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احداث فرودگاه بین المللی قم موافقت اصولی ندارد!احداث فرودگاه بین المللی قم موافقت اصولی ندارد!

صفحه صفحه 33تعیین ضرب االجل برای سرمایه گذار تعیین ضرب االجل برای سرمایه گذار 

آگهی فراخوان مناقصه   
یک مرحله ای )نوبت اول(

بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک 
مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 

های  بلوک  های  پهن  کف  نصب  و  دیوارچينی  کشی،  نبشی  چينی،  کرسی  دستمزدی  اجرای  مناقصه:  موضوع   -1
ملی  اقدام  مسکن  طرح   28 زیتون  پروژه    B4،B3،B2،B1
2- صالحيت مورد نياز شامل رتبه/ پايه و رشته                 

3- نحوه و مهلت دريافت و تحويل اسناد

  IR 260180000000001536076200 4- هزينه خريد اسناد: مبلغ 500,000 ریال مي باشد که به شمارة شبا
نزد بانک تجارت بنام بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم واریز گردد.

5- مدت اعتبار پيشنهادها : یک ماه 
6- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: طبق آیين نامه تضمين معامالت دولتي : 880,000,000 ریال )هشتصد 
و هشتاد ميليون ریال( است  که  باید به  یکي  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه  با اسناد مناقصه  در پاکت  )) الف  (( به  

دستگاه  مناقصه  گزار تسليم  شود:
الف ( ضمانت  نامه  بانکي  به  نفع  کارفرما. 

بنياد  بنام  تجارت  بانک  نزد    260180000000001536076200IR شبا  شمارة  به  نقد  وجه  واریز  فيش  اصل  ب( 
قم استان  اسالمي  انقالب  مسکن 

مدت  اعتبار تضمين  فوق  1 ماه  بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ 1401/07/16 معتبر باشد و براي  یک ماه  دیگر 
نيز قابل تمدید باشد.

انقالب  مسکن  بنياد   ،  11 شماره  کوچه  غدیر،  بلوار  ابتداي  امين،  بلوار  انتهاي  قم،  گزار:  مناقصه  نشانی  و  نام   -7
قم استان  اسالمي 

)شناسه آگهی: 1367808(
تلفن هاي تماس : 02532856612-15

بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری

نحوه دريافت و ارسالتاريخ / مهلتموضوع

از تاریخ  1401/05/30 دریافت اسناد مناقصه 
تا تاریخ 1401/06/06

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنياد مسکن انقالب اسالمی 
استان قم

اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا تاریخ 1401/06/16ارسال اسناد مناقصه 
مندرج در آگهی به دبيرخانه حراست بنياد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

پايهپيمانکارنوع صالحيت

گواهينامه صالحيت پيمانکاري )معتبر( صادره از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی

حداقل رتبه 5 رشته ابنيهشخص حقوقي

پایه 1 رشته ابنيهشخص حقيقی

سازندگان انبوه مسکن و ساختمان داراي صالحيت مضاعف اجرا مندرج در پروانه صادره از وزارت راه و شهرسازي

 گزارش »گویه« از برخی انتقادات پیرامون جذب طالب به آموزش و پرورش؛ گزارش »گویه« از برخی انتقادات پیرامون جذب طالب به آموزش و پرورش؛

صراحت و اقدام قاطع حوزه علمیه، الزمه پاسخ به شبهاتصراحت و اقدام قاطع حوزه علمیه، الزمه پاسخ به شبهات

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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شهری در این محله قدیمی قم                                                 
صفحه 4
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امیرآبادی تاکید کرد:
تحول در قم با روی کار آمدن 

مدیران انقالبی 

باروی  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
شاهد  قم  استان  مدیریت  بدنه  در  انقالبی  و  جوان  مدیران  آمدن  کار 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  عرصه های  تمام  در  ملموسی  تحول 

. هستيم
فرهنگ  شورای  جلسه  در  فراهانی  اميرآبادی  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
عمومی استان قم در سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری افزود: 
هم اکنون در مجلس شورای اسالمی، دولت و شوراهای اسالمی شهر 
که  هستند  فعاليت  مشغول  جهادی  و  انقالبی  مجموعه  یک  روستا  و 
داشته  مسئوالن  از  بيشتری  انتظارات  مردم  تا  شده  سبب  مساله  این 

باشند.
هزارتومانی   24 دالر  اسکناس  چاپ  با  قبل  دولت  اینکه  بابيان  وی 
داشت:  اظهار  می داد،  قرار  واردکنندگان  اختيار  در  تومان   4200 را 
از  تومان  ميليارد  هزار   17 تا   15 بين  ماهانه  رئيسی  الله  آیت  دولت 

می نماید. پرداخت  را  سابق  دولت  بدهی های 
وی با تاکيد بر اینکه بخشی از درآمد فروش نفت ایران در حال حاضر 
صرف تسویه بدهی های دولت قبل می شود، افزود: حدود 500 هزار 
ميليارد تومان بدهی دولت دوازدهم در حال تسویه است و در کنار آن 
دولت کنونی هرگونه استقراض از بانک مرکزی را کنار گذاشته است.

اميرآبادی ادامه داد: زمانی کاال در بازار ارزان به دست مردم می رسد 
از  و  بردارد  دست  مرکزی  بانک  از  استقراض  و  پول  خلق  از  دولت  که 
استقراض  دارد؛  تقدیر  جای  سيزدهم  دولت  بزرگ  اقدامات  همين جا 

پول ملی همراه است. ارزش  با کاهش ملموس  بانک مرکزی  از 
آمدن  کار  باروی  کرد:  تصریح  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
تحول  شاهد  قم  استان  مدیریت  بدنه  در  انقالبی  و  جوان  مدیران 
ملموسی در تمام عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستيم.

مدیرکل غله قم :
آرد تولید شده در قم دارای 

باالترین کیفیت  است 
در  شده  توليد  آرد  گفت:   قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
قم دارای باالترین کيفيت  است چرا که ما گندم مورد نياز استان را از 
مرغوب ترین انواع گندم انتخاب و به قم حمل می کنيم و کارخانه های 
تبدیل  زمينه  در  را  الزم  استانداردهای  نيز  استان  آرد  کننده  توليد 

می کنند.  رعایت  آرد  به  گندم 
آمادگی  رابطه  این  در  کرد:  بيان  ایرنا،   گفتگو  در  محمدی  سعيد 
دارد موضوع  انتقاد  دریافتی خود  آرد  کيفيت  به  نانوایی  اگر  تا  داریم 
ما  کارشناسان  که  صورت  بدین  کنيم،  بررسی  تخصصی  صورت  به  را 
برداری  نمونه  آن  استفاده  مورد  آرد  از  و  حاضر  نظر  مورد  نانوایی  در 
که  آرد  کيفيت  آناليز  دستگاه  توسط  نمونه  این  سپس  و  می کنند 
نتایج  اگر  و  می شود  بررسی  است،  استان  غله  کل  اداره  اختيار  در 
با  نداشته است  را  الزم  کيفيت  آرد  نمونه  آن  دهند  نشان  بررسی ها 

می کنيم. برخورد  آن  کننده  توليد  کارخانه 
گرامی،  نانوایان  برای  امکان  این  آوردن  فراهم  وجود  با  افزود:  وی 
چرا  است  کيفيت   باالترین  دارای  قم  در  شده  توليد  آرد  داریم  اعتقاد 
انتخاب  گندم  انواع  مرغوب ترین  از  را  استان  نياز  مورد  گندم  ما  که 
نيز  استان  آرد  کننده  توليد  کارخانه های  و  می کنيم  حمل  قم  به  و 
می کنند  رعایت  آرد  به  گندم  تبدیل  زمينه  در  را  الزم  استانداردهای 
به طور پيوسته مورد توجه قرار  بازرسی کارشناسان  این موضوع در  و 

می گيرد.
بودن  مرغوب  لزوم  کنار  در  نان،   توليد  چرخه  در  داد:  ادامه  وی 
بسزایی  اهميت  از  نيز  نانوایان  مهارت  آرد،   باالی  کيفيت  و  گندم 
قابل  بسيار  تعداد  داشتن  دليل  به  قم  استان  در  ما  و  است  برخوردار 
اکثر  در  نان  پخت  زمينه  در  مهارت،  دارای  و  باسابقه  نانوایان  توجه 
نان  کيفيت  از  مردم  و  نيستيم  مواجه  مشکل  با  استان  نانوایی های 

دارند. کامل  رضایت 
زمان  تا  می رسد  نانوایان  دست  به  که  زمانی  از  آرد  گفت:  محمدی 
باید در مکان مناسب و با شرایط دمایی قابل قبول نگهداری  مصرف 
نانوایی ها  در  خمير  کردن  آماده  فرآیند  تا  است  نياز  همچنين  شود، 
به شکل صحيح صورت پذیرد تا در نهایت با دقت نظر نانوا در مرحله 

گيرد. قرار  مردم  اختيار  در  کيفيت  با  نانی  پخت، 
وی بيان داشت: از نظر ما مردم بهترین ناظر برای بررسی کيفيت نان 
به  نسبت  شکایت  هرگونه  می توانند  ایشان  رابطه  همين  در  و  هستند 
کميت و کيفيت نانی که از نانوایی مورد نظر خود دریافت کرده اند را 
برای رسيدگی به سامانه 124 اطالع دهند تا موضوع توسط بازرسان 

شود.  پيگيری 
یارانه ای  فعال  نانوایی  واحد   855 حاضر  حال  در  کرد:  تاکيد  وی 
می کنند(  دریافت  که  است  آردی  نرخ  در  دو  این  )تفاوت  دو  و  یک 
آن ها  تمامی  استان قم موجود است که  پروانه کسب معتبر در  دارای 
اجرای  برای  قم  و  شده اند  مجهز  هوشمند  کارتخوان  دستگاه های  به 
دارد. کامل  آمادگی  نان،  یارانه  سازی  هوشمند  طرح  بعدی  مراحل 

رتبه دوم استان قم در مصرف 
گاز سی ان جی در کشور

دوم  رتبه  از  قم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
خبر  کشور  در  بنزین  با  سی ان جی  مصرف  جایگزینی  در  قم  استان 

داد.
قم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  حصيری، 
گاز  مکعب  متر  ميليون   15 تيرماه  پایان  تا  امسال  ابتدای  گفت:از 
جایگاه های  در  سوز  دوگانه  خودرو های  به   CNG یا  فشرده  طبيعی 
درصدی   22 حدود  تقریبی  رشد  از  که  شد  عرضه  قم  سوخت  عرضه 
نسبت  سوز  دوگانه  خودرو های  مالکان  سوخت  سبد  در  پاک  سوخت 

دارد. حکایت  پارسال  مشابه  مدت  به 
سوی  از  شده  اعالم  بندی  رتبه  آخرین  اساس  بر  افزود:  ادامه  در  او 
به  موفق  شاهرود  از  پس  قم  منطقه  کشور،  جی  ان  سی  طرح  مدیر 
جای  به  سی ان جی  مصرف  جایگزینی  در  کشوری  دوم  رتبه  کسب 
گرفت. قرار  سوم  جایگاه  در  هم  جنوبی  خراسان  استان  و  شد  بنزین 
رتبه های  ترتيب  به  بيرجند،  و  قم  سمنان،  گذشته  سال  در  اوگفت: 
آن  از  در کشور  را  بنزین  به جای  ان جی  تا سوم جایگزینی سی  اول 

کردند. خود 
بر  تاکيد  با  قم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
جویی  صرفه  برای  بنزین  جای  به   CNG پاک  سوخت  جایگزینی 
افزود:اختالف  محيطی  زیست  آالینده های  کاهش  و  اقتصادی 
رغبت  افزایش  باعث  جی،  ان  سی  و  بنزین  قيمت  بين  محسوس 

است. شده  جی  ان  سی  از  استفاده  به  خودرو  صاحبان 
حصيری با اشاره به طرح رایگان دوگانه سوز کردن ناوکان حمل و نقل 
)اسنپ،  شخصی  مسافربر  خودرو های  تبدیل  گفت:طرح  عمومی 

می شود. انجام  تخفيف  درصد   30 با  دوگانه سوز  به  گردشی( 
شهروندان  از  قم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
کمتر  قيمت  به  توجه  با  جی  ان  سی  سوخت  جایگزینی  با  خواست 
از  حفاظت  جهت  در  گامی  پاک  سوخت  مزیت  و  بنزین  به  نسبت  آن 

بردارند.  آالیندگی  کاهش  و  ملی  سرمایه 

معاون استاندار قم:
ساعت کاری ادارات قم به روال 

عادی باز می گردد
کاری  ساعت  گفت:  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بازخواهد  قبل  روال  به  آینده  هفته  ابتدای  از  استان  این  ادارات 

. گشت
بيان  قریشی  مهدی  سيد  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت: پيش  از این بر اساس مصوبه هيات وزیران، به منظور پایداری 
شهریور   3 لغایت  خرداد   21 از  سال  گرم  ایام  در  کشور  برق  شبکه 
که  بود  شده  تعيين    13:30 لغایت  صبح  هفت  از  ادارات  کار  ساعات 
با اتمام زمان مقرر، از ابتدای هفته آینده ساعات کار ادارات به روال 

می گردد. باز  گذشته 
براساس  قم،  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  گفته  به 
به  برق حداقل  به کاهش مصرف  اجرایی  مصوبه مذکور دستگاه های 
ميزان 30 درصد در ساعات کاری و 60 درصد در ساعات غير اداری 

بودند. شده  ملزم 

انجام تست رایگان آبله میمونی 
در مراکز منتخب قم جهت 

کاهش نگرانی ها
برای  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  دیگر  خدمتی  ميمونی  آبله  تست 
بيماری  این  به  ابتال  از  نگرانی ها  کاهش  راستای  در  شهروندان  رفاه 

می شود. انجام  قم  کرونای  منتخب  مراکز  در  که  است 
روابط عمومی مرکز بهداشت قم، ریيس مرکز بهداشت قم  به گزارش 
و  اهواز  شهر  در  ميمونی  آبله  مورد  یک  قطعی  شناسایی  به  اشاره  با 
کرونا  مراکز  تمامی  افزود:  انجام تست،  برای  بهداشت  وزارت  ابالغيه 
آموزش  و  تجهيز  با  کرونا،  تست  انجام  بر  عالوه  قم  استان  سطح  در 
جهت  الزم  آمادگی  ميمونی،  آبله  نمونه گيری  خصوص  در  کارکنان 
پيگيری و انجام اقدامات ضروری و پيشگيری از این بيماری را دارند.

داشتن  صورت  در  کرد:  درخواست  همشهریان  از  محبی  سيامک 
مثل  پرخطر  افراد  به ویژه  ميمونی  آبله  به  مشکوک  عالئم  هرگونه 
بيماران زمينه ای، سالمندان و مادران باردار، در اسرع وقت به یکی از 
بهداشتی  شيوه نامه های  رعایت  ضمن  و  مراجعه  کرونا  منتخب  مراکز 
کنند. پرهيز  دورهمی ها  و  تجمعات  در  حضور  از  خانگی،  قرنطينه  و 

در حال حاضر پنج مرکز منتخب کرونا شامل مرکز فرقانی در نيروگاه، 
انقالب  خيابان  در  شهدا  حسن،  امام  شهرک  در  عسگری  حسن  امام 
واقع  خمينی  امام  مرکز  و  اداری  ساعات  در  پردیسان  در  پردیس  و 
تا  تعطيل  )روزهای  شب   8 تا  صبح   8 ساعت  از  کریمی  بلوار  در 
آبله  و  کرونا  به  مشکوک  عالئم  دارای  افراد  پذیرش  آماده  ساعت14( 

هستند. ميمونی 
سردرد،  تب،  جمله  از  مواردی  به  می توان  ميمونی  آبله  عالئم  از 
لرز،   ، لنفاوی  غدد  بزرگی  و  تورم  کمردرد،  عضالنی،  دردهای 

کرد. اشاره  جلدی  بثورات  و  خارش  خستگی، 

خبـرخبـر

قم  ورزشی  های  طرح  تکميل  سرعت      ◄
است. گرفته  شتاب  در 

و  ورزش  کل  اداره  ایرنا،  گزارش  به 
آشنایی  برای  یکشنبه  روز  قم  استان  جوانان 
احداث  و  تکميل  روند  آخرین  با  خبرنگاران 
برخی  از  را  بازدیدهایی  ورزشی  های  طرح 

آورد. عمل  به  اماکن 
نفره   4500 ورزشگاه  تکميل  روند  از  بازدید 
قم  تختی  ورزشگاه  بهسازی  بازدید  پردیسان، 
بازدید  بانوان ورزشکار و  به  برای سپردن کامل 
قم  تير  هفتم  ورزشی  مجموعه  در  کار  روند  از 
اداره  سرپرست  خانی  سانی  ابراهيم  حضور  با 

انجام شد. قم  استان  و جوانان  ورزش  کل 
ورزشگاه  تکميل  ساله   11 طلسم 

شود می  شکسته  پرديسان 
روند  از  خود  بازدید  اولين  در  خبرنگاران 
که  قم  پردیسان  نفری   4500 ورزشگاه  تکميل 
افتتاح  و  اندازی  راه  برای  ساله   11 طلسمی 

کردند. بازدید  دارد 
استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  سرپرست 
درخصوص  گفت:  بازدید  این  حاشيه  در  قم 
شرکت  با  و  انجام  پيگيریهایی  ورزشگاه   این 
رایزنی  کشور  ورزشی  اماکن  تجهيز  و  توسعه 
روند  از  قم  استاندار  با  نوبت  چند  و  شد 

آمد. عمل  به  بازدید  ورزشگاه  احداث 
این  از ساخت  11 سال  افزود:  سانی خانی 
جدید  پيمانکار  اکنون  و  می گذرد  ورزشگاه 
سقف  تکميل  مشغول  و  کرده  کار  به  آغاز 

. ست ا
زمينه  در  هم  مشکالتی  داد:  ادامه  وی 
ورزشگاه  و  دارد  وجود  وزشگاه  سقف  تکميل 
این  و  دارد  قرار  منطقه   باد  وزش  تونل  در 
کار می  اجرای سقف  برای  افرادی که  موضوع 

کرده است. مشکل  دچار  را  کنند 
قول  ورزشگاه  پيمانکار  از  کرد:  بيان  وی 
اکنون  ببرد  باال  را  کار  سرعت  که  گرفته ایم 
انتظار  اما  انجام طرح خوب شده است  سرعت 
مردم شریف قم این است که سرعت کار بيشتر 
ورزشی  اماکن  تجهيز  و  توسعه  شرکت  و  شود 
کشور و پيمانکار مرتبط وعده داده اند تا پایان 

شود. داده  تحویل  سقف  شهریور 
استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  سرپرست 
سقف،   کناره های  های  مناقصه  افزود:  قم 
های  مجموعه  و  رختکن  ها،  کناره  پوشش 
شده است  انجام  نفری   4500 ورزشگاه  دیگر 
تجهيز  و  توسعه  شرکت  توسط  قراردادها  و 
با  تا  می شود  بسته  کشور  ورزشی  اماکن 

شود. انجام  کارها  بيشتری  سرعت 
تجهيز  و  توسعه  شرکت  کرد:  بيان  وی 
 1402 اول  نيمه  برای  کشور  ورزشی  اماکن 
می  اصرار  اما  است  داده  را  کار  تحویل  قول 
روزیم که زودتر از موعد انجام شود و ورزشگاه 

دهيم. قم  مردم  تحویل  را 

ورزشی  مجموعه  اولين  تختی  ورزشگاه 
می شود قم  بانوان  اختصاصی 

استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  سرپرست 
خبرنگاران  بازدید  حاشيه  در  چنين  هم  قم 
تختی  ورزشی  مجموعه  بهسازی  طرح  از 
سفر  مصوبات  از  طرح  این  اجرای  گفت:  قم 

است. قم  به  سيزدهم  دولت 
آیت  گذشته  سال  سفر  در  داشت:  ابراز  وی 
تومان  ميليارد   100 قم  استان  به  رئيسی  الله 
مصوب  استان  این  ورزشی  های  طرح  برای 
تالش  مالی  منابع  این  جذب  برای  و  شد 
ميليارد   60 که  حاليست  در  این  کردیم  زیادی 
ورزشگاه  طرح  تکميل  برای  رقم  این  از  تومان 

تومان  ميليارد   40 و   پردیسان  نفری   4500
است. دیگر  های  طرح  برای 

جمهوری  ریاست  سفر  در  کرد:  بيان  وی 
مصوب شده بود مجموعه ورزشی خاص بانوان 
که  است  بار  اولين  و  باشيم  داشته  استان  در 
بانوان صورت  به مجموعه  ای  ویژه  نگاه  چنين 
ای  ویژه  اهتمام  منظور  همين  به  گيرد  می 
ورزشگاه  بهسازی  طرح  تکميل  به  نسبت 

داریم. تختی 
از  تومان  ميليارد   20 افزود:  خانی  سانی 
طرح  برای  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات 
است. تختی  مجموعه  مختص  ورزشی  های 

گذشته،  ماه  یک  طول  در  کرد:   بيان  وی 
و  شده  شروع  تختی  ورزشگاه  بهسازی  کار 
بسته  داد  قرار  و  شده  انجام  پيمانکار  مناقصه 
شده است. جذب  نياز  مورد  مبالغ  چنين  هم 

وی گفت: در فاز اول زمين چمن مصنوعی 
تعویض  بود  شده  مستهلک  بود  سالها  که 
حاشيه  تارتان  پيست  چنين  هم  می شود 
و اصالح  ترميم  و ميدانی  برای دو  زمين چمن 
خواهد شد و در ادامه قسمتی از حاشيه زمين 
با  بانوان  تا  شود  می  پوشيده  متر   ۹ تا   6 بين 

کنند. استفاده  آن  از  بتوانند  بال  فراغ 

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
تارتان  پيست  و  چمن  زمين  افزود:  قم  استان 
حصار  پایان  از  پس  تختی  ورزشی  مجموعه 
ميدانی  و  دو  و  فوتبال  برای  آن  حاشيه  کشی 

گيرد. می  قرار  بانوان  اختيار  در 
 40 تختی  ورزشگاه  بهسازی  گفت:  وی 
چمن  زمين  خرید  و  داشته  پيشرفت  درصد 
رو  پيش  ماه  چند  در  تا  است  شده  انجام 
و  قهرمانی  ورزش  تحویل  و  یافته  اتمام  طرح 

شود. قم  بانوان  همگانی 
سفر  در  تير   7 ورزشگاه  به  ويژه  نگاه 

جمهوری رياست 
استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  سرپرست 

های  طرح  از  خبرنگاران  بازدید  ادامه  در  قم 
بهسازی  مورد  در  کل  اداره  این  عمرانی 
ریاست  سفر  در  گفت:  قم  تير  هفتم  ورزشگاه 
طرح  این  به  نسبت  ای  ویژه  اهتمام  جمهوری 
به  دیرباز   از  مجموعه  این  که  چرا  بود  شده 

شده بود. رها  خود  حال 
بود  شده  قرار  این  از  پيش  کرد:  بيان  وی 
که  تير  هفتم  مجموعه  در  واقع  سوده  استخر 
شود  رزمی  مجموعه  است  بانوان  مخصوص 
آینده  سال  تا  و  شد  گرفته  کار  این  جلوی  اما 

