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همزمان با هفته محیط زیست؛
بسته آموزشی زیست محیطی 
پیش دبستانی در قم رونمایی 

شد

زیست محیطی شامل  آموزشی  بسته  زیست،  با هفته محیط  همزمان 
دو عنوان کتاب و دو حلقه لوح فشرده آموزشی، روز یکشنبه با حضور 

مسؤوالن محیط زیست و آموزش و پرورش استان قم رونمایی شد.
این  در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  های  همایش  سالن  در  که  مراسم 
استان قم برگزار شد، گفت: مسأله حفظ محیط زیست، برای دیروز و 
امروز نیست، مسأله ای همیشگی است که باید در میان آحاد جامعه 

باشند. داشته  گاهی  آ آن  به  نسبت  همه  و  شود  نهادینه 
باید  آموزش های زیست محیطی  اینکه  بیان  با  بیگی  محسن رمضان 
مسیر  بهترین  را  آموزی  دانش  فضای  شود،  آغاز  ها  خانواده  درون  از 
قطعا  گفت:  و  دانست  جامعه  در  محیطی  زیست  فرهنگسازی  برای 
امروز همه می دانند که با کم توجهی و غفلت از محیط زیست، با چه 

شویم. می  مواجه  شدیدی  مشکالت 
وی با بیان اینکه باید برای ارائه آموزش های زیست محیطی مناسب 
داشت:  اظهار  باشیم،  داشته  درستی  ریزی  برنامه  آموزان،  دانش  به 
گاهی  آ و  و مفاهیم زیست محیطی علم  مبانی  به  باید نسبت  کودکان 

و ترغیب شوند. به دانسته های خود، تشویق  برای عمل  و  داشته 
برنامه های  و  به اقدامات  با اشاره  معاون آموزش و پرورش استان قم 
و حفاظت محیط زیست،  پرورش  و  آموزش  مشترک میان دو سازمان 
شهروندان  همه  تقریبا  قمی،  آموزان  دانش  تعداد  به  توجه  با  گفت: 
آموزش  توسعه  در  موضوع  این  و  دارند  سروکار  مسأله  این  با  استان 

است. مؤثر  بسیار  محیطی  زیست  های 
بیشترین  آموزشی در دوران کرونا،  به مشکالت  با اشاره  پایان  وی در 
آموزشی  نظام  را  منحوس  ویروس  این  از  ها  مجموعه  دیدگی  آسیب 
انباشته  ماندگی های  عقب  کرونا  دوران  در  گفت:  و  دانست  کشور 
آموزان  میان دانش  بسیاری در  و روحی  بدنی  و آسیب های  آموزشی 

شد. ایجاد 
در پایان این مراسم از ۱۱ نفر از دانش آموزان برگزیده استان قم که 
نوروز  ایام  در  یار«  محیط  یک  آموز،  دانش  »یک  سراسری  مسابقه  در 
۱۴۰۱ در بستر برنامه شاد شرکت کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر و 

آمد. بعمل  تجلیل  جوایزی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست:
آموزش های زیست محیطی 
برای کودکان درقم با جدیت 

پیگیری می شود

باالتری  پذیرش  کودکان  گفت:  قم  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
محیطی  زیست  آموزش های  لذا  داشته  فرهنگسازی  و  آموزش  برای 

می شود. پیگیری  جدیت  با  اولویت  یک  عنوان  به  آنان  برای 
آموزشی  بسته  از  رونمایی  مراسم  در  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
همه  امروزه  افزود:  دبستانی  پیش  مقطع  ویژه  محیطی  زیست 
تخریب  از  ناشی  شدید  چالش های  و  معضالت  مشاهده  با  انسان ها 
محیط  و  طبیعت  از  حراست  و  حفاظت  اهمیت  به  زیست،  محیط 

برده اند. پی  خوبی  به  خود  پیرامون  زیست 
تحت  را  همگان  زندگی  محیطی،  زیست  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
تأثیر قرار داده و ما باید تالش کنیم تا امانت محیط زیست را به خوبی 
نسل  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  دهیم،  قرار  آیندگان  اختیار  در 
محیط  حفظ  در  می تواند  مهم  این  و  است  مطالبه گر  و  فعال  امروز 

باشد. اثرگذار  بسیار  زیست 
گاهی  آ و  آموزش  ضرورت  بر  قم  زیست   محیط  حفاظت  مدیرکل 
محیطی  زیست  مسائل  با  رابطه  در  نوجوانان  و  کودکان  به  بخشی 
آموزش ها  دریافت  برای  باالتری  پذیرش  کودکان  گفت:  و  کرد  تأکید 
محیط  آینده  به  می توانیم  بخش،  این  در  سرمایه گذاری  با  و  داشته 

باشیم. امیدوار  کشورمان  زیست 
وی زبان هنر را نیز دارای نقش و جایگاه ارزشمندی درانتقال مبانی و 
مفاهیم زیست محیطی به کودکان دانست و گفت: باید با استفاده از 
مؤثری  و  مثبت  گام های  بخشی،  میان  هماهنگی  و  ظرفیت ها  تمامی 

برای حفاظت از محیط زیست برداریم.
قم  استان  پرورش  و  آموزش  مسؤوالن  حضور  با  که  مراسم  این  در 
استان  برگزیده  آموزان  دانش  از  نفر   ۱۱ از  تقدیر  ضمن  شد،  برگزار 
نوروز  ایام  در  که  یار«  محیط  یک  آموز،  دانش  »هر  ملی  طرح  در  قم 
مقطع  ویژه  محیطی  زیست  آموزشی  بسته  رسید،  انجام  به   ۱۴۰۱
پیش دبستانی شامل دو عنوان کتاب و دو حلقه لوح فشرده آموزشی 

شد. رونمایی 

انتقاد معاون شهردار از بالتکلیفی پهنه تاریخی قم؛
دغدغه مدیریت شهری

 برای حفظ آثار تاریخی کمتر از 
میراث فرهنگی نیست

دغدغه  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
نیست  فرهنگی  میراث  از  کمتر  تاریخی  آثار  حفظ  برای  شهرداری 
را  بوده  فرسوده  بافت  که  وسیعی  پهنه  یک  بخواهیم  اگر  گفت: 
مورد  این  کنیم  تحمیل  شهر  و  مردم  بر  تاریخی  بافت  به عنوان 

نیست. قابل قبول 
مشکالت  ایجاد  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  فر  متین  مجید 
اظهار  تاریخی  پهنه بندی  به واسطه  قم  شهر  مرکزی  هسته  در  فراوان 
داشت: این حجم از بافت تاریخی عماًل بسیاری از اقدامات عمرانی، 

است. کرده  روبرو  مشکل  با  شهر  در  را  و…  خدماتی  نوسازی، 
وی با بیان اینکه دغدغه شهرداری برای حفظ آثار تاریخی شهر کمتر 
و  تاریخی  آثار  نقطه ای  در  اگر  کرد:  ابراز  نیست،  فرهنگی  میراث  از 
و حراست  آن حفظ  از  باشد قطعًا شهرداری  ارزشمندی وجود داشته 

کرد. خواهد 
حفظ  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
ادامه داد:  ندارد،  ارگان خاصی  یا  تأکید دستگاه  به  نیاز  تاریخی  آثار 
اما اگر بخواهیم یک پهنه  این مهم را وظیفه ذاتی خودمان می دانیم 
و  مردم  بر  تاریخی  بافت  به عنوان  را  بوده  فرسوده  بافت  که  وسیعی 

نیست. قابل قبول  مورد  این  کنیم  تحمیل  شهر 
زیادی  مشکالت  فعلی  تعریف شده  پهنه  کرد:  خاطرنشان  فر  متین 
و  مشکالت  علت  به  هم  جمعیتی  بافت  و  کرده  ایجاد  اهالی  برای 

است. کرده  تغییر  گذشته  سال های  در  موجود  محدودیت های 
وی یادآور شد: اگر قرار است حریمی برای آثار تاریخی و میراثی قائل 
این  مناسبی  تعریف شده  محدوده  در  که  داریم  اعتقاد  این  به  شویم، 

کار باید انجام شود.

شناسایی ۳۸ ملک ناایمن در منطقه سه قم؛
صدور اخطاریه برای مالکان 

ناایمن ساختمان های 

مدیر منطقه سه شهرداری قم از اجرای طرح شناسایی ساختمان های 
مورد   38 حدود  گفت:  و  داد  خبر  منطقه  این  سطح  در  ناایمن 

است. شناسایی شده  قم  سه  منطقه  در  ناایمن  ساختمان 
آغاز  از  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وزیری  روحانی  مهرداد 
داد  خبر  سه  منطقه  سطح  در  ناایمن  ساختمان های  شناسایی  طرح 
و  ناگوار  حوادث  وقوع  از  جلوگیری  هدف  با  طرح  این  کرد:  اظهار  و 
است. شده  اجرایی  همشهریان  برای  مالی  و  جانی  خسارات  ایجاد 
قم  سه  منطقه  در  ناایمن  ساختمان  مورد   ۳۸ حدود  داد:  ادامه  وی 
از  اعم  آن  کاربردی  و  شناسایی شده  شهری  خدمات  نیروهای  توسط 

است. مشخص شده  نیز  آن  بودن  متروکه  یا  و  مسکونی  تجاری، 
این  مالکین  برای  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
امالکشان  ایمن سازی  لزوم  موضوع  با  اخطاریه  ساختمان ها 
صادرشده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم مالکین این ساختمان ها 
هر چه سریع تر اقدام به رفع نواقص و موارد ناایمن ابالغ شده کنند تا 

نشویم. مواجه  آبادان  متروپل  مانند  مشکالتی  با 

خبـرخبـر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از۱۰97۱  - فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  
اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی خیابان لقمان خیابان ناجا – نرسیده 
می  محمدعلی  فرزند  زارچ   صفری  جواد  بنام  که  چپ   سمت  اول  کوچه  به 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده 
تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۳/2۱ مورخ   ۱/2۸۱7 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا 
 ۱2 الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/2۰ مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم 
ماده 2۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ثبت  اداره  با  اعتراض  از تسلیم  7۳/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )۱5۳2۴ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۰۳/2۳ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

◄  کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق زنگ 
که  درآورده  صدا  به  قم  استان  برای  را  خطر 
ازدواج  مشکالت  به  مسئوالن  توجه  نیازمند 

است. جوانان 
که  پدرانمان  از  پور:  حسین  فهیمه 
با  زندگی  شروع  و  آسان  ازدواج  از  می پرسیم 
که  ای  جاودانه  خوشبختی  و  خالی  دست 
امروز  اما  می گویند.  سخن  شده،  نصیبشان 
می بینیم  را  هایی  جوان  می کنیم،  نظاره  که  را 
مشترک  زندگی  در  قدم  سختی  هزاران  به  که 

. رند ا می گذ
بی تردید بهترین گام زندگی هر فرد ازدواج 
روزهای  نیز  روزهایش  شیرین ترین  و  است 
ناپسند  شرایط  و  عرف  امروزه  اما  وصال...، 
شدنی  نا  فراموش  شیرینی  این  جای  نابجا،  و 
وارد  آدم ها  احساس  کرده....نمی دانم،  پر  را 
بازار خرید و فروش شده، یا ذائقه های زندگی 

است. شده  متفاوت 
شاید روزی که دهان پیامبر)ص( با جمالت 
وجود  بر  تازه  جانی  سنتی«  »النکاح  شیرین 
حاالت  بهترین  انداخت،  جوانان  خروش  از  پر 
جمالتی  زد.  رقم  آینده  ادوار  زندگانی  برای  را 
بر  اندازه  همان  به  اش  وشیرینی  حالوت  که 
به  دشواری اش  و  سختی  که  می نشیند  دل 
فرصت  از  پر  زندگی  برای  جوانان  شدن  بزرگ 

می کند. کمک  مخاطره  و 
رفته  یادمان  پیامبر  سخن  برکت  این  شاید 
فرزندانتان  بر  را  ازدواج  فرمودند:»  که  است 
به  بستن  کمرهمت  همانا  که  نسازید  دشوار 

است«. عبادت  خود  امر  این 
مشکالت  وجود  بنگری  که  را  امروز 
دایره  اجتماعی  و  فرهنگی  ضعف  اقتصادی، 
و هزاران  تنگ کرده است  بر جوانان  را  ازدواج 
چرا  که  است  آن ها  روی  پیش  سوال  عالمت 
اندیشی  چاره  آن  تسهیل  برای  مسئوالن 

. نمی کنند
تبدیل  حیاتی  مساله  یک  به  امروز  ازدواج 
شده که برای ملت ها نقش اساسی را ایفا می 
همچنان  است  توجه  نیازمند  رو  این  واز  کند 
این  به  توجه  عدم  غربی  کشورهای  در  که 

گیرند. قرار  بحران  در  تا  شده  باعث  مساله 
رشد  آهنگ  اخیر  های  سال  در  متاسفانه 

فرزند  بررشد  مورد  واین  شده  کند  ازدواج 
نرخ  که  طوری  به  است  گذاشته  تاثیر  آوری 
خطری  زنگ  واین  یافته  کاهش  هم  فرزندآوری 
گفت  توان  می  که  است  کشور  آینده  برای 

تراست. خطرناک  نیز  کرونا  از  حتی 
نبود شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان

خبرنگار  با  گفتگو  در  قمی  دانشجوی  یک 
اظهار  جوانان،  ازدواج  موانع  به  اشاره  با  گویه 
مسکن،  و  شغل  داشتن  حاضر  حال  در  کرد: 
اغلب به عنوان شرط الزم برای ازدواج شمرده 

جوانان  از  بسیاری  ازدواج  مانع  عمال  و  شده 
می شود.

هم  اینکه  بیان  با  طباطبایی  حسین  سید 
هستند،  مجرد  و  بیکار  زیادی  جوانان  اکنون 
مسکن  و  شغل  میلیون ها  کردن  فراهم  افزود: 

نیست. پذیر  امکان  جوانان  این  برای 
از سوی  به راه حل این مشکل  با اشاره  وی 
باید  کرد:  اظهار  خانواده ها،  و  مسئوالن 
سازی  فرهنگ  خانواده ها  در  آسان  ازدواج 
شده و از تجمل گرایی در این امر پرهیز شود.

های  برنامه  انجام  با  باید  داد:  ادامه  امینی 
های  ازدواج  نادرست  های  آیین  فرهنگی 

شود. برداشته  جامعه  از  کنونی 
صدا  به  قم  در  ازدواج  کاهش  خطر  زنگ 

مد رآ د
قم  بهداشت  مرکز  معاون  رابطه،  همین  در 
از  یکی  ازدواج  سن  رفتن  باال  اینکه  بیان  با 
گفت:  است،  ما  جامعه  اساسی  چالش های 

ازدواج در قم به  ۱۳ هزار  از  ۱۳9۰ بیش  سال 
این   ۱۳99 سال  در  که  حالی  در  رسید  ثبت 
پیدا  کاهش  ازدواج   ۸۰۰۰ حدود  به  تعداد 

. کرد
قم  بهداشت  مرکز  فنی  معاون  باقریان  جواد 
و  چالش ها  جمعیت،  جوانی  علمی  نشست  در 
ازدواج  سن  میانگین  داشت:  اظهار  راهکار ها 
بود،  24 سال  در مردان در دهه شصت حدود 
اما این عدد در سال گذشته به 26 و 27 سال 

رسید.

معاون فنی مرکز بهداشت قم گفت: افزایش 
آمار ازدواج، کاهش طالق و درمان ناباروری از 
ماما ها  پزشکان،  اساسی  ماموریت های  جمله 

و مراقبین سالمت است.
از  رضایتمندی  میزان  کرد:  تصریح  وی 
قم  در  اما  است،  درصد   52 کشور  در  ازدواج 
وجود  زناشویی  زندگی  از  رضایت  درصد   50

دارد.
ازدواج  سن  رفتن  باال  اینکه  بیان  با  باقریان 
است،  ما  جامعه  اساسی  چالش های  از  یکی 
هزار   13 از  بیش   1390 سال  داد:  ادامه 
در  که  حالی  در  رسید  ثبت  به  قم  در  ازدواج 
سال 1399 این تعداد به حدود 8000 ازدواج 

کرد. پیدا  کاهش 
روند  به  اشاره  با  بهداشت  مرکز  فنی  معاون 
قم  در  ساکن  اتباع  میان  در  موالید  صعودی 
قم  در  تولد   5 هر  ازای  به  کرد:  خاطرنشان 
► است.    اتباع  به  متعلق  نوزادان  از  یکی 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  مدیر    ◄
عقیق  شهرک  اینکه  بیان  با  قم  صنایع دستی 
اشتغال  و  دانش بنیان  تولید،  بر  مبتنی  قم، 
ایجاد  آفرینی طراحی شده است، تصریح کرد: 
ایجاد  سنگ شناسی،  تخصصی  آزمایشگاه 
ایجاد  همچنین  و  حرفه ای  و  فنی  هنرستان 
تاسیس  زیورآالت،  کاربردی  و  علمی  دانشگاه 
کتابخانه تخصصی صنایع دستی و ساخت مراکز 
قم  عقیق  شهر  مختلف  بخش های  از  کارگاهی 

بود. خواهد 
علیرضا ارجمندی مدیر کل میراث  فرهنگی، 
جلسه  اولین  در  قم  صنایع دستی  و  گردشگری 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصادی،  کارگروه 
به  و  استانداری  کرامت  سالن  در  که  قم  استان 
ریاست سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم 
برگزار شد، با اشاره به هفته صنایع دستی اظهار 
آن  مغازه های  از  برخی  که  شمسه  بازار  کرد: 
گرفتن  قرار  دلیل  به  است  شهر  بانک  تملک  در 
)س(،  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  نزدیکی  در 

اختصاصی شهر  بازار  به  تا  دارد  باالیی  موقعیت 
شود. تبدیل  ایران  انگشتر 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی با بیان این  که حدود ۳۰۰ هنرمند 
بازار شمسه اعالم  برای استقرار در  انگشتر ساز 
احداث  عدم  داد:  ادامه  کرده اند،  آمادگی 
این  در  هنرمندان  حضور  مانع  تنها  برقی،  پله 
واحدها است و از شهرداری درخواست کرده ایم 
و  نصب  را  شمسه  بازار  برقی  پله  سرویس  تا 
راه اندازی و به تعهدات خود در این زمینه اقدام 

. کند
ملی  شهر  قم  که  این  به  اشاره  با  ارجمندی 
تولید  کارگاه  هزار  حدود  افزود:  است،  انگشتر 
زیور آالت و سنگ  تراشی است و ۱2۰۰ هنرمند 
فعالیت  به  مشغول  صنعت  هنر  این  در  شاغل 
هستند که زمینی حدود 2۰ هکتار در اتوبان قم 
صنف  مخصوص  عقیق،  شهرک  عنوان  با  تهران 

است. شده  گرفته  نظر  در  قم  ساز  انگشتر 
بر  این که شهرک عقیق قم، مبتنی  بیان  با  او 

طراحی  آفرینی  اشتغال  و  دانش بنیان  تولید، 
آزمایشگاه  ایجاد  کرد:  تصریح  است،  شده 
فنی  هنرستان  ایجاد  شناسی،  سنگ   تخصصی 
و  علمی  دانشگاه  ایجاد  همچنین  و  حرفه ای  و 
تخصصی  کتابخانه  تاسیس  زیورآالت،  کاربردی 
از بخش   صنایع دستی و ساخت مراکز کارگاهی 
► بود.    خواهد  قم  عقیق  شهر  مختلف  های 

قم  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد    ◄
مهدی  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با 
بسته  هزار   ۴ دقایقی،  اسماعیل  و  زین الدین 
همدلی  رزمایش  هشتم  مرحله  در  را  معیشتی 

کرد. توزیع  نیازمندان  بین  احسان  و 
رزمایش  هشتم  مرحله  مهر،  گزارش   به 
و  یاد  گرامیداشت  با  احسان  و  همدلی 
اسماعیل  و  الدین  زین  مهدی  شهید  خاطره 
سیدهاشم  آیت الله  حضور  با  امشب  دقایقی 
مدرسین  جامعه  رئیس  بوشهری  حسینی 
معاون  قریشی  سیدمهدی  قم،  علمیه  حوزه 
حجت  قم،  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
نمایندگی  مسؤول  اکبری  سیدحسن  االسالم 
مسئوالن  از  شماری  و  قم  سپاه  در  فقیه  ولی 
استانی در مصالی قدس برگزار و در آن ۴ هزار 

خانواده های  و  نیازمندان  بین  معیشتی  بسته 
امام  فرمان  اجرایی  به همت ستاد  کم برخوردار 

شد. توزیع  قم  در  )ره( 
در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
عمل  اهمیت  به  اشاره  با  آئین  این  از  بخشی 
دل  در  شادمانی  و  سرور  کردن  وارد  و  خیر 
مؤمنان در روایات اسالمی بیان داشت: بعد از 
واجبات الهی به هیچ امری مانند گرهگشایی و 

است. نشده  تاکید  مؤمنان  دل  کردن  شاد 
بوشهری  حسینی  هاشم  سید  الله  آیت 
به  معیشتی  بسته های  توزیع  داشت:  اظهار 
در  بیشتر  نزدیکی  و  پیوستگی  سبب  خود  نوبه 

است. جامعه  مردم  دل 
امام جمعه موقت قم یادآور شد: اسالم فقط 
دارای یک رکن شامل عبادات خاص مانند نماز 

و روزه و حج نیست؛ عبادات در منظومه فکری 
از  فراوانی دارد که یکی  و مصادیق  نماد  اسالم 
بندگی  و  عبادت  اجتماعی  بعد  آن  مهم  ابعاد 

است.
کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
جامعه  در  )ع(  بیت  اهل  سیره  و  فرهنگ  اگر 
بالین  به  سر  گرسنه  نفر  یک  شود،  نهادینه 
اهل  بهره مندی  و  زندگی  شرایط  نمی گذارد؛ 
آنها  اما  نبود  برابر  زندگی  امکانات  از  )ع(  بیت 
ضعیف ترین  اساس  بر  را  خود  مشی  همیشه 

می کردند. تنظیم  جامعه  افراد 
امام جمعه موقت قم تاکید کرد: حفظ عزت 
و  شیوه  کم برخوردار  و  نیازمند  افراد  کرامت  و 
و  کمک رسانی  در  الهی  اولیای  اساسی  مشی 
مستضعف  و  کم برخودار  افراد  از  گره گشایی 

است. بوده  جامعه 
وی ادامه داد: بر اساس روایتی از امام رضا 
را  دیگران  که  است  کسی  مردمان  بهترین  )ع( 
در زندگی خود شریک و بدترین مردم نیز فردی 
نداشته  او  زندگی  در  سهمی  دیگران  که  است 

باشند.
فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل  عبدی  احمد 
امام )ره( در قم نیز عنوان کرد: امروز هشتمین 
هزار   ۴ توزیع  با  احسان  و  همدلی  رزمایش 

می گیرد. انجام  معیشتی  بسته 
مهم  اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تقویت  قم  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
نیازمند  افراد  شناسایی  در  مردمی  گروه های 
خانواده های  به  معیشتی  کمک های  هدایت  و 

► است.   هدف 

چرا جوانان قمی رغبتی به ازدواج ندارند؟

کاهش ۳۹ درصدی آمار ازدواج در قم!

