 
بهترین  در  شهرستان  این  ماهر  کشاورزان 
برای  بازار  به  و  تولید  ممکن  کیفیت 

می شود. عرضه  مردم  مصرف 
زیر  سطح  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
شامل  کهک  شهرستان  در  باغات  کشت 
پنج   تولید  میزان  با  هکتار   450 گیالس 
سطح  با  گردو  محصول،  ُتن   400 و  هزار 

زیر کشت 260 هکتار و 390 ُتن محصول 
و  هکتار   180 کشت  زیر  سطح  با  زردآلو  و 

است. محصول  ُتن   800 و  یکهزار  تولید 
دیگر  همچنین  داد:  ادامه  وی 

انار  جمله  از  شهرستان  باغی  محصوالت 
میزان  و  هکتار   150 کشت  زیر  سطح  در 
بادام  ُتن،   800 و  یکهزار  محصول  تولید 
ُتن   180 و  هکتار   100 زیرکشت  سطح  با 
محصول و نیز فندوق با 100 هکتار سطح 
زیر کشت و 100 ُتن تولید محصول است. 
از  نفر  سه هزار  گفت:  افضلی 
بهره برداران بخش کشاورزی استان قم در 
هستند  فعالیت  مشغول  کهک  شهرستان 
شهرستان  این  کشاورزان  نیاز  مورد  آب  و 
و  قنات  رشته   270 طریق  از  بیشتر 
در  موجود  چشمه های  و  چاه  همچنین 

می شود. تامین  منطقه  این 
سال  اردیبهشت ماه   19 مصوبه  طبق 
گذشته هیات دولت، بخش های جعفرآباد 
ارتقا  به  شهرستان  قم  استان  در  کهک  و 

کردند. پیدا 

و  مرکزی  بخش   2 از  کهک  شهرستان 
در  کهک  شهر  شده  است،  تشکیل  فردو 
قم  استان  جنوب  در  نیز  شهرستان  این 
قرار دارد و فاصله آن تا شهر قم حدود 30 

است. کیلومتر 
زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
بخش کشاورزی این استان در سال 850 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
 50 حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.  

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون      ◄
کننده  تولید  کارخانه های  گفت:  قم  کشاورزی 
کیفیت  افزایش  هدف  با  قم  در  طیور  و  دام  خوراک 
رتبه  شده،  تعیین  استانداردهای  براساس  محصوالت 

می شود. بندی 
کارخانه های  کرد:  بیان  اردستانی  دیان  منصور 
بهینه  به منظور  طیور  و  دام  خوراک  کننده  تولید 
جیره های  ارائه  و  مغذی  مواد  از  استفاده  سازی 
متوازن و بهره گیری از دانش روز تغذیه و تولید غذای 

یافته اند. توسعه   سالم 
تولیدات  بهبود  معاونت  راستا،  این  در  افزود:  وی 
دامی سازمان جهاد کشاورزی قم با همکاری سازمان 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام 
جهاد  وزارت  سوی  از  ابالغی  معیارهای  مبنای  بر 
به کارگیری  و  فنی  استانداردهای  اعمال  با  کشاورزی 

یک سیستم جامع ارزیابی و تعیین شاخص ها، بهبود 
ارتقای کمی و کیفی تولیدات این صنعت  بهره وری و 

داده است. قرار  کار  دستور  در  را 
طرح،  این  نخست  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
و  دام  خوراک  تولید  زمینه  در  فعال  کارخانه های 
نظر  مورد  شاخص های  مبنای  بر  قم  استان  در  طیور 
رقابتی  فضای  موضوع  این  و  شد  خواهند  رتبه بندی 
افزایش  برای  تولیدکنندگان  میان  نیز  را  سالمی 

آورد. خواهد  فراهم  خود  محصوالت  کیفیت 
نظر  مورد  هدف های  مهمترین  از  گفت:  اردستانی 
تولید کننده  بندی کارخانه های  رتبه  اجرای طرح  در 
بهره وری،   افزایش  قم،   استان  در  و طیور  دام  خوراک 
رفت  هدر  کاهش  تولید،  عملکرد  معنادار  ارتقای 
عرضه  محصوالت  پایدار  صادرات  امکان  و  خوراک 

است. بخش  این  در  شده 

گفتنی است 33 کارخانه تولید کننده خوراک دام 
و طیور در قم با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان 

هستند. فعال 
قم در زمینه پرورش دام و طیور از جمله استان های 
مطرح کشور است و میزان قابل توجهی از محصوالت 
کشور  استان های  سایر  به  قم  در  شده  تولید  دامی 

می شود. ارسال 
تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
همچنین  هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
در  استان  این  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان 
سال 850 هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تنهایی  کشاورزی 

خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 
► داده است.   اختصاص 

بازاریان  و  اصناف  مسوول کمیته      ◄
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد 
رایگان  خدمات  جهادی  »کاروان  گفت: 
هزار  نام  به  محروم«  خانواده های  به 
جمکران  روستای  در  قم  اصناف  شهید 
به مدت یک هفته فعال می شود که 120 
و  ساختمان  تعمیر  همچون  خدمت  ع  نو

انجام  جهادگران  توسط  لوازم خانگی 
شد. خواهد 

ملی  کنگره  دبیرخانه  گزارش  به 
در  عصر  خرمی  حمید  قم،  شهدای 
برنامه های  خصوص  در  گفت وگویی 
کنگره  ستاد  بازاریان  و  اصناف  کمیته 
کرد:  اظهار  قم  استان  شهدای  ملی 

گرامیداشت  مراسم  برگزاری  آستانه  در 
فعالیت های  قم  اصناف  شهید  یکهزار 

است. برنامه ریزی شده  ویژه ای 
بسته   90 و  هزار  شش  کرد:  بیان  وی 
شهدای  نام  به  مزین  معیشتی  حمایتی 
بزرگ  رزمایش  قالب  در  قم  استان 
خانواده های  بین  که  تهیه شده  ثارالله 

می شود. توزیع  استان  کم برخوردار 
هزار  یادواره  مراسم  برگزاری  از  وی 
قم  استان  بازاریان  و  اصناف  شهید 
داد  خبر  جاری  سال  شهریورماه  در 
کتاب  از  رونمایی  کرد:  خاطرنشان  و 
از  تجلیل  و  جنگ«  در  اصناف  »نقش 
شاخص  شهدای  معظم  خانواده های 

این  مهم  برنامه های  ازجمله  اصناف 
بود. خواهد  یادواره 

استان  شهدای  ملی  کنگره  دومین 
خواهد  برگزار  سالجاری  ماه  آبان  قم 

. شد
شهید   90 و  هزار  شش  قم  استان 
► است.   کرده  اسالمی  انقالب  تقدیم 

سرپرست جهاد کشاورزی کهک:

● سطح زیر کشت باغات شهرستان کهک قم یک هزار و 5۰۰ هکتار است   ●

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:

● کارخانه های خوراک دام در قم رتبه بندی می شود  ●

● کاروان جهادی خدمات رایگان در روستای جمکران قم راه اندازی می شود   ●

● مشکالت و موانع فنی و قراردادی راه اندازی پروژه مترو قم بررسی شد   ●

وجود حجم باالی زمین های بدون توافق در منطقه 5 قم

● هرگونه خریدوفروش از شهرداری استعالم شود    ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  پالک787فرعی  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
– روحانی  10473 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی خیابان روحانی 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  احمد  فرزند  یزدی  زهرا  بنام  که     42 پالک   -43
طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی 
روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/05/23 مورخ   1/5384 نامبرده 
سه شنبه مورخ 1401/06/29  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع 
ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور 
محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته 
ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت 
ارائه نماید./ )م الف  اداره  این  به  نیز  را  دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

 )15585
 1401/05/29 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  10/1400ج/774  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   10 شعبه  در  که 
ابوالقاسم سعادت عزیزی محکوم علیه محکوم است  گردیده له امیر دلیر علیه 
حق  در  عشر  نیم   و  له  محکوم  حق  در  2/565/175/575ریال  پرداخت  به 
خط  و  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  همراه  تلفن 
امیر  اقای  دعوی  موضوع   ، واحد  ان  در  مطروحه  پرونده  خصوص  در  احتراما 
دلیر به طرفیت ابوالقاسم سعادت عزیزی که اینجانب را جهت ارزیابی از اموال 
داده  قرار  امین  شخص  اختیار  در  و  جلسه  صورت  کالنتری  توسط  که  توقیفی 
وسایل  نگهداری  محل  به  خواهان  معیت  در   1400/12/13 تاریخ  در  شده 
می  مالحظه  بازدید  ضمن  و  عزیمت   50 کوچه  جنب  نیروگاه  در  واقع  توقیفی 
متعلق  قطعات  لیکن  بوده  بدنسازی  ورزشی  های  دستگاه  توقیفی  اموال  شود 
)شاسی(  اسکلت  فقط  و  شده  جداسازی  ها  دستگاه  روی  از  ها  دستگاه  به 
و  نبوده  به عنوان دستگاه ورزشی میسور  ارزیابی  لذا  دستگاه ها موجود است 

میزان ارزش انها به عنوان ضایعات قابلیت ارزیابی می باشد. در این خصوص 
متخصین  با  مشاوره  و  بدنسازی  های  باشگاه  به  مراجعه  و  جامع  تحقیقات  با 
ضمن  است  ممکن  کارغیر  به  اماده  دستگاه  عنوان  به  گذاری  قیمت  نتیجتا 
در  را  ها  دستگاه  نام  وسایل  بودن  ناقص  دلیل  به  نیز  مربوطه  کالنتری  اینکه 
میزان  شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  با  لذا  است  ننموده  ذکر  جلسه  صورت 
 1548 ارزش وسایل توقیفی براساس توزین صورت گرفته کل قطعات موجود 
دوازده  مبلغ  به  کیلوگرم  هر  مبنای  بر  انها  ارزش  و  بوده  وزن  دارای  کیلوگرم 
میلیون  هیجده  مبلغ  معادل  185/760/000ریال  مبلغ  جمعا  تومان  هزار 
اجرت  ضمنا  گردد.  می  ارزیابی  و  براورد  تومان  هزار  شش  و  هفتاد  و  پانصد  و 
به   09127547412 شماره  همراه  تلفن  خط  شد.  دریافت  نقدا  کارشناسی 
مبلغ 60/000/000ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/8 
تلفن  خط  خصوص  در  و   11/15 الی   11 ساعت  منقول  اموال  خصوص  در 
جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/45 الی   11/30 ساعت  همراه 
مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 

مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری  از طریق 
این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده 
نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  تمایل  و در صورت  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد  پایه  قیمت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  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  نپردازد سپرده  را  اموال 
شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
بوستان نوبهار به زودی به 

بهره برداری می رسد 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: بوستان 
محله ای نوبهار به زودی به بهره برداری می رسد.

قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
نوبهار  محله  در  محله ای  بوستان  احداث  با  اشاره  با  جوادیان  پیام 
از رویکردهای مدیریت شهری در زمینه فضای سبز  اظهار کرد: یکی 
محدوده  در  سبز  فضای  توسعه  و  محالت  سبز  فضای  توسعه  شهری، 
توسعه  برای  جاذبه  ایجاد  و  بافت  احیای  راستای  در  فرسوده  بافت 

است. محله 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
عملیات  و  بوده  کار  دستور  در  جاری  سال  در  که  پارک هایی  از  یکی 
در  و  نوبهار  محله  در  است،  انجام شده  گذشته  سال  در  آن  عمرانی 

است. یک  منطقه  شهرداری  محدوده 
شده  آغاز  گذشته  سال  پروژه  این  عمرانی  عملیات  اینکه  بیان  با  وی 
و هم اکنون در مرحله کاشت فضای سبز است گفت: طراحی کاشت 
اصول  رعایت  با  کاشت  طراحی  در  شده  تالش  و  انجام شده  مجموعه 
فنی و زیبایی منظر حداقل سطوح چمن کاری را داشته و از گونه های 

کنیم. استفاده  قم  اقلیمی  با شرایط  مناسب  و  سازگار 
و  کم  فاصله  با  پارک  حاشیه  در  مسکونی  منازل  قرارگیری  جوادیان 
شیب دار بودن را از محدودیت های این پروژه ذکر کرد و افزود: تالش 
شده از گونه های با نیاز آبی کم استفاده شده و با اقدامات پیشگیرانه 
محمدی،  گل  از  استفاده  کنیم؛  جلوگیری  منازل  به  آب  نفوذ  از 

است. دیده شده  پروژه  این  کاشت  طرح  در  و…  خرما  انار،  زیتون، 
وی استفاده از گونه های گل دار و پوششی را از اولویت های این پروژه 
و  است  مترمربع  هزار   2 حدود  عرصه  این  مساحت  گفت:  و  کرد  ذکر 
استفاده  که  انجام شود  به صورتی  نیز تالش شده  در طراحی کاشت 

آبیاری تحت فشار صورت گیرد. از  کامل 

آغاز اجرای پروژه 
پیاده روسازی خیابان شهید 

رئیس کرمی قم
عملیات  اجرای  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
عملیات  آغاز  از  دارد،  ادامه  جدیت  با  منطقه  سطح  پیاده روسازی 
 10 بالغ بر  اعتباری  با  کرمی  رئیس  شهید  خیابان  پیاده روسازی 

