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قم نخستین کالن شهر حامی ساختمان های 
دوستدار محیط زیست؛

شهردار شهر نیامی کشور نیجر با اعضای 
شورای شهر قم دیدار کرد؛

آیت اهلل حسینی بوشهری:

۵۰ درصد تخفیف 
عوارض برای احداث 

این ساختمان ها

هم افزایی دستگاه های 
متولی کار فرهنگی در 

قم ضروری است

آمادگی شهر قم برای 
ارتباط با تمام شهرهای 

مسلمان جهان
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 5

آگهی مزایده  عمومی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

به  نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  محترم  1-متقاضیان 
 . است(  استرداد  قابل  غیر  اسناد  خرید  نمایند.)هزینه  اقدام  ریال  هزار(  )پانصد   500/000 مبلغ  به  مزایده  اسناد  خرید 

2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید شده 
به  شماره  بانک شهر  نزد  کار(  انجام  قم )سپرده حسن  به حساب شهرداری  نقد  واریز وجه  قبول است. جهت  مورد  نقد  3- وجه 

فرمایید. اقدام  ایران  بانکی  حساب 
.)IR 07  – 0610  – 0000  – 0010  – 0300  – 4300 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )54 – 

و تحویل اسناد: 4-مهلت خرید 
-مهلت خرید اسناد: از روز  دو شنبه  مورخ   1401/03/30 لغایت روز دو شنبه  مورخ  1401/04/06 تا ساعت 13:00

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  دو شنبه  مورخ 1401/03/30  لغایت  روز  پنج شنبه  مورخ 04/09/ 1401تا ساعت 13:00
از  متقاضیان محترم مکلف اند پس  و  است  در شرایط عمومی درج گردیده  و مستغالت  امالک  از  یک  ویژگیهای هر  و  5-شرایط 
خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول 

تمامی شرایط است.
025 و سواالت عمومی با مدیریت امور  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36104482 – 

قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36104335- 025 تماس حاصل فرمایند.
اداره   ، بنیادي ، شهرداري مرکزي ، طبقه ششم  امام موسي صدر ، جنب بوستان شهید  بلوار   ، 7-محل تسلیم پیشنهادها: قم 

حراست. کل 
روزهای  14:00و  الی   7:30 ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  الزم   *

است.  13:00 ساعت  شنبه  پنج 
نوبت اول: چهار شنبه1401/03/25
نوبت دوم: یک شنبه 1401/03/29

1333799 گهی:  اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم شناسه آ
WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریکد نوسازیپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ مبلغ پایه کل)ریال(
تضمین)ریال(

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد 13C2187/ز/1401
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی2

55/5411/108/000/000556/000/000

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد 14C2243/ز/1401
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی2

34/576/914/000/000346/000/000

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد 18A1012/ز/1401
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی1

55/8316/749/000/000838/000/000

قم – بلوار محمود نژاد – کوچه 7 – مسکونی 18-85-404-4قطعه 48 از پالک ثبتی 2010870/ز/1401
فرعی2قواره5 – سمت راست

17638/720/000/0001/936/000/000

قم – بلوار محمود نژاد – کوچه 7 – مسکونی 17-85-404-4قطعه 49 از پالک ثبتی 2110870/ز/1401
فرعی2قواره4 – سمت راست

17639/600/000/0001/980/000/000

مسکونی 36-110-204-2قطعهGاز پالک ثبتی48/11999/ز/1401
تراکم متوسط

قم-انتهای بلوار شهید موسوی– خ قمر 
بنی هاشم – نبش کوچه 11

285/6328/563/000/0001/429/000/000

صفحه 8

)نوبت اول()نوبت اول(

پروژه مترو قم همچنان در بالتکلیفی تامین واگن!پروژه مترو قم همچنان در بالتکلیفی تامین واگن!

صفحه صفحه 88قمی ها چه زمانی سوار مترو خواهند شد؟قمی ها چه زمانی سوار مترو خواهند شد؟

مزایده عمومی   
) نوبت دوم (

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان، فروش 
سرقفلی دو واحد مغازه در بازار شمسه  را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید:

تاریخ  از  مزایده  در  شرکت  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  شرایط  از  اطالع  و  بازدید  جهت  می توانند  متقاضیان  لذا 
تاالر  جنب  غدیر،  بلوار  قم،  نشانی  به   1401/4/5 مورخه  اداری  وقت  پایان  تا  تعطیل  ایام  جز  به  آگهی  نشر 
آرین،واحد امور پیمانها سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن 32425436  تماس حاصل فرمایند.

توضیحات :
باید میزان سپرده شرکت در  باشد که شرکت¬کنندگان  میزان سپرده شرکت در مزایده: طبق جدول فوق می 
مزایده را بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یا فیش  
واریز نقدی به حساب سپرده با شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه به نام سازمان حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
برنده مزایده مکلف به پرداخت و تأمین وجه نقدی ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ می باشد.

هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه های  نقل و انتقال وکارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
پیشنهادات رسیده ساعت 10:00 صبح مورخه 1401/4/6 در محل سازمان، در کمیسیون مزایده مطرح و 

پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مزایده اعالم خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

شناسه آگهی: 1335024
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

مساحت تقربی شماره واحدردیف
/به مترمربع

میزان سپرده شرکت در آدرس
مزایده)ریال(

قم،بلوار شهید قاسم سلیمانی ،بازار شمسه )طبقه منفی یک( ،  42/54 مترسرقفلی واحد B 1198 بازار شمسه1
B 1198 واحد

800.000.000

قم،بلوار شهید قاسم سلیمانی ،بازار شمسه )طبقه منفی یک( ،  21/42 مترسرقفلی واحد A 1047 بازار شمسه2
A 1047 واحد

500.000.000

560.000.000قم ،ساالریه ، خیابان گلستان ،مجتمع اریکه ملل ،  واحد 24/68A 1047 مترسرقفلی واحد 133 مجتمع اریکه ملل3

 گزارش خبری »گویه«؛ گزارش خبری »گویه«؛

وقتی عیار نقد به سراغ سازمان های دینی قم می رودوقتی عیار نقد به سراغ سازمان های دینی قم می رود
سرمقاله

درس های استانی استعفای 
وزیـر                          

صفحه 3

در بخش معارفی؛

چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآنی در 
قم برگزار می شود                          
صفحه 7

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

نقدینگی تهاجمی با مارماالد 
تورم!                                       
صفحه 7

»قم« قطب بافت فرش دستبافت
 ابریشمی                                      
صفحه 4

گزیـده خبـرها

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              ۰912762۵987
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اجرای طرح خانه های سبز توسط شهرداری قم 
اقدامی شایسته است

