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در دیدار مدیران سازمان سینمایی با 
آیت اهلل حسینی بوشهری مطرح شد:

سعادتمند عضو شورای شهر قم اظهار کرد: شهرداری قم نسبت به حوادث حاشیه 
پروژه ها حساس است؛

انتقاد رئیس سازمان 
سینمایی از هجمه به 

خانواده سینما

نشست منازل در 
پروژه تونل جمهوری 

صحت ندارد

حمایت مدیریت شهری از 
برگزاری هفته فرهنگی قم 

در شیراز و مشهد
صفحه 6 صفحه 4 صفحه 2

صفحه 6

برگزاری آیین غبارروبی آستان امامزاده موسی مبرقع)ع( همزمان با هفته فرهنگی شیراز در قم؛برگزاری آیین غبارروبی آستان امامزاده موسی مبرقع)ع( همزمان با هفته فرهنگی شیراز در قم؛

مدیر کل اوقاف قم: مدیر کل اوقاف قم: فراهم کردن زیارت فراهم کردن زیارت 
صفحه صفحه 44آسان ضروری استآسان ضروری است

آگهــــی مزایــــده
) نوبت دوم (

سازمان پایانه¬هاي مسافربري شهرداري قم باستناد مجوز هيأت مدیره سازمان در نظردارد نسبت به واگذاری بهره برداری ردیف 
گهي  های مشروحه ذیل از طریق مزایده اقدام نماید لذا متقاضيان واجد شرایط جهت دریافت پاکت وشرایط مزایده از تاریخ نشر آ
نوبت دوم به مدت ده روز به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح لغایت 14 به واحد امور قراردادهای سازمان به نشاني قم 
کسب  جهت  نياز،  صورت  در  و  مراجعه  )ترمينال(  قم  شهرداري  مسافربري  هاي  پایانه  سازمان  تهران   – قم  قدیم  جاده   3 کيلومتر   –

نمایند.  تماس حاصل   025-36642349 تلفن  با شماره  بيشتر  اطالعات 

اهم شرایط عمومی :
- جهت خريد اسناد مزايده مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 52041123749772 )درآمد سازمان( بانک مهر 
ايران شعبه امامزاده ابراهیم بنام سازمان پايانه¬های مسافربری شهرداری قم واريز نموده و به همراه اصل فیش واريزی 

وکارت شناسايی معتبر جهت تحويل اسناد مراجعه فرمايید.
امامزاده  ايران شعبه  بانک مهر  نزد  نقد بحساب  1123749771  واريز وجه  - مبلغ سپرده  شرکت در مزايده  بصورت 

باشد. می  بانکی  ضمانتنامه  يا  و  قم  شهرداری  مسافربری  های  پايانه  سازمان  بنام  قم  ابراهیم 
- درصورتی که برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

- سازمان پايانه¬های مسافربری شهرداری قم در رد يا قبول هريک از پیشنهادات مختار است.
- اخذ مجوزفعالیت از ارگانهای ذيربط مانند، اماکن و اداره کار و تامین اجتماعی و .... به عهده برنده مزايده می باشد.

- هزينه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزايده می باشد..
- برنده مزايده موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی معادل حداقل سه ماه اجاره موضوع قرارداد و تسلیم 12 فقره چک بابت 

پرداخت اجاره ماهیانه به سازمان می باشد.
- سايراطالعات مربوط به مزايده در شرايط مزايده مندرج می باشد.

» تلفن تماس:025-36642349 «
شناسه آگهی: 1331045

روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

مبلغ سپرده  شرکت  در مزایدهمحل مورد مزایدهردیف

32.650.000 ريالمحل استقرار غرفه فروش شال و روسری و لوازم بهداشتی1

42.000.000 ريالکارواش واقع در پايانه مرکزی2

336.000.000پارکینگ عمومی واقع در پارکسوارشمالی3

 »گویه« به مناسبت ایام دهه کرامت بررسی کرد: »گویه« به مناسبت ایام دهه کرامت بررسی کرد:

تشکیل اتحادیه شهرهای زیارتی با محوریت قم و مشهدتشکیل اتحادیه شهرهای زیارتی با محوریت قم و مشهد

بررسی  تخصصی  همايش  اولین  دبیر      ◄
جايگاه فرهنگ و تمدن قم و شیراز در افق تمدن 
تعامالت  و  تبادالت  بايد  گفت:  ايرانی  اسالمی 

يابد. تداوم  شیراز  و  قم  فرهنگی  و  علمی 
اولین  در  افشاری  حامدرضا  حجت االسالم 
و  فرهنگ  جايگاه  بررسی  تخصصی  نشست 
ايرانی  تمدن اسالمی  افق  در  و شیراز  قم  تمدن 
شد،  برگزار  قم  شهرداری  جلسات  سالن  در  که 
فرهنگی  هفته های  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با 
 1414 راهبردی  سند  در  داشت:  اظهار  شهرها 
گردشگری  فرهنگی،  قطب  بر  قم،  مقدس  شهر 
شده  تأکید  شهر  اين  بودن  دينی  شهر  جهان  و 

است و در راهبردهای شهرداری قم بیش از 10 
مورد نسبت به اهمیت اين مساله در افق 1414 

است. شده  تأکید 
و  علمی  رويدادهای  بايد  اينکه  بیان  با  وی 
ابراز کرد: سند  يابد،  تداوم  و شیراز  قم  فرهنگی 
جامع همکاری قم و شیراز برای بسترسازی بهتر 
تبادالت و تعامالت بین دو شهر نهايی شده است.
قرارگیری  برای  کرد:  تصريح  همچنین  وی 
قم  بین  فرهنگی  تبادالت  و  تعامالت  مطلوب تر 
و شیراز الزم است کمیته مشترکی بین مجموعه 

گردد. تشکیل  شهر  دو  اين  شهری  مديريت 
بررسی جايگاه  اولین همايش تخصصی  دبیر 

تمدن  افق  در  شیراز  و  قم  تمدن  و  فرهنگ 
اشتراکات  افزايش  شد:  يادآور  ايرانی  اسالمی 
برای  مناسب  الگويی  بسترسازی  و  فرهنگی 
رسیدن به تمدن نوين اسالمی ايرانی از اهداف 

می باشد. فرهنگی  هفته های  برگزاری  مهم 
ازنظر  شیراز  و  قم  اينکه  بیان  با  افشاری 
زيادی  اشتراکات  انديشه ای  و  محتوای  علمی، 
امامزادگان  وجود  افزود:  دارند،  ديگر  يک  با 
مذهبی،  گردشگری  مزيت  واجب التعظیم، 
انديشه ای  اشتراکات  همراه  به  مهدويت  مساله 
شهر  دو  اين  مشترک  و  مهم  مؤلفه های  از 

► است.    زائرپذير 

◄    معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، 
گفت:  قم  استان  گردشگری  و  صنايع دستی 
آهن  عصر  دوره  در  سال   500 صرم  گورستان 
دارای  که  است  قبرستان هايی  مهم ترين  يکی 

است. بوده  تدفین  در  تداوم 
تخصصی  نشست  اولین  در  کاووسی  عمار 
شیراز  و  قم  تمدن  و  فرهنگ  جايگاه  بررسی 
سالن  در  که  ايرانی  اسالمی  تمدن  افق  در 
اظهار  شد،  برگزار  قم  شهرداری  جلسات 
 7 از  بیش  تمدنی  و  تاريخ  دارای  قم  داشت: 
بوده  شهرهايی  معدود  از  قم  و  دارد  هزارساله 
شهر  مرکز  در  سکونت  پیوستگی  دارای  که 
مراکز  قمرود،  رودخانه  آب  وجود  که  است 
است. آن  مهم  عوامل  از  خدماتی  و  تجاری 

صرم  گورستان  باستانی  اثر  به  اشاره  با  وی 
دوره  اين  شد:  يادآور  آهن،  عصر  به  متعلق 
ايران  فالت  به  آريايی  اقوام  کوچ  با  همزمان 
اين  دوره  اين  ويژگی های  از  يکی  که  است 
شهری  محدوده  از  خارج  گورستان ها  که  بوده 
دوره های  در  درحالی که  است،  احداث شده 
قديمی تر گورستان ها در کف منازل و مجاورت 

است. می گرفته  انجام  خانه ها 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  میراث  معاون 
ابراز  قم  استان  گردشگری  و  صنايع دستی 
تنوع  دوره  اين  ويژگی های  از  يکی  کرد: 
صرم  تپه  است؛  آهن  عصر  مردم  سفال های 
صرم  و  خورآباد  روستای  بین  حدفاصل  در 

قالب  در  گذشته  سال  چند  که  است  واقع شده 
اتفاقی  به صورت  محلی  جاده  يک  احداث 

است. کشف شده 
تنوع  دارای  گورستان  اين  وی،  گفته  به 
قبور  معماری  و  تدفین  شیوع  در  زياد  بسیار 
معماری  مدل   13 دارای  گورستان  اين  است؛ 
عصر  گورستان های  در  کمتر  که  است  قبور 

دارد. وجود  آهن 
رايج ترين  از  يکی  داد:  ادامه  کاووسی 
عصر  و  پیش ازتاريخ  دوران  در  تدفین  انواع 
تپه  در  که  است  ساده”  تدفین  چاله   ” آهن 
روال  قبور  معماری  از  مدل  اين  صرم  گورستان 
عقايد  مبنای  بر  دوره  آن  مردم  دارد.   معمولی 
مانند ظروف سفالی،  باورهای خود هدايايی  و 
قبور  در داخل  را  غیره  و  ابزار جنگ  زيورآالت، 
ارتباط  ابزارآالت  اين  تعداد  که  می دادند  قرار 
و  اجتماعی  اقتصادی،  جايگاه  با  مستقیمی 

است. داشته  متوفی  فردی  سیاسی 
موجود  ترکیبات  دلیل  به  کرد:  اضافه  وی 
از  بسیاری  آهک  و  گچ  مانند  صرم  تپه  در 
و  نابودشده  گورستان  اين  اسکلت های 
محدود  به صورت  اسکلت ها  از  بخشی  تنها 
اين  ويژگی های  از  يکی  است؛  باقی مانده 

است. دونفره  تدفین های  گورستان 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  میراث  معاون 
شد:  يادآور  قم  گردشگری  و  صنايع دستی 
ساده،  چاله  تدفین  خشتی،  چینه  يک  تدفین 

چینه  سه  تدفین  خشتی،  دوچینه  تدفین 
تدفین  خشتی،  چینه  چهار  تدفین  خشتی، 
تدفین  سنگی،  دورچین  تدفین  ضربی،  طاق 
معماری  انواع  چلیپايی  تدفین  و  خرپشته ای 
قبور گورستان صرم قم متعلق به عصر آهن در 

است. آن  از  بیشتر  و  سال   3500 حدود 
يکی  درويش  قلی  تپه  اينکه  بیان  با  وی 
است،  بوده  آهن  عصر  پیشرفته  شهرهای  از 
اظهار داشت: تپه قلی درويش يک شهر کامل 
است  پیش  سال  هزار   7 حدود  در  آهن  عصر 
فاصله  در  صرم  گورستان  می رود  احتمال  و 
قلی  ساکنان  قبرستان  آن،  از  کیلومتری   ۸
شود،  اثبات  فرضیه  اين  اگر  و  باشد  درويش 
گورستان  بود  معتقد  که  قبلی  تئوری های 
زيرسوال  بوده  کوچ نشین  اقوام  به  متعلق  صرم 

می رود.
قبور  معماری  تنوع  شد:  يادآور  کاووسی 
زمانی  تداوم  دلیل  به  می تواند  صرم  گورستان 
بازده  يک  در  محل  اين  در  اموات  تدفین  در 

باشد. به هم پیوسته  ساله   500 زمانی 
پیش  تاريخی  دوره های  اينکه  بیان  با  وی 
و  معرفی  به درستی  تاکنون  قم  اسالم  از 
قديمی ترين  کرد:  اظهار  است،  شناخته نشده 
نماد  که  ايران  در  کشف شده  آتشدان 
قرار  قم  درويش  قلی  تپه  در  است  يکتاپرستی 
زرتشتی  و  يکتاپرستی  آيین  معتقديم  ما  و  دارد 
► است.    آغازشده  قم  شهر  از  بار  اولین 

ضرورت تداوم رویدادهای علمی فرهنگی قم و شیراز

تدوین سند جامع همکاری قم و شیراز

معاون اداره کل میراث فرهنگی:

وضعیت تاریخی و باستانی قم ناشناخته است

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

احداث بوستان محله 6 مسکن مهر پردیسان به کجا رسيد؟

تعیین تکلیف رفع معارض توسط "راه و 
شهرسازی قم" بی پاسخ مانده است                          
صفحه 2

استاندار قم: 

نظارت دقیق و کافی راهکاری موثر برای 
حفظ ثبات بازار و کنترل قیمت ها است                          
صفحه 3

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

گسترش جامعه ای بیمار با افزایش 
کودکان کار                                      
صفحه 7

تلنگر -  وحيد حاج سعيدی

زیر پوش ضد عرق تولید 
شد!                                     
صفحه 7

گزیـده خبـرها
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شهرداری قم نسبت به حوادث حاشیه پروژه ها 
حساس است؛

نشست منازل در پروژه تونل 
جمهوری صحت ندارد

و  نظارت  دفتر  گفت:  قم  شهرداری  عمرانی  امور  بر  نظارت  مديرکل 
جزئیات  و  دارد  قرار  جمهوری  تونل  پروژه  اجرای  محل  در  مشاوره 
در  شهرداری  مجموعه  و  نظارت  دستگاه  اين  نظر  زير  تونل  اجرای 

اجراست. حال 
شهروندان  گاليه  به  پاسخ  در  بخشی  مسعود  شهرنیوز،  گزارش  به 
جمهوری  تونل  احداث  با  ارتباط  در  نیروگاه  منطقه  شرقی  نور  بلوار 
می بايست  که  بوده  پروژه ای  تونل  اين  اجرای  اينکه  بیان  با  اسالمی، 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  بیفتد،  اتفاق  آن  در  زيرسازی  عملیات 
با  گرفته  صورت  هماهنگی  طی  است،  مسکونی  منطقه  بافت  اينکه 
به حداقل کاهش  پروژه، مقرر شد کوبش ها  و مشاور  نظارت  دستگاه 
برای  فنی  مشکالت  هم  و  کنیم  اجرا  را  پروژه  بتوانیم  هم  که  يابد 

نیايد. پیش  منطقه  ساختمان های 
وی انتقادات صورت گرفته درباره ايزوالسیون اين پروژه را مورد توجه 
متدهای  به روزترين  از  گرفته  صورت  ايزوالسیون  اين  گفت:  و  قرارداد 
عايق بندی استفاده شده و با اين هدف انجام شده که منازل مسکونی 

در بحث های بارندگی و آبیاری فضای سبز دچار مشکل نشوند.
اينکه  بیان  با  قم،  شهرداری  عمرانی  امور  بر  نظارت  مديرکل 
مشکلشان  موردی  به صورت  بايد  شدند  مشکل  دچار  که  همشهريانی 
بررسی شود، گفت: دفتر نظارت و مشاوره در محل پروژه قرار دارد و 
جزئیات اجرای تونل زير نظر اين دستگاه نظارت و مجموعه در حال 

است. حساس  مسائل  اين  بر  نیز  شهرداری  مجموعه  و  اجراست 
دلیل  به  منازل  نشست  مشاوره،  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  بخشی 
اجرای پروژه را رد کرده و مورد خاصی نبوده است؛ ضمن اينکه برای 
مشاور  دستگاه  شود  کمتر  تکانه ها  و  ضربات  اينکه  برای  کار  ادامه 
پروژه طرحی ارائه کرده که کوبش ها کمتر شود و کار به شیوه ديگری 

يابد. ادامه 

احداث بوستان محله ۶ مسکن مهر پردیسان به کجا 
رسید؟

تعیین تکلیف رفع معارض توسط 
"راه و شهرسازی قم" بی پاسخ 

مانده است

و  نامه نگاری ها  به  اشاره  با  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  سرپرست 
مسکن  شش  محله  در  بوستان  احداث  برای  شهرداری  تالش های 
رفع  تکلیف  تعیین  منتظر  بوستان  احداث  برای  گفت:  پرديسان  مهر 
معارض از سوی اداره کل راه و شهرسازی هستیم که تاکنون پاسخی 

است. نشده  صادر  سازمان  آن  سوی  از 
محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
موانع  رفع  جهت  شهرداری  ويژه  اهتمام  به  اشاره  با  علی اکبری 
داشت:  اظهار  پرديسان  مهر  مسکن  شش  محله  در  بوستان  احداث 
معارض  رفع  تکلیف  تعیین  منتظر  محله  اين  در  بوستان  احداث  برای 
از سوی اداره کل راه و شهرسازی هستیم که در اين خصوص مکاتبات 

است. نشده  صادر  سازمان  آن  سوی  از  پاسخی  و  گرفته  صورت 
با بیان اينکه تمامی محالت مسکن مهر به جز محله شش دارای  وی 
بوستان محله ای هستند، گفت: فقدان بوستان در اين محله به دلیل 
از  که  وعده هايی  با  که  بوده  بوستان  احداث  محل  در  ملکی  معارض 
سوی مديران استانی داده شده امیدواريم اين مشکل به زودی مرتفع 

شود.
محله  اين  اينکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  هشت  منطقه  سرپرست 
کرد:  خاطرنشان  می شود  محسوب  پرديسان  محروم  محالت  جزو 
اقشار ضعیف جامعه  از  زندگی می کنند  اين محله  در  که  خانوارهايی 
همکاری  با  استانی  دستگاه های  تمامی  و  هستند  اقتصادی  نظر  از 
انجام  محله  اين  محرومیت های  رفع  برای  ويژه ای  تمهیدات  بايد  هم 

دهند.

سرپرست سازمان اتوبوسرانی قم پاسخ داد:
اتوبوس های پردیسان افزایش 

می یابد؟

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به اينکه هم اکنون 
گفت:  است  اختصاص يافته  پرديسان  به  شهری  اتوبوس های  يک سوم 
 50 به  اتوبوس ها  افزايش  پرديسان،  شهروندان  مشکل  رفع  برای 

می شود. دنبال  مرکزی  پايانه  ساماندهی  و  دستگاه 
پراکندگی  اينکه  بیان  با  زمانی  محمدصادق  فارس،  گزارش  به 
مشکل ساز  اتوبوسرانی  خدمات  ارائه  برای  پرديسان  در  ساختمان ها 
تا  باشد  داشته  مستقل  پايانه  بايد  پرديسان  کرد:  اظهار  است، 
و  اتوبوسرانی  واحد  و  شود  انجام  پايانه  قالب  در  اتوبوس ها  ساماندهی 
نیاز  مشکالت  رفع  برای  نیز  گردشی  اتوبوس های  همچنین  و  نظارت 

. ست ا
وی اضافه کرد: پايانه مرکزی پرديسان در سال های گذشته ايجادشده 
در  آن  از  بهره برداری  شهروندان،  سوی  از  استقبال  عدم  دلیل  به  ولی 
معاونت  با محوريت  و در حال حاضر  انجام نشده است  اخیر  سال های 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم، ساماندهی اين پايانه در دستور کار 

قرار گرفته است.
هزينه های  اينکه  بیان  با  قم  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  سرپرست 
میلیون   50 ماهیانه  برای شهرداری  درون شهری  اتوبوس  يک دستگاه 
است  تومان  میلیون   10 اتوبوس  هر  درآمد  اما  داشته  هزينه  تومان 
شهرداری  دوش  بر  را  سنگینی  هزينه های  اختالف،  اين  کرد:  ابراز 
گذاشته است ولی بااين حال شهرداری برای خدمت به مردم فقط نگاه 

داشت. نخواهد  اقتصادی 
پرديسان  داخل  در  گردشی  اتوبوس های  افزايش  داد:  ادامه  وی 
به  را  مسافران  بتوانند  اتوبوس ها  اين  تا  است  ضروری  موضوع  يک 
پايانه  اين  اتوبوس های  با  بعد مسافران  و  منتقل  پرديسان  پايانه مرکزی 

برسند. قم  به 
از  شهری  اتوبوس های  يک سوم  هم اکنون  اينکه  بر  تأکید  با  زمانی 
سمت  به  کامکار  و  نبوت  جمکران،  مطهری  منتظری،  پايانه های 
نیاز  بازهم پرديسان  و برعکس حرکت می کنند، تصريح کرد:  پرديسان 
استفاده  بیشتر  اتوبوس  از  منطقه  اين  مردم  چراکه  دارد،  اتوبوس  به 
برخی ها  برای  مسافت  بعد  علت  به  هم  تاکسی  از  استفاده  و  می کنند 

نیست. به صرفه 
مورد   50 به  جاری  سال  در  پرديسان  اتوبوس های  اينکه  بیان  با  وی 
به  اتوبوس ها  از  برخی  اکنون که  گفت:  يافت،  خواهد  افزايش 
تعداد  است،  داده شده  اختصاص  دانشجويان  رفت وآمد  و  دانشگاه ها 
به زودی  آمار  اين  و  کاهش يافته  مورد   37 به  پرديسان  اتوبوس های 

يافت. خواهد  افزايش 
مشکل  اينکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  سرپرست 
عنوان  شد،  خواهد  رفع  جاری  سال  در  پرديسان  اتوبوس های  کمبود 
خدمت رسانی  برای  مختلف  ظرفیت های  از  بتوانیم  امیدواريم  کرد: 

شويم. بهره مند  مردم  به  مطلوب 

فاز ۳ بلوار شهید سلیمانی قم بازگشایی شد؛
کاهش حجم ترافیک بلوار غدیر

مدير منطقه چهار شهرداری قم از بازگشايی فاز 3 بلوار شهید سلیمانی 
در اين منطقه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ريال خبر داد .