داد. خبر  ریال  میلیارد 
با  ترکمن  احمد  قم،  شهرداری  شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
اشاره به آخرین وضعیت احداث پیاده راه در خیابان شهید کرمی این 
پیاده روسازی  و  سازی  کف  گسترده  عملیات  داشت:  اظهار  منطقه 
پیاده روسازی  حاضر  حال  در  که  است  اقدام  دست  در  منطقه  سطح 
فرسوده  پیاده روهای  مابقی  و  شده  آغاز  کرمی  رئیس  شهید  خیابان 

دارد. قرار  کار  دستور  در  نیز 
پیاده روها  به ویژه  شهری  فضاهای  مناسب سازی  اینکه  بیان  با  وی 
جهات  از  اقدامات  این  کرد:  تصریح  است  اساسی  مباحث  از  یکی 
تأثیر  شهروندان  زندگی  در  ترافیکی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف 

دارد. برجسته ای  نقش  و  عمده 
مدیر منطقه شش شهرداری قم هدف از اجرای این پروژه ها را ارتقاء 
در  تسهیل  به منظور  شهر  سطح  پیاده روهای  مناسب سازی  و  کیفیت 

زیبایی بصری عنوان کرد. و  و مرور عابران  عبور 
قبل  کرد:  ابراز  شهروندان  تعامل  از  قدردانی  ضمن  پایان  در  ترکمن 
در  و فاضالب  آب  با   پیاده روسازی، هماهنگی الزم  انجام عملیات  از 

است. انجام شده  شبکه  اصالح  و  توسعه  خصوص 

خبـر
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

دوم  خانه  شرق«  »هنر  کارگاه      ◄
سختی  که  است  هنرمندی  دختران 
اثر هنری سنجاق  به لطافت یک  را  کاشی 

. می کنند
را  انبر  غالمحسین زاده:  وجیهه 
فشارش  و  کاشی  گوشه  یک  می گذارد 
به  دست هایش  بین  در  کاشی  می دهد. 
زحمت شکسته و یک سانتی متر می شود. 
انحنای  و  می کند  تنگ تر  را  چشم هایش 
با  است  قرار  می کند،  بیشتر  را  کاشی 
بقیه  کنار  را  آن  چوب  چسب  و  پنس 
با  قباًل  که  بنشاند  اشکی شکل  کاشی های 
شکل  و  شکسته  دستش  توی  انبر  همین 
داده تا همگی کنار هم ُدم  طاووسی شوند 
و  سخت  کاشی های  همین  با  دارند  که 
می گیرند.  جان  او  تابلوی  روی  بی جان 
منتظری  لحظه  هر  که  است  زنده  آن قدر 

بزند. پر  و  شود  بلند  تابلو  روی  از 
جشنواره  قرمز،  و  نارنجی  و  آبی  و  سبز 
با کاشی هایی سختی  پا کرده اند.  به  رنگ 
داده،  فرم شان  او  زنانه  دست های  که 
ضلعی های  چند  و  مثلث  دایره،  مربع، 
دیگری که هر کدام با نظم جای خودشان 
هم  دست  به  دست  و  کرده اند  پیدا  را 
ثبت  طاووس  چهره  از  عکسی  تا  داده اند 

. کنند
توی  نیست،  طاووس  همین  هم  فقط 
شده  پر  اینجا  دیوارهای  روی  و  قفسه ها 
به  کاشی  با  که  دخترانی  دست  هنر  از 
همه چیز رنگ و روح داده اند، از تابلوها و 
آینه های کاشی کاری شده گرفته تا حوض 
با  شده  پوشیده  کاسه های  و  پادری  و 
طرح های  بعضی ها  شکسته،  کاشی های 
اصالت  هم  بعضی های شان  و  دارند  مدرن 

کرده اند. حفظ  را  سنتی  طرح های 
جایی  است،  شرق  هنر  کارگاه  اینجا 
از  هفتادی  دهه  دختر  یک  همت  به  که 
جرقه  حاال  و  شده  اندازی  راه   93 سال 
دیگری  دخترهای  اشتغال  و  هنرآموزی 
به کارند  مشغول  همین جا  که  است  شده 
کاشی  را  آدم ها  فقط  خودشان  قول  به  و 

ند. نکرده ا
و  معماری  لیسانس  طبسی،  محدثه 
ارشد مدیریت پروژه اش را در حالی گرفته 
رنگ  و  کاشی  با  را  وقتش  بیشتر  امروز  که 
می گذراند.  بندکشی  پودر  و  انبر  گاز  و 
واحدهای  از  یکی  پروژه  توی  بار  اولین 
او  برای  شکسته  کاشی های  درسی اش، 
خودش  گفته  به  که  این طور  شدند،  مهم 
شکسته  کاشی های  کردن  پیدا  برای 
در  و  کاره  نیمه  ساختمان های  سراغ 
پروژه  انجام  »برای  می رفت.  بنایی  حال 
کاردانی  مقطع  درسی  واحدهای  از  یکی 
شدم،  آشنا  شکسته  کاشی  هنر  با  که  بود 
آموزشی  و  بود  آشنایی  حد  در  فقط  اما 
پروژه  همین  اجرای  برای  نبود،  کار  در 
داشتند  بنایی  که  ساختمان هایی  سر 
و دو گونی ضایعاتی جمع کردم،  می رفتم 
شکستن  کنار  حد  در  کار  کل  اینکه  با 
یک  با  کاشی هایی  دادن  قرار  و  کاشی ها 
همان  اما  بود  همدیگر  کنار  رنگ  طیف 
من  شدن  عالقه مند  برای  جرقه ای  پروژه، 

شد.« شکسته  کاشی  هنر  به 
بیشتر  سال ها  از  بعد  حاال  که  عالقه ای 
با  اولیه  آشنایی  از  بعد  است.  شده  هم 
و  اینترنت  یاری  به  شکسته  کاشی  هنر 
به  قدم  را  کارش  که  بود  آن  آموزش های 
پروژه های  تا جایی که حاال  برد  قدم پیش 
»آن  می کند؛  مدیریت  را  شهری  بزرگ 
کاشی  برای  خاصی  آموزشی  کالس  زمان 

خاطر  به  نمی شد  برگزار  قم  در  شکسته 
صورت  به  بیشتر  کردم  سعی  همین 
اولین  و  بگیرم  یاد  را  هنر  این  خودآموز 
خودم  خانه  جلومبلی  میز  روی  را  پروژه ام 
کارهای دیگری مثل  بعم هم  و  اجرا کردم 
کار  را  کوچک  کاسه های  و  حوض  و  تابلو 
را  کارم  نتیجه  اطرافیان  که  بعد  کردم، 
تشویق  کار  گسترش  به  دیدند،  خانه   توی 
به  کم  کم  که  بود  زمان  همان  از  و  کردند 

افتادم.« آموزش  فکر 

جوان،  هنرمند  این  گفته  به  که  فکری 
حاال به آموزش حدود 300 هنرجو از سال 
از  آنها  از  بسیاری  که  93 ختم شده است 
به قم می آمدند؛ »در حال  شهرهای دیگر 
در  مستقیم  صورت  به  نفر   5 هم  حاضر 
 10 حدود  هستند،  کار  به  مشغول  کارگاه 
نفر هم در منزل کار می کنند اما با کارگاه 

کرده  اند.« حفظ  را  ارتباط شان 
تولیدات  می گوید  طبسی  که  آن طور 
دسته  دو  به  بیشتر  آنها  شکسته  کاشی 
داخلی  دکوراسیون  و  دکوراتیو  محصوالت 
و  ناهارخوری  میزهای  آینه،  جمله  از 
مختلف،  سایزهای  در  ظرف ها  خاطره، 
دیگر  محصوالت  و  آب نماها  و  حوض ها 
مثل  شهری  پروژه های  و  چنینی  این 
تقسیم  شهری  المان های  و  دیوارنگاره ها 
در  که  پروژه هایی  همان  از  می شوند. 
برخی  و  زیرگذرها  توی  گذشته  سال های 
مختلف  شهرهای  در  شهری  سازه های 
شهرها  به  وجودشان  با  که  می شوند  دیده 
توی  هم  تیمش  و  طبسی  داده اند،  رنگ 
در  و  داشته اند  آتش  بر  دستی  حوزه  این 
شهری  مختلف  پروژه های  اخیر  سال های 

کرده اند. اجرا  را 
جمله  از  قرچک  دیواری  پروژه 
بوده  طبسی  شهری  شاخص  پروژه های 
اجرایی کرده  را  آن  بارداری  که در شرایط 
دو  هفته ای  تمام،  سال  »یک  می گوید:  و 
در  را  قرچک  خطرناک  بسیار  جاده  روز 
همسرم  به همراه  بودم  باردار  که  شرایطی 
اجرای  روی  دقیق  طور  به  که  می رفتم 
نظارت  قرچک  زیباشهر  زیرگذر  پروژه 
را  دورتری  راه های  اما  او  باشم«.  داشته 
هم برای این عشق و عالقه اش رفته است، 
در  برجی  ساختمان  دیواری  پروژه  اجرای 
دکوراسیونی  پروژه های  دیگر  از  هم  اهواز 

است. کرده  اجرا  طبسی  که  بوده 
پروژه اش که می پرسیم  از مهم ترین  اما 
تابلو  »پروژه  می برد،  را  کار  یک  اسم  فقط 
پروژه ای  زینب)س(«،  حضرت  حرم  هدیه 
کلید  قبل  سال  دو  از  تیمش  و  او  که 
طی  را  پایانی اش  مراحل  حاال  و  زده اند 
می گوید:  طبسی  که  طور  آن  می کند، 
آستان  تولیت  به  تقدیمی  پروژه  »این 
از  پیش  سال  دو  که  است  زینب  حضرت 
کردیم،  شروع  زینب  حضرت  شهادت  روز 

پیش  را  کار  دقت  با  و  آرام  دوسال  این  در 
را  نهایی  مراحل  حاضر  حال  در  و  بردیم 
روغن  رنگ  ترکیب  کار  این  می کند،  طی 
رنگ  از  بدنه  که  طوری  است  کاشی  و 
روغن و داخل رواق ها همگی کاشی شده 

است.«
با  متری  دو  حدود  تابلوی  »این 
تا  کار  ابتدای  از  نفر   10 هنر  و  همکاری 
به امروز ادامه پیدا کرده که همگی کار را 
گفته  طبسی  را  این  برده اند«،  پیش  دلی 
زمان  در  بچه ها  »همه  می دهد:  ادامه  و 
بودند،  وضو  با  پروژه  این  روی  کردن  کار 
حاجت  که  می گفتند  حتی  بعضی ها 
کار،  صد  صفرتا  اینکه  برای  و  گرفته اند 
هستیم  این  دنبال  است  شده  انجام  دلی 
زینب  حضرت  حرم  تولیت  با  بتوانیم  که 
بچه هایی  حداقل  بتوانیم  و  کنیم  مذاکره 
بوده  دوش شان  روی  کار  اصلی  بار  که 
مستقیم  و  ببریم  بانو  حرم  زیارت  به  است 

کنیم.« حرم  تولیت  تقدیم  را  تابلو 
همین  از  یکی  حسینی«  »انوار 
همین  در  را  آموزش  که  است  هنرمندانی 
کار  در  آن قدر  حاال  و  کرده  شروع  کارگاه 
تابلوی  در  که  شده  حرفه ای  خودش 
حضرت  حرم  به  اهدایی  شکسته  کاشی 
زینب هم نقش داشته، از شروع کارش که 
برای  طبسی  »خانم  می گوید:  می پرسم 
و  داشت  نیرو  به  نیاز  اهواز  دیواری  پروژه 
گهی داده بودند و من از همان جا بود که  آ
با کارگاه هنرشرق آشنا شدم، مدت ها بود 
می گشتم  قم  در  جایی  همچین  دنبال  که 
برای  می خواستم  و  بودم  نکرده  پیدا  اما 
بعد  اما  بروم  تهران  تا  کار  این  یادگیری 
خوشحال  خیلی  دیدم  را  گهی  آ اینکه  از 
و  کردم  آموزش  به  بالفاصله شروع  و  شدم 
ُبرش های اولیه دایره و مربع و … را سریع 

همکاری  اهواز  پروژه  توی  و  گرفتم  یاد 
کردم.«

دستی  هم  این  از  قبل  که  حسینی 
مثل  هنری  مختلف  رشته های  آتش  بر 
است،  داشته  طراحی  و  کریستال 
شکسته  کاشی  به  زود  »خیلی  می گوید: 
خانه  برای  آن  از  بعد  و  شدم  مسلط  هم 
کاشی  با  خوری  ناهار  میز  یک  خودم 
کار  طور  همین  و  کردم  درست  شکسته 
حتی  و  دادم  ادامه  خانه  و  کارگاه  توی  را 

راه  فروش محصوالتم هم  برای  یک سایت 
حال  در  کارگاه  توی  هم  حاال  انداختم. 
بتوانیم  که  هستیم  محصوالتی  تولید 