حمایت از پروژه های شهری با 
زیست محیطی پیوست 

سبز  خانه های  طرح  گفت:  محیط زیست  ملی  صندوق  مدیرعامل 
اقدامی شایسته و قابل تقدیر است که در شهر قم توسط شهرداری و 
پایدار  که  شرطی  به  می تواند  و  انجام شده  دستگاه ها  سایر  همکاری 

گیرد. قرار  دیگر  شهرهای  برای  الگویی  به عنوان  باشد 
احداث  راهکارهای  بررسی  جلسه  نخستین  در  شعاع  انجم  سجاد 
ساختمان های سازگار با محیط زیست، با اشاره به اینکه صندوق ملی 
تنوع  حفظ  محیط زیستی،  پروژه های  اجرای  هدف  با  محیط زیست 
آن  منابع  و  تشکیل شده  فسیلی  انرژی های  مصرف  کاهش  و  زیستی 
حال  در  که  کاری  کرد:  اظهار  است،  آالیندگی  عوارض  محل  از  نیز 
صورت  اولویت بندی  به  توجه  با  شهرها  در  که  بوده  این  داریم  انجام 
توسعه  باعث  و  بوده  اقتصادی  و  ابتکاری  که  پروژه هایی  از  گرفته 

کنیم. حمایت  می شود،  پایدار 
ابراز  شهرهاست،  پایدار  توسعه  به  کمک  هدف  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در  که  است  قابل تقدیر  و  شایسته  اقدامی  سبز  خانه های  طرح  کرد: 
و  انجام شده  دستگاه ها  سایر  همکاری  و  شهرداری  توسط  قم  شهر 
شهرهای  برای  الگویی  به عنوان  باشد  پایدار  که  شرطی  به  می تواند 

گیرد. قرار  دیگر 
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به اینکه بهترین متولی 
برای اجرای پایدار این طرح شهرداری است، ادامه داد: ما در اجرای 
این طرح در کنار شهرداری هستیم، عالوه بر آن، در سایر پروژه هایی 
با  را  دارد  مالی  تأمین  به  نیاز  و  داشته  اقدام  دست  در  شهرداری  که 
صندوق  اولویت های  بر  بنا  و  استان  محیط زیست  مدیرکل  تأیید 

کرد. خواهیم  حمایت 
پنل های  نصب  برای  شهر  در  خوبی  پتانسیل  افزود:  شعاع  انجم 
بخشی  هم  و  داشته  اقتصادی  جنبه  هم  که  دارد  وجود  خورشیدی 
سبز  شهری  به  را  شهر  هم  و  می کند  تأمین  را  شهر  موردنیاز  برق  از 

کرد. خواهد  تبدیل 

قم نخستین کالن شهر حامی ساختمان های دوستدار 
محیط زیست؛

۵۰ درصد تخفیف عوارض برای 
احداث این ساختمان ها

کالن شهر  گفت:  قم  شهرداری  شهری  وخدمات  محیط زیست  معاون 
ساختمان های  از  حمایت  طرح  که  بوده  کالن شهری  نخستین  قم 
عوارض  درصد   50 و  کرده  عملیاتی  را  محیط زیست  دوستدار 

می دهد. تخفیف  ساختمان ها  این  احداث  برای  را  ساختمانی 
راهکارهای  بررسی  جلسه  نخستین  در  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
اینکه  به  اشاره  با  محیط زیست،  با  سازگار  ساختمان های  احداث 
آلودگی  حوزه  دو  در  زیست محیطی  مشکالت  با  کالن شهرها  امروزه 
برنامه ریزی  با  قم  شهرداری  کرد:  اظهار  هستند،  مواجه  زمین  و  هوا 
زیستی  محیطی  مسائل  حافظ  عملیاتی،  طرح  تدوین  و  جامع 
حفظ  پایدار  توسعه  اساس  نیز  شهرداری  پنج ساله  برنامه  در  و  است 

است. عنوان شده  محیط زیست 
سومین  سبز  فضای  توسعه  موضوع  در  قم  شهر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
حوزه  در  هم  خوبی  کارهای  کرد:  ابراز  دارد،  کشور  در  را  رتبه 
در  متنوعی  برنامه های  همچنین  است؛  انجام شده  پسماند  مدیریت 
در  محیط زیست  حفظ  برای  آرامستان ها  ازجمله  تابعه  سازمان های 

اجراست. حال 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری  وخدمات  محیط زیست  معاون 
از  حمایت  طرح  که  بوده  کالن شهری  نخستین  قم  کالن شهر 
و  است  کرده  عملیاتی  را  محیط زیست  دوستدار  ساختمان های 
 6 و  شده  قرارداد  انعقاد  ساختمان   5 احداث  برای  حاضر  حال  در 
علیرغم  شهرداری  که  است  قرارداد  انعقاد  دست  در  نیز  ساختمان 
این  احداث  برای  را  ساختمانی  عوارض  درصد   50 مالی،  مشکالت 

می دهد. تخفیف  ساختمان ها 
با همکاری صندوق ملی  انتظار داریم  اینکه  بیان  با  اصفهانیان مقدم 
و  پروژه  این  در  محیط زیست  و  فاضالب  و  آب  مدیران  محیط زیست، 
دیگر پروژه های مرتبط با محیط زیست، منابع مالی موردنیاز را تأمین 
ولی  است،  حاصل شده  زمینه  این  در  خوبی  توفیقات  گفت:  کنیم، 
برخی  به ویژه  سال  طول  در  که  قم  مانند  شهری  برای  داریم  اعتقاد 
مناسبت های ملی و مذهبی پذیرای هزاران زائر و مسافر بوده شرایط 

بزنیم. رقم  سبز  فضای  و  زیست محیطی  موضوعات  در  را  بهتری 

خبـر

دریاچه ای به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع در دل شهر قم
اجرای تفریحات و ورزش های 
آبی در دریاچه بوستان جوان 

در  گفت:  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
و  غواصی  قایق سواری،  قایقرانی،  همچون  فعالیت هایی  حاضر  حال 
تالشیم  در  و  اجراست  حال  در  جوان  بوستان  دریاچه  در  ماهیگیری 

کنیم. تبدیل  قم  شهر  تفریحی  قطب های  از  یکی  به  را  مکان  این 
با اشاره به ویژگی های بوستان و  پیام جوادیان در گفتگو با شهرنیوز، 
دریاچه جوان اظهار داشت: این بوستان و دریاچه در منطقه دو قرار 

داشته که خیلی از شهروندان قمی از آن بی اطالع هستند.
تصریح  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
خوبی  امکانات  با  مترمربع  هزار   30 مساحت  با  دریاچه  این  کرد: 
نگرفته  صورت  آن  برای  خوبی  تبلیغات  متأسفانه  ولی  احداث شده 

. ست ا
قایقرانی،  همچون  فعالیت هایی  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
انجام  حال  در  دریاچه  این  در  ماهیگیری  و  غواصی  قایق سواری، 