کرد. خواهيم  بازگشایی  را  سوده  استخر 
دو  تير  هفتم  استخر  مورد  در  گفت:  وی 
و  کرده  شروع  را  کار  پيمانکار  است  ای  هفته 
شنا،  چون  هایی  رشته  آن  بازسازی  پایان  با 
اندازی می شود چرا که  و واترپلو راه  قایقرانی 
استخر  همين  در  قم  استخر  کاسه  بزرگترین 

است. تير  هفت 
امسال  کرد  اميدواری  ابراز  خانی  سانی 
داشته  را  تير  هفتم  استخر  بهسازی  افتتاحيه 
هشت  بر  بالغ  طرح  این  افزود:  و  باشيم 
تومان  ميليارد   2 که  دارد  تومان هزینه  ميليارد 
از  بقيه  و  جمهوری  ریاست  سفر  محل  از  آن 
► می شود.    دیده  تدارک  استانی  منابع 

کارنامه یکسالگی دولت رئیسی؛

تکمیل طرح های ورزشی قم به کجا رسید؟

قم  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست      ◄
گفت: موضوع کناره گيری باشگاه شيميُدر قم از 
ليگ برتر بسکتبال کشور هنوز تمام شده قلمداد 
نمی شود و مشکل مالک باشگاه شيميدر با اداره 
کل ورزش و جوانان و استانداری قم نيست و باید 
جست  قم  استان  از  خارج  در  را  مشکالت  ریشه 

و جو کرد.
اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  سانی خانی  ابراهيم 
اداره  با  شيميدر  باشگاه  مالک  مشکل  داشت: 
کل ورزش و جوانان و استانداری قم نيست و باید 
جست  قم  استان  از  خارج  در  را  مشکالت  ریشه 

و جو کرد.
وی گفت: پيگيری های مختلفی در مورد این 
باشگاه از روزهای اوليه انتصاب خود انجام دادم 
بسکتبال  از  شيميدر  باشگاه  مالک  حمایت  از  و 
قم تقدیر و از مدت ها قبل قرار شد مالک باشگاه 
دیدارهایی با مقامات استانداری قم داشته باشد.
وی با اشاره به جلسه ای که اخيرا بين مالک 
اجتماعی  و  سياسی، امنيتی  معاون  با  باشگاه 

استاندار قم و مسئوالن ورزش استان برگزار شده 
مالک  درغوکاسيان"  "هنریک  کرد:  عنوان  است 
باشگاه شيميدر در این جلسه از مشکالتش گفت 
و  بود  مند  گله  بسيار  بسکتبال  فدراسيون  از  و 

ندارد. استان قم هيچ مشکلی  با  عنوان کرد 
مورد  در  درغوکاسيان  داد:  ادامه  سانی خانی 
ماليات ها مباحثی را مطرح کرد که عنوان کردیم 
تسهيالت  بحث  و  می کنيم  کمک  او  مجموعه  به 
کمک  آمادگی  قم  استان  سوی  از  و  مطرح  هم 

شد. اعالم 
را  ارتباطات خود  آن جلسه  از  بعد  افزود:  وی 
هيات  معتقدیم  و  نکردیم  قطع  باشگاه  مالک  با 
رئيس  و  کند  کار  بيشتر  باید  استان  بسکتبال 
درغوکاسيان  با  نيز  ورزشی  رشته  این  فدارسيون 

بگيرد. ارتباط 
رئيس  با  اینجانب  تماس  طی  داد:  ادامه  وی 
فدراسيون بسکتبال ایران به ایشان گفته شد که 
مالک باشگاه شيميدر از مدیران قبلی فدراسيون 
کنونی  رئيس  که  است  بهتر  و  بوده  مند  گله 

فدراسيون دیداری با مالک باشگاه داشته باشد و 
یک خداقوت بگویيد تا نگذارد شيميدر تيم داری 

را رها کند.
تصميم  آخرین  طبق  کرد:  تاکيد  سانی خانی 
با  گيری ها قرار شده است درغوکاسيان دیداری 
در  و  باشد  داشته  بسکتبال  فدراسيون  مسئوالن 
شرایطی  تسهالت  برای  باشگاه  تقاضای  مورد 
در  داری  تيم  به  شيميدر  که  کرد  خواهيم  ایجاد 

دهد. ادامه  بسکتبال  برتر  ليگ 
ليگ  گذشته  فصل  دو  طی  شيميدر  باشگاه 
شرکت  ليگ  این  در  قم  نماینده  عنوان  به  برتر 
کرده بود. شيميدر در فصل گذشته به جمع چهار 
تيم برتر ليگ برتر راه یافت اما موفق به صعود به 

نشد. فينال 
گذشته  فصل  در  نيز  باشگاه  این  بانوان  تيم 
هماهنگی  جلسه  بود.  شده  برتر  ليگ  قهرمان 
ليگ برتر بسکتبال 23 تيرماه امسال در شرایطی 
رسمی  انصراف  قم  شيميدر  تيم  که  شد  برگزار 
► کرد.  اعالم  رقابت ها  این  در  حضور  از  را  خود 

سرپرست ورزش و جوانان استان مدعی شد:
مشکل مالک باشگاه شیمیدر با اداره کل ورزش و جوانان 

و استانداری قم نیست 
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◄    احداث فرودگاه قم طرحی است که گره کور 
تکميل شدنش 12 ساله شده و در نگاه اول بعد از 
اين مدت طوالنی، شايد به راحتی نمی توان بارقه 
آينده  در  اولش  فاز  اندازی  راه  برای  اميد  از  هايی 

نزديک داشت.
این  عمرانی  عمليات  جهانگيريان:  محمد 
فرودگاه در بهمن ماه سال 13۹0 آغاز شد، این پروژه 
که در جاده قم - سلفچگان واقع شده است، از شهر 
امام  المللی  بين  فرودگاه  از  و  کيلومتر   20 تقریبا  قم 
دارد. فاصله  کيلومتر   125 حدود  تهران  خمينی)ره( 
چهار  طول  به  اصلی  باند  دو  دارای  فرودگاه  این 
آموزشی  باند  یک  و  متر   60 عرض  و  متر   680 و  هزار 
و  متقاطع  های  وی  تاکسی  با  و  متر  هزار   2 طول  به 
و  زیارتی  المللی،  بين  داخلی،  بزرگ  های  ترمينال 

بود. خواهد  باری 
آشيانه  فرودگاهی،  و  هوایی  خدمات  هندلينگ 
آشيانه  رادار،  ساختمان  پرواز،  مراقبت  برج  پرواز، 
آتش نشانی  و  تعمير هواپيما، هواشناسی  و  نگهداری 
اعالم  قم  فرودگاه  ساخت  اصلی  های  طرح  جمله  از 

بود. شده 
این  اقماری  های  بخش  از   نيز  فرودگاهی  شهر 
توریستی  مکانی  که  بخش  این  و  شد  اعالم  فرودگاه 
قم  شهر  های  توریست  و  مسافران  برای  تفریحی  و 
رستوران  هایپرمارکت،  خرید،  بازار  هتل،  شامل  است 
و  نمکی  های  هتل  کاریز،  غذا،  شهر  شهربازی،  ملل، 

است. ورزشی  دهکده 
عنوان   ،۹0 سال  در  عمرانی  عمليات  آغاز  هنگام 
شد در صورتيکه کارها به خوبی پيش رفته و هزینه ها 
تامين شود در 6 ماه نخست سال ۹4 این فرودگاه وارد 
انجام  آن  پرواز هواپيما در  و  فرود  و  فاز عملياتی شده 
می شود. اما این وعده تاکنون عملياتی نشده است و 
مردم قم هم چنان چشم انتظار تکميل طرح هستند.
استاندار قم: مترو، مونوریل و فرودگاه به طور حتم 

اجرایی خواهند شد
بر  تاکيد  با  امسال  مرداد   13 نيز  قم  استاندار 
اجرایی  حتم  طور  به  فرودگاه  و  مونوریل  مترو،  اینکه 
سيزدهم  دولت  قطعی  نظر  با  گفت:  شد،  خواهند 
از  مونوریل  و  فرودگاه  پروژه   2 اجرایی  عمليات  ادامه 

شد. خواهد  سرگرفته 
شورای  جلسه  در  شاهچراغی  سيدمحمدتقی 
بهره  به  نسبت  دولت  کرد:  بيان  قم،  استان  اداری 
هم  و  دارد  مثبت  نگاه  قم  فرودگاه  تکميل  و  برداری 
در  آن  یا خارجی  داخلی  انتخاب سرمایه گذار  اکنون 

است. بررسی  دست 
در  فرودگاه  و  مونوریل  کرد:  اضافه  قم  استاندار 
انگاری،  سهل  خاطر  به  حالت  بهترین  در  گذشته 
کاهلی و بی توجهی به پروژه های پيچيده ای تبدیل 
مبنایی  هيچ  آن  مشکالت  از  بسياری  که  بود  شده 

. شت ا ند
مشکالت  و  مسائل  پيگيری  برای  ایرنا  خبرگزاری 
ضمن  نخست  گام  در  قم  فرودگاه  تکميل  با  مرتبط 
این  از  فرودگاه  خصوصی  گذار  سرمایه  با  هماهنگی 
محمد  سخنان  پذیرای  و  آورد  عمل  به  بازدید  مکان 

شد. پروژه  این  سرمایه گذاری  شفيعی 
محمد شفيعی در ابتدای سخنانش در مورد دریافت 
برای  کشوری  هواپيمایی  سازمان  از  اصولی  موافقت 
فرودگاه قم گفت: تا قبل از این که فرودگاه خصوصی 
مطرح  اصولی  موافقت  بحث  شود  ساخته  کشور  در 
و  گرفتيم  را  اوليه  مجوزهای  فرودگاه  برای  ما  نبود. 
ارتش  و  نمایندگان سپاه  سازمان هواپيمایی کشوری، 
و شرکت فرودگاه های کشور با ساخت فرودگاه توسط 

کردند. موافقت  فعلی  مکان  در  خصوصی  بخش 
هواپيمایی  سازمان  از  گاه  هر  داد:  ادامه  وی 
از  باید  شما  که  شد  عنوان  کردیم  استعالم  کشوری 
مشاوران مورد تایيد ما استفاده کنيد و زمانی که باند 
را  اصولی  موافقت  بود  استاندارد  و  کردید  احداث  را 

کرد. خواهيم  اعطا 
اصولی  موافقت  بحث سند  مورد  در  کرد:  بيان  وی 
برخی موضوع معارض ها را مطرح می کنند که البته 
از فرودگاه  آن ها هم حق و حقوقی دارند ولی خيلی 
های کشور هنوز سند ندارند و معارض دارند و این ها 

از ادامه کار احداث فرودگاه قم نشده است. مانعی 
المللی  بين  فرودگاه  احداث  طرح  گذار  سرمایه 
را علت  افزود: کسانی که موضوع موافقت اصولی  قم 
کردند باید جواب مردم را بدهند و ما به عنوان بخش 
به  اما  داشتيم  را  جا  این  از  بهتر  موقعيت  خصوصی 
ادامه  قم  فرودگاه  احداث  کار  به  افراد  برخی  اصرار 

ایم. داده 
شفيعی در حالی مدعی دارا بودن موافقت اصولی 

برای طرح فرودگاه قم است که معاون هماهنگی امور 
که  کند  می  عنوان  دیگری  طور  قم  استاندار  عمرانی 
در   8۹ قم در سال  المللی  بين  فرودگاه  احداث  طرح 
گذار  سرمایه  و  استاندار  معاون  بين  نامه  تفاهم  قالب 
تنظيم شده که تفاهم نامه خوبی است و سرمایه گذار 
زنی  کلنگ  بعد  و  است  بوده  ای  شده  شناخته  فرد 

اندازی شود. راه  فرودگاه  تا  انجام می شود 

که  آيد  می  بر  گونه  اين  معتمدی  سخنان  از 
اصولی  موافقت  قم  المللی  بين  فرودگاه  احداث 
روند  بزرگی در  ابهام  نقطه  به  اين موضوع  و  ندارد 

است. شده  تبديل  فرودگاه  احداث 

از  استان  شناخت  عدم  ادامه  در  معتمدی 
سرمایه  با  تفاهم  اوليه  زمان  در  قانونی  فرآیندهای 
گذار را یک مشکل در احداث فرودگاه قم عنوان کرد 
و   قانونی  موارد  به  گذار  سرمایه  التزام  عدم  افزود:  و 
نامه  تفاهم  دریافت مجوزات در حالی رخ داده که در 
گذار  سرمایه  خود  باید  را  مجوزات  عمده  که  هست 
امنایی  هيات  و  کند  می  همراهی  استانداری  و  بگيرد 
سرمایه  اما  هستند  دولت  ناحيه  از  که  شود  تشکيل 

است. محور  گذار 
ذیربط  های  دستگاه  و  استانداری  کرد:  بيان  وی 
اما در گذشته  باید در احداث فرودگاه همکاری کنند 
اگر شاید تشکيل  امنا تشکيل نمی شد که  این هيات 

رفت. پيش می  متفاوت  کار  می شد 
گردشگری  نمونه  منطقه  مجوز  مورد  در  شفيعی 
و  طبيعی  منابع  های  کل  اداره  کرد:  عنوان  َطرالب 
این منطقه قرارداد  ميراث فرهنگی و گردشگری برای 
کردند. منعقد  گردشگری"  المللی  بين  نمونه  "منطقه 
انجام شده در  اقدام های  تاکيد کرد: در مورد  وی 
طرح فرودگاه قم همه اقدام ها صد درصد از نظر فنی 

مورد تایيد است و همه گونه نظارتی بوده است.
فرودگاه  شرکت  افزود:  قم  فرودگاه  گذار  سرمایه 
های کشور خالصانه به ما کمک کرد و یک دهم پولی 
از  گرفتند  از دولت می  فرودگاه  احداث  امور  برای  که 
شرکت  و  کشوری  هواپيمایی  سازمان  با  و  گرفتند  ما 

نداریم. مشکلی  ها  فرودگاه 
منابع  با  واگذاری  قرارداد  داشت:  اظهار  شفيعی 
طبيعی نداریم و استانداری قراردادی با ما منعقد کرد 

است. نامه  تفاهم  قالب  در  که 
معترض  سهامداران  مبلغ  پرداخت  مورد  در  وی 
از  بسياری  و  پيمانکاران  پول  که  گفت  هم  فرودگاه 

ایم. کرده  پرداخت  تاکنون  را  سهامداران 
شفيعی  در ادامه سخنانش گفت که در سفر رئيس 
جمهور به استان قم حل مشکالت فرودگاه و مونوریل 

قم در اولویت قرار گرفته است.
جمهور  رئيس  سفر  از  بعد  متاسفانه  کرد:  بيان  وی 
به  یافته  اختصاص  بودجه  تخصيص  برای  ای  عده 
کارگروه  که  نوشتند  صورتجلسه  مونوریل  و  فرودگاه 
از  یکی  حتی  نداریم  قبول  را  آن  ما  و  شود  تشکيل 
کارگروه  دیگر  ماه   6 که  کرده  عنوان  نمایندگان 

شود. می  داده  تشکيل 
مشاوران  و  مهندسان  تمام  داشت:  ابراز  وی 
قم  فرودگاه  احداث  به  کشوری  هواپييمایی  سازمان 
کمک کردند چرا که معتقد بودند اگر بخش خصوصی 
با  کشور  در  خصوصی  دیگر  های  فرودگاه  شود  موفق 

شود. می  احداث  خصوصی  بخش  مشارکت 
سال   12 افزود:  قم  فرودگاه  پروژه  گذار  سرمایه 
با  نماینده  عنوان  به  افرادی  با  استانداری  است 
این در حاليست  تهران جلسه می گذارد  مسئوالن در 
بودجه  اگر  معتقدم  و  هستم  پروژه  مسئول  بنده  که 
یابد  تخصيص  پروژه  به  جمهور  رئيس  سفر  مصوب 

شود. بلند  قم  فرودگاه  از  پرواز  دیگر  روز   100

قم  فرودگاه  بخواهيم  امروز  اگر  داد:  ادامه  وی 
اندازی کنيم به هزينه کرد 10 هزار ميليارد  را راه 

نيازمنديم. تومان 

نيز  قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اندازی  ایرنا در مورد راه  پاسخگوی سئواالت خبرنگار 

بود. قم  فرودگاه 
دولت  کرد:  تاکيد  سخنانش  ابتدای  در  معتمدی 
سيزدهم دولتی است که با شعار انقالبی گری و جبهه 
و  کرده  ایجاد  مردم  در  را  اميد  بارقه  اسالمی  انقالب 
خدمت  مردم  به  بيشتر  که  کنيم  ایجاد  مسيری  باید 

کنيم. تزریق  جامعه  به  را  اميد  و  کرده 
از  بعد  قم  المللی  بين  فرودگاه  مورد  در  افزود:  وی 
پروژه جزو  این  به قم  سفر سال گذشته ریيس جمهور 

شود. تکليف  تعيين  طرح  که  بود  سفر  مصوبات 
ها  نگاه  مختلف،  های  مدیریت  کرد:  بيان  وی 
گذشته  های  سال  در  را  پروژه  به  مختلف  سالیق  و 
و  شده  انجام  اشتباهی  کار  متاسفانه  و  بودیم  شاهد 
سهام فروخته می شود البته بخش عمده ای از طلب 

است. شده  تسویه  سهامداران 
معتمدی افزود: در دولت قبل کار به جایی رسيده 
نباید  و  است  اشتباه  فرودگاه  احداث  که  شود  می 
انجام شود و تصميم گرفته می شود دولت 50 ميليارد 
قم  شهرداری  به  سهامداران  به  بدهی  بابت  تومان 
را  خرد  های  سهام  و  شود   عمده  سهامدار  که  بدهد 
است. نبوده  عمرانی  عمليات  برای  رقم  این   و  بخرد 
بدنه  جمهور  ریيس  سفر  از  بعد  کرد:  بيان  وی 

المللی  بين  به  معتقد  کشوری  هواپيمایی  سازمان 
مشترک  فهم  ایجاد  برای  که  نبودند  قم  فرودگاه  بودن 
که فرودگاه قم برای کشور و شهر قم چقدر مهم است 
چند جلسه با این سازمان برگزار و توضيحات مفصلی 

شد. ارائه 
معتمدی با اشاره به این که سيل عظيمی از زائران 
از حوزه خليج فارس برای زیارت به قم می آیند گفت: 
مليت   23 از  ایام سال  برخی  در  که  داریم  هتل هایی 
آمده  قم  به  زیارت  برای  که  اند  کرده  پذیرش  مسافر 
کامال  کشوری  هواپيمایی  سازمان  و  ما  امروز  لذا  اند 
نه  قم  المللی  بين  فرودگاه  که  داریم  مشترک  ادبيات 
ملی  مسائل  جزو  بلکه  است  استانی  پروژه  یک  فقط 
است  کشور  های  فرودگاه  ترین  مهم  از  یکی  که  است 

شود. اندازی  راه  باید  که 
وی بيان کرد: مجموعه دولت و سازمان هواپيمایی 
بين  فرودگاه  حتما  که  هستند  باور  این  بر  کشوری 
بهتر  بسيار  کيفيت  نظر  از  و  شود  ساخته  قم  المللی 
جا  آن  معين  عنوان  به  که  باشد  امام)ره(  فرودگاه  از 

کند. کار 

قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
موضوع  وارد  است  آماده  دولت  االن  افزود: 
فرودگاه شود و بخشی از آن را تکميل و راه اندازی 
با سرمايه گذاری روبرو هستيم  اين بين  کند و در 
با او پيش رفتيم و سرمايه گذار  که 12 سال است 
فرودگاه  اندازی  راه  نحوه  به  گاه  آ که  است  مدعی 

است.

مجموعه  از  منفصل  فرودگاه  کرد:  بيان  وی 
از  ها  این  کردن  جدا  و  نيست  طرالب  گردشگری 
ماه  یک  تا  دولت  حوزه  در  است.  غلطی  کار  یکدیگر 
وارد  خواهد  می  دولت  که  نداشتيم  تکليفی  هم  پيش 
صولت  سيد  سفر  از  بعد  اما  خير  یا  شود  کار  جریان 
پيگيری  و  جمهور  ریيس  اجرایی  معاون  مرتضوی 
هایی که ریيس جمهور در مورد پروژه های قم داشتند 
است. مشخص  دولت  تکليف  کامال  فرودگاه  مورد  در 
وی با اشاره به این که برای تکميل فرودگاه، منابع 
کرد:  بيان  است  تامين  قابل  و  شده  تامين  نظر  مورد 
سه  دو  و  گردد  می  بر  استان  به  موضوعات  بيشتر 
این  بر  و  داشتيم  گذار  سرمایه  نمایندگان  با  جلسه 
کار  گذار  سرمایه  خود  هست  طور  هر  که  هستيم  باور 
و  است  آقای شفيعی  اول خود  اولویت  و  ببرد  پيش  را 
مطرح  دیگر  گذاران  سرمایه  بحث  صورت  این  غير  در 

شود. می 
نمایندگان  با  که  آخر  جلسه  در  افزود:  معتمدی 
که  هایی  ظرفيت  تمام  مورد  در  داشتيم  گذار  سرمایه 

شد. صحبت  هست  نياز  فرودگاه  ایجاد  برای 

وی بيان کرد: در فروردین ماه امسال جلسه ای سه 
سرمایه  به  نکته  دو  و  داشتيم  شفيعی  آقای  با  ساعته 
انجام  را  پروژه  خواهد  می  واقعا  که  شد  عنوان  گذار 
گذار  سرمایه  چيست؟  آن  منابع  که  این  دوم  و  دهد 
عنوان کرد تاکنون هزنيه کرده است و می خواهد کار 

ندارم. منابعی  گفت  صراحت  به  و  دهد  انجام  را 
گاز  و  برق  و  آب  تامين  مورد  در  کرد:  تاکيد  وی 
مجوزها صادر شده بود و نياز به پيگيری داشت. اصل 
که  هایی  پيگيری  به  توجه  با  است  منابع  که  موضوع 
و  نرسيدیم  گذار  سرمایه  با  نهایی  نقطه  به  داشتيم 
مجموعه  و  هواپيمایی  سازمان  گذشته  ماه  سه  دو  در 
به  که  هایی  قول  که  رسيدند  کامل  وفاق  به  دولت 

کنيم. عملی  را  دهيم  می  گذار  سرمایه 

معاون استاندار قم اظهار داشت: در جلسه گذشته 
برنامه زمان بندی و ظرفيت  قرار شد نمایندگان بروند 
برای  را  فرودگاه  پروژه  اتمام  برای  نياز  مورد  های 
استانداری بياورند.برای آنان بحث تسهيالت را مطرح 

خواهند؟ می  رقمی  چه  بگویند  که  کردیم 
فرودگاه  اول  فاز  اندازی  راه  برای  داد:  ادامه  وی 
ميليارد   500 و  یکهزار  تا  یکهزار  گذار  سرمایه  برآورد 
ترانزیت،  های  سالن  مراقبت،  برج  تا  است  تومان 
خود  برآورد  در  را  دارند  که  هایی  خواسته  دیگر  و  باند 

بياورند.
وی بيان کرد: به سرمایه گذار فرودگاه قم پيشنهاد 
و  بگذاریم  فرودگاه  برای  کارگروهی  که  ایم  کرده 
و  حل  را  مسایل  همه  و  باشيم  داشته  جلسه  هفتگی 
سرمایه  و  هست،  شراکت  آماده  دولت  و  کنيم  فصل 
خواهد. می  تسهيالت  چقدر  بگوید  و  بياید  باید  گذار 

منطقه  و  فرودگاهی  شهر  مورد  در  افزود:  معتمدی 
اصولی  موافقت  دریافت  آماده  کار  طرالب  گردشگری 
فرودگاه  تا  است  نشده  داده  موافقت  این  ولی  است 

شود. تکليف  تعيين 
یک  با  تا  بدهد  نفت  است  آماده  دولت  گفت:  وی 
هواپيمایی  سازمان  نظارت  با  که  کنيم  تهاتر  پيمانکار 
که  است  آماده  دولت  لذا  کنيم  تکميل  را  فرودگاه 
را  کار  خارجی  یا  داخلی  پيمانکار  که  بدهد  تسهيالت 

دهد. انجام 
آن  به  تا  است  آماده  چينی  شرکت  یک  افزود:  وی 
می  نظر  به  دهد  انجام  را  فرودگاه  کار  و  بدهيم  نفت 
راه  بهترین  و  است  سناریو  آخرین  موضوع  این  رسد 
این است که خود سرمایه گذار کار را به پایان برساند.