با  اقبالیان  علیرضا  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
اظهار  منطقه  اين  در  سلیمانی  شهید  بلوار  وضعیت  آخرين  به  اشاره 
داشت: در راستای رفاه حال شهروندان گرامی، تسهیل در عبور و مرور 
شهری، افزايش ضريب ايمنی سطح منطقه و کاهش تصادفات، اقدام 

اين محدوده شده است. بازگشايی  به 
نقش  معبر  اين  بازگشايی  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  مدير  گفته  به 
بسزايی در کاهش بار ترافیکی بلوار غدير داشته و محدوده کوچه 17 

می دهد. پوشش  را  غدير  بلوار   37 الی 
 15 را  پروژه  هزينه های  و  متر   1500 از  بیش  را  معبر  اين  طول  وی 
ايمنی  و  روشنايی  تأمین  راستای  در  افزود:  و  کرد  اعالم  ريال  میلیارد 
معبر نیز بیش از 50 پايه روشنايی و 40 تابلوی ترافیکی و هدايت مسیر 

است. نصب شده 
و  پروژه ها  از  بهره برداری  و  احداث  با  کرد:  خاطرنشان  اقبالیان 
شاهد  چهار،  منطقه  در  جاری  سال  در  هندسی  اصالح  طرح های 
شهری  مرور  و  عبور  در  تسهیل  و  ترافیکی  بار  چشمگیر  کاهش 

. بود  خواهیم 

خبـرخبـر

◄   همزمان با ايام دهه کرامت احداث پروژه 
بالغ  اعتباری  با  قم  مکعبی  متر  هزار   20 مخزن 
استان  مسئوالن  حضور  با  ريال  میلیارد   510 بر 

شد. آغاز 
احداث  زنی  کلنگ  آئین  مهر،  گزارش   به 
از  پیش  قم  مکعبی  متر  هزار   20 مخزن  پروژه 
ظهر پنجشنبه با حضور احمد امیرآبادی فراهانی 
عضو هیأت رئیسه و نماينده قم در مجلس شورای 
عمرانی  امور  معاون  معتمدی  ابراهیم  اسالمی، 
شرکت  مديرعامل  بختیاری  حسن  قم،  استاندار 
آبفای قم و همزمان با ايام دهه کرامت برگزار شد.
پروژه مخزن 20 هزار متر مکعبی قم با هدف 
افزايش ظرفیت مخازن ذخیره شهر قم به صورت 
خواهد  احداث  ماه   12 مدت  طی  زمینی  بتنی 

شد.
از  اعتبار  ريال  میلیارد   510 پروژه  اين  برای 
آبی  تنش  دارای  شهرهای  ملی  اعتبارات  محل 

است. يافته  تخصیص 
امیرآبادی: 

کامل  صورت  به  سدکوچری  از  قم  آب  سهم 
يابد تخصیص 

اظهار  آئین  اين  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
آب  متر مکعبی  احداث مخزن 20 هزار  داشت: 
مهم  بسیار  قم  پايدار شهر  آب  تأمین  راستای  در 
است و امیدواريم اين پروژه در زمان مقرر به اتمام 

برسد.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
شور  اخیر  هفته های  در  قم  آب  داشت:  عنوان 
از  قم  سهم  دارد  ضرورت  راستا  اين  در  و  شده 
و  يابد  تخصیص  کامل  صورت  به  سدکوچری 
نیز در  نمايندگان قم در مجلس شورای اسالمی 
داشت. خواهند  را  الزم  پیگیری های  زمینه  اين 
راستای  در  پیگیری ها  اينکه  بیان  با  وی 
دنبال  سدکوچری  محل  از  قم  حقابه  تخصیص 
با صرفه جويی  بايد  نیز  افزود: مردم قم  می شود 
بهینه  و  مناسب  استفاده  همچنین  و  حداکثری 
از آب به تأمین آب پايدار شهر و استان قم کمک 

. کند
امیرآبادی بیان داشت: اقدامات صورت گرفته 
استان  و فاضالب  آب  اخیر در حوزه  ماه های  در 
مجمع  و  است  کننده ای  امیدوار  اقدامات  قم، 
نمايندگان استان قم و مجموعه استانداری از اين 

کرد. خواهند  حمايت  اقدامات 
امیدواريم  گفت:  ملت  خانه  در  قم  نماينده 
مردم ثمرات اقدامات جديدی که در زمینه تأمین 

ببینند. آينده  سال های  در  را  شده  آغاز  قم  آب 
جعفريه،  ذخیره  مخزن  احداث  افزود:  وی 

احداث شبکه فاضالب در برخی از مناطق شهر 
و آبرسانی به بخشی از روستاهای قمرود از جمله 
اقدامات قابل توجه شرکت آب و فاضالب استان 

است. قم 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اين  شدن  عملیاتی  با  است  امید  داد:  ادامه 
پروژه ها وضعیت آب شرب در روستاها و شهرهای 

باشد. بخشی  اطمینان  وضعیت  قم 
مديرعامل آبفا:

کاهش  قم  به  دز  سرشاخه های  از  ورودی  آب 
است داشته  درصدی   50

حاشیه  در  قم  آبفای  مديرعامل  همچنین 
متر  هزار   20 مخزن  احداث  زنی  کلنگ  مراسم 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  مکعبی 
استان قم به دلیل اينکه در شرايط اقلیمی گرم و 
خشک دارد و همچنین از آنجا که شاهد کاهش 
وضعیت  در  بوده ايم  استان  در  سالیانه  بارندگی 

دارد. قرار  آبی  تنش 
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  بختیاری  حسن 
برای  پايدار  شرب  آب  تأمین  راستای  در  گرفته 
شرب  آب  تأمین  آنکه  برای  گفت:  قم  استان 
مصرفی استان قم به وضعیت پايدار برسد ساخت 

کار  دستور  در  آب  مخزن  مکعب  متر  هزار   100
است. گرفته  قرار 

وی بیان داشت: در سال جاری آب ورودی از 
سرشاخه های دز به استان قم در مقايسه با سال 
اين  و  است  داشته  درصدی   50 کاهش  گذشته 

آب  مصرف  افزايش  و  سويی  از  آب  سهم  کاهش 
از طرف ديگر سبب شده تا کیفیت آب قم پايین 

بیايد و شور شود.
شرب  آب  تأمین  منظور  به  افزود:  بختیاری 
مصرفی شهر قم و همچنین جبران کاهش ورودی 
آب ناچار به استفاده داز آب چاه های داخل شهر 
قم شديم و آب اين بخش وارد مدار مصرف شد.

قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل 
به دلیل  ابراز داشت: در روزهای اخیر  همچنین 
وضعیت  خرداد   15 سد  از  آب  برداشت  افزايش 
توزيع آب در شرايط متعادل تری قرار گرفته است.
در  آب  مصرف  گذشته  روزهای  در  گفت:  وی 
اين  که  رسید  ثانیه  بر  لیتر   5000 به  قم  استان 
میزان مصرف در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

نشان می دهد. را  افزايش  نیم درصد  يک 
از  که  پیگیری هايی  داشت:  بیان  بختیاری 
قم  نمايندگان  همچنین  و  قم  استانداری  سوی 
است  انجام  حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
امیدواريم سهم آب قم از سرشاخه های دز افزايش 
يابد تا آب با کیفیت تری به دست مردم برسد.  ►

◄  مديرکل دفتر امور بانوان استانداری قم در مورد برخی از خالءها و 
زنان  از وضعیت  بانک اطالعاتی  مشکالت خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ 
بانوان  بايد در جهت تدوين اطلس کامل وضعیت  و  استان قم وجود ندارد 

برداريم. گام 
به گزارش ايرنا، زينب عبداللهی در نشست صمیمی با جمعی از بانوان 
اخبار  انعکاس  در  رسانه  اصحاب  جايگاه  به  اشاره  با  ابتدا  قم  در  خبرنگار 
نقش  ارتباطات  عصر  در  خبرنگاران  داشت:  اظهار  ها  دغدغه  پیگیری  و 
سازنده ای در انتشار و انعکاس رويدادها و مساله سازی پیرامون برنامه ها 

دارند. فعالیت ها  و 
مديرکل دفتر امور بانوان استانداری قم افزود: خبرنگاران بايد در تحقق 
رسالت خود سه اصل مهم جامعیت در انعکاس خبر و انتشار اخبار صحیح 
مسائل  در  نقش آفرينی  ضمن  تا  باشند  داشته  نظر  مد  خبر  در  شفافیت  و 
اعتمادساز  و  داشته  نیز  مردمی  جايگاه  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی، 

باشند.
وی با اشاره به اينکه اصحاب رسانه بازوانی در احصای اشکاالت و ايرادات 
هستند بیان کرد: بی توجهی به چنین رسالتی ممکن است منجر به اجحاف 
و بروز مشکالتی شود، در حالی که بايد خبرنگاران امین و دلسوز باشند و 
تالش کنند اين مسئولیتی که در اختیارمان است را با استفاده از ظرفیت 

های مختلف غنیمت بشماريم و به خدمت بپردازيم.
جريان  امور  از  بسیاری  در  و  خاص  استانی  قم،  کرد:  عنوان  عبداللهی 
ساز است و بسیاری از طرح ها از قم آغاز می شود از اين رو مطالبه گری 
های زيادی وجود دارد و به ويژه ظرفیت های شايسته ای در خصوص حضور 

بانوان در عرصه های مختلف دارد.
وی تصريح کرد: بايد بتوانیم در حوزه زنان ماموريت های مشخصی در رفع 
مسائل داشته باشیم و در خصوص الويت های اين حوزه با حضور نخبگان و 

صاحب نظران و ارگان ها و سازمان ها به جمع بندی دقیقی برسیم.
و  خالءها  از  برخی  مورد  در  قم  استانداری  بانوان  امور  دفتر  مديرکل 
از وضعیت زنان  بانک اطالعاتی  مشکالت خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ 
بانوان  بايد در جهت تدوين اطلس کامل وضعیت  و  استان قم وجود ندارد 

برداريم. گام 
زيادی صورت  زنان تالش های  ارتقای جايگاه  مورد سند  در  وی گفت: 
همچنین  شود،  اصالح  سند  اين  اولويت هايی  بررسی  با  بايد  ولی  گرفته 
پیرامون احصای اولويت ها نیز هیئت انديشه ورز در حوزه زنان شکل گرفته 

است. شده  برگزار  جلساتی  و 
عبداللهی در اين باره افزود: ظرفیت های زيادی در ارتباط با مراکز علمی، 

موسسات فرهنگی، دانشکده زنان و خانواده و جامعه الزهرا)س( وجود دارد 
و بايد کارشناسی تر و برنامه ريزی تر به مسائل نگاه کنیم.

و  حجاب  موضوع  به  پرداختن  ها  اولويت  اين  از  يکی  اينکه  بیان  با  وی 
افزود: دستگاههای اجرايی مختلفی در مورد حجاب و عفاف  عفاف است 
دارای وظیفه هستند، در اين باره وضعیت عفاف و حجاب در دستگاه های 
درجه يک دولتی و اجرايی مطلوب است، ولی در واحدهای تابعه بايد بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه در حوزه  استانداری قم عنوان کرد:  بانوان  امور  مديرکل دفتر 
حجاب و عفاف و برخورد با بی حجابی نیز افراط و تفريط هايی وجود دارد و 

بايد در اين زمینه به جوان ها آگاهی بدهیم.
جای  به  مستمر  کارهای  نیازمند  زمینه  اين  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مخاطبان  روی  بر  کنشگران  تربیت  با  بايد  و  هستیم  مقطعی  های  فعالیت 

باشیم. تاثیرگذار 
عبداللهی محله محوری را يکی از رويکردهای مهم در حل دقیق مسائل 
به  محالت  معیشتی  و  فرهنگی  شورای  طرح  تصويب  کرد:  بیان  و  برشمرد 
خصوص در مناطق محروم و حاشیه ای می تواند بسیاری از آسیب ها را در 

حوزه زنان رفع کند.
وی تصريح کرد: در اين طرح برخی از دستگاههای فرهنگی و از جمله 
کانون فرهنگی هنری مساجد، سازمان تبلیغات اسالمی، ورزش و جوانان، 
مراکز حوزوی و علمی و بهداشتی و موسسات خیريه مشارکت دارند و با توجه 
از 140 محله، 40 محله محروم برای شروع طرح تحت  به شناسايی بیش 

پوشش قرار می گیرد.
مديرکل دفتر امور بانوان استانداری قم در خصوص اشتغال بانوان اظهار 
داشت: تفاهم نامه حمايت از زنان سرپرست خانوار و کارآفرين با بنیاد برکت 

منعقد شد و وام های خوبی در اين زمینه تخصیص پیدا می کند.
وی گفت: ايجاد بازارچه های دائمی و حمايت از بازار فروش محصوالت، 
راهگشای توسعه اشتغال خانگی در حوزه زنان است و البته گام های خوبی 

در اين زمینه برداشته شده است.
عبداللهی همچنین به طرح های حمايتی در زمینه فرزند آوری اشاره و 
تاکید کرد: در اين زمینه بايد به گفتمان مناسبی دست يابیم و همه ظرفیت 
ها برای تحقق فرزندآوری جمعیت جوان مهیا شود، ضمن اينکه از خانواده 
های دارای چند فرزند نیز حمايت های الزم در اين طرح صورت می گیرد. 
در اين نشست صمیمی که با حضور تعدادی از بانوان خبرنگار در استان قم 
برگزار شد، مشکالت زنان، خانواده و معضالت اجتماعی مرتبط با بانوان در 

شهر قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   ►

با هدف افزایش ظرفیت مخازن ذخیره شهر قم؛

کلنگ احداث پروژه مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی قم 
به زمین زده شد

ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲7۶۲5987   

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری:

هیچ بانک اطالعاتی از وضعیت زنان استان قم وجود ندارد

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان  به  پالک16فرعی از10352 اصلی واقع در بخش يک  ثبت قم اراضی 
خیابان طالقانی – کوچه 49- روبه روی مدرسه شهید کريمی - کوچه شهید عمو حسینی – فرعی اول سمت راست- پالک 
طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت  که  است  ثبت  جريان  در  باشد،   می  عبدالرحیم  فرزند  مصالئی  هناء  بنام  که   127
 1401/03/17 مورخ   1/2630 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
تحديدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1401/04/13  ساعت ۸/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام 
يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدينوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت يک  تنظیم صورتمجلس  تاريخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورين  اعتراضات  و 
ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  يک  مدت  ظرف  متعرض 

قضائی را نیز به اين اداره ارائه نمايد./ )م الف 15160( 
تاريخ انتشار: 1401/03/21 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحديد حدود ششدانگ يک باب خانه به  پالک 16۸/5645 فرعی از1 اصلی واقع در بخش يک  ثبت قم اراضی 
جمکران – کوچه شهید حاج رضايی – خیابان انصارالمهدی – روبه روی نانوايی سنگک که بنام محمد حاج رضايی فرزند 
نیز  ثبت  قانون   15 ماده  از طرفی مطابق  نیامده  مالکیت   احراز  بعلت  عدم  ثبت است که  باشد،  در جريان  براتعلی می 
نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/2669 مورخ 1401/03/1۸ تحديدحدود پالک مذکور در روز 
به اطالع  بدينوسیله  انجام می گردد  الی 12 صبح در محل وقوع ملک  سه شنبه مورخ 1401/04/14  ساعت ۸/30 
مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماينده  يا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
طبق  مجاورين  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  يک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
ماه  73/2/25 متعرض ظرف مدت يک  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده 
پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبايست گواهی تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی را نیز به اين اداره ارائه 

 )15165 الف  )م  نمايد./ 
تاريخ انتشار: 1401/03/21 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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و  امنیتی  سیاسی،  معاون       ◄
اينکه  بیان  با  قم  استاندار  اجتماعی 
گفت:  باشند،  مطالبه گر  بايد  رسانه 
قم  استان  اجرايی  دستگاه های  مديران 
کاری  حیطه  در  تا  هستند  موظف  نیز 

باشند. پاسخگو  خود، 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  جلسه  در  زاده  حاجی  احمد  قم، 
سالن  در  قم  استان  رسانی  اطالع 
و  اجتماعی  سیاسی  معاونت  جلسات 
برای  کرد:  تصريح  قم  استانداری  امنیتی 
جامعه،  آحاد  برای  مختلف  مسايل  تبیین 
استفاده  ها  رسانه  ظرفیت  از  است  الزم 

. کنیم
کرامت  دهه  تبريک  با  همچنین  وی 
ما  برای  افتخار  باالترين  کرد:  تاکید 
بیت)ع(  اهل  کريمه  خادمی  مسئوالن، 
حرم  زائران  از  میزبانی  و  استان  اين  در 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر 

. ست ا
 15 و   14 الله  ايام  گرامیداشت  با  وی 
نقطه  خرداد   15 داشت:  اظهار  خرداد 

جمهوری  نظام  و  انقالب  تاريخ  در  عطفی 
قدردان  امروز  و  است  ايران  اسالمی 

سال  خرداد   15 در  که  هستیم  مردمانی 
ايران  اسالمی  انقالب  گذار  پايه   1342

. ند د بو

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
انقالب  های  ويژگی  بیان  با  قم  استاندار 

نظام  از  پاسداری  ايران،  اسالمی 
جمهوری اسالمی را وظیفه همه دانست.

از  خود،  سخنان  ديگر  بخش  در  وی 
ارشاد  و  فرهنگ  پیشین  مديرکل  خدمات 
حسینی  موسی  )سید  قم  استان  اسالمی 
کل  اداره  اين  خدمات  ويژه  به  کاشانی( 
تقدير   ، قم  استان  ملی شهدای  کنگره  به 

کرد.
جديد  مديرکل  برای  همچنین  وی 
قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
آرزوی  سمت  اين  در  عموزاده(  )امیرعلی 
فرهنگ  عرصه  در  افزود:  و  کرد  موفقیت 
با  هم  کنار  در  مديران  همه  که  است  الزم 
عنوان  به  جهادی  و  ای  جبهه  کار  انجام 
خدمت  مردم  به  نظام،  اين  سربازان 

. کنیم
و  فرهنگ  مديرکل  عموزاده  امیرعلی 
بر  تاکید  با  نیز،  قم  استان  اسالمی  ارشاد 
امر اطالع رسانی در عرصه های  ضرورت 

خدمات  تا  است  الزم  گفت:  گوناگون 
نحو  به  دولت،  توسط  گرفته  صورت 

شود. رسانی  اطالع  مردم  به  مطلوب 
و  عمومي  روابط  مديرکل  همچنین 
در  گفت:  قم  استاندار  الملل  بین  امور 
ارزی«،  های  سیاست  »اصالح  زمینه 
حضور  با  اجرايی  های  دستگاه  مديران 
قم  استان  سطح  مختلف  مساجد  در 
قشرهای  با  چهره  به  چهره  ارتباط  و 
مردم  های  پرسش  پاسخگوی  گوناگون، 

بودند. رابطه  اين  در 
»نهضت  کرد:  تاکید  فردوسی  علی 
بهترين  به  مدت  اين  در  پاسخگويی« 
های  دستگاه  مديران  توسط  شکل 

شد. انجام  قم  استان  اجرايی 
مديران  گزارش؛  اين  اساس  بر 
در  جلسه  در  حاضر  کارشناسان  و 
و  ها  ديدگاه  شده  مطرح  های  موضوع 
► کردند.    بیان  را  خود  پیشنهادهای 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون       ◄
ضرورت  بر  تاکید  با  قم  استانداری 
رفع  در  مديران  انقالبی  و  جهادی  اقدام 
مطالبات  به  پاسخگويی  و  مشکالت 
مشکالت  حل  مديران  گفت:  عمومی 
ساالری های  ديوان  از  خارج  بايد  را  مردم 

کنند. دنبال  اداری  مرسوم 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  سفر  جريان  در  معتمدی  ابراهیم  قم، 
و  مشکالت  مسائل،  کهک،  شهرستان 
روند اجرايی شدن مصوبات سفر استاندار 
به اين شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

امام  حضور  با  نشستی  در  سپس  وی 
دستگاه  کل  مديران  از  جمعی  و  جمعه 
های اجرايی در محل فرمانداری کهک بر 
گره  برای  ها  دستگاه  مجدانه  تالش  لزوم 
اين  توسعه  و  مردم  مشکالت  از  گشايی 

کرد. تاکید  شهرستان 
مشکالت  رفع  کلید  قم  استاندار  معاون 
و  مديران  همه  جهادی  اقدام  را  مردم 
اداری  های  بند  و  گیر  از  شدن  خارج 
میدانی  حضور  گفت:  و  دانست  مرسوم 
تواند  می  و  بوده  اثرگذار  بسیار  مديران 
های  دغدغه  و  مشکالت  تر  سريع  حل  به 

کند. کمک  مردم 
مشکالت  از  برخی  بايد  افزود:  وی 
اداری،  های  چارچوب  از  خارج  را  مردم 
حضور میدانی و همفکری خود مردم حل 

. کنیم
ناکارآمدی  و  ضعف  به  اشاره  با  وی 
کشور  مشکالت  حل  در  اداری  بروکراسی 
ناکارآمد طی  گفت: ديوان ساالری اداری 
حل  به  قادر  که  داده  نشان  دهه  چهار 
در  هم  ما  اگر  بنابراين  نیست  مشکالت 
دوره جديد گرفتار همین بروکراسی شويم 
مسئولین  و  مديران  سرانجام  به  حتما 

متضرر  آينده  در  و  شده  دچار  قبلی 
شد. خواهیم 

ديگری  عامل  را  پیگیری  معتمدی  
گفت:  و  دانست  مردم  مسائل  حل  برای 
هم  گردن  به  را  مشکالت  که  دورانی  ديگر 
راه  و  موفقیت  رمز  و  شده  تمام  بیاندازيم 
و جهادی  روزی  پیگیری شبانه  موثر،  حل 