می باشد. گسترش  حال  در  فعالیت ها  این  و  است 
اجرای  و  نورپردازی  مهم  پروژه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  جوادیان 
کرد:  عنوان  است  بوستان  این  در  به روز  نوری  زیبای  طرح های 
از  یکی  به  را  مکان  این  بتوانیم  اقدامات  این  مجموعه  با  امیدواریم 

کنیم. تبدیل  قم  شهر  تفریحی  های  قطب 

دست فروشان در 9 روز بازار قم 
ساماندهی شدند

جهت  سازمان  این  اقدام  از  قم  شهرداری  میادین  سازمان  مدیرعامل 
کل  اداره  و  هشت گانه  مناطق  همکاری  با  دست فروشان  ساماندهی 
شهر  سطح  از  مکان   9 در  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری 

داد. خبر 
به گزارش واحد خبر سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
ساماندهی  اهمیت  به  اشاره  با  مظفری  علیرضا  قم،  شهرداری  شهری 
دست فروشان  ساماندهی  داشت:  اظهار  دست فروشان  و  بازارها  روز 
مقدم؛  تهرانی  بلوار   6 منطقه  در  واقع  شنبه بازار  ترتیب  به  مکان   9 در 
دوشنبه بازار  کبیری؛  بلوار  قائم،  شهر   5 منطقه  در  واقع  یکشنبه بازار 
در دو مکان بلوار جمهوری واقع در منطقه 4 و شهرک فاطمیه خیابان 
بلوار  پردیسان  مکان  دو  در  سه شنبه بازار  6؛  منطقه  در  واقع  بعثت 
واقع  پنجشنبه بازار  سروستان؛  خیابان  انتهای  همت  بلوار  و  ابوطالب 
در بلوار محتشم کاشانی واقع در منطقه یک و جمعه بازار در دو مکان 
پارکینگ بوستان جوان واقع در منطقه 2 و جمکران خیابان ظهور واقع 

بود. میادین خواهد  نظارت سازمان  تحت  و  برگزار   5 منطقه  در 
وی به همکاری مناطق هشت گانه و اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات 
مکان های  در  دست فروشان  ساماندهی  جهت  در  شهرداری  شهری 
یادشده اشاره کرد و افزود: بیشترین اهتمام سازمان میادین بر حفظ 
دست فروشان  جمع آوری  موضوع  و  بوده  شهروندان  و  شهر  کرامت 
مورد  حوزه  این  در  ساماندهی  و  معبر  سد  رفع  بیشتر  و  نیست  مطرح 

است. تأکید 
شهری  مشاغل  ساماندهی  و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
بیشتر  حوزه  این  در  سازمان  اقدامات  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری 
سرویس های  استقرار  شن ریزی،  افزود:  دارد؛  ساماندهی  جنبه 
مأمورین  استقرار  محصورسازی،  کهنه فروشان،  جمع آوری  بهداشتی، 
نظامی و انتظامی و … ازجمله اقدامات ساماندهی و در جهت برگزاری 

است هفته  ایام  در  بازارها  روز  مطلوب 

خبـر

برگزار  دی   19 فرهنگی  قرارگاه  جلسه       ◄
از  و از آغاز طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 

تیر در قم خبر داده شد.  14
حضور  با  دی   19 فرهنگی  قرارگاه  جلسه 
موحد  سردار  قم،  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر 
سردار  ابیطالب)ع(،  بن  علی  سپاه  فرمانده 
استان،  انتظامی  فرمانده  جانشین  اسماعیلی 
ذاکریان فرماندار قم و دیگر اعضای این قرارگاه 
و  برگزار  در سالن جلسات رضوان شهرداری قم 
با  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  طرح  آغاز  از 

شد. داده  خبر  “شهربانو”  عنوان 
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  قم  شهردار 
تبلیغ  توسعه  طرح  اجرای  از  مرحله  اولین  در 
چهاردهم  از  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  و 
 206 نهادها،  و  با مشارکت همه دستگا ه ها  تیر 
اجرا  حجاب  و  عفاف  رویکرد  با  فرهنگی  برنامه 

می شود.
تمامی  از  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر 
حوزوی  و  فرهنگی  نهاد های  و  دستگاه ها 
خواست، شهرداری را در اجرای این طرح یاری 
کنند تا گام مؤثری در تحقق اهداف قرارگاه 19 
برداشته  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  توسعه  و  دی 

شود.
با  تنها  نظام  فرهنگی  اهداف  وی،  گفته  به 
مراکز  از  انتظار  و  نمی یابد  تحقق  لفظ،  و  شعار 
پژوهشی و حوزوی این است که با دقت و سرعت 
کنند  برنامه ریزی  فرهنگی  امور  در  بیشتر  عمل 
پیشروی  فرهنگی  جنگ  در  دشمن  نگذارند  و 

. کند
ابتدای  از  نظام،  دشمنان  گفت:  قم  شهردار 
اقتصادی،  عرصه های  در  انقالب  شکل گیری 
نظامی، ملت ایران را مورد هجوم قرار داده اند و 
در هیچ کدام از این عرصه ها پیروز نشده اند، اما 
باید  که  دارند  پیشروی هایی  فرهنگی  عرصه  در 

گیرد. قرار  موردتوجه 
سپاه  فرمانده  موحد،  محمدرضا  سردار 
اینکه  بیان  با  هم  )ع(  ابیطالب  ابن  علی  امام 
 19 قرارگاه  در  نهاد ها  همه  فرهنگی  اقدامات 
دی همواره مؤثر بوده است، گفت: در راه مقابله 
شبیخون  و  دشمنان  سنگین  هجمه های  با 
فرهنگی آن ها نباید ناامید شد و به تأکید مراجع 
کوچک ترین  اجرای  که  بدانیم  باید  تقلید  عظام 

برنامه در این راه، کارساز، مهم و تأثیرگذار است.
در این جلسه برخی اعضای قرارگاه، گزارشی 
با  مقابله  برای  انجام شده  اقدامات  و  برنامه ها  از 
ارائه  شهر  سطح  در  اجتماعی  ناهنجاری های 
نرم  تهدیدات جنگ  مهم ترین  تبیین  به  و  دادند 

پرداختند. دشمنان 

برخورد با استعمال قلیان در بوستان های قم
اینکه  به  اشاره  با  قم  دادستان  معاون 
گذراندن  برای  خانوادگی  اماکنی  بوستان ها 
برای  روزمره  مشکالت  دوراز  به  خوش  اوقاتی 
کرد:  اظهار  است،  طبیعت  دل  در  شهروندان 
به ویژه  عمومی  اماکن  در  دخانیات  از  استفاده 
قانون   13 ماده  یک  تبصره  طبق  بوستان ها، 
هفت  ماده  و  دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل 