تعيين  مورد  در  گفت:  پايان  در  استاندار  معاون 
تکليف ادامه احداث فرودگاه قم ضرب االجلی به 
سرمايه گذار داده شده و بزودی تعيين تکليف می 

شود.

استان  مردم  و  است  پيش  در   1401 دولت  هفته 
قم چشم انتظار تصميم جدی دولت برای حل معضل 

هستند. قم  فرودگاه  احداث 
سرمایه  با  کار  ادامه  قم  استانداری  و  دولت  مشی 
را  دیگری  هایی  گزینه  توان  می  اما  است  فعلی  گذار 

کرد. پيگيری  نيز 
تاکيد کرد  همانطور که معاون عمرانی استاندار قم 
پيمانکار  توسط  فرودگاه  تکميل  موضوع  توان  می 
از  حاصل  منافع  سپردن  و  کرد  پيگيری  را  خارجی 
منطقه نمونه گردشگری طرالب به سرمایه گذار فعلی 
طرح  اتمام  مشکل  حل  برای  مناسب  راهکاری  شاید 

باشد. قم  فرودگاه 
گزارش از محمد جهانگيريان     ►

احداث فرودگاه بین المللی قم موافقت اصولی ندارد!

عادی انگاری فقر و فساد؛ ● تعیین ضرب االجل برای سرمایه گذار    ●
یک چالش یا یک رویکرد؟                                  

اختصاصی گويه - وحيد حاج سعيدی 
صندوق  عامل  هيات  ریيس  غضنفری  مهدی  قبل  روز  چند 
شهيد  مدرسه  اقتصادی  حکمرانی  نشست  در  ملی  توسعه 
که  است  ارابه  مانند  به  اقتصاد  کل  داشت:  اظهار  بهشتی 
اقدامی  در  دولت  هم  قبل  ماه  چند  می خواهد!  ماهر  ارابه ران 
کالن  سطح  در  اقتصادی  بزرگ  جراحی  یک  به  اقدام  فراگير 

. د نمو
اقت نشدیم  متوجه  ما  حقيقت  در 

ارابه ران ماهر نياز دارد یا جراح حاذق؟! صاد مملکت 
در  هم  دیگری  اقدامات  ها  سال  این  طول  در  نماند  ناگفته 
گرفته  صورت  مردم  معيشت  و  مملکت  اقتصاد  بهبود  راستای 
البته برای ما معمولی ها(  تا کنون دستاورد خاصی )  است که 

است.  نشده  مشاهده 
چون اگر قرار باشد هر کس بياید و با تشبيه اقتصاد مملکت 
رانی،  ارابه  جراحی،  به  اقدام  خاص،  تخصص  یک  به  نسبت 
صافکاری،  فيلرگيری،  گيری،  جرم  کشی،  عصب  کشی،  آچار 
شود  نمی  بند  سنگ  روی  سنگ  کند  اقتصاد   ... و  باد  تنظيم 
آن در  از  نمونه کوچکی  قابل حدس است که  پيش  از  نتيجه  و 

شد.  رونمایی  مبارکه  فوالد 
ارابه  به جراح،  نياز  اقتصاد مملکت  این که  آنچه عيان است 
ران، لوکوموتيوران، مکانيک، صافکار، آپاراتی و ... ندارد. چرا 
ثروت  و  فقرا  فقر  بر  تنها  اقتصاد  بر  حکمرانی  مدل  این  در  که 
عادی  جامعه  در  فساد  و  فقر  و  شود  می  افزوده  ثروتمندان 

شود. می  انگاری 
های  فساد  دست  این  که  شود  می  ناک  غصه  آنجا  قصه 
هم  دزدی  آفتابه  آن  برابر  در  ها  خاوری  دزدی  که  گسترده 
در  که  پيوسته  وقوع  به  کشور  در  حالی  در  شود  نمی  محسوب 
پيدا  کاهش  شدت  به  کشور  درآمد  و  داریم  قرار  تحریم  شرایط 
کرده است. حال اگر دود سفيدی از کلبه توافق برجام برخيزد 
و اندک گشایشی در اقتصاد کشور حاصل شود و درآمد سرانه 
کشور افزایش پيدا کند، به نظر می توان ميزان اختالس های 

زد؟ تخمين  یا  حدس  را  احتمالی  و  رو  پيش 
اقدامات  و  ها  طرح  از  کدام  هيچ  پذیرفت  باید  تردید  بی 
و  نبوده است  اثرگذار  با فساد  مقابله  برابر  در  نظارتی دولت ها 
رانت و فساد به صورت سيستماتيک در حال توسعه و گسترش 

است.   
ترک  قانونی،   نواقص   ،44 اصل  ناقص  و  غلط  اجرای 
دانه  اقتصادی  مفسدان  با  جدی  برخورد  عدم  و  تشریفات 
هایی  سفره  چنين  گسترش  و  باب  فتح  برای  را  زمينه  درشت، 
آسان تر کرده است و ترک فعل ها، کم کاری ها، حق السکوت 
و  محلی  متنفذین  به  مختلف  عناوین  تحت  که  مبالغی  و  ها 
های  نهاد  قبل(  دولت  در  ویژه  به   ( مقامات  سياسيون،  ملی، 
اساسًا  شود،  می  پرداخت   ... و  ها  رسانه  نظارتی،  و  باالدستی 
مبارزه با پهن کردن چنين سفره هایی را دشوار ساخته است. 
تا جایی که اختالس در این حجم و وسعت، زلزله که نه، حتی 
دیگر  روز  چند  و  است  نکرده  ایجاد  هم  کوچک  لرزه  پس  یک 
دور  های  سال  ميلياردی   123 اختالس  مثل  نيز  داستان  این 
پيوند!  می  ها  خاطره  به  خاوری  ميلياردی   3000 اختالس  و 

هوش...  به 

یادداشت

آگهی موضوع تبصره 3 ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت

همگی  شهرت  احمد  و  غالمرضا  آقایان  و  صدیقه  و  افسر  و  صدیقه  ها  خانم 
که  اند  نموده  اعالم  اردکانی  پایدار  سکينه  مرحومه  وراث  اردکانی  افخمی 
واقع  اصلی   25۹1/1۹1/478 پالک  ششدانگ  ای  دفترچه  مالکيت  سند 
نامبرده  ورثه  که  است  اردکانی  پایدار  سکينه  به  متعلق  قم  ثبت   2 بخش  در 
با  چون  و  بوده  اردکانی  افخمی  منور  ید  در  مالکيت  سند  اند  داشته  اعالم 
 120 3 ذیل ماده  تبصره  لذا مراتب طبق  ننموده  نامبرده تسليم  به  اخطاریه 
گهی می شود که دارنده سند مالکيت مذکور از تاریخ  آیين نامه قانون ثبت آ
گهی ظرف مدت 10 روز سند مالکيت مذکور را تسليم نماید و یا  انتشار این آ
مجوز قانونی نگاه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نماید 
طبق  ورثه  مالکيت  سند  وجه  اعتراض  وصول  عدم  و  مدت  انقضاء  صورت  در 

 )15601 الف  )م  شد./  خواهد  صادر  و  مسترد  قانون 
رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی حجت آبادی
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◄   مدیر منطقه یک شهرداری قم ابعاد 
ری  دروازه  محله  بازآفرینی  پروژه  مختلف 

را تشریح کرد.
گفت وگو  در  محمدرضاخانی  مجيد 
طرح  خصوص  در  ایسنا،  خبرنگار  با 
ری،  دروازه  محله  توسعه  و  ساماندهی 
پيرامون  در  محله  این  اینکه  به  اشاره  با 
است،  گرفته  شکل  شهر  مرکزی  هسته 
در  محله  این  ساز  و  ساخت  کرد:  اظهار 
امروز  که  نحوی  به   40 و   30 دهه های 
است. گرفته  شکل  است  مشاهده  قابل 
ری  دروازه   محله  اینکه  بيان  با  وی 
است،  قم  قدیمی  محله های  از  یکی 
مطرح کرد: همچنين این محل در فرآیند 
تاثير  بسيار  نيز  اسالمی  انقالب  پيروزی 

است. بوده  گذار 
ادامه  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
است  بوده  به حدی  تاثيرگذاری  این  داد: 
تقدیم  شهيد   128 حدود  محله  این  از  که 

است. شده  اسالمی  انقالب 
اینکه متاسفانه ساختار  به  اشاره  با  وی 
گذشته  دهه های  در  محله  این  کالبدی 
عنوان  است،  رفته  فرسودگی  سمت  به 
از  زیادی  بخش  امروز  متاسفانه  کرد: 
فرسوده  بافت  قالب  در  ری  دروازه  محله 
محله  این  ساکنين  شایسته  و  گرفته  قرار 

. نيست
بخشی  اینکه  بيان  با  محمدرضاخانی 
بابت  محله  این  قدیمی  ساکنين  از 
این  از  افتاده  اتفاق  که  فرسودگی  این 
خاطرنشان  کرده اند،  مهاجرت  محله 
این  اهالی  معضالت  ازجمله  کرد: 
پایين  اقتصادی  توان  به  می توان  محله 

آسيب های  برخی  بروز  خانوارها،  برخی 
عرض  کم  محله،  فرسودگی  اجتماعی، 

کرد. اشاره   ... و  معابر  بودن 
اینکه مجموعه مدیریت  به  اشاره  با  وی 
برای  مناسب  حل  راه  باید  شهری 
به  و  می کرد  اتخاذ  محله  این  ساماندهی 
ری  دروازه  کرد:  تصریح  می رسيد،  نتيجه 
اماکن  و  است  تاریخی  قدمت  با  محله ای 
محله  این  در  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی، 

دارد. وجود 
با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
فرهيخته ای  شخصيت های  اینکه  بيان 
شد:  یادآور  دارند،  سکونت  محله  این  در 
برای  می توان  نيز  افراد  این  ظرفيت  از 
ساماندهی محله دروازه ری بهره مند شد.

اینکه  به  اشاره  با  محمدرضاخانی 
به  شهرداری  مجموعه  و  استان  مدیریت 
بيان  بودند،  محله  این  بازآفرینی  دنبال 
بازآفرینی  طرح  راستا  همين  در  کرد: 

شد. تدوین  و  تعریف  ری  دروازه  محله 
در  متعدد  مشاوران  اینکه  بيان  با  وی 
طراحی این بازآفرینی نظرات خود را ارائه 
که  مواردی  ازجمله  کرد:  ابراز  کرده اند، 
خدمات  ارائه  شده،  تبيين  طرح  این  در 
ویژه  افزوده  ارزش  ایجاد  رویکرد  با 

است. محله  مسکونی  واحدهای 
با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
محله  در  خدمات  توسعه  لزوم  بر  تاکيد 
اتفاق  این  اگر  داشت:  اظهار  ری،  دروازه 
و  بازسازی  برای  الزم  انگيزه  خورد  رقم 
این  خدماتی  پتانسيل های  از  استفاده 

می شود. ایجاد  ساکنين  در  محله 
خدمات  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

اهميت  از  محله  این  سطوح  تمامی  در 
با  کرد:  عنوان  است،  برخوردار  بسياری 
هستيم  این  دنبال  به  طرح  این  اجرای 
کيفيت سکونت در سطح محله دروازه ری 

دهيم. رونق  را 
ایجاد  کرد:  اضافه  محمدرضاخانی 
به  امتياز  ارائه  و  نوسازی  در  انگيزه 
محل  این  در  که  خدماتی  واحدهای 
ازجمله هدف هایی است  احداث می شود 

می شود. دنبال  طرح  این  در  که 
اجرای  با  اميدواریم  اینکه  بيان  با  وی 
کيفيت  افزایش  موجب  برنامه ها  این 
مطرح  شویم،  محله  این  اهالی  زندگی 
و  ری  دروازه  محور  تقویت  بحث  کرد: 
تفضيلی  طرح  در  نوبهار  خيابان  همچنين 

گرفت. قرار  کار  دستور  در 
با اشاره  مدیر منطقه یک شهرداری قم 
تفضيلی  طرح  در  معابر  این  اینکه  به 
همچنين  کرد:  خاطرنشان  شدند،  تقویت 
محله ها  این  برای  تفصيلی  طرح  در 

شد. تعریف  نيز  تعریض 
خيابان  عرض  اینکه  بيان  با  وی 
 18 حدود  تفضيلی  طرح  در  ری  دروازه 
همچنين  کرد:  تصریح  شد،  تعریف  متر 
براساس  نيز  مربع  متر  13هزار  حدود 
سال  در  استان   5 ماده  کميسيون  مصوبه 
از  ائم  شهری  فضاهای  عنوان  به   1400
ناحيه  ای،  خدمات  مراکز  بازی،  فضای 
سبز،  فضای  ورزشی،  و  فرهنگی  مجموعه 
و  تعریف  شهری  تجهيزات  و  تاسيسات 

شد. تثبيت 
هزینه  به  اشاره  با  محمدرضاخانی 
شد:  یادآور  محور،  این  تملکات  باالی 

مجموعه  آن  منابع  تامين  برای  متاسفانه 
را  الزم  توان  شهرداری  و  شهری  مدیریت 

هستيم. خاص  منابع  نيازمند  و  ندارد 

بازآفرینی  بحث  اینکه  بيان  با  وی 
محالت کمتر توسعه یافته در سفر ریاست 
ابراز  شد،  پرداخته  آن  به  قم  به  جمهوری 
کرد: با پيگيری هایی که توسط شهرداری 
انجام  استان  مجموعه های  همچنين  و 
که  منابعی  از  بخشی  گردید  مقرر  شد، 
در  هکتاری   48 زمين های  عنوان  به 
پشتيبان  عنوان  به  شده،  تعریف  پردیسان 

بگيرد. قرار  ری  دروازه  محور  تملکات 
با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
بودجه  در  نيز  شهرداری  اینکه  به  اشاره 
تومان  ميليارد   20 حدودا   ،1401 سال 
گرفته  نظر  در  پشتيبانی  منابع  عنوان  به 
در  مردم  همکاری  کرد:  بيان  است، 
صورت  به  چه  منابع  تخصيص  راستای 
 48 زمين های  صورت  به  چه  و  نقدی 

است. مهم  هکتاری 
با اقدامات  اینکه اميدواریم  بيان  با  وی 
این  آینده  سال  و  امسال  طی  مناسب 

محور به طور کامل بازگشایی شود، اظهار 
سرانه های  ارتقای  موضوع  همچنين  کرد: 
به  باید  زمان  مدت  این  طی  نيز  خدماتی 

شود. ایجاد  شکل،  بهترین 
بار  اینکه  به  اشاره  با  محمدرضاخانی 
منطقه  این  شهروندان  همکاری  از  دیگر 
کرد:  عنوان  می کنم،  تشکر  و  تقدیر 
مدیریت  با  همراهی  و  همدلی  ان شاءالله 
محور  این  ساماندهی  راستای  در  شهری 

بگيرد. شکل 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
محور  تقریبا  که  نوبهار  مانند  محورهایی 
باید  نيز  است،  ری  دروازه  با  موازی 
از  نيز  محور  این  نحوی  به  تا  یابد  سامان 
پيدا  بهتری  وضعيت  شهری  کيفيت  نظر 

► کند.  

◄    مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد 
اعتبارات خرد  استان قم گفت: 26 صندوق  کشاورزی 
زنان روستایی و عشایری با ۹12 عضو در شهرستان ها و 

مراکز استان فعال است.
کاظم شکوریان در گفتگو با فارس در قم، با اشاره به 
فعاليت 26صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در قم 
اظهار کرد: ۹12 عضو شامل 40 زن سرپرست خانواده 
و 872 نفر عضو عادی در صندوق های خرد محلی زنان 
عمده  که  دارند  عضویت  قم  استان  سطح  در  روستایی 
و  تبدیلی  بافی،صنایع  دامداری،قالی  آنها  فعاليت 

ميباشد. لبنيات  فرآوری 
حومه،  مناطق  در  صندوق ها  این  داد:  ادامه  وی   
و  کهک  جعفریه،  قاهان،  قمرود،  قنوات،  سلفچگان، 
زنان  به  رسانی  خدمت  و  تسهيالت  پرداخت  دستجرد، 

دارند.  برعهده  را  روستایی 

جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: صندوق اعتبارات 
خرد زنان روستایی و عشایری، تشکل هایی هستند که 
از سوی دفتر واحد توسعه فعاليت های کشاورزی زنان 
این  با  و  ایجاد  روستاها  سطح  در  عشایری  و  روستایی 
امکان زمينه دسترسی به منابع مالی، استفاده آسان و 
سریع این قشر از تسهيالت کم بهره برای فعاليت های 

شده است.  پذیر  امکان  کشاورزی 
تسهيالت  صندوق ها  این  در  گفت:  شکوریان 
اولویت  با  توليدی  و  کشاورزی  اقدامات  انجام  برای 
فعاليت های گروهی پرداخت و در اختيار زنان روستایی 

گيرد. می  قرار  عشایری  و 
زنان  دسترسی  تسریع  و  تسهيل  داد:  ادامه  وی 
توسعه  برای  اعتباری  و  مالی  منابع  به  روستایی 
در  انداز  پس  فرهنگ  ترویج  اقتصادی،  فعاليت های 

بين این قشر و توسعه کسب و کارهای کوچک از جمله 
است.  صندوق ها  این  تشکيل  اهداف 

جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
مشاغل  گسترش  داشت:  اظهار  قم  استان  کشاورزی 
خانگی، افزایش ضریب امنيت غذایی خانوار روستایی و 
افزایش سطح تعامل زنان روستایی، عشایری و گسترش 
سرمایه اجتماعی از دیگر اهداف تشکيل صندوق خرد 

و عشایری است. روستایی  زنان 
 63 تعداد  سال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  وی   
گفت:آموزش  است  شده  برگزار  آموزشی  ی  جلسه 
قارچ  پرورش  طيور،  پرورش  جمله  از  مختلفی  های 
و  بندی  بسته  مقياس،  کوچک  های  خوراکی،گلخانه 
گياهان  پرورش  کشاورزی،  و  دامی  محصوالت  فرآوری 
بوده  آموزشی  کالس های  این  موضوعات  از  و...  سالم 

► است.  

قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر      ◄
آسفالت  تن   500 و  هزار  پنج  اجرای  از 
این منطقه  در  ماه نخست سال  در  چهار 
هزار   35 از  بيش  گفت:  و  داد  خبر 
ریال  ميليارد   70 ارزش  به  معابر  مترمربع 

است. شده  اسفالت  روکش 
گفتگو  در  قراچورلوی  زین العابدین 
و  اجرا  اهميت  بر  تأکيد  با  شهرنيوز،  با 
فرعی های  و  معابر  در  آسفالت  توزیع 
داشت:  اظهار  قم  شهری   5 منطقه 
بوده  درحال توسعه  منطقه ای   5 منطقه 

در  آن  خيابان های  و  معابر  از  بسياری  و 
آسفالت  به  نياز  که  است  ساخت  حال 

دارد.
چهار  در  مورداستفاده  آسفالت  وی 
ماه نخست سال را در این منطقه را بيش 
سهميه  افزود:  و  کرد  اعالم  تن  هزار   5 از 
چهارماهه  در   5 منطقه  آسفالت  و  قير 
نخست امسال 5 هزار و 500 تن بوده که 

است. قرارگرفته  مورداستفاده 
تصریح  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
و  معبر  مترمربع  هزار   35 از  بيش  کرد: 

تا  اميدواریم  و  شده  آسفالت  فرعی  کوچه 
کوچه های  از  بسياری  بتوانيم  سال  پایان 

کنيم. آسفالت  نيز  را  منطقه  این  فرعی 
آسفالت  اعتباری  ارزش  سپس  وی 
استفاده شده در چهار ماه نخست سال را 
و  دانست  ریال  ميليارد   70 بالغ بر  عددی 
فرعی های  حيدریان،  خيابان  کرد:  بيان 
شهيد  یاسين،  آل  خليج فارس،  خيابان 
کلهری و شهيد دل آذر بخشی از معابری 
انجام شده  آن  آسفالت  روکش  که  بوده 

► است.  