کنیم.« برپا  نمایشگاه 
مثل  روزها  این  هم  عدالت«  »سمانه 
تولید  مشغول  سخت  حسینی  انوار 
است،  شکسته  کاشی  دکوراتیو  کارهای 
او که از دیگر هنرجویان کارگاه بوده حاال 
و دست  نوعی شخص دوم کارگاه  به  دیگر 
او  هم  آموزش  توی  و  است  طبسی  راست 
به  نوجوانی  همان  »از  می کند:  کمک  را 
هنر عالقه مند بودم، خیاطی و رنگ روغن 
را هم کامل بلد بودم اما باز هم دنبال یک 
تا  که  باشد  ویژه  و  خاص  که  بودم  هنری 
شکسته  کاشی  کارهای  که  پیش  سال   4
موقع  همان  از  دیدم،  را  طبسی  خانم 
عالقه مند شدم و آموزش را شروع کردم.«
روزی  یک  که  آنهایی  همه  انگار 
شده  باز  اینجا  به  آموزش  برای  پای شان 
را  روحشان  هم  و  گرفته اند  یاد  هنری  هم 
سادات  »سمیه  نمونه اش  داده اند،  جال 
چاوشی زاده« است که داستان آشنایی او 
و هنر شرق بر می گردد به چند سال پیش 
افسردگی  بیماری  درگیر  حدودی  تا  که 
این  متوجه  همسرش  تنها  و  بود  شده 
به  رسیدن  برای  و  بود  شده  موضوع 
تصمیم  همسرش  پیشنهاد  به  سالمتی 
گرفت که در یک کالس هنری شرکت کند 
شد. باز  اینجا  به  پایش  که  شد  اینطور  و 

بعد  می گوید  چاوشی زاده  که  آن طور   
معرق  هنر  آموزشی  دوره  گذراندن  از 
هنری  تیم  یک  هنرآموزان  سایر  با  کاشی 
مختلف  پروژه های  در  و  دادند  تشکیل  را 
اعم از شهری و خصوصی همکاری کردند 
حضرت  حرم  تابلوی  بهترینش  او  برای  که 

است. بوده  زینب)س( 

نگران  طبسی  همه،  این  با  اما 
اشتیاق  و  عالقه  این  سرکوب شدن 
دلیل  است،  یادگیری  به  شاگردانش 
اقتصادی  ناگوار  شرایط  هم  نگرانی اش 
حال  در  فروش  بستر  او،  گفته  به  است. 
توزیع  تا  تولید  چرخه  آشیل  پاشنه  حاضر 
تولید  در  »ما  است؛  شکسته  کاشی  هنر 
هیچ مشکلی نداریم اما به خاطر مشکالت 
به  حاضر  حال  در  فروش  بستر  متعدد، 
بخش  است؛  شده  محدود  مجازی  فضای 

که  بود  صادرات  ما  محصوالت  فروش  مهم 
در حال حاضر به خاطر شرایط تحریمی و 
است.« شده  متوقف  اقتصادی  مشکالت 

اولیه  مواد  و  تجهیزات  قیمت  گرانی 
فروش  کار  که  است  دیگری  مشکل 
طبسی  که  آن طور  می کند،  سخت  را 
کاشی  تابلوی  یک  »قیمت  می گوید: 
شروع  تومان  میلیون   5 از  شکسته 
روی  ابتدا  از  ما  خاطر  همین  به  می شود، 
بودیم  نکرده  فکر  تولیدمان  دستی  فروش 
از  بود،  صادرات  روی  اصلی مان  تمرکز  و 
کشورهایی مانند ترکیه و عراق و آلمان هم 
گذشته  سال های  در  و  داشتیم  مشتری 
سال  سه  در  اما  گرفت  صورت  صادرات 
گذشته به خاطر شرایط تحریمی و به ویژه 
بحث  واکسیناسیون  نشدن  کامل  و  کرونا 

شد.« همراه  وقفه  با  هم  صادرات 
حاال هم به همین خاطر به فکر افزایش 
برگزاری  با  تا  افتاده اند  تولیدات خودشان 
بخشی  شاید  اختصاصی،  نمایشگاه  یک 
طبسی  کنند.  حل  را  عرضه  مشکالت  از 
و  ارگان ها  از  »خیلی  است:  معتقد 
ارزش  حتی  دهنده  سفارش  سازمان های 
بازاری  نگاه  و  نمی دانند  را  هنری  کار 
پروژه های  از  بسیاری  در  مثاًل  دارند، 
کارشان  که  هنرمندانی  جای  به  شهری 
ساختمان سازی  کارگران  است،  تخصصی 
پروژه  اجرای  هزینه  فقط  که  می آ ورند  را 
برای  را  کار  این ها  همه  شود،  کمتر 
می کند.« دلسرد  را  او  و  سخت تر  هنرمند 

متولی  نهادهای  اگر  است  معتقد  او 
صنایع  می کردند،  حمایت  هنرمندان  از 
قم  ویژه  به  و  ایران  در  این طور  دستی 
دغدغه  بدون  هنرمند  و  نمی ماند  مهجور 
تولید  به  می توانست  محصوالتش،  فروش 

► بپردازد.  

مدیرشرکت خدمات کشاورزی:
 ۱9 هزار و 5۰۰ تن کود 

سولفات پتاسیم در قم تولید شد

تامین  راستای  در  گفت:  قم  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
نیاز کشور به کودهای شیمیایی، طی سال های اخیر 19 هزار و 500 

تولید شده است. این استان  پتاسیم در  ُتن کود سولفات 
خودکفایی  سیاست های  اجرای  راستای  در  کرد:  بیان  زند  حسین 
داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  و  کشاورزی  بخش  در  کشور 
قرارداد  طی  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  شیمیایی،  کودهای 
با تولیدکنندگان داخلی، کودهای شیمیایی مورد نیاز کشور را تامین 

. می کند
تولید و خودکفایی  انجام شده طی سال های اخیر در  اقدام های  وی 
و  کرد  ارزیابی  مثبت  بسیار  و  سابقه  کم  را  پتاسه  و  فسفاته  کودهای 
اخیر  سال  چند  این  در  آمده  به عمل  تالش  و  برنامه ریزی  با  افزود: 
مقدار 19 هزار و 500 ُتن کودهای سولفات پتاسیم گرانوله و پودری 
تولید  واحدهای  منعقده  قراردادهای  محل  از  کشاورزان  نیاز  مورد 

شده است. توزیع  کشور  سطح  در  و  تولید  قم  استان  در  کننده 
 زند درباره تامین و تدارک کودهای پتاسیمی مورد نیاز کشور از محل 
مقدار  تولید  قرارداد  نیز  سالجاری  در  افزود:  داخلی  تولیدکنندگان 
شیمیایی  کودهای  کنندگان  تولید  با  پتاسه  کودهای  ُتن  سه هزار 
تاکنون  آن  محل  از  که  منعقد  کشور  نیاز  تامین  برای  استان  داخل 
مقدار یک هزار و 400 ُتن تولید و توزیع شده است و مابقی این فرآیند 

رسید. خواهد  انجام  به  شده  زمانبندی  برنامه  طی  نیز 
که  است  گیاهان  رشد  برای  نیاز  مورد  عناصر  حاوی  پتاسیم  سولفات 
قرار  استفاده  به عنوان کود مورد  مانند کشاورزی  در صنایع مختلفی 

می گیرد.

رییس اداره طرح و برنامه صنعت، معدن و تجارت قم:
۳۰ میلیون جفت انواع کفش در 

قم تولید می شود
رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: 
میلیون   30 سال جاری  پایان  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی  اساس  بر 
عرضه  مصرف  بازار  به  و  تولید  قم  در  پایپوش  و  کفش  انواع  جفت 

می شود.
بیان  ناطق  روابط عمومی سازمان صمت قم، محمد جواد  به گزارش 
کرد: در همین رابطه از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بیش  از 16 
قم  استان  صنعتی  واحدهای  در  کفش  و  پایپوش  انواع  جفت  میلیون 
تولید و به بازار عرضه شده است که این میزان تولید نشان از موفقیت 

برنامه ریزی انجام شده در این بخش دارد.
امسال  برنامه  درصد   54 شده  یاد  مدت  طی  که  این  به  اشاره  با  وی 
محقق  کفش  تولید  زمینه  در  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
این  تولید  عرصه  در  فعال  صنعتگران  از  حمایت  افزود:  شده است، 
و  گرفته است  صورت  هدف گذاری  تحقق  برای  مهمی  عامل  محصول 
مقدار  از  سال جاری  پایان  تا  قم  در  کفش  تولید  میزان  امیدواریم  ما 

شود. بیشتر  نیز  شده  تعیین 
داد:  ادامه  قم،  در  شده  تولید  کفش  باالی  کیفیت  به  اشاره  با  وی 
بر  عالوه  استان  این  صنعتی  واحدهای  در  شده  تولید  کفش های 
خاص  جایگاه  نیز  بین المللی  بازارهای  در  داخلی،  بازار  نیاز  به  پاسخ 
برای  توجهی  قابل  اقدام های  اخیر  سال های  طی  و  دارد  را  خود 
شده است. انجام  جهان  مختلف  کشورهای  به  محصول  این  صادرات 

سایر  با  رابطه  در  قم،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  گفت:  ناطق 
افزایش  راستای  در  نیاز  مورد  راهبردهای  نیز  صنعتی  محصوالت 
را  جدید  شغلی  فرصت های  ایجاد  و  بیشتر  درآمدزایی  تولید،  میزان 
تدوین کرده است و نحوه پیشرفت آن را به طور مستمر رصد می کند.
از جمله خوشه های صنعتی موفق در قم است  خوشه  کفش ماشینی 
استان  توجه  قابل  ظرفیت های  از  استفاده  با  حوزه  این  فعاالن  و 
و  داخلی  بازارهای  به  را  خود  تولیدی  محصوالت  کفش،  صنعت  در 
صنعت  در  تولیدی  واحد   300 حدود  می کنند؛  صادر  بین المللی 
شغل  هزار  پنج  از  بیش  صنعت  این  همچنین  است،  فعال  قم  کفش 

آورده است. وجود  به  غیرمستقیم  شغل  هزار   20 و  مستقیم 

خبـر
گزارشی از کارآفرینی هنری دختر جوان قمی

● طلوع رنگ ها در هنر شرق    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  یزدی  کریمی  حسین  مرحوم  وراث  از  وکالت  طی  رنجبران  حامد  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   2677/7/310 پالک  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  قم   86 دفترخانه 
ثبت قم در دفتر 198 صفحه 181 به نام وی ثبت و سند صادره مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
گهی  را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
با مدارک خود  را همراه  باشند مراتب  انجام معامله  یا  و  نزد خود  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  می گردد 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )15593 الف  )م 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

آقای حامد رنجبران طی وکالت از وراث مرحوم حسین کریمی یزدی با ارائه دو برگ استشهادیه شهود مصدق در دفترخانه 
86 قم اعالم داشته که سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 2677/7/366 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر 
198 صفحه 202 به نام وی ثبت سپس تمامی سه دانگ از آن طی سند 22182 مورخ 1356/10/26 دفتر 20 قم به 
غالمرضا سعادتی منتقل شد و سند صادره مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا مراتب 
گهی می گردد تا چنانچه کسی  به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 
10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15593(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 
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جستجوی دنیای واقعی در 
فضای مجازی                                    

مهندسی  دکترای  امیری  فتانه  دکتر   - گویه  اختصاصی 
قیت  خال

به  گویه«   »روزنامه  برای  یادداشتی  در  امیری  فتانه  دکتر 
مناسبت 25اگوست ، روز جهانی دنیای مجازی ، بااشاره به 
اهمیت آن درزندگی امروره می نویسد: بسیار اهمیت دارد که 
سواد رسانه ای و اطالعات کاربران نسبت به خطرات این فضا 
افزایش داده شود و فعالیت های مثبت و اثرگذار مورد حمایت 
و  واقعی  دنیای  دو  با  را  جهان  باید   . گیرند  قرار  ترغیب  و 
مجازی در یک گستره چند بعدی که نیازدنیای امروزی است 
بخوبی شناخت وبکار گرفت و از حریم شخصی ، خانوادگی ، 

ملی و جامعه انسانی مراقبت و محافظت کرد.
انسان موجودی رویا پردازو ایده ال گراست .  رویا هایی بی 
تکنولوزی  به   که  رویاهایی    . منتها  بی  هایی  خواسته  و  انتها 
رویاها  مرز  و  حد  هم  تکنولوژی  مقابل  در  و  بخشید  سرعت 
دنیایی  تکنولوژی   . کشاند  او  تصورات  ماورای  به  را  انسان  ی 
انسان  پای  واقعی  پیش  زندگی  بندهای  و  از قید  فارغ  مجازی 
. گستردگی  باشد  او  رویاهای  و  ها  تا جوابگوی خواسته  گشود 
قابلیت ها ، تنوع ، تعدد ، تکثر و امکان دسترسی همه افراد با 
دنیای مجازی  ازجذابیت های  امکانی   و  توان  و هر  ویژگی  هر 
انسان  واقعی  زندگی  در  را  خود  جایگاه  سرعت  به  که  است 
دنیایی  مجازی  دنیای   . داد  قرار  الشعاع  تحت  را  آن  و  کرد  باز 
و  ها  مزیت  و  است  امروزی  واقعی  دنیای  در  ناپذیر  اجتناب 
ناپذیر هستند ولی قابل کنترل  معایب آن هم هر چند اجتناب 