است. شده  انگاری  جرم  آن  آیین نامه 
این  بر  داد:  ادامه  تحریری  حجت االسالم 
در  قلیان  مخصوصًا  دخانیات  استعمال  اساس 
موارد  همشهریان  اگر  و  بوده  ممنوع  بوستان ها 
آن ها  با  الزم  برخورد  تا  کنند  گزارش  ما  به  را 

بگیرد. صورت 
در  اینکه  بر  تأکید  با  قم  دادستان  معاون 
هیچ  بدون  قانون  به  تمکین  عدم  صورت 
شهروندان  آسایش  زنندگان  برهم  با  اغماضی 
بد  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  برخورد 
و  خانم ها  و  آقایان  برخی  توسط  پوششی 
و  ممنوع  بوستان ها  به  حیوانات  ورود  همچنین 
امنیت  که  موردی  هر  با  ما  و  ماست  قرمز  خط 

کند،  خدشه دار  را  شهروندان  روانی  آرامش  و 
کرد. خواهیم  برخورد 

برای  امن  محیطی  باید  بوستان ها  فضای 
باشد خانواده ها 

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
فضای  اینکه  به  اشاره  با  نیز  قم  شهرداری 

حضور  برای  مناسب  فضایی  باید  بوستان ها 
برخی  متاسفانه  کرد:  اظهار  باشد،  خانواده ها 
خدشه  را  خانوادگی  امن  فضای  این  اقدامات 
تدبیر  برای آن  باید  و  دار کرده و مطلوب نیست 

شود.
اینکه  بیان  با  طباطبایی نژاد  االسالم  حجت 
در  بوستان ها  در  شده  ایجاد  معضالت  برخی 
گفت:  است،  شهروندان  برخی  گاهی  ناآ اثر 
به  آن  و اختصاص  بوستان ها  باید درباره کارکرد 
خانواده ها اطالع رسانی شود و حضور حیوانات 
به  بوستان ها  در  دخانیات  و  قلیان  کشیدن  یا  و 

نیست. مطلوب  عنوان  هیچ 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
برنامه های  اجرای  قم،  شهرداری  ورزشی  و 
برای  دیگری  طرح  را  بوستان ها  در  فرهنگی 
ما  کرد:  ابراز  و  عنوان  اماکن  این  فضای  بهبود 
جمله  از  فرهنگی  و  ورزشی  مختلف  برنامه های 
جنگ شادی را در بوستان ها به صورت مستمر 
با هم افزایی دیگر نهادهای فرهنگی شهر اجرا 
در  خوبی  اتفاقات  شاهد  بتوانیم  تا  می کنیم 

► باشیم.     شهر 

برگزاری جلسه قرارگاه فرهنگی 19 دی به میزبانی شهرداری؛

اجرای طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از 1۴ تیر در قم

اختصاص  از  قم  استاندار       ◄
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   10
عشایر  راه  و  آبرسانی  مشکل  رفع 
خانواده   300 گفت:  و  خبرداد  قم 
عشایر در استان قم زندگی می کنند 
در  موجود  روستای   220 میان  از  و 
قم، پنج روستا به عشایر اختصاص 

دارد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
سیدمحمد  قم،  استانداری 
حضور  با  قم  استاندار  شاهچراغی 
با  ایران  عشایر  امور  سازمان  در 
این سازمان  پاپی زاده رئیس  عباس 
دیدار و پیرامون مسائل و موضوعات 
جمله  از  استان  عشایر  با  مرتبط 
میلیارد  ده  اختصاص  با  موافقت 
تومان اعتبار مازاد بر بودجه 1401 
راه  و  آب  حوزه  مشکالت  حل  برای 

کرد. نظر  تبادل  و  گفتگو 
اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  وی 

استان  عشایر  مشکالت  عمده 
مسئلۀ تامین آب و راه است، گفت: 
است  روستا   220 دارای  قم  استان 
مواجه  آب  مشکل  با  روستا   50 که 
روستا   5 تعداد  این  از  و  هستند 

است. عشایر  به  مربوط 
که  این  به  اشاره  با  شاهچراغی 
300 خانوار عشایری در استان قم 
زندگی می کنند گفت: با تامین یک 

مشکل  توانیم  می  تانکردار  کامیون 
برطرف  را  خانوارها  این  آب   تامین 

کنیم.
استاندار قم همچنین به وضعیت 
مشکالت  و  عشایری  های  جاده 

و  اشاره  کوچ  فصل  در  قم  عشایر 
راه  کیلومتر   58 کرد:  خاطرنشان 
دارد  وجود  قم  استان  در  عشایری 
نگهداری  و  رسیدگی  نیازمند  که 

. هستند
ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
وضعیت  گفت:  دیدار   این  در  نیز 
مطلوب  عشایر  به  آبرسانی  ناوگان 
نیست و به 2000 کامیون تانکردار 
برای آبرسانی سیار به عشایر کشور 

داریم. نیاز 
پاپی زاده بر احقاق کامل حق و 
حقوق عشایر از اعتبارات تاکید کرد 
و افزود: حداقل 500 تا 600 هزار 
کشور  عشایری  جمعیت  در  شغل 
هم  عشایری  زنان  و  دارد  وجود 

هستند. شاغل  عموما 
با  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
به  قم  استاندار  توجه  از  قدردانی 
مشکالت  گفت:  استان،  عشایر 
اجرای  طریق  از  توان  می  را  عشایر 
آیین نامه ساماندهی عشایر مصوب 
شوراهای  مصوبات  و  وزیران  هیات 
► عشایری استانها برطرف کرد.    

◄     رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
فناورانه  محصوالت  نمایشگاه  گفت:  قم  طبیعی 
و رویداد ترویجی دانش بنیان در حوزه کشاورزی 
به  خردادماه،  چهارم  و  بیست  شنبه  سه  روز 
ساختمان  در  کشاورزی  جهاد  هفته  مناسبت 

شد. دایر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
درحاشیه  سه شنبه  روز  نائینی  رضا  محمد 
بیان  ایرنا،   با  گفتگو  در  نمایشگاه  این  برگزاری 
کاروان  حضور  امتداد  در  نمایشگاه  این  کرد: 
کشاورزی  بخش  در  بهره وری  افزایش  ترویجی 
هستیم  آن  بر  ما  و  شده است  دایر  قم  استان  در 

دانش بنیان،  »تولید؛  سال  شعار  اساس  بر  که 
هرچه  و  فعال  مشارکت  زمینه  اشتغال آفرین« 
عرصه  در  را  دانش بنیان  شرکت های  بیشتر 

کنیم. فراهم  استان  کشاورزی  فعالیت های 
مرکز  همت  به  فوق  نمایشگاه  افزود:  وی 

مرکز   ، طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات 
جهاد  سازمان  رییس  حمایت  و  نهاد  این  رشد 
 11 دارای  و  شده   تشکیل  استان  کشاورزی 
دانش بنیان  شرکت های  آن ها  در  که  است  غرفه 
عرضه  را  خود  ساخت  تخصصی  محصوالت 