است. مشکالت 
قرار  قم  استان  جنوب  در  کهک  شهر 
 30 حدود  قم  شهر  تا  آن  فاصله  و  دارد 
کیلومتر است؛ شهرستان کهک از 2 بخش 
► شده  است.    تشکیل  فردو  و  مرکزی 

◄     دبیر اجرايی شوراهای هماهنگی 
با  قم  داوطلبانه  فعالیت های  و  خدمات 
شناسايی  ما  کار  ابتدايی ترين  اينکه  بیان 
و سپس هدفمند کردن کارهاست، گفت: 
خدمات  که  هستیم  اين  دنبال  به  ما 
پايداری را در اين استان دنبال  اجتماعی 

. کنیم
دل  روشن  جعفر  ايرنا،  گزارش  به 
بررسی  هدف  با  هم انديشی  درنشست 
فعالیت  توسعه  جهت  رسانه ها  نقش  و 
هماهنگی  شورای  افزود:  داوطلبانه 
متشکل  داوطلبانه  فعالیت های  و  خدمات 

علمی،  مراکز  غیردولتی،  سازمان های  از 
حتی  و  اجتماعی  جايگاه  دارای  افراد 
افتخاری  صورت  به  مجلس  نمايندگان 

. ست ا
هماهنگی  با  شورا  اين  کرد:  بیان  وی 
اداره  و  بهزيستی  سازمان  استانداری، 
فعالیت  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
از  يکی  بودن  داوطلبانه  و  می کند 
است. مجموعه  اين  در  کار  ويژگی های 
هیئت  يک  دارای  شورا  اين  گفت:  وی 
تحت  بايد  آن  فعالیت های  و  است  اجرايی 
علمی  و  آموزشی  مانند  کمیته هايی  نظر 

کمیته های  همچنین  شود؛  انجام  شورا 
روابط  نظارت،  و  بازرسی  امور،  پیگیری 
و  افتخارآفرينان  از  تجلیل  و  عمومی 
فعالیت  امور  انجام  در  پیشکسوت ها 

دارند.
شورای  کرد:  خاطرنشان  دل  روشن 
فعالیت های  و  خدمات  هماهنگی 
جايگاه  که  می کند  تالش  داوطلبانه 
در  را  اجتماعی  فعالیت های  و  خدمات 
به  توجه  با  و  دهد  ارتقا  استان  سطح 
رهبر  سوی  از  که  تبیین«  »جهاد  موضوع 
سازمان  است،  شده  مطرح  انقالب  معظم 

بهترين   ، نهاد  مردم  و  غیردولتی  های 
له  معظم  دغدغه های  پیگیری  برای  فضا 

دارند. را 
به  مربوط  مسائل  داد:  ادامه  وی 
اسراف  از  جلوگیری  زيست،  محیط 
پیشگیری  و  شهر  داشتن  نگه  زيبا  منابع، 
شورای  اين  در  اجتماعی  آسیب های  از 

می شود. پیگیری  هماهنگی 
هماهنگی  شورهای  اجرايی  دبیر 
قم  داوطلبانه  های  فعالیت  و  خدمات 
استان  سطح  در  تشکل   160 کرد:  اضافه 
هستند؛  فعال  تشکل   ۸0 که  دارد  وجود 

غیراقتصادی  المنفعه،  عام  تشکل ها  اين 
هستند. مردم  اهداف  راستای  در  و 

مفقوده  حلقه  آموزش  امروز  گفت:   وی 
زمینه  در  ما  و  بوده  اجتماعی  خدمات 
مساجد  و  پرورش  و  آموزش  به  ورود 

داريم. محدوديت هايی 
داخلی  نامه  آيین  شد:  يادآور  وی 
حال  در  آن  شکل گیری  پروتکل  و  شورا 
يک  که  می دهد  نشان  اين  و  بوده  تدوين 
شورايی نوپا هستیم و قرار نیست در قالب 
بلکه  کنیم،  فعالیت  رسمی  مجموعه ای 
► بر ظرفیت های مردمی است.   ما  تکیه 

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم:

●  رسانه ها مطالبه گر و مدیران پاسخگو باشند     ●

معاون عمرانی استاندار قم: 

●  حل مشکالت مردم خارج از دیوان ساالری اداری دنبال شود      ●

دبیر اجرایی شوراهای هماهنگی خدمات داوطلبانه قم:

●  خدمات اجتماعی پایدار در قم دنبال می شود      ●

استان قم از 19۲ پروژه 
عمرانی در عتبات عالیات عراق 

پشتیبانی می کند

کشوری  ستاد  گفت:  قم  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس 
بازسازی عتبات عالیات 192 پروژه عمرانی در شهرهای نجف، کربال، 
که  است  داده  انجام  عراق  شهرهای  ديگر  و  کوفه  سامرا،  کاظمین، 
استان قم در تمامی اين 192 پروژه به عنوان استان پشتیبان فعالیت 

کند. می 
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت معصومه)س(، نشست 
روز  قم  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  امنای  هیأت  اعضای 
امنای  هیأت  رئیس  سعیدی  محمد  سید  الله  آيت  حضور  با  گذشته 
اين ستاد، رضا حافظی رئیس اين ستاد، محمدتقی شاهچراغی عضو 
هیأت امنای اين ستاد و جمعی ديگر از از اعضای هیأت امنا در سالن 

شد. برگزار  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  محراب 
اين  در  قم  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  حافظی  رضا 
بازسازی عتبات  و  توسعه  امنای ستاد  به تشکیل هیأت  اشاره  با  ديدار 
پرورش  و  آموزش  مديرکل  استاندار،  از  متشکل  قم  استان  در  عالیات 
و  رهبری  معظم  مقام  تدبیر  به  بازسازی  ستاد  گفت:  قم  جمعه  امام  و 
تا  و  تشکیل شد   13۸2 از سال  مديريت سردار سلیمانی  و  پیگیری  با 

است. داده  ادامه  خود  فعالیت  به  کنون 
عالیات  عتبات  بازسازی  فقط  ستاد  اين  هدف  ابتدا  در  افزود:  وی 
ها  بازسازی  کنار  در  ادامه  در  ولی  بود  طاهرين  ائمه  مقدس  اماکن  و 
اهدافی از جمله ترويج آرمان های انقالب اسالمی، تقويت وحدت بین 
مردم ايران و عراق و همه شیعیان جهان و دفاع فرهنگی مقابل تهاجم 

است. کرده  دنبال  را  دشمن  افکنانه  تفرقه 
نوع  اينکه  بیان  با  قم  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس 
فعالیت های اين ستاد غیردولتی است، گفت: ستاد کشوری بازسازی 
عتبات عالیات 192 پروژه عمرانی در شهرهای نجف، کربال، کاظمین، 
انجام داده است که استان قم در  و ديگر شهرهای عراق  سامرا، کوفه 

کند. می  فعالیت  پشتیبان  استان  عنوان  به  پروژه   192 اين  تمامی 
وی ادامه داد: پروژه های ثابت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قم 
نیز شامل صحن حضرت زهرا)س( در نجف، صحن حضرت زينب )س( 
در کربال، صحن امام باقر)ع( در کاظمین و حرم امامین عسکريین در 
سامرا است که در موضوعات فنی و مهندسی، جذب نذورات و فعالیت 

های فرهنگی به بازسازی عتبات عالیات کمک می کند.
در  را  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  فعالیت  ديگر  بخش  حافظی 
120 موکب  از  بیش  قم  استان  و گفت:  اربعین عنوان کرد  راهپیمايی 
کربال،  نجف،  شهرهای  تا  مهران  از  روی  پیاده  مسیرهای  در  که  دارد 
ساخت  حال  در  نیز  موکب   10 و  دارند  فعالیت  سامرا  و  کاظمین 

هستند. زيارتی  شهرهای  در  ساختمان 
يک  نیز  قم  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  اينکه  بیان  با  وی 
ساختمان با زيربنای 900 متر در سه طبقه را در مهران در حال ساخت 
دارد، گفت: اين ساختمان با هدف پشتیبانی از زائران اربعین و موکب 
زائرانی  از  هايی که در کشور عراق مستقر هستند و همچنین پذيرايی 
نام  به  و  شود  می  ساخته  دارند  اسکان  در  مشکلی  دلیل  هر  به  که 

است. شده  گذاری  نام  معصومه)س(  حضرت 

آمادگی سازمان میادین 
شهرداری قم برای احداث 

مراکز عرضه خدمات در مناطق 
کم برخوردار

جهت  اين سازمان  آمادگی  از  قم  شهرداری  میادين  مديرعامل سازمان 
احداث مراکز عرضه خدمات در مناطق کم برخوردار با مشارکت بخش 

داد. خبر  خصوصی 
به گزارش واحد خبر سازمان میادين میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری قم، علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت توجه به توزيع 
در  خدمات  توازن  ايجاد  داشت:  اظهار  در سطح شهر  خدمات  مناسب 
مناطق کم برخوردار از اولويت ها و راهبردها در سازمان میادين شهرداری 
و همکاری مناطق  با مشارکت بخش خصوصی  و تالش می کنیم  است 
۸گانه نسبت به ايجاد توازن خدمات به خصوص در مناطق کم برخوردار 

اقدام کنیم.
و  داد  قرار  موردتوجه  را  توسعه ای  اقدامات  به  مناطق  از  برخی  نیاز  وی 
تصريح کرد: اجرای طرح ها و پروژه های سازمان در سطح شهر در قالب 
احداث فروشگاه همشهری و بازارچه های تخصصی عرضه میوه و تره بار 
سفرهای  کاهش  و  شهروندان  مايحتاج  تأمین  تسهیل  هدف  با  ريحان، 
مناطق  در  مراکز  اين  تعداد  افزايش  و  می شود  راه اندازی  درون شهری 
۸گانه به ويژه مناطق کم تر برخوردار، جهت رسیدن به اين اهداف است.

مديرعامل سازمان میادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با 
اشاره به عزم جدی اين سازمان در امر ساماندهی صنوف گفت: سازمان 
و  تهیه  امر  در  مناسب  فضای  ساخت  و  الزم  تسهیالت  ايجاد  با  میادين 
توزيع میوه و تره بار و محصوالت کشاورزی، در راستای اهداف سازمان 
شهرداری های  همکاری  با  و  ارائه  شهروندان  به  را  ارزنده ای  خدمات 
مناطق در قبال تحويل زمین، ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم را با 
ياری می نمايد. را در راستای شهری سالم  جديت پیگیری و شهرداری 

خبـر

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

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تايید نموده اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001010 شماره  -رأی   1
دوانگ  دو  در  اسمعیل  فرزند  افضلی  فاطمه  خانم   1401114430001000004
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  1069/61مترمربع 
پالک شماره 104۸7 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند 
رسمی شماره 290۸5 مورخ  1397/02/30 دفترخانه 112 قم.) م الف 13664( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000979 شماره  -رأی   2
در  عباسعلی  فرزند  مطلق   موحد  رضا  آقای   1401114430001000044
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  205/11 مترمربع پالک شماره باقیمانده 
10453 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم 1- سند رسمی 

شماره 193549 مورخ 1395/0۸/27 دفترخانه 1۸ قم نسبت به 9۸ سهم 2- سند 
به 112/6  رسمی شماره 55294 مورخ 139۸/12/05 دفترخانه 29 قم نسبت 

 )13665 الف  سهم.)م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000459 شماره  -رأی   3
1400114430001001607 آقای حسین رضائی فرزند عبدالحسین  درششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 156 مترمربع  پالک شماره 10977 اصلی  واقع 
در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمی شماره 197۸90 مورخ 

 )13666 الف  م  قم.)   3 دفترخانه   1399/02/10
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000465 شماره  -رأی   4
1400114430001001605 آقای علی کارگر فرزند محمداسمعیل در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 170 متر مربع پالک شماره 11003 اصلی  واقع 
در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمی شماره 27۸95 مورخ 

 )13667 الف  م  قم.)   ۸7 دفترخانه   1399/06/03
مورد تايید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی 
آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گويه و ثروت( 
تاريخ انتشار اول:    1401/03/04
تاريخ انتشار دوم :  1401/03/21

مهدی زارع شحنه - رئيس ثبت اسناد منطقه یک قم

که  اين  به  اشاره  با  قم  استاندار       ◄
در طرح مردمی سازی  بازار  بر  ها  نظارت 
نرسیده  مناسب  انسجام  به  ها هنوز  يارانه 
است گفت: در اين شرايط نظارت دقیق، 
برای  موثری  راهکار  سختگیرانه  و  کافی 
بازار و کنترل قیمت ها است. حفظ ثبات 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شاهچراغی  محمدتقی  سید  قم، 
فضال  و  طالب  نمايندگان  عمومی  مجمع 
مدرسین  جامعه  جلسات  سالن  در  که 
به تالش  با اشاره  برگزار شد، در سخنانی 
رفع  و  احصاء  برای  گرفته  صورت  های 
قدم  در  داشت:  اظهار  استان  مشکالت 
برداشتیم  قدم  مشکالتی  رفع  برای  اول 
تصمیم  يک  به  نیاز  فقط  ها  آن  حل  که 
ها  مدت  متاسفانه  و  داشت  هماهنگی  و 

بودند. مانده  باقی 
جمهور  رئیس  سفر  داشت:  ابراز  وی 
شد  توافق  که  داشت  144مصوبه  قم  به 
اين  انجام  برای  تومان  میلیارد  هزار  دو 
بخش  و  شود  داده  تخصیص  مصوبات 
 1400 سال  در  پول  اين  از  مناسبی 
اين  خصوص  در  ها  فعالیت  و  شده  جذب 

است. شده  آغاز  ها  پروژه  و  مصوبات 
اقدامات  به  اشاره  با  قم  استاندار 

ساخت:  خاطرنشان  استان  زيرساختی 
»قم-کهک«  »قم-دستجرد«،  های  جاده 
قم  استان  پرحادثه  های  جاده  از   ... و 
جاده  اين  مشکالت  حل  برای  که  است 
خاتم  قرارگاه  با  مناسبی  توافقات  به  ها 

اجرايی  مراحل  وارد  تا  ايم  رسیده  االنبیاء 
شوند. عملیاتی  و 

نیز  مونوريل  برای  کرد:  تصريح  وی 
نیز  را  دستوراتی  و  شده  انجام  توافقاتی 
اين  تا  ايم  کرده  دريافت  جمهور  رئیس  از 

البته  برسانیم؛  سرانجام  به  نیز  را  پروژه 
وجود  زمینه  اين  در  بسیاری  مشکالت 

هستیم. آن  حل  پیگیر  و  دارد 
از  يکی  داشت:  بیان  شاهچراغی 
و  فرهنگی  مباحث  قم،  در  مهم  مباحث 

از ادارات قم  را  اين کار  اجتماعی است و 
زمانبر  اقدامات،  اين  البته  نموديم؛  آغاز 

. ست ا
خود  سخنان  از  ديگر  بخش  در  وی 
های  فعالیت  خوشبختانه  داشت:  اظهار 

کرده  آغاز  پرورش  و  آموزش  در  مناسبی 
معنوی  فضاهای  با  آموزان  دانش  تا  ايم 
پیدا  بیشتری  آشنايی  قم  استان  دينی  و 

. کنند
از  يکی  داشت:  ابراز  قم  استاندار 
استان  در  که  کشور  در  اساسی  مشکالت 
معیشتی  مسائل  دارد،  وجود  هم  قم 
به  مربوط  ها  گرانی  از  بخشی  و  است 
ارز  مباحث  در  اخیرا  که  است  تغییری 
مربوط  ديگر  بخش  افتاد؛  اتفاق   4200
عنوان  به  که  است  جهانی  های  قیمت  به 
افزايش  درصد   60 گندم،  در  فقط  مثال 
ديگر  بخش  و  ايم  داشته  جهانی  قیمت 
بر  نظارت  مباحث  به  مربوط  نیز  گرانی 
انسجام  به  هنوز  متأسفانه  که  است  بازار 
کافی  ها  نظارت  و  است  نرسیده  مناسب 
که  رويم  می  پیش  سمت  اين  به  و  نیست 

باشد. دقیق  ها  نظارت 
اشاره  با  قم  استان  در  دولت  نماينده 
خاطرنشان  مسکن،  با  مرتبط  مباحث  به 
130 هزار نفر در استان  ساخت: بیش از 
به  و  اند  کرده  نام  ثبت  مسکن  برای  قم 
از  نفر  هزار   90 حدود  که  رسد  می  نظر 
برای  و  باشند  شرايط  واجد  افراد،  اين 
آغاز  مناسبی  های  تالش  سازی  مسکن 

است. شده 
ساخت  در  کرد:  تصريح  شاهچراغی 
بر  تالش  مسکن  ملی  نهضت  واحدهای 
حوزه  در  که  قبلی  مشکالت  که  است  اين 
مسکن سازی وجود داشته، تکرار نشود و 
جانمايی مناسبی از خدمات شهری مورد 
ويژه بحث  به  اين مجتمع ها  نیاز ساکنین 
فرهنگی  نیازهای  ديگر  و  مسجد  مدرسه، 

بگیرد. صورت  خدماتی  و 
سخنان  از  ديگری  بخش  در  وی 
و  عفاف  ترويج  اهمیت  به  اشاره  با  خود 
همچون  متعددی  گفت:عوامل  حجاب 
و  زندگی  سبک  مجازی،  فضای  خانواده، 
جامعه  در  حجاب  و  عفاف  تقويت  در   ...
تهاجم سنگینی  میدان  در  امروز  و  مؤثرند 
اساسی  مسئله  اين  در  که  داريم  قرار 
به  هم  کنار  در  بايد  همه  اما  اثرگذارند؛ 
بتوانیم  تا  بپردازيم  ايجابی  های  فعالیت 
معضل،  اين  در  موجود  مشکالت  از 

. هیم بکا
فکر  اگر  داشت:  اظهار  قم  استاندار 
ديگران  عهده  بر  ها  فعالیت  اين  که  کنیم 
باهم  همه  بايد  و  خطاست  آغاز  است، 
میدان  به  و  داده  يکديگر  دست  به  دست 

► کنیم.    فعالیت  و  بیايیم 

استاندار قم:

●  نظارت دقیق و کافی راهکاری موثر برای حفظ ثبات بازار و کنترل قیمت ها است   ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
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برگزاری محفل ادبی مهروماه
شعرخوانی شاعران آیینی قم و 
شیراز به مناسبت دهه کرامت

قم، محفل  در  فرهنگی شیراز  برگزاری هفته  و  با دهه کرامت  همزمان 
ادبی مهر و ماه با شعرخوانی جمعی از شاعرانی از شهرهای قم و شیراز 

در حوزه هنری قم برگزار شد.
با  و  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته  فرهنگی  متنوع  برنامه های  ادامه  در 
حضور شماری از مديران مجموعه مديريت شهری قم و شیراز، محفل 
ادبی مهر و ماه با حضور پرشور شاعران سبک های مختلف شعری برپا 

شد.
شاعران  از  شرافت  محمدجواد  اجرای  با  که  شعری  محفل  اين  در 
را  خود  جديد  سروده های  شاعران  يافت،  ترتیب  کشور  آيینی  برجسته 
حضرت  معصومه)س(و  فاطمه  حضرت  رضا)ع(،  امام  حضرت  تقديم 

کردند. مبرقع)ع(  موسی 
در ادامه محافل ادبی هفته فرهنگی شیراز در قم محفل شعر گوهرشاد 
شاعران  و  اساتید  حضور  با  نقد  و  شعر  ادبی  محفل  و  بانوان  ويژه 
برجسته ای از قم، شیراز و ساير شهرهای کشور طی امروز و فردا برگزار 

شد. خواهد 

برپایی کارگاه خوشنویسی 
کتابت در امامزاده موسی 

مبرقع)ع(

همزمان با دهه کرامت و هفته فرهنگی شیراز در قم، کارگاه خوشنويسی 
کتاب با هدف نگارش زيارت نامه حضرت معصومه سالم الله و حضرت 

شاه چراغ علیه االسالم برپا شد.
خوشنويسی  انجمن های  همکاری  با  کتابت  خوشنويسی  کارگاه 
مبرقع)ع(  موسی  امام  مقدس  آستان  در  قم  و  فارس  استان های 

شد. برپا  قم  در  االسالم  علیه  اهل بیت  حرم  چهارمین  به عنوان 
با  کارگاه  اين  قم،  در  شیراز  فرهنگی  هفته  متنوع  برنامه های  ادامه  در 
هدف نگارش و نصب زيارت نامه حضرت شاه چراغ)ع( در حرم حضرت 
معصومه)س( و بالعکس در اين امامزاده جلیل القدر، با حضور شماری 
از اساتید برجسته اين هنر اسالمی برپاشده و تا روز جمعه هفته جاری 

ادامه دارد.
گفتنی است هفته فرهنگی شیراز در قم از روز سه شنبه 17 خردادماه 
در شهرداری قم با حضور شهرداران اين دو کالن شهر به همراه برخی 
و  قم  اسالمی  شورا های  کمیسیون های  اعضای  و  شهری  مديران  از 
شیراز آغاز به کار کرد و تا روز جمعه 20 خردادماه جاری ادامه خواهد 

داشت.

محفل شعر گوهرشاد در قم برپا شد
شعرخوانی بانوان شاعره در 

وصف خاندان عصمت و طهارت

رقابت های  در  قضاوت  برای  قم  استان  تکواندو  هیات  بین المللی  داور 
شد. کره جنوبی  راهی  گرندپری 

 دومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال 2022 طی روز های 19 
تا 21 خردادماه به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو برگزار خواهد شد.
 بر همین اساس و با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو "استاد سلیمان 
 - امروز )دوشنبه  استان قم،  تکواندو  بین المللی هیات  داور  قلی زاده" 

16 خردادماه( برای قضاوت در اين مسابقات راهی "موجو" شد.