 . هاست  انسان  اهداف  و  نیازها  اساس  بر  هدایت  قابل  و 
محیط  یک  با  را  ما  عمال  که  است  پدیده  یک  مجازی  دنیای 
امروزی  دنیای  در  زیاد  جمعیت   . کند  می  مواجه  فراگیر 
شود  می  دیده  بشر  های  خواسته  و  نیازها  در  که  تغییراتی  و 
مرزهای  فراسوی  که   مجازی  دنیایی  ساختن  ضرورت 
را  است  حقیقی  دنیای  های  محدودیت  ماورای  و  جغرافیایی 
دنیای  از  ای  عمده  بخش  زود  خیلی  و  کرد  ایجاد  انسان  برای 
مجازی  دنیای  حاضر  حال  در   . نمود  اشغال  را  بشر  واقعی 
این   . دارد  باالیی  که ظرفیت های  است  ازنظام هستی  بخشی 
ظرفیت ها می تواند به موقعیت ها و رویدادهای بزرگ سودمند 
به  جبران  قابل  غیر  های  آسیب  یا  و  شود  تبدیل  بشریت  برای 
بد  و  خوب  شرایط  این   . کند  وارد  انسانی  نسل  بقای  و  هویت 
وجود  هم  واقعی  زندگی  در  زا   آسیب  یا  سودمند  کاربردهای  و 
داشته و ادامه خواهد داشت . همانگونه که مدیریت در زندگی 
مجازی  دنیای  دارد  اهمیت  زندگی  سالمت  حفظ  برای  واقعی 
مدیریت  به  آن  صدمات  از  جلوگیری  و  پیشگیری  نیزبرای 

. است  نیازمند  هوشمندانه 
امروزه دنیا ناچار از پذیرش رویکرد دو فضایی است . دنیای 
فضا  دو  این  و  شده  طراحی  واقعی  دنیای  اساس  بر  مجازی 
نگاه  باید   . زنند  می  رقم  را  امروزی  بشر  دنیای  هم  موازات  به 
به  ابزاری  نگاه  جایگزین  را  ارزشمند  اجتماعی    ، فرهنگی 
فضایی  به  تبدیل  را  مجازی  دنیای  باید   . کرد  مجازی  دنیای 
طبیعتا   . نمود  واقعی  دنیای  ارزشمند  خالهای  جبران  برای 
و  کارامدتر  و دقیق مدیریت شود  اگر درست  رویکرد دو فضایی 
کاربردی تر و نهایتا ارزشمندتر خواهد بود . جهان امروز جهان 
و  فردی  رشد  زمینه  توانسته  که  است  ارتباطات  مرز  و  حد  بی 
فضای   . کند  ایجاد  جوامع  و  افراد  خیلی  برای  را  اجتماعی 
محتوا  تولید   ، فراوان  اطالعات  کسب  امکان  افراد  به  مجازی 
مخاطب  که  است  لحاظ  بدین  و  است  داده  را  خالقیت  رشد  و 

 . است  کرده  کاربرفعال  به  تبدیل  را  منفعل 
چه باید کرد که دنیای مجازی و دنیای واقعی از امنیت الزم 
برخوردار شود و هر دو فضا آرامش و رشد انسان را تضمین کنند 
؟ ارایه فعالیت ها و محتواهای مثبت در فضای مجازی به رشد 
و گسترش فضای امن کمک می کند و فضا را برای آسیب های 
واقعی  دنیای  همچون   . نماید  می  تر  تنگ  آن  معایب  از  ناشی 
برتعامالت  معین  و  مشخص   ، محکم  مقرراتی  و  قوانین  با  باید 
گیرد  صورت  مدیریت  و  نظارت  کابرها  مجازی  های  فعالیت  و 
امن زندگی  نیز رعایت شود و حریم  این فضا  افراد در  تا حقوق 
سودجویی  مورد  طلبان  فرصت  توسط  افراد  آرامش  و  امنیت  و 
. بسیار اهمیت دارد که سواد رسانه ای و اطالعات  قرار نگیرد 
کاربران نسبت به خطرات این فضا افزایش داده شود و فعالیت 
باید   . گیرند  قرار  ترغیب  و  حمایت  مورد  اثرگذار  و  مثبت  های 
جهان را با دو دنیای واقعی و مجازی در یک گستره چند بعدی 
از  و  گرفت  وبکار  شناخت  بخوبی  است  امروزی  نیازدنیای  که 
و  مراقبت  انسانی  جامعه  و  ملی   ، خانوادگی   ، شخصی  حریم 

 . کرد  محافظت 

یادداشت
شیخ  حسن   - گویه  اختصاصی      ◄

حائری 
که  داشتی  دریاد  حائری  شیخ  حسن 
بااشاره  کرده  ارسال  گویه  روزنامه  برای 
ووظیفه  زیست  محیط  اهمیت  به 
همین   : نویسد  می  مسئوالن  سنگین 
جمهور  رئیس  که  بود  پیش  ماه  چند 
دست  نهادهای  و  مسئوالن  به  محترم 
اندرکار تأمین هوای پاک، یعنی عمال به 
همه مسئوالن و نهادهای کشور نهیب 
انسان  هر  حیاتی  نیاز  تنفس،  که  زد 
آلودگی  جدی  معضل  رو  این  از  و  است 
باید به صورت ریشه  هوا و گرد و خاک 

شود. حل  ای 
این  از  بخشی  که  نیست  تردیدی 
عدم  دلیل  به  نابردار  شوخی  آسیِب 
از  اکولوژی  عرصه  در  الزم  های  رعایت 
ترکیه  بویژه  همسایه  کشورهای  سوی 
از  باید  مسئله  این  و  است  عراق  و 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  طریق 
و  حل  و  پیگیری  خارجه  امور  وزارت  و 
که  کرد  فراموش  نباید  اما  شود،  فصل 
بخش  امر،  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
قم،  اخیر  های  خاک  و  گرد  از  مهمی 
های  کانون  از  و  دارد  داخلی  منشأ 
گیرد.  ومی  گرفته  نشأت  استان  داخل 

زیراست: شرح  به  داشت  یاد  متن 
روزهای  برابری  چهار  از  بیش  افزایش 
و  جاری  سال  در  قم  خاکی  و  گرد  ناسالم 
خطر  های  زنگ  گذشته،  سال  به  نسبت 
که  آن  ضمن  است،  آورده  در  صدا  به  را 
بحران  مدیریت  بویژه  و  مختلف  نهادهای 
باشند. پاسخگو  باره  این  در  باید  استان 

از دیرباز قم را به هوای گرم و خشک و 
حال  این  با  اما  شناسند،  می  شوَرش  آب 
هوای قم تمیز بود و به جز روزهای بسیار 
خاک  و  گرد  پوشی،  چشم  قابل  و  محدود 

آمد. نمی  به چشم  ها  آلودگی  دیگر  یا  و 
یعنی  دارد؛  دیگری  حکایت  اما  امروز 
کیفی  پایش  سامانه  در  که  شرایطی  در 
زرد  پاک،  هوای  برای  سبز  رنگ  هوا، 
به  ای  قهوه  قبول،  قابل  هوای  معادل 
های  گروه  برای  ناسالم  هوای  عنوان 
و  ناسالم  هوای  همزاد  نارنجی  حساس، 
ناسالم  بسیار  هوای  منزله  به  بنفش  رنگ 
که  است  ای  گونه  به  تعریف شده، شرایط 
می  خود  به  سبز  رنگ  کمتر  و  کمتر  قم، 
بیند و بیشتر با قهوه ای و نارنجی و حتی 

است. شده  گریبان  به  دست  بنفش 
وضعیت  این  که  داریم  اذعان  البته 

دیگر  َنَفس  و  نیست  قم  در  منحصر  تنها 
استان های کشور مانند خوزستان، ایالم، 
آذربایجان  کردستان،  بوشهر،  کرمانشاه، 
شماره  به  نیز  را  یزد  و  اصفهان  غربی، 

است. انداخته 

رئیس  که  بود  پیش  ماه  چند  همین 
نهادهای  و  مسئوالن  به  محترم  جمهور 
یعنی  پاک،  هوای  تأمین  اندرکار  دست 
کشور  نهادهای  و  مسئوالن  همه  به  عمال 
نهیب زد که تنفس، نیاز حیاتی هر انسان 
است و از این رو معضل جدی آلودگی هوا 
و گرد و خاک باید به صورت ریشه ای حل 

شود.
این  از  بخشی  که  نیست  تردیدی 
عدم  دلیل  به  نابردار  شوخی  آسیِب 
از  اکولوژی  عرصه  در  الزم  های  رعایت 
و  ترکیه  بویژه  همسایه  کشورهای  سوی 
طریق  از  باید  مسئله  این  و  است  عراق 
وزارت  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
شود،  فصل  و  حل  و  پیگیری  خارجه  امور 
نظر  اساس  بر  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
و  گرد  از  مهمی  بخش  امر،  کارشناسان 
و  دارد  داخلی  منشأ  قم،  اخیر  های  خاک 
گرفته  نشأت  استان  داخل  های  کانون  از 

گیرد. ومی 
محیط  حفاظت  مدیرکل  باره  این  در 
حقابه  قطع  به  اشاره  با  قم  استان  زیست 
تاالب  که  است  باور  این  بر  استان،  در  ها 
تهدیدی  به  ارزشمند،  فرصتی  از  قم  های 
پیرامون  اراضی  در  و  شده  تبدیل  بالقوه 
غبار  و  گرد  فعال  های  کانون  ها،  تاالب 
شکل گرفته است که با کمترین وزش باد، 

فرستد. می  مردم  کام  به  را  ریزگردها 
محدودیت  و  کمبودها  به  همچنین  وی 
محیط  حفاظت  سازمان  شدید  های 
وضعیت  بهبود  و  دهد  می  توجه  زیست 
مستلزم  را  قم  استان  محیطی  زیست 
ها  سازمان  تمامی  مشارکت  و  همکاری 
گوید:  می  و  داند  می  ذیربط  نهادهای  و 
توسعه  رئیس جمهور محترم،  همانطور که 

همه  دانند،  می  زیست  محیط  بر  فرع  را 
دستگاه ها هم باید حفظ محیط زیست را 

بدانند. خود  اولویت 
ماند  نمی  باقی  تردیدی  اساس  این  بر 
روستایی،  های  پروژه  و  ها  طرح  همه  که 
با  حتما  باید  کشوری  و  استانی  شهری، 
کالن  و  ُخرد  های  مأموریت  یافتن  اولویت 
یک  از  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
باشند  برخوردار  محیطی  زیست  پیوست 
و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  در  مشکلی  تا 
پیش  مردم  تنفس عموم  برای  درازمدت  یا 
بردار  شوخی  قطعا  بیاید  اگر  که  نیاید 
خواهد  همه  چشم  به  آن  دود  و  نیست 

رفت.
عرصه  این  در  تر  مهم  نکته  شاید  اما 
استان های  از  بسیاری  َنَفس  که  است  آن 
کشور و از جمله قم، عمال در وسط ُبحران 
شماره  به  خاک  و  گرد  ابرُبحران  بلکه  و 
مدیریت  مسیر،  این  در  و  است  افتاده 
مدیریت  کل  ادارات  و  کشور  بحران 
نهادی  عنوان  به  باید  ها  استان  در  بحران 
و  باشند  میدان  وسط  در  کننده  هماهنگ 
ایفا  نقش خود را به صورت جدی و عینی 

. کنند
از  را  مشاهداتی  توان  می  باره  این  در 
و  توجه  مورد  قم  استان  بحران  مدیریت 

داد. قرار  نظر  دقت 
این  عجیب  تأخیر  موارد،  این  از  یکی 

گرد  ُبحرانی  وضعیت  اعالم  در  کل  اداره 
عبارت  به  بود،  قم  استان  در  خاک  و 
چند  زمانی  مقطع  در  که  حالی  در  دیگر 
کشور  های  استان  از  بسیاری  قبل،  ماه 
نسبت  ها  آالینده  کمتر  غلظت  با  حتی 
قم  در  ُهشدارها  اما  شدند،  تعطیل  قم  به 
تعطیلی  حتی  و  شد  می  اعالم  تأخیر  با 
قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  نیز  مدارس 
داشت، تا آن جا که در یک روز، دائر بودن 
عصر  نوبت  تعطیلی  و  مدارس  صبح  نوبت 

شد. قم  در  عمومی  افکار  تعجب  سبب 
بحران  مدیریت  که  است  حالی  در  این 
در  فعاالنه  حضور  جای  به  قم  استان 
گرد  ابربحران  جمله  از  و  ها  بحران  صحنه 
و  الزم  هماهنگی  ایجاد  و  استان  خاک  و 
به  قم،  نهادهای  و  ها  سازمان  بین  کافی 
است،  کرده  اکتفا  ها  »باید«  برخی  بیان 