.  می کنند
کودهای  مانند  محصوالتی  داد:  ادامه  وی 
بسته بندی های  انواع  و  کودها  نانو  زیستی،  
نگهداری  مدت  که  نانو  پایه  بر  صیفی  و  سبزی 
افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  محصول 
این  در  که  است  کاالهایی  جمله  از  می دهد 

شده است. عرضه  نمایشگاه 
نائینی گفت: عرضه کاالهایی که با بهره گیری 
محصوالت  از  استفاده  عمر  نانو،  فناوری  از 
از  ما  کشور  در  می دهد  افزایش  را  کشاورزی 
اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که متاسفانه 

این  اصالح  با  و  باالست  ما  کشاورزی  ضایعات 
وضعیت، سطح بهره وری فعالیت های کشاورزی 
خود را به نحو چشمگیری افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به این که هدف اصلی ما افزایش 
از  استفاده  با  کشاورزی  بخش  در  بهره وری 
کاربردی کردن پژوهش های علمی است، افزود: 
شرکت های  ظرفیت  از  استفاده  راستا  همین  در 
با  گذشته  سال های  طی  که  دانش بنیان 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت های 
پیشرفت   در  موثری  نقش  توانسته اند  جمهوری 
در  جد  به  کنند،  ایفا  کشور  مختلف  بخش های 
دستور کار قرار گرفته تا شاهد رونق هرچه بیشتر 
اشتغال  آن  امتداد  در  و  کشاورزی  فعالیت های 
آفرینی و تولید محصول بیشتر در این بخش مهم 

باشیم. اقتصادی 
نمایشگاه محصوالت فناورانه و رویداد ترویجی 
با حضور محسن امیدیان  دانش بنیان کشاورزی 
و  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  مدیریت  توسعه  معاون  قریشی  مهدی  سید 
رضا  حاجی  رضا  محمد  قم،  استانداری  منابع 
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم و جمعی دیگر 
جهاد  سازمان  ساختمان  در  استان  مدیران  از 

کار کرد. به  آغاز  روز  به مدت 2  کشاورزی قم 
تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین 
زمینٔه  در  تن  هزار   850 سال  در  استان  این 
و  شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت 

► است.     گلخانه ای 

اختصاص ده میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکالت آبرسانی و 
راه عشایر استان قم

نمایشگاه محصوالت فناورانه محصوالت کشاورزی در قم آغاز به کار کرد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعی   39 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فراشاهی   – خرداد   15 اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی  از10287 
فرزند  ابراهیمی  عماد  بنام  که  طبقه   3 ساختمان  جنب  2و4  کوچه  انتهای 
قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  اله  فتح 
تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
 1401/03/22 مورخ   1/2867 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
ساعت    1401/04/20 مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود 
8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد  اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از 
مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
ماده  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق 
با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز 

 )15165 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به 
 1401/03/25 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم



قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس       ◄
شهر  جهان  یک  به عنوان  قم  شهر  گفت: 
و  شهرها  تمام  با  ارتباط  و  همکاری  آماده 

است. جهان  مسلمان  کشورهای 
شهردار  با  دیدار  در  اسالمی  حسین 
کشور  نیامی  شهرداری  رئیسه  هیئت  و 
بین  ارتباط  از  خوشحالی  ابراز  با  نیجر، 
شهر  داشت:  اظهار  شهرها  و  کشور  دو 
بوده  پذیرا  را  مسلمانانی  دنیا  تمام  از  قم 
شهر  این  در  تحصیل  حال  در  آن ها  و 

مرکز  )ص(  المصطفی  جامعه  و  هستند 
مسلمانان  شهر  جهان  و  آن ها  گردهمایی 
بوده و قم عالقه مند ارتباط با همه شهرها 

است. مسلمان  کشورهای  و 
با  ارتباط  برای  را  قم  شهر  آمادگی  وی 
قم  شهر  افزود:  و  کرد  اعالم  شهرها  سایر 
کشور  با  تجربه  تبادل  و  همکاری  قابلیت 
شما  تجربیات  پذیرایی  و  داشته  را  نیجر 
شهری  امور  بدانیم  عالقه مندیم  و  هستیم 
اداره  چطور  نیجر  شهرهای  و  کشور  در 

دارد. سازوکارهایی  چه  و  شده 
ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  مدیریت  نحوه  از  ما  شناخت  داد: 
نیجر  شهرهای  در  مالی  منابع  تأمین 
و  بوده  قابل توجه  قم  شهر  مدیران  برای 
شهر  دو  بین  تجربه  انتقال  در  می تواند 

کند. کمک 
تفاهم نامه  امضای  بر  پایان  در  وی 
کرد:  ابراز  و  تأکید  شهر  دو  بین  همکاری 
می توانند  و  بوده  مسلمان  کشور  دو  هر 

به  توجه  با  و  داشته  خوبی  تجربه  انتقال 
برای  فرصتی  جهان،  در  قم  شهر  مرکزیت 
تجربه  انتقال  و  ارتباط  برای  کشورها  تمام 
استقبال  تفاهم نامه  امضا  از  و  بود  خواهد 

باشد. ادامه دار  ارتباط  این  تا  می شود 
اسالمی خاطرنشان کرد: برای برقراری 
دو  عالقه مندی  است  الزم  مستمر  ارتباط 
زمینه های  بهتر  تا  شود  مشخص  کشور 
تجاری  و  اجتماعی  فرهنگی،  قراردادهای 

► را مشخص شود.   بین دو شهر 

چهارشنبـه 25 خرداد 1401/ شماره 1960 خبـر3 www.gooyeh-qom.com

درس های استانی استعفای 
وزیـر

استعفای وزیر جوان کار اتفاقی ناخوشایند در وقتی نامناسب بود 
که می تواند نگرانی های زیادی را موجب شود و بیش از آنکه امید و 
خرسندی برای مردم به دنبال داشته باشد، اضطراب نسبت به آینده 

و تغییرات پیش رو را به دنبال خواهد آورد.
رأس  در  جوان  چهره  یک  انتخاب  رفت  می  امید  که  حالی  در 
با  مختلف  اقشار  مناسبات  و  نیازها  کثرت  دلیل  به  که  ای  وزارتخانه 
و گشایش های چشمگیری  نام گرفته است تحوالت  آن، وزارت مردم 
به دنبال داشته باشد و رفاه حقیقی را به سطوح کم برخوردار جامعه 
حاصل  مسیر  این  در  دولت  برای  چندانی  توفیق  ظاهرا  اما  بازگرداند 

است. نشده 
کشور  شهرهای  در  که  بازنشستگان  و  کارگری  اعتراضات  افزایش 
اداره  کیفیت  با  انتظارات  تطابق  عدم  بروز  از  بخشی  تنها  یافت  نمود 
رسد  می  خبر  آنکه  خصوصا  است.  ها  وزارتخانه  برخی  در سطح  امور 
کرده  دریافت  زرد  کارت  مجلس  از  سیزدهم  کابینه  از  دیگری  وزیر 