مدیرکل میراث  فرهنگی اظهار کرد:

طراحی شرکت عقیق قم مبتنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی

 ۴۰۰۰بسته معیشتی توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در قم توزیع شد
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ظرفیت پارکینگ ضلع شرقی 
حرم مطهر افزایش یافت 

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم از افزوده شدن 
ایستگاه  در  تغییرات  با  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  پارکینگ  ظرفیت 

داد. خبر  پارکینگ  این  اتوبوس 
قم،  شهردار  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
حسین شعبان زاده با اشاره به اصالح مسیر حرکتی و حذف ایستگاه 
اقدام  این  پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر اظهار داشت:  از  اتوبوس 
پارکینگ  اختیار  در  فضای  و  ظرفیت  حداکثر  از  بهره برداری  به منظور 

است. گرفته  صورت 
سفرها  افزایش  و  کرونا  به  ابتال  آمار  کاهش  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  و  نوروز  عید  از  بعد  و  قبل  زیارتی  شهرهای  مقصد  به  بخصوص 
پارکینگی و توقف گاه های موقت  مناسبت های مختلف کمبود فضای 

است. کرده  مشخص  حدودی  تا  را 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
پارکینگ های  احداث  جهت  مناسب  فضای  نبود  به  توجه  با  ازاین رو 
شهر  نقاط  سایر  به  ترافیک  هدایت  راهبرد  پیگیری  همچنین  و  جدید 
خصوص،  این  در  شهروندان  و  زائرین  نیاز  به  پاسخگویی  ضرورت   و 
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر در دستور کار  افزایش ظرفیت  طرح 

گرفت. قرار 
پارکینگ  تنها  مطهر  حرم  اطراف  پارکینگ های  از  اینکه  بیان  با  وی 
داشت،  را  ظرفیت  افزایش  و  تغییرات  ایجاد  قابلیت  شرقی  ضلع 
اتوبوس رانی،  سازمان  با  هماهنگی  ضمن  منظور  همین  به  افزود: 
شرقی  پارکینگ  در  قباًل  که  جمکران  مسجد  به  مطهر  حرم  ایستگاه 
دارای ایستگاه مبدأ و مقصد بود به پایانه بلوار شهید محمد منتظری 
در  تغییر  با  پارکینگ  فضای  و  منتقل  حجتیه  پل  مجاورت  در  واقع 
میزبان   ، اتوبوس ها  سابق  تردد  فضای  شدن  افزوده  و  حرکتی  مسیر 

شد. بیشتری  سواری  خودروهای 

واگذاری کامل خدمات 
تاکسیرانی قم به دفاتر پیشخوان 

دولت

قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
گفت: با توجه به واگذاری کامل ارائه خدمات تاکسیرانی قم به دفاتر 
است. واکسن  کارت  داشتن  به  منوط  خدمات  ارائه  دولت،  پیشخوان 
برون سپاری  اهمیت  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  نیک  علی 
و  آسان تر  بهتر،  به منظور دسترسی  تاکسیرانی  در حوزه  ارائه خدمات 
خلوت تر اظهار داشت: در این زمینه ۱۰۰ درصد خدمات تاکسیرانی 

است. واگذارشده  دولت  پیشخوان  دفاتر  به 
پروانه  صدور  شد:  یادآور  و  داد  قرار  موردتوجه  را  خدمات  این  وی 
سایر  و  تاکسی  نقل وانتقال  پروانه ها،  تمدید  و  تعویض  تاکسیرانی، 

است. واگذارشده  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  استعالمات 
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ادامه 
در  و  بوده  واکسن  کارت  ارائه  به  منوط  فقط  خدمات  این  انجام  داد: 
به  خدماتی  هیچ گونه  رانندگان،  توسط  واکسیناسیون  عدم  صورت 

نمی شود. ارائه  آنان 
از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
به ویژه  مسافرین  و  شهروندان  به  سرویس دهی  هنگام  رانندگان  سوی 
شرکت های  و  سازمان  بازرسین  توسط  ماسک،  از  استفاده  عدم  در 

بود. خواهد  همراه  الزم  برخورد  با   تابعه 

حمایت سپاه استان از اجرای برنامه های فرهنگی؛
چهره شهر با اقدامات آتش به 

اختیار تغییر می کند؟ 

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( استان قم گفت: سپاه استان 
و قرارگاه فرهنگی ۱9دی، با تمام ظرفیت، از برنامه های فرهنگی در 

سطح شهر حمایت می کند.
به  که  کرامت  بهشت  نمایشگاه  از  بازدید  در  موحد  محمدرضا  سردار 
 ۱9 فرهنگی  قرارگاه  دانشجویی  و  حوزوی  تشکل های  کمیته  همت 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  همکاری  با  و 
قطعًا  گفت:  است  برپاشده  زین الدین  شهیدان  طبقاتی  بوستان  در 
اقدامات خودجوش و آتش به اختیاِر فرهنگی بوده که می تواند چهره 
شهر را همان طور که موردنظر مقام معظم رهبری هست، نشان دهد.
وی ضمن تبریک ایام دهه کرامت و عرض خداقوت به برگزار کنندگان 
نمایشگاه بهشت کرامت افزود: ما به عنوان سپاه استان و نیز قرارگاه 
برنامه های  و  حرکات  چنین  از  ظرفیت،  تمام  با  ۱9دی،  فرهنگی 

کرد. خواهیم  حمایت  فرهنگی، 
نمایشگاه،  این  غرفه داران  با  گفتگو  و  بازدید  این  پایاِن  در  وی 
حوزه  در  بیشتر  و  بهتر  تحوالت  بودن  شاهد  از  امیدواری  ابراز  ضمن 
با  تا  کرد  خواهیم  پیگیری  شاءالله  ان  گفت:  اجتماعی   – فرهنگی 
سرویس  ساخت  نیز  و  بوستان  فضای  در  فرهنگی  ساختمان  ایجاد 
باشیم. داشته  منطقه  به شهروندان  بهتری  بهداشتی، خدمات رسانی 
مددجویان  دستاوردهای  که  کرامت”  “بهشت  نمایشگاه  است  گفتنی 
نمایش  به  را  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
گذاشته است، همزمان با میالد حضرت فاطمه معصومه علیهاالسالم 
شهید  شهرک  در  واقع  زین الدین  شهیدان  طبقاتی  بوستان  در 

شد. برپا  زین الدین 

سه بوستان جدید در منطقه ۶ 
قم احداث می شود

مدیر منطقه 6 شهرداری قم با اشاره به کم بودن سرانه فضای سبز این 
که  قدیمی  برخی ملک های  فرسوده  بافت  در  مقرر شده  منطقه گفت: 
برای ایجاد فضای سبز مناسب بوده را تملک کنیم که در این راستا سه 

ملک انتخاب شده و در حال طی روند اداری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری، احمد ترکمن با اشاره به اینکه منطقه 
ازلحاظ سرانه فضای سبز است اظهار  از کم سرانه ترین مناطق  ۶ یکی 
انجام شده  آن  در  و ساخت وسازها  است  قدیمی  منطقه  این  بافت  کرد: 

ولی برنامه ویژه ای برای افزایش سرانه فضای سبز آن نبوده است.
وی با بیان اینکه منطقه ۶ در محدوده قدیمی و بافت فرسوده قرار دارد 
امامزاده  خیابان  گفت:  است،  نگرفته  صورت  آن  در  مناسبی  توسعه  و 
بافت قدیمی و فرسوده  ابتدای کشاورز و قلعه کامکار در  تا  ابراهیم)ع( 
قرار دارند که متأسفانه در سنوات قبل هیچ گونه سرانه فضای سبز برای 

بافت قدیمی در نظر گرفته نشده است.
رایزنی  گذشته  سال  از  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری   ۶ منطقه  مدیر 
برای  شهر  شورای  اعضای  و  شهرداری  مسئوالن  با  مختلفی  جلسات  و 
رسیدگی به وضعیت این منطقه برگزارشده است، ابراز کرد: مقرر شد در 
بافت فرسوده برخی ملک های قدیمی که برای ایجاد فضای سبز مناسب 
بوده را تملک کنیم که در این راستا سه ملک انتخاب شده و در حال طی 

روند اداری است.
ترکمن ادامه داد: در طرح تفصیلی این منطقه زمین برای فضای سبز 
باید  ابتدا  که  می کند  مشکل تر  را  کار  موضوع  این  و  نشده  داده  قرار 
کاربری  تغییر  پنج  ماده  کمیسیون  در  سپس  و  گیرد  صورت  جانمایی 
انجام شود و در ادامه اگر مالکین توافق کنند که کار انجام می شود، واال 

شد. خواهد  طوالنی تر  روند  این 
وی خاطرنشان کرد: سرانه فضای سبز در منطقه ۶ به میزان یک و ۶ دهم 
به همین دلیل  و  بشمار می آید  این سرانه کمی  که  سرانه شهری است 
منطقه ۶ یکی از فقیرترین مناطق از نظر فضای سبز در قم و حتی در 
سطح کشور است؛ ولی در چند سال گذشته اقداماتی در جهت ایجاد 
شهرداری  برنامه های  با  راستا  همین  در  که  است  آغازشده  سبز  فضای 
این  در  جدید  بوستان های  ایجاد  دنبال  به  شهر  شورای  پیگیری های  و 

هستیم. منطقه 

خبـر خبـر

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰97۰ شماره   -رأی   ۱
در  رضا  فرزند  خردمندپور  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۸۸
شماره  ک  پال مترمربع   ۶۰/۴2 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴7۳/۱۴

سابق(  )خلج  ثابت  غفاری  ابوالفضل  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
 ۱۳۳۴/۰2/2۰ مورخ   2۴9۱۱ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری 

 )۱۳7۳2 الف  قم.)م   ۴ دفترخانه 
گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
گهی  آ روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ 

به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم 
تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره 
صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و 
بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند 

قدس(  و   )گویه 
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ اول:   انتشار  تاریخ 

۱۴۰۱/۰۳/2۳   : دوم  انتشار  تاریخ 
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به       ◄
در  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  دبیر  قم، 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  جلسه 
فرهنگ  ترویج  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی 
برگزار شد، گفت: ضعف بسیار  ایثار و شهادت 
زیادی در منابع مستند دفاع مقدس در استان 
بخش  در  همچنین  دارد،  وجود  احساس  قم 
در  خاصی  اقدام  هنوز  نیز  نوجوان  و  کودک 
اتفاق  استان  شهدای  ملی  کنگره  خصوص 

است. نیفتاده 
علی اکبر خوش گفتار اظهار داشت: شورای 
گذشته  سال  دو  طی  قم  شهر  خدوم  اسالمی 
بوده است. ملی شهدا  برگزاری کنگره  پای کار 
ادامه  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  دبیر 
رسانه ای  و  هنری  تولیدات  بخش  در  داد: 
برگزاری  خصوص  در  انجام شده  اقدامات 
است  ضعیف  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
این  برگزاری  از  قم  مردم  از  بسیاری  هنوز  و 

هستند. بی اطالع  باشکوه  کنگره 
در  زیادی  بسیار  ضعف  کرد:  اضافه  وی 
قم  استان  در  مقدس  دفاع  مستند  منابع 
بخش  در  همچنین  دارد،  وجود  احساس 
در  خاصی  اقدام  هنوز  نیز  نوجوان  و  کودک 
اتفاق  استان  شهدای  ملی  کنگره  خصوص 

است. نیفتاده 
بین المللی  دانشگاه  نخستین  راه اندازی 

و مقاومت جهاد 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
اظهار  جلسه،  این  در  نیز  قم  استان  مقدس 
مفقوده  حلقه  گذشته  سال های  طی  داشت: 
شهادت،  و  ایثار  حوزه  به  مربوط  اقدامات  در 

است. بوده  مردم نهاد  مؤسسات 
اشاره  با  پور  لقمان  علی  حجت االسالم 
مقدس،  دفاع  و  انقالب  باغ موزه  وضعیت  به 
زمان  از  سال  یازده  از  بعد  باغ موزه  این  گفت: 
مورد  آن  از  بخشی  هم اکنون  آن،  زنی  کلنگ 
اما  گرفته  قرار  مورداستفاده  و  بهره برداری 
مانند  اولیه  زیرساخت های  از  بسیاری  هنوز 
تکمیل نشده  و غیره  آرایی  محوطه سازی، موزه 

. ست ا
باغ موزه  وضعیت  از  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد،  رضایت  قم  مقدس  دفاع  و  انقالب 
سال های  طی  قم  شهرداری  کرد:  ابراز 
مسیر  در  زیادی  همکاری  و  مساعدت  اخیر 
آماده سازی این باغ موزه کرده اما برای تکمیل 
می رود  انتظار  الزم،  زیرساخت های  ایجاد  و 
ویژه ای  بودجه  ردیف  شهر  اسالمی  شورای 
دهد. اختصاص  فرهنگی  مجموعه  این  برای 
و  یادمان  ساماندهی  به  اشاره  با  پور  لقمان 
کرد:  اضافه  نبی)ع(  خضر  کوه  محوطه سازی 
ردیف  اختصاص  دلیل  به  قم  شهرداری  از 
و  پروژه قدردانی داریم  این  انجام  برای  بودجه 
داشته  ادامه  همراهی ها  قبیل  این  امیدواریم 
زمینه  این  در  شهری  تلویزیون  به زودی  باشد؛ 

شد. خواهد  فعال  و  نصب 
راه اندازی  مجوز  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  جهاد  بین المللی  دانشگاه  نخستین 
مقدس  دفاع  و  انقالب  باغ موزه  برای  مقاومت 
جذب  برای  آن  احداث  با  که  صادرشده  قم 
شد. خواهد  اقدام  مختلف  مقاطع  در  دانشجو 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
یک  باید  شد:  یادآور  قم   استان  مقدس 
شورای  و  شهرداری  بین  مشترک  فنی  کمیته 
فرهنگی  مؤسسات  آثار،  حفظ  شهر،  اسالمی 
تا  شود  تشکیل  مردم نهاد  سازمان های  و 
حوزه  پیرامون  های  سازی  تصمیم  و  برنامه ها 
به صورت  کمیته  این  قالب  در  شهادت  و  جهاد 

بگیرد. انجام  یکپارچه 
طول  در  قم  نقطه   ۳9 اینکه  بیان  با  وی 
باران  بمب  و  موشک  مورد  مقدس  دفاع  دوران 
شهدای  یک ششم  کرد:  تصریح  گرفت،  قرار 

می شود؛  شامل  دانش آموز  شهدای  را  قم 
تقدیم  نیز  شهیده   ۱۳2 استان  این  همچنین 
در  شهدایی  دنیا  کشور   ۱۳ از  و  کرده  انقالب 

می باشند. مدفون  قم  شهدای  گلزارهای 
هشت  هم اکنون  کرد:  عنوان  پور  لقمان 
هنر  مانند  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  رشته 
مقدس،  دفاع  در  جغرافیا  مقدس،  دفاع  در 

به  غیره،  و  مقدس  دفاع  در  جامعه شناسی 
و  مقدس  دفاع  گری  روایت  رشته  دو  همراه 
و  کارشناسی  مقطع  در  مقدس  دفاع  معارف 
کاردانی  مقطع  در  موزه داری  و  فرهنگی  امور 
قم  مقدس  دفاع  و  انقالب  باغ موزه  در 

است. شده  راه اندازی 
ویژه  ستادهای  مستمر  فعالیت 
شهادت و  ایثار  زمینه  در  قم  شهرداری 

امور  و  ارتباطات  مدیرکل  همچنین 
جلسه  دراین  نیز  قم  شهرداری  بین الملل 
سال های  از  قم  شهرداری  داشت:  اظهار 
فرهنگ  ترویج  برای  ویژه ای  ستاد  گذشته 
حجم  که  است  کرده  فعال  شهادت  و  ایثار 
دو  دوش  بر  آن  اقدامات  از  قابل توجهی 
فرهنگی  سازمان  و  زیباسازی  سازمان 

است. ورزشی  و  اجتماعی 
طراحی  داد:  ادامه  کالنترزاده  مهدی 
برجسته ها،  طرح  و  سردیس  نصب  و 
هوشمند  آسمانی،  کوچه های  دیوارنگاری ها، 
کوچه  هویتی  سند  و  شهدا  تابلوهای  سازی 
اکران  حجمی،  آثار  و  المان ها  نصب  شهید، 
مساعدت  شهدا،  خصوص  در  شهری  بنرهای 
فرهنگی،  فعالیت های  برگزاری  در  مالی 
حضرت  بهشت  و  شهدا  باغ موزه  فضاسازی 
پروانه  و  عوارضی  تخفیفات  )س(،  معصومه 
بوستان  احداث  شهدا،  خانواده  خصوص  در 
قرآنی،  درخت   ۶۰9۰ غرس  و  شهدا  یادمان 
پایان نامه ها  و  مردمی  ایده های  ترویج 
شهدا  فرهنگ  ترویج  خصوص  در  دانشگاهی 
و  جهادی  مؤسسات  و  مراکز  از  حمایت  و 
شهرداری  فعالیت های  از  بخشی  فرهنگی، 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  خصوص  در  قم 

است. بوده 
امور  و  ارتباطات  مدیرکل  گفته  به 
اجرای  و  طراحی  قم،  شهرداری  بین الملل 
کتاب،  چاپ  شهدا،  ویژه  سمپوزیوم های 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  زیرساخت های  تأمین 
در  حرم  مدافع  شهدای  یادمان  اجرای  شهدا، 
گردشگری،  تورهای  معصومه)س(،  بهشت 
سردار  و  زاده  فخری  شهید  یادواره  برگزاری 
زیارت  زیرساخت  ایجاد  سلیمانی،  قاسم  حاج 
اولین  مجازی شهدا، تولیدات رسانه ای، تولید 
سرود شهید محسن فخری زاده، تولید مستند 
هزار   2 از  بیش  برپایی  قم،  شهید  سرداران 
از  پشتیبانی  شهادت،  و  ایثار  حوزه  در  جشن 
نیز  استانی  جشنواره های  و  سرود  گروه های 
در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  راستای  در 
دستور کار شهرداری قم قرار داشته و بسیاری 

است. شده  انجام  آنها  از 
بزرگ ترین  به  تبدیل شدن  برای  قم  ظرفیت 

کشور در  جهاد  و  ایثار  محتوای  تولید  قطب 
عضو شورای اسالمی شهر قم طی سخنانی 
قم  شهرداری  و  شهر  شورای  داشت:  اظهار 
در  فرهنگی  فعالیت های  انجام  کمک کننده 
انحصاری  دهنده  انجام  صرفًا  و  است  قم  شهر 

. نیست
اشاره  با  استقامت  مرتضی  حجت االسالم 

قم  کرد:  تصریح  قم  شهر  خاص  ویژگی های  به 
خاستگاه  مانند  آن  خاص  ویژگی های  دلیل  به 
وجود  آن،  بودن  بین المللی  بودن،  انقالب 
این  به  متفاوتی  نگاه  غیره  و  علمیه  حوزه های 