جمالت: این  مانند 
روزهای  قطعًا  کنونی،  روند  ادامه  »با 
ناسالم بیشتری در فصل تابستان خواهیم 
کارشناسی  و  سریع  اقدام  به  لذا  داشت، 
نیاز  بحران  ابر  این  با  مقابله  برای  شده 
باید  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های  و  است 
مناسبی  اقدام  هماهنگی،  و  همکاری  با 
گردوغبار  پدیده  با  مقابله  جهت  در  را 
مشخصی  دستورالعمل   ... دهند  انجام 
قم  استان  اقلیمی  شرایط  با  متناسب 
برای عمل در هنگام آلودگی هوا ناشی از 

گردوغبار وجود ندارد و شرایط قم با توجه 
به هم جواری با دریاچه نمک و کانون های 
بسیار  کشور،  مرکز  در  گردوغبار  فعال 
این  باید تصمیم مناسب در  و  خاص است 

شود.« اتخاذ  رابطه 
حکیم  رهبر  تعبیر  به  توجه  با  و  اکنون 
که  دانست  باید  اسالمی،  انقالب  بصیر  و 
مسئوالن  خود  »باید«ها،  این  مخاطب 
است  الزم  قطعا  رو  این  از  و  هستند 
»باید«ها  این  بیان  به  صرفا  اینان،  تا 
تمام  صورت  به  خود  بلکه  نکنند،  بسنده 
و  پیگیری  ضمن  و  باشند  صحنه  در  قد 
اقدامات  گزارش  کافی،  و  الزم  هماهنگی 

کنند. ارائه  مردم  به  نیز  را  خود 
و  گرد  ابربحران  که  آن  سخن  کوتاه 
و  ندارد  تعارف  کسی  با  کشور،  در  خاک 
چه  همنوعان،  جان  قیمت  به  آن  تداوم 
تدریجی  مرگ  یا  و  دفعی  مرگ  صورت  به 
بر  عالوه  رو  این  از  شد،  خواهد  تمام 
ملی  صحنه  در  عاجل  اقدامات  ضرورت 
ها  استان  بحران  مدیریت  المللی،  بین  و 
احساس  با  باید  نیز  قم  استان  جمله  از  و 
و  های  دستگاه  همه  همکاری  و  وظیفه 
زدن  حرف  صرفا  از  مسئول،  نهادهای 
برای  تأثیرگذاری  و  فعال  نقش  و  بپرهیزند 
مسیر  از  بویژه  ابربحران  این  با  مقابله 
خاک  و  گرد  داخلی  های  کانون  به  توجه 

► کنند.   ایفا 

● َنَفس قم و استان هایی که با ُبحران گرد و خاک مواجه اند به شماره افتاد   ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
1/1400ج/1100 ثبت گردیده  1 اجرای احکام مدنی به شماره  که در شعبه 
خواهان عبداله اویسی فردوئی خواندگان معصومه ، فاطمه ، سلطنت ، اسداله 
همگی اویسی فردوئی مبنی بر فروش پالک ثبتی 48 فرعی از 10437 اصلی 
ثبتی  – مشخصات  ارزیابی  کرده است. ب  به شرح ذیل  1 قم کارشناس  بخش 
 15 بلوار   ، قم   : در  واقع  نظر  مورد  ملک   -1 ملک:  وقوع  محل  و  موقعیت   ،
ارائه  مالکیت  سند  براساس   ،  37 پالک   ، دهم  کوچه   ،  54 کوچه   ، خرداد 
بخش  در  واقع  اصلی   10437 از  فرعی   48 شماره  ثبتی  پالک  تحت   ، شده 
می  دسیمترمربع  شصت  و  متر  یک  و  چهل   41/60 مساحت  به  قم  ثبت  یک 
صفحه   485 دفتر   81561 شماره  ذیل  اصلی  مالکیت  سند  دارای  که  باشد 
مورخ  قم   14 دفتر   65316 شماره  به  قطعی  انتقال  سند  طبق  و  بوده   500
نظر  مورد  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالک  فردوئی  رنجبر  زهرا  خانم   ،  85/4/17
توجه  با  نظر  مورد  ثبتی  پالک  ششدانگ  مشخصات  و  اربعه  حدود  باشد.  می 
پنج   5/60 طول  به  شماال:  باشد:  می  ذیل  شرح  به  صادره  مالکیت  سند  به 
چهارصد  هزار   ده  پالک  باقیمانده  دیوار   به  دیوار  متر  سانتی  شصت  و  متر 
باقیمانده  دیوار  به  دیوار  نیم  و  متر  شش   6/5 طول  به  شرقا:  هفت.  و  سی  و 
و  متر  هفت   7/40 طول  به  جنوبا:  هفت.  و  سی  و  چهارصد  و  هزار  ده  پالک 
سی  و  چهارصد  و  هزار  ده  باقیمانده  به  دیواریست  به  دیوار  متر  سانتی  چهل 
به کوچه هشت  و دیواریست  نیم درب  و  متر  6/5 شش  به طول  و هفت. غربا: 
باشد  می  ساز  شمالی  و  مسکونی  کاربری  دارای  اکنون  مزبور  ملک   -2 متری. 
در  ان  اعیانی  دارد.  قدمت  سال   20 حدود   ، شهرداری  گزارشات  براساس  که 
و  مدارک  براساس  است.  گردیده  احداث  اول  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه  سه 
شماره  نوسازی  کد  دارای  ملک   ، قم  یک  منطقه  شهرداری  در  موجود  اسناد 
طبق  همچنین  باشد.  می  کار  پایان  و  ساختمانی  پروانه  فاقد   1-110-34-3
مساحت   ،  1385/3/11 مورخ   1/10/2072 دبیرخانه  شماره  به  گزارش 

و   41/60  ،  41/60  : از  عبارتند  ترتیب  به  اول  و  همکف   ، زیرزمین  طبقات 
کل  مجموع  و  است(  پله  سرویس  اول  فوق  بنای  از  مترمربع   8( مترمربع   14
احداث   1380 سال  در  که  باشد  می  مترمربع   97/20 ملک  اعیانی  مساحت 
گردیده است. بر ملک 6/5 متر است. نمای ساختمان تا حدود یک متر سنگ 
و مابقی اجر نما شده است. نوع سازه ملک ، دیوار باربر اجری با اجر فشاری و 
بنایی و سقف طاق ضربی اهنی )تیراهن( است. اعیانی همفک شامل  مصالح 
یک اتاق می باشد که پوشش کف ان موزاییک ، بدنه و سقف سفید شده است. 
در طبقه اول و در قسمت پاگرد راه پله ، اشپزخانه و در قسمت پاگرد پشت بام 
بدنه   ، سنگ  اشپزخانه  کف  پوشش  است.  گردیده  احداث  بهداشی  سرویس   ،
حدود  و  شده  ایزوگام  بام  پشت  کف  باشد.  می  فلزی  کابینت  دارای  و  کاشی 
 ، اتاق   : شامل  زیرزمین  اعیانی  است.  شده  اجرا  ان  در  دورچینی  متر   1/5
اشپزخانه و سرویس بهداشتی است. کف اتاق موزاییک ، بدنه تا حدود یک متر 
راه  زیر  که  اشپزخانه  کف  پوشش  است.  شده  سفید  سقف  و  مابقی   ، سرامیک 
باشد. حمام  فلزی می  ها  کابینت  و  ها کاشی  دیوار   ، ، سرامیک  دارد  قرار  پله 
است.  کاشی  بدنه  و  سرامیک  ان  کف  پوشش  که  دارد  قرار  پله  راه  زیر  در  نیز 
گازی  ابگرمکن  و  بخاری  گرمایش   ، ابی  کولر   ، ساختمان  سرمایش  سیستم 
انشعاب  یک  و  اب  انشعاب  یک   ، برق  انشعاب  یک  دارای  مذکور  ملک  است. 
می  سکنه  از  خالی  اکنون  نظر  مورد  ملک  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می  گاز 
به کار رفته  و نوع مصالح  بنا  به قدمت  با عنایت  باشد.  ب- نظریه کارشناسی: 
در ان و موقعیت ملک و نهایتا در نظرگرفتن کمیت ، کیفیت و کلیه عوامل موثر 
بالمعارض   ، اصالت سند  و  ابرازی  ، در صورت صحت مدارک  ارزیابی ملک  در 
بدون  و  مالکیت  انتقال  و  نقل  برای  شرعی  و  قانونی  منع  گونه  هر  عدم  و  بودن 
در نظر گرفتن دیون و تعهدات ، به نظر اینجانب ملک مزبور به شرح ذیل اعالم 
می گردد: محل مورد ارزیابی – مساحت )مترمربع( – ارزش هر مترمربع )ریال( 
 2/912/000/000  –  70/000/000  41/60  – عرصه  )ریال(  کل  ارزش   –

همکف  اعیانی   998/400/000  24/000/000  41/60 زیرزمین  اعیانی 
 – اول  طبقه  اعیانی   1/081/600/000  –  26/000/000  –  41/60  –
و  بام  دورچینی   ، سازی  سرپله   378/000/000  –  27/000/000  –  14
ریال  میلیون  هفتصد  و  میلیارد  پنج   : کل  جمع   378/000/000  – انشعابات 
نظر  مورد  ملک  ششدانگ  کل  ارزش   ، مجموع  در  5/700/000/000ریال 
میلیون  هفتاد  و  پانصد  معادل  ریال(  میلیون  هفتصد  و  میلیارد  )پنج  مبلغ 
خصوص  در  فرمایید  دستور  است  خواهشمند  گردد.  می  ارزیابی  تومان 
12/000/000ریال  مبلغ  مصوب  تعرفه  مطابق  کارشناسی  دستمزد  پرداخت 
موارد  گردید  مقرر  نمایند.  اقدام  تومان(  هزار  دویست  و  میلیون  یک  )معادل 
آدرس   به  صبح   9/30 الی   9/15 ساعت   1401/6/23 تاریخ  در  الذکر  فوق 
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
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 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

قم  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان      ◄
فعالیت  ادعای  با  کالهبرداری  پرونده  به  رسیدگی  از 
میزان  به  غذایی  مواد  بسته بندی  زمینه  در  اقتصادی 

داد. خبر  تومان  میلیارد   10

حسن  حجت االسالم  قم،  دادگستری  گزارش  به 
این  تأسیس  با  پرونده  این  کرد:متهمان  بیان  غریب 
شرکت و دریافت مبالغ ده ها میلیونی از سرمایه گذاران 
 6 حدود  ماهیانه  تضمینی  سود  پرداخت  وعده  با 

میلیارد   10 میزان  به  پرونده،  شاکی   90 از  درصد، 
کرده اند. کالهبرداری  تومان 

دادستان قم با اعالم اینکه این شرکت پیش  از این 
فعال و دفتر آن برقرار بوده است، گفت: نحوه عملکرد 
و تبلیغات این شرکت در دو بخش دعوت به اشتغال و 
غذایی  مواد  بسته بندی  برای  ماهیانه  حقوق  پرداخت 
پرداخت  و  مردمی  سرمایه گذاری  جذب  همچنین  و 
مضاربه  قرارداد  عقد  قالب  در  ماهیانه  تضمینی  سود 

است. بوده  شرعی 
با  پرونده  این  اصلی  متهم  اینکه  بابیان  غریب 
اقدامات فنی پلیس و دستورات و پیگیری های قضایی 
دستگیر  شیراز  شهر  در  قم  بازپرسی   9 شعبه  بازپرس 
نظیر  دیگر  شهرهای  در  متهم  این  افزود:  است،  شده 
کرج و شیراز نیز اقدام به کالهبرداری مشابه با جذب 
سرمایه های مردمی و وعده پرداخت سود کرده است.
این  تبلیغات  به  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
متهمان برای جذب نیروی اشتغال در منزل در سایت 
اشتغال  برای  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  نیازمندی ها 
متقاضیان  سیم کارت  از  استفاده  شرط  متقاضیان، 
و  بود  شده  تعیین   اقتصادی  فعالیت های  برای 

فعالیت های  برای  خود  شاغلین  تلفن  خط  از  متهمان 
جا  بر  ردی  خود  از  تا  می کردند  استفاده  غیرقانونی 

نگذارند.
با  صوری  شرکت  یک  تشکیل  قم  دادستان 
برای  پوششی  را  مناسب  به ظاهر  اقتصادی  فعالیت 
کالهبرداری  نوع  این  در  جدید  سرمایه های  جذب 
خاطرنشان  و  عنوان  پانزی  کالهبرداری  به  معروف 
اولیه  ماه های  در  به موقع  سودهای  پرداخت  کرد:  
انعقاد  و  مجهز  و  شکیل  کار  دفتر  برپایی  قرارداد، 
اعتمادسازی  زمینه های  از  صوری  مالی  قراردادهای 
در  که  مالباختگانی  اغلب  و  است  سرمایه گذاران  بین 
از قشر ضعیف و متوسط  افراد گرفتارشده اند  این  دام 