● 26 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان قم فعال است   ●

پروژه بازآفرینی محله "دروازه ری" چیست؟

● بهبود بافت و اجرای طرح های مختلف شهری در این محله قدیمی قم    ●
برگزاری ۱۲ جلسه بررسی تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم

نتیجه تفریغ بودجه در جلسه 
رسمی شورا مشخص می شود

گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کميسيون  رئيس 
جلسه   12 از  بيش  در  قم  شهرداری   1400 بودجه  تفریغ  موضوع 
بررسی  حال  در  تلفيق  و  کميسيون  کميته،  از  اعم  شورا  کارشناسی 

. ست ا
تفریغ  شده  کارشناسی  و  دقيق  بررسی  به  اشاره  با  صابری  حسين 
بودجه سال 1400 شهرداری قم اظهار داشت: موضوع تفریغ بودجه 
از  اعم  شورا  کارشناسی  جلسه   12 از  بيش  در  قم  شهرداری   1400

است. بررسی  حال  در  تلفيق  و  کميسيون  کميته، 
خاطرنشان  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کميسيون  رئيس 
جلسه  در  آن  نتيجه  که  داشته  ادامه  همچنان  جلسات  این  کرد: 

می گردد. مشخص  شورا  اکثریت  رأی  با  رسمی 
وی با بيان اینکه عليرغم تمامی مباحث و بررسی های صورت گرفته، 
از  فارغ  قانون  رعایت  اعضای شورای شهر  تمامی  بدون شک دغدغه 
طوالنی  کرد:  ابراز  است،  جناحی  و  شخصی  سليقه  اعمال  هرگونه 

دارد. موضوع  همين  از  نشان  نيز  بودجه  تفریغ  بررسی  روند  شدن 
امانت داری رعایت قانون و منافع مردم در تمامی  صابری ادامه داد: 
برنامه وبودجه  کميسيون  اولویت های  از  شهری  مدیریت  بخش های 
شورای  اعضای  موردنظر  بودجه  تفریغ  در  دقت  با  که  بوده  شورا  و 

است. شهر  اسالمی 

سخنگوی شورای شهر خبر داد:
پروژه تونل جمهوری اسالمی 

شهریورماه افتتاح می شود

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با اشاره به آخرین وضعيت اجرای 
خود  عمرانی  مراحل  طرح  این  گفت:  اسالمی  جمهوری  تونل  پروژه 
اختيار  در  و  افتتاح شده  جاری  سال  شهریورماه  و  رسانده  اتمام  به  را 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
وضعيت  آخرین  به  اشاره  با  امراللهی  روح الله  شهرنيوز،  گزارش  به 
دو  منطقه  شهرداری  محدوده  در  اسالمی  جمهوری  بلوار  پروژه 
را  خود  عمرانی  مراحل  طرح  این  داشت:  اظهار  قم،  شهرداری 
اختيار  در  و  افتتاح شده  جاری  سال  شهریورماه  و  رسانده  اتمام  به 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
رئيس کميسيون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم ادامه 
این طرح کالن حوزه حمل ونقل  تا اجرای  تمام مراحل طراحی  داد: 
انجام شده  قم  شهر  بومی  مهندسان  و  متخصصان  توسط  ترافيک  و 

است.
که  زمانی  تا  گفت:  طرح  این  تملکات  اتمام  اهميت  بيان  با  وی 
امام  یادگار  بلوار  و  سواران  خيابان  محدوده  در  طرح  این  تملکات 
تکميل نشود، عالوه بر اینکه گره ای از مشکالت را باز نمی کند، خود 

می افزاید. شهر  ترافيکی  معضالت  به  گره ای  نيز  آن 
سال   5 گذشت  باوجود  محور  این  تملک  روند  کرد:  اضافه  امراللهی 
دارد  بحث  و  تأمل  محل  پروژه  از  بخش  این  و  نرسيده  اتمام  به  هنوز 
به خوبی  آن  دیگر  بخش های  مانند  نيز  پروژه  تملکات  تا  بوده  الزم  و 

شود. دنبال 
تملکات  درصورتی که  شد:  یادآور  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
عماًل  نرود  پيش  به خوبی  اسالمی  جمهوری  بلوار  تونل  پروژه 
را  شهروندان  انتظارات  نمی تواند  آن  فيزیکی  و  عمرانی  پيشرفت های 

کند. برآورده 

خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
2 اجرای احکام مدنی  4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب رای صادره 
به شماره 2/1400ج/178 ثبت گردیده خواهان ابوالفضل ميرزالو خواندگان مهناز ، مرتضی ، علی ، رضا 
، مصطفی ، سعيد ، رسول ، شهناز و گل گز همگی ميرزالو مبنی بر فروش پالک ثبتی 1۹12/118 اصلی 
بخش دو قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. به استحضار می رساند طی هماهنگی انجام شده 
خيابان   ، توحيد  خيابان   – قم  نشانی  به  وی  توسط  معرفی شده  ملک  از  بازدید  و  ميرزالو  ابوالفضل  اقای  با 
 ، گرفته  صورت  های  بررسی  از  پس  امد  عمل  به  بازدید   5 پالک   ،  15 کوچه   ، کاشانی  اله  ایت  متری   24
بازدید  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش 
وفق تصویر مدارک واصله نامه شماره 2/1273۹ مورخ 13۹6/5/2 ششدانگ پالک ثبتی به شماره 118 
فرعی از 1۹12 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم به مساحت عرصه 200 مترمربع که در صفحه 1۹6 دفتر 
ابرازی  مالکيت  سند  تصویر  طبق  و  شده  صادر  سند  و  ثبت  ميرزالو  اقامعلی  بنام   20452 ثبت  ذیل   122
شماال 10 متر پی است به خيابان هشت متری احداثی ، شرقا به طول 20 مترپی اشتراکی با 11۹ فرعی 
117 فرعی می  با  به طول20 متر پی اشتراکی  122 فرعی و غربا  با  10 متر پی اشتراکی  به طول  ، جنوبا 
دارای  اول  و  همکف  طبقه  دو  در  که  است  ساختمانی  بازدید  مورد  ملک  ملک:  اعيانی  مشخصات  باشد. 

همکف  در  کوچه  سمت  ان  نمای   ، ضربی  طاق  از  سقف  و  اجری  پایه  دیوار  ان  اسکلت  باشد.  می  اعيانی 
الومينيومی است.  و پنجره های  نما  اول اجر گری بدون  و در طبقه  با پنجره های اهنی  از پالستر سيمان 
طبقات دارای سالن هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام و اشپزخانه با کابينت می باشند ، پوشش 
کف ها ازموزایيک ، بدنه ها سفيد کاری شده ، اشپزخانه ها با کابينت فلزی و بدنه انها کاشی می باشد ، 
باشد.  بدنه سفيد کاری می  و  از سنگ  پله  با کف  بام  تا  بين طبقات  ارتباطی  پله  ساختمان دارای سرویس 
ملک دارای یک کنتور برق ، یک کنتوراب و یک کنتور گاز می باشد. یک سرویس بهداشتی داخل حياط 
و  ابی  کولر  نمای پالستر سيمان است. سيستم سرمایش  با  دیوار کشی  اطراف  و  موزایيک  از  و کف حياط 
اقای  اجاره  در  همکف  طبقه  داشتند  اظهار  بازدید  زمان  در  است.  گازی  بخاری  گرمایش  سيستم  و  گازی 
پانصد  ماهيانه  اجاره  و  الحسنه  قرض  عنوان  به  ریال  ميليون  پنجاه  و  ششصد  مبلغ  )با  عظيمی  عيوضعلی 
هزار ریال( می باشد. و طبقه اول در اجاره اقای موسی حسينی با مبلغ 750 ميليون ریال به عنوان قرض 
لغایت   1400 ماه  تير  از  ميرزالو  اقای  اظهار  به  اجاره  زمان  مدت  ریال  هزار   500 ماهيانه  اجاره  و  الحسنه 
 ، مشخصات  و  ابعاد   ، محلی  موقعيت   ، فوق  نکات  به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه  ميباشد.   1401 ماه  تير 
مبلغ  به  اینجانب  نظر  از  موصوف  ملک  ارزش   ، گذار  تاثير  عوامل  سایر  و  سوابق  بيمه   ، کميت   ، کيفيت 

اعالم می گردد. مقرر  و  ارزیابی   ) ریال  ميليون  و یکصد  ميليارد  )معادل هجده  18/100/000/000ریال 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/1۹ساعت 10 الی 10/15 صبح آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
پایه  نمایند قيمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  با هماهنگی 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
نام  به  از کارت های بانکی عضو شتاب که  )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نماید. 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

نمائيد. واحد  مراجعه  به  بيشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  13/1400ج/72  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   13 شعبه  در  که 
جواد  محمد   ، حسين   ، محمد   ، فاطمه  خواندگان  الری  حسين  امير  خواهان 
همگی  علی  و  احمد   ، عباس   ، محمود   ، مهدی   ، منصوره   ، اقدس   ، عليرضا   ،
11151 اصلی  از  51 فرعی  ثبتی  بر فروش پالک  مبنی  ازادگان  فاطيمه  و  ولی 
خصوص  در   : احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش 
پرونده کالسه بایگانی 13/1400ج/72 )شماره 140002۹2000074325۹( 
و  خواهان  عنوان  به  الری  حسين  امير  اقای  طرفيت  به   1400/10/22 مورخ 
خانم فاطمه ولی و غيره )خواندگان( به خواسته دستور فروش اینجانب به عنوان 
 –  11151/51 ثبتی  پالک  ملک  موقعيت  به  ارزیابی  جهت  منتخب  کارشناس 
پالک  فاصل  حد   23 کوچه  کلهری  شهيد  بلوار  ادرس  )به  قم  یک  بخش  اصلی 
افرازی  مجلس  صورت  موجب  به  مراجعه(  فردوئی  رنجبر  اکبر  علی  کوچه  و   33
مراجعه  گرفته  قرار  متن  مالک  سهم  در  قم  ثبت   1383/5/6 مورخ   17854
به  کارشناسی  نظریه  و  بازدید  نتيجه  لذا  اورده  عمل  به  بازدید  ملک  موقعيت  از 

عرض می رسد. مساحت ملک پالک ثبتی 11151/51 اصلی طبق سند سریال 
87312883/الف شماره ثبت 122108 دفتر 623 صفحه 531 به مالکيت اقای 
عليرضا ولی به مقدار هفتاد و پنج صدم سهم مشاع از ششدانگ که ششدانگ ان 
یکصد و بيست و یک متر و هفتاد صدم مترمربع است. حدود اربعه : شماال : به 
طول سی و سه متر و پنجاه و دو سانتی متر پی به پالک شرقا: فاقد حد شرقی 
پانزده  شارع  به  پی  متر  سانتی  هشت  بيست  و  متر  سی  طول  به  جنوبا:  است 
متری غربا : اول پخی به طول چهار متر دوم پی اشتراکی با یازده هزار و یکصد 
ششدانگ  ارزش  متری(   16 شارع  به  متر   4/67 طول  )به  اصلی  سه  و  پنجاه  و 
عرصه ملک مورد بازید به متراژ یکصد و بيست و یک متر و هفتاد سانتی مترمربع 
پانصد  و  قرار هر مترمربع سيزده ميليون  از  با در نظر گرفتن جميع جهات موثر 
و نهصد  ميليون  و دو  ميليارد و ششصد و چهل  به مبلغ یک  و جمعا  تومان  هزار 
و اعالم می گردد. مقرر  براورد  تومان )1/642/۹50/000تومان(  پنجاه هزار  و 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/1۹ ساعت 8/30 الی 8/45 صبح به 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 

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

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

توزیع بیش از ۵۵۰۰ تن آسفالت در منطقه ۵ قم 

● ۳۵۰۰۰ مترمربع معابر منطقه آسفالت شد   ●
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مختلف  رشته های  برتر  نفرات     ◄
مسابقات  پنجمين  و  چهل  استانی  مرحله 
سراسری قرآن قم در در دو بخش بانوان و 

شدند. تجليل  آقایان 
از قم، مراسم اختتاميه  ایکنا  به گزارش 
سراسری  مسابقات  پنجمين  و  چهل 
از  تجليل  با  استانی  مرحله  در  کریم  قرآن 
برگزیدگان شامگاه 2۹ مردادماه در مجتمع 
برگزار  سيدعلی)ع(  امامزاده شاه  فرهنگی 
شد که اسامی منتخبين و رتبه های آنان به 

است: زیر  شرح 
بانوان مسابقات 

خانم ها  کریم؛  قرآن  کل  حفظ  رشته 
و  دليری«  »فاطمه  امين پور«،  »زینب 

اول  های  رتبه  ترتيب  به  شکوری«  »مهدیه 
کردند. کسب  را  سوم  تا 

رشته حفظ 20 جز قرآن کریم؛ خانم ها 

»اعظم  و  پيروی«  »فاطمه  خليلی«،  »زهرا 
را  تا سوم  اول  ترتيب رتبه های  به  صادقی« 

کردند. کسب 
رشته حفظ 10 جز قرآن کریم؛ خانم ها 
و  طبسی«  »فاطمه  معماریان«،  »طيبه 
اول  رتبه های  ترتيب  به  عصارپور«  »فاطمه 

کردند. کسب  را  سوم  تا 
خانم ها  کریم؛  قرآن  جز   5 حفظ  رشته 
و  زارع«  »سيمه  کریمی«،  رنجبر  »اعظم 
»فاطمه تقی نسب« به ترتيب رتبه های اول 

کردند. کسب  را  سوم  تا 
»فاطمه سادات  خانم ها  ترتيل؛  رشته 
»فاطمه  و  فرسانی«  »مرضيه  سيدی«، 
را  سوم  تا  اول  رتبه های  ترتيب  به  قرائی« 

کردند. کسب 
رشته تحقيق؛ خانم ها »طيبه صبوری«، 
به  دوازده امامی«  »زهرا  و  مقدم«  »زینب 
ترتيب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

آقایان مسابقات 
»سجاد  آقایان  تحقيق؛  رشته 
و  خانی«  »هادی  پروینی نژاد«، 
ترتيب  به  خورشيدی«  »محمداسماعيل 
کردند. کسب  را  سوم  تا  اول  رتبه های 

رشته ترتيل؛ آقایان »محمد خلق زاده«، 
به  کرمی«  »حسين  و  علم خواه«  »مهدی 
ترتيب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
آقایان  کریم؛  قرآن  جز   5 حفظ  رشته 
به  »روح الله شاکری«  تقی نسب«،  »مهدی 

ترتيب رتبه های اول و دوم را کسب کردند.
آقایان  کریم؛  قرآن  جز   10 حفظ  رشته 
»محمدحسين  شرعيات«،  »محمدباقر 
به  گورجی«  صفری  »امين  و  حبيبی« 
کسب  را  سوم  تا  اول  رتبه های  ترتيب 

. ند کرد
آقایان  کریم؛  قرآن  جز   20 حفظ  رشته 
»حميدرضا صافی«، »سيدقاسم سيدیان« 
ترتيب  به  مروجی«  کشاورز  »محمدعلی  و 

کردند. را کسب  تا سوم  اول  رتبه های 
آقایان  کریم؛  قرآن  کل  حفظ  رشته 
و  معتمدی«  »احمد  حسينی«،  »سيدعلی 
تا  اول  رتبه های  ترتيب  به  وفائی«  »سجاد 

► کردند.    کسب  را  سوم 

مرحله  ترتيل  رشته  شرکت کننده     ◄
استانی چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن 
مسابقات  کيفی  سطح  ارتقای  به  اشاره  با 
گذشته،  دوره های  نسبت  به  اوقاف  قرآن 
گفت: در رشته حفظ کل و رشته ترتيل این 
دوره از مسابقات، شرکت کنندگان در سطح 
و  شدند  ظاهر  رقابت ها  ميدان  در  کشوری 

دارد. تحسين  جای  این 
استانی  مرحله  خبری  ستاد  گزارش  به 
سراسری  مسابقات  دوره  پنجمين  و  چهل 
رشته  شرکت کننده  قرایی،  فاطمه  قرآن، 
قرآن  حفظ  کرد:  بيان  سخنانی  طی  ترتيل 
کریم را از دوران ابتدایی آغاز کردم و در طی 

چند سال اخير در مسير تالوت و ترتيل قرآن 
داشتم. تمرین  و  آموزش  نيز  کریم 

با  کودکی  زمان  در  اینکه  بيان  با  وی 
حمایت و تشویق های والدین با قرآن مانوس 
شدم، افزود: در مسير انس با قرآن کریم کم 
کم انگيزه و شوق یادگيری در من ایجاد شد 
فعاليت های  ترتيل  و  حفظ  رشته های  در  و 
جدی و حضور در مسابقات قرآنی را تجربه 

کردم .
قرایی با اشاره به اینکه آرامش برگرفته از 
انس با قرآن را با هيچ چيزی در دنيا عوض 
نمی کنم، تصریح کرد: قرآن کریم شفابخش 
ناراحتی های روحی و روانی مانند افسردگی 

و غم و اندوه است.
کيفی  سطح  ارتقای  به  اشاره  با  وی 
دوره های  نسبت  به  اوقاف  قرآن  مسابقات 
گذشته ادامه داد: در رشته حفظ کل و رشته 
ترتيل این دوره از مسابقات، شرکت کنندگان 
در سطح کشوری در ميدان رقابت ها ظاهر 

دارد. تحسين  جای  این  و  شدند 
نامناسب  زمان بندی  به  اشاره  با  قرایی 
گفت:  بانوان،  بخش  در  قرآن  مسابقات 
سالن مسابقات، کيفيت صدا و کادر اجرایی 
چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن اوقاف 
و در  نظر کيفی خوب  از  استانی  در مرحله 

► بود.    سطح کشوری 

◄   شرکت کننده رشته دعاخوانی حضور 
را  مسابقات  از  این  در  جدید  چهره های 
مسابقات  کرد:  بيان  و  داد  قرار  توجه  مورد 
مسابقات  سطح  باالترین  که  اوقاف  قرآن 
قرآنی کشور به شمار می رود امسال نسبت 
بستری  ایجاد  و  جدید  چهره های  جذب  به 
توجه  آن ها  پيشرفت  و  رشد  جهت  مناسب 
ادامه دار  باید  روند  این  و  داشت  ویژه ای 

باشد.
استانی  مرحله  خبری  ستاد  گزارش  به 
قرآن،  سراسری  مسابقات  پنجمين  و  چهل 
فائزه دمغی، شرکت کننده رشته دعاخوانی 
دوره  پنجمين  و  چهل  استانی  مرحله 

مسابقات قرآن اوقاف در قم، طی سخنانی 
بيان کرد: ضبط اجرای متسابقين در رشته 
اضطراب  ميزان  کاهش  سبب  دعاخوانی 
رشته  این  در  مسابقات  سطح  اما  شد  آن ها 
چندانی  تغيير  گذشته  سال های  به  نسبت 

نداشت.
اینکه داوران در بخش رشته  بيان  با  وی 
دعاخوانی باید متخصص این حوزه باشند، 
و  قرائت  رشته های  بخش  داوران  افزود: 
اگر  حاليکه  در  است  مشترک  دعاخوانی 
دعاخوانی  لحن  و  صوت  امر  تخصص  داور 
بهتر  باشد در روند داوری  و مداحی داشته 

کرد. خواهد  عمل 

دمغی با اشاره به ضرورت برگزاری کارگاه 
دعاخوانی  رشته  متسابقين  ویژه  توجيهی 
متاسفانه  دعاخوانی  رشته  در  کرد:  اظهار 
اجرا  چگونگی  و  نوع  از  متسابقين  کليه 

نداشتند. چندانی  اطالع 
از  این  در  جدید  چهره های  حضور  وی 
مسابقات را مورد توجه قرار داد و بيان کرد: 
سطح  باالترین  که  اوقاف  قرآن  مسابقات 
می رود  شمار  به  کشور  قرآنی  مسابقات 
و  جدید  چهره های  جذب  به  نسبت  امسال 
ایجاد بستری مناسب جهت رشد و پيشرفت 
باید  روند  این  و  داشت  ویژه ای  توجه  آن ها 

► باشد.    ادامه دار 

دعاخوانی  رشته  کننده  رکت     ◄
گفت:  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات 
گذشته  سال  دو  در  دعاخوانی  رشته 
قرآنی  مسابقات  بخش های  از  یکی  به 
به  و  شد  اضافه  بانوان  بخش  در  اوقاف 

نوپاست. هنوز  علت  همين 
استانی  مرحله  به گزارش ستاد خبری 
و  چهل  استانی  مرحله  پنجمين  و  چهل 
قرآن  سراسری  مسابقات  دوره  پنجمين 
شرکت کننده  اسکندری،  الهام  قم،  در 
مسابقات  از  دوره  این  دعاخوانی  رشته 

رشته دعاخوانی  کرد:  بيان  طی سخنانی 
بخش های  از  یکی  به  گذشته  سال  دو  در 
بانوان  بخش  در  اوقاف  قرآنی  مسابقات 
هنوز  علت  همين  به  و  شد  اضافه 

. ست پا نو
گذشته  دوره های  در  اینکه  بيان  با  وی 
 20 و   10 حفظ  رشته های  شرکت کننده 
سطح  افزود:  بودم،  کریم  قرآن  جزء 
رشته های  در  امسال  قرآن  مسابقات 
در  اما  می رسيد  نظر  به  عالی  دیگر 
نوپاست  هنوز  که  دعاخوانی  رشته 

در  کيفی  و  کمی  نظر  از  شرکت کننده 
بودند. معمولی  سطح 

در  اميدواریم  اینکه  بيان  با  اسکندری 
چهره های  حضور  شاهد  آینده  سال های 
ادامه  باشيم،  دعاخوانی  رشته  در  جدید 
و  مساجد  از  مختلف  افراد  جذب  داد: 
شوق  و  انگيزه  ایجاد  و  بسيج  پایگاه های 
مسابقات  در  شرکت  جهت  آن ها  برای 
امر  متوليان  کار  دستور  در  باید  قرآنی 

بگيرد. قرار 
و  قرآنی  جامعه  کرد:  تصریح  وی 

بی شماری  سهم  حوزه  این  برتر  اساتيد 
جوانان  برای  انگيزه  ایجاد  و  جذب  در 
تشویق  و  تحسين  با  می توانند  و  دارند 
تالوت قاریان جوان آن ها را در این مسير 

دارند. نگه  قدم  ثابت 
ضرورت  به  اشاره  با  اسکندری 
متسابقين  ویژه  توجيهی  کارگاه  برگزاری 
رشته  در  شد:  یادآور  دعاخوانی،  رشته 
متسابقين  کليه  متاسفانه  دعاخوانی 
چندانی  اطالع  اجرا  چگونگی  و  نوع  از 

► نداشتند.    