دارد. شهر 
داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
به  باید  آن  در  موجود  ظرفیت های  دلیل  به  قم 
محتوای  تولید  عرضه  و  تولید  منبع  بزرگ ترین 
در  به خصوص  و  عقیدتی  مذهبی،  فرهنگی، 

شود. تبدیل  جهاد  و  ایثار  حوزه 
موجود  محدودیت های  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  باشد،  فرصت آفرین  می تواند 
کمیسیون  جلسه  بودن  مستمر  پیگیری 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  موضوع  با  قم 
و  اقدامات  فیزیکی  پیشرفت  بررسی  و 
مهم ترین  از  یکی  رو،  پیش  موانع  احصای 
در  فرهنگی  اقدامات  توفیق  پیش شرط های 

است. قم 
شهیدان  موزه  خانه  تبدیل شدن 

قم گردشگری  قطب  به  زین الدین 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
برای  داشت:  اظهار  نیز  قم  شهرداری  ورزشی 
و  گردشگری  تورهای  شهدا،  کنگره  برنامه های 
فرهنگ  حوزه  در  کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج 
در  اعتبار  تومان  میلیون   ۶۰۰ شهدا،  و  ایثار 

است. گرفته شده  نظر 
با  نژاد  طباطبایی  سیداحمد  حجت االسالم 
راحل  امام  تاریخی  بیت  ساماندهی  به  اشاره 
ظرفیت  این  گفت:  گذشته،  سال  چند  طی 
اقبال  با  گذشته  سال  چند  تا  که  تاریخی 
در  اصالحات  با  بود،  همراه  مخاطبان  اندک 
و  دائمی  نمایشگاه  برپایی  و  محوطه سازی 
به  هم اکنون  انجام شده،  طراحی های  سایر 
تاریخی  و  مذهبی  گردشگری  مراکز  از  یکی 

است. تبدیل شده  قم  شهر 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
موزه  خانه  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  ورزشی 
مهم  مراکز  از  یکی  به  زین الدین  شهیدان 
تبدیل  قم  شهر  دینی  و  مذهبی  گردشگری 
مردم  زیاد  رغبت  خاطر  به  داد:  ادامه  است، 
موزه،  خانه  این  از  جدید  نسل  به خصوص  و 
فخری  محسن  شهید  موزه  خانه  احداث  امر 
کار  دستور  در  نیز  هسته ای  شهدای  از  زاده 

دارد. قرار  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 
اولین  کرد:  خاطرنشان  نژاد  طباطبایی 
عنوان  با  شهادت  و  ایثار  حوزه  داستانی  فیلم 
شهید  زندگینامه  خصوص  در  رفاقت،  آخر 
طی  سازمان  این  ابتکار  به  کریمی  احمد 

► است.    انجام گرفته  اخیر  سال های 

در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم مطرح شد: 

بی اطالعی شهروندان قمی از برگزاری دومین 
کنگره ملی شهدا



◄     مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قم از آغاز به 
کار دوره سه روزه تربیت معلم راوی با عنوان زندگی به 
سبک شهدا در قم با هدف حضور فعال معلمان در امر 

جهاد تبیین خبر داد.
به گزارش  مهر، عبدالله صادق خانی پیش از ظهر 
یکشنبه در مراسم آغاز به کار دوره تربیت معلم راوی با 
همایش  سالن  در  که  شهدا«  به سبک  »زندگی  عنوان 
مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد با اشاره به اینکه 
عهده  در  که  می خواهد  خاصی  زبان  تربیت  و  تعلیم 
نرم  افسران جنگ  معلمان  کرد:  اظهار  است،  معلمان 
علیه دشمن هستند و با دانش آموزانی که مورد هجوم 

فرهنگی دشمنان قرار گرفته اند سر و کار دارند.
به  دست  توان  تمام  با  دشمن  داد:  ادامه  وی 
تحریف اسالم و انقالب زده و وظیفه ما در این شرایط 
و  است  حقایق  تبیین  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به 
بیان  برای  تبیین  واژه جهاد  از  به همین جهت  ایشان 

اهمیت این موضوع استفاده کردند که نشان می دهد 
ورود  عرصه  این  در  جدیت  با  دشمن  مقابل  در  باید 

. کنیم
بر  تاکید  با  قم  یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر 
دانش  برای  ویژه  به  تبیین  مقوله  وارد  ما  اگر  اینکه 
مسائل  می خواهد  که  طور  آن  دشمن  نشویم،  آموزان 
را برای آنان بیان می کند، گفت: بر این اساس امسال 
به  نسبت  بیشتری  وسعت  با  را  راوی  معلم  دوره  نیز 
سال های قبل با مشارکت مؤسسه حماسه ۱7، کنگره 
ملی شهدای استان قم و بنیاد حفظ و نشر ارزش های 
یک  ناحیه  برادر  و  خواهر  معلمین  برای  مقدس  دفاع 

می کنیم. برگزار 
اصالح  تحول،  سند  طبق  افزود:  خانی  صادق 
انقالب  و  نظام  و  دین  به  نسبت  آموزان  دانش  نگرش 
معلمان  و  است  پرورش  و  آموزش  ذاتی  وظایف  از 
مهمترین وظیفه را در این موضوع دارند که امیدواریم 

ای  برجسته  اساتید  از  بتوانند  روزه  سه  دوره  این  در 
خود  آموخته های  و  کرده  استفاده  شده اند  دعوت  که 

کار  به  مدارس  در  جدید  نسل  تربیت  و  رشد  برای  را 
► بگیرند.     
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رئیس هیات ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی قم 

انتخاب شد

روز  قم  استان  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیات  رئیس 
شد. انتخاب  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  با  یکشنبه 

رئیس  چشمه  باران  مهرعلی  حضور  با  مجمع  این  ایرنا،  گزارش  به 
مدیرکل  خانی  سانی  ابراهیم  و  ای  زورخانه  ورزش های  فدراسیون 
در  و  شد  برگزار  کل  اداره  این  جلسات  سالن  در  قم  جوانان  و  ورزش 
نهایت امیر فردی برای چهار سال به عنوان رئیس هیات ورزش های 

شد. برگزیده  قم  استان  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه 
از  را  رای   ۱۸ توانست  که  بود  هیات  ریاست  کسب  نامزد  تنها  فردی 

کند. دریافت  انتخاباتی  مجمع  اعضای  رای   ۱9 مجموع 
اعضای  رای  با  نیز  رئیسه  هیأت  اعضای  هم چنین  مجمع  این  در 
پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیات  انتخاباتی  مجمع 

شدند. انتخاب  قم  استان 
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در این مجمع گفت: بعد از 2 سال 
امروز  بود  نشده  برگزار  استان  ورزش  شورای  کرونا  شیوع  بدلیل  که 
شاهد برگزاری این شورا بودیم و تصمیمات خوبی در آن برای ورزش 

پهلوانی گرفته شد. و کشتی  ای  زورخانه  های 
در  پهلوانی  ورزش خانه  اندازی  راه  افزود:  خانی  سانی  ابراهیم 
شده  اتخاذ  تصمیمات  ترین  مهم  از  یکی  قم  استان  های  شهرستان 

بود. امروز  جلسه  در 

فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای با حمایت دولت 

امسال به خوبی تامین اعتبار 
شد

گفت:  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  فدراسیون  رئیس 
شد  اعتبار  تامین  خوبی  به  دولت  حمایت  با  امسال  فدراسیون  این 
هستیم. اعتبار  تامین  در  برتر  فدراسیون  پنج   جزو   ۱۴۰۱ سال  در  و 

مجمع  در  یکشنبه  روز  چشمه  باران  مهرعلی  ایرنا،  گزارش  به 
قم  استان  پهلوانی  و کشتی  ای  زورخانه  ورزش های  انتخابات هیات 
ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  رئیسی،  آیت الله  دولت  گفت: 
ما  بودجه  و  کند  پیدا  توسعه  ورزش  این  که  می کنند  کمک  المپیک 

شد. برابر   ۶ گذشته  سال 
مصوبات  قم  استان  ورزش  عالی  شورای  در  امروز  داشت:  اظهار  وی 
و  داشتیم  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  ورزش  حوزه  در  خوبی 
متولی  نهادهای  به  زودی  به  و  گرفت  قرار  تصویب  مورد  پیشنهادات 

شد. خواهد  ابالغ 
پهلوانی  ورزش  ترویج  برای  نیز  قم  استاندار  با  دیدار  در  افزود:  وی 
در  زورخانه  ایجاد  برای  استاندار  و  شد  گرفته  خوبی  تصمیمات 

داد. مساعد  قول  ندارند  زورخانه  که  هایی  شهرستان 
جایی  به  اقدام  ای  زورخانه  ورزش  به  توجه  کرد:  تاکید  چشمه  باران 
راستای تحقق  منویات رهبرمعظم  این ورزش در  توسعه  است چرا که 

است. انقالب 
وی گفت: آموزش و پرورش استان قم در شورای عالی ورزش استان 
باید  بسیج  و   مسلح  نیروهای   ، ها  دانشگاه  و  داد  خوبی  پیشنهادات 
خود  واقعی  جایگاه  به  باستانی  و  ورزش  ملی  این  که  کنند  کمک 

برسد.
افزود:  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  فدراسیون  رییس 
و در  آیینی وجود دارد  و  این ورزش ملی  به  نگاه خوبی در قم نسبت 
کشتی  و  ای  زورخانه  ورزش  که  این  است  اجماعی  نگاه  قم  استان 

یابد. توسعه  پهلوانی 
وی عنوان کرد: هر زورخانه ای که در کشور احداث شود فدراسیون 

خود را موظف به تجهیز آن  می داند.
که  است  ورزشی  فرهنگی  ای  زورخانه  ورزش  افزود:  چشمه  باران 
ولی  پوریای  امثال  و  و جوانمردی دارد  تربیتی در مرام  پهلوانی  نقش 

است. دیده  خود  در  را  تختی  پهلوان  جهان  و 
کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  هیات  انتخاباتی  مجمع  پایان  در 
ریاست  برای  سال  چهار  مدت  برای  فردی  امیر  قم،  استان  پهلوانی 

شد. انتخاب  هیات  این 

خبـر

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۱5۶۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱۸7۴ شماره  رأی  ۱ـ 
بنا شده  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  آقامعلی در قسمتی  آقای فضلعلی معصومی قوام فرزند 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2۳2۴ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع  بمساحت9۶ 

 )۱۳۸7۶ الف  م  دفتر۱۰.)   92 صفحه  بیگدلی  ضیائی  محمدحسین  از  الواسطه  مع  خریداری 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۰57۴ خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰2۳۰2 رأی شماره  2ـ 
زهرا یوسفی  فرزند حسن علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱5۰ 
مترمربع پالک شماره 2۶9 فرعی از 2۱۳9 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از اباصلت آب روشن صفحه ۶۴ دفتر ۱۳9.) م الف ۱۳۸77( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۰5۱2 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰2۰۱9۱95 شماره  رأی   -۳  
خانم آتیه جانعلی زاده  فرزند محمد حسین  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

بمساحت 7۸ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱9۴۱/۱۴7 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 
الف ۱۳۸7۸(  طی سند قطعی صفحه 9۱ دفتر 25۸.) م 

به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۰7۴۴ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱9۰5 مربوط 
بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  اکبر  فرزندعلی  محمد حمیدآبادی شراهی  
بمساحت 22/75 مترمربع پالک شماره فرعی از ۱95۰/2۳۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
و جالل  و مهدی  فریدون  و  منیر  و  فریبا  و  پروانه  و  مهناز  و  گلناز  و  فرحناز  از  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 
اله(. ) م  الدین و فخرالدین و عابدین شهرت همگی کمیجانی بزچلویی صفحه ۱59 دفتر ۴5۶ ) کمافرض 

)۱۳۸79 الف 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۰99۰  5- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰2۰۱7۸۳2 مربوط 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حسن  فرزند  صفری   علیرضا 
۱۶۰مترمربع پالک شماره فرعی از 2۱۱۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الف ۱۳9۰۳(  م  زندوچائی.)  اکبر  از علی  الواسطه 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۰27۰  ۶- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰2۰۱7۴۳2 مربوط 

به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حسین  فرزند  چاقری   احمدی  حسن 
مساحت ۶۰/۳۶مترمربع پالک شماره فرعی از 2۳72/۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

الف ۱۳9۰۴(  م  از مصطفی حیدری صفحه ۱9۳ دفتر ۱5.)  الواسطه  و خریداری مع 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 
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عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

از  یکی  ستوده  خانم  با  همراه       ◄
سازندگی  بسیج  اشتغالزایی  تسهیل گران 
خانم  منزل  راهی  وی  هماهنگی  با  و  قم 
اراده ای  اگر  شاید  شویم.  می  صالحی راد 
را  او  می توانست  معلولیت  نداشت،  قوی 
کند  تبدیل  نیازمند  و  گوشه گیر  فردی  به 
خودش  شخصی  کارهای  تنها  نه  حاال  اما 
برای  کارآفرینی  با  بلکه  می دهد  انجام  را 
برای  الگویی  به  و  کرده  درآمدزایی  خود 
توسعه  سودای  و  شده  تبدیل  جامعه 
افراد  به کارگیری  و  کارگاه کوچک خیاطی 

می پروراند. سر  در  هم  را  دیگر 
از  بیش  میرشریفی:  سیدمحمدهادی 
و  گذاشته  سر  پشت  را  عمرش  از  بهار   60
فلج  دچار  حادثه ای  اثر  بر  قبل  سال  چند 
از  بعد  است.  نخاعی شده  عارضه  و  کامل 
بهبود  سنگین  جراحی  عمل  مرحله  چند 
تنها  تقریبا  حاال  و  نکرده  پیدا  چندانی 

می کند. زندگی 
شاید اگر اراده ای قوی نداشت، این از 
را  او  می توانست  معلولیت  و  کارافتادگی 
کند،  تبدیل  نیازمند  و  گوشه گیر  فردی  به 
خودش  شخصی  کارهای  تنها  نه  حاال  اما 
و  کرده  کارآفرینی  و  می دهد  انجام  را 
سودای  بلکه  دارد،  خود  برای  درآمدی 
و  خود  خیاطی  کوچک  کارگاه  توسعه 
را  دیگر  افراد  به کارگیری  و  دادن  آموزش 
هم در سر می پروراند. فاطمه صالحی راد، 
با همه وجود معنا  بانویی است که امید را 
دیگران  برای  الگویی  توانسته  و  کرده 

. شد با
از  یکی  ستوده  خانم  با  همراه 
سازندگی  بسیج  اشتغالزایی  تسهیل گران 
خانم  منزل  راهی  وی  هماهنگی  با  و  قم 
پله های  از  وقتی  شویم.  می  صالحی راد 
خیاطی  کارگاه  با  رفتیم،  پایین  زیرزمین 
از  بخشی  که  شدیم  مواجه  کوچکی 

بودن  مرتب  و  منظم  بود.   وی  منزل 
از  نشان  که  بود  نکته ای  اولین  محیط 
صاحب خانه  محکم  اراده  و  فراوان  امید 
در  کار داشت،  در  موفقیت  و  برای جدیت 
را  موفق  بانوی  این  با  ما  گفت وگوی  ادامه 

. نید ا می خو
لطفا  خداقوت،  و  سالم  عرض  ضمن 
درباره  کمی  و  کنید  معرفی  را  خودتان 
دهید. توضیح  خودتان  زندگی  وضعیت 

این که  از  و  دارم  سالم  عرض  هم  من   -
می کنم.  تشکر  آوردید،  تشریف  این جا  به 
سال   62 و  هستم   صالحی راد  فاطمه 
حادثه ای  اثر  بر  قبل  سال  چندین  دارم. 
فلج  بیماری  دچار  آمد  پیش  برایم  که 
کامل شدم و اگر چه آن زمان متاهل بودم 
اوایل  می کنم.  زندگی  تنها  آن  از  بعد  اما 
عمل  چند  که  وضعیت  این  آمدن  پیش 
مرتب  بودم،  گذاشته  سر  پشت  را  جراحی 
شرایط  تسلیم  نباید  که  می گفتم  خودم  با 
شوم و باید حرکت کنم و کارهای شخصی 
زحمت  و  سختی  با   دهم.  انجام  خودم  را 
لطف  به  و  آمدم  پایین  تخت  روی  از  زیاد، 
خدا به تدریج توانستم عالوه بر اداره امور 

باشم. داشته  هم  درآمدی  شخصی، 
معلولیت  دچار  که  فردی  عنوان  به 
برخورد  هستید،  حرکتی  و  جسمی 

است؟ چگونه  شما  با  اطرافیان 
که  افرادی  و  اطرافیان  از  بسیاری 
متعجب  می بینند،  را  من  فعالیت های 
چه  می گویند  صراحت  به  و  می شوند 
این  وجود  با  که  داری  خوبی  روحیه 
اجتماعی  فعالیت  جسمی،  وضعیت 
از  و  می آیند  اینجا  به  زیادی  افراد  داری. 
دیدن کیفیت کارهای من تعجب می کنند 
هم  بعضی  می شوند.  دائمی  مشتری  و 
و  تجربه  می کنند  درخواست  که  هستند 
دهم. آموزش  آن ها  به  را  خودم  مهارت 

شروع  را  خیاطی  کار  زمانی  چه  از 
؟ ید کرد

قبل  سال   25 حدود  از  خیاطی  با  من 
معلولیت  دچار  وقتی  اما  داشتم.  آشنایی 
خودم  برای  درآمد  ایجاد  فکر  به  شدم، 
آشنایی  هم  قالیبافی  با  البته  افتادم. 
ای  نقشه  نوع  توانم همه  و می  کامل دارم 

اما چون در کار خیاطی مشتری  ببافم.  را 
از  که  هایی  خانم  و  داشتم  بیشتری  های 
تولیدات من  از  بودند  و بستگان  اطرافیان 
االن  و  دادم  ادامه  را  آن  کردند،  استقبال 
به صورت  را  خیاطی  کار  که  است  سال   6

ام. کرده  شروع  جدی 
با بسیج سازندگی چطور آشنا شدید 

و چه کمکی به شما کردند؟
طریق  از  قبل  سال  دو  حدود 
مطلع  داشتند  ارتباط  که  خانم هایی 
صاحب  حضرت  نام  به  صندوقی  که  شدم 
بسیج  توسط  که  دارد  وجود  الزمان)عج( 
می  وام  اعضا  به  و  شده  ایجاد  سازندگی 
خیاطی  چرخ  بر  عالوه  هم  من  دهد. 
حرفه  سردوز  چرخ  یک  به  نیاز  خودم 
را  خریدش  توان  زمان  آن  که  داشتم  ای 
نداشتم. اما وقتی عضو این صندوق شدم 
چرخ  و  کردم  دریافت  وامی  آن  طریق  از 
این  از  می توانم  حاال  خریدم.  را  سردوز 

کنم. استفاده  هم  ظرفیت 
آیا حمایت دیگری هم از شما داشتند؟

بله. گروه جهادی بانوان به من سر می 
زنند و اگر نیاز به کمک داشته باشم انجام 
می  که  دیگری  خوب  کمک  دهند.  می 
و  در فروش محصوالت  این است که  کنند 
دایر  که  هایی  نمایشگاه  در  من  تولیدات 
این  از  من  و  دارند  همکاری  کنند،  می 

می کنم. تشکر  آن ها  از  هم  بابت 
بجز بسیج سازندگی از جای دیگری 

هم تسهیالت دریافت کرده اید؟
نامه ای  قم،  به  دولت  اخیر  سفر  در 
بعد  مدتی  که  نوشتم  جمهور  رئیس  برای 
 15 مبلغ  اعطای  با  اعالم کردند  پاسخ  در 
اما  است  شده  موافقت  وام  تومان  میلیون 

را  آن  نتوانسته ام  خودم  شرایط  دلیل  به 
کنم. دریافت 

نیروی  یا  هستید  تنها  کارگاه  این  در 
کرده اید؟ کارگیری  به  هم  دیگری 

خیاطی  کارگاه  هم  و  منزل  هم  اینجا 
از  نفر  یک  حاضر  حال  در  و  است  من 
خانم هایی که چند سال هست با هم آشنا 
دو  و  می کند  کمک  من  به  کار  در  هستیم 
نفری اینجا را اداره می کنیم. ایشان، هم 
در تهیه پارچه و وسایل مورد نیاز و هم در 

دارد. همکاری  تولیدات  فروش 
مورد  که  شود  فراهم  شرایطی  اگر 
چه  بگیرید،  قرار  بیشتری  حمایت 

دارید؟ درخواستی 
حاضر  حال  در  من  مشکل  مهمترین 
به  می کنم.  کار  آن  در  که  است  محیطی 
در  هستم  ناچار  اقتصادی  شرایط  دلیل 
همین زیرزمین که زندگی می کنم کار کنم 
و بخاطر پله هایی که دارد و حمل و نقل و 
دشوار  بسیار  من  برای  را  بیرون  به  تردد 
یک  که  می افتد  اتفاق  گاهی  است،  کرده 
مشتری ها  نمی شوم.  خارج  اینجا  از  ماه 
سفارش  دادن  یا  تولیدات  دیدن  برای  هم 
برای آن ها هم  به همین مکان می آیند که 
که  شود  فراهم  شرایطی  اگر  است.  سخت 
مناسب تری  جای  من  کار  و  زندگی  محل 
خودم  شخصی  نقل  حمل  و  تردد  نظر  از 

دیگر  موضوع  است.  بهتر  بسیار  باشد، 
است  پارچه  ویژه  به  اولیه  مواد  تهیه  بحث 
افزایش  و  موجود  تورم  به  توجه  با  که 
می شود. دشوارتر  ما  کار  روز  هر  قیمت ها 
آمادگی  شود،  فراهم  شرایط  اگر 
دارید؟ را  خود  کارگاه  دادن  توسعه 
عالقه  که  هستند  زیادی  افراد  بله، 

ارتباط  من  با  مهارت آموزی  برای  دارند 
عالیق  جزو  هم  موضوع  این  باشند  داشته 
من است و دوست دارم خدمتی به جامعه 
شده  انجام  هم  پیگیری هایی  دهم.  انجام 
تسهیالت  از  بتوانم  اینکه  برای  است. 
باید  ابتدا  کنم  استفاده  فنی و حرفه ای 
کنم  شرکت  مربیگری  آزمون  در  خودم 
تالش  سازندگی  بسیج  که  است  مدتی  و 
برای  بنده  مشکل  به  توجه  با  تا  می کند 
محل  همین  در  فنی وحرفه ای  از  تردد، 

بگیرند. آزمون  من  از  و  شوند  حاضر 
نمی  می کنند  فکر  که  افرادی  برای 
به  امید  و  کنند  کارآفرینی  توانند 

دارید؟ حرفی  چه  ندارند،  اشتغال 
مشکلی  هیچ  بگویم  نمی خواهم 
برای  افراد  اما  ندارد  وجود  جامعه  در 
حرکت  و  تالش  باید  موفقیت  به  رسیدن 
من  توصیه  مهمترین  این  باشند،  داشته 
موفقیت  در  گام  اولین  من  نظر  به  است. 
داشته  مهارتی  اگر  است.  مهارت آموزی 
خودمان  پای  روی  می توانیم  هم  باشیم، 
داشته  درآمد  و  کنیم  کار  و  بایستیم 
محصول  یک  تولید  با  اینکه  هم  و  باشیم 
داشته  اجتماعی  فعالیت  یک  خدمت،  یا 
آن  دادن  آموزش  با  آن  بر  عالوه  باشیم. 
خدمت  هم  دیگران  به  می توانیم  مهارت 

► کنیم.   