بودند. ماهیانه  درآمد  با  شغل  جویای  و  جامعه 
اطمینان  و  اعتماد  از  پرهیز  خصوص  در  غریب 
کسب  برای  افراد  بی اساس  ادعاهای  و  به ظاهر 
کرد:  تاکید  و  داد  هشدار  اغواکننده  سودهای 
به  خود  سرمایه های  واگذاری  زمینه  در  شهروندان 
با فریب  تا  باشند  ناشناس هوشیار  افراد و شرکت های 
نامتعارف  سودهای  کسب  و  وسوسه برانگیز  تبلیغات 
► نشوند.   گرفتار  متقلب  و  سودجو  افراد  دام  در 

دادستان انقالب قم خبر داد:

● کالهبرداری ۱۰ میلیارد تومانی با وعده پرداخت سود تضمینی در قم  ●



هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده      ◄
ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در 
منزل شهید »قاسم حمید« با خانواده این 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  واالمقام  شهید 
امیر  گویه«،  گزارش»روزنامه  به 
دیدار  در  صباحی فرد«  »علیرضا  سرتیپ 
اولین  که  حمید  قاسم  شهید  خانواده  با 
قم  استان  در  ارتش  هوایی  پدافند  شهید 
کنار خانواده  در  کرد: حضور  ابراز   است، 
شهدا توفیق الهی است که نصیب ما شده 
الهی  نورانی کسب فیض  این محافل  و در 

می شود. حاصل 
وی بیان کرد: شهدای گران قدر انقالب 

بیت  اهل  مکتب  پیرو  مقدس  دفاع  و 
سیدالشهداء  خصوصًا  و  )علیهم السالم( 
)علیه السالم( بودند و در راه اعتقاد خود، 

کردند. فدا  را  جان شان 
ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
کرد:  خاطرنشان  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهدای  اولین  از  حمید  قاسم  شهید 
شهدای  طلیعه داران  از  و  هوایی  پدافند 
در  که  می شود  محسوب  مقدس  دفاع 
نبرد  میدان  در  جنگ،  روز های  اولین 
از  پس  و  شد  حاضر  عراق  بعث  رژیم  علیه 
مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برگزاری  راستای  در  است  گفتنی 

به  و  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
ارتش  شهدای  یادواره  چهارمین  مناسبت 
پدافند  نیروی  محوریت  با  که  استان  در 
 80 کنون  تا  شد،  خواهد  برگزار  هوایی 
توسط  شهدا  معظم  خانواده های  با  دیدار 
لوح  اهداء  با  هوایی  پدافند  امیران 
صورت  و...  شهید  عکس  تابلوی  سپاس، 

است. گرفته 
استان  ارتش  یادواره شهدای  چهارمین 
پدافند  نیروی  شهدای  محوریت  با  قم 
شهریورماه1401  سوم  پنج شنبه  هوایی، 
ائمه  فقهی  مرکز  همایش های  سالن  در 

► شد.    خواهد  برگزار  اطهار 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 اجرای احکام 
مدنی به شماره 1/99ج/306 ثبت گردیده خواهان امیر حسین مهدآرا خواندگان مصطفی ، فاطمه ، مهشید 
قم   2 بخش  اصلی   2738 از  فرعی   2 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  سوهانی  همگی  حسین  محمد  و  مریم   ،
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما بازگشت به ابالغیه شماره 140102100001639929 
مورخ 1401/2/22 ان شعبه محترم مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی 2 فرعی از 2738 اصلی بخش ثبتی دو قم ، 
موضوع دعوی اقای امیر حسین مهدآرا به طرفیت اقایان و خانم ها مصطفی ، مریم ، فاطمه ، محمد حسین و 
مهشید همگی سوهانی ، ضمن مراجعه به شعبه محترم ، مطالعه پرونده و اگاهی از دستور مقام محترم قضایی 
، متعاقبا مراجعه به محل بازدید از وضعیت موجود به همراه وکیل خواهان و بررسی مدارک ابرازی ، گزارش 
کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: 1( موضوع کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی 2 فرعی از 2738 اصلی 
بخش ثبتی دو قم با رعایت مفاد ماده 138 ق.ا.ا.م 2( مشخصات ثبتی ملک: ملک پالک 2 فرعی از 2738 
اصلی بخش ثبتی دو قم به ادرس قم ، میدان امام خمینی )ره( ، تقاطع امام خمینی و شانزده متری فلسطین 
در  که  مالکیت 212946  ورقه  به شماره  ای  )به موجب سند دفترچه  مترمربع  با مساحت عرصه 1323/90 
صفحه 464 دفتر امالک جلد 74 به شماره 12235 به ثبت رسیده است( با حدود اربعه شماال: به طول 42/5 
متر مرز اشتراکی با زمین 2498 متر پی اشتراکی است با زمین 2 فرعی از 2738 اصلی جنوبا: به طول 58/5 
متر به خیابان 16 متری این قسمت قبال نهر مزدیجان محدود بوده است که در اثر احداث شارع قطع مجاورت 
به موجب سند 1323/90  تهران. تذکر: مساحت عرصه  به حریم جاده قم  به طول 20/30 متر  کرده غربا: 
مترمربع می باشد ، در صورتیکه مساحت عرصه موجود به علت قرار گرفتن بخشی از عرصه در مسیر شهرداری 
1133/44 مترمربع می باشد که به موجب ماده 45 قانون ثبت باید سند ان اصالح ، نسبت به وضعیت موجود 

 : اعیانی  مشخصات   )3 است.  پذیرفته  انجام  موجود  وضعیت  براساس  ارزیابی  لذا  شود.  صادر  جدید  سند   ،
اعیانی احداث شده شامل مجموعه تجاری قدیمی ساز به شرح زیر بوده که قبال از ان به عنوان فروشگاه و 
کارگاه سوهان پزی استفاده می شده ولی در حال حاضر به صورت تعطیل و غیر فعال می باشد: الف( اعیانی 
فروشگاه که در بر خیابان امام خمینی و 16 متری فلسطین )خیابان شهید حسینی( واقع گردیده شامل یک 
سالن و یک نیم طبقه بوده که پوشش کف ان موزاییک و پوشش بدنه ان از سنگ و پی وی سی سقف ان طاق 
ضربی می باشد. اعیانی کارگاه سوهان پزی و سرایداری که در پشت فروشگاه واقع گردیده به صورت دو باب 
ساختمان دو طبقه و یک طبقه قدیمی با سازه ، سقف طاق ضربی و دیوار های اجری بوده که فاقد نما می 
باشد. نمای سمت فروشگاه سیمان کاری و درب ورودی در قسمت خیابان امام ، کرکره مشبک و در قسمت 
خیابان فلسطین فلزی می باشد. دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد. ملک مذکور در حال حاضر خالی و 
فاقد هر نوع فعالیت می باشد. تذکر: کلیه متراژ ها و مساحت هایی که در ارزیابی مد نظر قرار گرفته اند ، مستند 
 3/10/7003 دبیرخانه  شماره  به  شهرداری(  کارشناس  بازدید  )گزارش  خواهان  توسط  شده  اظهار  نامه  به 
در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )5 باشد.  می   3 منطقه  شهرداری   1396/2/22 مورخ 
نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و وضعیت بازار 
مسکن ، بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به شرح ذیل می باشد: 5-1( عرصه 
201/752/320/000ریال   = 178/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   1133/44 مساحت  به 
مترمربع   863/5 انباری  و  کارگاه  و  مترمربع(   105( طبقه  نیم  و  )336/5مترمربع(  فروشگاه  اعیانی   )2-5
قرار  از  مترمربع   336/5 مساحت  به  )همکف(  فروشگاه  تجاری  ارزش   )5-3 27/950/500/000ریال   =
مساحت  به  طبقه  نیم  تجاری  ارزش   )5-4 115/000/000ریال=38/697/500/000ریال  مترمربع  هر 

تجاری  ارزش   )5-5 4/410/000/000ریال   = 42/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   105
46/629/000/000ریال   = 54/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   863/5 مساحت  به  سایر 
اعیان =  و  7-5( ششدانگ عرصه  850/000/000ریال  متعلقات =  و سایر  انشعابات   ، 6-5( حیات سازی 
320/289/320/000ریال )سیصد و بیست میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و سیصد و بیست هزار 
ریال( ارزش کل پالک ثبتی 2 فرعی از 2738 اصلی به مبلغ سیصد و بیست میلیارد و دویست و هشتاد و نه 
گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ریال )320/289/320/000ریال(  هزار  بیست  و  و سیصد  میلیون 
موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/16 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
از مبلغ کارشناسی  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
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

رتبـه 144 دنیـا و تحقق 
آرزوهای دیجیتال!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 خدا را کرور کرور شکر این روزها دولت در تالش است البالی 
جلوگیری  و  فرهنگیان  بندی  رتبه  اجرای  و  برجامی  مذاکرات 
افزایش  را  اینترنت  باند  پهنای   ... و  ها  تاالب  شدن  خشک  از 
دهد و اگر خرید خانه، مسکن، خودرو، اجاق گاز، یخچال و ... 
برایمان تبدیل به رویا شده است، دستکم آرزوهای دیجیتال ما 

تحقق هستند!   در حال 
و  بیاورند  پایین  را  شان  توقع  هم  مردم  که  شرطی  به  البته 
بدون  کامپیوترشان  پنل  کنترل  و  کامپیوتر  مای  که  همین 
فیلتر شکن باز می شود، خدا را شکر کنند و آن را به فال نیک 

! بگیرند
اند  داده  گیر  مردم  برخی  روزها  این  که  هستید  جریان  در 
که  اند  کرده  نارضایتی  اظهار  اینترنت  کیفیت  از  و  اینترنت  به 
هموطنان  به  مشعشعی  و  مستدل  پاسخ  ارتباطات  وزیر  معاون 

.... جراید  روایت  به  داستان  اصل  نمود.  ارائه 
نارضایتی  علت  گفت:  ارتباطات  وزیر  معاون  اصل،  باقری 
کیفیت  البته  تقاضاست،  شتابان  رشد  اینترنت  کیفیت  از  مردم 
پایین نیامده و آمارها این را اثبات می کند، اما سطح توقع مردم 
سرویس ها  از  که  کاربرانی  تعداد  و  یافته  افزایش  سرویس ها  از 

یافته است افزایش  نیز  می کنند  استفاده 
اقتصاد  زیرساخت های  در حوزه  افزود:  ایرنا، وی  گزارش  به 
را  ثانیه  بر  بیت  مگا   100 باند  پهنای  باید  دست کم  دیجیتال 
که  داشت  حکمی  مجازی  فضای  عالی  شورای  کنیم.  فراهم 
باید امکان دسترسی به 20 میلیون پورت فراهم شود. طی آن 

برای  کنونی  باند  پهنای  و  سرعت  داد:  ادامه  اصل  باقری 
سرعت  متوسط  نیست.  کافی  دیجیتال  اقتصاد  در  تحول 
در  دنیاییم.   144 رتبه  و  است  مگ   10 زیر  ما  ثابت  اینترنت 
اینترنت همراه سرعت نزدیک 30 است و رتبه ما بین 71 تا 73 
است. اگر پهنای باند کافی فراهم نشود، آرزوهای دیجیتالمان 

نمی شود. محقق 
حق  توقع  این  دارند،  اینترنت  بهتر  کیفیت  انتظار  مردم 
کنند درآمد  کسب  پلتفرم  این  از  می خواهند  مردم  و  آنهاست 
توجه  قابل  است؟  قرار  چه  از  داستان  فرمودید  مالحظه 
فروش  با  پلفتفرم  این  در  اند  انداخته  راه  بساط  که  دوستانی 
کسب  حال  در  سفیداب  سرخاب  و  روشور  و  حمام  تاس  و  لیف 
به  را  وزیر  معاون  اینکه  بر  عالوه  دوستان  این  هستند.  درآمد 
نیز  ما  دیجیتال  آرزوهای  تحقق  از  مانع  اند،  انداخته  زحمت 

اند!  شده 
قسم  مودم  چراغ  همین  سوی  به  نماند  ناگفته  حال  این  با 
دردسر  به  راضی  عنوان  هیچ  به  ما  حساس  شرایط  این  در 
افتادن دولت و تالش برای تغییر رتبه 144 بین کشورهای دنیا 

شاعر  قول  به  و  نیستیم 
» قانعیم بیشتر از این چه بخواهیم از تو این که / گاهگاهی 

نت ما وصل شود هم کافیست!«
در ضمن همین که این بار سرعت کم اینترنت را گردن کوسه 
یا  اند  زده  گاز  را  آب  زیر  اینترنت  های  کابل  که  نیانداختید  ها 
باالست!  پرچم  است،  کرده  قطع  را  اینترنت  سیم  کشتی  فالن 

نیست! صداقت  از  بهتر  چیز  هیچ 

ر ـُ َتَلنگ
استاد  ارتحال  پی  در  قدسی  نجفی  مرتضی      ◄
محمد رضا شهیدی از اساتید برجسته قرآن کشور، 
در یادداشتی که برای »روزنامه گویه« فرستاد بااشاره 
به اخالق جذاب وحوصله درپاسخگویی اومی نویسد:
و  علوم  در  شهیدی  استاد  گسترده  مطالعات 
موضوعی  هر  گاه  هر  که  بود  حدی  به  قرآن  معارف 
قرآنی مطرح می شد او متقن ترین سخنان را برای 
گفتن داشت و در حقیقت او هر وقت در جایی حضور 