◄   داور مرحله استانی چهل و پنجمين 
قم  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 
اوقاف  اداره  می شود  پيشنهاد  گفت: 
حائز  که  کنندگانی  شرکت  برای  استان، 
تا  کند  برگزار  ارتقا  دوره های  نشدند  رتبه 
به همراهی  را  نقاط ضعف خود  متسابقين 
این  رفع  پی  در  و  شناسایی  استادان 

برآیند. مشکالت 
استانی  مرحله  داور  ادیب زاده،  مائده 
سراسری  مسابقات  دوره  پنجمين  و  چهل 
اختتاميهاین  حاشيه  در  قم  کریم  قرآن 
مردادماه   2۹ شامگاه  که  مسابقات 
در  قم،  از  ایکنا  با  گفت وگو  در  شد،  برگزار 
متسابقين  کمی  و  کيفی  سطح  خصوص 
سطح  کرد:  اظهار  مسابقات،  دوره  این  در 
کرونا  دوران  به  توجه  با  مسابقات  کيفی 

بود  ضعيف تر  مقداری  گذشته  سنوات  از 
گذشته  سال  به  نسبت  امسال  هرچند 
متسابقين  تعداد  که  شدند  حاضر  قوی تر 

داشت؛  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
حضور تعداد محدودی از چهره های جدید 
را در این دوره مسابقات داشتيم که خوش 

. ند خشيد ر د
امسال  که  تحولی  به  اشاره  با  وی 
داوری  فضای  جداسازی  خصوص  در 
کرد:  بيان  بود  خورده  رقم  مسابقه  از 
اقدام  مسابقه  از  داوری  فضای  جداسازی 
و  متسابقين  رضایت  که  چرا  بود  مثبتی 
برای  اتفاقا  داشت،  همراه  به  را  داورها 
فضا  بودن  یکی  بود؛  خوب  هم  داورها 
است  مزیت  یک  متسابقين  و  داورها  برای 
در  معتقدند  متسابقين  از  برخی  که  چرا 
تحمل  را  بيشتری  استرس  جداسازی  این 
روحيه بخش  فضای  و  آرامش  از  و  می کنند 
داورها  بود؛  خواهند  دور  داورها  حضور 

برقراری  مشکالت  بروز  صورت  در  هم 
سرعت  به  اشاره  و  ایما  با  می توانند  صدا، 

کنند. کمک  برگزاری  بخشيدن 
راه های  از  یکی  اینکه  بيان  با  ادیب زاده 
ترغيبی و تشویق در راستای جذب به قرآن 
در  کرد:  تصریح  است،  مسابقات  همين 
افراد تصور می کنند  مسابقات عمدتا چون 
افرادی  و  مشخص  قبل  از  برگزیدگان  که 
رتبه  مسابقات  در  گذشته  سنوات  در  که 
کسب کرده اند از تجربيات بيشتر و آمادگی 
دچار  لذا  هستند  برخوردار  بيشتری 
این  کار  حداقل  که  می شوند  دلسردی 
است برای تمامی شرکت کنندگان همچون 
شود. تهيه  ارزشمند  هدیه ای  قبل  سنوات 

اداره  می شود  پيشنهاد  افزود:  وی 
حائز  که  متسابقينی  برای  استان،  اوقاف 

تا  کند  برگزار  ارتقا  دوره های  نشدند  رتبه 
به همراهی  را  نقاط ضعف خود  متسابقين 
این  رفع  پی  در  و  شناسایی  استادان 
برگزاری  منظور  البته  برآیند؛  مشکالت 
دوره های فشرده قبل از برگزاری مسابقات 
به  نتایج  اعالم  از  پس  دوره ها  بلکه  نيست 
تا پيشرفت  به کار کند  آغاز  صورت یکساله 

شود. حاصل  رشد  و 
در  ما  گفت:  قرآنی  مسابقات  داور 
راهنما  اسم  به  داوری  کرونا  از  قبل  دوران 
داشتيم که بسيار کمک کننده بود؛ داورها 
بواسطه  را  متسابقين  هيچگاه  کنند  سعی 
با  و  نرانند  خود  از  دارند  که  پرسش هایی 
داشته  برخورد  آنان  با  خوبی  و  مهربانی 
باشند چرا که سبب انگيزه بيشتر به سوی 

► است.     قرآنی  فعاليت های 

و  چهل   استانی  مرحله  اختتاميه  مراسم      ◄
مردادماه   2۹ شامگاه  قرآن  مسابقات  دوره  پنجمين 
قم  سيدعلی)ع(  امامزاده  در  برگزیدگان  از  تجليل  با 

شد. برگزار 
استانی  مرحله  اختتاميه  مراسم  ایکنا،  گزارش  به 
مجيد  حضور  با  قرآن  مسابقات  دوره  پنجمين  و  چهل  
اوقاف  سازمان  قرآنی  امور  مرکز  رئيس  مجيدی مهر، 
عباس  والمسلمين  حجت االسالم  خيریه،  امور  و 
قم،  خيریه  امور  و  اوقاف  اداره  مدیرکل  اسکندری، 
استان  قرآنی  جامعه  و  برگزیدگان  استانی،  مسئولين 
قم  سيدعلی)ع(  امامزاده  در  مردادماه   2۹ شامگاه 

شد. برگزار 
در  شرکت کنندگان  مسابقات،  از  دوره  این  در 
تحقيق،  قرائت  کریم،  قرآن  کل  حفظ  رشته های 
حفظ  جزء،   10 حفظ  جزء،   20 حفظ  ترتيل،  قرائت 
رقابت  به  مدیحه سرایی  و  دعاخوانی  اذان،  جزء،  پنج 

پرداختند. یکدیگر  با 
حضور  شهرستانی  مرحله  در  نفر   300 از  بيش 
اذان و دعاخوانی  اینکه رشته های  به دليل  و  داشتند 
این  در  شرکت کنندگان  ندارد،  شهرستانی  مرحله 
کرده  شرکت  استانی  مرحله  در  مستقيم  رشته ها 
متمرکز  صورت  به  تهران  در  و  ضبط  آن ها  اجرای  و 

شد. داوری 
چهارشنبه 26 مردادماه رقابت متسابقين در بخش 
دعاخوانی، اذان و تواشيح برادران، روز پنج شنبه 27 
مردادماه مسابقات آقایان در رشته های حفظ، قرائت 
نيز  مردادماه   28 جمعه  روز  و  تحقيق  قرائت  و  ترتيل 
و  ترتيل  قرائت  حفظ،  رشته های  در  بانوان  مسابقات 
اوقاف  کل  اداره  اجتماعات  سالن  در  تحقيق  قرائت 
چهارمردان(  انقالب)  خيابان  در  واقع  خيریه  امور  و 

شد. برگزار 
قرآنی  امور  مرکز  رئيس  مجيدی مهر،  حميد 
عرض  با  مراسم  این  در  خيریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
این  دست اندرکاران  و  شرکت کنندگان  به  قوت  خدا 
در  قم  استان  اوقاف  اداره  کرد:  اظهار  مسابقات 
در  و  دارد  قرار  برتر  رتبه های  در  ساالنه  ارزیابی های 
شاهد  نيز  مسابقات  منظم  و  عادالنه  برگزاری  ميدان 

هستيم. مهم  این 
ایده آل  نقطه  رسيدن  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  داد:  ادامه  داریم،  فاصله  قرآنی  فعاليت های 
باکيفيت  که  داریم  تالش  اوقاف  سازمان  مسابقات 
بلکه  نيست  عامدانه  کاستی ها  و  کم  و  شود  برگزار 

است. محدود  ما  بضاعت  و  امکانات  گاهی 
امور  و  اوقاف  سازمان  قرآنی  امور  مرکز  رئيس 

خيریه افزود: اگر مشخص کنيم که نيت ما از مسابقه 
خواهيم  مسابقه  در  را  اجرا  کيفيت  بهترین  چيست 
موقع  که  بود  کسی  عباسی  حميدرضا  داشت؛ 
جلو  ردیف  در  حساسيت  اوج  در  کشوری  مسابقات 
آیت الکرسی  خویش  رقيب  موفقيت  برای  می نشست 
داشته  توجه  این  به  قرآنی  فعاالن  باید  و  می خواند 

باشد. خالص  نيت شان  که  باشند 
مسابقات  سی وهشتمين  در  گفت:  مجيدی مهر 

ایران  اسالمی  جمهوری  کریم  قرآن  بين المللی 
مسابقات  اول  رتبه  اعالم  از  بعد   ،1400 سال  در 
در  شرکت کننده  جاهدی نيا  محمدرضا  بين المللی، 
رقابت ها،  از  این دوره  در  قرآن کریم  بخش حفظ کل 
با  بود  یافته  دست  بزرگی  افتخار  و  اول  رتبه  به  که 
و  صداقت  اخالقی،  کاری  و  حسنه  سنت  یک  انجام 
پایبند بودن به مفاهيم قرآنی را در پيش گرفت و طی 
تماسی اقرار کرد که »در هنگام تالوت قرآن از حفظ، 
به دليل  که  بودند  داده  تذکری  قرآن  هادیان  از  یکی 
مجازی بودن مسابقات مورد توجه داوران قرار نگرفته 
همزمانی  و  قرآن  هادی  ضعيف  صدای  به دليل  یا 
این تذکر شنيده نشده است«؛  با قرائت  ایشان  تذکر 
موضوع  داوران  توسط  مسابقات  فيلم  بازبينی  از  پس 
را اعمال کردیم و پس از تغيير نمره اسمش در ليست 

نگرفت. قرار  مسابقات  اول  نفر  سه 
تاریخ است و  یادآور شد: جاهدی نيا اول تمام  وی 
قهرمان قرآنی یعنی امثال ایشان؛ خروجی مسابقات 
کردیم  عمل  موفق  یعنی  باشند  جاهدی نيا  امثال  ما 
اگر  بودیم.  موفق  قرآنی  فرهنگ  کردن  نهادینه  در  و 
برگزیده  یا  و  مسابقات  در  حضورمان  دليل  بدانيم 
شدن چيست؟ آن زمان درهای رحمت واقعی به روی 

► ما باز می شود.    

● نفرات برتر مسابقات قرآن اوقاف قم تجلیل شدند   ●

● مسابقات قرآن اوقاف قم امسال از نظر کیفی در سطح کشوری برگزار شد   ●

● توجه ویژه مسابقات قرآن اوقاف قم به جذب چهره های جدید   ●

● رشته دعاخوانی؛ بخش نوپای چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن اوقاف   ●

● اوقاف برای شرکت کنندگانی که حائز رتبه نشدند دوره های ارتقا برگزار کند   ●

مدیرکل اوقاف استان قم:
 جای مقاله نویسی در مسابقات 

قرآنی خالی است

مقاله  در  مسابقاتی  باید  گفت:  قم  استان  خيریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
نویسی درباره معارف قرآنی ایجاد شود تا اصحاب قرآنی ما پژوهشگر و 

شوند. دینی  معارف  در  زبردستی  نویسنده 
به گزارش خبرنگار ایرنا ،حجت االسالم عباس اسکندری شنبه شب در 
بيان کرد: قرآن یک  چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن کریم در قم، 
دریای عميق و مواجی است که اگر انسان شناگر خوبی نباشد، ممکن 

است غرق شود؛ لذا باید با احتياط وارد مباحث قرآنی شد.
وی افزود: آنچه که امروز به واسطه قرآن در اختيار داریم، به واسطه سينه 

وسيع و روح بلند پيامبر گرامی اسالم و عطرت طاهره آن حضرت است.
مدیرکل اوقاف و امور خيریه استان قم تاکيد کرد: اگر کسی می خواهد 
به یک زندگی با ثبات، استوار و مطمئن دست یابد، قرآن راه آن را نشان 
داده است؛ کسانی که در زندگی سرگردان هستند و نمی دانند چه کنند 
و گاهی از این شاخه به آن شاخه و از این راه به آن راه حيران هستند، 

از قرآن دور هستند.
ما  اما  قرآنی هاست،  اميد  نقطه  قرانی  یادآور شد: مسابقات  اسکندری 
نباید در مسابقات بر اتفاقات گذشته پافشاری کنيم؛ ما باید در مسابقات 
اهل نوآوری و شکوفایی باشيم و این نه فقط در بحث قرآنی، بلکه در تمام 
موضوعات اجتماعی صادق است و اگر جامعه در مسير خالقيت و رشد 
حرکت نکند، مفيد نخواهد بود؛ ما می خواهيم زمينه ساز ظهور باشم و 

برای این امر نوآوری بسيار ضروری است.
وی ادامه داد: ما باید از نظر معرفتی به نقطه ای برسيم که در برابر تمام 
اندیشه هایی که در عالم وجود دارد، کم و کاستی نداشته باشيم؛ ما باید 
معارف قرآنی و اهلبيتی خود را به رخ جهانيان بکشيم و در بحث قرآن 

تحول ایجاد کنيم.

رییس مرکز قرآنی سازمان اوقاف:
مسابقات قرآنی در باالترین 

کیفیت ممکن برگزار شود

به  رسيدن  تا  ما  گفت:  خيریه  امور  و  اوقاف  سازمان  قرآنی  مرکز  ریيس 
نقطه ایده آل فاصله داریم و هر چه برای قرآن کار کنيم کم است و این 
اعتقاد قلبی ما است و در تمامی مسابقات در تمام ابعاد تالش این است 

که کيفيت کار در باالترین سطح ممکن باشد.
پنجمين دوره مسابقات  و  ایرنا،حميد مجيدی مهر در چهل  به گزارش 
قرآن کریم در قم افزود: استان قم همانطور که در ارزیابی های ساالنه ما 

جزو چند استان برتر است، در ميدان هم همين گونه است.
وی افزود: یک جمله خطاب به شرکت کنندگان در مسابقات می گویم و 
آن این است که اگر مشخص کنيم که نيت ما از مسابقه چيست، بهترین 

کيفيت اجرا را خواهيم داشت.
به  امور خيریه خاطرنشان کرد: من  و  اوقاف  رئيس مرکز قرآنی سازمان 
چشم دیده ام که افرادی در ردیف نخست مسابقات می نشستند و برای 
موفقيت رقبای خود در مسابقات قرآنی آیت الکرسی می خواندند؛ در 
اتفاق دیگری یکی از شرکت کنندگان بعد از مسابقه با من تماس گرفت 
و گفت حس می کنم که داور مسابقات یک غلط را از من نگرفتند؛ این 

روحيه در مسابقات قرآنی بسيار آموزنده است.
سطح داوری مسابقات قرآنی قم مطلوب است 

و  داوران  جدید  نسل  اینکه  بيان  با  مراسما  این  در  نيز  کسمایی  حيدر 
کالس هایی که برای آنان برگزار شد بسيار ستودنی است،گفت: در حال 
حاضر سطح داوری قم بسيار مطلوب است اما نياز به تالش وجود دارد.
نماینده هيات داوران در چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن کریم گفت 
: کار خوبی که در سال های اخير در عرصه قرآنی استان انجام شد، به 

روز کردن اساتيد بود.
نماینده هيات داوران در چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن کریم بيان 
آیين  است  الزم  کنند،  می  شرکت  قرآنی  مسابقات  در  که  افرادی  کرد: 
نامه را به درستی بخوانند و بدانند که در آن رشته از آن ها چه کارهایی 

خواسته شده است.
داریم  استان  از مسئولين  ما  که  کرد: درخواستی  کسمایی خاطرنشان 
این است که برای متسابقين قرآنی امتيازاتی لحاظ شود چرا که باعث 

افراد قرآنی می شود. انگيزه 
استان  قرآنی  اصحاب  حضور  برای  عملی  های  کارگاه  داد:  ادامه  وی 

بيفتد. راه  است  الزم  که  است  مهم  کاری 

خبـر
● مرحله استانی چهل  و پنجمین دوره مسابقات قرآن قم به ایستگاه پایانی رسید   ●
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◄     اشاره 
شهروندان  تريبون  ستون  در 
استاد  يک  از  نامه  دو  از  هايی  بخش 
نامه  اين  در  شود  می  منتشر  دانشگاه 
به  مربوط  که  مسائلی  و  مشکالت  به 
بحث  مورد  است  او  وخود  دانشگاه 
روزنامه  است.  گرفته  قرار  بررسی  و 
نظری  نامه  اين  محتوای  خصوص  در 
ندارد و صرفا آن را جهت اطالع منتشر 
مسئوالن  که  صورتی  در  است.  کرده 
کردند  مالحظه  را  آن  نامه  مخاطبان  و 
انتشار  جهت  را  پاسخشان  توانند  می 

نمايند.  ارسال 
به   خطاب  چاوشی  جعفر  دکتر  نامه 
شريف  صنعتی  دانشگاه  جديد  رئيس  
پس از انتصاب آقای دکتر رسول جليلی 
اميد  شریف،  صنعتی  دانشگاه  ریاست  به 
روی  دانشگاه  این  در  تحولی  که  بود  آن 
از خمودگی  این مرکز مهم علمی،  و  دهد 
فرار  از  شود.  رها  اش  ساله  چند  رکود  و 
ساالری  شایسته  و  گيری   جلو  نخبگان 
کار  از  شکن  قانون  مدیران  گردد.  قرار  بر 
برکنار شوند و استادان به حقوق حقه خود 

برسند.
باطل  خيال  همه،  اینها  افسوس  اما 
تنها  نه  گذشته  سال  یک  طول  در  بود. 
هيچگونه تحولی اثرگذار، در این دانشگاه 
روی نداده بلکه همه شواهد دال بر آنست 
که رئيس فعلی در همان راهی گام بر می 

بود! رفته  پيشين  رئيس  که  دارد 
ابتدای  در  اگرچه  جليلی،  دکتر  آقای 
گذشته  به  توجه  بی  هم،  خود  ریاست 
ریيس  معاونين   داشت،  اصرار  دانشگاه، 
کند،  ابقا  هایشان  سمت  در  را،  پيشين 
دلسوزان،  آشکار  و  پنهان  اعتراضات  ولی 
و  داشت  باز  تصميم  این  از  را  نامبرده 
این  در  تغييراتی  به  تا  داشت  آن  بر  را  او 
عليرغم   اینحال  با  زند.  دست  زمينه 
گزینش  در  ریيس   آقای  هشدارها،  همه 

به  را  ساالری  شایسته  معاونينش، 
از  گذشته  است!  نکرده  رعایت  هيچوجه 
این مورد خاص، با انعطاف بيش از حد در 
مسبب  و  فعلی  ریيس  آزادگان،  آقای  باره 
همچنان  را  او  علم،  فلسفه  گروه  انحطاط 
بر  ترتيب  بدین  کرد.  ابقا  ریاستش  در 
های  خواهی  داد  رغم  به  اینجانب   با 
دکتر  ریاست  دوره  همانند  هم  باز  مکرر،  
من  مثال  عنوان  به  نمود،  رفتار  فتوحی، 
هنوز از  تدریس دروس موظفی ام در این 
هيچگونه  گویی  تو  هستم.  محروم  گروه، 
روی  از  بعد  دانشگاه،  این  در  دگرگونی 
نگرفته  صورت  سيزدهم،  دولت  آمدن  کار 

 ! ست ا
را  تفاوتی  بی  و  انفعال   از  حد  این 

کرد؟!   توجيه  باید  چگونه 
از  ناشی  های  زخم  هم  هنوز  که  من   
ظلم های آقای دکتر فتوحی و معاونينش 
را بر جسم و جان خود احساس می کنم، 
آیا می توانم به ریيس جدیدی که به گفته 
یکی از مشاورانش  شدیدا زیر فشار همين 

باشم؟!    خوشبين  است،  جماعت 
ای  عده  که  دانشگاهی  این  در  آری! 
غربگرا و دین ستيز،  مأوا و مسکن، گزیده 
فریاد  که  پيچی  در  پيچ  غار  این  در  اند، 
شود،  می  نابود  و  محو  آن  در  مظلومين، 
به سنگ  آورم سرم  به هر سو که روی می 
به  دری  که  کوشم  می  هرچه  خورد.  می 
در   زیرا  یابم.  نمی  را  آن  بيابم،  روشنایی 
مکانی  که اخالق، رنگ باخته است، همه 
در جستجوی کوره راهند و در تالشند که 
گليم  الاقل  یا  و  دارند  بر  را  همدیگر  کاله 
ها  دوستی  کشند.  بيرون  آب  از  را  خود 
و  نياز  روی   از  بلکه  احترام  و  تفاهم  از  نه 

است!. حسابگری 
شکنان  قانون  که  آنست،  قضيه  طنز 
مقامات  به  توانند   می  ترفند  هزاران  با 
و  دست  زیر  را  مظلومين   و  برسند  عالی  
پای خود، له و از رده خارج کنند! مگر نه 

دانشگاه،  سابق  ریيس  همين  که  اینست 
آن  و   ، با آن کارنامه  هفت ساله ریاستش 
از  اواخر،  این  در  هایش،  شکنی  قانون 
نمونه«  »استاد  لقب  به  علوم  وزارت  سوی 
وارونه  محيط  در  بنابراین  گردید؟!  مفتخر 
نگر  که همه چيزش کدر، آلوده و مشوش 
است، باید وارونه زیست تا به زندگی عادی 

رسيد! 
وارد  جليلی  دکتر  آقای  بر  که  انتقادی 
گره  تنها  نه  کنون   تا  که  است  این  است، 
بلکه  نگشوده،  دانشگاه  معضالت  از  ای 
گره  کارهایش،  از  برخی  با  عکس   بر 
تداوم  در  و  افزوده،   آنها  بر  دیگری  های 
پيشين  ریيس  اقدامات  به  بخشيدن، 

است! کوشيده  دانشگاه، 
 مثال نامبرده در همين اواخر، با دادن 
دکتر  کتاب  به   رونمایی،  همایش  مجوز 
به  توهين  از  آکنده  که  منصوری،  رضا 
دین و دانش  کشور است، بيش از پيش، 
روش انفعالی خود را در مدیریت دانشگاه 
حرکتی  در  همچنين،  او  کرد.  ثابت 
اداری،  عدالت  دادگاه  از  انگيز،  بر  تامل 
قبلی  حکم  در  نظر،  تجدید  درخواست  
باابطال  شاید  تا  کرد،  من  باره  در  اش  
آرد،  فراهم  مرا  کردن  نشسته  باز  راه   آن، 
انتقاد های  از دست  بتواند  و بدین ترتيب 
را  اش  انفعالی  روش  و  بياساید  من،  بحق 
که  بداند  باید  جليلی  آقای  دهد.  ادامه 
بزرگترین و خطرناک ترین گناهان، آنست 
در  و  ببندند  جامعه  بر  را  تعالی  راه  که 

بکشند.  سياهی  پالس  مقابلش 
با  تا  داشت  آن  بر  مرا  موارد  این  تمام 
آقای  به  خطاب   یکی  نامه  دو  نگارش 
و محترم  مهندس ميرسليم، وکيل مردمی 
فرهنگی  معاون  برای  دیگری  و  مجلس، 

کنم. اعتراض  دانشگاه 
راه  گشت  گم  سياهم  شب  این  در 

د مقصو
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

جعفر آقايانی چاوشی 
عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی 

شريف  
مهندس  آقای  جناب  حضور 
ميرسليم، وکيل محترم مجلس شورای 

برکاته دامت  اسالمی 
سالم و تحيات مرا پذیرا باشيد.

 به دنبال ظلمی که  بار دیگر دانشگاه 
مطالبی  کرده  فراهم  برایم  شریف  صنعتی 

را به شرح زیر معروض می دارم.
به  بزرگوارانه  حضرتعالی  باری! 
متوليان  که  هایی  ظلم  از  دادخواهی 
دولت  دوره  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 
آقای روحانی در حق اینجانب روا داشتند 
سال  شهریور  در  را  فوریت  دو  با  ای  نامه 
وزیر  به  خطاب    2108 شمارۀ  به   1400
آن  در  که  نمودید  ارسال  علوم  محترم 
صورت  های  قانونی  بی  و  ها،  ظلم  به 
کردنم  محروم  و  اینجانب  به  نسبت  گرفته 
پرونده  بررسی  عدم  و  موظفی  دروس  از 
اعتراض  شدت  به  دانشياری  به  ارتقایم 

 . ید کرد
نامه به  اگرچه اندکی پس از وصول آن 
تغيير  شریف  دانشگاه  رئيس  وزیرعلوم، 
در  چيزی  هيچ  تقریبا  متاسفانه  ولی  کرد 
رئيس  است!  نشده  عوض  دانشگاه  این 
گروه فلسفه علم همان فرد قبلی است که  
در یک سال گذشته مرا از دروس اجباری 
ام  محروم کرده بود و ساختار دانشگاه نيز 
به همان شکلی که بوده اکنون هم هست!
جایی  به  وقاحت  جدید  دورۀ  در  حتی 
رسيده است که دانشگاه در عملی خالف 
دیوان  دادگاه  رای  به  حقوقی  قواعد 
عدالت اداری در ابطال حکم بازنشستگی 
کرده  اعتراض  پيش  دوسال  در  اینجانب 
از سوی  بار  این  اعتراض  این  البته  است! 
فعلی  رئيس   جليلی  رسول  دکتر  آقای 
گرچه  است!  گرفته  صورت  دانشگاه 
قوا  تمام  با  هم  بار  این  دانشگاه   متوليان 

روی دادگاه فشار آوردند تا کار مرا یکسره 
کنند، ولی باز هم به خواست خدا دادگاه 
اتفاقات  این  اگر  کرد.  رد  را  آنها  اعتراض 
و  روحانی  حسن  آقای  دولت  دورۀ  در 
بر دانشگاه  آقای محمود فتوحی   ریاست 
اینکه  ولی  نبود،  شگفتی  جای  ميداد  رخ 
دکتر  آقای  جناب  مردمی  دولت  زمان  در 
اسفناک  تنها   نه  دهد،  می  روی  رئيسی  

است! بار  مصيبت  بلکه 
چرا  که  است  بجایی  نا  سوال  این  آیا   
ارتقایم  پرونده  ارسال  از  ماه  چند  از  پس 
به دانشياری به وزارت علوم برای بررسی، 
است؟!  نگرفته  صورت   هم  هنوز  اینکار 
مدارک  اصل  من  از  وقتی  که  حالی  در 
چمدان  یک  بيدرنگ  من  خواستند  را 
را   مقاله  و  رساله   ، کتاب  حاوی  مسافرتی 

دادم. تحویل  علوم  وزارت  به 
بهانه  به  تا  که  آنست  مبين  قرائن  همه 
پرونده  این  بررسی  مانع  یا  مختلف  های 
آن  بررسی  در  نفوذ  اعمال  با  یا  و  شوند 
کار شکنی کنند! اگرچه من حرفی ندارم 
که چه کسانی از سوی وزارت علوم  برای 
ولی  شوند  انتخاب  باید  ام  پرونده  بررسی 
از  نباید  طرفی  بی  دادن  نشان  برای  آیا 

مخالفان  حضور 
جمع  آن  در  شریف  دانشگاه  در  من 

؟! شود  جلوگيری 
وضعيت  از  گالیه  باب  از  نه  را  نامه  این 
ارائۀ  منظور   به  بلکه  دانشگاه،  موجود 
از  پر  نامۀ  پيگيری  جهت  در  گزارشی 
به عرض  تا  ام،  نگاشته  لطف حضرتعالی، 
تا  کردم  را  تالشم  تمام  من  که  برسانم 
و  اسالمی  وظایف  به  را  دانشگاه  متوليان 
تا  االسف  مع  که  سازم  آشنا  شان  انسانی 

ام. نبوده  موفق  کنون 
با احترام

جعفر آقايانی چاوشی
عضو هيات علمی گروه فلسفۀ علم 

دانشگاه    ►

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم:
۱۸۰ واحد مسکونی نهضت ملی 
مسکن استان قم در هفته دولت 

افتتاح می شود
مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی قم از افتتاح 180 واحد مسکونی 

نهضت ملی مسکن در این استان در هفته دولت امسال خبر داد.
با  گفتگو  در  یکشنبه  ظهر  از  پيش  بلدی  داریوش  مهر،  گزارش   به 
پروژه های نهضت ملی مسکن  خبرنگاران در خصوص آخرین وضعيت 
سيزدهم  دولت  جدی  برنامه های  از  یکی  داشت:  اظهار  قم  استان 
ساخت مسکن برای آحاد جامعه است که اقدامات خوبی در این زمينه 

است. شده  آغاز  قم  استان  در 
مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان قم بيان داشت: تعداد 0 
18 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن مربوط به پروژه زیتون 6 
در منطقه پردیسان آماده بهره برداری است که در هفته دولت افتتاح 

می شود.
وی ادامه داد: برای این تعداد از واحدهای مسکونی رقمی بالغ 576 
ميليارد ریال از محل آورده متقاضيان و 720 ميليارد ریال نيز از سوی 

بنياد مسکن انقالبی اسالمی تأمين شده است.