همراه با یکی از تسهیل گران اشتغالزایی بسیج سازندگی قم؛

●  بانوی معلولی که امید را با همه وجود معنا کرده است    ●

◄     علی اکبر شفیعی، مهدی تاجیک 
به عنوان  به ترتیب  بختیاری  اکبر  علی  و 
رسانه  بسیج  فرهنگیان،  بسیج  مسئوالن 
تکریم  قم  استان  سپاه  مداحان  بسیج  و 
سید  و  شمس  داوود  بیاتی،  حسن  و 
این  جدید  مسئوالن  عنوان  به  جّدا  رضا 

شدند. معرفی  سازمان ها 
استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئول  سه  معارفه  و  تکریم  مراسم  قم، 
از  جمعی  حضور  با  قم  استان  سپاه  در 

کبیری پور  مهدی  جمله  از  مسئوالن 
در  استان  سپاه  فرمانده  جانشین 

شد. برگزار  ثارالله  حسینیه 
بر  تاکید  با  سخنانی  طی  پور  کبیری 
امروز  شرایط  در  دشمن  با  مقابله  اینکه 
توطئه های  و  روش ها  شناسایی  نیازمند 
علوم  از  گاهی  آ آن  دنبال  به  و  دشمن 
تالش  باید  کرد:  اظهار  است،  شناختی 
با  مقابله  برای  نوین  ابزارهای  از  تا  کنیم 

شویم. بهره مند  دشمن 

مسئوالن  زحمات  از  تقدیر  ضمن  وی 
بسیج  جدید  مسئوالن  برای  سابق، 
مداحان  بسیج  و  رسانه  بسیج  فرهنگیان، 

کرد. موفقیت  آرزوی 
شفیعی  اکبر  علی  مراسم  این  در 
فرهنگیان  بسیج  سابق  مسئول  به عنوان 
مسئول  به عنوان  بیاتی  حسن  و  تکریم 

شد. معرفی  مجموعه  این  جدید 
مسئولیت  این  از  پیش  شفیعی 
بسیج  کنار  در  نیز  را  دانش آموزی  بسیج 

فرهنگیان بر عهده داشته است که از این 
دانش آموزی  بسیج  سازمان  در  فقط  پس 

داشت. خواهد  فعالیت 
مسئول  تاجیک  مهدی  همچنین 
این  در  قم  استان  رسانه  بسیج  سابق 
به عنوان  شمس  داوود  و  تکریم  مراسم 
را  خود  کار  مجموعه  این  جدید  مسئول 
آغاز کرد و تاجیک نیز ادامه فعالیت خود 
خواهد  دنبال  قم  فارس  خبرگزاری  در  را 

. کرد

سابق  مسئول  بختیاری  اکبر  علی 
مورد  مراسم  این  در  نیز  مداحان  بسیج 
جّدا  رضا  سید  و  گرفت  قرار  تجلیل 
مداحان  بسیج  جدید  مسئول  به عنوان 

شد. معرفی  قم  استان  سپاه 
نیز  بختیاری  می شود،  خاطرنشان 
مدیرکل  جانشین  به عنوان  پس  این  از 
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
خواهد  ادامه  را  خود  فعالیت  قم،  استان 

► داد.     

●  تکریم و معارفه سه مسئول در سپاه استان قم     ●

●  دوره تربیت معلم راوی با عنوان زندگی به سبک شهدا در قم آغاز شد    ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹۸7   

یک مسوول در مرکز بهداشت:
موردی از ابتال به بیماری تب 

کریمه کنگو در قم گزارش نشده 
است

به  راجع  خارجی  گردشگران  و  دنیا  مردم  که  کردید  تصور  حال  به  تا 
طرز  بر  تاثیری  چه  رسانه  شما  نظر  به  می کنند؟  فکر  چگونه  ایران 
اکثر  جواب  است؟  گذاشته  ایران  به  نسبت  غیرایرانی  شهروندان  فکر 
چالش های  ایران،  بین المللی  روابط  نیست؛  مثبت  سواالت  نوع  این 
ضعف های  به   ۱۴۰۱ سال  در  ایران  ردشگری  منفی  اخبار  مختلف، 
همچون  همسایه  کشورهای  به  نسبت  ایران  زیرساختی  و  رسانه ای 
وضعیت  از  کامل  تصویری  گزارش  این  بررسی  کرده.  اشاره  ترکیه 

می کند. ایران  گردشگری  فعلی 
ایران را با فرهنگ غنی و تمدن گسترده آن بشناسیم

تمام  تجربه  بررسی  که  کردند  سفر  ایران  کشور  به  زیادی  گردشگران 
کسانی  اکثر  که  است  این  مهم  موضوع  اما  نیست  پذیر  امکان  آن ها 
که به ایران سفر کرده اند تجربه و حس مثبتی از این کشور و مردمش 
اجتماعی  صفحات  در  را  سفرشان  تجربه  افراد  این  نموده اند.  کسب 
خود به اشتراک گذاشتند و اشتیاق سفر به ایران را در دل گردشگران 

نمایند. زنده  بیش تری 
داشتن رسانه و زیرساخت های مناسب برای معرفی کشور ایران امری 
تاریخی غنی  و  فرهنگی  ماندن هویت  ناشناخته  است.  الزامی  و  مهم 
توسعه  برای  راهکاری  ایران  کشف  تجربه  شاید  است.  ناعادالنه  ایران 

باشد. گردشگری  پایدار 

مصرف کودهای فسفاته و پتاسه 
در قم ۱۴ برابر افزایش یافت

مصرف  گفت:  قم  استان  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
با  استان  در  سال جاری  اول  ماهه  دو  در  پتاسه  و  فسفاته  کودهای 

بوده است. مواجه  برابری   ۱۴ افزایش 
 ۴5 در کاهش  اتخاذ شده  تصمیم های  پیرو  بیان داشت:  زند  حسین 
درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه از ابتدای سال جاری توسط 
وزارت جهاد کشاورزی، شاهد افزایش معنادار میزان مصرف کودهای 
مصرف  میزان  که  گونه ای  به  هستیم  استان  کشاورزان  توسط  مذکور 
سال جاری  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  در  پتاسه  و  فسفاته  کودهای 

داشته است. افزایش  برابر   ۱۴ قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
مذکور  کودهای  مصرف  متوسط  میزان  چند  هر  کرد:  اشاره  وی 
مصرف  رشد  لیکن  است  ابالغی  استاندارد  مقادیر  از  کمتر  همچنان 
سابقه  بی  اخیر  سنوات  به  نسبت  سال جاری  در  کودی  گروه  دو  این 
می باشد. کشاورزی  نهاده های  در  مصرف  پر  سال  یک  کننده  بیان  و 

کرد:  تصریح  قم  استان  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
افزایش معنادار مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در سال جاری منجر 
ارتقاء سالمت جامعه  و  افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی  به 

شد. خواهد 
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای دقیق و کامل 
در  شرکت  این  توسط  یارانه ای  شیمیایی  کودهای  کیفی  کنترل  نظام 
استان، گفت: کلیه فرایند تامین، توزیع و مصرف کودهای شیمیایی 
"سامانه  چهارچوب  در  دولت  توسط  شده  توزیع  و  تدارک  یارانه ای 
می گیرد  صورت  کامل  و  دقیق  کنترل  و  نظارت  با  و  کیفی"  کنترل 
دارای  کودی  چنانچه  و  است  برخوردار  ممکن  کیفیت  باالترین  از  و 
چرخه  از  و  شناسایی  سیستماتیک  طور  به  باشد  نامناسب  کیفیت 

شد. خواهد  خارج  توزیع 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال ۸5۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می دهند 
روستاییان  اشتغال  درصد   5۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 

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

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  واقع در بخش یک   از9۴۶۴ اصلی  2/۳۳ فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باشد،  در  فرزند رمضان می  ابوالحسنی    زهرا  بنام  که   5 – پالک   ۱۳ فرعی   –  ۳۱ – کوچه  یاسر  55 متری عمار  اراضی 
نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۳/2۱ مورخ   ۱/2795 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان 
به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱2 الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/2۰ مورخ  دوشنبه  روز 
و ساعت مقرر در محل  روز  اعالم می دارد که در  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  اطالع 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
مدت  ظرف  متعرض   7۳/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   2۰ ماده  طبق 
به این  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  یک ماه پس 

 )۱5۳2۳ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/2۳ 
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779 فرعی از۱۰۴7۳ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
اراضی نوبهار – کوچه ۶ – کوچه شقایق - پالک 2 که بنام محمد رضا نیک جوی  فرزند محمدتقی می باشد،  در جریان 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  از طرفی مطابق  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  ثبت است 
عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/2۸۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/22 تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱2 الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
7۳/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  2۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱5۳22 الف  نماید./ )م 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/2۳ 
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سازمان  محققان  مطالعات  نتایج       ◄
دریاچه  چهار  روی  بر  کشور  نقشه برداری 
کاهش  با  مناطق  می دهد  نشان  کشور 
شدت  افزایش  با  دریاچه ها،  مساحت 

هستند. مواجه  ریزگردها 
مهرنوش امتی از محققان نقشه برداری 
کشور  نقشه برداری  سازمان  ژئوماتیک  و 
حال  در  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفتگو  در 
به  تبدیل  کشور  در  ریزگرد  پدیده  حاضر 
گفت:  است،  شده  زیستی  محیط  چالش 
با  مواجهه  در  کشور  شهرهای  از  بسیاری 
برخی  در  آنکه  ضمن  هستند،  پدیده  این 
شده  تشدید  ریزگرد  پدیده  شهرها  از 

است.
دارای  پدیده  این  اینکه  بیان  با  وی 
است،  خارجی  و  داخلی  منشا  دو 
ریزگرد  خارجی  کانون های  کرد:  اظهار 
سعودی،  عربستان  بیابان های  شامل 
و  اردن  عراق،  کشورهای  بیابانی  مناطق 
اخیر  سال های  در  ولی  می شود،  سوریه 
سیاست های  اجرای  برای  ترکیه  کشور 
را  سدسازی  پروژه  خود  آبخیزداری 
اجرایی کرده است و بر این اساس بر روی 
سدهایی  فرات  و  دجله  چون  رودهایی 
احداث شد و این امر سبب کاهش این دو 
اراضی کشاورزی  به  آب رسانی  و عدم  رود 

است. شده  آنها  پیرامون  
شدن  خشک  کرد:  نشان  خاطر  امتی، 
کانون های  شدن  تشکیل  موجب  اراضی، 
شده  سوریه  و  عراق  کشورهای  در  ریزگرد 

است.
به بروز طوفان های  با اشاره  این محقق 
ریزگرد در روزهای ۱۶ تا ۱9 فروردین ماه 
جاری در کشور، خاطر نشان  کرد: منشا 
این پدیده از کشورهای سوریه و عراق بود 
پدیده  این  نقشه های  تهیه  به  اقدام  که 

کردیم.
سمت  از  ریزگردها  بیشتر  وی،  گفته  به 
جنوب و جنوب غربی وارد کشور و از شرق 

کشور خارج می شود.
داخلی منشا  با  ریزگردها  مطالعات 

داخلی  منشا  به  اشاره  با  امتی 
و  تاالب ها  نیز  کشور  در  گفت:  ریزگردها، 
هستند،  شدن  خشک  حال  در  دریاچه ها 
به  نیز  زمینی  زیر  آب های  آنکه  ضمن 
از  و  می شود  برداشت  بی رویه  صورت 
در  نیز  گیاهی  پوشش های  دیگر  سوی 
است  حالی  در  اینها  و  است  نابودی  حال 
در  ریزگردها  بروز  عامل  مهمترین  که 
آن  افزایش  رو  روند  و  خشکسالی   کشور، 
است. گیاهی  پوشش  تخریب  همچنین  و 
سال  خردادماه  در  کرد:  اضافه  وی 
عنوان  تحت  نامه ای  آیین  گذشته 
پدیده  مدیریت  و  پیشگیری  "هماهنگی 
به  وزیران  هیات  توسط  غبار"  و  گرد 
از  برخی  آن  اساس  بر  و  رسید  تصویب 
این  با  درگیر  وزارتخانه ها  و  سازمان ها 
سازمان های  این  از  یکی  و  شدند  طرح 
است. بودجه  و  برنامه  سازمان  درگیر، 
از  یکی  را  برداری  نقشه  سازمان  امتی 
بودجه  و  برنامه  سازمان  مجموعه های  زیر 
بر  آیین نامه  این  در  داد:  ادامه  و  دانست 
پیشگیری،  برای  نوین  تکنیک های  اتخاذ 
تاکید  ریزگرد  پدیده  با  مقابله  و  مدیریت 
از  استفاده  با  ما  رو  این  از  بود؛  شده 
عنوان  به  مکانی،  اطالعات  و  نقشه ها 
حین  پیش،  در  اجرایی  مدیریت  بازوی 
می توانیم  ریزگرد  پدیده  وقوع  از  پس  و 
این  بررسی  رو  این  از  کنیم،  نقش  ایفای 
پدیده در دستور کار سازمان نقشه برداری 

دارد. قرار 
این  در  کرد:  نشان  خاطر  محقق  این 
ماهواره ای  تصاویر  پردازش  با  ما  راستا 
سامانه  دور(  از  سنجش  )تکنیک 
کردیم  اندازی  راه  را  وبی  تحت  اتوماتیک 
تهیه  چون  ماموریت هایی  آن  متعاقب  و 
به  و  کشور  سطح  در  ریزگرد  توزیع  نقشه 
تهیه  زمانی،  بازه های  در  استانی  تفکیک 

گزارش های آماری از پدیده ریزگرد و تهیه 
تعریف  را  ریزگرد  وقوع  تکرار  نقشه های 

. یم کرد
داخلی  ریزگرد  کانون های  بررسی  وی 
سازمان  اقدامات  دیگر  از  را  خارجی  و 
ریزگردها  زمینه  در  کشور  برداری  نقشه 
عنوان کرد و افزود: ما در این طرح عالوه 

خارجی،  ریزگردهای  کانون  نقشه  تهیه  بر 
به بررسی و تهیه نقشه های خشکی  اقدام 
دریاچه ها و خشکسالی های کشور کردیم.
 ۱۳99 سال  در  کرد:  اضافه  امتی 
کرمان  استان  جنوب  در  جازموریان  در 
طوفان شنی رخ داد که بسیاری از مناطق 
کشاورزی آسیب دیدند و از بین رفتند؛ از 
در  نیز  خدماتی  تا  برآمدیم  درصدد  رو  این 
زمینه تهیه نقشه ها در بعد از وقوع طوفان 
زمینه  در  نقشه ها  این  دهیم.  ارائه  ریزگرد 

دارد. کاربرد  خسارت  میزان  برآورد 
با  برداری  نقشه  سازمان  محقق  این 
اساس  بر  نقشه ها  این  اینکه  بر  تاکید 
شد:  یادآور  شد،  تهیه  ماهواره ای  تصاویر 

و  شده  اجرایی  تاکنون  طرح ها  این  همه 
قادریم  شد،  ایجاد  که  زیرساخت هایی  با 
کشور  وارد  که  ریزگردی  تطوفان  هر  در 

کنیم. تهیه  را  آن  نقشه های  می شود، 
ریزگرد  طوفان  بروز  به  اشاره  با  امتی 
با  ادارات،  و  مدارس  تعطیلی  و  تهران  در 
سطح  در  پدیده  این  نقشه  اینکه  بر  تاکید 

نشان  خاطر  شد،  تهیه  کشور  و  استان ها 
که  هستیم  درصدد  آن  بر  عالوه  کرد: 
وقوع پدیده ریزگرد را در کشور پیش بینی 
قبل  روز  دو  یکی  که  این صورت  به  کنیم؛ 
از ورود به کشور، بتوانیم آن را پیش بینی 
کنیم. رسانی  اطالع  مسؤوالن  به  تا  کنیم 

درگیری بیشترین  با  شهرهای 
کلیه  تقریبا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
درگیر  اخیر  سال های  در  کشور  شهرهای 
اساس  بر  گفت:  شده اند،  ریزگرد  پدیده 
زمانی  بازه  یک  در  شده  انجام  برآوردهای 
به  قم  چون  استان هایی   ۱۴۰۰ سال  در 
قم،  دریاچه  خشکسالی  وضعیت  دلیل 
خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  سمنان، 
هرمزگان،  خوزستان،  اصفهان،  جنوبی، 
درگیری  بیشترین  بوشهر  و  کرمان  فارس، 

دارند. را 
ما  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  امتی 
دستور  در  را  ریزگردها  بینی  پیش  طرح 
در  آن  برای  که  مدلی  و  دادیم  قرار  کار 
دانشگاه  مدل  اساس  بر  شده،  گرفته  نظر 
آتن است و این مدل قادر است بر اساس 
از  قبل  روز  دو  تا  یک  ماهواره ای  تصاویر 
وقوع طوفان های ریزگرد را اعالم می کند.
برای  ما  کرد:  نشان  خاطر  محقق  این 
ماهواره  تصاویر  از  ریزگردها  بینی  پیش 
می کنیم.  استفاده   )MODIS( "مودیس" 
این طرح در حال حاضر در فاز مطالعاتی 
سازی  پیاده  کشور  در  بتوانیم  تا  است 
پیش  زمینه  در  کشور  در  تاکنون  کنیم. 