خبـر

برگزاری  و  کرامت  دهه  با  همزمان       ◄
هفته فرهنگی شیراز در قم، آيین غبارروبی 
با  امامزاده موسی مبرقع)ع(  آستان مقدس 
حضور خادمان آستان حضرت شاه چراغ)ع( 
و  شیراز  و  قم  شهری  مديران  از  جمعی  و 

شد. برگزار  استانی  مسئوالن 
فرهنگی  هفته  برنامه های  ادامه  در 
شیراز در قم و همزمان با دهه کرامت، آيین 
مقدس  آستان  در  غبارروبی  و  شعرخوانی 
حضرت امام موسی مبرقع)ع( در يک فضای 

شد. برگزار  ملکوتی  و  معنوی 
در اين آيین که با حضور خادمان آستان 
و  فرهنگی  مديرکل  موسی)ع(،  بن  احمد 
دانشگاه  رئیس  قم،  استانداری  اجتماعی 
علوم پزشکی استان، مديرکل اوقاف و امور 
خیريه استان، امراللهی و سعادتمند اعضای 
پنج  مناطق  مديران  شهر،  اسالمی  شورای 
امور  و  ارتباطات  مديرکل  شهرداری،  دو  و 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست  و  بین الملل 
همراه  به  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  شیراز،  شهر 
نورانی  مضجع  شد؛  برپا  شیراز  شهرداری 
موسی  حضرت  جلیل القدر  امامزاده 
غبارروبی  توسط شرکت کنندگان  مبرقع)ع( 

گرديد.
محمدجواد فروغی از قاريان بین المللی و 

برجسته شهر قم در ابتدای اين آيین آياتی از 
قرآن کريم را تالوت کرد و بعدازآن غالمرضا 
آيینی شهر شیراز اشعاری  از شاعران  کافی 
را در وصف خاندان عصمت و طهارت قرائت 

کرد.
آيین  معنوی،  مراسم  اين  ادامه  در 
شرکت کنندگان  جمعی  زيارت نامه خوانی 
افتتاح کارگاه خوشنويسی در  يافت.  ترتیب 
از جلوه های  امامزاده جلیل القدر  اين  جوار 

بود. روحانی  مراسم  اين  ديگر 
نقش برجسته فرهنگ زيارت در مهندسی 

فرهنگی جامعه
عباس  حجت االسالم والمسلمین 
امید  اظهار داشت:  آيین  اين  در  اسکندری 
می رود مجموعه شبستان جديد اين امامزاده 
به  به زودی  مترمربع   900 در  جلیل القدر 

برسد. بهره برداری  مرحله 
هیات  و  قم  شهرداری  از  قدردانی  با  وی 
السالم  علیه  مبرقع  موسی  امامزاده  امناء 
کرد:  تصريح  غبارروبی  آيین  برگزاری  برای 
منظومه  در  ويژه ای  جايگاه  و  نقش  زيارت 

دارد. شیعی  و  ايرانی  جامعه  فرهنگی 
قم  استان  خیريه  امور  و  اوقاف  مديرکل 
جامعه  فرهنگی  مهندسی  در  داد:  ادامه 
شیعی، زيارت نقش بسیار برجسته ای دارد 
فرهنگی  فعالیت های  از  عمده ای  بخش  و 
داده  سامان  زيارت  حوزه  در  ما  دينی  و 

می شود.
وی يادآور شد: مساله زيارت از نیمه دوم 
پررنگ تر  دوره  هر  قمری  هجری  سوم  قرن 
شده و عالقه و محبت مردم جهت زيارت مزار 
اولیای الهی روند رو به افزايشی داشته است.

در  زيارت  فرهنگ  اسکندری،  گفته  به 
خود  اوج  به  اسالمی  انقالب  از  پس  دوران 
رسیده و مردم با مراجعه به اين مراکز تغذيه 
روحی، فکری و فرهنگی می شوند. دشمنان 
فرهنگی  در مهندسی  زيارت  تأثیر  به خاطر 
جامعه با تمام قدرت در حال حذف فرهنگ 

هستند. مردم  فرهنگی  بسته  از  زيارت 
زيارت  زمینه  بايد  اينکه  بر  تأکید  با  وی 

راحت و با سهولت مراکز دينی و مذهبی قم 
مطلوب تر از گذشته شود، خاطرنشان کرد: 
بخش اصلی و عمده تأمین هزينه های بقاع 
مردمی  مختلف  گروه های  توسط  متبرکه 

می گیرد. انجام 

قم  استان  خیريه  امور  و  اوقاف  مديرکل 
ادامه داد: ما بايد شرايط ويژه جهت زيارت 
در  را  و معنويت جامعه  آرامش  بستر  و  مردم 
بقاع متبرکه فراهم کنیم، امامزاده ها مراکزی 
هستند که سبب القا توجه و تقرب انسان به 

می شوند. متعال  خداوند 
هفته های  برگزاری  باالی  اثرگذاری 
تعامالت  و  مبادالت  افزايش  در  فرهنگی 

نبه جا چند
مديرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری 
مضجع  روبی  غبار  آيین  حاشیه  در  قم 
با  وگو  گفت  در  مبرقع)ع(،  موسی  امامزاده 
خبرنگار شهرنیوز، اظهار داشت: هر کدام از 
امامزادگانی که در قم مدفون بوده اگر در هر 
شهر ديگری وجود داشتند، می توانستند به 

شوند. تبديل  معنويت  محور 
دشمنان  امروز  داد:  ادامه  قريب  حسین 
فرهنگ  تا  آمده اند  دشمنی  و  توان  تمام  با 
معنويت و زيارت را در جامعه ايرانی کمرنگ 
کنند و در اين بین انجام چنین برنامه هايی 
آنان  توطئه های  اثرگذاری  از  مانع  می تواند 

گردد.
واجب  امامزادگان  وجود  به  اشاره  با  وی 
برای هر  قم، خاطرنشان کرد:   در  التعظیم 
کدام از اين بقاع مبارکه می توان برنامه های 
استفاده  و  غبارروبی  خصوص  در  مجزايی 
بیشتر از ظرفیت های معنوی آنها پیش بینی 

کرد.
با اشاره به برگزاری هفته  قريب در ادامه 
برگزاری  يادآورشد:  قم،  در  شیراز  فرهنگی 
افزايش  به  می تواند  فرهنگی  هفته های 
شهرها  بین  فرهنگی  تعامالت  و  مبادالت 
منجر شده و به تقويت و دلگرمی، شناخت 
ونهادهای  مجموعه ها  همگرايی  و  مشترک 

► نمايد.    کمک  همسو 

برگزاری آیین غبارروبی آستان امامزاده موسی مبرقع)ع( همزمان با هفته فرهنگی شیراز در قم؛

●  مدیر کل اوقاف قم: فراهم کردن زیارت آسان ضروری است   ●

مجموعه  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو       ◄
تعامالت  و  تجربه  تبادل  به منظور  قم  شهر  شورای  و  شهری  مديريت 
و مشهد  برگزاری هفته های فرهنگی قم در شهرهای شیراز  از  فرهنگی، 

می کند. حمايت 
امامزاده  مقدس  آستان  غبارروبی  آيین  حاشیه  در  سعادتمند  ماشالله 
برگزاری  به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مبرقع)ع(  موسی 
قم،  سه جانبه  تفاهم نامه  داشت:  اظهار  قم،  در  شیراز  فرهنگی  هفته 
فرهنگی  تبادالت  افزايش  در  مبارکی  سرآغاز  می تواند  شیراز  و  مشهد 

باشد. کشور  شاخص  زيارتی  شهرهای 
قالب  در  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
و  فرهنگی  رسانه ای،  هنری،  آثار  می توان  فرهنگی  هفته های  برگزاری 
با تبادل تجربه روند رو به رشد و متعالی به خود  اجتماعی اين سه شهر 

. بگیرد
هفته های  برپايی  از  شهری  مديريت  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و نسبت  مانند هفته فرهنگی شیراز استقبال و حمايت می کند  فرهنگی 

دارد. تأکید  مشترک  اهداف  راستای  در  فرهنگی  تبادالت  افزايش  به 
مديريت  مجموعه  شد:  يادآور  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
فرهنگی،  تعامالت  و  تجربه  تبادل  به منظور  قم  شهر  شورای  و  شهری 
حمايت  مشهد  و  شیراز  شهرهای  در  قم  فرهنگی  هفته های  برگزاری  از 

. می کند
مبرقع  موسی  امامزاده  مقدس  آستان  غبارروبی  به  اشاره  با  وی 
حرم  چهارمین  جلیل القدر  امامزاده  اين  شد:  يادآور  االسالم،  علیه 
زيرساخت های  تأمین  به  نسبت  بوده  الزم  و  است  ايران  در  اهل بیت)ع( 

► بگیرد.    صورت  بیشتری  توجهات  الزم 

◄     مديرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته  برگزاری  به  اشاره  با  قم 
در  شهرداری ها  گسترده  رسالت  به واسطه  گفت: 
مناسبی  و  خوب  بستری  شهروندی،  فرهنگ  حوزه 
برای برگزاری رويداد فرهنگی و اجتماعی فراهم شده 

است.
هفته  برگزاری  حاشیه  در  کالنترزاده  مهدی 
با  گفت وگو  در  قم  در  شیراز  گردشگری  فرهنگی 
را  فرهنگی  هفته های  برگزاری  شهرنیوز،  خبرنگار 
کشورها  و  شهر  بین  در  ارزشمند  و  مناسب  اقداماتی 
و  ملی  سطح  در  گوناگون  حوزه های  در  اشتراکات  با 
رسالت  به واسطه  داشت:  اظهار  و  دانست  بین المللی 
شهروندی،  فرهنگ  حوزه  در  شهرداری ها  گسترده 

رويداد  برگزاری  برای  مناسبی  و  خوب  بستری 
است. فراهم شده  اجتماعی  و  فرهنگی 

وی افزود: در ايام دهه  کرامت و همزمان با سالروز 
شاه چراغ)ع(  موسی  بن  احمد  امامزاده   گرامیداشت 
قم،  زيارتی  استان های  در  که  تفاهم نامه ای  طبق 
اجرای  حوزه  در  گذشته  سال  دو  در  شیراز  و  مشهد 
شد،  منعقد  فرهنگی  و  گردشگری  فعالیت های 
 17 از  شیراز  گردشگری  فرهنگی  رويداد  نخستین 

است. کرده  کار  به  آغاز  قم   در  خردادماه 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مديرکل  گفته  به 
میالد  از  کرامت  دهه  به  توجه  با  قم،  شهرداری 
موسی  بن  احمد  گرامیداشت  )س(،  اهل بیت  کريمه 
بن  علی  حضرت  رئوف  امام  میالد  تا  شاه چراغ)ع( 

تقويت  برای  شیراز  فرهنگی  هفته  رضا)ع(،  موسی 
و  مذهبی  شهر  دو  مشترک  ظرفیت های  و  اشتراکات 

است. خورده  رقم  زيارتی 
در  قم  فرهنگی  برگزاری هفته های  به  اشاره  با  وی 
به  کرد:  عنوان  گذشته  سال های  در  مقدس  مشهد 
روز  معصومه)س(و   حضرت  ورود  سالروز  مناسبت 
شیراز  در  آينده  در  قم  گردشگری  فرهنگی  هفته  قم 

شد. خواهد  برگزار 
رفع   از  بعد  کرد:  خاطرنشان  کالنترزاده 
در   فرهنگی  هفته  برگزاری  کرونايی،  محدوديت های 
انجام  با  اقتصادی، هنری  ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 
در  گامی  شهرها،   معرفی  زمینه  در  مشترک  کارهای 
► بود.    خواهد  مذهبی  توريسم  توسعه  جهت 

قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست      ◄
دارايی  محتوايی  و  انديشه ای  فکری،  ازنظر  شیراز  و  قم  شهر  دو  گفت: 
آينده  در سال های  اين موضوع می تواند  که  ويژگی های مشترکی هستند 

گردد. مطلوب تری  تعامالت  و  همکاری  به  منجر 
تخصصی  نشست  اولین  در  نژاد  طباطبايی  سیداحمد  حجت االسالم 
ايرانی  افق تمدن اسالمی  و تمدن قم و شیراز در  بررسی جايگاه فرهنگ 
که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: بعد از انعقاد 
هفته  نخستین  مشهد؛  و  شیراز  قم،  بین  سه جانبه  مشترک  توافقنامه 

است. شده  عملیاتی  جاری  سال  کرامت  دهه  در  قم  در  شیراز  فرهنگی 
وی با بیان اينکه هفته فرهنگی شیراز در قم در قالب سلسله برنامه های 
در حال  غیره  و  تولید محتوا  نمايشگاه ها، نشست های تخصصی،  ادبی، 
برگزار  نیز  شیراز  در  قم  فرهنگی  هفته  به زودی  کرد:  ابراز  است،  برگزاری 

شد. خواهد 
ادامه  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
ويژگی های  دارايی  محتوايی  و  فکری  ازنظر  شیراز  و  قم  شهر  دو  داد: 
به  منجر  آينده  سال های  در  می تواند  موضوع  اين  که  بوده  مشترکی 

گردد. مطلوب تری  تعامالت  و  همکاری 
در  مذهبی  گردشگری  رونق  و  زيارت  فرهنگ  تقويت  وی،  گفته  به 
هفته  برگزاری  اصلی  و  مهم  اهداف  از  محتوايی  و  فرهنگی  تبادالت  کنار 

است. قم  در  شیراز  فرهنگی 
معصومه  حضرت  مطهر  حرم  وجود  شد:  يادآور  طباطبايی نژاد 
و خانه  سالم الله علیه و حضرت شاه چراغ علیه االسالم، فرهنگ مهدويت 
مالصدرا در قم از جنبه های ايجاد همکاری های مشترک بین اين دو شهر 

► است.    

سعادتمند عضو شورای شهر قم اظهار کرد:

●  حمایت مدیریت شهری از برگزاری هفته فرهنگی قم در شیراز و مشهد     ●

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اظهار کرد:

●  افزایش اشتراکات و ظرفیت های شهرهای مذهبی با برگزاری رویدادهای فرهنگی     ●

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

●  برگزاری هفته فرهنگی قم در شیراز به زودی     ●

اگهی ابالغ اجراییه کالسه : 140104030011000228/1 
پرونده  بايگانی  شماره    140103۸30011000014 ابالغیه  اگهی  شماره 
)طاهره  کاظمی  منوچهر  مرحوم  ورثه  به  وسیله  بدين   140100239
بدهکار  کاظمی(  شکوفه  و  کاظمی  حسن  محمد  و  باقری  کوچک  و  احمدی 
مامور  گزارش  برابر  که   14010403001100022۸/1 کالسه  پرونده 
سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  ايد  نگرديده  شناخته  اعالمی  ادرس  در  ابالغ 
صادر  1366/9/2۸دفترخانه  سند:  تاريخ   2339 سند:  شماره  ازدواج: 

طاهره  و  شما  بین  قم  استان  قم  شهر   32 شماره  ازدواج  دفترخانه  کننده: 
بیست  و  نهصد  و  میلیارد  دو  2/92۸/254/606/000ريال  مبلغ  احمدی 
ريال  شش  و  ششصد  و  هزار  چهار  و  پنجاه  و  دويست  و  میلیون  هشت  و 
صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار 
در  فوق  کالسه  به  و  صادر  اجرايیه  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده  اجرايیه 
مفاد  اجرايی  نامه  ائین   1۸/19 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجرا  اين 

تاريخ  که  اگهی  اين  انتشار  تاريخ  از  گردد  می  ابالغ  شما  به  رسمی  اسناد 
می  منتشر  و  چاپ  روزنامه  در  نوبت  يک  فقط  است  محسوب  اجرايیه  ابالغ 
اين  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرايی  عملیات  ديگری  اگهی  انتشار  بدون  صورت 

شد.  خواهد  تعقیب 
روزخوش مهدی   – قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  مسئول 

آگهی مزایده وسیله نقلیه پراید نوبت اول
مصطفی  آقای  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
به  نسبت  دارد  نظر  در   03۸1235734 ملی  باشماره  علی  فرزند  سبط الشیخ 
فروش وسیله نقلیه پرايد در روز يک شنبه مورخ 1401/05/02 ساعت 10 صبح 

: نمايد  اقدام  ذيل  شرايط  و  مشخصات  با  کتبی  مزايده  طريق  از 
الف ( مشخصات اموال مورد مزايده :

و  متالیک  تیره  ای  رنگ سورمه  به  ايکس(  تیپ صبا )جی.تی  پرايد  نقلیه  وسیله 
و شماره   0046676۸ موتور  و شماره   5۸ ۸43 ط   -  16 انتظامی  شماره پالک 
نظر  برابر  می باشد  سوز  بنزين   13۸2 مدل   14122۸2931270s شاسی 
کارشناس توأم با خوردگی شاسی و جوشکاری و زنگ ردگی کف صندوق عقب و 
سايش اطراف با استهالک 50 درصد الستیک ها بوده و اعتبار بیمه نامه شخص 
ثالث از 1401/03/03 لغايت 1401/04/31 می باشد ارزش خودرو با توجه به 

است.   شده  ارزيابی  ريال   370,000,000 مبلغ  موجود  وضعیت 
ب ( شرايط شرکت در مزايده :

1- پنج درصد مبلغ ارزيابی معادل 1۸,500,000 ريال به صورت چک تضمینی 
نزد  قم  ورشکستگان  بنام   0109۸979۸3005 شماره  حساب  به  يا  بانکی  بین 
قرار  مهر  و  الک  پاکت  در  بايد  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واريز  ملی  بانک 
داده و جمله مربوط به مزايده پرايد در پرونده ۸ - اموال ورشکسته آقای مصطفی 
سبط الشیخ با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت نوشته تا ساعت 
9 صبح روز يک شنبه مورخ 1401/05/02 به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم 
به نشانی خ ساحلی کوچه 5 )ک دادسرا( پ 1۸ طبقه سوم تسلیم شود. 2- به 
گهی ترتیب اثر  پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و بر خالف شرايط اين آ
خواهد  قرائت  و  باز  مزايده  ساعت  و  روز  در  پیشنهادات   -3 شد.  نخواهد  داده 

مزايده  برنده  است؛  بالمانع  مزايده  جلسه  در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد. 
ظرف  بايد  مزايده  برنده   -4 نمايد.  پیشنهاد  را  قیمت  باالترين  که  است  کسی 
مدت يک هفته از تاريخ مزايده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت و در اداره 
به مرکز تعويض پالک خودرو معرفی شود در  انتقال سند  تا جهت  تصفیه حاضر 
به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط  غیر اينصورت پنج درصد واريز شده 
خواهد شد. 5- هزينه مالیات نقل و انتقال و ساير ديون مربوط به مورد مزايده به 
به عهده طرفین می باشد. 6-  بالمناصفه  اما ساير هزينه ها  عهده فروشنده است 
جهت تسريع در انتقال مورد معامله، مراجعه به ادارات ذيربط جهت اخذ مفاصا 
اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7 است.  خريدار  به عهده  الزم  حساب های 

نمايند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر 
علی عطار - رئيس اداره تصفيه امور ورشکستکی قم



فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون       ◄
ورزشی شهرداری شیراز گفت: شهرداری  و  اجتماعی 
شیراز آمادگی دارد تا هفته فرهنگی قم در شیراز را در 
و  نمايشگاه ها  برپايی  قالب  در  شهر  اين  مختلف  نقاط 
هنرمندان  گسترده  حضور  با  موجود  بسترهای  ساير 

نمايد. برگزار  قمی 
رويداد  برگزاری  حاشیه  در  مشفقیان  مصطفی 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم،  در  شیراز  فرهنگی  هفته 
کرامت  دهه  مناسبت  به  داشت:  اظهار  شهرنیوز، 
تفاهم نامه مشترک سه شهر قم،  تا  بهانه ای فراهم شد 
منعقدشده  گذشته  سال های  طی  که  مشهد  و  شیراز 

بگیرد. خود  به  عملیاتی  جنبه  بود، 
فرهنگی  سازمان  مديرعامل  و  شهردار  معاون 
به  اشاره  با  شیراز  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
داد:  ادامه  قم،  در  شیراز  فرهنگی  هفته  برگزاری 
هفته  برگزاری  در  شیراز  شهرداری  اهداف  از  يکی 
شاه چراغ)ع(  حضرت  جايگاه  معرفی  قم،  در  فرهنگی 
و بسترسازی برای حضور پررنگ تر زائران در اين مقصد 

است. بوده  زيارتی 
صنايع دستی  جهانی  شهر  شیراز  اينکه  بیان  با  وی 
لقب گرفته است، گفت: به همین منظور تالش شده تا 
با تلفیق موضوع معرفی حضرت شاه چراغ علیه السالم 

صنايع دستی،  در  شیراز  باالی  ظرفیت  شناسايی  و 
شود. برپا  قم  شهر  در  نمايشگاه هايی  مجموعه 

برپايی  با  شیراز  شهرداری  کرد:  ابراز  مشفقیان 
به  فرهنگی  هفته  برگزاری  و  نمايشگاه ها  قبیل  اين 
می رود  امید  و  است  قم  شهر  با  گردشگر  تبادل  دنبال 
تعامالت  برای  سرآغازی  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته 

باشد. شهر  دو  بیشتر  فرهنگی  و  گردشگری 
وی در پايان يادآور شد: شهرداری شیراز آمادگی دارد 
تا هفته فرهنگی قم در شیراز را در نقاط مختلف اين شهر 
در قالب برپايی نمايشگاه ها و ساير بسترهای موجود با 

حضور گسترده هنرمندان قمی برگزار نمايد.   ►

◄     عضو هیات رئیسه شورای اسالمی 
گردشگری  فرهنگی  رويداد  شیراز،  شهر 
در  گامی  را  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته 
جهت در معرفی و شناساندن ظرفیت های 