است.
خنثی  زیادی  حدود  تا  دشمن  اقتصادی  فشارهای  که  حالی  در 
زیادی  های  بخش  در  ایران  اقتصاد  محاصره  حلقه  و  شده  مهار  یا 
ُگسسته است اما فشارهای معیشتی در داخل مردم را بطور کم سابقه 

دهد. می  آزار  ای 
محمدهادی  حکمی  در  جمهور  رئیس  کار،  وزیر  استعفای  از  بعد 
زاهدی وفا را به سمت »سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
اجتماعی  رفاه  و  کار  حساس  وزارت  امور  بالفاصله  تا  کرد  منصوب 
خدمات  و  تالش ها  از  حکم  این  در  رئیسی  ابراهیم  سید  یابد.  سامان 
و  کرده  تشکر  مسئولیت  تصدی  دوره  در  عبدالملکی  حجت اله 
به  اهتمام  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  »امید  است:  آورده 
»پاکدستی  »مردم داری«،  انقالبی«،  »روحیه  »عدالت محوری«، 
دولت  مدیران  عهدنامه  »مفاد  »قانون مداری«،  فسادستیزی«،  و 
و  دولت  اهداف  تحقق  در  وزیران  محترم  هیأت  با  تعامل  و  مردمی« 
جناب  آن  روزافزون  توفیقات  بکوشید.  مجدانه  کشور  مشکالت  حل 
تحقق  مردم،  به  خدمت رسانی  محوله،  وظایف  شایسته  انجام  در  را 
از  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  ویژه  به  و  اسالمی  نظام  آرمان های 

می نمایم«. مسألت  متعال  خداوند  درگاه 
حوزه  به  نسبت  خاصی  مطالبات  جمهور  رئیس  حکم  در  گرچه 
دوره  بودن  موقت  دلیل  به  شاید  و  نشده  مطرح  کار  وزارت  مأموریت 
کارآمدی  و  استراتژی  فقدان  رسد  می  نظر  به  اما  باشد  سرپرستی 
های الزم یکی از حلقه های مفقوده در دوران کوتاه حکمرانی برخی 

باشد. دولت  وزرای 
آموزی  درس  و  بررسی  قابل  هم  استانی  سطوح  در  وضعیت  این 
است. وقتی در مقیاس ملی برخی ضعف ها و کاستی ها و فشارهای 
هویدا  را  مردم  مشکالت  فصل  و  حل  در  توانمندی  عدم  اجتماعی، 
و  به تالش  نیاز  نیز ممکن است  ها  استان  در فضای  می سازد؛ طبعا 

باشد. بیشتر  تر  قوی  ساماندهی 
حجم فشارهای معیشتی با افزایش افسارگسیخته قیمت ها بعد از 
مواد  گرانی  مانند  مختلف  اشکال  در  که  ها  یارانه  تقویت  جدید  طرح 
سختی  روزهای  کند؛  می  خودنمایی  مسکن  اجاره  جهش  تا  غذایی 
استعفای  ماجرای  به  توجه  با  رو  این  از  است.  زده  رقم  مردم  برای  را 
مدیریت  بود،  آمده  خدمت  و  تالش  برای  قطعا  که  کار  محترم  وزیر 
ها  انتصاب  به  نسبت  باید  نیز  خود  محدوده  در  نیز  قم  استان  عالی 
و  کوشا  استان  کارشناسان  اجماع  محل  متخصصین  بکارگیری  و 

باشد. حساس 

سرمقـالـه

◄     پروژه مترو قم علیرغم عمل کردن 
در  همچنان  تعهدات،  به  قم  شهرداری 
بالتکلیفی تأمین واگن قرار دارد و مشخص 
شهر  مترو  سوار  مردم  زمانی  چه  نیست 

شد. خواهند 
برای  مدت هاست  قمی  شهروندان 
به  امیدشان  شهری،  ترافیک  از  رهایی 
پروژه ای  است؛  مترو  پروژه  از  بهره برداری 
که از سال 1390 اجرای آن در قم آغازشده 
آن  ساخت  زنی  کلنگ  از  سال  ده  حدود  و 

می گذرد.
تاکنون  را  قم  مترو  پروژه   از  بهره برداری 
تحریم ها  و  بودجه  کمبود  همچون  دالیلی 

است. انداخته  تأخیر  به 
 1400 سال  فروردین ماه  اواخر  در 
قطار  سازمان  مدیرعامل  درویشی  منصور 
شهری قم در حاشیه بازدید اصحاب رسانه 
از  قم،  شهری  قطار  پروژه  اجرای  روند  از 
یک  خط  پروژه  اجرای  روند  گیری  شتاب 
مترو قم خبر داد و گفت: شهروندان قمی 

می شوند. مترو  سوار   1400 سال  در 
از  سوم  ماه  پایان  در  اکنون  اما 
همچنان  و  می بریم  سر  به   1401 سال 
این  تکمیل  انتظار  در  قمی  شهروندان 

هستند. آن  از  بهره برداری  و  پروژه 
بارها خبرهایی مبنی  این مدت  در طی 
تعهدات  به  قم  شهرداری  کردن  عمل  بر 
اما  است؛  شنیده شده  مترو  درباره  خود 
بهره برداری  عدم  علت  مهم ترین  به راستی 

چیست؟ پروژه  این  از 
رایزنی در سطح ملی برای تأمین واگن

در  قم  شهردار   1401 سال  اوایل  در 
سعیدی  محمد  سید  آیت الله  با  دیدار 
امام جمعه  و  فاطمی  مقدسه  آستان  تولیت 
قم  مترو  پروژه  مقدمات  کرد:  اعالم  قم 
انجام شده و آماده تست گرم است و اکنون 
برای تأمین واگن در حال انجام هماهنگی 

برای  هرچند  هستیم،  ملی  سطح  در 
ریاست  ظرفیت  از  باید  پروژه  این  تکمیل 
شود. استفاده  کشور  وزارت  و  جمهوری 

و   1400 دی ماه  نهم  در  نیز  کشور  وزیر 
به  وزرا  از  تعدادی  و  رئیس جمهور  سفر  در 
جلسات  سالن  در  که  جلسه ای  طی  قم، 
آخرین  شد،  برگزار  قم  شهردار  دفتر 
مورد  را  قم  مترو  طرح  پیشرفت  وضعیت 
تأمین واگن  برای  بررسی قرار داد و گفت: 
گزینه ها  این  که  مطرح شده  گزینه  چند 
و  گرم  تست  برای  واگن  تأمین  هدف  دو  با 