است. نشده  انجام  کاری  ریزگرد  بینی 
بینی  اینکه امکان پیش  بر  تاکید  با  وی 

تالش  در  ما  گفت:  دارد،  وجود  ریزگردها 
شرایط  با  متناسب  پروژه  این  در  هستیم 
سازی  پیاده  را  بینی  پیش  مدل  کشور 

. کنیم
ریزگرد داخلی  کانون 

تخریب  و  دریاچه ها  خشکی  امتی، 
ایجاد  عوامل  جمله  از  را  گیاهی  پوشش 

و  برد  نام  کشور  در  ریزگرد  کانون های 
ایجاد  این منظور دو عامل  برای  افزود: ما 
که  کردیم  بررسی  را  ریزگرد  کانون های 
بوده  دریاچه ها  شدن  خشک  آنها  از  یکی 

. ست ا
وی اضافه کرد: بررسی ما نشان می داد 
آذربایجان  استان های  و  فارس  استان  که 
درگیر  استان های  جمله  از  غربی  و  شرقی 
مشاهده  و  بودند  ریزگرد  پدیده  با  کشور 
دریاچه  دارای  که  مناطقی  در  کردیم 
می کنند،  طی  را  خشکی  روند  و  هستند 
آن  نمونه  هستند.  مواجه  ریزگرد  پدیده  با 
تا   ۱۳۸7 سال  از  که  است  ارومیه  دریاچه 
داد  نشان  نتایج  و  کردیم  بررسی   ۱۴۰۰
این  مساحت  از  زمانی،  بازه  این  در  که 

است. شده  کاسته  دریاچه 
شدن  کاسته  با  داد:  ادامه  امتی 
در  ریزگردها  پدیده  بر شدت  آن،  مساحت 

است. یافته  افزایش  منطقه  این 
عالوه  مطالعات  این  اینکه  بیان  با  وی 
دریاچه های  در  "ارومیه"،  دریاچه  بر 
طور  به  اکنون  که  "بختگان"  "مهارلو"، 
همچنین  و  است  شده  خشک  کلی 
دریاچه "طشک" مورد بررسی قرار گرفت، 
قرار  بررسی  مورد  را  دریاچه   ۴ این  افزود: 
این  مساحت  که  داد  نشان  نتایج  و  دادیم 

است. شدن  کاسته  حال  در  دریاچه ها 
قم  نمک  دریاچه  محقق،  این  گفته  به 
قرار  برداری  نقشه  سازمان  بررسی  مورد 
این  در  ریزگرد  افزایش  ولی  است؛  نگرفته 
خشک  نشان دهنده  می تواند  استان، 

► باشد.    دریاچه  این  شدن 

قم یکی از شهرها با بیشترین هجوم ریزگرد؛ 

●  کانون های خارجی یا عوامل داخلی؟    ●

◄     معاون امور زایرین استاندار قم گفت: امسال 
در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۱۶2 درصد افزایش 
به  نسبت  مناسبتی  پیک های  در  را  مسافران  ورودی 
سال پیش داشته ایم و در پایان هفته ها نزدیک به ۸۰ 

درصد ورودی به استان قم را شاهد هستیم.
ایرنا اظهار داشت:  با  ابوالقاسم مقیمی  در گفتگو 
ایام کرونا، حدود ۴۰ درصد  از  با آمار قبل  در مقایسه 
هستیم  شاهد  قم  شهر  در  را  مسافر  و  زایر  افزایش 
تناسب  همین  به  مسافران  این  ماندگاری  میزان  که 
 ۱2 تا  زایران  ماندگاری  میزان  و  کرده  پیدا  افزایش 

است. یافته  افزایش  ساعت 
اقامتی  واحدهای  درصد   75 از  بیش  افزود:  وی 
استان در ایام دهه کرامت به زایران غیرایرانی از جمله 
آذربایجان،  جمهوری  پاکستان،  عراق،  کشورهای 
و  کرد  پیدا  اختصاص  فارس  خلیج  حوزه  و  افغانستان 
به  کرونا  دوران  پایان  به  توجه  با  زایران  میزبانی  آمار 

است. یافته  افزایش  چشمگیری  صورت 
کرد:  خاطرنشان  قم  استاندار  زایرین  امور  معاون 
با  بین مرزی  تبادل  و  زمینی  مرزهای  بازگشایی  با 
افزوده  تصاعدی  به صورت  آمار  این  کشورهای مجاور 

شد. خواهد 
نیمه  در  ویژه  به  پیک های مسافرتی  در  وی گفت: 

نوروز؛  عید  و  خردادماه   ۱5 و   ۱۴ روزهای  شعبان، 
استان  به  نقیله  وسیله  هزار   ۱55 از  بیش  ورود  روزانه 
وضعیت  به  توجه  با  آمار  این  که  کردیم  تجربه  را  قم 

است. نگران کننده  بسیار  موجود  های  پارکینگ 
امسال  کرامت  دهه  بودن  مصادف  به  اشاره  با  وی 

خیل  از  میزبانی  برای  افزود:  خرداد   ۱5 و   ۱۴ ایام  با 
جمله  از  ای  ویژه  تمهیداتی  بیت)ع(،  اهل  عاشقان 
مسجدها،  امامزادگان)ع(،  متبرکه  بقاع  از  استفاده 
مسافران  اسکان  برای  ها  مدرسه  و  ها  حسینیه 
حرم  سوی  از  را  ای  ویژه  میزبانی  و  شد  اندیشیده 

در  جمکران  مقدس  مسجد  و  کرامت  بانوی  مطهر 
پذیرفت. صورت  گرامی  زایران  از  پذیرایی 

این  تاکید کرد: در  استاندار قم  زایرین  امور  معاون 
ایام همچنین کارگروه های متعددی همچون کارگروه 
نظارت،  درمان،  و  بهداشت  اسکان،  بازار،  تنظیم 

شد. تشکیل  ترافیک  و  نجات  و  امداد 
ملکوتی  بارگاه  زیارت  کنار  در  زایران  افزود:  وی 
در  در مسجد جمکران؛  و حضور  بیت)ع(  اهل  کریمه 
این مدت از مرکزهای فرهنگی و تفریحی دیگری مانند 
معصومه)س((،  حضرت  مطهر  )حرم  فاطمی  موزه 
خانه موزه  الله،  روح  میدان  در  خمینی)ره(  امام  بیت 
شهیدان زین الدین، باغ پرندگان، تله ستیژ، شهربازی 

شدند. بهرمند  ها  بوستان  تفریحی  مراکز  و 
مناسبی  فضای  تا  کردیم  تالش  کرد:  تصریح  وی 
اهل  کریمه  مطهر  حرم  زایران  برای  ایام  این  در  را 
مطلوب  خدمات  ارایه  ضمن  و  سازیم  فراهم  بیت)ع( 
به  قم  شهر  از  ایشان  برای  خوبی  خاطره  زایران،  به 

بماند. یادگار 
از  کرونا؛  دوره  پایان  به  توجه  با  کرد:  بیان  مقیمی 
نیمه شعبان، خیل مشتاقان زیارت حرم مطهر حضرت 
و  امامزادگان)ع(  متبرکه  بقاع  سایر  و  معصومه)س( 

► را شاهد هستیم.      حضور در مسجد جمکران 

معاون استاندار قم خبر داد:

●  ۱۶۲ درصد افزایش ورودی مسافران در پیک های مناسبتی به قم     ●



کار  کودِک  اقتصادی  استثمار       ◄
پابرجاست/  علت ها  خشکاندن  زمان  تا 
بهره کشی  بابت  شهرداری  هیچ  چرا 
نشد؟! استیضاح  کودکان  از  پیمانکاران 
کرامت  المللی  بین  اندیشکده  رییس 
علمی  انجمن  رئیس  نایب  و  انسانی 
برخی  بردن  کار  به  ایران  کودک  حقوق 
کودکان  مورد  در  اصطالحات  و  واژگان 
مغایر  را  گرد"  زباله  "کودکان  جمله  از 
مایه  و  کودک  انسانی  کرامت  و  شان  با 

کرد. عنوان  تاثر  و  تاسف 
اندیشکده  رییس  عباسی"  "محمود 
رئیس  نایب  و  انسانی  کرامت  المللی  بین 
در  ایران  کودک  حقوق  علمی  انجمن 
رعایت  درباره  عدم  ایلنا  خ  با  گفت وگو 
گفت:  کار  کودکان  انسانی  کرامت 
واژگان  ما  که  است  تاثر  و  تاسف  موجب 
به  کودکان  مورد  در  را  اصطالحاتی  و 
کرامت  و  شان  با  مغایر  که  می گیریم  کار 
کودکان  واژه  جمله  از  آنهاست  انسانی 

گرد. زباله 
زباله  کودکان  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
واژه  این  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  گرد 
تغایر کامل  بسیار تکان دهنده است و در 
است  افراد  این  انسانی  کرامت  و  شان  با 
در  واژگان  نوع  این  استفاده  از  باید  و 

کنیم. اجتناب  خودمان  ادبیات 
حقوق  علمی  انجمن  رئیس  نایب 
کودک تصریح کرد: در خصوص کودکانی 
که مورد استثمار اقتصادی قرار می گیرند 
علت ها  که  زمانی  تا  کنیم  تاکید  باید 
را  مباحث  ریشه های  و  نکنیم  مرتفع  را 
هرگز  نخشکانیم،  را  آنها  و  نکرده  بررسی 

نمی شود. مرتفع  مشکل  این 
و  ساز  از  یکی  کرد:  تاکید  عباسی 
دهه  دو  به  نزدیک  قانونگذار  که  کارهایی 
بر  متاسفانه  و  کرده  بینی  پیش  است 
دستگاههای  از  یک  هیچ  و  مانده  زمین 
و  وظایف  به  زمینه  این  در  اجرایی 
است  این  نکرده اند،  عمل  خود  تکالیف 

ویژه  به  و  پسماند  مدیریت  قانون  در  که 
که  است  آمده  آن  اجرایی  آیین نامه  در 
مبدا  از  که  هستند  مکلف  شهرداری ها 
کارخانجات  و  مردم  خانه های  از  یعنی 
و  کرده  اقدام  زباله  تفکیک  زمینه  در 
زباله  تفکیک  که  کنند  فراهم  را  زمینه ای 
ضرورتی  دیگر  تا  شود  انجام  مبدا  از 
بیشتر  که  عده ای  که  نباشد  این  برای 
هستند   نوجوانان  و  کودکان  شامل 

بردگی  به  شهرداری  پیمانکاران  توسط 
زباله  تفکیک  تا  شوند  گرفته  اقتصادی 

دهند. انجام 
به  شهرداری ها  اگر  داد:  ادامه  وی 
عمل  خود  قانونی  وظایف  و  تکالیف 
نظارت  برای  مسووالن  اگر  و  می کردند 
همچنین  و  می کردند  اقدام  حوزه  این  بر 
در  محیط زیست  حفاظت  سازمان  اگر 
عمل  خود  وظایف  و  تکالیف  به  راستا  این 
گسترش  شاهد  روز  هر  نباید  ما  می کرد، 
روز افزون کودکان زباله گرد در کشور و به 

باشیم. شهرها  کالن  در  ویژه 

حقوق  علمی  انجمن  رئیس  نایب 
سالمت  واقعا  کرد:  خاطرنشان  کودک 
خطر  معرض  در  نوجوانان  و  کودکان  این 
شهرها  در  روزها  این  که  فضایی  و  است 

که  است  این  از  حاکی  هستیم  آن  شاهد 
اقتصادی  بحران  به  توجه  با  متاسفانه  
همچنین  و  مردم  معیشتی  مشکالت  و 
کشورهای  از  مهاجرت  افزون  روز  افزایش 
همسایه روز به روز بر دامنه این مشکالت 
دستگاه های  اگر  می شود.  افزوده 
می کردند،  عمل  خود  وظایف  به  مختلف 

نبودیم. مواجه  مشکالتی  چنین  با  ما 
ریشه  بنابراین  کرد:  تصریح  عباسی 

کودکان زباله گرد را باید در ترک فعل هایی 
به ویژه  جستجو کرد که توسط دستگاه ها 
سوال  واقعا  می افتد.  اتفاق  شهرداری ها 
شهرها  اسالمی  شوراهای  از  ما  روشن 
این است که چرا در دو دهه گذشته که از 
می گذرد،  پسماند  مدیریت  قانون  تصویب 
را  شهرداری  شده  که  هم  یکبار  برای  چرا 
سوال  آن ها  از  چرا  و  نکردند  استیضاح 
چه  به  مبدا  از  زباله  تفکیک  که  نکردند 
چرا  طرفی  از  و  نمی گیرد  صورت  دلیل 
به  دستگاه ها  سایر  و  بهزیستی  سازمان 
این  نمی کنند.  عمل  خود  قانونی  وظایف 

نیست. ای  پیچیده  و  دشوار  کار  امر 
و  کار  کودکان  درباره  همچنین  وی 
کشور  اجتماعی  شورای  گفت:  خیابان 
وظیفه حمایت از کودکان کار و خیابان را 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  برعهده 

گذاشته است و کمیته حمایت از کودکان 
شکل  وزارتخانه  این  در  خیابان  و  کار 
نیز  کمیته  این  ریاست  که  است  گرفته 
و  بهزیستی  سازمان  و  است  کار  وزیر  با 
محوریت  با  دیگر  دستگاههای  برخی 
عضو  کمیته  این  در  بهزیستی  سازمان 
هستند و از طریق سازمان های مردم نهاد 
و  کالنشهرها  سطح  در  موضوع  این  باید 

شود. مدیریت  مختلف  استان های 
حقوق  علمی  انجمن  رئیس  نایب 
باز  هم  اینجا  در  کرد:  تصریح  کودک 
دستگاه ها  متاسفانه  که  هستیم  شاهد 
نمی کنند  عمل  خود  وظایف  و  تکالیف  به 
تکالیف  و  به وظایف  البته وقتی می گوییم 
قانونی خود عمل نمی کنند منظور ما این 
باید  مسئوالن  از  برخی  زعم  به  که  نیست 
آن ها  و  بپردازند  کودکان  آوری  جمع  به 
که  کنند.  آوری  جمع  شهر  سطح  از  را 
با  مغایر  و  اساسأ غیرقانونی  کار  این  نفس 
و در  انسانی کودکان است  و کرامت  شان 
علمی  دقیق  ریزی  برنامه  با  باید  حقیقت 
این موضوع را با کمک سازمان های مردم 

کنند. مدیریت  نهاد 
استفاده  واقع  در  اینکه  بیان  با  عباسی 
و  شان  با  مغایر  نیز  واژگان  همین  از 
خاطرنشان  است،  کودک  انسانی  کرامت 
برنامه  با  باید  که  داریم  اعتقاد  ما  کرد: 
با  استانی  هر  در  باید  و  کنیم  حرکت 
شهر  و  استان  هر  خاص  اوضاع  و  شرایط 
نهاد  مردم  سازمان های  از  بهره گیری  با 

باشد. داشته  اجرایی  برنامه 
از  بعد  متاسفانه  شد:  یادآور  عباسی 
اتباع  سفر  موج  و  طالبان  آمدن  کار  روی 
گسترش  شاهد  کشور  به  افغانستانی 
خیابان  و  کار  کودکان  دایره  افزون  روز 
این  اکثر  متاسفانه   هستیم.  گرد  زباله  و 
دیگر  و  افغانستان  کشور  اتباع  از  کودکان 
مدیرکل  نیز  اینجا  در  هستند.  کشورها 
این  مسئولیت  کشور  وزارت  بیگانه  اتباع 
همکاری  با  باید  و  دارند  برعهده  را  کار 

سایر  و  شهرداری ها  و  بهزیستی  سازمان 
از  بهره گیری  با  همچنین  و  دستگاه ها 
مدیریت  برای  نهاد  مردم  سازمان های 
این حوزه کار و تالش کنند، اما متاسفانه 
مغفول  که  است  مسائلی  از  یکی  هم  این 
حوزه  این  در  خاصی  اتفاق  و  مانده 
شاهد  سال ها  این  در  و  است  نیفتاده 
خیابان  و  کار  کودکان  فعالیت  افزون  روز 

. هستیم
ها  دستگاه  افراد،  است  الزم  افزود:  او 
و  کنند  عمل  خود  وظایف  به  سازمانها  و 
دستگاه هایی  از  عمومی  دادستان های 
می کنند،  کوتاهی  خود  وظایف  از  که 
ملی  مرجع  اینکه  ضمن  بخواهند  توضیح 
وزارت  در  نیز  کودک  حقوق  کنوانسیون 
باید  و  دارد  نظارت  وظیفه  دادگستری 
نقض  و  فعل ها  ترک  و  دستگاه ها  کوتاهی 
قضایی  مقامات  به  را  مقررات  و  قوانین 

کند. گزارش 
کرامت  المللی  بین  اندیشکده  رییس 
انسانی با اشاره به وضع قانون حمایت از 
تاکید   ۱۳99 سال  در  نوجوانان  و  اطفال 
اقتصادی  کشی  بهره  قانون  این  کرد: 
انگاری  جرم  را  نوجوانان  و  کودکان  از 
و  گرفته  نظر  در  مجازات  آن  برای  و  کرده 
طرف  پیمانکاران  مشخصا  که  وجودی  با 
بهره  اصلی  متهم  شهرداری ها  با  قرارداد 
نوجوانان  و  کودکان  از  اقتصادی  کشی 
و  پیشگیری  برای  اقدامی  هستند، 
نمی گیرد.  صورت  جرائم  این  با  مقابله 
مکاتبات  و  پیگیری ها  با  گذشته  سال 
ملی  مرجع  دبیر  بعنوان  اینجانب 
کل  دادستان  کودک،  حقوق  کنوانسیون 
دادستان های  به  بخشنامه ای  طی  کشور 
خواستار  کشور  سراسر  انقالب  و  عمومی 
کشی  بهره  با  دادستان ها  جدی  برخورد 
که  شدند.امیدواریم  کودکان  از  اقتصادی 
و مقررات شاهد حمایت  قوانین  اجرای  با 
در  کودکان  حقوق  ارتقای  و  جانبه  همه 

► باشیم.     جامعه 
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آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»نرم خویی عامل جذب دوستان«            

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ُعوُدُه  اَلَن  َقاَل: »َمْن  َعِلیٍّ )علیه السالم(   اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

ْغَصاُنُه«.1
َ
أ َکُثَفْت 

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
شاخه  است،  نرم  وجودش  درخت  تنه  که  »کسی  فرمودند: 

است«. فراوان  هایش 
کالم  این  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  حضرت 
دوستان  جذب  و  جلب  برجسته  عوامل  از  یکی  به  حکمت آمیز 
یاران اشاره می فرمایند. در لغت عرب »عود« به معنای چوب  و 
در  و  باشد  درخت  جزء  یا  شده  جدا  درخت  از  خواه  است؛ 
این جا به معنای ساقه و تنه درخت است. این سخن زیبا دارای 
با  و  افراد فروتن  به این دارد که  تعبیری کنایی و لطیف است و 
به عکْس  و  می کنند  جمع  خود  گرد  را  فراوانی  دوستان  محبت، 
افراد خشن و غیر قابل انعطاف، دوستان را از گرد خود پراکنده 

می سازند.
تشکیل  آب  را  درخت  از  مهمی  قسمت  کارشناسان  گفته  به 
درخت  و  گیاه  رویش  اصلی  عوامل  از  رطوبت،  و  می دهد 
می کند،  پژمرده  را  درخت  هم  آب،  کمبود  که  حالی  در  است، 
طرفی  از  بروید.  آن  از  کمتری  شاخه های  می شود  سبب  هم 
از  آن ها  شاخه های  که  است  این  درختان  ویژگی های  از  یکی 
آب  کم  و  خشک  که  ساقه ای  و  می زند  جوانه  آن ها  تنه  و  ساقه 
از آن می روید، در حالی که ساقه ای  باشد، شاخه های کمتری 
فراوانی  شاخه های  کنارش  و  گوشه  از  است،  پرآب  و  نرم  که 
از  نرمش  اگر  که  است  درختی  به منزله  نیز  انسان  می روید. 
به جای  را  محبت  و  بگذارد  کنار  را  خشونت  و  بدهد  نشان  خود 
حالی  در  می شوند،  جذب  او  به سوی  زیادی  افراد  بنشاند،  آن 
بستگان،  نزدیک ترین  باشد،  ناپذیر  انعطاف  و  خشن  اگر  که 
در  معنا  این  فاصله می گیرند.  او  از  نیز  و دوستان  خویشاوندان 
الله علیه  پیامبر گرامی اسالم )صلی  قرآن مجید درباره اخالق 
 ۱59 آیه  در  کریم  قرآن  است.  شده  بیان  الگو  به صورت  آله(  و 
برابر  در  الهی  رحمت  »به سبب  می فرماید:  عمران«  »آل  سوره 
مؤمنان، نرم و مهربان شدی! و اگر خشن و سنگ دل بودی، از 
از جمله بهترین مصادیق روشن  تو پراکنده می شدند«.  اطراف 
امامان  و  اکرم  پیامبر  اخالقی  جاذبه  حکیمانه،  سخن  این 

است. السالم(  )علیهم  معصوم 
)صلی  اکرم  رسول  حضرت  معاشرت  نحوه  درباره  عایشه 
َو  الّناِس  ْلَیُن 

َ
أ َو  الّناِس  ْکَرُم  أ »َکاَن  می گوید:  آله(  و  علیه  الله 

َاحَسُنُهم ُخلقًا َو َکان َرُجاًل ِمن ِرَجاِلُکم َو َکاَن َبّسامًا َضَحاکًا«؛2 
بود،  مردم  خوش اخالق ترین  و  نرم خوترین  کریم ترین،  »او 
بود«.  متبّسم  و  خنده رو  بسیار  که  مردان  دیگر  همانند  مردی 
بن  محمد  به  السالم(  )علیه  علی  امام  که  نامه ای  از  بخشی  در 
َلُهْم  اْبُسْط  َو  َجاِنَبَک  َلُهْم  ِلْن 