کرد. عنوان  شهر  دو  مذهبی  گردشگری 
آغاز  حاشیه  در  خدايی  خواست  افسانه 
اين  قم،  در  شیراز  فرهنگی  هفته  کار  به 
در  گامی  را  گردشگری  فرهنگی  رويداد 
ظرفیت های  شناساندن  و  معرفی  جهت 
کرد  عنوان  شهر  دو  مذهبی  گردشگری 
با  قم  و  شیراز  شهر  دو  داشت:  اظهار  و 
فرهنگی،  حوزه  در  رويداد  اين  برگزاری 
در  صنايع دستی  و  گردشگری  مذهبی، 

معرفی يکديگر چه در داخل و چه در خارج 
داشت. خواهند  اساسی  نقش  کشور  از 

حرم  سومین  به عنوان  شیراز  از  وی 
نماد  شیراز  افزود:  و  کرد  ياد  اهل بیت)ع( 
نمايشگاه  در  و  کشور  هنر  و  فرهنگ  تاريخ 
صنايع دستی مشترک شیراز و قم در میدان 
خاص  صنايع دستی  مطهر،  حرم  آستانه 
شیراز که نشان دهنده فرهنگ اصیل شیراز 
به خوبی  ظرفیت  اين  که  معرفی شده  بوده 

شود. معرفی  بايد  خارج  و  داخل  در 
و  بانوان  و  خانواده  کمیته  رئیس 
شورای  فرهنگی  کمیسیون  نايب رئیس 
از  داد:  ادامه  شیراز  شهر  اسالمی 

اسالمی  ششم  شورای  کار  به  آغاز  زمان 
حرم  سومین  کمیسیون  شیراز،  شهر 
که  مواردی  و  شد  راه اندازی  اهل بیت)ع( 
حوزه  در  بررسی شده  کمیسیون  اين  در 
تعامالتی  و  است  بوده  زيارت  گردشگری 
داشتیم  مشهد  و  قم  شهر  با  راستا  اين  در 
فرهنگی  حوزه  در  را  برنامه هايی  و  طرح  و 
در  تأثیرگذاری  که  کرديم  دنبال  مذهبی 

باشد. داشته  جهان  و  کشور 
خانواده  و  بانوان  کمیته  فعالیت  وی 
و  قرارداد  توجه  مورد  را  شورای شهر شیراز 
متعدد  کارگروه های  کمیته  اين  در  گفت: 
ازجمله خانواده، بانوان، کودک و نوجوان، 

در  و  شده  راه اندازی  جمعیت  و  اشتغال 
به جايگاه شهر  با توجه  کارگروه کارآفرينی 
حرکت  با  صنايع دستی  حوزه  در  شیراز 
جهت  در  شدن  محور  آموزش  سمت  به 
می توان  خانوار  سرپرست  بانوان  اشتغال 

برداشت. اساسی  گام های 
خواست خدايی با بیان اينکه با تعامالت 
در  گامی  نمايشگاه ها  برگزاری  شهر،  دو 
است،  شهرها  توانمندی  شناساندن  جهت 
بانوان  و  خانواده  کمیته های  کرد:  تصريح 
تعامالتی  تاکنون  شیراز  و  قم  شهر  شورای 
کارگروه های  و  آموزش  حوزه  در  خوبی 
► داشته اند.    و خانواده  بانوان  تخصصی 
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انتظار حضرت مهدی }ع{ 
)شمع(  کالنتری  هاشم 

مهدی  حضرت  یاران  از  خواهد  می  هرکس  فرمودند  )ع(  صادق  امام   
و کاری نکند که  باشد  او  به فرمان  را بکشد و گوش  او  انتظار  باید  باشد 

آورد.  درد  به  را  زمان)عج(   امام  آقا  دل 

مريض عشق تو را با طیب کاری نیست 
به جز اشارۀ چشم از تو انتظاری نیست 
دريغ و درد که ُعمرم به انتظار گذشت 

نیست  ما صبرپايداری  ُعمر کوته  به 
برای ديدن رويت به هر دری رفتم 

زطول غیبت تو مدت و قراری نیست 
جهان بی ُرخ ماهت چه باغ بی ثمری است 
به جای ُگل همه خار است و گلُعزاری نیست

بهار با تو در چمن و الله زار خوش است 
بهار بی ُگل رويت که خوش بهاری نیست 

غم فراق تو برجان ما چه دشوار است 
به شیعیان نظری کن که ياری نیست 

کنون که قسمت ما هست رنج غیبت تو 
به غیر صبر چه توان کرد که اختیاری نیست 

فساد و ظلم َجّفا را نگر فزون گشته 
به درد بی کسی ما که غمگساری نیست 
حکومت تو به حق است و امر تو واجب 

شب فراق توای شمع چه سخت و دشوار است 
رهی که غیر تو شد راه رستگاری نیست 

به غیر نور واليت که نور باری نیست 

ارجمندی  رضایی  عباس 
الله عليه( در وصف عالمه سيد محمد حسين طباطبایی )رحمه 

آمد از تبريز با شور بهار
جام عشق ، دستان و لبريز نگار

بارش تفسیر قرآن سینه اش
عمر پربارش همه با ياد يار

آسمانی بود ،  زمینش زندگی
خطه تبريز و  تبريزی تبار

از عمر عزيز  زحمت بیست ساله 
بار به  المیزان  خوش نشست ، تفسیر 

در کالم و شعر ، توانی پرتوان
هم به عرفان ، فلسفه ، خوش نامدار

از جوانی تا به پیری درس عشق
ای بسا، بسیاری تالیف ، يادگار

بر هر اصول فلسفه آشنا 
در رياضی و کالم ، پر استوار
در اصول فقه و هم اندر نجوم

هم  رياضی و ادب ، عمرش نثار
کنج خانه ،  ره نموده آسمان

زنده تن ،  روحش به نزد کردگار
بخوانم عصر خويش ديگر  حافظی 

در  کالم پر نوايش  آشکار
بهره ها از عارف درحق فنا

برده ازسید علی قاضی در ، روزگار
مهربان ، وارسته و بسیار  صبور

مخلص و خوش مجلس و امیدوار
بر لبانش مهربانی  می وزيد

بیشمار  همچو مجنون عاشقی اش 
تا کهکشان قله های حکمتش 

با فراوان معرفت ها  پر وقار
درصبوری ، گويی ايوبی دگر

هر دياری گفته اش خوش اعتبار
جلوه ای زيبا  ز اسالم و علی)ع(

اعتبار  شیعه را  افزون هزار
با حضورش حوزه را  داده  توان

شهره در  دانش به هر ملک و ديار
عاشقی را فهم در قرآن نمود

برقرار با چنان عشقی سالمت 
پیمان خويش بوده در  بوسعیدی 
سهروردی وار به دانش ها سوار

هانری کربن از فرانس ، اسالم شناس
بسیار عشقش  عالمه  محفل 

بحث و تدريسش به حوزه بی نظیر
مالصدرايی  دگر در کار و زار

عقل و دانش در وجودش پرثمر
بیقرار ز موجش  همچو دريايی 

ازکراماتش سخن ها بر زبان
بیشمار روشنی بخش وجودش 

آفتابی  بوده اندر حوزه ها
تا  ابد تاريخ ايران  افتخار

ذره ای ناچیز ز کوهی پرعظیم 
تا رضايی هم نگردد شرمسار

شهر شعر و ادب

یک مسوول در راهداری قم:
نصب سامانه های ثبت تخلف 

در محور پردیسان - ورجان قم 
اجرایی شد

جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  راه های  مديريت  مرکز  ريیس 
با قابلیت محاسبه  قم گفت: طرح نصب 2 دستگاه سامانه ثبت تخلف 
سرعت لحظه ای و متوسط، در محور پرديسان- ورجان قم اجرايی شد.
قم،  و حمل ونقل جاده ای  راهداری  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
خطای  عاملیت  آمار،  اساس  بر  افزود:  زمینه  اين  در  ساالری  حمید 
انسانی در وقوع تصادف های جاده ای، به خصوص سرعت غیرمجاز، از 

می باشد. بیشتر  دخیل  عوامل  ديگر 
وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت شهرستان  کهک و مناطق تابعه آن ، 
آيد، شاهد  به شمار می   با جاذبه های گردشگری  يیالقات استان  از  که 
ايام  در  به خصوص  ورجان،  پرديسان-  محور  در  چشمگیری  ترافیک 

هستیم. هفته  پايان  تعطیالت  و  مناسبتی 
تخلف  ثبت  سامانه های  فنی  مشخصات  و  تعداد  خصوص  در  ساالری 
 2 طرح  اين  اجرای  طی  گفت:  ورجان،  پرديسان-  محور  در  منصوب 
و  لحظه ای  سرعت  محاسبه  قابلیت  با  سرعت  ثبت  سامانه  دستگاه 
متوسط، در محور قم- پرديسان نصب و به زودی راه اندازی خواهند شد.

راه اندازی  و  نصب  در  اين که  بیان  با  قم  راه های  مديريت  مرکز  ريیس 
سامانه های تحت وب )اعم از نظارتی- کنترلی( طی شدن فرآيند موارد 
اطالعاتی)ديتا(  داده های  کرد:  بیان  است،  زمانبر  و  ضروری  امنیتی 
مرکز  به  مستقیم  به طور  جاده ای،  ترافیک  تخلفات  ثبت  سامانه های 
مديريت راه های کشور ارسال و سپس برای اعمال قانون، به وب سرويس 

می شود. ارجاع  ناجا 
جاده ای،  حوادث  کاهش  در  عامل  مهم ترين  بی ترديد  کرد:  تاکید  وی 
رانندگان  توسط  بايد  که  است  ترافیکی  قوانین  و  مقررات  جامع  رعايت 

شود. اجرا 

خبـر

◄     مدير گردشگری سازمان فرهنگی، 
با اشاره  اجتماعی و ورزشی شهرداری قم 
قم،  در  شیراز  فرهنگی  هفته  برگزاری  به 
برای  فرصتی  را  فرهنگی  رويداد  اين 
گردشگران  به  مطلوب تر  خدمات دهی 
آثار  معرفی  گردشگری،  اقتصاد  زيارت، 

دانست. زائر  سوغات  هنرمندان، 
برگزاری  حاشیه  در  نادری  حمید 
شیراز  هفته  نمايشگاه  و  فرهنگی  رويداد 
شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم  در 
با  آشنايی  را  رويداد  اين  اجرای  از  هدف 
و  مذهبی  شهر  دو  مشترک  ظرفیت های 
زيارتی و توسعه گردشگری مذهبی عنوان 
معرفی  و  شناسايی  داشت:  اظهار  و  کرد 
آداب ورسوم،  هنر،  و  فرهنگ  تاريخ، 
شهر  دو  مشترک  ظرفیت های  و  آيین ها 
مذهبی  گردشگری  حوزه  در  قم  و  شیراز 

می شود. تعريف 
برگزاری  نبايد  اينکه  بیان  با  وی 
کرامت  دهه  به  تنها  فرهنگی  هفته های 
فرهنگی  هفته  رويداد  افزود:  شود،  ختم 
در طول سال با اجرای برنامه های متنوع، 
جاذبه های  معرفی  برای  به روز  و  منسجم 
گردشگری در مناسبت های مختلف ادامه 

کند. پیدا 
فرهنگی،  سازمان  گردشگری  مدير 
اجتماعی و ورزشی شهرداری قم در ادامه 
افراد  ويژه  مهمانسراها  و  زائرسرا  احداث 
و  شیراز  قم،  مذهبی  شهر  سه  بی بضاعت 
موجب  را  فرهنگی  رويداد  قالب  در  مشهد 

دانست. شهرها  برای  خیروبرکت 
نمايشگاه  برپايی  به  اشاره  با  وی 
شهر  دو  اين  بین  مشترک  فرهنگی 
عنوان  مطهر  حرم  آستانه  میدان  در 

هنرمندان  حضور  با  نمايشگاه  کرد:اين 
حرم  خادمان  و  شاعران  صنايع دستی، 
مطهر امامزاده احمد بن موسی)ع( تا روز 
خواهد  شهروندان  حضور  میزبان  جمعه 

. د بو
را  نمايشگاه  اين  برپايی  اهداف  نادری 
شناخت و معرفی بیشتر تاريخ دو شهر قم 
شب های  خوشنويسی،  کارگاه  شیراز،  و 
آستان  زيارت نامه های  کتابت  و  شعر 
و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مقدس 

کرد. عنوان  )ع(  شاه چراغ  حضرت 
اين  برگزاری  از اهداف اصلی  وی يکی 
ظرفیت های  معرفی  فرهنگی،  نمايشگاه 
برای  شیراز  و  قم  شهر  دو  گردشگری 
گردشگران  به  مطلوب تر  خدمات دهی 
آثار  معرفی  گردشگری،  اقتصاد  زيارت، 
► برشمرد.    زائر  سوغات  هنرمندان، 

مدیر گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

●  برپایی هفته فرهنگی شیراز در قم فرصتی برای رونق اقتصاد گردشگری است   ●

اهل بیت،  حرم  سومین  کمیسیون  رئیس       ◄
در  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  گردشگری  و  زيارت 
قم،  شهر  در  شیراز  فرهنگی  هفته  ويژه برنامه  حاشیه 
شاخص های  که  کشور  در  مذهبی  شهرهای  همکاری 
بسیار  را  بوده  قم  و  شیراز  و  مشهد  شهر های  آن 
داخلی  مذهبی  توريسم  جذب  و  گسترش  در  راهگشا 

دانست. خارجی  و 
فرهنگی  هفته  برگزاری  حاشیه  در  محمديان  رضا 

شهرنیوز،   خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم،  در  شیراز 
الگو  متأسفانه  امروز  جامعه  در  اينکه  به  اشاره  با 
هستند،  غربی  زندگی  سبک  با  اشخاصی  جوانان 
همکاری   میزان  هر  راستا  اين  در  داشت:  اظهار 
با  شیراز  و  مشهد  قم،  مذهبی  شهر  اين  مديران  بین 
جاذبه های  با  و  به روزتر  منسجم تر،  برنامه ريزی های 
باشد،  همراه  مناسب  الگوهای  معرفی  با  و  بیشتر 
بنیه  تقويت  و  فرهنگی  ابعاد  گسترش  در  می تواند 

باشد. اثرگذار  بسیار  جامعه  اخالقی 
همکاری ها  اين  ذيل  در  قطعًا  کرد:  اضافه  وی 
تقويت  کشور  هم  و  شهر ها  اين  هم  اقتصاد  بحث  در 
بین  که  همکاری  اين  است  الزم  که  شد،  خواهد 
با  و  منسجم تر  آغازشده  شهر  سه  اين  شهرداری های 
ابعاد گسترده تر اجرا و منوط به دهه کرامت به تنهايی 

نباشد. نیز 
نیز  پیشنهاداتی  ارائه  در  شیراز  شهر  شورای  عضو 

بهانه های  به  بوده که در طول سال  بهتر  عنوان کرد: 
يابد  افزايش  شهر  سه  اين  بین  رفت وآمدها  مختلف 
اين  خود  که  تسهیالتی  از   می توان  راستا  اين  در  که 
احداث  همچون  دهند  ارائه  می توانند  شهرداری ها 
احداث  شهرداری،  کارکنان  ويژه  مهمانسراهايی 
خدماتی  شرکت های  برای  زائرسراهايی  و  مهمانسرا 
زائرسرايی  احداث  خصوصًا  و  شهرداری ها  به  وابسته 
► گرفت.    بهره  شهر  سه  اين  بی بضاعت  افراد  ويژه 

●  تقدیر از برپایی هفته فرهنگی شیراز در قم     ●

محمدیان عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد:

●  لزوم همکاری شهرهای مذهبی برای سفرهای ارزان قیمت     ●

آمادگی برگزاری هفته فرهنگی قم در شهر شیراز؛

●  قم، شیراز و مشهد مثلث طالیی گردشگری مذهبی     ●

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
تولیدی  ورشکسته  شرکت  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
 10100۸۸۸59۸ ملی  شناسه  و   1457 ثبت  شماره  به  کوير  صنعتی  و 
به  نسبت  کتبی  صورت  به  مزايده  طريق  از  دارد  نظر  در  اموال   -2 پرونده  در 
بخش  2566/1069/2741و2567-اصلی  ثبتی  پالک  شش دانگ  فروش 
جنب   ،13 کوچه  ترمینال،  از  بعد  تهران،   - قم  قديم  جاده  بنشانی  قم  دو 
مورخ  چهار شنبه  روز  در  فوق  ورشکسته  شرکت  به  متعلق  محجوری  ورزشگاه 

نمايد: اقدام  ذيل  شرايط  با  10صبح  ساعت   1401/04/29
الف ( مشخصات مال مورد مزايده :

 2400 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  يک  شش دا نگ  عرصه   -1
مترمربع.

کف سازی  با  مترمربع   55 مساحت  به  نگهبانی  اتاق  شامل  احداثی  اعیانی   -2
نوع  از  پنجره ها  و  درب  می باشد.  ضربی  طاق  شامل  و  باربر  ديوارها  موزايیک، 

کارگران. رختکن  و  حمام  دارای  است  معمولی  فلزی 

با  ديوارها  و  بتنی  کف سازی  شیروانی،  سبک  سقف  با  اول  فلزی  سوله   -3
شامل  آن  از  قسمتی  که  مترمربع   336 مساحت  به  شده  سیمان کاری  پوشش 
اتاق تأسیسات می باشد و در طبقه فوقانی بخش اداری قرار دارد با سقف طاق 

. بی ضر
و  شده  بنا  اول  سوله  مجاور  مترمربع   130 مساحت  به  دوم  فلزی  سوله   -4
در  کارگران  بهداشتی  سرويس  به عنوان  مترمربع   17 مساحت  به  آن  از  قسمتی 

است. شده  گرفته  نظر 
 70 مساحت  به  لیسه ای  سیمان  وکف سازی  بلوک  تیرچه  سقف  با  موتورخانه 

. بع مر متر
پوشش  و  سیمان  کف سازی  و  شیروانی  سبک  سقف  با  سوم  فلزی  سوله   -5

مترمربع.  145 مساحت  به  می باشد  سیمان کاری  ديوارها 
6- فضای ديگر يک اتاق به متراژ ۸5 مترمربع سقف تیرچه بلوک به عنوان انبار 

در نظر گرفته شده که محوطه با کف سازی بتنی.

ب ( شرايط شرکت در مزايده :
1- پنج درصد مبلغ ارزيابی معادل 6,691,250,000 ريال به صورت چک تضمینی 
بین بانکی يا به حساب شماره 0109۸979۸3005 بنام ورشکستگان قم نزد بانک 
قرار  مهر  و  الک  پاکت  در  بايد  و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واريز  ملی 
داده و جمله مربوط به مزايده پرونده 2- اموال شرکت ورشکسته تولیدی و صنعتی 
کوير با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت نوشته تا ساعت 9 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به نشانی: 
 -2 شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ،1۸ پالک  دادسرا(،  )ک   5 کوچه  ساحلی،  خیابان 
اثر داده  پیشنهاد مبهم، مشروط، فاقد سپرده و بر خالف شرايط اين آگهی ترتیب 
نخواهد شد. 3- پیشنهادهای واصله در روز و ساعت مزايده باز و قرائت خواهد شد. 

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزايده بالمانع است؛ برنده مزايده کسی است که 
باالترين قیمت را به صورت کتبی به شرح فوق پیشنهاد نمايد. 4- برنده مزايده بايد 
ظرف مدت سه ماه از تاريخ مزايده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت و در اداره 
تصفیه حاضر تا به دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر اينصورت پنج درصد واريز 
شده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. 5- مالیات نقل و انتقال 
و ساير ديون مربوط به مورد مزايده به عهده فروشنده است بجز هزينه دفترخانه اسناد 
رسمی که بالمناصفه به عهده طرفین است. 6- جهت تسريع در انتقال مورد معامله، 
مراجعه به ادارات ذيربط جهت اخذ مفاصا حساب های الزم به عهده خريدار است. 
7- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه مراجعه نمايند. 