بازدید سرزده شهردار از سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری قم

تأکید بر توسعه شهر هوشمند و 
افزایش خدمات الکترونیک

شهردار قم در بازدیدی سرزده از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
دولت  و  هوشمند  شهر  زیرساخت های  توسعه  بر  قم،  شهرداری 

کرد. تأکيد  الکترونيک 
به گزارش شهرنيوز، دکتر سيد مرتضی سقائيان نژاد به صورت سرزده از 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم بازدید و در جریان 

آخرین برنامه ها و اقدامات این سازمان قرار گرفت.
شهر  الکترونيک،  دولت  توسعه  به  نسبت  بازدید  این  در  قم  شهردار 
تأکيد  برخط   بستر فضای  در  ارائه خدمات  یکپارچه سازی  و  هوشمند 

کرد.
چه  هر  تقویت  بر  قم،  کالن شهر  ویژگی های  و  اهميت  به  اشاره  با  وی 
بيشتر زیرساخت خدمات الکترونيک، استفاده و ارتباط با سازمان های 
نوین  خدمات رسانی  بهبود  در  دیگر  کالن شهرهای  با  همکاری  و  تابعه 

نمود. تأکيد  به مردم 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل  حجازی  مؤمن  علی 
و  اقدامات  آخرین  از  گزارشی  بازدید،  این  خالل  در  نيز  قم  شهرداری 

کرد. ارائه  سازمان  این  برنامه های 

دیدار مردمی مدیر منطقه ۷ شهرداری قم با مردم
بررسی مشکالت خیابان ۱۹ دی

مدیر منطقه هفت شهرداری قم ضمن گفت وگو با مردم خيابان 19 دی، 
مشکالت مردم را از نزدیک مورد ارزیابی قرارداد.

و  مردمی  مالقات  در  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر  رمضانی  محمد 
به   ،  33 کوچه  باجک  خيابان  جواداالئمه  شهدای  مسجد  در  حضور 

پرداخت. محل  اهالی  با  تبادل نظر  و  مردم  مشکالت  بررسی 
در این مالقات عالوه بر مردم و معتمدین محل، اعضای پایگاه مقاومت 
بسيج 16 نيز حضورداشته و رمضانی پروژه های مهم منطقه را برای مردم 
تشریح کرده و از پروژه های بهسازی ميدان مطهری، فاز 5 عمار یاسر و 

بست شرقی حرم را به عنوان مهم ترین پروژه های منطقه 7 یاد کرد.
از قبيل نصب  را  این دیدار، مردم تقاضاهای خود  الزم به ذکر است در 
پل  هوایی با آسانسور در بلوار عمار یاسر، اصالح هندسی کوچه 33 از 
نيز  را  یاسر  عمار   34 و   32 کوچه  بين  سازی  باغچه  یاسر،  عمار  سمت 

کردند. بيان 
همچنين یکی از مطالبات مردم تبدیل چراغ های نور آفتابی به مهتابی 
اجرایی  به زودی  برق  اداره  با  هماهنگی  با  که  بود  دی   1۹ خيابان  در 

می شود.

اجرای فاز ۵ پروژه اصالح روشنایی بوستان های شهر قم
انجام اصالح روشنایی 

بوستان های شهید دل آذر و 
نارون

این پروژه  با آغاز فاز پنجم پروژه اصالح روشنایی بوستان ها،  همزمان 
انجام  نارون مناطق یک و سه در حال  و  در بوستان های شهيد دل آذر 

است.
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پروژه 
ایمن سازی و اصالح روشنایی بوستان های سطح شهر از نيمه دوم سال 
13۹4 آغازشده و شهرداری قم و سازمان پارک ها بر آن شدند تا کليه 

سيستم تأسيسات بوستان ها را ایمن سازی و استانداردسازی کنند.
بوستان ها  کليه  برق  و  روشنایی  سيستم  پروژه  این  نخست  مرحله  در 
شامل تأسيسات روشنایی و آب نماها ایمن سازی شده  و در حال حاضر 
وجود  قم  شهر  سطح  در  ناایمنی  بوستان  انجام شده  تالش های  با 
نداشته که در ادامه اصالح روشنایی بوستان ها در دستور کار سازمان 

گرفت. قرار  قم  شهرداری  پارک های 
و  بوده  زمان بری  کار  بوستان ها  روشنایی  اصالح  زمينه  همين  در 
فاز  حاضر  حال  در  که  است  رفته  پيش  کار  این  فاز  پنج  طی  تاکنون 
پنجم ایمن سازی و اصالح روشنایی بوستان ها در حال انجام بوده و با 
پيگيری سازمان و همکاری شهرداری مرکز قرارداد فاز پنجم در اواخر 

شد. آغاز  پنجم  فاز  اسفندماه  اواخر  و  منعقدشده  گذشته  سال 
در  حضور  و  علی)ع(  امام  کمربندی  مجاورت  در  نارون  بوستان  پروژه 
نور  کيفيت  که  بوده  فاز  این  پروژه  دیگر  شهر  پرتردد  مناطق  از  یکی 
مناسبی وجود نداشته و به همين خاطر اصالح روشنایی این بوستان 

است. انجام  حال  در  جدیت  با  نيز 
پایه کوتاه سه متری نصب خواهد  به 150  این بوستان هم نزدیک  در 

انجام است. شد که در حال حاضر حفاری و کابل کشی در حال 

خبـر

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
در شعبه 11 اجرای احکام مدنی قم به شماره 11/1400ج/527 ثبت گردیده 
به  است  محکوم  عليه  محکوم  بيگی  محمدرضا  داود  عليه  ساجدی  اله  عبد  له 
نيم  54/075/468ریال  و  له  محکوم  حق  در  763/73۹/58۹ریال  پرداخت 
عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم عليه سهم االرث 
ایشان از پلک ثبتی ۹ فرعی از 456 اصلی بخش ۹ قم توقيف نموده که کارشناس 
به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 0/4176 
سهم مشاع از 32 سهم مشاع )سهم االرث محکوم عليه( از 160 سهم مشاع از 
240 سهم ششدانگ به استثنای قيمت ثمنيه عرصه و اعيان پالک فوق )بابت 
محکوم به( و مقدار 0/02۹5 سهم مشاع از 32 سهم مشاع )سهم االرث محکوم 
ثمنيه  قيمت  استثنای  به  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   160 از  عليه( 
به فروش خواهد رسيد. احتراما ؛  )بابت حق االجرا(  اعيان پالک فوق  و  عرصه 
به   ۹80۹۹82512100330 شماره  پرونده  ابالغ  پيرو  رساند  می  استحضار  به 
وکالت  با  ساجدی  اله  عبد  خواهان  دعوی  موضوع   0000527 بایگانی  شماره 
کارشناسی  گزارش  پيرو  و  بيگی  محمدرضا  داوود  طرفيت  به  کوچکی  اقا  امير 
به شماره کد رهگيری 1401220161868623 مورخ 1401/1/23 موضوع 
در  واقع  اصلی   456 اصلی  ازیک  فرعی   ۹ ثبتی  پالک  ارزیابی  کارشناسی  قرار 
بخش ۹ با لحاظ نکات مقرر در ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی. با حضور 
به  مذکور  ملک  از  و خواهان  اقای رضایی(  فرزندان  از  )احدی  نماینده خوانده 
اميد  سوهان  و  تندیس  ماهان  خدماتی  مجتمع  روبروی  محدوده   – قم  نشانی 
از  و پس  بازدید  پسران  و  کوبی حاج محمد رضایی  کارخانجات سنگ   – به خدا 
می  تقدیم  استحضار  جهت  را  خود  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام 
نماید. حدود و مشخصات ثبتی ملک و مستندات قانونی: مطابق رونوشت سند 
ارائه شده  و همچنين نامه وضعيت ثبتی ارائه شده واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم به شماره نامه 140085630001008167 مورخ 1400/6/2۹ 

پالک مذکور به شماره 38 در صفحه 124 دفاتر بخش نه منطقه یک قم حوزه 
به  است  شده  ثبت   124 صفحه  در  یک  شماره  دفتر  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 
ارائه  سند  رونوشت  مطابق  که  یحيی  فرزند  محمدرضایی  محمد  اقای  مالکيت 
به مساحت ده هزار  بنا شده  شده ششدانگ یک قطعه زمين که در ان احداث 
و  درب  متر   50 طول  به   : شماال   : ذیل  اربعه  حدود  با  مذکور  پالک  مترمربع 
طول  به  شرقا  ؛  اراک   – قم  اسفالته  متری  پنج  و  چهل  جاده  به  دیواریست 
احداث  دیوار  )مثال  شده  مجزی  فرعی  ده  قطعه  با  اشتراکی  پی  متر  دویست 
با قطعه فرعی مجزی شده )مثال  شده( جنوبا: به طول پنجاه متر پی اشتراکی 
 : اداری  ساختمان   : ملک  ای  سازه  و  معماری  مشخصات  شده(  احداث  دیوار 
طاق  نوع  از  سقف  و  سازه  و  موزایيک  فرش  کف  ؛  مترمربع   150 مساحت  به 
سقف   – موزایيک  فرش  کف   ، مترمربع   200 مساحت  به   : انبار  فلزی  ضربی 
طاق ضربی سالن توليد: به مساحت 300 مترمربع ؛ سازه و سقف از نوع طاق 
به  متری   6 دهانه   6( مترمربع   720 مساحت  به  فلزی:  صنعتی  سوله  ضربی 
فلزی  نرده  نوع  از  ورودی  درب  سازی:  کف  و  محوطه  وضعيت  20متر(  عرض 
می  مشخص  روسازی  فاقد  مابقی  و  اسفالت  اداری  ساختمان  جلوی  قسمت  و 
باشد. در خصوص انشعابات و امتيازات برق و اب مستنداتی ارائه نگردید. ضمنا 
مالحظه  توليدی  فعاليت  هيچگونه  و  بوده  تعطيل  انجا  کاربری  بازدید  موقع  در 
شده  انجام  استعالمات  و  بررسی  و  مکرر  مراجعات  به  توجه  با   : نظریه  نگردید. 
از شهرداری قم و اداره کل راه و شهرسازی قم ، محدوده زمين مذکور ازلحاظ 
شده  مصوب  مسکونی  بنای  طبقه   5 احداث  مجوز  با  شهری  مجهز   ، تفصيلی 
نظر  در  و  موقعيت  به  توجه  با  و  مذکور  ملک  کيفيت  و  کميت  به  توجه  با  لذا   ،
گرفتن سایر موارد موثر در ارزیابی به شرح ذیل ارزیابی می گردد: ردیف / محل 
 -1 کل  ارزش   / )ریال(  هرمترمربع  ارزش  مترمربع/  مساحت   / ارزیابی  مورد 
سوله  اعيانی   -2  470/000/000/000  –  47/000/000  –  10000 عرصه 
ساختمان  اعيانی   -3  12/۹60/000/000  –  18/000/000 مترمربع   720

انبار و  اعيانی   -4  4/800/000/000 – اداری 150 مترمربع 32/000/000 
5- محوطه  سالن توليد 500 مترمربع 27/000/000 – 13/500/000/000 
سازی و انشعابات و ... / فقط محوطه سازی / انشعابات مستندی ارائه نشده/ 
ریال  ميليون  شصت  و  پانصد  و  ميليارد  یک  و  پانصد  مجموع   300/000/000
501/560/000/000 با عنایت به مراتب فوق الذکر ، دسترسی محلی ، ابعاد 
با   ، اینجانب  نظر  به   ، ارزش  بر  موثر  عوامل  سایر  و  اعيان  و  عرصه  مساحت  و 
اعيانی  و  ارزش عرصه   ... و  و شهرداری  ارگان ها  به  فرض عدم هر گونه بدهی 
یک  و  )پانصد  501/560/000/000ریال  مبلغ  به  مجموعا  سازی  محوطه   ،
موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  ریال(  ميليون  شصت  و  پانصد  و  ميليارد 
تاریخ 1401/6/16 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم  فوق الذکر در 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ 
بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در یکی  این اگهی یک  شد. 

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

زائران  امور  هماهنگی  معاون      ◄
استان  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری 
قم در سه بخش خدمات خود را در مراسم 
اربعين ارایه می کند، گفت: پس از استان 
با  را  موکب  تعداد  بيشترین  »قم«  تهران، 
حسينی  اربعين  روی  پياده  آیين  در   145
در شهر مهران و مسير پياده روی نجف تا 

دارد. کربال 
شورای  جلسه  در  مقيمی  ابوالقاسم 
سالن  در  قم  استان  عمومی  فرهنگ 
با  استانداری،  جواد)ع(  امام  جلسات 
مسير  نيز  دیگر  موکب   15 اینکه  بيان 
است،  انجام  حال  در  آنان  مجوز  صدور 
 120 قم  استان   13۹8 سال  در  افزود: 

داشت. اربعين  مراسم  در  موکب 
به  اشاره  با  همچنين  وی 
سوی  از  شده  ابالغ  دستورالعمل های 
اظهار  اربعين  ملی  ستاد  و  کشور  وزارت 
ازدحام  و  هوا  گرمای  به  توجه  با  داشت: 
ویژه ای  تمهيدات  امسال  باید  جمعيت، 
گرفته  نظر  در  زایران  از  ميزبانی  برای 

. د شو
هدف  استان های  اینکه  بيان  با  وی 
افزود:  هستند،  مرزی  استان های   ،»1«
و  سيستان وبلوچستان  قم،  استان های 
 »2« هدف  استان های  رضوی؛  خراسان 
اربعين  زایران  مسير حرکت  در  که  هستند 

دارند.  قرار  حسينی)ع( 
»استان  قم،  اینکه  به  اشاره  با  مقيمی 
است،  ایالم  استان  و  مهران  شهر  معين« 
ارایه شده،  آمار  به  توجه  با  اظهار داشت: 
در  کشور  خروجی  درصد   80 به  نزدیک 

استان  در  مهران  مرز  از طریق  مراسم  این 
افتد. می  اتفاق  ایالم 

است  ماه   2 حدود  داد:  ادامه  وی 
و  اداری  های  دستگاه  آالت  ماشين  که 
ایالم در مسير عبور  اجرایی استان قم در 
رسانی  خدمات  به  مشغول  اربعين  زایران 
مرز  در  نيز  را  فعال  موکب  پنج  و  هستند 

داریم. مهران 
بخش  ترین  مهم  اینکه  بر  تاکيد  با  وی 
زایران  به  قم«  »شهر  در  خدمات  ارایه 
گيرد،  می  صورت  حسينی)ع(  اربعين 
 13۹8 سال  در  آمار  اساس  بر  گفت: 
حدود 260 هزار نفر را بين یک تا سه روز 

کردیم. پذیرایی  قم  شهر  در 
فروکش  از  پس  داد:  ادامه  مقيمی 
در  تاکنون  شعبان  نيمه  از  کرونا،  کردن 
درصد   30 حداقل  ها،  مناسبت  همه 

بيشتر از آمار قبل از شيوع ویروس کرونا، 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  زایران  ميزبان 

ایم. بوده  معصومه)س( 
زایران  امور  هماهنگی  معاون 
رو  این  از  استانداری قم خاطرنشان کرد: 
اربعين  ایام  در  که  کنيم  می  بينی  پيش 
 500 از  ميزبانی  منتظر  باید  حسينی)ع( 

باشيم. نفر  هزار   600 تا 
اندیشيده  تمهيدات  به  اشاره  با  وی 
انتقال مجموعه  شده در این زمينه گفت: 
قدس  مصالی  از  اربعين  مردمی  ستاد 
دستور  در  جمکران  مقدس  مسجد  به 
توليت  از  زمينه  این  در  و  گرفت  قرار  کار 
کنيم  می  تشکر  جمکران  مقدس  مسجد 
داشته  زمينه  این  در  خوبی  همراهی  که 

اند. 
های  دستگاه  روزانه  حضور  به  وی 

به  مشکالت  رفع  برای  اجرایی  گوناگون 
اشاره  جمکران  در  زایران  ميزبانی  منظور 
دستگاه های  که  است  الزم  کرد:  اضافه  و 
همراهی  زمينه  این  در  استان  فرهنگی 

باشند. داشته  را  الزم 
عراق  مجموعه  در  افزود:  مقيمی 
مجموعه  و  داریم  را  رسانه«  و  »هنر  موکب 
ارایه  خدمات  آن جا  در  استان  هنرمندان 
با  مطهر  حرم  هنری  کارگاه  و  کنند  می 
فعال  ایرانی  و  عراقی  هنرمندان  حضور 

است. شده 
خادم   120 برای  داشت:  اظهار  وی 
اربعين،  ملی  ستاد  همکاری  با  ای  رسانه 
و  شود  می  برگزار  قم  در  آموزشی  کارگاه 
فعال  »قم زایر«  سامانه  اربعين  ایام  در  نيز 
زایران  همه  به  قم  استان  محدوده  در  و 
از  سانی  اطالع  منظور  به  هایی  پيامک 

شود.    می  ارسال  شده،  ارایه  خدمات 
های  فعاليت  انجام  بر  تاکيد  با  وی 
فرهنگی در ایام اربعين گفت: الزم است، 
به  ایام  این  در  مناسب  فرهنگی  خدمات 
فضای  توجه  با  و  شود  ارایه  زایران  و  مردم 
از  جمکران،  مقدس  مسجد  در  مناسب 
می  تقاضا  فرهنگی  های  دستگاه  همه 
توسط  که  فرهنگی«  »نمایشگاه  در  کنيم 
با کمک  اربعين در جمکران  ستاد مردمی 
سازی  آماده  حال  در  مسجد  این  توليت 
داشته  جدی  و  فعال  مشارکت  است، 

. شند با
با  کرد:  تصریح  قم  استاندار  معاون 
توجه به تردد زایران بين حرم مطهر کریمه 
از  اهل بيت)ع( و مسجد مقدس جمکران 

این  در  اعظم)ص(،  پيامبر  بلوار  طریق 
فرهنگی  های  غرفه  نيز  و  ها  موکب  بلوار 

شود. می  دایر 
حسينی)ع(  اربعين  صفر،   20 امسال 

است. شده  مصادف  شهریورماه   26 با 
تامينی  اقدامات  و  ها  زندان  مدیرکل 
جلسه،  این  در  نيز  قم  استان  تربيتی  و 
فرهنگی  های  فعاليت  از  گزارشی  ارایه  با 
خواستار  زندانيان،  برای  شده  انجام 
استان  فرهنگی  های  دستگاه  مشارکت 

شد. زمينه  این  در 
مدرسه  تشکيل  رنجبر  اصغر  علی 
زندانيان  به  سوادآموزی  آموزش  قرآنی، 
و  متوسطه  مقاطع  در  ها  آن  تحصيل  و 
و  زندانيان  به  مشاوره  و  عالی  آموزش 
فعاليت  جمله  از  را  ایشان  های  خانواده 

برشمرد. شده  انجام  های 
از  نفر  سه  انتخاب  برای  همچنين 
عمومی  فرهنگ  شورای  حقيقی  اعضای 
شد  گيری  رای  جلسه  این  در  قم  استان 
و  فعالی  محمدتقی  دشتی،  محمدتقی  و 
انتخاب  اعضا  رای  با  برقعی  زهره  سيده 

. ند شد
سيد  آیت الله  حضور  با  جلسه  این 
امام  و  فقيه  ولی  نماینده  سعيدی  محمد 
شاهچراغی  محمدتقی  سيد  قم،  جمعه 
عضو  اميرآبادی  احمد  و  قم  استاندار 
مردم  نماینده  و  مجلس  ریيسه  هيات 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم 
کارشناسان  و  مدیران  از  تعدادی  و  شد 
دیدگاه ها و پشنهادهای خود را در رابطه با 
موضوع های مطرح شده بيان کردند.     ►

معاون امور زائران استانداری قم:

● قم بعد از تهران بیشترین موکب را در اربعین دارد   ●
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آگهی مزایده منقول نوبت اول
عمومی  دادگاه  تهران  صدر  شهيد  قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   4 شعبه  از  صادره  نيابت  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  1/1400ج/52۹  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی 
حسين حلوایی عليه سيد محمود موسوی محکوم عليه محکوم است به پرداخت 11/621/156/412ریال 
بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نيم  578/۹77/820ریال  و  له  محکوم  حق  در 
نموده  توقيف  قم   2 بخش  اصلی   1876 از  فرعی   18۹ ثبتی  پالک  از  ایشان  االرث  سهم  عليه  محکوم 
سهم   30/3۹۹8 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
فوق  پالک  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  عليه(  محکوم  االرث  )سهم  مشاع  سهم   40 از  مشاع 
 240 از  عليه(  محکوم  االرث  )سهم  مشاع  سهم   40 از  مشاع  سهم   1/5145 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت 
ابالغيه  به  بازگشت  رسيد.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  سهم 
شماره 140002100011814۹46 با شماره پرونده ۹80۹۹82161500523 در خصوص ارزیابی ملک 
با پالک ثبتی شماره 18۹ فرعی از 1876 اصلی بخش دو قم به ادرس قم ، خيابان توحيد ، خيابان شاهد 
، پالک 38 با حضور نماینده مالکان حاج اقای موسوی از محل مورد نظر بازدید به عمل امد. پس از بازدید 
مطابق  ثبتی:  مشخصات  الف-  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام  و 
تصویر سند دفترچه ای ششدانگ پيوست ملک مورد نظر با شماره ثبت 78825 در صفحه 4۹4 دفتر 421 
دارای  موردنظر  ملک  است.  رسيده  ثبت  به  موسوی  ابوالحسن  سيد  اقای  مالکيت  به  قم  دو  بخش  دفاتر 
سند مالکيت اصلی به شماره 03018 می باشد. ب- مشخصات عرصه و اعيانی و فنی ملک: مطابق سند 
ششدانگ ارائه شده عرصه ملک مورد نظر 3/357 مترمربع می باشد که ابعاد ان شماال به طول 7/43متر 
به دیوار پالک 1876 باقيمانده ، شرقا 75/۹ متر به شارع ده متری و جنوبا 4/42 متر به 1876 باقيمانده 
احداث  اول  و  ، همکف  زیرزمين  در حال حاضر ساختمان  باشد.  متری می   24 متربه خيابان   2/8 غربا  و 

شده و در حال بهره برداری است. ساختمان مورد نظربه صورت نيمه اسکلت فوالدی و دیوار باربر و سقف 
واحد  بشد.  می  موسوی  مرحوم  وراث  دراختيار  حاضر  درحال  ساختمان  است.  شده  ساخته  ضربی  طاق 
شهریور  پایان  اجاره  مدت  وراث  از  احدی  نماینده  اظهار  طبق  که  است  شده  واگذار  مستاجر  به  تجاری 
ملک:  فنی  مشخصات   – ج  باشد.  می  30/000/000ریال  ماهيانه  اجاره  مبلغ  و  رسد  پایان می  به   1401
 24 اصلی  شارع  و  کوچه  به  غربی  و  شرقی  های  ضلع  نظراز  مورد  ساختمان  شده  انجام   بازدید  براساس 
متری شاهد دسترسی دارد و به صورت سازه بنایی احداث شده و جزئيات ساختمان احداثی در عرصه به 
شرح زیر است: 1- طبقه زیرزمين : به متراژ 53 مترمربع که درزمان بازدید به صورت انباری مورد استفاده 
بهره بردار قرار داشت. 2- طبقه همکف: دارای زیربنای 165 مترمربع که شامل مغازه به مساحت تقریبی 
هال  دارای  مسکونی  قسمت  باشد.  می  مترمربع   123 تقریبی  زیربنای  به  مسکونی  قسمت  و  مترمربع   43
ابزار سفيد  با  اتاق و اشپزخانه و حمام است و کف موزایيک و دیوار ها و سقف سفيد کاری  و پذیرایی ، دو 
کاری است. درب ها چوبی و پنجره ها فوالدی است. همکف دارای تراس مشرف به حياط است و همکف 
و  مسکونی  صورت  به  و  مترمربع   140 تقریبی  زیربنای  دارای  اول:  طبقه   -3 دارد.  دسترسی  حياط  به 
سفيد  سقف  و  ها  دیوار  و  موزایيک  کف  و  باشد  می  مسقف  تراس  و  حمام   ، اشپزخانه   ، خواب  اتاق  دارای 
مسقف  تراس  دارای  اول  طبقه  است.  فوالدی  ها  پنجره  چوبيو  ها  درب  است.  کاری  سفيد  ابراز  با  کاری 
 1۹0 تقریبی  مساحت  به  حياط   : انشعابات  و  سازی  حياط  و  پارکينگ   -4 است.  فوالدی  سبک  سقف  با 
مترمربع ، دارای کفسازی موزایيک و در قسمت ميانی ان دو باغچه با چند درخت مشاهده می گردد. در 
ساختمان  است.  کاری  سيمان  ها  دیوار  و  است  شده  احداث  بهداشتی  سرویس  یک  شرقی  جنوب  گوشه 
کولر  با  دارد. سرمایش ساختمان  دو عدد مسکونی(  و  تجاری  واحد  )یک  برق  انشعاب  دارای سه  موردنظر 
به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه   – د  گازاست  انشعاب  سه  دارای  ساختمان  شود.  می  تامين  گازی  و  ابی 

نوع   ، زمين  موقعيت  و  محلی  های  بررسی   ، قيمت  در  موثر  عوامل  نظرگرفتن  در   ، الذکر  فوق  مشخصات 
کاربری ، بدون در نظر گرفتن سایر دیون احتمالی و تغييرات احتمالی شهرسازی، ملک مورد نظر به شرح 
 357/3 عرصه  )ریال(  کل  قيمت  )ریال(  واحد  قيمت  )مترمربع(  مساحت  شرح  گردد:  می  ارزیابی  ذیل 
3/۹25/000/000 مغازه   = 25/000/000 73/246/500/000 همکف 157 *   = 205/000/000*
 7۹5/000/00  = 15/000/000 6/880/000/000 زیرزمين 57 *   = 160/000/000 تجاری 43 * 
طبقه اول 170 * 30/000/000 = 5/100/000/000 حياط سازی و سایبان و انشعابات 1۹0 مترمربع 
جمعا 1/800/000/000جمع کل موارد فوق ۹1/746/500/000ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/45 الی   11/30 ساعت   1401/6/14 تاریخ 
لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می 
باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست 
این صورت  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  همراه داشته 
حداکثر  نماید.  تسليم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 5 اجرای احکام مدنی به شماره 5/1400ج/544 ثبت گردیده 
اعظم   ، ، محسن  ، غالمرضا  داود  ابوالفضل صفری محمدی خواندگان  خواهان 
، صدیقه ، عليرضا ، مریم ، محمود و نصرت ، محمدرضا ، الهام ، نرگس همگی 
ایبد مبنی بر فروش پالک ثبتی  صفری محمدی و ربابه سلطانی و رباب حاجی 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2 بخش  اصلی   227۹ از  فرعی   157
است 1( قرار کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی 157 فرعی از 227۹ اصلی بخش 
از 227۹ اصلی شامل  ثبتی ملک: پالک 157 فرعی  ثبتی دو قم 2(مشخصات 
قواره  چپ  سمت   ،  10/1 کوچه   ، مدرس  بلوار   ، قم  ادرس  به  زمين  قطعه  یک 
چهارم ، جنب پالک 13 به مساحت 330 مترمربع مستند به سند چاپی به شماره 
435817سری ه ۹8 مورخ 13۹۹/8/21 با حدود  اربعه شماال: پی مشترک به 
طول 33 متر به شماره 156 فرعی شرقا: پی است به طول 10 متر به 8 متری به 
عرض هشت متر جنوبا: پی مشترک به طول 33 متر به شماره 157 فرعی غربا: 
پی مشترک به طول 10 متر به شماره 146 فرعی تذکر 1: نوع و ميزان مالکيت 
تذکر2:  باشد.  می  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  سهم   2 تحریر  مورد  سند 

مساحت قيد شده براساس سند ثبتی 330 مترمربع بوده که از این متراژ 4۹/20 
کارشناس  تایيدیه  به  )مستند  گرفته  قرار  برق  دکل  حریم  مسير  در  ان  مترمربع 
شهرداری منطقه3 قم به شماره 3/10/061376 مورخ 13۹۹/۹/27 که مجددا 
عرض  تذکر3:  گيرد.  می  قرار  شارع  مسير  در  ان  مترمربع   21/34 متراژ  این  از 
برداشت شده قطعه مذکور توسط اینجانب 12 متر بوده در صورتی که عرض ان 
براساس سند چاپی 10 متر می باشد که با این وضعيت ، 2 متر اختالف دارد لذا 
مساحت وضع موجود با کسر 2 متر مازاد محاسبه می شود. 3( نظریه کارشناسی: 
ارزیابی پالک صدراالشاره با در نظر گرفتن موقعيت محل ، دسترسی ها و بدون 
از  فرعی   157 ثبتی   -1  : باشد  می  زیر  جدول  شرح  به  مالکيتی  و  ثبتی  سوابق 
ارزش  ۹7/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   25۹/46 اصلی   227۹
و  یکصد  و  ميليارد  پنج  و  بيست  کل  جمع   -2 ریال   25/167/620/000 کل 
ارزش  ریال 25/167/620/000ریال  شصت و هفت ميليون و ششصد وبيست 
کل پالک ثبتی 157 فرعی از 227۹ اصلی به مبلغ بيست و پنج ميليارد و یکصد 
و شصت و هفت ميليون و ششصد وبيست هزار ریال 25/167/620/000ریال 
تعيين و پيشنهاد می گردد.مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/22 

ساعت ۹/15 الی ۹/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید 
و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
از کارت  را در یکی  پيشنهادی مزایده  بایست مبلغ  مزایده )شرکت کنندگان می 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز 
اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده 
تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

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

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰9۱8۴۴8۰۴۰۲

آنکه  برای  روس ها  گفت:  قفقاز  مسائل  کارشناس     ◄
نيروگاه  اطراف  از  می خواهند  کند،  پيدا  کاهش  تنش ها 
برای  امتيازاتی  حداقل  یا  شوند  خارج  زاپوریژیا  اتمی 

کنند. کسب  مسير  این  در  خود 
به  اشاره  با  قفقاز  مسائل  کارشناس  سليمانی«  »افشار 
درخواست سازمان ملل مبنی بر غيرنظامی کردن نيروگاه 
هسته ای  تٔاسيسات  مورد  در  روسيه  سناریوی  و  زاپوریژیا 
پرونده  مورد  در  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  اوکراین 
باید این اصل مدنظر باشد که اقدام روسيه عليه  اوکراین 
از  راستا  همين  در  و  می آید  حساب  به  تجاوز  اوکراین 
استفاده  پرونده  این  در  خود  نفع  به  اهرمی  و  اقدام  هر 
حاال  موضوع،  این  راستای  در  دليل  همين  به  می کنند. 
روسيه  که  زاپوریژیا مطرح شده است  اتمی  نيروگاه  بحث 
را  آن  باید  که  کرده  مستقر  آنجا  اطراف  در  خود  نظاميان 
تٔاسيسات  این  دانست.  سياسی   – نظامی  سناریوی  یک 
حمله  آن  به  بخواهند  که  نيست  نظامی  هدف  یک  اصواًل 
کنند و به همين دليل اقدام روسيه را کاماًل باید برخالف 
ترتيب  هر  به  اما  دانست،  سياسی  و  بين المللی  اصول 

استراتژیک  منطقه  یک  نيروگاه  این  که  بود  متوجه  باید 
به  آن  از  استفاده  حال  در  روس ها  که  می آید  حساب  به 

هستند. بازی  کارت  یک  عنوان 
روس ها  که  است  ماه  پنج  حدود  داد:  ادامه  وی 
از  و  کرده اند  روبه رو  بحران  و  التهاب  با  را  اوکراین  خاک 
اوکراینی  ميليون ها  شدن  آواره  شاهد  هم  دیگر  سوی 
که  است  آن  دنبال  به  آشکار  صورت  به  مسکو  هستيم. 
اما  کنند  استفاده  فشار  اهرم  عنوان  به  تاسيسات  این  از 
که  می کند  اعالم  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس  اینکه 
کند،  مستقر  ناظر  تيم  یک  تاسيسات  این  در  است  قرار 
به  دست  تا  هستند  آن  دنبال  به  روس ها  می دهد  نشان 
مرکز  یک  مقابل  در  بزنند.  سياسی  عقب نشينی  یک 
استراتژیک نظامی در شبه جزیره کریمه مورد هدف قرار 
را  آن  باید  و  است  کرده  نگران  را  مسکو  که  است  گرفته 
می رسد  نظر  به  دانست.  روسيه  به  اوکراین  اخطار  پياِم 
کند،  پيدا  کاهش  تنش ها  آنکه  برای  احتمااًل  هم  روس ها 
می خواهند از اطراف نيروگاه اتمی زاپوریژیا خارج شوند 
کنند  کسب  مسير  این  در  خود  برای  امتيازاتی  حداقل  یا 

پرونده  در  دخيل  طرف های  به  مذاکره  وارد  نوعی  به  و 
شوند. اوکراین 

آذربایجان  جمهوری  در  کشورمان  پيشين  سفير 
استحکاماِت  از  بخشی  و  ُپل  چندین  ميان  این  در  گفت: 
قرار  هدف  مورد  اوکراین  ارتش  توسط  روسيه  اختيار  در 
کاهش  را  روسيه  عمليات های  روند  بتوانند  تا  گرفت 
می تواند  هم  اوکراین  اقدامات  این  و  مسير  این  دهند. 
راه  به  کریمه  در  روسيه  عليه  عظيم  روانی  جنگ  یک 
ساکنين  می دهد  نشان  تصاویر  و  اسناد  چراکه  بيندازد؛ 
عزیمت  قصد  به  آن  از  خروج  حال  در  جزیره  شبه  این 
برخی  می تواند  موضوع  همين  و  بودند  مناطق  سایر  به 
دهد.  تغيير  ميدانی  و  سياسی  عرصه  در  را  معادالت  از 
ولودیمير  با  می خواهند  روس ها  نظرم  به  راستا  این  در 
مذاکره  ميز  پای  اوکراین  رئيس جمهوری  زلنسکی، 
ترکيه  جمهوری  رئيس  اردوغان،  طيب  رجب  که  بنشينند 
هم در سفر اخير خود به این کشور صراحتًا چنين پيامی 
آن  اوکراین  که  فکر می کنم  اما  به کی یف مخابره کردد  را 

کرد. خواهد  رد  را 

تا  است  آن  دنبال  به  روسيه  کرد:  خاطرنشان  وی 
دریافت  را  خود  امتيازات  و  شود  اوکراین  با  مذاکره  وارد 
اختيار  در  تجهيزات غربی که  با  اوکراین  اگر  کند؛ چراکه 
دو  این  که  روسيه  و  کریمه  جزیره  ميان  واسط  پل  دارد 
هدف  مورد  را  می شود  وصل  هم  به  آن  طریق  از  منطقه 
زمين گير  منطقه  این  در  روسيه  شک  بدون  بدهند،  قرار 
در  کشور  این  نظامی  عمليات های  روند  عماًل  و  می شود 
خاک اوکراین با خلل روبه رو می شود. بنابراین نمایندگان 
دو  بتوانند  تا  هستند  آن  دنبال  به  ملل  سازمان  دبيرکل  و 
بنشانند  مذاکره  ميز  سر  شده  که  ترتيب  هر  به  را  طرف 
هم  و  کنند  غيرنظامی  را  زاپوریژیا  اتمی  نيروگاه  هم  تا 

کنند. آرام  را  سياسی  احوال  و  اوضاع  بتوانند 
که  معتقدم  کرد:  تصریح  پایان  در  سليمانی 
حد  تا  فعلی  شرایط  در  نظامی  و  سياسی  واکنش های 
در  کشور  یک  چراکه  است؛  استاندارد  غيرقابل  زیادی 
هيچ  به  باشد  دیگر  کشور  اشغال  در  خاکش  که  زمانی 
وجه مذاکره نمی کند و در مورد اوکراین هم همين حالت 
از  تا  آن است  دنبال  به  از منظری دیگر هم مسکو  است. 

نفع  به  می شود  شروع  دیگر  چندی  که  اروپا  سرد  هوای 
سياسی  اهرم  یک  خود  برای  آن  از  و  کند  استفاده  خود 

► کند.      مهيا 

افشار سلیمانی:

● سناریوی روسیه در مورد اوکراین دریافت امتیاز، کاهش تنش و اهرم سیاسی است    ●

تایوان  مسئله  درخصوص  چين  با  آمریکا  »روابط      ◄
شده  دیکته  مبهمی  تعهدات  و  بيانيه ها  توسط  سالهاست 
نابودی  و  تخریب  حال  در  بيانيه ها  این  اکنون  است. 
به نظر  قبل  از  قریب الوقوع تر  مسلحانه  درگيری  و  هستند 
می رسد – اما مسئله اینجاست که آیا واشنگتن حاضر است 

است؟« پيروزی  به  قادر  اصال  یا  و  بجنگد  تایوان  سر  بر 
ایاالت  دریایی  تفنگداران  سابق  افسر  ریتر،  اسکات 
نوشت:  تودی  راشا  برای  مطلبی  در  آمریکا  متحده 
بيانيه  سه  توسط  رسما  تایوان  به  نسبت  آمریکا  سياست 
 1۹82 الی   1۹72 سالهای  بين  که  آمریکا-چين  مشترک 
صادر شدند، "اعالميه 1۹7۹ روابط تایوان" و به اصطالح 
هدایت  شدند،  صادر   1۹82 سال  در  که  تضمين"  "شش 
کرد:  اظهار  چين  شانگهای،   1۹72 بيانيه  در  می شود. 
عادی سازی  مانع  که  است  ضروری  مسئله  تایوان  مسئله 
دولت  می شود.  متحده  ایاالت  و  چين  ميان  روابط 
و  است  چين  قانونی  دولت  تنها  چين  خلق  جمهوری 
آزادی  می شود.  محسوب  کشور  این  از  استانی  تایوان 
کشوری  هيچ  که  است  چين  داخلی  امور  به مثابه  تایوان 

کند. دخالت  آن  در  ندارد  حق 
تعهدات و  تضمين ها 

ایاالت متحده با اذعان داشتن اینکه "تمام چينی ها در 
چين  از  بخشی  تایوان  که  معتقدند  تایوان  تنگه  طرف  هر 
آمریکا همچنين  این مسئله واکنش نشان داد.  به  است"، 
مسئله  مسالمت آميز  حل  درخصوص  منافعش  بر  مجدد 

کرد. تاکيد  چينی ها  خود  توسط  تایوان 
چين  و  آمریکا   ،1۹7۹ ژانویه   1 تاریخ  در  آن،  از  قبل 
کرده  صادر  را  دیپلماتيک  روابط  ایجاد  مشترک  بيانيه 
جمهوری  دولت  تا  شد  متعهد  آمریکا  آن  طی  که  بودند 
تنها دولت چين بپذیرد. همچنين  به عنوان  را  خلق چين 
در این تعهد آمد که "مردم آمریکا روابط تجاری و فرهنگی 
خواهند  نگه  تایوان  مردم  با  را  غيررسمی  روابط  سایر  و 

داشت."
مردم  به  آمریکا  وقت  رئيس جمهوری  کارتر،  جيمی 
و  آمریکا  ميان  روابط  عادی سازی  که  داد  تضمين  تایوان 
انداخت.  نخواهد  به خطر  را  تایوان  رفاه مردم  مردم چين 
و همچنين خاطرنشان کرد که مردم آمریکا روابط تجاری، 
فرهنگی و اقتصادی را از طریق ساز و کارهای غيردولتی 

داد. خواهند  ادامه  تایوان  با 

چين  با  دیپلماتيک  روابط  ایجاد  جهت  کارتر  اقدام 
نيامد  خوش  آمریکا  کنگره  اعضای  اکثر  مذاق  به  چندان 
– افرادی که از طریق تصویب اعالميه 1۹7۹ روابط تایوان 
این  که  شد  عنوان  اعالميه  این  در  دادند.  نشان  واکنش 
روابط تجاری دوستانه، فرهنگی  آمریکا است که  سياست 
چين  مردم  همچنين  و  تایوان  مردم  و  کشورش  ميان  را 
آمریکاست  سياست  این  عالوه،  به  و  کند.  حفظ  و  ارتقاء 
روابط  ایجاد  برای  آمریکا  تصميم  می کند  تصریح  که 
دارد  بستگی  این  به  چين  خلق  جمهوری  با  دیپلماتيک 
تعين  مسالمت آميز  کارهای  و  ساز  توسط  تایوان  آینده  که 
که  کرد  تایيد  اعالميه  این  خصوص،  این  در  شد.  خواهد 
تایوان توسط سایر  آینده  تعيين  برای  را  آمریکا هر تالشی 

گرفت. خواهد  درنظر  مسالمت آميز  کارهای  و  ساز 
تاکيد بر روی فروش تسليحات در اعالميه روابط تایوان 
شد  چين  و  آمریکا  ميان  مشترک  بيانيه  سومين  به  منجر 
به دنبال حل وفصل  که در 17 اوت 1۹82 منتشر شد که 
تسليحات  فروش  درخصوص  کشور  دو  ميان  اختالفات 
طرفه  دو  توافقی  اساسا  بيانيه  این  بود.  تایوان  به  آمریکا 
به  نسبت  بنيادی  سياستی  که  کرد  تایيد  چين  که  بود 
که  جزیره ای  دارد؛  تایوان  با  مسالمت آميز  و  مجدد  اتحاد 
این کشور ادعای حاکميت بر آن را داشته است. از طرف 
درخصوص  را  چين  سياست  که  کرد  اظهار  آمریکا  دیگر، 
و  درک  تایوان  مسئله  مسالمت آميز  حل  برای  تالش 
به  که  شد  متعهد  آمریکا  حال،  عين  در  می کند.  تحسين 
ترتيب  بدین  و  نيست  تایوان  به  تسليحات  فروش  دنبال 
فروش تسليحات به این جزیره را به تدریج کاهش خواهد 
کرد. خواهد  همکاری  مجدد  اتحاد  مسئله  روی  بر  و  داد 
سومين  راجع به  تایوان  نگرانی های  کردن  آرام  برای 
تایوان  و  کشورش  ميان  را  تضمين"  "شش  آمریکا  بيانيه، 
پایان  درخصوص  تاریخی  هيچ  آمریکا   .1 کرد.  قبول 
آمریکا   .2 است.  نکرده  تعيين  تایوان  به  تسليحات  فروش 
به  تسليحات  فروش  درخصوص  چين  با  را  رایزنی هایی 
ميانجيگری  نقش  هيچ  آمریکا   .3 است.  نپذیرفته  تایوان 
بازبينی  آمریکا   .4 است.  نپذیرفته  تایوان  و  چين  ميان  را 
اعالميه روابط تایوان را نپذیرفته است. 5. آمریکا موضعی 
 .6 است.  نکرده  اتخاذ  تایوان  حاکميت  درخصوص  را 
با  مذاکره  درخصوص  تایوان  به  را  فشاری  هرگز  آمریکا 

کرد. نخواهد  اعمال  چين 

وجود  بيانيه  سومين  به  نسبت  نانوشته  پيامد  یک 
ریگان،  رونالد  توسط  که  داخلی  تفاهم نامه  یک  داشت– 
وی  آن  در  که  شد  امضا  آمریکا  اسبق  رئيس جمهوری 
اظهار کرد که تمایل آمریکا برای کاهش فروش تسليحات 
حل  به  چين  مداوم  تعهد  به  مشروط  قطعا  تایوان  به 
چين  خلق  جمهوری  و  تایوان  اختالفات  مسالمت آميز 
است  ضروری  مسئله  این  که  افزود  همچنين  و  است. 
کامال  تایوان  به  شده  ارائه  تسليحات  کيفيت  و  کميت  که 
چين  خلق  جمهوری  توسط  که  باشد  تهدیدی  به  مشروط 

می شود. ایجاد 
سياست آمریکا در جنگ با خودش

حاصل  مواضع  و  بيانيه ها  این  ترکيب  از  که  چيزی 
جنگ  سر  خود  با  ذاتا  که  است  آمریکا  سياست  می شود، 
واحد  چن   اصل  به  نيست  قادر  کامال  طرفی  از  دارد. 
تایوان  به  تسليحات  فروش  از  نمی تواند  یا  و  باشد  پایبند 
عنوان  به  را  ذاتی  ناسازگاری  این  آمریکا  کند.  خودداری 
مشکل  می دارد.  نگاه  مخفی  استراتژیک"  "ابهام  یک 
اینجاست که این سياست نه استراتژیک است و نه مبهم.