َ
أ ابی بکر نوشته اند آمده است: »َو 

گشاده  چهره  با  و  باش  متواضع  آن ها  برابر  »در  َوْجَهَک«؛3 
)صلی  اکرم  رسول  از  دیگری  حدیث  در  کن«.  مالقات  را  مردم 
َتْحِرُم  ِبَمْن  ْخِبُرُکْم 

ُ
أ نقل شده که فرمودند: »أال  آله(  و  الله علیه 

اْلَقریُب  ُن  اْلَهِیّ َفَقاَل:  الله!  َرُسوَل  َیا  َنَعم  ِقیَل  َغدًا؟  الّناُر  َعَلْیِه 
قیامت،  فردای  در  بدهم  خبر  به شما  »آیا  ْهُل«؛4  السَّ ُن  ِیّ اللَّ
یا  آری  کردند:  عرض  است؟  حرام  او  بر  دوزخ  آتش  کسی  چه 
رسول الله. حضرت فرمودند: کسی که آسان می گیرد و به مردم 

نمی کند«. سخت گیری  و  است  نرم خو  و  نزدیک 
اگر ُحسن خلق در احادیث، سرچشمه فراوانی روزی معرفی 
دانسته  عمرها  فزونی  و  شهرها  آبادی  و  عمران  سبب  یا  شده، 
و  دوستان  آن،  سایه  در  انسان  که  است  دلیل  به همین  شده؛ 
مشکالت  می تواند  آن ها  به کمک  و  می کند  پیدا  فراوانی  یاران 
مهم زندگی را حل کند. بر عکس در روایتی از امیرمؤمنان علی 
َعذاُب  َو  اْلعیِش  َنَکُد  اْلُخْلِق  »ُسوُء  است:  آمده  السالم(  )علیه 
روان  و  روح  رنج  و  معیشت  تنگی  سبب  »بدُخلقی  ْفِس«؛5  النَّ

شود«. می 
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◄     رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
 ۱۸ تا   ۱5 سنین  از  کودک  کار  اگر  گفت: 
باید  می دانیم؛  مجاز  قانون  طبق  را  سال 

کنیم. رعایت  را  وی  کار  شرایط 
رئیس  چلک  موسوی  حسن  سید 
گفت وگو  در  اجتماعی  مددکاران  انجمن 
کار  با  مبارزه  جهانی  روز  اشاره  با  مهر  با 
سال  هر  که  موضوعاتی  از  گفت:  کودک 
جهانی  روز  می گیرد؛  قرار  توجه  مورد 
به  طبیعتًا  است.  کودک  کار  با  مبارزه 
قابل  آمار  و  موضوع  این  فراگیری  واسطه 
در  کار  کودکان  توجه  قابل  تعداد  و  توجه 
موضوع  این  به  باید  دنیا  به  نسبت  ایران 
در  کنیم؛  توجه  ویژه ای  طور  به  جهانی 
همین  دهنده  نشان  شواهد  ما  کشور 
کودکان  حضور  شاهد  ما  که  است  مسئله 
در محیط های  و  به شکل های مختلف  کار 

هستیم. غیررسمی  و  رسمی  گوناگون 
کودکان  از  وقتی  اینکه  بیان  با  موسوی 
کار صحبت می کنیم باید به دو دسته سنی 
از  کرد:  اظهار  باشیم؛  داشته  ویژه  توجه 
زیر  کودکان  کار  موضوع  یکی  قانون  منظر 
۱5 سال که برای آنها ممنوعیت کار وجود 
تا ۱۸ سال که  دارد و دیگری کودکان ۱5 
کارگر  عنوان  به  کار  قانون   ۸۰ ماده  طبق 
 ۸۴ ماده  در  و  می شوند  محسوب  نوجوان 
شده  ذکر  آنها  کردن  کار  برای  شرایطی 
نیم  باید  نوجوان  کارگر  مثال  برای  است؛ 
ساعت کمتر از دیگران کار کند و به جسم 

نشود. وارد  آسیبی  روحشان  و 
کودکان کار برای تأمین معاش خانواده 

می کنند کار 
اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 

کار  حوزه  در  جهانی  قوانین  به  اشاره  با 
بین  اسناد  و  قوانین  در  گفت:  کودک 
به  که  کودکانی  از  حمایت  هم  المللی 
از  اعم  می شوند  کار  به  مجبور  دلیل  هر 
مقاوله  کودک،  حقوق  جهانی  نامه  پیمان 
کار،  المللی  بین  سازمان   ۱۸2 نامه 
خیابانی  کودکان  ساماندهی  نامه  آئین 
و  نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت  قانون  و 
و  سرپرست  بی  کودکان  از  حمایت  قانون 

است. شده  بینی  پیش  بدسرپرست 
این  همه  داد:  ادامه  چلک  موسوی 
متون  از  بخشی  در  نامه ها  آئین  و  قوانین 
پرداختند؛  کودک  کار  موضوع  به  خود 
آنها  از  برخی  و  تنها  این کودکان  از  برخی 
دیگران  برای  آنان  از  برخی  و  خانواده  با 
است  مشخص  که  آنچه  اما  می کنند؛  کار 
با  کودکان  این  از  بسیاری  که  است  این 
و  هستند  ارتباط  در  خود  خانواده های 
می کند. کار  خانواده  معاش  تأمین  برای 
سایر  تحقق  از  مانع  نباید  کودک  کار 

شود او  شهروندی  حقوق 
وی با تاکید بر اینکه فقر یکی از عوامل 
در  کودک  کار  گسترش  در  تأثیرگذار  مهم 
باید  ما  را  نکته  چند  افزود:  است؛  جامعه 
نباید  کودک  کار  باشیم؛  داشته  نظر  در 
او  شهروندی  حقوق  سایر  تحقق  از  مانع 
کشور  جاری  قوانین  مبنای  بر  دوم  شود؛ 
مد  باید  کودک  از  حفاظت  و  حمایت 
ما  آرمان  گرچه  باشد؛  برنامه ریزان  نظر 
و  کنند  کار  نباید  کودکان  که  است  این 
مدافعین حقوق کودک هم همین موضوع 
مقاوله  به  وقتی  اما  می کنند؛  دنبال  را 
مراجعه  کار  بین المللی  سازمان   ۱۸2 نامه 

. می کنیم
صراحت  به  آنجا  گفت:  چلک  موسوی 
به کشورها توصیه شده است که در برخی 
از  است  شده  توصیه هایی  موضوعات  از 
با  متناسب  را  کودک  کار  سن  اینکه  جمله 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی  موضوعات 
اینکه  دوم  و  کنند  تعریف  خود  جامعه 
فعال  آنها  در  نباید  کودکان  که  مشاغلی 
ما  کشور  خوشبختانه  شود؛  تعریف  باشند 

داد. انجام  را  اقدامات  این  هردوی 

اینکه  بیان  با  شناس  آسیب  این 
را کتمان کنیم که  این موضوع  نمی توانیم 
بسیار  جامعه  بر  حاکم  اقتصادی  شرایط 
در کار کودک تأثیر گذار است؛ گفت: این 
انکاری است که شرایط  قابل  موضوع غیر 
کرده  تشدید  را  کودکان  در  کار  اقتصادی 

که  کسانی  همه  نظر  مد  باید  این  و  است 
کنند؛  دفاع  کودک  حقوق  از  می خواهند 

گیرد. قرار 
تلخ  واقعیت  این  با  ما  داد:  ادامه  وی 
اقدامی  هر  لذا  هستیم؛  مواجه  اقتصادی 
کار  جلوی  نمی توانیم  دهیم  انجام  هم 
نیست  این  من  قصد  بگیریم؛  را  کودک 
رسمیت  به  را  کودک  کار  باید  ما  بگویم  که 
عمل  قانون  طبق  باید  تنها  ما  بشناسید؛ 
تا   ۱5 سنین  از  کودک  کار  اگر  و  کنیم 

می دانیم؛  مجاز  قانون  طبق  را  سال   ۱۸
اگر  کنیم.  رعایت  را  وی  کار  شرایط  باید 
ورود  خصوص  این  در  خوبی  به  قانون  هم 

شوند. اصالح  قوانین  باید  است  نکرده 
با  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
گفت:  اجتماعی  حمایت  نظام  به  اشاره 

نظام  یک  ما  اجتماعی  حمایت  نظام 
نمی تواند  و  نیست  نوینی  و  جامع  فراگیر، 
باشد؛  ما  امروز جامعه  نیازهای  پاسخگوی 
مالی  نیاز  خانواده ای  اگر  دلیل  همین  به 
کمیته  پوشش  در  باید  که  باشد  داشته 
نمی تواند  بگیرد؛  قرار  بهزیستی  و  امداد 

کند. دریافت  تومان  هزار   ۴2۰ تنها 
در  کرد:  خاطرنشان  چلک  موسوی 
تومان  هزار   ۴2۰ با  می توان  ایران  کجای 
هم  افراد  این  طبیعتًا  کرد؛  زندگی  ماه  در 

مشکل مسکن دارند و هم فاقد مهارت های 
الزم هستند؛ لذا این روز می تواند بهانه ای 
نحوه  و  گذاری ها  سیاست  در  تغییر  برای 
حمایت از خانواده های نیازمند و بازنگری 
ساختار حمایتی از کودکان می باشد که به 

► هر دلیل نیازمند کار هستند.      

در گفت وگو یی مطرح شد: 

●  چرا هیچ شهرداری بابت بهره کشی پیمانکاران از کودکان استیضاح نشد؟!     ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱599 شماره  رأی  ۱ـ 
در قسمتی  احمد  فرزند  آقای محمد شاهنجرین   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۱۸55
مترمربع   57/۸۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از 2۳۰۳  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از علی فرشی زاده صفحه 2۱۰ دفتر ۳۳7.)م الف ۱۳72۴( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰22۶9 شماره  رأی  2ـ 
قسمتی  در  عبداله  فرزند  فراوانی  محسن  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰22۴۰
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72 مترمربع پالک 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    22۶۶/۱/۱72 از  فرعی  شماره 
عادی و خریداری مع الواسطه از احمد ترابی نژاد صفحه ۳۴۶ دفتر ۱۳۴.)م الف 

 )۱۳725
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱۴۱5 شماره  رأی   -۳  
از  قسمتی  در  ابوطالب  فرزند  خلیفهء  فضه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۰۴۸۱
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 79/5۰ مترمربع پالک 
خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از  فرعی  شماره 
مع الواسطه از علی صفایی بمقدار 77 متر مربع و خریداری عادی از محمدرضا 

  )۱۳72۶ الف  م   (.۱۸ دفتر   ۱9۳ صفحه  مترمربع   2/5۰ بمقدار  همایی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱9۴۶ شماره  رأی   -۴
در  گالبعلی  فرزند  لو   خدابنده  اسماعیل  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰2۳۳2
متر  بنا شده بمساحت ۱2۰  آن احداث  زمین که در  از ششدانگ قطعه  قسمتی 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از ۱955  فرعی  مربع پالک شماره 
عادی و خریداری مع الواسطه از غالمعلی افسر ورثه عباس افسر.) م الف ۱۳727( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰2۳۰5 شماره  رأی   -5
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۱9۸۱ آقای حسین سلیمی  فرزند فضلعلی  در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 7۴/۴۰ مترمربع پال 
ک شماره 2 فرعی از 22۸2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

 )۱۳72۸ الف  م   (.5۱9 دفتر   ۱2۸ صفحه  قطعی  سند 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱52۶ شماره  رأی   -۶
از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  تارم  مریم  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۱۱۶۶
مترمربع   ۱۶2/5۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
پالک شماره 2۸ فرعی از2۱۶۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
وخریداری مع الواسطه از ابراهیم نقاش صفحه 2۶2 دفتر ۱2۶.) م الف ۱۳729( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰2۱2۶ شماره  رأی   -7
در قسمتی  کوثری  فرزند علی  تاری  آقای محمد   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰۱۸۳۶
بمساحت ۱۴۳/9۰مترمربع  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه 
پالک شماره فرعی از 2۳۰5/22 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

۳۶7.)م  دفتر  صفحه ۱۰۴  کرباسی  مهدیزاده  عباس  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 )۱۳7۳۰ الف 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰2۰۰۱۸7۳ شماره  رأی   -۸
قسمتی  در  علی  فرزند  بساطی  محبوبه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰2۰۰2۰۸2
مترمربع  بمساحت۱۴۴/۸۰  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه 
پالک شماره فرعی از 2۱۱۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از حسین منفرد شادقلی طی سند قطعی شماره ۱25۸79 

)۱۳7۳۱ الف  م  قم.)   ۱2 خانه  دفتر   ۱۳۸7/7/۱7 مورخ 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)گویه و قدس(
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۳/2۳
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

 فقر عامل گسترش کار کودک 

●  کار کودک نباید مانع از تحقق سایر حقوق شهروندی او شود     ●
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰۹۱۲7۶۲5۹۸7

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
به موجب نیابت صادره از شعبه ۴ اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی 
قم به شماره ۱۴۰۰/ج/۸5 ثبت گردیده له محمد مهدی پیلتن علیه ناصر دولت ابادی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت ۱۰۶/۴7۸/599/79۸ریال در حق محکوم له و 5/27۸/52۳/۰۰۰ریال نیم عشر در حق 
 2۸۰ از  فرعی  ثبتی۳۸۶5  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  شرفی(  )ایثار  ثالث  شخص  دولت   صندوق 
در  احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  معرفی  مال  عنوان  به  قم   5 اصلی بخش 
خصوص پرونده اجرایی به شماره 9۸۰99۸۰7۰۶5۰۰5۶۱ له اقای محمد مهدی پیلتن فرزند عوض ، علیه 
توقیفی  ارزیابی ملک  بر  با قرار کارشناسی صادره دادگاه محترم مبنی  ابادی فرزند محمد  ناصر دولت  اقای 
با شماره پالک ثبتی ۳۸۶5 فرعی از 2۸۰ اصلی مفروز و مجزی از ۱797 قطعه ۶ واقع در بخش پنج حوزه 
قم  ، شهر  قم  استان  در  واقع  ملک  از  معیت خواهان  در  پرونده  مطالعه  و  بررسی  ، ضمن  قم  اداره یک  ثبت 
و  اورده  به عمل  بازدید  داروخانه  مقابل   ، ، خیابان شقایق  ، خیابان شبنم  ایثار  فلکه   ، بلوار شهید کریمی   ،
به استناد یک فقره سند  ثبتی ملک و حدود:  تقدیم می گردد: مشخصات  به شرح ذیل  گزارش کارشناسی 
مالکیت تک برگی ابرازی و نامه مدیر واحد ثبت حوزه ثبت اداره یک قم ، ملک مورد ارزیابی دارای ششدانگ 
از  فرعی   ۳۸۶5 ثبتی  به شماره پالک  )وضعیت خاص طلق(  اپارتمان مسکونی  اعیان یک دستگاه  و  عرصه 
2۸۰ اصلی قطعه شش تفکیکی ، مفروز و مجزی از ۱797 از اصلی مذکور بخش پنج حوزه ثبت ملک اداره 
بوده.  پیشرفتگی  ان  ۱۳/7۸مترمربع  مقدار  که  چهار  طبقه  در  واقع  مترمربع   ۱29/۱2 مساحت  به  قم  یک 
بانضمام ششدانگ انباری قطعه یازده تفکیکی به مساحت ۳/2۶ مترمربع واقع در سمت غربی طبقه همکف 
سمت  در  واقع  ۱2/5مترمربع  مساحت  به  تفکیکی  شانزده  قطعه  مسکونی  پارکینگ  ششدانگ  بانضمام  و 

شرقی طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان و ائین نامه 
اجرایی ان می باشد. عرصه ملک: زمین طلق به مساحت ۱9۸/۶۶مترمربع مطابق صورت مجلس تفکیکی ، 
اجرای مقررات شده است. سند مالکیت ارائه شده ششدانگ به شماره چاپی ۴5۱99۶ سری ج سال 97 بوده 
که در تاریخ ۱۳9۸/۶/۱۳ به نام خانم ایثار شرقی فرزند حسین با مشخصات و حدود اربعه مندرج در سند 
مالکیت ثبت و سند صادر شده و مستند مالکیت ، انتقال قطعی شماره ۸۸2۸9 مورخ ۱۳9۸/۶/۱2 توسط 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱ شهر قم شده است. استعالم از ثبت و اخذ ضمانت های کافی در خصوص 
عدم فروش و واگذاری حقوق ملک به هر صورتی ضروری است. مشخصات ساختمانی ملک مورد بازدید: به 
استناد اوراق ابرازی و مشاهدات بازدید ، ساختمان مزبور به جهت شمالی با حدود نه متر به خیابان ۱۴ متری 
، در پنج طبقه با اسکلت فلزی و سقف تیرچه یونولیت به قدمت حدود چهار سال قابل سکونت و سهل البیع 
و مغازه خشکشویی  اسانسور  و  پله  راه   ، پارکینگ مسکونی  و  انباری  به صورت  و شامل طبقات همکف  بوده 
، طبقات اول تا چهارم به صورت مسکونی هر طبقه یک واحد ، جمعا چهار واحد مسکونی می باشد. واحد 
مورد نظر در طبقه چهارم ، دارای دو اتاق خواب با کمد دیواری و دیوار های رنگ شده با کف سرامیک سالن 
 ، از سرامیک  نور مخفی و پوشش کف  با  تزئینات و سقف کناف   ، با دیوار های رنگ شده  پذیرایی و نشیمن 
که  بوده   mdf کابینت  و  کاشی  دیوار  اشپزخانه  سقف  زیر  تا  شده  کاشی  دیوار  با  حمام  و  بهداشتی  سرویس 
upvc با شیشه های دوجداره ، راه پله به عرض یک متر با کف سنگ که  پوشش کف از سرامیک ، پنجره ها 
از  ترکیبی  نمای خارجی ساختمان  و  فلزی  نرده  با  مابقی سفید شده  و  متر سرامیک  ارتفاع یک  تا  ان  دیوار 
سنگ و سرامیک رنگی می باشد. سیستم گرمایش و سرمایش واحد کولر اسپیلت بوده و دارای یک دستگاه 

اسانسور و انشعاب گاز  و کنتور برق اختصاصی با مشخصات منصوبه در محل می باشد. زمان بازدید واحد 
مذکور خالی از سکنه و در اختیار مالک است. نظریه کارشناسی: عنایت به ارزش و بهای روز ششدانگ ملک 
موضوع قرار کارشناسی موصوف ، شامل عرصه و اعیان ، با توجه به توضیحات فوق ، موقعیت ، قدمت بنا ، 
مصالح بکار رفته ، استهالک ساختمان ، شرایط منطقه و سایر عوامل موثر ، با احتساب کلیه حقوق متعلقه 
چهل  و  هفتصد  و  میلیارد  یک  معادل  ۱7/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  جمعا  موثر  جهات  جمیع  لحاظ  و 
میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ ساعت ۱۱ الی 
۱۱/۱5 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
در  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  جلسه 
دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

سرقت از بانک با پیژامه و لباس 
راحتی!                         