مطرح شدند. مسافر  حمل ونقل 
احمد وحیدی به پنج گزینه مطرح شده 
و  کرد  اشاره  قم  متروی  واگن  تأمین  برای 
و  الوصول تر  سهل  گزینه ها  برخی  افزود: 

هستند. پایدارتر  دیگر  برخی 
این  مطرح شدن  از  پس  داد:  ادامه  وی 

آینده  هفته  سه  دو  طی  شد  قرار  گزینه،   5
در  و  کنیم  بررسی  را  آن ها  مسائل  انواع 

برسانیم. نتیجه  به  نهایت 
نشده  برطرف  مشکل  این  همچنان  اما 
عدم  عمده  علل  از  یکی  مسئله  همین  و 
استان  در  پروژه  این  راه اندازی  و  تکمیل 
وزارت  سوی  از  گویی  و  می شود  محسوب 
همچنان  نیز  جمهوری  ریاست  و  کشور 
که  مشکل  این  رفع  جهت  در  اقدامی 
پروژه  این  راه اندازی  برای  مانع  بزرگ ترین 

است. نگرفته  صورت  است، 

شهرداری به تعهدات خود در مترو عمل 
کرده است

شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری قم در جلسه کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم  که در 
محل کارگاه دپو مترو قم برگزار شد، گفت: 
را  خودمان  کار  قم  شهرداری  به عنوان  ما 
حیطه  در  امور  بعضی  اما  داده ایم،  انجام 
و  واگن  تأمین  مانند  نیست،  ما  اختیارات 
شرکت  با  قرارداد  در  ایجادشده  مشکالت 
و  حل نشده  سال هاست  که  چین  پوژن 
هنوز واگنی در اختیار شهر قم قرار نگرفته 

است.
مشکالت  همچنین  درویشی  منصور 
مورد  را   98 سال  از  مترو  پروژه  اجرای 
به  باید  کرد:  بیان  و  داد  قرار  بررسی 
 98 سال  از  قبل  تا  که  محدودیت هایی 
مشکالت  قبیل  از  بوده  مترو  پروژه  در 
شروع  و  داشتیم  پیمانکار  با  که  قراردادی 

باشیم. داشته  توجه  کرونا  همه گیری 
ایستگاه  درصدی   95 پیشرفت  از  وی 
ایستگاه  افزود:  و  داد  خبر  مطهری  شهید 
مشکالت  به  توجه  با  کشاورز   میدان 
دارد؛  پیشرفت  درصد   87 حدود  تملکی، 
قرار بود سال گذشته تست گرم مترو با یک 
دو  حاضر  حال  در  و  انجام شود  ریلی  خط 

است. آماده شده  مسیر  ریلی  خط 
شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
 A شهرداری قم اظهار داشت: فاز یک خط
کیلومتر   2 حدود  بوده  کیلومتر   14/8 که 
 6 تعداد  اول  فاز  و  دارد  تکمیل نشده  تونل 

مسافرگیر  ایستگاه   2 که  داریم  ایستگاه 
و آسانسور  پله برقی  امیدواریم بحث  و  بوده 

شود. حل  زودتر  نیز 
وی اضافه کرد: فاز 2 خط  A  نیز از سال 
شروع  را  آن  طرح  بازنگری  بحث  گذشته 
و  اجرایی  مشکالت  داریم  تالش  و  کردیم 
کرده  برطرف   2 فاز  در  را  یک  فاز  طراحی 
مترو  کلی  مشکالت  از  یکی  بدانیم  باید  و 
از  شهرها  کپی برداری  کشور  سطح  در 

است. همدیگر 
هر  ساخت  هزینه  ادامه  در  درویشی 
میلیارد   400 الی   350 را  مترو  ایستگاه 
تأمین  برای  کرد:  عنوان  و  اعالم  تومان 
هزینه های ساخت و نگهداری ایستگاه ها، 
 TOD طرح احداث ایستگاه ها را به صورت
)مجتمع ایستگاهی( در دستور کار داده و 
قم  شهر  ظرفیت های  از  استفاده  در  سعی 

داریم.
حل  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  یک  فاز  قراردادی،  مشکالت  نشدن 
)ریل  سوم  ریل  به عالوه  ریلی  خط  دو 
برق رسان( در صورت برطرف شدن مشکل 
ناوگان آماده تست گرم بوده و در مورد خط 
مطالعات  درصد   50 از  بیش  نیز  مترو    B

است. انجام شده 
حاال شهروندان قمی همچنان منتظرند 
تا ببینند چه زمانی موانع پیشرو این پروژه 
برطرف می شود و این پروژه به بهره برداری 
قم  ترافیکی  مشکالت  از  کمی  تا  می رسد 
خبری  پایگاه  شود./  مرتفع  آن  به وسیله 

► جارچی اخبار   

پروژه مترو قم همچنان در بالتکلیفی تامین واگن!

● قمی ها چه زمانی سوار مترو خواهند شد؟    ●

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 
به  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  براساس گزارش کارشناسان  را  قانون مذکور  پرونده های تشکیلی طبق 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
1ـ رأی شماره 140160330002001839 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001475 آقای محمد 
مشهدی فرزند اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 75/96 مترمربع به 
استثنای ثمنیه اعیانی  پالک شماره فرعی از 1951  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از عبدالرضا یاری بمقدار 67/20 مترمربع طی سند قطعی شماره 158275 مورخ 1394/1/11 
دفتر خانه 12 قم و خریداری مع الواسطه از وراث ابوالفضل احسانی 5/84 مترمربع )کما فرض اله( و یوسف معین 

بمقدار 2/92 متر مربع.) م الف 13700( 
2ـ رأی شماره 140160330002002181 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001041 آقای منصور 
خدابنده لو  فرزند قوچعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 96مترمربع 
پالک شماره فرعی از 1976 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث 

مرحوم سید حسین فاطمی قمی.) م الف 13701(  
خانم   1400114430002002217 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002187 شماره  رأی   -3  
معصومه قربانی  فرزند رمضانعلی  در قسمتی از دودانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
و 1876/6/487 اصلی  بمقدار 52/20 مترمربع  از 1859 اصلی  بمساحت 208 مترمربع پالک شماره فرعی 
 - الکترونیک 95  ثبت  متقاضی طی سند قطعی  مالکیت  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  مترمربع  بمقدار 155/80 

1399.) م الف 13702(   – 1400 و 7936 
آقای   1400114430002002216 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002186 شماره  رأی   -4
ابراهیم یوسفی فرزند فضل اله  در قسمتی از چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
و 1876/6/487 اصلی  بمقدار 52/20 مترمربع  از 1859 اصلی  بمساحت 208 مترمربع پالک شماره فرعی 
بمقدار 155/80 مترمربع واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر الکترونیک 93 – 

1400 و 7935 – 1399.) م الف 13703(
5- رأی شماره 140160330002001354 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001866 خانم ربابه 
مرادی فرزند عبداله  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 49/41 مترمربع پال 
ک شماره فرعی از1955 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اسماعیل 