تضمين"  "شش  ریگان  رئيس جمهور  که  لحظه ای  از 
فروش  مسئله  سر  بر  آمریکا-چين  سياست  کرد؛  صادر  را 
درخصوص  آمریکا  که  گفت  چين  شد.  لکه دار  تسليحات 
فروش  یا حذف  با چين  تایوان  اتحاد مجدد مسالمت آميز 
تسليحات  فروش  است.  نبوده  جدی  تایوان  به  تسليحات 
ریگان  دولت  از  چشمگيری  طرز  به  تایوان  به  آمریکا 
افزایش  کلينتون  بيل  و  بوش  اچ.دابليو  جورج  تا  گرفته 
اف- جنگنده های  جمله  از  تسليحاتی  آمریکا  یافت. 

تسليحات  سایر  و  پاتریوت  هوا  به  زمين  موشک های   ،16
نيوت    ،1۹۹7 سال  در  فرستاد.  تایپه  به  را  پيشرفته 
به  آمریکا  نمایندگان  مجلس  پيشين  رئيس  گينگریچ، 
کرد  ادعا  وی  کرد.  سفر  تایوان  به  پاسيفيک  تور  عنوان 
که او به ميزبانان چينی خود گفت که اگر چين به تایوان 

کرد. خواهد  دفاع  جزیره  این  از  آمریکا  کند،  حمله 
نسبت  آمریکا  پس رفت  به  پاسخ  در   ،2005 سال  در 
تحت  را  قانونی  چين  تایوان،  به  تسليحات  فروش  به 
با  آن  در  که  کرد  وضع  تجزیه طلبی"  ضد  "قانون  عنوان 
است.  چين  از  بخشی  تایوان  که  شد  نوشته  شدید  لحنی 
براساس این قانون، چين اظهار کرد که هرگز به نيروهای 
تحت  را  تایوان  که  داد  نخواهد  اجازه  تایوان  تجزیه طلب 

چين  کنند.  جدا  چين  از  ابزاری  هر  طریق  از  و  اسم  هر 
مجدد  اتحاد  که  کرد  تاکيد  خود  رسمی  موضع  بر  مجدد 
از طریق ساز و کار مسالمت آميز منافع اساسی چين را به 
چين  که  کرد  تصریح  قانون  این  حال،  این  با  دارد.  دنبال 
بيکار  چين،  از  تایوان  جداکردن  برای  تالش ها  مقابل  در 
از  چين  دهد،  رخ  اتفاقی  چنين  اگر  نشست.  نخواهد 
استفاده  الزم  اقدامات  سایر  و  غيرمسالمت آميز  ابزارهای 
دفاع  چين  ارضی  تماميت  و  حاکميت  از  تا  کرد  خواهد 

. کند
رئيس جمهوری  بایدن،  جو  دولت   ،2021 سال  در 
با  که  شد  متعهد  کرد،  یاد  سوگند  اینکه  از  پس  آمریکا 
جمعی،  امنيت  عليه  که  تهدیداتی  و  چين  قاطعيت 
متحدانش  و  آمریکا  مردم  دموکراتيک  روش  و  شکوفایی 
دیرینه  تعهدات  به  به  علنا  حاليکه  در  کند،  مقابله  دارد، 
 1۹7۹ اعالميه  جمله  از  تایوان  سياست  قبال  در  آمریکا 
نظامی  حمایت  آن  براساس  که  شد  متعهد  تایوان  روابط 
محدود  را  تایوان  به  دفاعی  تسليحات  ارسال  برای  آمریکا 

کرد.
در آستانه جنگ

 ،2021 اکتبر  در  درآمد.  آب  از  دروغ  موضوع  این  اما 
کرد  اظهار  چين  در  آمریکا  کنونی  سفير  برنز،  نيکوالس 
استراتژیک"،  "ابهام  سياست  بایدن،  دولت  دیدگاه  از  که 
تایوان  روابط  اعالميه  تحت  آمریکا  به  زیادی  عمل  آزادی 
تحکيم  را  تایوان  به  آمریکا  امنيتی  کمک های  تا  داد 
برای  را  تایوان  است  این  ما  مسئوليت  گفت  برنز  ببخشد. 

کنيم. قوی  مقابله 
این تضاد فاحش توسط سياست دولت جو بایدن باعث 
را در پيش بگيرد  آمریکا بی توجهی خاصی  شد که کنگره 
تایوان  به  آمریکایی  هيئت  سه  سفر  موجب  اقداماتش  و 
قرار  تایوان  با  جنگ  مقابل  در  را  چين  ترتيب  بدین  و  شد 
داد؛ جنگی که چين نمی خواهد آن را شروع کند و جهان 
سفر  ندارد.  را  آن  عواقب  تحمل  آمادگی  آمریکا  جمله  از 
داکورث،  تامی  توسط  مه  ماه  در  تایوان  به  هيئت  اولين 
به  سفرش  از  قبل  وی  شد.  رهبری  آمریکایی  سناتور 
که  کرد  کمک  تایوان"  امنيتی  قانون  "تقویت  اجرای 
آمریکا- اطالعاتی  تبادل  توسعه  دنبال  به  او  آن  براساس 
حمله  صورت  در  نظامی  کمک های  ارسال  توسعه  تایوان، 
تعيين شده  پيش  از  تسليحات  استقرار  احتمال  و  چين 

در صورت جنگ  تایوان  به  آمریکایی  نيروهای  اعزام  برای 
بود. چين،  با 

پلوسی،  نانسی  سفر  آمریکا  کنگره  بی توجهی  دومين 
آن  سومين  و  تایوان  به  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئيس  
دموکرات  سناتور  مارکی«  »اد  سرپرستی  به  هيئتی  سفر 
که  مطبوعاتی  بيانيه  براساس  است.  ماساچوست  ایالت 
تایوان منتشر شد، قرار شد هيئت  به  از سفر مارکی  پيش 
رابطه  در  خصوصی  بخش  اعضای  و  منتخب  رهبران  با  او 
با منافع مشترک از جمله کاهش تنش ها در تنگه تایوان و 

کنند. گفت وگو  اقتصادی  همکاری  گسترش 
چينی  مقامات  تایوان،  به  داکورث  سفر  از  قبل  حتی 
اتخاذ  هشدار  یک  اعالم  درخصوص  را  بی سابقه ای  اقدام 
چينی  ارشد  دیپلمات  مه،  ماه   18 تاریخ  در  بودند.  کرده 
هشدار  آمریکا  ملی  امنيت  مشاور  ساليوان،  جيک  به 
و  دهد  ادامه  تایوان  کارت  با  بازی  به  آمریکا  اگر  که  داد 
موقعيت های  به  اتفاق  این  کند،  طی  را  اشتباهی  راه 

شد. خواهد  منجر  خطرناکی 
به  تایوان  توسط  استقالل  اعالم  گونه  هر  بی شک 
به این جزیره منجر خواهد شد. به عالوه اگر  حمله چين 
تایوان  و  چين  با  را  خود  گذشته  سياسی  تعهدات  آمریکا 
قرار  جنگ  مسير  در  را  چين  و  آمریکا  رسما  بگذارد،  زیرپا 
نيست  آماده  آمریکا  که  اینجاست  مسئله  اما  می دهد. 
از  پس  شود.  پيروز  آن  در  و  بجنگد  تایوان  سر  بر  چين  با 
رزمایشاتی  چين  شد،  انجام  تایوان  به  پلوسی  سفر  آنکه 
لحظه  هر  که  داد  نشان  و  کرد  برگزار  تایوان  اطراف  در  را 
می تواند به تایوان حمله کند. اگر این اتفاق رخ دهد، این 
اوکراین  کنونی  جنگ  همانند  اندازه  و  مقياس  در  جنگ 

بود. خواهد  مخرب 
ادامه  درگيری  از  جلوگيری  به  چين  حال،  این  با  و 
را  جنگ  به  چين  تمایل  عدم  ژنرال ها  از  برخی  می دهد. 
نشانه ای از ضعف چين تلقی می کنند و ادعا می کنند که 
از  دور  هيچ چيز  حال،  این  با  است.  توخالی  طبل  چين 
دنبال  به  شدیدا  چين  آمریکا،  خالف  بر  نيست.  حقيقت 
علی رغم  باشد.  پایبند  خود  سياست های  به  که  است  این 
زیر  و  داد  تغيير  را  آمریکا سياست های گذشته خود  اینکه 
تعهدات خود زد، چين همچنان معتقد است که راهکاری 
عاری از خشونت برای مشکل چين واحد وجود دارد. ای 

► ایسنا    باشد./  صلح  خواستار  نيز  آمریکا  که  کاش 

 اسکات ریتر، در مطلبی برای راشا تودی :

● سیاست آمریکا در جنگ با خودش    ●



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: ۰9۱8۴۴8۰۴۰۲

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
یک  و  نود  و  چهارصد  و  )هزار  اصلی   105۹۹/14۹1 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  گهی  آ
کالسه  شماره  اجرائی  پرونده  به  مربوط  قم  یک  بخش  اصلی(  نه  و  نود  و  پانصد  و  هزار  ده  از  فرعی 

 13۹604030011001260
بموجب پرونده اجرایی کالسه بایگانی: ۹601316 له: بانک شهر قم ، بر عليه: آقایان 1- محمد کاظمی 
 13۹3/12/28  –  76660 شماره  رهنی  سند  مستند  )راهن(  داودی  قيافه  حامد   -2 و  گيرنده(  وام   ( راد 
و  )هزار   105۹۹/14۹1 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  قم،   11 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظيمی 
 – چهارصد و نود و یک فرعی از ده هزار و پانصد و نود و نه اصلی( بخش یک قم بنشانی قم – ميدان مفيد 
بلوار 45 متری صدوق – کوچه 56 – نبش فرعی دوم – جنب پالک 43 متعلق به آقای حامد قيافه داودی از 

فروش می رسد:  به  مزایده  طریق 
حدود و مشخصات ششدانگ مشخصات پالک ثبتی به شماره 14۹1 فرعی از 105۹۹ اصلی مفروز و مجزا 
 35۹ مساحت  به  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   01 بخش  در  واقع  قطعه  مذکور  اصلی  از  شده 

حدود:  به  مترمربع 
شماال: در دو قسمت اول پی است بطول )2/00( دو متر به 10 متری به عرض ده متر ، دوم پی است بطول 

)10/00( ده متر به 10 متری به عرض ده متر 
شرقا: پی است بطول )30/00( سی متر به شماره یک هزار و چهارصد و نود و دو فرعی

جنوبا: پی است بطول )12/00( دوازده متر به شماره یک هزار و پانصد و بيست و سه فرعی  
غربا: پی مشترک بطول )27/00( بيست و هفت متر به 10 متری به عرض ده متر

تولد  تاریخ   2478 شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  داودی  قيافه  حامد  مالکيت  مالکيت:  مشخصات 
1360/04/05 صادره از کرمانشاه دارای شماره ملی 325537306۹ با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک ششدانگ عرصه و اعيان عرصه و اعيان، موضوع سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 4۹4۹71 سری 

24110 ثبت گردیده است. 174 ذیل شماره  505 دفتر امالک جلد  13۹1 که در صفحه  د سال 
 11 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   13۹3/12/28 مورخ   76660 شماره  رهنی  امالک:  دفتر  محدودیت 

سال   5 مدت  به  ریال   12/260/000/000 مبلغ  به  صفائيه  شعبه  شهر  بانک  بنفع  که  قم  استان  قم  شهر 
شده ثبت 

حقوق ارتفاقی: ندارد - بيمه:  ندارد
مشخصات فنی ملک مورد مزایده: ملک ساختمانی نوساز در هفت طبقه زیرزمين و همکف و اول تا پنجم 
است که طبقات دارای پيش آمدگی روی کوچه است و مجموعا حدود 2300 مترمربع زیربنا دارد اسکلت 
ساختمان بتنی با سقف تيرچه بلوک است زیرزمين شامل پارکينگ و انباری همکف شامل پارکينگ و البی 
مساحت  مجموع  و  هستند  خوابه  سه  مسکونی  واحد  دو  یک  هر  طبقات  و  دوخوابه  مسکونی  واحد  یک  و 
است  گچ  و  سراميک  دیوارها  پوشش  و  سراميک  و  سنگ  کف  پوشش  است  مترمربع   1700 حدود  واحدها 
یا کاغذ دیواری و تزئينات هم دارد سقف ها دارای تزئينات گچی هستند نمای  که در بعضی واحدها رنگ 
کامل  زیرزمين  در  مخصوصا  ساختمان  کاری  نازک  است  سنگ  حياط  نمای  و  آجر  و  سنگ  از  ساختمان 
UPVC با شيشه دو جداره و کابينت ام دی اف هستند گرمایش و سرمایش واحد همکف  نيست پنجره ها 
واحدها  بعضی  در  که  شده  انجام  اسپيلت  داکت  کشی  لوله  واحدها  سایر  در  و  است  گازی  کولر  و  رادیاتور 
نصب نشده است ملک 12 امتياز برق یک امتياز آب و یک امتياز گاز دارد اسانسور نصب شده و فعال است 
پله های ساختمان نا ایمن است و درهای ضد حریق کامل نصب نشده است ملک مسکونی است و در زمان 

از واحدها بقيه در حال بهره برداری بودند. بازدید به جزء یکی 
کميت  و  مساحت  محل  موقعيت  و  فوق  موارد  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  کارشناسی:  نظریه 
به  ملک  بدهی  عدم  فرض  با  را  موصوف  ملک  ششدانگ  ارزش  موثر  عوامل  سایر  و  ساختمان  کيفيت  و 
نه  و  و هشتاد  )دویست  ریال   28۹/۹75/000/000 مبلغ  به  دولتی جمعا  و موسسات  ها  بانک  شهرداری 

اند.  نموده  ارزیابی  ریال(  ميليون  پنج  و  هفتاد  و  نهصد  و  ميليارد 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکوراز ساعت ۹ صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1401/06/15 در 
7 - طبقه فوقانی اداره ثبت  اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خيابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 

اسناد و امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.

و  )دویست  ریال   28۹/۹75/000/000 پایه   مبلغ  از  مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده 
پيشنهادی  قيمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  ميليون  پنج  و  هفتاد  و  نهصد  و  ميليارد  نه  و  هشتاد 
به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته 
واریز  شناسه  با   ۹801000040760132078۹56۹3IR شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب 
شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  حتی   ( باشد  می   ۹65108576100000002171323512006
او  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار  نمائيد(  پرداخت  را  10 درصد  بایست  دارد می  را  مزایده  در  رقابت  و 
در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از 
و در صورتی که  نماید  تودیع  به شماره حساب شبای مذکور  ثبت  به حساب صندوق  برگزاری مزایده  تاریخ 
ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک 
یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  از ماليات و عوارض شهرداری و غيره  اعم 
 125 ، وفق ماده  بر طلب بستانکار  و در صورت وجود مبلغ مازاد  بود.  برنده مزایده خواهد  به عهده  باشد 
ائين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنين چنانچه بستانکار برنده 
مزایده باشد وفق ماده 125 آئين نامه اجرا اقدام ميگردد. در صورت توافق بر واریز غيرنقدی با بستانکار و 
نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 
وصول خواهد شد. ضمنا تنظيم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصاحساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم 
شرکت  شخص  توسط  فقط  بایست  می  مزایده  در  شرکت  فيش  ضمن  در  باشد.  می  دیگر  ذیصالح  مراجع 
کننده واریز شده باشد.  الزم به ذکر است که ملک در تصرف اشخاصی می باشد که ادعای مالکيت دارند 

)15620 الف  )م  باشد.  می  رسمی  مدرک  فاقد  ولی 
1401/05/31 گهی:  انتشار آ تاریخ 

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

نقش  و  تاریخی  جایگاه  دليل  به  قم  علميه  حوزه      ◄
ادوار  در  خصوصا  معاصر  تحوالت  در  سازش  سرنوشت 
ترویج  و  اتهام  و  اهانت  معرض  در  همواره  انقالب  از  بعد 
در  قم  علميه  حوزه  سهم  است.  داشته  قرار  شبهات 
پيروزی انقالب اسالمی و سپس جنگ تحملی و دفاع از 
تير  و  دشنام  معرض  در  را  آن  انقالب،  تداوم  نيز  و  کشور 

است. داده  قرار  بدخواهان  کينه 
در  تنوع  و  زندگی  و سبک  اجتماعی  تغييرات  همزمان 
تفاوت  در معرض  را  قم  اقشار مختلف مردم، حوزه  ذائقه 
قرار  جنگ  دوران  و  انقالب  اوایل  به  نسبت  زیادی  های 

داد.
های  عرصه  در  اسالمی  جمهوری  پيشرفت  و  ثبات 
از  نظام  نهادهای  و  مردم  انتظارات  افزایش  و  مختلف 
و  تربيت  برای  را  زیادی  فشارهای  و  ها  مسئوليت  حوزه 
ميکرد  تحميل  حوزه  به  توانمند  و  عالم  نيروهای  تحویل 
برای  تربيت عالمان دین  آنکه رسالت حوزه ها  و در عين 
پاسخگویی به نيازهای جامعه و حکومت اسالمی بود اما 
حجم درخواست ها برای بهره مندی از آموزه های دینی 
به  ها  نگاه  زندگی  سالم  محيط  به  کشور  شدن  تبدیل  و 

ساخت. می  بيشتر  را  قم  علميه  حوزه 
یکی از حوزه های مورد انتظار آموزش و پرورش بود که 
حوزویان پيش از انقالب برای بهبود آن اقدام به تأسيس 
خانواده  تا  بودند  کرده  مذهبی  مدارس  و  مکاتب  برخی 
های متدین که از نظام تربيتی رژیم پهلوی منزجر بودند 
بيابند.  برای فرزندان خود  را  بتوانند محيط های سالمی 

تبدیل  عمومی  مطالبه  یک  به  مسئله  این  انقالب  از  بعد 
شد و وزارت آموزش و پرورش تالش های زیادی را برای 

انجام داد. این مهم  تحقق 
روحانيون  و  طالب  حضور  ایده  اخير  های  سال  در 
آن  مثبت  اثرات  به  توجه  با  مدارس  در  دینی  مبلغان  و 
پرورش  و  آموزش  وزارت  و  مدارس  و  ها  خانواده  توسط 
تداخل  ميان  این  در  اما  شود  می  درخواست  و  مطرح 
افراد  که  شرایطی  در  طالب  استخدام  مانند  امور  برخی 
پرورش  و  آموزش  در  استخدام  متقاضی  دیگری  زیادی 
انجاميده  رابطه  این  در  شبهاتی  و  ها  گالیه  به  هستند 

است. سازی  شفاف  نيازمند  که  است 
مدیران  اجالس  در  اعرافی  ا...  آیت  منظور  این  به 
حوزه  است:  کرده  تصریح  پرورش  و  آموزش  رؤسای  و 
علميه سهم خواهی در نظام آموزش و پرورش ندارد، اما 
مدرسه  فرهنگی  مباحث  در  همراهی  و  همکاری  آمادگی 
و  آموزش  با  ارتباط  و  دارد  وجود  تربيت  و  تعليم  نظام  و 

باشد. پر  دست  با  و  حکيمانه  و  عالمانه  باید  پرورش 
کشور،  علميه  حوزه های  مدیر  اعرافی،  عليرضا 
یکشنبه 30 مرداد ماه در دومين روز از اجالس مدیران و 
رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، در سالن اجالس 
 40 در  که  فردی  عنوان  به  است:  داشته  اظهار  سران 
تربيت  و  تعليم  دغدغه  بدون  هفته اش  هيچ  گذشته  سال 
و  تعليم  نظام  راهبران  از  طلبه،  یک  عنوان  به  و  نگذشته 
و  مدیر  جمع  این  داد:  ادامه  وی  می کنم.  تشکر  تربيت 
5 رده وجود دارد؛  تربيت هستند که  و  تعليم  راهبر نظام 

یک سطح، سياست گذاری است و آن سو، صف و مدرسه 
و  شاگرد  بين  تربيت  و  تعليم  مستقيم  فرایند  که  )جایی 
استاد رقم می خورد( است و در این بين رده های مدیری 

دارد. قرار  وزارتخانه  تا  منطقه  مدیر  از 
علم  راهبری  مدیریت  اینکه  بيان  با  اعرافی  آیت ا... 

وقتی  گفت:  است،  متفاوت  مدیریت ها  همه  با  دانش  و 
هيچ  گفت  باید  آمد،  دانش  و  علم  قلمرو  در  مدیریت 
علم  سپاه  دشواری  و  حساسيت  و  پيچيدگی  به  مدیریتی 

نيست. کشور  دانش  و 
گفتمان  در  مدیریت  وقتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

پيدا  مضاعف  حساسيت  گيرد،  قرار  اسالمی  انقالب 
چقدر  اسالمی  تربيت  و  تعليم  فلسفه  از  افزود:  می کند، 
از  بيش  ما  مدیران  داریم.  مطالعه  چقدر  و  داریم  اطالع 
تربيت  و  تعليم  حوزه  در  جامع  مطالعات  از  باید  معلمان 
بيان  کشور  علميه  حوزه های  مدیر  باشند.  برخوردار 
کرد: رویکرد متوازن و جامع به تمام ساحت های تعليم و 
توجه  قلمروها  از  یکی  به  مدیر  گاهی  است؛  مهم  تربيت 
و  سخت افزار  مدیر،  گاهی  است.  آسيب  یک  که  دارد 
نيست.  تراز  مدیر  این  و  می بيند  بيشتر  را  نرم افزار  گاهی 
پس  است.  توازن  هم  و  فراگيری  ب ُعد  از  هم  بنده  تأکيد 
به  و  باشد  داشته  قلمروها  همه  به  فراگير  نگاه  باید  مدیر 

بپردازد. آنها  همه 
نشان  کشور  و  قم  علميه  حوزه  مدیر  های  دیدگاه 
مردم  فرزندان  تربيت  به  نسبت  حوزه  بلند  افق  دهنده 
نماید  تصریح  باید  حوزه  که  است  ذکر  به  الزم  و  است 
نيازی به استخدام نيروهایش در آموزش و پرورش ندارد 
که  است  بدیهی  اما  شود  اشغال  دیگران  جای  نباید  و 
و  آموخته  دانش  هر  حق  برابر  های  فرصت  از  استفاده 

است. متخصصی 
عنصر  دو  قاطع  اقدام  و  صراحت  رسد  می  نظر  به 
حوزه  بر  تنها  نه  که  است  شبهاتی  برخی  دفع  در  الزم 
مدیران  است  الزم  و  ميگذارد  اثر  نيز  قم  شهر  بر  بلکه  قم 
ها  حوزه  تاریخی  اصالت  بر  تأخير  بدون  قم  علميه  حوزه 
ها  دولت  و  مردم  امکانات  به  داشت  چشم  عدم  بر  مبنی 

► کنند.   تبيين  را 

گزارش »گویه« از برخی انتقادات پیرامون جذب طالب به آموزش و پرورش؛

● صراحت و اقدام قاطع حوزه علمیه، الزمه پاسخ به شبهات   ●