علی عطار - رئيس اداره تصفيه امور ورشکستکی قم

مجموعارزش)ریال(متراژنوعردیف

240040,000,00096,000,000,000عرصه1

69535,000,00024,325,000,000سوله ها2

نگهبانی3 و  اداری  19530,000,0005,۸50,000,000فضاهای 

و ديوارکشی4 انبار، سرويس سازی  17225,000,0004,300,000,000فضاهای خدماتی، موتورخانه، 

3,000,000,000محوطه سازی و ديوارکشی5

350,000,000انشعبات آب با قطر 5 و برق با 162 کیلو وات 6

133,۸25,000,000جمع کل7



و  قم  شهرهای  کرامت  دهه        ◄
اسالمی  ايران  پايتخت  به  تبديل  مشهد 
شهر  دو  اين  شوند.  می  تشیع  جهان  و 
و  معنوی  هدايت  بار  تنهايی  به  زيارتی 
ملجاء  و  دارند  عهده  بر  را  مردم  روحی 
مردم  و  بیت)ع(  اهل  دوستداران  پناه  و 
ايران زمین و بسیاری از مسلمانان جهان 

. هستند
سال  طول  در  نفر  ها  میلیون  سفر 
مرکز  دو  اين  مشهد  و  قم  شهرهای  به 
و  امکانات  از  وسیعی  جايگاه  به  را  استان 
استعدادها و ظرفیت ها بدل کرده است. 
اين در حالی است که مشکالت و چالش 
به  زيادی  های  شباهت  مشهد  و  قم  های 
مديران  میان  تجربیات  تبادل  و  دارند  هم 
به  تواند  می  کشور  مذهبی  شهر  دو  اين 
حال  رفاه  و  آنها  توسعه  چشمگیر  بهبود 

شود. زائران 
راهکارهای  از  يکی  میان شهرها  روابط 
توسعه  تقويت  و  شهری  مشکالت  کاهش 
و  ملی  محلی،  سطوح  در  که  است  پايدار 
اداره  های  ارگان  توجه  مورد  المللی  بین 
های  تشکل  آن  برای  و  گرفته  قرار  شهرها 

است. شده  ايجاد  مختلفی 
ايجاد  منظور  به  زمینه  اين  در 
هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش 
هدايت  همچنین  و  ها  شهرداری  کارکنان 
و  ها  شهرداری  های  فعالیت  بر  نظارت  و 
رابطه  اين  در  قانونا  که  وظايفی  اجرای  و 
به عهده وزارت کشور گذاشته شده است 
تشکیل  کشور  های  شهرداری  سازمان 
است  تهران  در  سازمان  اين  مرکز  گرديد. 
و سازمان همیاری شهرداری های استان 
وظايف  ها  استان  در  آن  دفاتر  عنوان  به 
اين سازمان را عهده دار هستند. سازمان 
به  که  تشکیالتی  حسب  ها  شهرداری 
ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان  تصويب 
کشور رسیده است در رشته های مختلف 

و  کارشناسان  ها،  شهرداری  نیاز  مورد 
مدارک  دارای  متخصصین  و  مهندسین 
اختیار می گیرد. در  را  و تخصصی  علمی 

های  شهرداری  سازمان  اهداف 

های  فعالیت  بر  نظارت  و  هدايت  کشور، 
به  محوله  وظايف  حدود  در  ها  شهرداری 
فنی  مالی  های  پشتیبانی  و  کشور  وزارت 
و  شهرداريهای  از  مديريتی  و  اجرائی 
های  زمینه  در  آنها  به  وابسته  سازمانهای 
امکانات  از  استفاده  باحداکثر  مختلف 
دولت  های  سیاست  چارچوب  در  موجود 

است. شده  عنوان 
منظور  به  اطالعات  بانک  تشکیل 
مربوط  آمارهای  و  اطالعات  آوری  جمع 
تجزيه  و  شهری  عمران  های  شاخص  به 
و  گیری  تصمیم  برای  آنها  تحلیل  و 
و  ريزی  برنامه  و  طراحی  در  استفاده 
وشهرداريها  شهری  مسائل  و  امور  بهبود 

رسمی  تشکل  اين  های  مأموريت  از  يکی 
است. شهرها  امور  اداره 

منظور  به  پژوهشی  مراکز  ايجاد 
به  مربوط  بررسیهای  و  مطالعات  انجام 

مداوم  بررسی  و  مطالعه  و  شهرداريها 
مالی  اداری  روشهای  و  سازمانی  مسائل 
امور  ساير  و  تدارکاتی  و  خدماتی  فنی 
و  وابسته  و  تابعه  سازمانهای  و  شهرداريها 
بهبود  و  سازمان  اصالح  يا  بايجاد  توصیه 
ديگر  بخش  رويه  وحدت  ايجاد  و  روشها 
سازمان  اين  به  محوله  های  فعالیت  از 

. ست ا
مقررات  و  قوانین  تنقیح  و  بررسی 
تشکیل  شهرداريها،  امور  با  مرتبط 
و  جلسات  و  ها  کنفرانس  ها  همايش 
ارتقا کاری  به منظور  آموزشی  برنامه های 
کارکنان شهرداری  و  و عملکرد شهرداران 
های  شهرداری  بین  ارتباط  ايجاد  ها، 

ساير  شهرداريهای  و  يکديگر  با  کشور 
حضور  همچنین  و  يکديگر  با  کشورها 
و  شهری  امور  در  المللی  بین  مجامع  در 
مذکور  مراجع  عضويت  قبول  و  شهرداری 

و  تجارب  از  استفاده  و  گاهی  آ بمنظور 
تعريف  وظايف  ديگر  از  علمی  تحوالت 
ها  شهرداری  امور  سازمان  برای  شده 
از  حمايت  برای  پرارزشی  منبع  که  است 

است. شهرها  متوازن  توسعه 
شهرداريهای  بین  ارتباط  برقراری 
تجارب  و  اطالعات  تبادل  بمنظور  کشور 
فنی  مالی  اداری  روشهای  به  مربوط 
شهرداريها  نمايندگی  قبول  و  خدماتی 
تجهیزات  نیز  و  آنها  معامالت  انجام  برای 
در  مندرج  عناوين  از  آالت  ماشین  و 
های  شهرداری  سازمان  های  برنامه 
و  ترجمه  و  تالیف  حتی  است.  کشور 
مسائل  درباره  مجالت  و  کتب  انتشار 

امور  وساير  خدماتی  و  مالی  فنی  اداری 
ابتکارات مطرح  از  و شهرداری ها  شهری 
امور  سازمان  اين  وظايف  قانون  در  شده 

است. شهری 
است  ملی  تجربه  يک  از  ای  نمونه  اين 
مثال مجمع شهرداران  بطور  که  در حالی 
با  ديگری  اتحاديه  و  تشکل  نیز  آسیايی 
در  شهرها  توزان  و  توسعه  های  مأموريت 

است. المللی  بین  سطح 
يا  انجمن  تشکیل  راستا  اين  در 
قم  محوريت  با  زيارتی  شهرهای  سازمان 
با کسب تجارب تشکل  تواند  و مشهد می 
المللی  بین  و  ملی  سطح  در  مشابه  های 
متوازن  رشد  تقويت  برای  راهکاری  به 
ديگر  امکانات  از  مندی  بهره  و  قم  شهر 
تبديل  کشور  در  زيارتی  مطرح  شهرهای 
تواند  می  بیشتر  اين  است  بديهی  شود. 
 ... و  شهرری  و  شیراز  شهرهای  حضور  با 
موفقیت  صورت  در  و  يابد  ارتقاء  و  تکمیل 
بین  توسعه  به  وری  بهره  و  کارآمدی  و 
جهان  زيارتی  شهرهای  انضمام  و  المللی 

بیانديشد. تشیع 
تبادل  داشت  دور  نظر  از  نبايد 
در  زيارتی  شهرهای  میان  تجربیات 
مشکالت  از  زيادی  بخش  که  شرايطی 
مشابه  راهکارهای  دارای  و  مشترک  آنها 
است می تواند به تسريع در برون رفت از 

شود. منتهی  های  چالش 
رئیسه  هیات  عضو  حال   همین  در 
است:  گفته  قم  شهر  اسالمی  شورای 
شهر  شورای  و  شهری  مديريت  مجموعه 
تعامالت  و  تجربه  تبادل  به منظور  قم 
فرهنگی  هفته های  برگزاری  از  فرهنگی، 
حمايت  مشهد  و  شیراز  شهرهای  در  قم 
بین  همکاری  از  نوعی  خود  که  می کند 
مغتنمی  حرکت  و  است  زيارتی  شهرهای 
می  گسترش  و  تداوم  نیازمند  که  است 

► باشد.    
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   1۸ و   10 شعبه  از  صادره  اجرايیه  موجب  به 
ثبت   790 و  9/9۸ج/7۸9  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که 
جمعا  است  محکوم  علیه  محکوم  جاللی  امیر  علیه  لطفی  غالمرضا  له  گرديده 
3/600/000ريال  و  له  محکوم  حق  در  ۸/030/000/000ريال  پرداخت  به 
در  اصفهان(  حیدری  )بتول  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
 1 بخش  اصلی   10943 از  فرعی   103 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
ارزيابی نموده است. ضمنا حسب  قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذيل 
اعالم مالک و شعبه کل ملک به فروش می رسد. احتراما ؛ در خصوص پرونده 
 97099۸2516500327  : پرونده  )شماره   9۸0790 بايگانی  شماره  با 
رساند  می  استحضار  به  جاللی(  امیر  اقای  علیه  لطفی  غالمرضا  اقای  دعوی 
خیابان   – قم   : در  واقع  مسکونی  اپارتمان  از  کارشناسی  متقاضی  معیت  در 
قسمت   –  27 شماره  بلوک   –  3 کوچه   – دزفولی  خادم  شهید  خیابان   – انسجام 
تصاوير  و  موقعیت  کروکی  )طبق   2 شماره  واحد  پیلوت  روی  اول  طبقه  شرقی 
پیوست( بازديد به عمل امده است و پس از بررسی های الزم ، گزارش بازديد و 
ثبتی  پالک  ارزيابی  کارشناسی:  قرار  الف(  گردد.  می  تقديم  کارشناسی  نظريه 
103 فرعی از 10943 اصلی بخش يک ثبت قم. ب( اطالعات به دست امده از 
انجام شده است. طبق  بازديد  ۸ اسفند 1400  تاريخ  بازديد: در  اپارتمان مورد 
از  شده  ارايه  ب/95  سری   9۸4757 سريال  شماره  با  برگی  تک  مالکیت  سند 
سوی متقاضی کارشناسی ، اين ملک دارای پالک ثبتی 103 فرعی از 10943 
تفکیکی می  از اصلی مذکور قطعه دو  27 فرعی  از  و مجزی شده  اصلی مفروز 

باشد و در قسمت شرقی طبقه اول روی پیلوت قرار گرفته است و از نوع اپارتمان 
با وضعیت خاص طلق می باشد و ششدانگ عرصه و اعیان ان به نام خانم بتول 
حیدری اصفهان فرزند عباس به ثبت رسیده است ؛ طبق سند مذکور مساحت 
اين واحد اپارتمان صد و ده متر و چهل و دو دسیمترمربع است. فضای داخلی 
بالکن   ، اتاق   2  ، پذيرايی  و  نشیمن  سالن  شامل:  بازديد  مورد  اپارتمانی  واحد 
اتاق  و  پذيرايی  و  نشیمن  بهداشتی است. سالن  و سرويس  ، حمام  اشپزخانه   ،
ها دارای سرامیک فرش و کاغذ ديواری و رنگ امیزی سقف می باشند. بالکن 
دارای سنگ فرش و اجر نمای بدنه و گچ کاری سقف است. اشپزخانه به صورت 
می  کابینت  و  سقف  امیزی  رنگ  و  بدنه  کاشی  و  فرش  سرامیک  دارای  و  اپن 
باشد. حمام شامل دوش و توالت فرنگی و روشويی است و دارای سرامیک فرش 
امیزی  رنگ  و  بدنه  کاشی  شامل  بهداشتی  سرويس  باشد.  می  بدنه  کاشی  و 
سقف و کابینت می باشد. حمام شامل دوش و توالت فرنگی و روشويی است و 
توالت  شامل  بهداشتی  سرويس  باشد.  می  بدنه  کاشی  و  فرش  سرامیک  دارای 
شرقی و روشويی است و دارای سنگ فرش و کاشی بدنه می باشد. سرويس پله 
های اين بلوک اپارتمانی دارای سنگ فرش و نرده فلزی و پوشش تزئینی ديوار 
سقف  و  بدنه  تزئینی  پوشش  و  فرش  سنگ  دارای  پارکینگ  باشد.  می  سقف  و 
مستاجر  و  باشد  می  مالک  درتصرف  ملک  اين   ، ساکنین  اظهارات  طبق  است. 
ندارد و در حال حاضر برای سکونت مورد استفاده قرار گیرد. طبق سند مالکیت 
فوق الذکر مساحت اين واحد اپارتمانی صد و ده متر و چهل و دو دسیمترمربع 
اپارتمان  ، مساحت  ، منطقه  به موقعیت  با عنايت  است. ج( نظريه کارشناسی: 

دسترسی  وضعیت   ، اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت  سند  داشتن   ، مسکونی 
ارزيابی   ، موثر  عوامل  ساير  و  مشاعات  و  عرصه  از  قدرالسهم  لحاظ   ، شوارع  به 
چهل  و  يکصد  و  میلیارد  دوازده  مبلغ  به  جمعا  بازديد  مورد  اپارتمان  ششدانگ 
فوق  موارد  گرديد  مقرر  گردد.  می  اعالم  ريال  هزار  دويست  و  میلیون  شش  و 
الذکر در تاريخ 1401/4/13 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزايده  طريق  از  مزايده  اتاق 
با  مزايده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزايده  مورد  از  بازديد 
مزايده  جلسه  در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی 
باالترين  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پايه  قیمت  نمايند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
بايست مبلغ پیشنهادی مزايده را در يکی 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 اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمايد. حداکثر مهلت مزبور 
از يک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزايده  هزينه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در يکی  اين اگهی يک  شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»عقل کامل از منظر امام رضا 
)علیه السالم(«          

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َيِتُمّ  »ال  َقاَل:  السالم(   )علیهما  َضا  الرِّ ُموَسی   ْبِن   َعِلِي   َعن 
ْلَخْیُر ِمْنُه َمأُموٌل 

َ
َعْقُل اْمِرء ُمْسِلم َحّتی َتُکوَن فیِه َعْشُر ِخصال: أ

َکثیَر  َيْسَتِقُلّ  َو  َغْیِرِه  ِمْن  اْلَخْیِر  َقلیَل  َيْسَتْکِثُر  ُموٌن 
ْ
َمأ ِمْنُه  ُرّ  الَشّ َو 

ِمْن  َيَمُلّ  ال  َو  ِإَلْیِه  اْلَحواِئِج  َطَلِب  ِمْن  ُم 
َ
َيْسأ ال  َنْفِسِه  ِمْن  اْلَخْیِر 

َو  اْلِغنی  ِمَن  ِإَلْیِه  َحُبّ 
َ
أ الّلِه  ِفی  ْلَفْقُر 

َ
أ َدْهِرِه  ُطوَل  اْلِعْلِم  َطَلِب 

ْشهی ِإَلْیِه 
َ
ِه َو اْلُخُموُل أ َحُبّ ِإَلْیِه ِمَن اْلِعِزّ فی َعُدِوّ

َ
ُلّ فِی الّلِه أ الُذّ

ْلعاِشَرُة َو َما اْلعاِشَرُة؟ قیَل 
َ
ْهَرِة. ُثَمّ قاَل )علیه السالم(: أ ِمَن الُشّ

ُهَو َخْیٌر  ِإاّل قاَل:  َحًدا 
َ
أ َلُه: ما ِهَی؟ قاَل )علیه السالم(: ال َيری 

1.»... ْتَقی 
َ
أ َو  ِمّنی 

فرمودند:  که  شده  نقل  السالم(   )علیه  رضا  امام  حضرت  از 
را  خصلت  ده  اين که  مگر  نیست،  تمام  مسلمان  شخص  »عقل 

باشد: دارا 
1. از او امید خیر داشته باشند. 2. از شّر و بدی او در امان 
بسیار  خیر   .4 شمارد.  بسیار  را  ديگری  اندک  خیر   .3 باشند. 
کنند  درخواست  او  از  حاجت  چه  هر   .5 شمارد.  اندک  را  خود 
نشود.  خسته  دانش طلبی  از  خود  عمر  در   .6 نشود.  دلتنگ 
 .8 باشد.  محبوب تر  توانگری  از  او  نزد  در  خدا  راه  در  فقر   .7
در همراهی  ارجمندی  و  عّزت  از  او  نزد  در  خدا  راه  در  خواری 
با دشمن خدا، محبوبتر باشد. 9. گمنامی را از شهرت معروف 
)اما(  فرمودند:  آن حضرت  سپس   .10 باشد.  خواهان تر  بودن 
دهمی، و چیست دهمی کدام است؟ به آن حضرت عرض شد: 
نکند، جز  نگاه  را  احدی  به  آن که  فرمودند:  )دهمی( چیست؟ 

است«. پرهیزکارتر  و  بهتر  من  از  او  بگويد:  که  اين 
معنا،  پر  و  نورانی  حديث  اين  در  السالم(  )علیه  رضا  امام 
همه  آخرت  و  دنیا  برای  که  می فرمايند  بیان  را  مطالبی 
حديث  ابتدای  در  آن حضرت  است.  کافی  و  مفید  مسلمانان 
نمی فرمايند، در صورت نداشتن اين ده خصلت، دين مسلمان 
»عقل«  اين ها  وجود  با  می فرمايند:  بلکه  نمی شود،  کامل 
از  گانه،  ده  امور  اين  تمامی  اين رو  از  می شود؛  کامل  مسلمان 
مردمی  امید  می فرمايند:  اول  بخش  در  هستند.  عقالنی  امور 
مورد  در  نیک  کارهای  که  است  اين  دارند،  کار  و  سر  او  با  که 
و  شّر  نديدن  انتظار  مردم  دوم،  بخش  در  و  دهد  انجام  آن ها 
به  نسبت  هیچ گاه  که  است  اين  سوم  نکته  دارند.  او  از  را  بدی 
کارهای خوب ديگران، به ديده تحقیر ننگرد و در مقابل اعمال 
ناکرده  از آن بشمارد که خدای  خیر و خوب، خود را کوچک تر 
می دهد،  انجام  فراوانی  عبادت  اگر  مثال  شود.  مغرور  آن ها  از 
يا  نیست،  اولیاء خدا، هیچ  برابر عبادت  در  بگويد: عبادت من 
مهمی  کار  خدمت،  اين  بگويد:  می کند،  خدمتی  به کسی  اگر 

است. نبوده 
آمده  متعددی  روايات  در  گفت:  بايد  بعد  بخش  باره  در  اما 
که  است  اين  مسلمان  به  خداوند  نعمت های  از  يکی  که  است 
اين  برسند؛ چراکه  و حاجات خود  به مقاصد  او  به واسطه  مردم 
کار موجب می شود انسان لیاقت دخول در بهشت را پیدا کند، 
ديگر،  نکته  شود.  خسته  مردم  حوايج  برآوردن  از  نبايد  پس 
نبايد  انسان  می فرمايند:  حضرت  که  است  علم  و  دانش  طلب 
اسالم   دين  در  لذا  شود؛  خسته  علم  طلب  از  عمر،  تمام  در 
انسان  و  ندارد  وجود  شدن«،  التحصیل  »فارغ  به عنوان  چیزی 
باشد. بايد  نیز  محّصل  باشد،  هم  معلم  اگر  حتی  عمر،  آخر  تا 

اگر  که،  است  اين  بعد  بخش  در  السالم(  )علیه  امام  سخن 
مثال درآمد کمی دارد، ولی در مسیر خداوند است، اين برای او 
بهتر است از اين که درآمد بیشتری داشته باشد، ولی در مسیر 
خدا  مسیر  در  خضوع  و  ذلت  اين که،  بعد  نکته  و  باشد  شیطان 
برا او مهم تر است از اين که در نزد دشمنان خداوند عزيز باشد. 
فراوانی  مشکالت  شهرت،  که  بداند  اين که  خصلت  نهمین 
و  بیشتر  مشکالتش  می شود،  مشهورتر  انسان  چه  هر  و  دارد 

می شود. سنگین تر  مسئولیتش 
را  اين که هر کسی  اما دهمین خصلت که خیلی مهم است، 
که ديد، بگويد: او از من بهتر است؛ زيرا مسلمان خودش را از 
هیچ کس برتر نمی بیند. البته فايده اين عمل اين است که اواًل 
خاضع و فروتن می شود و ثانیًا وقتی ديگران را از خودش بهتر 

برای کسب خوبی ها تالش می کند«. می بیند، 
-***************

 / محقق  العقول ،  تحف  علی ،  بن  حسن  حرانی،  شعبه  ابن 
443، ناشر: جامعه مدرسین ،  مصحح: غفاری، علی اکبر، ص 

چاپ دوم، قم، 1404 ق / 1363 ش. 
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●  تشکیل اتحادیه شهرهای زیارتی با محوریت قم و مشهد      ●

◄     رئیس سازمان سینمايی با اشاره 
ضد  و  نسنجیده  سخنان  و  رفتارها  به 
جشنواره های  در  سینماگران  برخی  ملی 
از  سینما  خانواده  بحث  گفت:  خارجی، 
باشد  حواسمان  بايد  جداست.  افراد  اين 
سرمايه های  عنوان  به  سینماگران  از 
کنیم،  مراقبت  انسانی  ارزشمند 
سینما  علیه  که  هجمه ای  در  متأسفانه 
خوب  بسیار  چهره های  گرفت،  صورت 
ناديده  سینما  خانواده  کلیت  و  سینما 

شدند. گرفته 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش   به 
محمد  بصری،  سمعی  و  سینمايی 
به  سینمايی  سازمان  رئیس  خزاعی 
سازمان  اين  مديران  از  جمعی  همراه 
الله  آيت  به ديدار  با دهه کرامت  همزمان 
دبیر  و  قم  جمعه  امام  بوشهری  حسینی 
رفت. علمیه  های  حوزه  عالی  شورای 
خزاعی  محمد  جلسه،  ابتدای  در 
گزارشی  کشور،  سینمايی  سازمان  رئیس 
و  سازمان  اين  فعالیت های  و  اقدامات  از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت 
حواشی  به  اشاره  با  و  کرد  ارائه  سیزدهم 
مقدس  عنبکوت  فیلم  و  کن  جشنواره 
گفت: سازمان سینمايی و وزارت فرهنگ 
گیری  موضع  اولین  اسالمی  ارشاد  و 
آمیز  توهین  فیلم  اين  را علیه  رسمی خود 
اعالم  جشنواره  اين  اختتامیه  با  همزمان 
به  توهین  معتقديم  که  چرا  است  کرده 
آن  از  بعد  و  ماست  قرمز  خط  مقدسات 
حقیقی  شخصیت های  و  نهادها  ساير 
جامعه  مختلف  طیف های  و  حقوقی  و 
فیلم  اين  مغرضانه  محتوای  به  نسبت 

از  همچنان  ما  و  داده اند  نشان  واکنش 
موضوع  پیگیر  ديپلماسی  دستگاه  طريق 

هستیم. دينی  ضد  رفتارهای  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  معاون 

رضا  امام  حرمت  هتک  به  اشاره  ضمن 
مقدس،  عنکبوت  فیلم  در  السالم  علیه 
از  را  شکايتی  ارشاد  وزارت  داشت:  ابراز 
دست  به  نسبت  قضائی،  مراجع  طريق 
می کند  پیگیری  فیلم  اين  اندرکاران 
موارد  گونه  اين  تکرار  از  تالشیم  در  و 