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
ملی  بانک  امانات  صندوق  سارقان  که  شکر  کرور  کرور  را  خدا   
به  ما  که  شبا  شدند  مطمئن  ملت  و  شدند  دستگیر  دانشگاه  حوالی 
فیزیکی،  حفاظت  ماموران  حراست،  نگاهبانان،  مسئولین،  همراه 
آقا  خوابیم  می   ... و  ها  بانک  مداربسته  های  دوربین  اپراتورهای 

بیداره!  واقعًا  پلیسه 
اینکه سارقان فرصت کنند لفاف  از  یعنی خدا خیرشان بدهد قبل 
از شنیدن صدای جیرینگ جیرینگ  و  باز کنند  را  و پوشش طالجات 
احساس  شان  دست  روی  را  پلیس  دستبند  ببرند،  لذت  ها  سکه 

کردند. 
اما از نکات قابل توجه این سرقت اینکه مسئوالن بانک 4 روز بعد 
است  شده  واقع  سرقت  مورد  بانک   امانات  صندوق  که  شدند  متوجه 
حضور  بانک  در  ساعت   14 سرقت  برای  سارقان  اینکه  تر  جالب  و 

داشتند! 
یعنی شما شک نکنید این بزرگواران برای اینکه راحت باشند عالوه 
بر یک دیلم خوش دست حتمًا زیرپوش و پیژامه هم با خودشان برده 
پوش  زیر  14 ساعته  اتراق  برای  ایرانی جماعت  بودند! مگر می شود 
و  مداربسته  دوربین  که  جایی  هم  آن  نبیند؟!  تدارک  راحتی  لباس  و 

ندارد؟!    مزاحم 
نمی  هم  پلیسی  های  فیلم  ترین  تخیلی   - شخمی  در  کنید  باور 
داشته  حضور  بانک  در  ساعت   14 بانک،  یک  سارقان  که  بینیم 
قبل  همین  خاطر  به  هاست...  لحظه  سر  بر  جدال  همیشه  و  باشند 
هم  سرقت  حین  و  کنند  می  تنظیم  هم  با  را  شان  ساعت  عملیات  از 
دوستان  سورئال  سرقت  این  در  ولی  است.  ها  ثانیه  به  شان  حواس 

اند! داشته  جدال  رکورد  گذاشتن  جا  به  و  کنی  کم  رو  برای  ظاهرًا 
الله  الحمد  که  اند  داشته  اذعان  بانک  ارشد  مدیران  حال  این  با 
آوردیم  شانس  یعنی  است!  داشته  ای  پیشرفته  ایمنی  سیستم  بانک 
دیلم  با  را  صندوق   167 صندوق   168 از  که  بود  پیشرفته  سیستم 
آشنا  بوده  کس  هر  دزد  نگفت  بانک  رئیس  و  کردند  خالی  و  تخریب 

نداشت!  مشکلی  پیشرفته  سیستم  با  که  بوده 
سرقت  این  نحوه  و  ابعاد  زمینه  در  فراوانی  سواالت  شاید  چند  هر 
مطلع  سرقت  این  جزئیات  از  که  باشند  مشتاق  مردم  و  باشد  مطرح 
را درگیر  تغذیه  و کارشناسان  بنده  شوند ولی یک سوال کلیدی ذهن 
ساعت   14 این  طول  در  سارق  بزرگواران  و  دوستان  آیا  اینکه  و  کرده 

نکردند؟!  گرسنگی  احساس 
نه شوخی نمی کنم! باالخره 14 ساعت زمان کمی نیست. حاال با 
خودشان چاشت برده بودند یا از همان جا داخل بانک با کد اشتراک 
ما  بر  بودند،  داده  سفارش  چیزی  چلوکبابی  پیتزایی  شعبه  رئیس 
پوشیده است! از قدیم هم که گفته اند آدم گرسنه دین و ایمان ندارد 

چه برسد به وجدان و سایر مولفه های اخالقی!
تا نظر اعضای هیات مدیره بانک چه باشد؟

ر ـُ َتَلنگ

◄     درحالی حدود ۱۰ درصد جمعیت 
سال   ۶۰ باالی  سالمندان  را  کشور 
سال   2۰ از  کمتر  که  می دهند  تشکیل 
خواهد  برابر  دو  قشر  این  جمعیت  دیگر 
 ۳۰ از  بیش  نیز   2۰5۰ سال  در  و  شد 
می شوند،  سالمند  کشور  جمعیت  درصد 
رشد  سرعت  باوجود  که  درحالیست  این 
زیرساخت های  سالمندی،  جمعیت 
مهیا  معابر  مناسب سازی  زمینه  در  الزم 
سابق  رئیس  گفته  به  طوریکه  به  نیست، 
هماهنگی  و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه 
درصد   ۴۰ شاید  کشور،  مناسب سازی 

باشند. شده  مناسب سازی  فضاها 
در  مومن سرایی  کاظمی  ابراهیم 
افزایش  با  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
در کشور  تعداد جوانان  تعداد سالمندان، 
پیش  چندی  گفت:  می یابد،  کاهش 
به  سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود که 
جوان  سالمندان،  نگهداری  برای  زودی 
کم داریم. در همین راستا زمانی که تعداد 
می شود،  زیاد  سالمند  تعداد  و  کم  جوان 
سالمندان  تا  باشد  مهیا  فضایی  باید 
تردد  فضا  در  مستقل  صورت  به  بتوانند 

ببرند. پیش  را  خود  کارهای  و  کنند 
وی افزود: در صورتی که فضا برای تردد 
نباشد،  مهیا  سالمندان  کارهای  انجام  و 
آنها دچار آسیب های روحی، جسمی و... 
حمایتی  دستگاه های  آن  تبع  به  و  شده 
و  فضا  اگر  اما  می شوند،  درگیر  بیشتر 
مهیا  سالمندان  فعالیت  برای  شرایط 
مراقبت  برای  آنها  نیاز  بالطبع  باشد، 
ابتدا  راستا  همین  در  می یابد.  کاهش 
اول  کنیم؛  مهیا  زمینه  دو  در  را  فضا  باید 
اداری  کارهای  بتوانند  سالمندان  اینکه 
زمانی  مثال  طور  به  دهند،  انجام  را  خود 
دهند  انجام  بانکی  کار  می خواهند  که 
در  یا  شوند  بانک  وارد  بتوانند  راحتی  به 
فضاهای  وارد  می خواهند  که  صورتی 
پیش  را  خود  کار  بتوانند  شوند  دولتی 

. ببرند
پیگیری  ستاد  دبیرخانه  سابق  رئیس 
کشور  مناسب سازی  هماهنگی  و 

دولتی  ادارات  وضعیت  درخصوص 
دبیرخانه  کرد:  بیان  شده،  مناسب سازی 
مناسب سازی  هماهنگی  و  پیگیری  ستاد 
دولتی  دستگاه های  همه  با  بهزیستی 
مکاتبه  فضاها  مناسب سازی  بحث  برای 

است. کرده 
درخصوص  مومن سرایی  کاظمی 
شده  مناسب سازی  فضاهای  میزان 
کرد:  اظهار  همچنین  دولتی،  ادارات 
دولتی  ادارات  و  بانک ها  تعداد  از  آماری 
با  اما  ندارد،  وجود  شده  مناسب سازی 
نیز  آنها  و  است  شده  مکاتبه  بانک ها 
فضاهای  مناسب سازی  برای  اقداماتی 
این  است  الزم  اما  داده اند،  انجام  خود 

پیشخوان های  شود.  تکمیل  اقدامات 
افراد  تا  شود  فراهم  الکترونیکی 
کنند.  استفاده  سیستم  این  از  بتوانند 
ایجاد  برای  باید  شهرداری ها  همچنین 
مناسب سازی  برای  الزم  زیرساخت های 
پیاده روها اقدامات  و  حمل و نقل عمومی 

بیاورند. عمل  به  را  الزم 
که  نکاتی  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
قرار  موردتوجه  باید  شهری  فضاهای  در 
نیازمند  سالمندان  که  است  این  گیرد 
همین  بر  هستند،  خاصی  تفریحات 
نحوی  به  را  پارک ها  می توان  اساس 
در  بتوانند  آنها  که  کرد  مناسب سازی 

باشند. داشته  حضور  پارک ها 

و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  سابق  رئیس 
اشاره  با  کشور  مناسب سازی  هماهنگی 
آئین نامه   ۱۰ ماده  براساس  اینکه  به 
افراد  حقوق  از  حمایت  قانون   ۳ ماده 
دارای  شهرداری ها  معلولیت،  دارای 
این  براساس  گفت:  هستند،  وظیفه   ۶
موظفند  دهیاری ها  و  شهرداری ها  ماده 
دسترس پذیری  و  مناسب سازی  جهت 
مناسب  سطح سازی،  هم  راستای  در 
نابینایان  هدایت  خط  نصب  و  سازی 
توقف  ویژه  محل  تأمین  و  پیاده روها  در 
معلولیت  دارای  افراد  خودروی  )پارک( 
و  ها  خیابان  حاشیه  توقف  محل  در 
چراغ های  نصب  عمومی،  توقفگاه های 

ویژه  صوتی  عالئم  به  مجهز  راهنمایی 
تقاطع ها؛  در  بینا  کم  و  نابینا  افراد 
برای  الزم  تمهیدات  و  اقدامات  انجام 
رعایت  پیرامون  جامعه  در  فرهنگ سازی 
و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوب  ضوابط 
معماری ایران برای افراد دارای معلولیت، 
و  رسانی  اطالع  سامانه  فعال سازی 
خصوص  در  مردمی  شکایات  دریافت 
پذیری  و دسترس  مشکالت مناسب سازی 
در  اقدام  و  شهری  محیط های  و  معابر 
کردن  مشروط  موجود،  موانع  رفع  جهت 
پایان  و  بازسازی  و  احداث  پروانه  صدور 
اماکن  و  ساختمان ها  تمامی  برای  کار 
مسکونی،  مجتمع های  جمله  از  عمومی 
به  آموزشی  و  درمانی  اداری،  تجاری، 
عالی  شورای  مصوب  ضوابط  رعایت 
افراد  برای  ایران  معماری  و  شهرسازی 
دسترس پذیری  مورد  در  معلولیت  دارای 
و  مجری  توسط  معلولیت  دارای  افراد 
کلیه  دسترس پذیری  و  مناسب سازی 
سامانه ها  تأسیسات  ایستگاه ها،  پایانه ها، 
و  شهری  درون  نقل  و  حمل  ناوگان  و 
داخلی  قوانین  با  منطبق  شهری  برون 
افراد  برای  بین المللی  استانداردهای  و 
بهره مندی  امکان  تأمین  معلولیت،  دارای 
زمینی،  نقل  و  حمل  ناوگان  از  افراد  این 
خود  کارکنان  آموزش  و  هوایی  و  دریایی 
جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران 

کنند. اقدام  معلولیت،  دارای 
 ۶ این  شهرداری ها  اگر  گفت:  وی 
بخش  نظر  به  دهند  انجام  را  خود  وظیفه 
از مشکالت مناسب سازی کشور  عمده ای 

می شود. حل 
ارزیابی  ضمن  مومن سرایی  کاظمی 
شهر،  سطح  در  مناسب سازی  وضعیت 
سطح  در  مناسب سازی  زمینه  در  افزود: 
اگر  و  داریم  زیادی  بسیار  مشکالت  شهر 
مناسب سازی  موضوع  کلیات  باشد  قرار 
گیرد  قرار  سنجش  مورد  جوانب  تمام  از 
مناسب سازی  فضاها  درصد   ۴۰ شاید 
دور  خود  ایده آل  از  لذا  و  باشد  شده 

► هستیم.     

 ۶ وظیفه شهرداری ها 

●  وضعیت مناسب سازی معابر با وجود رشد جمعیت سالمندان     ●

 تنها استفاده های  مفید از خط ٓاهن متروکه وسط شهر !!
گرفتِن استوری ، کوهنوردی ، سقوط از ارتفاع ، مکان امن برای اعتیاد .. !

کاریکاتور از حسام الدین زاهدی

روش قدیمی سرقت که هنوز 
قربانی می گیرد

از  پس  که  را  حرفه ای  سارق  یک  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  ماموران 
پایانه غرب اقدام به بی هوشی و سرقت از  با مسافران در  طرح دوستی 

کردند. دستگیر  بود،  کرده  آنان 
اشیاء  سرقت  بر  مبنی  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در  ایسنا،  گزارش  به 
قیمتی و اموال برخی از شهروندان و مسافران در پایانه مسافربری غرب 
به کالنتری این محدوده اعالم شد که در تمامی این موارد سرقت به یک 
روش خاص انجام شده و در آن  سارق اقدام به برقراری رابطه دوستانه با 
مالباختگان کرده و پس از جلب اعتماد آنان برایشان یک آبمیوه خریده 
است. مالباختگان همگی اعالم کردند که پس از نوشیدن آبمیوه بیهوش 
شده و وقتی به هوش آمدند، متوجه شدند که اقالم و اموال گران بها و 

ارزشمند همراهشان به سرقت رفته است.  
غرب  پایانه   2۰9 کالنتری  ماموران  از  ویژه  تیمی  شکایات  این  طرح  با 
آغاز  را  خود  میدانی  تحقیقات  و  گرفته  عهده  بر  را  موضوع  به  رسیدگی 
کردند که در جریان این اقدامات انجام شده هویت و مشخصات متهم 

گرفت. قرار  شناسایی  مورد 
هدفمند  گشت زنی های  متهم،  ظاهری  مشخصات  و  هویت  کسب  با 
ماموران برای دستگیری این افراد در دستورکار قرار گرفته و مدتی بعد 
یکی از تیم های گشتی این فرد را در حین اجرای سناریوی سرقت مورد 
انتقال  با  کردند.  اقدام  وی  دستگیری  به  نسبت  و  داده  قرار  شناسایی 
متهم به مقر انتظامی و بازرسی از وی تعدادی مدارک هویتی متعلق به 

و ضبط شد. نیز کشف  مالباختگان  دیگر 
جریان  در  شده  دستگیر  متهم  موجود،  ادله  و  شواهد  به  توجه  با 
بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد و گفت که پس از شناسایی افرادی 
که از شهرهای دیگر به تهران آمده و دارای پول نقد یا تلفن همراه گران 
و مدتی  اقدام کرده  آنان  با  به طرح دوستی  نسبت  بودند،   ... و  قیمت 
بعد با تعارف آبمیوه مسموم به این افراد و بی هوش کردن آنان، دست به 

است. زده  همراشان  گرانبهای  اموال  سرقت 
عنوان  هیچ  به  که  داد  هشدار  شهروندان  به  پلیس  نیز  راستا  همین  در 
حاضر به دریافت نوشیدنی و دیگر مواد خوراکی، حتی مواد خوراکی به 

از افراد غریبه نشوند.  ظاهر پلمب شده 

خبـر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۶۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۶۴ خانم 
 55 شماره  پالک  مترمربع   5۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  جهانگیر  فرزند  جندقی  زهرا 
خریداری  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۰۴ از  فرعی 
مع الواسطه از رضا زارع سندمالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳5۶ صفحه ۳۱۴ و در دفتر ۱۴۴ صفحه ۳77 
 )۱۳۸۸۰ الف  م  قم.)   ۶ ۱۳7۳/۱۱/29دفترخانه  مورخ   75۴۰5 شماره  رسمی  سند  موجبب  به  خریداری 
2- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۰77 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰7۴۴ آقای 
عطاءاله محمدی کیا فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱79/۳۰ مترمربع پالک 
شماره ۱۰99۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی شماره 9599 مورخ 

۱۳9۸/۱۱/2۶ دفترخانه 9۸ قم.) م الف ۱۳۸۸۱( 
۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۸9 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۴۰ آقای 
7و۸  شماره  پالک  مترمربع   ۴5 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  مهدی  فرزند  فاتحی  حسین 
فرعی از 9۴۳۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی شماره ۱2۶۶ مورخ 

)۱۳۸۸2 الف  م  قم.)   55 دفترخانه   ۱۳۸۶/۰۶/2۶
۴- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۱52 مربوط به پرونده کالسه ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۳7 آقای 
شماره  پالک  مترمربع   ۱25/۰5 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  مختاری  ناصر 
۱۰9۴9 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی 57۰۶7مورخ 9۶/۰7/۱7 

دفترخانه ۶2۳ قم.) م الف ۱۳۸۸۳( 
5- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۶7۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰2۴5 آقای 

پالک  مترمربع   ۱2۰/۰5 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند  بخش  جهان  حمید 
شماره 9۶55 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی شماره ۶۳۴۱۱ مورخ 

 )۱۳۸۸۴ الف  م  قم.)   ۱۴ دفترخانه   ۱۳۸۴/۱۱/۱5
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۰79 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۸۳ شرکت 
اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰9۶۸۴۶۴ در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۴9 مترمربع پالک شماره فرعی از95۱5 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت 

ملک اداره یک قم سندرسمی شماره ۱7۰۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰9/2۰ دفترخانه ۱۱۰ قم.)م الف ۱۳۸۸5(
7- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۰۳9 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۰۱ آقای 
به مساحت ۱۴7/۱۳ مترمربع  باب ساختمان  سیدمالک عدنانی ساداتی فرزند سیدغالم در ششدانگ یک 
اداره یک قم ۱- سندمالکیت مشاعی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  پالک شماره ۱۱۰۰۳ اصلی  
دفترخانه   ۱۳9۱/۰۱/2۳ مورخ   ۱2۸۱ شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   ۳52 صفحه   ۶۶۰ دفتر  در  صادره 
۱۰5 قم نسبت به ۴9/25 سهم 2- به موجب سند رسمی شماره ۱۶۸۳۸5 مورخ ۱۳9۱/۰2/۱۸ دفترخانه 

2۰ قم نسبت به 9۸ سهم.) م الف ۱۳۸۸۶( 
۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰7۸۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱529 آقای 
پالک  مترمربع   ۱۴۰/52 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدرضا  فرزند  عسگری  ابوالفضل 
شماره ۳2۸ فرعی از ۳۳ اصلی  واقع در قم بخش چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی 
 ۱۴۰۰/۰7/۰۳ مورخ   ۱۸۱۶۰ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   5۱۳ صفحه   ۱۰۳ دفتر  در  صادره 

دفترخانه ۶۸ قم.) م الف ۱۳۸۸7(
9- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱5۱۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱2۱9 آقای 
امیر لیلی فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴7 مترمربع پالک شماره ۱۰27۳ 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی شماره ۴9۴5۳ مورخ ۱۳99/۰۳/22 

دفترخانه 52 قم.) م الف ۱۳۸۸۸( 
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۶5 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰227 آقای 
شماره  پالک  مترمربع   ۱۰5 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  احمد  فرزند  مقدم  کرمانی  مهدی 
22۰ فرعی از ۱ اصلی  واقع در قم بخش چهارحوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از علی اصغراصغری جمکرانی احدی از وراث شعبانعلی وفایی به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۱۱۱9 

مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۳ شعبه دوم حقوقی دادگستری قم.) م الف ۱۳۸۸9( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱99 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۳95 شماره  رأی   -۱۱
مترمربع   79/5۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  زاده  کرمانی  اقدس  خانم 
نامه  مبایعه  قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۱2۴۰ از  فرعی   5 پالک شماره 
مالکیت مشاعی صادره دردفتر۳۴۸ صفحه  به موجب سند  از سیدمهدی مدرسی قمی  الواسطه  عادی مع 

 )۱۳9۰2 الف  م   (.9۸
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  و  گهی  از نشر آ آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  تایید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  گهی  انتشار آ تاریخ  از  2 ماه  باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

بود. )گویه وشاخه سبز( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۳/2۳

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/۰7
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

از شعبه ۱۶ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه ۳ اجرای احکام خانواده قم  به موجب اجراییه صادره 
به شماره ۳/9۳ج/77۱ ثبت گردیده له عاطفه کوه گل علیه داود غالمی مظفری محکوم علیه محکوم است 
له  نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم  و  له  ازادی در حق محکوم  بهار  به پرداخت 29۰ عدد سکه تمام 
که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰275 ثبتی  پالک  از  ایشان  االرث  سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در 
از  مشاع  سهم   5/92 مقدار  به  علیه  محکوم  االرث  سهم  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
5۰/۳2 سهم مشاع از ۱2۸۰ سهم مشاع از ۱۳2۴5 سهم پالک فوق به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان 
کالسه  به  پرونده  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  2۰7/2۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به 
9۳۰77۱ خصوص دعوی محکوم لها عاطفه کوه گل ، علیه محکوم علیه اقای داود غالمی مظفری با موضوع 
از قرار کارشناسی در جهت خواسته ان مقام محترم قضایی مبنی به شرح  از اطالع  اینجانب پس   ، جانمائی 
با مطالعه پرونده به محل عزیمت نموده و نتیجه حاصله را بدین شرح به استحضار مقام محترم قضایی  ذی: 
استناد  و  و مستندات  اخذ مدارک  از  UTM: پس  و   ۴9۱۸۱7  =x و   ۳۸۳۴۳۱۸  =y نوقطار   ، قم  می رساند: 
و  کاداستر  و  هوایی  نقشه  با  مختصات  تطبیق  و  پرونده  رویت  و  ثبت  اداره  به  مراجعه  و  پرونده  ضم  مدارک  به 
مطالعه ان بازدید از محل و موقعیت ملک موصوف و معاینه به عمل امده نتیجه گزارش خود را به شرح ذیل 
ثبتی  نامه  اظهار  فقره  یک  و  طبق سوابق  قم:   ۱ اصلی بخش  ثبتی پالک ۱۰275  دارد: وضعیت  می  تقدیم 
شماره 25۱۳2۰ مورخ 2۶۱۰/2۰ میزان ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ 2 قطعه زمین متصل به هم پالک های 
۱۰275 و ۱۰27۶ – اصلی از طرف وراث مرحوم سید محمدرضویان )بزاز( که ایشان عبارتند از محمد رضا ، 
سید کمال ، سید جالل و بانوان حشمت و عصمت و بهجت و ربابه و عفت شهرت همگی رضویان کما فرض اله 
باستثناء ثمنیه عیانی و بانو فاطمه پناهنده به نسبت ثمنیه عیانی قبول ثبت شده است و اگهی های نوبتی ان 
منتشر است و نسبت به سهام برخی از وراث سند مالکیت به نسبت مشخص سند مالکیت صادر و تسلیم شده 
است. پالک ۱۰275 اصلی بخش ۱ قم پس از قبول ثبت نسبت به سهام مشاعی و انتشار اگهی های نوبتی و 
تحدیدی در تاریخ 2۰/2/2۸ حسب صورت مجلس وارده به شماره ۳7۶۴-۱۳2۰/۳/۶ تحدید حدود گردیده و 
حدود ان طبق سند مالکیت به شرح ذیل می باشد. شماال: به زمین ۱۰27۸ اصلی حسن حقی و غیره فاصل 
نهر فاصل اشتراکی است دوم در 2 قسمت بزمین مذبور مرز فاصل اشتراکی. شرقا:  اول به زمین ۱۰27۶ زمین 