بود!  کتاب  جلد  صدها  بمنزله  داشت 
َمْت  َقدَّ ا  َنْفٌس مَّ َوْلَتنُظْر  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ َیا 

َتْعَمُلوَن  )سورة حشر  ِبَما  َخِبیٌر  َه  اللَّ ِإنَّ  َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ ِلَغٍد 
)18 آیة 

باید  کسی  هر  و  کنید  پروا  خدا  از  ایمان!  اهل  ای 
پیش  چیزی  چه  خود  فردای  برای  که  بنگرد  تأمل  با 
یقینًا  که(  بدانید  )و  کنید  پیشه  تقوا  است،  فرستاده 

است. گاه  آ دهید  می  انجام  آنچه  به  خدا 
درگذشت تأسفبار جناب حجت االسالم محمد رضا 
ای  ضایعه  کشورمان  قرآنی  مبرز  اساتید  از  شهیدی 

شود. می  محسوب  قرآنی  جامعه  برای 
عمر  از  سال  پنجاه  قریب  شهیدی  استاد  مرحوم 
و  علوم  بر  او  تسلط  گذرانید،  قرآن  خدمت  در  را  خود 
وقف  و  تجوید  علم  و  کریم  قرآن  تالوت  و  قرائت  فنون 
و  سبعه  قراء  قرائات  با  او  آشنایی  همچنین  و  ابتداء  و 
راویان آنها از محّسنات علمی او بود که شاید در سطح 
این  در  را  علمی  جامعیت  این  نفر  ده  از  کمتر  کشور 

داشتند. مباحث 
مطالعات گسترده استاد شهیدی در علوم و معارف 
قرآن به حدی بود که هر گاه هر موضوعی قرآنی مطرح 
و  برای گفتن داشت  را  ترین سخنان  متقن  او  می شد 
بمنزله  او هر وقت در جایی حضور داشت  در حقیقت 

صدها جلد کتاب بود! 
جذب  را  همه  او  سخنی  شیرین  و  جذاب  اخالق 
می کرد و هیچگاه در پاسخ به سئواالت شاگردان و یا 
متسابقین بی حوصله نمی شد و با تأنی سعی می کرد 

بیاموزد. آنها  به  جدیدی  مطالب  پاسخگویی  ضمن 

مرحوم استاد شهیدی حافظ کل قرآن بود ولی 
استفاده  قرآن  حفظ  استاد  جایگاه  در  او  از  کمتر 
و  علوم  بر  ایشان  تسلط  آنکه  سبب  به  شد  می 
و  بود  العاده  فوق  قرآن  تالوت  و  قرائت  فنون 
از  وادی  این  در  غالبًا  دادند  می  ترجیح  شاگردان 

شوند.  مند  بهره  ایشان 

و  ضبط  در  شهیدی  استاد  ساله  ده  چند  تالش 

بیش  شامل  که  مصری  قاریان  تالوتهای  نگهداری 
و  وافر  عالقه  نشانگر  شد،  می  قرآنی  نوار  هزار   20 از 
عاشقانه او به تالوتهای فاخر قاریان مصری بود و البته 
صرفًا شنیداری نبود بلکه بر روی این تالوتها تحلیل و 

کرد. می  ارائه  نظر 
استماع  به  انقالب  معظم  رهبر  عالقمندی 

مصری قاریان  تالوت 
اساتید  قرآن  تالوت  پیگیری  به  عالقمندی  این   
مخصوصًا  انقالب  معظم  رهبر  زندگی  در  را  مصری 
های  قرائت  بودند  مقید  که  بینیم  می  جوانی  اوان  در 
رأس  مسجد  در  معمواًل  که  مصری  مشهور  اساتید 
الحسین قاهره تالوت می شد و از رادیو مصر مستقیمًا 

بدهند. گوش  را  گردید  می  پخش 
مشهور  قاریان  از  زاده  محمد  کاظم  استاد  مرحوم 
خراسانی برایم نقل کرد که در زمان ریاست جمهوری 
حضرت آیت الله خامنه ای )مدظله العالی( روزی نوار 
و معارج استاد شحات محمد  تالوت سوره های حاقه 
و  بردم  ایشان  برای  بود  کرده  تالوت  تازه  که  را  انور 
و محو گوش  را در ضبط صوت گذاشتند  نوار  همانجا 
آیات  که  محزون  تالوت  این  آنچنان  و  شدند  دادن 
را هم قرائت می کرد در عمق وجود  به قیامت  مربوط 
ایشان اثر داشت که پیوسته اشک می ریختند تا اینکه 
نو  از  و  برگردانده  اول  به  را  آن  دوباره  و  شد  تمام  نوار 
کار  همین  دوباره  و  شدند  قرائت  این  استماع  مشغول 
را تکرار کردند، یعنی تالوت سوره های حاقه و معارج 
مرحوم استاد شحات محمد انور را چندین بار پیوسته 
انور  شحات  مرحوم  واقعًا  و  ریختند!  اشک  و  شنیدند 
است،  کرده  تالوت  عجیبی  حزن  با  را  آیات  این  هم 
البته این حزن در اکثر تالوتهای او پدیدار است و یادم 
شحات  استاد  که  هم  خصوصی  دیدار  یک  در  هست 
از  پس  بود،  آمده  انقالب  معظم  رهبر  مالقات  به  انور 
تالوتی که محضر ایشان قرائت کرد، معظم له به چند 
و  کرده  رو  بودند  آن جلسه  در  که  قرآنی  اساتید  از  تن 

آیات  فرمودند ایشان در درونش یک چیزی هست که 
کند. می  قرائت  محزون  را  قرآن 

است  ارزشمند  بسیار  قرآن  تالوت  و  قرائت  با  انس 
و روح و جان انسان را صیقل می دهد و شاید یکی از 
دالیلی که در روایات سفارش شده است که آیات قرآن 
را با حزن بخوانید برای همین است که قلب را خاشع 

کند و موجب تزکیه نفس شود.
ولی  بود  قرآن  کل  حافظ  شهیدی  استاد  مرحوم 
می  استفاده  قرآن  حفظ  استاد  جایگاه  در  او  از  کمتر 
شد به سبب آنکه تسلط ایشان بر علوم و فنون قرائت 
می  ترجیح  شاگردان  و  بود  العاده  فوق  قرآن  تالوت  و 
شوند.  مند  بهره  ایشان  از  وادی  این  در  غالبًا  دادند 
اخیر  سال  بیست  در  مخصوصًا  که  کسانی  از  یکی 
مأنوس  شهیدی  رضا  محمد  استاد  مرحوم  با  بیشتر 
همت  امیدوارم  که  است  پرهیزگار  شهریار  استاد  بود 
قرآنی  برجسته  استاد  این  از  را  خاطراتشان  و  کنند 

کنند. بازگو 
پرهیزگار  استاد  به جناب  استاد شهیدی  دلبستگی 
یا  و  ای  جلسه  برای  را  ایشان  هرگاه  که  بود  حدی  به 
کردم  می  دعوت  مسابقاتی  در  داوری  بحث  برای 
هستند؟ !  هم  پرهیزگار  استاد  پرسیدند  می  بالفاصله 
من  هستند  ایشان  اگر  کردند  می  اضافه  هم  بعد  و 
کمتر  که  آخر  سالهای  این  در  مخصوصًا  آیم،  می  هم 
برای  دعوتی  پرهیزگار  استاد  اگر  اّما  رفتند  می  جایی 
داوری را قبول کرده بودند، ایشان هم می آمد، غرض 
دلبستگی ایشان به جناب شهریار پرهیزگار ویژه بود و 

باشد! شناسد  زرگر  زر  قدر  باب  از  هم  شاید 
و  قاریان  عموم  و  کشور  قرآنی  اساتید  تمام  تقریبًا 
حافظان قرآن مرحوم استاد شهیدی را دیده اند و می 
شناسند و از ایشان خاطره دارند و بسیار کم می شود 
آحاد  از  وسیعی  طیف  گسترده،  اینچنین  استادی  که 
البته  باشد،  پوشش خود داشته  را تحت  قرآنی  جامعه 
دیگر  شهرهای  بعضی  و  اصفهان  و  تهران  مشهد،  در 
اساتید برجسته ای داشته ایم که اثرگذار بوده اند ولی 
این  از  که  بودند  شده  شناخته  خود  منطقه  در  بیشتر 
از مرحوم استاد مهدی شکوهنده  میان الزم می دانم 
شاگردان  که  کنم  یاد  اصفهانی  پیشکسوت  اساتید  از 
ابراهیم  استاد  همچنین  و  کردند  تربیت  را  بسیاری 
و  قاریان  از  نسلی  گذار  بنیان  که  تهران  در  موالیی 

بودند. کشور  در  قرآن  تالیان 
مرحوم استاد شکوهنده از عالقه ای که به حضرت 
در  داشت  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  الحجج  ثامن 
مثاًل  کردند،  می  اقامت  مشهد  در  را  ماه  چندین  سال 
اساتید  و  قاریان  و  آمدند  به مشهد می  ها  ماه رمضان 

از  یا  و  بودند  مند  بهره  ایشان  از  هم  مشهد  قرآنی 
»تهذیب  ارزشمند  بسیار  کتاب  موالیی  استاد  مرحوم 
القرائه« در دو جلد در بحث قرائات قراء سبعه منتشر 
قابل  بسیار  قرآنی  اساتید  عموم  برای  که  است  شده 

است.  استفاده 
خادمان  و  قرآنی  اساتید  همه  خاطره  و  یاد  باید  ما 
بزرگ قرآن کریم را همیشه زنده بداریم و قدردان تالش 
ها و زحمات آنان در پرورش استعدادهای نوجوانان و 

جوانان و طالب و دانشجویان کشورمان باشیم.
دار  در  بارها  که  عزیز  شهیدی  استاد  حق  قطعًا 
قاریان  جلسات  در  )رض(  طباطبایی  عالمه  القرآن 
متعدد  سفرهای  و  بودیم  او  میزبان  قرآن  حافظان  و 
نمی  ادا  ناقص  کالم  چند  این  با  داشتیم  او  با  قرآنی 

. د شو

تقریبًا تمام اساتید قرآنی کشور و عموم قاریان و 
حافظان قرآن مرحوم استاد محمد رضا شهیدی را 
دیده اند و می شناسند و از ایشان خاطره دارند و 
بسیار کم می شود که استادی اینچنین گسترده، 
طیف وسیعی از آحاد جامعه قرآنی را تحت پوشش 

خود داشته باشد. 

آخر  سالهای  این  در  که  ای  عارضه  متأسفانه 
بودند،  مداوا  حال  در  غالبًا  و  بود  شده  وارد  برایشان 
سرانجام سبب شد تا بطور کلی جامعه قرآنی از فیض 

گردد. محروم  وجودشان 
باشیم  متذکر  آن  به  پیوسته  ما  همه  باید  که  آنچه 
مدت  و  دنیا  این  در  هستیم  مسافرانی  که  است  این 
محدودی اقامت داریم و رهگذار سفر آخرت و جایگاه 
همیشه  را  تقوی  رعایت  باید  و  شد  خواهیم  ابدی 
باشیم که  برای فردای خود  و در فکر توشه ای  داشته 
قطعًا اعمال صالح بهترین زاد و توشه برای سفرآخرت 
خوانده  فرا  ارجعی  ندای  که  روزی  امیدواریم  و  است 
یا حتی مشتاق  و  را داشته  این سفر  آمادگی  می شود 
و  دیدار  الهی  اولیای  و  )ع(  بیت  اهل  با  تا  بوده  آن 

باشیم. داشته  مالقات 
و  بود  مهربان  بسیار  شهیدی  استاد  مرحوم 
لطف  و  مهربانی  با  هم  متعال  پروردگار  امیدواریم 
بیکرانش او را مورد رحمت و لطف خود قرار داده و در 
قرارش  مقتدر«  ملیِک  عند  صدق  مقعد  »فی  جایگاه 

بیامرزد.  هم  را  ما  و  دهد 
َوِإَلْیِه  َشْیٍء  ُکلِّ  َمَلُکوُت  ِبَیِدِه  ِذی  الَّ »َفُسْبَحاَن 

» َن َجُعو ُتْر
مرتضی نجفی قدسی   ►

 ●   استاد شهیدی پور وپنجاه سال خدمت عاشقانه به قرآن     ●

● فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با خانواده شهید قاسم حمید دیدار کرد    ●
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 1400114430002001901 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006108 شماره  رأی  1ـ 
بنا شده بمساحت  ابراهیم ، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  اورال گورچان فرزند علی  آقای رضا 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1964 از  فرعی  شماره  پالک  از  درقسمتی  120مترمربع 

 )14494 الف  م   (.67 دفتر   244 صفحه  ماستری  جعفر  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1400114430002002354 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006073 شماره  رأی   -2
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسمعیل   فرزند  محمدی  محمدعلی  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1950/339 از  فرعی  شماره  پالک  150مترمربع 

 )14495 الف  م   (.132 دفتر   64 صفحه  مهرورزیان  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری 
 1400114430002001540 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005975 شماره  رأی  3ـ 

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اصغر  علی  فرزند  لو  حاجی  اله  حجت  آقای 
51 مترمربع پالک شماره فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

 )14496 الف  م   (.223 دفتر   43 صفحه  فرخ  علی  ابراهیم  از  الواسطه  مع 
 1400114430002001995 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005855 شماره  رأی   -4
مترمربع   72 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  متقی  میثم  آقای 
3123 اصلی  به پالک  2209 مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان  از  از پالک شماره فرعی  درقسمتی 
تبدیل شده  واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید علیرضا تولیتی 
 (.5 دفتر   116 تولیتی صفحه  و سید مهدی  وراث سید علی محمد  فاطمه  و  زهرا  و  اکبر،آمنه  و سیدعلی 

م الف 14497( 
 1400114430002001927 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006036 شماره  رأی   -5
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عبداله  فرزند  محمدی  اله  شمس  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302 از  فرعی   3 شماره  پالک  89مترمربع 

اله(  ) کما فرض  پرتو  و  مینو  و  الملوک  نزهت  و  فرزانه  و  الزمان و حشمت  از شکوه  الواسطه  خریداری مع 
 )14498 الف  م   (.

سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 15 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

آسیا( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
1401/05/29 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/06/13 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

از  یکی  شرب  آب  موضوع      ◄
آبادی  و  شهر  هر  نیازهای  اصلی ترین 
تاریخ  طول  در  ایران  سرزمین  است. 
آمده  می  شمار  به  آب  کم  ای  منطقه 
در  همواره  موسمی  های  بارش  اما  است 
از  توجهی  قابل  بخش  سال  مختلف  ایام 
در  است.  میکرده  تامین  را  آبی  نیازهای 
تنش های  یا  آب  اخیر وضعیت  دهه های 
منطقه  کشورهای  سطح  و  ایران  در  آبی 
قرار  کارشناسان  هشدار  و  توجه  مورد 
گرفته است و در طول ماه ها و سال های 
اخیر شاهد چالش های متعددی در تمام 
آب  تامین  دشواری  جهت  به  کشور  نقاط 
با  اقلیمی  تغییرات  همزمان  ایم.  بوده 
عوض شدن کیفیت بارش ها همراه شده 
بارش  شاهد  اخیر  های  هفته  در  و  است 
های  استان  نقاط  در  آسا  سیل  های 
مختلف کشور از جمله قم بودیم. در حال 
و  بختیاری  و  چهارمحال  استان  حاضر 
الود  گل  با  ها  سیل  همین  اثر  به  شهرکرد 
تامین  اصلی  منابع  یا  ها  سرچشمه  شدن 
است  روزی  چند  و  شده  مواجه  خود  اب 
است. شده  بدل  شهر  این  بحران  به  اب 
پدافندی  طرح  سه  شهرکرد  برای 

آبرسانی به این شهر و روستاهای در مسیر 
کوهرنگ  چشمه  شدن  آلود  گل  از  پس 
تالش  هفته  یک  از  پس  که  شد  آغاز 
اجرایی  و  نهایی  مرحله  در  روزی  شبانه 
بروز  اولیه  ساعات  از  است.  گرفته  قرار 
دلیل  به   شهرکرد  به  آب رسانی  در  مشکل 
وزارت  کوهرنگ،  چشمه  شدن  گل آلود 
 22 امکانات  فراخوان  و  توان  تمام  با  نیرو 
شد.  عمل  وارد  مشکل  حل  برای  استان 
مختلفی  عملیات های  گذشته  روز   8 طی 
آب  تا  شده  انجام  شبانه روزی  صورت  به  
تأمین  سریع تر  هرچه  شهر  نیاز  مورد 

. د شو
استان  در  فعلی  شرایط  گرچه 
باران  از  برامده  بویراحمد  و  کهکیلویه 
های سیل آسا است اما بطور کلی اوضاع 
به  رو  و  مساعد  وضعیت  در  ایران  ابی 
حوادث  باید  و  برد  نمی  سر  به  بهبودی 
جاری در نقاط مختلف درس عبرتی برای 
هم  از  تا  شود  ها  استان  دیگر  در  مدیران 

گردد. اتخاد  الزم  تدابیر  اکنون 
بهره برداری  معاون  حاضر  حال  در 
قم،  استان  آبفای  شرکت  آب  توسعه  و 
مناطق  به  آبرسانی  پروژه های  وجود  از 

داده  خبر  قم  حومه  روستاهای  و  محروم 
حال  در  الزم  اعتبارات  تخصیص  با  که 
این روزهای  انجام هستند. کمبود آب در 
چالش  ترین  اصلی  به  آتشفشانی،  فوران 
گریبان  و  شده  تبدیل  استان ها  اکثر 
است  گرفته  را  کشور  از شهرهای  بسیاری 
نبوده  مستثنی  ماجرا  این  از  نیز  قم  که 
آب،  تأمین  بگوییم  اگر  نیست  اغراق  و 
قم  استان  مشکل  و  دغدغه  بزرگترین 

. ست ا
هزار   11 حدود  مساحت  با  قم 
کشور  کویری  منطقه ای  در  کیلومتری 
نزوالت  بارش  جهت  از  و  گرفته  قرار 
بارش  کم  استان های  ردیف  در  آسمانی، 
در  آب  متأسفانه  شرایط  این  با  دارد؛  قرار 
سخاوتمندانه  خشک  و  گرم  منطقه  این 
بحران  به  شهروندان  و  می شود  مصرف 
جدی  اهتمام  و  ندارند  الزم  توجه  آبی  کم 

ندارد. وجود  جویی  صرفه  امر  به 
 169 را  قم  شهر  در  آب  مصرف  سرانه 
میزان  این  که  است  شبانه روز  در  لیتر 
و  کشوری  استانداردهای  از  باالتر 
در  بارش  متوسط  میزان  و  است  جهانی 
میزان  از  کمتر  درصد   60 نیز  قم  استان 

سطحی  آب  منابع  و  است  کشور  میانگین 
و  نیست  استان  پاسخگوی  زمینی  زیر  و 
از  قم  که  می دهد  نشان  عوامل  همین 
در  بحرانی  شرایط  با  استان های  جمله 
تأمین آب شرب است. در سال های اخیر 
تا  قم  استان  در  شرب  آب  مصرف  سرانه 
حال  در  و  یافته  افزایش  نیز  درصد   12
منابع  از  استان  آب  درصد   80 حاضر 
 15 و  کوچری  سدهای  شامل  سطحی 
اقلیمی  شرایط  و  می شود  تأمین  خرداد 
مربوط  آبریز  حوزه  در  بارندگی  کاهش  و 
ذخیره  حجم  شدید  افت  سد،  دو  این  به 
است.  داشته  دنبال  به  را  آن ها  مخزن 
موجود  زیرزمینی  آب  سفره های  اکثر  در 
کاهش  و  آب  سطح  افت  قم،  استان  در 
به یک پدیده دائمی و مستمر  کیفیت آب 
افت  میانگین  که  گونه ای  به  شده،  تبدیل 
متر   1 حدود  استان  در  ایستایی  سطح 
نیز  سال  در  متر   2 به  نقاط  بعضی  در  و 

. می رسد
پروژه  که  بود  شمسی   90 دهه  اوایل 
آبرسانی  تومانی  میلیارد   1100 بزرگ 
با  دز  های  سرچشمه  از  قم  استان  به 
میلیون   181 میزان  به  آب  انتقال  هدف 

شرب  آب  تأمین  برای  سال  در  مترمکعب 
خمین،  گلپایگان،  خوانسار،  شهرهای 
قم  مقدس  شهر  و  سلفچکان  محالت، 
افتتاح گردید و از آن به بزرگ ترین و مهم 
حضور  با  کشور  آب  انتقال  طرح  ترین 
پیچیده  از  یکی  که  شد  یاد  جمهور  رئیس 
خاورمیانه  در  خود  نوع  در  ها  طرح  ترین 
می  که  شد  داده  نوید  این  و  گرفت  لقب 
انتظار  از  پس  را  قم  مردم  ذائقه  تواند 

کند.. شیرین  طوالنی 
بزرگ  های  طرح  از  یکی  قمرود  طرح 
محسوب  ای  حوضه  بین  آب  انتقال 
تنوع  و  گستردگی  دلیل  به  که  شد  می 
 280 آبی در طول  از سازه های  استفاده 
استثنایی  های  طرح  از  یکی  کیلومتر، 
کشور اعالم شد. اما اکنون بعد از سپری 
منطقه  آبی  کم  همچنان  دهه  یک  شدن 
در  مسئوالن  و  کند  می  تهدید  را  قم 
رو  پیش  های  چالش  بر  غلبه  برای  تالش 
دیگر  در  آبی  حوادث  رو  این  از  هستند. 
زنگ  باید  همواره  کشور  های  استان 
در  که  قم  استان  مدیران  برای  را  خطر 
ابی  تنش  در  گرفتار  های  استان  صدر 

► دراورد.    صدا  به  هستند 

»گویه« بررسی کرد:

● لزوم آینده نگری در سیاستگذاری آب قم   ● توسط امیر سرلشکر موسوی انجام شد؛
اهدای نشان 

فداکاری ارتش به خانواده 
معظم شهیدان امینی بیات

مادر  منزل  در  حضور  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
شهیدان واالمقام محمدعلی، محمدجواد و علی اصغر امینی بیات که از 
شهدای قم بودند، نشان فداکاری ارتش را به این خانواده معظم شهید 

ایثارگر اهدا کرد. و 
به گزارش »روزنامه گویه « به نقل از روابط عمومی ارتش، برابر تصویب 
»شورای عالی نشان ها« در ارتش، به پاس رشادت و مدیریت جهادی در 
صحنه ها و برهه های سرنوشت ساز دوران پیروزی انقالب و دفاع مقدس 
فداکاری  نشان  اسالمی،  سربلند  ایران  اعتالی  در  جان  بذل  و  ایثار  و 
شهدای  از  که  بیات  اصغر  علی  و  محمدجواد  محمدعلی،  شهیدان  به 
استان قم بودند و مجاهدانه و سرسختانه در خط مقدم دفاع از استقالل، 
تعلق  یافتند،  حضور  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  ارضی  تمامیت 

گرفت.
جمهوری  ارتش  کل  فرمانده  موسوی،  سیدعبدالرحیم  سرلشکر  امیر 
محمدرضایی،  سلطان  راضیه  خانم  حاجیه  با  دیدار  در  ایران  اسالمی 
مادر شهیدان علی اصغر، محمد علی و جواد امینی بیات اظهار کرد: ما 
در اوایل دوران جوانی در قم اولین آموزش های دفاعی خود را از شهید 
محمدعلی بیات آموختیم که از قبل از پیروزی انقالب فعالیت انقالبی 

نیز آشنایی کامل داشت. با جنگ های چریکی  و  داشت 
وی با اشاره به اینکه این سه برادر شجاع و مومن، خالصانه و با تأسی از 
مکتب امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس، پا به میدان نبرد با دشمن 
بعثی نهاده، به فیض شهادت نائل شدند، گفت: اگر آن دالورمردی ها و 
جانفشانی ها نبود، امروز این استقالل، امنیت، توانمندی و نهایتًا اقتدار 

را نداشتیم و همچنان درگیر تاخت وتاز بی رحمانه دشمنان بودیم.
فرمانده ارتش جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: خانواده های معظم 
به  نیل  نورانی  و مخلصانه، مسیر  با تالش مومنانه  ایثارگران که  و  شهدا 
شهادت را ایجاد و ترسیم و رزمندگان را در این انتخاب آگاهانه همراهی 

کردند، اجرشان کمتر از شهدا نیست.
مادر  محمدرضایی،  سلطان  راضیه  خانم  حاجیه  دیدار  این  ادامه  در 
شهیدان علی اصغر، محمد علی و جواد امینی بیات نیز گفت: بنده و 
همسرم مشوق اصلی هر سه فرزندم برای حضور در جبهه جنگ و دفاع 
از انقالب اسالمی ایران در برابر حزب بعث عراق بودیم. شهدا با خون و 
جان خود، دین شان را نسبت به انقالب اسالمی ادا کردند و اکنون نوبت 

ماست که از این دستاوردها دفاع کنیم.
وی افزود: هر سه فرزندم گویا برای شهادت و میهمانی خداوند خلق شده 
بودند و رفتار، کردار، اخالق و دیانت آنها رنگ و بوی خدایی داشت و در 

راه حفظ دین و قرآن و ارزش های انقالب اسالمی، به شهادت رسیدند.
شکارچی،  ابوالفضل  پاسدار  سرتیپ  سردار  که  دیدار  این  ادامه  در 
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی و سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای 
پاسدار  سرتیپ  سردار  و  صفاری  مرتضی  پاسدار  سرتیپ  سردار  مسلح، 
محمدجعفر اسدی، معاونان قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص( نیز حضور 
مادر  به  موسوی،  سرلشکر  امیر  توسط  ارتش  فداکاری  نشان  داشتند، 
شهیدان واالمقام محمدعلی، محمدجواد و علی اصغر بیات اهدا شد. 

خبـر