کنیم. جلوگیری 
فعلی  شرايط  در  داد:  ادامه  وی 
پیش  سینما  کلیت  علیه  هجمه ای 
مراقبت  و  مديريت  به  نیاز  که  آمده 
فرامین  موهبت  به  ايران  سینمای  دارد. 
به  و  معظم  رهبری  و  امام)ره(  حضرت 
و  تحول  مسیر  اسالمی  انقالب  برکت 

افتخارات  توانسته  و  پیموده  را  استعاليی 
آورد. دست  به  کشور  برای  زيادی 

در  معدودی  عده  شايد  وی،  گفته  به 
چالش  و  آفرينی  مشکل  خارج  يا  داخل 

با  مقايسه  در  تعداد  اين  که  کنند  ايجاد 
جايگاه  سینما  خانواده  قاطبه  و  اکثريت 

ندارند. تاثیری  و 
اينکه  بیان  با  سینمايی  سازمان  رئیس 
ايران  سینمای  محصوالت  اگر  شک  بدون 
دهه  چهار  در  روايت ها  از  بسیاری  نبود، 
گذشته ناقص می ماند، به جايگاه و نقش 
سینماگران  فرهنگی  و  اجتماعی  مهم 
در  حتی  ساخت:  نشان  خاطر  و  پرداخت 
تکنولوژی  سريع  رشد  با  که  امروز  جهان 
موثر  نقش  هستیم  مواجه  مدرن  های 
و  صوتی  محتوای  تولید  در  سینماگران 
غرب  بگیريم.  کم  دست  نبايد  را  تصويری 

حال  در  ابزار  همین  از  گیری  بهره  با 
است. خود  گری  سلطه  فرهنگ  گسترش 
وی ادامه داد: ما به وجود سینماگران 
نیاز  عرصه ها  همه  در  دلسوز  و  متعهد 
داريم. در اين زمینه برای تأمین محتوای 
شبکه های  و  پلتفرم ها  به  جديد  مدياهای 
تمدنی  زيرساخت های  تقويت  و  خانگی 
آثار و عصاره تالش های سینماگران و  به 

داريم. نیاز  مان  هنرمندان 
خانواده  اکثريت  اينکه  بیان  با  خزاعی 
سرمايه های  عنوان  به  ايران  سینمای 
خدمت  در  اجتماعی  و  انسانی  ارزشمند 
منافع ملی و رشد فرهنگ عمومی حرکت 
انگشت  افراد  البته  افزود:  کنند،  می 
انگیزه های  با  که  دارند  وجود  شماری 
را  سینما  ساحت  غیرسینمايی  و  سیاسی 
به خانواده  از درون  و  خدشه دار می کنند 
آسیب  آن  اجتماعی  جايگاه  و  سینما 
با  صرفا  که  افراد  اين  البته  می زنند؛ 
ژست های  با  و  سیاسی  و  شخصی  نیات 
و  اصلی  جريان  خالف  اپوزيسیونی 
برای  ماهیت شان  کنند  می  رفتار  عمومی 
است. روشن  تقريبا  سینماگران  قاطبه 

سخنان  و  رفتارها  به  اشاره  با  وی 
سینماگران  برخی  ملی  ضد  و  نسنجیده 
هتک  و  خارجی  های  جشنواره  در 
اجتماعی  عرف  و  فرهنگ  به  حرمت 
از  سینما  خانواده  بحث  کرد:  تصريح 
باشد  حواسمان  بايد  جداست.  افراد  اين 
سرمايه های  عنوان  به  سینماگران  از 
با  و  کنیم  مراقبت  انسانی  ارزشمند 
های  سوداگری  دنبال  که  افرادی  معدود 
به  دست  خود  فردی  منافع  و  شخصی 

می زنند،  بی حرمتی  و  شکنی  هنجار 
شد. خواهد  برخورد  شک  بدون 

از  امروز  برخی  متأسفانه  وی،  گفته  به 
حال  در  و  می کنند  طغیان  سینما  درون 
هستند  سینما  خانواده  به  آسیب  و  لطمه 
را  اجتماعی  و  فرهنگی  نهاد  اين  وجهه  و 
سوی  از  طلبد  می  که  می کنند  لکه دار 
از  صیانت  برای  سینما  خانه  و  صنوف 
اجتماعی  جايگاه  و  عمومی  وجاهت 
گیرد.  صورت  هوشمندی  و  تدبیر  سینما 
بین  از  باعث  نشود  تدبیر  اگر  که  چرا 
سینما  کارکردهای  و  محبوبیت  رفتن 

. د می شو
در  سازان  فیلم  نقش  به  اشاره  با  وی 
انقالب  آرمان های  و  دست آوردها  تبیین 
هزار   4 حدود  انقالب  ابتدای  از  گفت: 
تعداد  اين  از  که  است  شده  ساخته  فیلم 
يا  دينی  موضوعات  فیلم   1000 حدود 
و  است  داشته  مقدس  دفاع  با  مرتبط 
عرصه  در  را  سازان  فیلم  نقش  نمی توان 
در  متأسفانه  گرفت؛  ناديده  تبیین  جهاد 
گرفت،  صورت  سینما  علیه  که  هجمه ای 
کلیت  و  سینما  خوب  بسیار  چهره های 

شدند. گرفته  ناديده  سینما  خانواده 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  معاون 
سازمان  راهبرد  به  اشاره  با  ادامه  در 
و  گاهی  آ »اخالق،  محوريت  با  سینمايی 
پنج  برنامه های  طراحی  و  تدوين  و  امید« 
اظهار  پیش رو،  چشم انداز  برای  ساله 
نامه ها  آيین  و  قوانین  اصالح  داشت: 
اين  در  ما  جدی  اولويت های  جمله  از 
با  کرده ايم  سعی  که  بودهاست  راستا 

سازی  شفاف 

در دیدار مدیران سازمان سینمایی با آیت الله حسینی بوشهری مطرح شد:

●  انتقاد رئیس سازمان سینمایی از هجمه به خانواده سینما     ●
حساب سینماگران از هنجارشکنان جداست
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:      ۰91۲7۶۲5987

آگهی مزایده تلفن همراه
به  09123700694مربوط  شماره  به  اول  همراه  تلفن  کارکرده  خط  مزايده 
 )97033۸5 بايگانی  شماره  )با   139704030011003230 کالسه  پرونده 
علیه:  و  نوين  اقتصاد  بانک  له:   97033۸5 کالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به 
درخواست  به  بنا  و  اشعری  زاده  باقری  ومهدی  جنتی  حسین  و  صالحی  محمد 
به  اول  پرونده خط همراه  بستانکار   1401/03/01 مورخ   3۸44 بشماره  وارده 
گرديده  بازداشت  زاده  باقری  مهدی  آقای  به  متعلق   09123700694 شماره 

میرسد: بفروش  مزايده  طريق  از  و  است 
توسط  آن  قیمت  که  شماره09123700694  به  اول  همراه  کارکرده  خط 
مبلغ   به  قم  همراه  و  ثابت  تلفن  فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحاديه 
از  و  است  شده  ارزيابی  ريال(  میلیون  هشتاد  و  يکصد   ( 1۸0/000/000ريال 

میرسد.  فروش  به  مزايده  طريق 

مورخه  يکشنبه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خط  مزايده 
ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1401/04/05
يک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  7 کوچه  نبش  )لواسانی( 

شود. می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم  
ريال(  میلیون  هشتاد  و  يکصد   ( 1۸0/000/000ريال  پايه  مبلغ  از  مزايده 
مزايده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترين  به  و  شروع 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واريز  شناسه  با   IR  9۸0100004076013207۸95693 شبا   شماره 
خريدار  حضور  و  باشد  می   96510۸576100000002171323512006
است  مکلف  مزايده  برنده  و  است  الزامی  مزايده  جلسه  در  او  قانونی  نماينده  يا 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاريخ برگزاری مزايده به حساب 

صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور توديع نمايد و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واريز خواهد شد. و در اين صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ 
غیرنقدی  واريز  بر  توافق  صورت  در  بود.  خواهد  مزايده  برنده  عهده  به  ارزيابی 
اقدام خواهد شد  توافق کتبی  بر اساس  با بدهکار  مازاد  به  و نسبت  با بستانکار 
برگزار  مزايده  گردد،  غیرمترقبه  رسمی  تعطیل  با  مصادف  مزايده  روز  چنانچه  و 
نخواهد شد کلیه بدهیهای خط مذکور برعهده برنده مزايده خواهد بود وحقوق 

 )15339 الف  م  شد.)  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزايده  حق  و  دولتی 
تاريخ انتشار آگهی: 1401/03/21

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

زیر پوش ضـد عرق 
تولید شد!                        

اختصاص گویه - وحيد حاج سعيدی 
داشتند  دورانی  چه  گذشتگان...  و  درگذشتگان  حال  به  خوشا 
يارانه  از  فارغ  کردند.  می  زندگی  دغدغه  بی  و  تکلف  بی  چقدر   ...
مثل  کن  خرد  اعصاب  امور  ساير  و  خودرو  نام  ثبت  و  معیشتی 
عین   ... و  گرد  ريز  هوا،  آلودگی  ترافیک،  متروپلی،  های  ساختمان 
با  تازه  کردند.  می  عمر  هم  ما  برابر  دو  و  کردند  می  زندگی  آدم  بچه 
از شعاع ماهتاب  مالئک هم در میخانه را می زدند و فرار می کردند، 
به آسمان می رفتند، هر وقت هم که چشمشان نمی خفت به سخنان 

کردند. می  گوش  شمع  با  پروانه 
نداشت  آاليندگی  بروم هیچ  قربانش  که  دوران هم  آن  و هوای  آب 
تازه پر از بوی می شرکت تولیدی »خوشگوار« هم بود! به قول شاعر» 
ملت  اين  بر  عالوه   ... داستان  باقی  و  خوشگوار«  می  بوی  ز  پر  هوا 
خودشان هم تر و تمیز و خوش بو بودند تا جايی که از نسیم به جای 
زلف  بوی  و  گرفتند  می  کمک  يار«  »بوی  يابی  رد  برای  اس  پی  جی 
و  پشت  زمانه  و  دوره  االن  اما  کرد.  می  عالم  گمراه  را  يکديگر  شان 
و  بهداشتی  و  آاليشی  مواد  نفوذ  ضريب  افزايش  وجود  با  و  شده  رو 
در مکان های  باز هم ملت  اقسام شامپوهای عطری،  و  انواع  اختراع 
عمومی از بوی يکديگر در حال خفه شدن هستند. تا جايی در برخی 
که  نیستید  افسنطین  شما  داداش  اند:»  زده  تابلو  عمومی  اماکن 
ارواح خاک عزيزت  به  تو رو  با عصاره و عرق شما شنگول بشن.  ملت 

بگیر!« دوش 
کار  به  دست  و  ننشستند  بیکار  هم  دانشمندان  بین  اين  در  البته 
 « الله  خلق  عرق  بوی  استشمام  جای  به  بتوانیم  دستکم  تا  شدند 
ماسا  دانشگاه  در  دوستان  فلذا  بشنويم«  جهان  اوضاع  ز  بهبود  بوی 
چوست در صدد تولید پیراهن ضد عرق هستند! اصل سند به روايت 

نانويی... نشريات 
ماساچوست  تکنولوژي  مؤسسه   MIT دانشجويان  از  »گروهي   
لباس هوشمند  لباس فضانوردان،  فناوري مشابه  با کمك  دارند  قصد 
ضد عرق و تنظیم کنندۀ دماي بدن تولید کنند تا باعث از بین بردن 

شود.« بدن  عرق  ناخوش  بوي 
اين  تولید  فکر  به  دوستان  اين  شد  باعث  عاملی  چه  اينکه  البته 
زير  بوی  دست  از  مثاًل  شايد  نیست.  مهم  چندان  بیفتند  لباس 
در  ولی   ... و  بودند  آمده  تنگ  به  ها  اطاقی  هم  از  يکی  پیراهنی 
مجموع کار نیک قابل تحسین است و به منظور گسترش امور نیک و 

کنیم: می  افاضه  خصوص  اين  در  توصیه  چند  جامعه  در  صواب 
نا  های  درآمد  کسب  روزها  اين  تقلبی:  عرق  ضد  پوش  زير  الف( 
پیشنهاد  افتاده است.  به قولی غش در معامله حسابی جا  و  متعارف 
بر  نظارت  و  امور قیمت گذاری  در  و دوستانی که  می شود مسئولین 
اصناف دستی بر آتش دارند، مراقب باشند چند صباح ديگر يک عده 
زير پوش معمولی 40هزار تومانی را به اسم لباس ضد عرق 400 هزار 
الله قالب نکنند! هر چند اين روزها به گزارش  نانو به خلق  و  تومانی 
کردن  گران  برای  ظاهرًا  و  اند  شده  گران  اجناس  همه  مرکزی  بانک 
اجناس نیاز به ترفند جديد و حقه بازی نیست؛ ولی بهتر است کمی 

باشیم. مراقب 
ب( رعايت بهداشت: درست است اين لباس های جديد ضد عرق 
و  دخل  بدن  متابولیسم  و  ساز  و  سوخت  در  نیست  قرار  ولی  هستند 
صالحديد  صورت  در  گرامی  دوست  شما  فلذا  باشند.  داشته  تصرفی 
و  بدهید  ادامه  کماکان  را  رفتید  می  حمام  که  بار  يک  ماهی  همان 
می  نیاز  بی  رفتن  حمام  از  لباس  اين  پوشیدن  با  که  نکنید  گمان 

گرم... شما  دم  شويد! 

ر ـُ َتَلنگ

آگهی اخطار موضوع ماده 149 قانون ثبت  آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
رقیه غفاری سابقه  نام  به  قم  واقع در بخش 1  ثبتی 11147/1/10 اصلی  اينکه پالک  به  توجه  با  تحتراما 
صدور سند داشته و در حال حاضر به چهار قطعه مفروز تبديل و مساحت باقیمانده به میزان 1/40 متر مربع 
مازاد بر مساحت ششدانگ اولیه شده است و مقدار مزبور مشمول ماده 149 قانون ثبت می باشد و ارزش 
مقدار اضافه مساحت 1356000 ريال) يک میلیون و سی صد و پنجاه و شش هزار ريال ( ارزيابی و طی فیش 
سپرده اجرايی شماره 1401031۸017203۸327 در تاريخ 3/1۸ / 1400 به حساب سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور توديع شده است لذا از آنجايی که آدرسی از خانم رقیه غفاری بدست نیامده است بدين وسیله 
به نامبرده اخطار می گردد نسبت به دريافت وجه توديعی در صندوق ثبت اقدام نمايید زيرا در صورت سپری 

شدن مهلت پیش بینی شده در قانون وجه مذکور قابل وصول نخواهد بود.  )م الف 151۸3(
مهدی زارع شحنه – سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان به  پالک 5۸1 فرعی از 10633 اصلی واقع در بخش 
می  علی  فرزند  اربابی  فاطمه  نام  به  که   12 پالک   -23 کوچه  گلستان-  متری   20 اراضی  قم  ثبت  يک  
طرفی  از  نیامده  بعمل  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جريان  در  باشد،  
-1/2705 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 

 12 الی   ۸/30 1401/04/14  ساعت  1401/3/1۸ تحديدحدود پالک مذکور در روزسه شنبه مورخ 
يا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدينوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
 20 ماده  طبق  مجاورين  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  يک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  قانونی 
قانون ثبت پذيرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت يک 
را  قضائی  ذيصالح  بمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه 

 )151۸1 الف  )م  نمايد./ع  ارائه  اداره  اين  به  نیز 
 1401/03/21 انتشار:  تاريخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان به  پالک 5۸0 فرعی از 10633 اصلی واقع در بخش 
روبروی  رقیه  20 متری گلستان- جنب مدرسه حضرت  ابتدای  اراضی خ خیابان عطاران-  ثبت قم  يک  
نانوايی که به نام علی قنبری خواه فرزند مرتضی می باشد،  در جريان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 
نیز نمیتوان عمل نمود، لذا  از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت  نیامده  13 قانون تعیین تکلیف  بعمل 
مورخ  روزيکشنبه  در  مذکور  پالک  تحديدحدود   1401/3/1۸-1/2715 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا 
اطالع  به  بدينوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   ۸/30 ساعت    1401/04/12
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و يا نماينده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاريخ تنظیم صورتمجلس بمدت يک ماه خواهد بود و 
20 قانون ثبت پذيرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  اعتراضات مجاورين طبق ماده 
تقديم  گواهی  میبايست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  يک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )151۸0 ارائه نمايد./ع )م الف  اداره  اين  به  نیز  را  دادخواست بمرجع ذيصالح قضائی 
 1401/03/21 انتشار:  تاريخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اختصاصی  دريادداشتی  امیری  فتانه  دکتر      ◄
دربین  جدی  های  بحران  به  بااشاره  گويه«  برای» 
خود  نابودی  و  خودکشی  به  تمايل  کارنظیر  کودکان 
هستند  کسانی  کار  کودکان  نويسد:  می   ، ديگران  و 
که  هستند  خود  سن  با  نامناسب  کارهای  درگیر  که 
غیر  های  فعالیت  به  مجبور  و  تحصیل  ترک  به  ناچار 
بدلیل  کودکان   کار   . شوند  می  غیراخالقی  و  قانونی 
فقرمديريتی  و  خانواده  مخرب  فرهنگ  و  مالی  فقر 
. اين جريان  جامعه و فرهنگ مخرب اجتماعی است 
و  فساد   ، بزهکاری  به گسترش  منجر  بستر جامعه  در 
زيراست: شرح  به  داشت  ياد  متن   . شود  می  فحشا 

کودکان  بین  در  جدی  های  بحران  از  يکی        
ديگران  و  خود  نابودی  و  خودکشی  به  تمايل  کار 
ای  جامعه  برای  خطر  زنگ  مهمترين  اين   . است 
احساسات  و  کودکان  حقوق  به  توجه  بی  که  است 
درونی آنان در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی 
در  که  کارهايی  و  کسب  در  کودکان  مشارکت   . است 
درآمد  به  کمک  برای  آنان   نظارت  با  و  والدين  کنار 
کسب  در  مثبت  اثرات  گیرد  می  صورت  خانواده 
بزرگسالی  زندگی در  اداره  برای  آنان  آمادگی  و  تجربه 
درگیر  که  هستند  کسانی  کار  کودکان  اما   . دارد 
به  ناچار  که  هستند  خود  سن  با  نامناسب  کارهای 
و  قانونی  غیر  های  فعالیت  به  مجبور  و  تحصیل  ترک 
بدلیل فقر مالی  . کار کودکان   غیراخالقی می شوند 
و  جامعه  فقرمديريتی  و  خانواده  مخرب  فرهنگ  و 
. اين جريان در بستر  فرهنگ مخرب اجتماعی است 
فحشا  و  فساد   ، بزهکاری  گسترش  به  منجر  جامعه 

 . شود  می 
اشکال  و  انواع  به  تاريخ  طی  در  کار  کودکان        
مختلفی درگیر کارهای نامتعارفی شده اند که از آنان 
کار  نوع   و  فضا   . است  ساخته  نامتعارف  انسانهايی 
پزخانه  کوره  يا  و  ها  کارگاه  در  خیابانها  در  کودکان 
و  معادن   ، کشاورزی  های  زمین  و  ها  تعمیرگاه   ، ها 
مواد  توزيع  و  فروشی  تن  تا  فروشی  خرده   ، کارخانه 

روح  بر  جبرانی  قابل  غیر  و  خطرناک  اثرات  مخدر 
کودکان  اين   . گذارد  می  کودکان  جسم  و  روان  و 
غیر  معموال  که  کاری  ساعات  و  کار  نوع  اقتضای  به 
های  اضطراب  و  ها  استرس  دچار  است  متعارف 
روانی  های  آشفتگی  که  شوند  می  مداومی  و  شديد 
عمدتا   . کند  می  ايجاد  آنان  در  شديدی  و  خطرناک 
اجتماعی  نامطلوب  بسیار  شرايط  در  کار  کودکان 
احترام  و  بهداشت  و  تغذيه  از  و  کنند  می  زندگی 
و  بیماريها  و  سوتغذيه  نیستند.  برخوردار  مناسبی 
تنگدستی  خود و خانواده اين کودکان را وادار به تن 

. کند  می  کاری  هر  به  دادن 
شوند  می  مجبور  زود  خیلی  کودکان  اين        
دنیای خشن  به  و  رها کنند  را  پاکی کودکی  و  لطافت 
مجال  که  دنیايی   ، شوند  وارد  بزرگسالی  پرتنش  و 
را  آن  های  پیچیدگی  و  بم  و  زير  شناخت  و  تجربه 
است  تبعیض  سراسر  آنان  برای  که  دنیايی   . نیافتند 
شود  می  آغاز  تنگدستی  و  فقر  با  که  دنیايی   ، ظلم  و 
می  پايان  به  بدبختی  و  فالکت  با  آنان  بیشتر  برای  و 
ترحم   ، فرسا  طاقت  و  سخت  کار   ، کم  درآمد   . رسد 
همه  و  همه   ، تحقیر  و  تمسخر   ، تهديد  و  توهین  و 
خشم  اکثرا  و  متفاوت  انواع   و  ابعاد  در  مخرب  اثرات 
می  ايجاد  کار  کودکان  وجود  در  وبرانگرانه  و  جويانه 
به  را  جامعه  سازان  آينده  اين  عوامل  اين  تمام   . کند 
برای  تنها  نه  که  کند  می  تبديل  اجتماعی  بزهکاران 
بزرگ  تهديدی  نیز  جامعه  برای  بلکه  خانواده  و  خود 
که  است  شکل  بدين  شوند.  می  محسوب  خطرناک  و 
فقر و فساد و فحشا در يک دور تسلسل ، جامعه را به 