متقاضی مرز فاصل اشتراکی دوم به زمین ۱۰27۸ مکرر نایب التولیه مرز فاصل اشتراکی است. جنوبا: جاده 
قمرود غربا: اول به نهر عمومی جعفر اباد ، دوم که شمالی است و سوم به نهر مزبور چهار در 2 قسمت به زمین 
۱۰27۸ حسن حقی و غیره مرز فاصل اشتراکی. طی یک فقره صورت مجلس احراز تصرف مورخ ۴۸/9/27 
نسبت به ۱/5 دانگ مشاع از پالک های ۱۰275 و ۱۰27۶ اصلی بخش ۱ قم به نام ورثه سید محمد رضویان 
تنظیم و نامبردگان نسبت سهم مشاعی خود را در تصرف داشته اند. در اجرای عملیات تحدید و شناسایی حدود 
که بدون نقشه و طول و ابعاد بوده و رعایت ماده 7۸ قانون ثبت نگردیده و از سوی دیگر حدود پالک ۱۰275 
اصلی که در مجاورت قسمت دوم حد غربی ان بوده لحاظ نشده است و پالک ۱۰275 اصلی برای بار دوم در 
داخل محدوده پلکا ۱۰27۶ اصلی تحدید شده و با توجه به اینکه مالکین هر دو پالک نسبت به میزان مالکیت 
مساوی بوده و هیچگاه نسبت به این موضوع اعتراض ننموده و در تمامی مراحل پرنده ثبتی اراضی مورد تملک 
خود را با شماره ۱۰27۶ اصلی شناخته اند چرا که پالک ۱۰275 اصلی در محدوده پالک موصوف واقع بوده 
است. تعداد فقرات زیادی از پالک ۱۰275 اصلی مفروز و جدا گردیده است که منجر به صدور سند ششدانگ 
گردیده است. مالکیت مورث محکوم علیه: میزان 5۰/۳2 سهم مشاع از ۱2۸۰ سهم مشاع از ۱۳2۴5 سهم 
که این مقدار برابر است با ۱۶ سهم از ۴۰ سهم از 2۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان که سند مشاعی و چاپی 
طبق  است.  گردیده  تسلیم  و  صادر  مظفری  غالمی  رمضان  اقا  نام  به   ۸5 سال  ب  سری   97۰۸۶۸ شماره  به 
گواهی حصر وراثت شماره 97۰۸۶۸ مورخ 9۸/5/2۸ شعبه ۴۰ حقوقی دادگاه حل اختالف قم وراث حین 
الفوت مرحوم رمضان غالمی مظفری به شرح می باشند: ۱- اقای حمید غالمی مظفری  ش ش ۱59 نسبت 
با متوفی : فرزند 2- اقای نعمت اله غالمی مظفری ش ش ۱5۸ نسبت با متوفی: فرزند ۳- اقای علی غالمی 
مظفری ش ش ۱72۶ نسبت با متوفی : فرزند ۴- اقای داود غالمی مظفری ش ش ۴597 نسبت با متوفی: 
فرزند 5- خانم منصوره غالمی مظفری ش ش ۰۳7۰27۱2۳۸ نسبت با متوفی : فرزند ۶- اقای تقی غالمی 
مظفری ش ش ۱۶۰ نسبت با متوفی: فرزند 7- اقای محمد غالمی مظفری ش ش ۶7 نسبت با متوفی: فرزند 
۸- اقای مهدی غالمی مظفری ش ش 22۳۰ نسبت با متوفی : فرزند 9- خانم مریم غالمی مظفری ش ش 
متوفی:  با  نسبت   ۰۳۸۱۰759۳۱ ش  ش  خجسته  حسینی  فاطمه  خانم   -۱۰ فرزند  متوفی:  با  نسبت   ۱5۶
زوجه به موجب رای اصالحی ۱۴۰۰۰29۳۰۰۰۱2۰۸2۱۳ مورخ ۱۴۰۰/5/۱9 شعبه ۴۰ شورای حل اختالف 

خانم معصومه غالمی مظفری به عنوان احدی از وراث مرحوم رمضان غالمی مظفری به وراث اضافه گردیده 
با توجه به ارزیابی سهمی محکوم علیه ، ادرس تقریبی محدوده پالک ثبتی  است. بررسی موقعیت میدانی: 
۱۰275 اصلی بخش ۱ قم به شرح ذیلبه حضور ان مقام محترم تقدیم می گردد: شماال: حد فاصل کوچه 7 و 
9 بلوار تعاون شرقا: بلوار تعاون جنوبا: بلوار محتشم کاشانی غربا: امتداد کوچه 9 بلوار تعاون در امتداد کوچه 
خوشرفتار و بلوار قدوسی مالکیت محکوم علیه معادل 5/92 سهم مشاع از 5۰/۳2 سهم مشاع از ۱2۸۰ سهم 
مشاع از ۱۳2۴5 سهم که این مقدار برابر است با ۱۶ سهم از ۴۰ سهم از 2۴۰ سهم به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان می باشد. با توجه به قرار کارشناسی و اسناد و مدارک موجود و بررسی های به عمل امده ، با 
ارزیابی  با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در  نیز  توجه به تحقیقات محلی و در نظر گرفتن موقعیت ملک و 
پالک ۱۰275 اصلی و نداشتن معارض و صرف نظر از دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی قیمت پایه 
کارشناسی برابر هر سهم ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از پالک فوق جمعا با محاسبه بهای ثمنیه عرصه و اعیان برابرمبلغ 
2۰7/2۰۰/۰۰۰ریال معادل بیست میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان تمام تعیین می گردد. مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۶ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴5 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و 
به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  نوبت در یکی  این اگهی یک  دولت ضبط خواهد شد. 

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

شورای  ذیل  فرش  کارگروه  جلسه       ◄
استاندار،  حضور  با  توسعه  و  برنامه ریزی 
مرکز  رئیس  و  استان  مسئولین  از  جمعی 
قم  بازار  بزرگ  تیمچه  در  ایران  فرش  ملی 

شد. برگزار 
بیان  با  ایران،  فرش  ملی  مرکز  رییس 
فرش،  در عرصه  فعاالن  بزرگ  جامعه  اینکه 
را  کشور  کل  جمعیت  یک دهم  حدود  در 
دولت  این  در  گفت:  می دهند،  تشکیل 
مردمی در حوزه زیرساخت های هنر صنعت 
فرش حرکت های بزرگ و مثبتی شروع شده 

است.
به گزارش ایرنا، فرحناز رافع روز شنبه در 
جلسه کارگروه فرش ذیل شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان قم که در تیمچه بزرگ بازار 
بر  نیز  جمهور  رییس  افزود:  برگزار شد،  قم 
این مساله اهتمام دارد تا بستری فراهم شود 
زیست بوم  اکوسیستم،  این  تثبیت  ضمن  و 
فرش دستباف ایران را گسترده تر کنیم، چرا 
که دست اندرکاران فرش دستباف در اقصی 

نقاط کشور فعالیت دارند.
عرصه  به  جوانان  ورود  بر  تاکید  با  وی 
خاطرنشان  کشور  کل  در  دستباف  فرش 
کرد: ۱9۱ هزار نفر در صنایع جانبی فرش 

هستند. فعالیت  به  مشغول 
رافع با بیان اینکه فرش دستباف صنایع 
جانبی متعددی دارد، با اشاره به نامگذاری 
دانش بنیان،  »تولید؛  عنوان  با  امسال 
انقالب  معظم  رهبر  توسط  اشتغال آفرین« 
گفت: می توان از شرکت های دانش بنیان 
فرش  با  مرتبط  گوناگون  های  عرصه  در 

برد. بهره  دستباف 
ایران اعالم کرد:  رییس مرکز ملی فرش 
 2۰( فرش  ملی  روز  بار  نخستین  برای 
خرداد( در تقویم رسمی جمهوری اسالمی 
ایران به همت و تالش دولت مردمی و همه 
شده  ثبت  فرش  عرصه  اندرکاران  دست 

است.
دستباف  فرش  اینکه  به  اشاره  با  رافع 
داشت:  اظهار  است،  جهانی  فرشی  قم، 
نوع  که  خواهم  می  قم  استان  مسئوالن  از 
نگاهشان به این کسب و کار، نسبت به سایر 

باشد. متفاوت  کارها  و  کسب 
تولید  و  بافندگان  از  بسیاری  افزود:  وی 
ابریشم  دستباف  فرش  صادرکنندگان  و 
درگیر فرش  دیگر کشور،  استان  در 2۰  قم 

دستباف قم هستند، از این رو الزم است که 
مسئوالن استان قم، نگاه ملی نسبت به این 
هنر صنعت )فرش دستباف( داشته باشند.

فرش  کیفیت  افزایش  بر  تاکید  با  وی 
دستباف ایران تصریح کرد: فرش دستباف، 
کشور  از  خارج  در  ایران  فرهنگی  سفیر 
کار  دستباف  فرش  در  هایی  ِالمان  است، 
مذهبی  و  دینی  اعتقادات  بیانگر  که  شده 

. ست ما
ایران خاطرنشان  رییس مرکز ملی فرش 
فرش  رفیع  جایگاه  ارتقای  برای  کرد: 
تالش  باید  همه  جهان  در  ایران  دستباف 

. کنند
هستیم  این  دنبال  به  داد:  ادامه  رافع 
فرش  اقتصادی  ـ  فرهنگی  دیپلماسی  که 
کمک  با  جهانی  صلح  برای  ایران  دستباف 
در  که  صنعت  هنر  این  اندرکاران  دست 
نهادینه  است،  اسالم  مبین  دین  راستای 

. کنیم
بافندگان  اتحادیه  از  قدردانی  با  وی 
دستباف  فرش  فروش  و  تولیدکنندگان 
پذیری  مسئولیت  خاطر  به  قم  استان 
اجتماعی گفت: یکی از سنت های دیرینه 
حدود  اتحادیه  این  و  است  زکات  و  وقف  ما 
۴۰۰ میلیون تومان به جمعیت هالل احمر 

است. کرده  هدیه 
ایران،  دستباف  فرش  اینکه  بیان  با  وی 
قرار  تحریم  مورد  ناجوانمردانه  نفت  از  پس 
به  نه  فرش،  تحریم  گفت:  است؛  گرفته 
خاطر ارزش دالری آن، بلکه به خاطر میزان 
و گستره اشتغال آن در سراسر ایران است.

رییس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد: 
هنردوست  و  هنرمند  دنیا،  کجای  هیچ  در 
فعال  هنرمندان  اما  کنند،  نمی  تحریم  را 
ظالمانه  تحریم  را  دستباف  فرش  حوزه  در 

کردند.
کارگروه ویژه فرش در قم تشکیل می شود

نمایشگاه  با  رابطه  در  نیز،  قم  استاندار 
از  که  داریم  اصرار  گفت:  قم  استان  فرش 
این نمایشگاه در حوزه فرش استفاده شود و 
در سفر رییس جمهوری به استان نیز تالش 

شد و به عنوان یک مصوبه آمد.
بر  تاکید  با  شاهچراغی  محمدتقی  سید 

فرش  صنف  به  متعلق  نمایشگاه  این  اینکه 
است و الغیر افزود: چون این مکان توسط 
مدل  یک  باید  است،  شده  ساخته  دولت 
مالی برای آن تعریف و یک جلسه برای رفع 

شود. تشکیل  آن  مسایل 
تامین  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
حل  را  آن  استانی  مشکالت  نیز  اجتماعی 
می کنیم، خواستار تشکیل جلسه ای برای 
رفع مشکالت مرتبط با آن شد و تاکید کرد: 
از  نیازمند مطالبه گری  امور  پیشرفت  برای 

هستیم. یکدیگر 
با  که  ای  به جلسه  اشاره  با  قم  استاندار 
صندوق  و  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
تشکیل شده است، گفت:  امید  کارآفرینی 
دو  این  کشوری  مدیران  با  صحبت  در 
موسسه مالی، اولویت پرداخت وام در رابطه 
با فرش بوده که الزم است پیگیری های الزم 

بگیرد. صورت  زمینه  این  در 
فرش  ملی  روز  تبریک  با  شاهچراغی 

این عرصه،  فعاالن  از  تقدیر  و  )2۰ خرداد( 
یاد  ایرانی  هویت  نماد  عنوان  به  فرش  از 
اداره کل  با تالش  افزود: ان شاءالله  و  کرد 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و صاحبان غرفه در »تیمچه بزرگ بازار قم«، 
یابد. بهبود  نیز  این مکان  وضعیت ظاهری 
و  موانع  رفع  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
فرش  صنعت  فعاالن  روی  پیِش  مشکالت 
استان اعالم کرد: برای این منظور، کارگروه 
و  ریزی  برنامه  شورای  ذیل  در  فرش  ویژه 

می شود. تشکیل  استان  توسعه 
استاندار قم در بخش دیگر سخنان خود 
اعالم کرد: درصدد هستیم تا فرودگاه قم راه 

اندازی شود.
قم  فرش  صنعت  هنر  در  نفر  هزار   ۴۰

می کنند فعالیت 
تولیدکنندگان  اتحادیه  رییس  همچنین 
استان  ابریشم  دستباف  فرش  بافندگان  و 
صنعت  هنر  در  اشتغال  و  تولید  گفت:  قم 
فرش دستباف قم، حدود یک قرن با تالش 

است. شده  انجام  عرصه  این  فعاالن 
ابوالفضل صادقی با اشاره به نقش موثر 
 ۴۰ حدود  کرد:  بیان  اشتغالزایی  در  فرش 
)بافنده،  گوناگون  های  بخش  در  نفر  هزار 
این  وابسته(  صنوف  و  تاجران  تولیدکننده، 
فعالیت  مشغول  قم  استان  در  صنعت  هنر 

. هستند
وی با بیان اینکه در دنیا نام فرش و ایران 
با هم عجین شده اند، تصریح کرد: استان 
قم، بزرگ ترین و با کیفیت ترین تولیدکننده 

فرش دستباف ابریشم در جهان است.
می  مسئوالن  از  اینکه  بیان  با  صادقی 
نگاه  فرش  صنعت  هنر  به  که  خواهیم 
اشتغالزایی داشته باشند، خواستار تکمیل 
استان  فرش  نمایشگاه  از  برداری  بهره  و 
اینکه قم در راه  با توجه به  قم شد و گفت: 
نزدیکی  در  و  کشور  استان   ۱7 مواصالتی 
فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( تهران 
است. اهمیت  حایز  مساله  این  دارد،  قرار 
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان 
فرش دستباف ابریشم استان قم همچنین 
پایتخت  به عنوان  نام قم  تا  درخواست کرد 
همچنین  و  شود  ثبت  جهان  ابریشم  فرش 
»فرش«  اسم  به  قم  شهر  معابر  از  یکی  نام 

شود. نامگذاری 
قم  استاندار  گزارش،  این  اساس  بر 

دست  از  تعدادی  با  جلسه  این  پایان  در 
تعدادی  و  استان قم  اندرکاران صنف فرش 
مشغول  مکان  این  در  که  قالی  بافندگان  از 
کرد  وگو  گفت  بودند،  دستباف  فرش  بافت 
ها،  دیدگاه  مستقیم  صورت  به  نیز  آن ها  و 
پیشنهادها، درخواست ها و مشکالت خود 

گذاشتند. میان  در  استاندار  با  را 
فرش  ملی  روز  بزرگداشت  نخستین 
پیشینه  شناسایی  هدف،  با  دستباف 
منحصربه فرد  ویژگی های  و  ابعاد  تاریخی، 
و  جدید  نسل  به  ایران  دستباف  فرش 
و  تشویق  جوانان،  ظرفیت  از  استفاده 
ترغیب تولیدکنندگان و فروشندگان به تولید 
از  باکیفیت،  و  بااصالت  فرش های  عرضه  و 
تا 27 خردادماه جاری برگزار می شود.  2۰

با روز  امسال روز 2۰ خردادماه همزمان 
به   بار  نخستین  برای  صنایع دستی  جهانی 
تقویم  در  دستباف  فرش  ملی  روز  عنوان 
نامگذاری  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی 

شد.
به گزارش ایرنا، صادرات فرش دستباف 
محدودیت های  و  تحریم ها  وجود  با  ایران 
سال  در  کرونا؛  ویروس  شیوع  از  ناشی 
با  مقایسه  در  خورشیدی  هجری   ۱۴۰۰
درصد   ۱۴ آن،  گذشته  سال  مشابه  مدت 

است. داشته  افزایش 
از بین بیش از دو میلیون نفر شاغالن در 
حوزه فرش دستباف، ۶۰ درصد را قالیبافان 
غیرمستمر  قالیبافان  را  درصد   ۳۱ مستمر، 
)فصلی( و 9 درصد دیگر را مشاغل جانبی 

حوزه فرش دستباف تشکیل می دهند.
 ۱۴۰ و  هزار   ۱۰ تعداد   ۱۳99 سال  در 
فعال  کشور  در  دستباف  فرش  تولید  واحد 
 25۶ و  هزار  هفت  بر  مشتمل  که  بودند 
 7۸7 و  هزار   2 قالیبافی،  غیرمتمرکز  واحد 
مجتمع   97 و  قالیبافی  متمرکز  کارگاه 
تعداد  تا سال ۱۳99،  و  بود  قالیبافی  بزرگ 
فرش  در  اجتماعی  تامین  بیمه شدگان 
رسید. نفر  هزار   2۶۱ از  بیش  به  دستباف 
همچنین در مجموع پنج هزار و ۸99 نفر 
در ۱9 دانشگاه و ۱۱5 هنرستان در سطح 
مشغول  فرش  رشته  در  کشور،  استان   ۱9
نفر   5۳9 و  هزار   2 که  هستند  تحصیل  به 
نفر   ۳۶۰ و  هزار  سه  و  دانشجویان  را  آن ها 
تشکیل  فرش  هنرستان های  هنرجویان  را 

► می دهند.    

●  ۴۰ هزار نفر در هنر صنعت فرش قم فعالیت می کنند    ●

رییس اداره نگهداری راه های راهداری:
طرح بهسازی بزرگراه  

سلفچگان- راهجرد قم عملیاتی 
شد

حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  راه های  نگهداری  اداره  رییس 
راهجرد-  بزرگراه  از  کیلومتر   ۱۴.5 بهسازی  طرح  گفت:  قم  جاده ای 
شد. عملیاتی  سیل(  حفاظتی)اسالری  روکش  اجرای  با  سلفچگان، 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارتقاء  و  صیانت  به منظور  افزود:  زمینه  این  در  شکوری  عباس  قم، 
سطح سرویس در یکی از مهم ترین بزرگراه های ترانزیتی کشور، طرح 

شد. اجرایی  راهجرد  سلفچگان-  محور  بهسازی 
با وجود اجرای طرح های متعدد عمران جاده ای در  وی اضافه کرد: 
و  اضمحالل  شاهد  ترکیبی،  و  چشمگیر  ترافیک  دلیل  به  محور،  این 

هستیم. آن  آسفالت  زودرس  خستگی 
مقرر  گرفته  صورت  مطالعات  طی  منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
روکش  الیه  یک  و  هندسی  لکه گیری  عملیات  اجرای  به  نسبت  شد 
حفاظتی)اسالری سیل( در طول ۱۴.5 کیلومتر از این بزرگراه اقدام 

شود.
شکوری مسیر اجرایی پروژه را در 2 قطعه و در باندهای رفت وبرگشت 
از  کیلومتر   ۴.5 کرد:  تصریح  و  تعریف  راهجرد  سلفچگان-  بزرگراه 
هندسی  لکه گیری  آسفالت،  تراش  عملیات  قالب  در  بهسازی  طرح 
تقاطع  از  قبل  کیلومتر  برگشت)5.۱  باند  در  سیل،  اسالری  و 
حوزه)باند  انتهای  در  نیز  باقی مانده  کیلومتر   ۱۰ و  غیرهمسطح( 

آمد. درخواهد  اجرا  مرحله  به  رفت( 
وی با اشاره به مشخصات فنی روکش حفاظتی اسالری سیل، گفت: 
نام  به  مربوطه  کارشناسان  بین  در  که  آسفالت  حفاظتی  الیه  این 
»دوغ آب قیری« معروف است دارای ترکیبی از قیر امولسیون، آب و 
جلوگیری   ضمن  آسفالتی  فروج  و  خلل  در  نفوذ  با  که  است  سنگدانه 
عمر  طول  افزایش  موجب  سرد،  فصول  در  یخ زدگی  و  آب  نفوذ  از 

می شود. آسفالت 
عنوان  ریال  میلیارد  بر۸۰  بالغ  را  پروژه  تخصیصی  اعتبار  میزان  وی 
کرد و افزود: عملیات اجرایی طرح  از خردادماه امسال  آغاز شده و 

گرفت. خواهد  قرار  بهره برداری  مورد  سالجاری  پایان  تا 
محل  از  که  رانندگانی  از  قم  راهداری  راه های  نگهداری  اداره  رییس 
گستره  دلیل  به  کرد:  درخواست  می نمایند،  تردد  پروژه  اجرای 
ضمن  آسفالتی،  سطوح  روی  بر  سیل  اسالری  حفاظتی  الیه  پوشش 
فرمایند. لحاظ  را  طرح  مجریان  با  الزم  تعامل  ایمنی،  جوانب  رعایت 

خبـر