. برد  می  فرو  تباهی  گرداب 
 ، نفس  عزت   ، تغذيه   ، بهداشت   ، آموزش         
اين کودکان  برای  امنیت و حمايت   ، ، کرامت  منزلت 
آرزوهايی   . است  نیافتنی  دست  و  ناباورانه  آرزوهايی 
که جز حقوق حقه آنان است و وظیفه ی احاد جامعه  
خدمت  و  تعهد  و  تخصص  ادعای  که  مسولینی  بويژه 
اگر   . دارند  دينی  علمای  و  اولیا  ی  شیوه  به  مردم  به 

و  است  ديگران  برای  فساد  و  فقر  کنیم  می  تصور  ما 
مشکالت خانواده ها و معضالت جامعه به ما ارتباطی 
بوی  که  ای  جامعه  در  تنفس  بدانیم  بايد   ، ندارد 
تمام  سالمت  برای  خطرناک  تهديد   ، دهد  می  تعفن 
از  کار  کودکان  خورده  فرو  خشم   . است  جامعه  افراد 

بی  ديدن   ، خیلبانها  در  ها  عدالتی  بی  تمام  ديدن 
ها  بزهکاری  يادگیری   ، ها  ارزشی  بی  و  ها  احترامی 
و راهکارهای دزدی ها ، از دست دادن حرمت و حیا 
در تن فروشی ها ، خیلی زود دامن همه افراد جامعه 
را گرفتار آتش خانمانسوز و جانسوزی خواهد کرد که 
ديگر رهايی از آن خیالی بیهوده و باطل خواهد بود . 
حمايت  و  درايت   ، مديريت  با  جز  معضل  اين  حل 
همکاری  و  همدلی  و  همراهی  با  مسولین  و  دولت 
مردم  امکانپذير نیست و اين امر مهم فقط با فرهنگ 
و  تسهیل  و  تسريع  جامعه  گاهی  آ افزايش  و  سازی 
 22 با  برابر  ژوين   12 منظور  بدين   . شود  می  تثبیت 

روز   ، کار  المللی  بین  سازمان  پیشنهاد  به  خرداد 
گونه  هر  از  جلوگیری  هدف  با  کودکان  کار  با  مبارزه 
کار کردن کودکان  در جوامع تعیین شده است . اين 
آمیز  توهین  سخنان  و  آمیز  تحقیر  نگاه  با  را  کودکان 
و  ترحم   . نکنیم  خفیف  و  خار  انگیز  تمسخر  رفتار  و 

ساز  چاره  آنان  برای  و  است  پروری  گدا  دلسوزی 
رفتارها   ، مورد  بی  الطاف  و  خشن  برخورد   . نیست 
می  شکل  را  آنان  متعارف  نا  های  العمل  عکس  و 
از  بدور  آنان  نفس  عزت  حفظ  وبا  احترام  با   . دهد 
آنان  با  تعامل  در  را  رفتار  بهترين  تحقیری  و  ترحم  هر 
داشته باشیم . با رفتارمان  حس دوستی و مهربانی و 
همدلی را به آنان انتقال دهیم و در عین حال جدی و 
واقع بینانه با آنها برخورد کنیم . حفظ سالمت جامعه 

 . است  جامعه  افراد  تمامی  سالمت  حفظ  نیازمند 
اميری  فتانه 

دکترای مهندسی خالقيت    ►

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

●  گسترش جامعه ای بیمار با افزایش کودکان کار      ●

به  که  رم رپورتز  ايتالیايی  شبکه       ◄
واتیکان  اخبار  زمینه  در  تخصصی  طور 
تحلیل  به  گزارشی  در  می کند  فعالیت 
پاپ  و  اعرافی  آيت الله  اخیر  ديدار 

پرداخت. فرانسیس 
ديدار  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رهبر  با  ايران  علمیه  حوزه های  مدير 
توجه  مورد  آغاز  از  جهان  کاتولیک های 
که عالوه  گونه ای  به  گرفت؛  قرار  رسانه ها 
صفحه  واتیکان نیوز،  ايران،  رسانه های  بر 
زنیت،  خبرگزاری  توئیتر،  در  پاپ  رسمی 
اين  به  رسانه ها  ساير  و  گاردين  روزنامه 

پرداختند. ديدار 
رهبر  شفاهی  پیام  انتقال  همچنین 
جلوه  ديدار،  آن  در  پاپ  به  انقالب 
سفر  رسانه ای  بازخوردهای  از  جديدی 
و  داشت  دنبال  به  را  اعرافی  آيت الله 

منطقه ای  ملی،  رسانه های  از  بسیاری 
طور  به  و  پرداختند  آن  به  بین المللی  و 
و  فلسطین  موضوع  طرح  دلیل  به  خاص 

ورود  منطقه  رسانه های  پیام،  آن  در  يمن 
داشتند. آن  به  جّدی 

و  علمی  نخبگان  برخی  همزمان 

به  بین الملل  عرصه  در  فعال  چهره های 
تحرير  و  تخصصی  مصاحبه های  انجام 
سفر  به  نسبت  تحلیلی  يادداشت های 
واتیکان  و  ايتالیا  به  اعرافی  آيت الله 
موضوع  اين  خود  منظر  از  و  پرداختند 
به  آن  از  شخصیت ها  برخی  و  تحلیل  را 
مکتب  معرفی  برای  جديد  فرصتی  عنوان 
دنیای  و  اروپا  به  علیهم السالم  اهل بیت 

کردند. ياد  غرب 
آورد:  خود  گزارش  در  رم رپورتز  شبکه 
با  خصوصی  ديدار  فرانسیس  »پاپ 
های  حوزه  رئیس  اعرافی  علیرضا  آيت الله 
است؛  قم  مقیم  وی  داشت.  ايران  علمیه 
به  شهری که مرکز اسالم شیعی در کشور 
شمار می رود و رياست برخی از مؤسسات 
دارد.  عهده  بر  را  منطقه  در  تأثیرگذار 
در  القاب  ترين  عالی  از  يکی  الله«  »آيت 

» است.  شیعه  مذهبی  مراتب  سلسله 
با  اينترنتی  مصاحبه  در  شبکه  اين 
خبرگزاری  سردبیر  عارف  صدرايی  حسن 
اعرافی  آيت الله  داشت:  ابراز  حوزه 
المللی  بین  مهم  نهادهای  برخی  مديريت 
می تواند  سفر  اين  و  داشته  عهده  بر  را 
و  قم  روابط  در  را  جديدی  و  جّدی  دوران 

کند. ايجاد  واتیکان 
از  ديگری  بخش  در  رم رپورتز  شبکه 
اولین  اين  » اگرچه  آورد:  گزارش  اين 
از  يکی  با  فرانسیس  پاپ  که  نیست  بار 
اما  می کند،  ديدار  شیعه  اصلی  رهبران 
علمیه  حوزه  بین  رسمی  ديدار  اولین  اين 
بر  نشست  اين  در  است؛  واتیکان  و  قم 
و  آزار  و  تاکید  اديان  گفت وگوی  اهمیت 
محکوم  جهان  سراسر  در  جنايت  و  اذيت 

► شد.«      

●  گزارش شبکه ایتالیایی رم رپورتز از دیدار آیت الله اعرافی و پاپ فرانسیس     ●
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجرايیه صادره از شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم که در شعبه 3 اجرای احکام 
نیکو کار  اقای عباسعلی  له شهرک مهديه علیه  به شماره 3/9۸ج/23۸0 شورا ثبت گرديده  مدنی شورا قم 
اجرای  قانون   45 ماده  حسب  اختالف  حل  شورای  مدنی  احکام  اجرای  محترم  قاضی  دستور  به  توجه  با 
به شرح ذيل  به فروش خواهد رسید که کارشناسی  تخلیه  اموال منقول موجود در محل  احکام مدنی کلیه 
50/000/000ريال   50/000/000ريال  تعداد   1 کیلويی   7 جی  ال  لباسشويی   -1 است.  کرده  ارزيابی 
2- بخاری گازی ديواری 1 عدد 4/000/000ريال جمع 4/000/000ريال 3- اجاق گاز 4 شعله قديمی 1 
عدد 2/000/000ريال جمع 2/000/000ريال 4- يخچال قديمی پیلکو سبز 1 عدد 10/000/000ريال 
جمع  90/000/000ريال  عدد   1 جی  ال  طبقه  دو  فريزر  يخچال   -5 10/000/000ريال  جمع 
کامپیوتر   -7 2/500/000ريال  2/500/000ريال جمع  1 عدد  فلزی  تحرير  میز   -6 90/000/000ريال 
500/000ريال  عدد   4 چوبی  صندلی   -۸ 10/000/000ريال  جمع  10/000/000ريال  عدد   1 جی  ال 
فرش   -10 1/000/000ريال  جمع  500/000ريال  عدد   2 فلزی  صندلی   -9 2/000/000ريال  جمع 
 9 ماشینی  فرش   -11 ۸/000/000ريال  جمع  4/000/000ريال  عدد   2 مستهلک  متری   12 ماشینی 
عدد   1 مستهلک   1/5  *  2/5 فرش  گلیم   -12 ۸/000/000ريال  جمع  4/000/000ريال  عدد   2 متری 
1/400/000ريال  جمع  700/000ريال  عدد   2 پشتی   -13 1/000/000ريال  جمع  1/000/000ريال 
عدد   1 مستهلک  قديمی  سطلی  لباسشويی   -15 3/000/000ريال  عدد  يک  نفره  يک  چوبی  تخت   -14
قديمی  شهاب  اينچ   21 تلويزيون   -17 500/000ريال  عدد   1 چوبی  عسلی  میز   -16 4/000/000ريال 
 1 کشو   5 چوبی  دراور   -19 500/000ريال  عدد   1 چوبی  تلويزيون  میز   -1۸ 3/000/000ريال  عدد   1
 1 فلزی  لباسی  چوب   -21 1/000/000ريال  عدد   1 ديجیتال  دستگاه   -20 2/500/000ريال  عدد 
عدد   3 قديمی  چمدان   -23 10/000/000ريال  عدد   1 مرواريد  گازی  بخاری   -22 ۸00/000ريال  عدد 
500/000ريال 24- چمدان چرخ دار 1 عدد ۸00/000ريال 25- پتوی گلبافت 1 عدد 2/000/000ريال 
عدد   1 ای  شیشه  چوبی  کمد   -27 2/000/000ريال  جمع  1/000/000ريال  عدد   2 چوبی  کمد   -26
دينام   -29 3/000/000ريال  جمع  1/500/000ريال  عدد   2 برنجی  سینی   -2۸ 1/500/000ريال 

اب   -31 27/000/000ريال  عدد   1 )مجموعا(  اشپزخانه  ظروف   -30 5/000/000ريال  عدد   1 کولر 
 -33 4/000/000ريال  عدد   1 ارکوپال  سرويس   -32 10/000/000ريال  عدد   1 خزر  پارس  گیری  میوه 
دارو  جعبه   -35 2/000/000ريال    عدد   1 تاشو  فلزی  نردبان   -34 1/000/000ريال  عدد   1 خشکبار 
چرخ   -37 2/000/000ريال  جمع  1/000/000ريال  عدد   2 شمعدان   -36 300/000ريال  عدد   1
 -39 1/500/000ريال  عدد   1 چدن  تابه  ماهی   -3۸ 12/000/000ريال  عدد   1 پاناسونیک  گوشت 
۸00/000ريال  عدد   1 قديمی  سیاه  قديمی  اينچ   14 تلويزين   -40 5/000/000ريال  عدد   1 پلوپز 
 1 برقی  اتو   -43 2/000/000ريال  عدد   1 مودم   -42 2/000/000ريال  عدد   1 برنجی  سینی   -41
سامسونگ  دی  وی  دی   -45 6/000/000ريال  عدد   1 مارشال  جاروبرقی   -44 2/000/000ريال  عدد 
 1 گازی  سماور   -47 1/500/000ريال  عدد   1 قديمی  صوت  ضبط   -46 2/500/000ريال  عدد   1
فلزی  قفسه   -49 1/000/000ريال  عدد   1 شعله  تک  کوچک  گاز  اجاق   -4۸ 5/000/000ريال  عدد 
عدد   1 المپ   -51 300/000ريال  عدد   1 هندزفری   -50 4/000/000ريال  عدد   1 )مجموعا(  قديمی 
 -54 500/000ريال  عدد   1 روحی  سینی   -53 50/000ريال  عدد   1 جاسیگاری   -52 250/000ريال 
1 عدد  )فاسد(  دارو   -56 قیمت  فاقد  2 عدد  55- جعبه کفش  قیمت  فاقد  1 عدد  بانکی  دفترچه  تعدادی 
 -59 1/000/000ريال  عدد   2 ای  شیشه  بطری   -5۸ 1/500/000ريال  عدد   1 پرده   -57 قیمت  فاقد 
قیمت  فاقد  عدد   2 )فاسد(  )سطل(  600000ريال6ترسی  جمع  300000ريال  2دست  ای  شیشه  کاسه 
61- قوره و ترسی )فاسد( 4 عدد فاقد قیمت 62- منقل برقی 1 عدد 1/200/000ريال 63- منقل ذغالی 
100/000ريال  عدد   2 )پاکت(  شکر   -65 100/000ريال  عدد   1 قند   -64 1/000/000ريال  عدد   1
 -67 2/500/000ريال  جمع  250/000ريال  عدد   10 )کیلو(  هندسی  برنج   -66 200/000ريال  جمع 
مايع  روغن   -69 2/500/000ريال  عدد   1 شمعدان  ايینه   -6۸ 2/000/000ريال  عدد   1 کشو   4 دراور 
انبر   -71 50/000ريال  عدد   1 کن  مخلوط  پايه   -70 400/000ريال  200/000ريال  عدد   2 لیتری  يک 
قفلی 1 عدد ۸00/000ريال 72- چکش 1 عدد 300/000ريال 73- محافظ برقی 1 عدد 600/000ريال 
عدد   2 دری  پشت  لباسی  چوب   -75 200/000ريال  جمع  100/000ريال  عدد   2 مستهلک  عینک   -74

59/400/000ريال  20/000ريال جمع   2970 )جلد(  کتاب   -76 200/000ريال  100/000ريال جمع 
 4 شخصی  وسايل  و  ريز  خرده   -7۸ 600/000ريال  جمع  150/000ريال  عدد   4 )پالستیک(  لباس   -77
عدد 100/000ريال جمع 400/000ريال 79- لحاف تشک پتو بالش )دست( 2 عدد 1/700/000ريال 
بار مصرف )کارتن( 15 عدد 100/000ريال جمع  جمع 3/400/000ريال ۸0- ضايعات پالستیک و يک 
 VHS 50/000ريال جمع 2/900/000ريال ۸2- فیلم ويديو  1/500/000ريال ۸1- روزنامه )بسته( 5۸ 
قیمت  فاقد  عدد   2 )شخصی(  )کارتن(  دی  سی  و  کاست  نوار   -۸3 قیمت  فاقد  عدد   3 )شخصی(  )کارتن( 
۸4- البوم عکس )عدد( )شخصی( 2 عدد فاقد قیمت ۸5- جعبه جواهرات با دو جفت گوشواره و کی عدد 
دستبند )بدل( 1 عدد 1/000/000ريال ۸6- جعبه سنگی با دو عدد انگشتر عقیق و يک عدد انگشتر در 
تعدادی   -۸7 5/000/000ريال  عدد   1 )مجموعا(  انقالب  بعد  ايرانی  سکه  عدد  چند  و  تسبیح  عدد  سه  و 
اوراق بانکی 1 عدد فاقد قیمت ۸۸- مواد غذايی فاسد شده 1 عدد فاقد قیمت جمع 414/050/000ريال 
مقرر گرديد اموال فوق الذکر در تاريخ 1401/4/4 ساعت ۸/30 الی ۸/4 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزايده 
پايه  قیمت  نمايند  شرکت  مزايده  جلسه  در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با 
مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترين  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در يکی  پیشنهادی مزايده  بايست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمايد. 
از يک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال  حداکثر مهلت مزبور 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی يک نوبت در يکی از 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

شورای  برای  مشخص  شاخص های  تدوين  و 
نمايش  و  ساخت  روند  نمايش  و  ساخت  پروانه 
احتمالی  مشکالت  از  و  نمائیم  تسهیل  را  آثار 

کنیم. پیشگیری 
عدالت  رويکرد  به  توجه  با  افزود:  وی 
سازمان  راهبرد  در  سیزدهم،  دولت  محوری 
و  استانی  های  ظرفیت  به  اهتمام  سینمايی 
نظر  مد  را  متعهد  و  جوان  استعدادهای  کشف 
که  استانی  سفرهای  در  را  اين  و  داديم  قرار 
در  کرديم  ريزی  برنامه  کشور  مختلف  نقاط  به 

داريم. کار  دستور 
معاونت های  ديدار  اين  از  ديگری  بخش  در 
نکاتی  به  کشور  سینمايی  سازمان  رئیس 
و  کردند  اشاره  آتی  برنامه های  پیرامون 

و  حوزه  با  همکاری  جهت  را  خود  آمادگی 
و  محتوا  ارتقاء  جهت  در  دينی  کارشناسان 

کردند. اعالم  مناسب  سوژه های 
متعهد  و  متخصص  نیروهای  تربیت  *لزوم 

سینما در 
حسینی  آيت الله  ديدار،  اين  ادامه  در 
محورانه  مشتری  نگاه  به  اشاره  با  بوشهری 
متخصص  نیروی  تربیت  عدم  و  سینما  به 
باورهای  و  شاخص ها  اصول،  به  آشنا 
کنونی  مشکالت  ريشه  را  انقالبی  و  مذهبی 
و  اصول  بر  دشمنان  گفت:  و  دانست  سینما 
ما  اما  هستند؛  استوار  خود  نادرست  باورهای 
درستی  به  را  خود  باورهای  و  اصول  متأسفانه 
درستی  به  حتی  بعضًا  و  نداده ايم  قرار  مدنظر 

بازيگران  و  هنرمندان  البته  نشناخته ايم؛ 
مايه  خود  فاخر  آثار  با  که  هستند  متعهدی 
موارد  در  و  می شوند  محسوب  کشور  افتخار 

می آيند. صحنه  به  لزوم 
و  اصول  به  پايبندی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
سلیقه  نبايد  کجا  هیچ  در  افزود:  شاخص ها 
و  اصول  سری  يک  بايد  بلکه  شود؛  حاکم 
اعتقادات  و  باورها  با  متناسب  شاخص های 
آنکه  تر  مهم  و  باشند  عمل  مالک  صحیح، 
نیروهای  شاخص ها  و  اصول  اين  اساس  بر 
استفاده  آن ها  از  تا  شوند  تربیت  متخصصی 

. د شو
و  تبیین  در  را  هنر  نقش  قم،  جمعه  امام 
اظهار  و  کرد  عنوان  ضروری  باورها  گسترش 

جامعه  در  خود،  عام  معنای  به  هنر  داشت: 
تبیین  در  سزايی  به  نقش  دينی،  غیر  و  دينی 
چهره  البته  دارد؛  و  داشته  باورها  گسترش  و 
اين  و  يافته  تغییر  اکنون،  تا  گذشته  از  هنر 
با  دنیا  با  همگام  بايد  نیز  ما  که  معناست  بدين 
گذار،  تأثیر  هنرهای  از  کهن،  هنرهای  حفظ 
تا  کنیم  استفاده  پیشرفته  تکنیک های  و  ابزار 
بتوانیم اهداف و آرمان های انقالب و اسالم را 

کنیم. تبیین  جهان  مردم  تمامی  برای 
سینمايی  تولیدات  اگر  داد:  ادامه  وی 
آن  آموزه های  اساس  بر  و  اسالمی  ديد  با  ما 
مردم  جان  و  دل  با  شود،  پرداخته  و  ساخته 
با  اسالم  زيرا  کرد.  خواهد  برقرار  ارتباط 
عنوان  به  دارد.  هماهنگی  انسان ها  فطرت 

خاطر  به  فرمانده  سالم  سرود  همین  نمونه 
باورهای  و  فرهنگ  با  که  قرابتی  و  نزديکی 
انتظار ظاهر شد و مورد  از  مردم داشت، بیش 
اگر  نیز  سینما  در  گرفت.  قرار  مردم  استقبال 
نتیجه  نمی توان  باشد،  حاکم  غربی  نگاه 

داشت. انتظار  را  خوبی 
هنر  علمیه،  حوزه های  عالی  شورای  دبیر 
ارزيابی  تبیین  جهاد  پیشبرد  در  مهمی  ابزار  را 
تبیین  جهاد  در  مهمی  ابزار  هنر  افزود:  و  کرد 
شناختی- عیار  تمام  جنگ  يک  دشمن  است. 
است  کرده  آغاز  ما  علیه  را  ادراکی  و  فرهنگی 
استفاده  آن  با  مقابله  مؤثر  راه های  از  يکی  و 
استفاده  با  است.  هنر  جايگاه  و  ظرفیت  از 
الخصوص  علی  هنر،  العاده  خارق  ظرفیت  از 

الگو سازی  سینما است که می توان در جامعه 
انجام  به  قادر  تريبون ها  برخی  که  کاری  کرد. 

نیستند. آن 
سینمايی  سازمان  رئیس  به  خطاب  وی 
امروز  کرد:  نشان  خاطر  همراهان  و  کشور 
همت  برکت  به  داريم  اعتباری  و  جايگاه  اگر 
فرزانه  رهبر  وجود  و  خمینی)ره(  امام  بلند 
بیت  اهل  و  اسالم  به  ارادت  با  است.  انقالب 
ايران  و  انقالب  به  عشق  و  السالم(  )علیهم 
خود  اهداف  و  کرده  ريزی  برنامه  اسالمی، 
داشته  توجه  راستا  اين  در  نمايید.  دنبال  را 
تأمین  بايد  شما  کار  خروجی  که  باشید 
در  مردم  مختلف  اقشار  همه  نیاز  کننده 

► باشد.   کشور  سراسر 
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