افسر.) م الف 13704( 
6- رأی شماره 140160330002001955 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001424 خانم صغرا 
بلوکی  فرزند محمد باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در اعیانی احداثی در آن احداث بنا شده 
بمساحت 153/30 مترمربع پالک شماره فرعی از2452/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 
 1382/10/6 مورخ   149053 صلح  سند  و  قم   55 دفترخانه   1400/8/15 مورخ   40624 اجاره  سند  طی 

دفترخانه20 قم.) م الف 13705( 
7- رأی شماره 140160330002001954 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001423 آقای قدرت 
اله نوروز بیگی فرزند علی اکبر در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در اعیانی احداثی در 
آن احداث بنا شده بمساحت 153/30 مترمربع پالک شماره فرعی از2452/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مورخ  و سند صلح 149053  قم  اجاره 40624 مورخ 1400/8/15 دفترخانه 55  متقاضی طی سند  مالکیت 

1382/10/6 دفترخانه20 قم.) م الف 13706( 
آقای   1400114430002002186 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001575 شماره  رأی   -8
مجتبی شانوازلو فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت48 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از طاهره 

طاهروندی صفحه 1 دفتر 284.) م الف 13707( 

آقای   1400114430002001735 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001975 شماره  رأی   -9
رمضان مغانلوئی مراشی فرزند علیجان  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
120  مترمربع پالک شماره فرعی از 2146/3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از ابراهیم فاتحی صفحه 208 دفتر 182.) م الف 13708( 
آقای   1400114430002001834 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002159 شماره  رأی   -10
بنا شده بمساحت 80  آن احداث  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  فرزند محمود در قسمتی  مصطفی فردوسی  
مترمربع پالک شماره فرعی از 2212 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 
الف  ) م  اله(.  برقعی )کمافرض  السادات  و زینت  ناظمی حسینی  و منصوره  ناظمی حسینی  از سید محمدرضا 

)13709
خانم   1401114430002000055 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002317 شماره  رأی   -11
مرجان احمدی  فرزند بمانعلی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 47/09 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2174 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از فریدون روشنی.) م الف 13710( 
12- رأی شماره 140160330002001840 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002347 آقای علی 
بنا شده بمساحت 129/21  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  اکبر رسولی فر  فرزند علی در قسمتی 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2190 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

96 دفتر 368.) م الف 13711( 
آقای   1400114430002002424 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002182 شماره  رأی   -13
مجتبی علی پور گویداشی فرزند اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
61/50  مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 1947 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از محمد ولید آبادی صفحه 28 دفتر 256.) م الف 13712(  
آقای   1400114430002001936 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001919 شماره  رأی   -14
سعید بیک وردی  فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 54 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2257/1/71 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

اله دستجانی صفحه 391 دفتر 240.)م الف 13713(  از ولی  الواسطه 
آقای   1400114430002001813 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001974 شماره  رأی   -15
صاحبعلی نعمت الهی فرزند حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
نامه عادی و خریداری مع  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  از 1947 اصلی  مترمربع پالک شماره 113 فرعی 

الواسطه از ابراهیم بیگدلی صفحه 557 دفتر 139.) م الف 13714( 
آقای   1400114430002001979 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002224 شماره  رأی   -16
بنا شده بمساحت  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  علیرضا رجبی مشکانی  فرزند عباس در قسمتی 
106/32 مترمربع پالک شماره فرعی از 2091 اصلی بمقدار 91/32 مترمربع و 2092 اصلی بمقدار 15مترمربع 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سید محمد رضویان بمقدار 91 سهم 
)کما فرض اله( از پالک 2091 اصلی و خریداری مع الواسطه از داود احمدی و مهدی صفوی بمقدار 15 مترمربع 

ثبت دفتر الکترونیک از پالک 2092 اصلی.) م الف 13715( 
آقای   1400114430002001978 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002079 شماره  رأی   -17
علیرضا رجبی مشکانی فرزند عباس در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2167/3/79 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   140
 8 دفترخانه   1345/12/25 62265مورخ  شماره  قطعی  سند  طی  صفری  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری 

 )13716 الف  م  قم.) 
آقای   1400114430002001977 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002080 شماره  رأی   -18

علیرضا رجبی مشکانی فرزند عباس در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2167/3/79 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از حسین صفری طی سند قطعی شماره 62265 مورخ 1345/12/25 دفترخانه 8 قم.)م الف 13717( 
آقای   1400114430002001783 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001573 شماره  رأی   -19
بنا شده بمساحت  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  فرزند محمدتقی  در قسمتی  نوری  واقعی  محمد 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از 2266  فرعی  مترمربع پالک شماره 47/297   54/10

 )13718 الف  م  دفتر508.)   398 صفحه  )بالسویه(  بیگدلو  زینب  و  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری 
آقای   1400114430002001709 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001972 شماره  رأی   -20
رجبعلی پیرنظر فرزند نظامعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 251/20 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 
 1400/6/17 مورخ   40310 شماره  و   344 دفتر   102 صفحه  قم   41 دفترخانه   1400/8/3 مورخ   115427

دفترخانه 91 قم ثبت دفتر الکترونیک 10306 – 1398.) م الف 13719( 
خانم   1399114430002000970 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001841 شماره  رأی   -21
طاهره مهری  فرزند ابراهیمعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 119/52 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2190 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از حسن خطیبی صفحه 259 دفتر 67.) م الف 13720( 
خانم   1400114430002002079 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002287 شماره  رأی   -22
مریم عابدی فیروزجائی فرزند مهدیقلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
محمود  از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   1760 از  فرعی  پالک شماره  مترمربع   117/25

الف 13721(   م  دفتر 293.)  فیروزجانی صفحه1  عابدی 
خانم   1400114430002001747 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001951 شماره  رأی   -23
بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  دانگ مشاع  از سه  در قسمتی  فرزند محمود  دادور  خدیجه 
بمساحت 132 مترمربع پالک شماره فرعی از 1761 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از محمد حاج  علینقی ) اسالمیان( ورثه رضا حاج علینقی.) م الف 13722(
حیدر   1400114430002001732 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001950 شماره  رأی   -24
علی آذری  فرزند احمد در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه عادی و خریداری مع  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  از 1761 اصلی  132 مترمربع پالک شماره فرعی 

الواسطه از محمد حاج  علینقی ) اسالمیان( ورثه رضا حاج علینقی.) م الف 13723(
خانم   1400114430002000601 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001927 شماره  رأی   -25
گلثوم گرمابی فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 59/45 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2147 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از ابوالقاسم مدنی.) م الف 13724(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
تا چنانچه  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی  به  به عدم دسترسی  توجه  با  صادر گردد 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 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 نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/03/10
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/25

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

شهردار شهر نیامی کشور نیجر با اعضای شورای شهر قم دیدار کرد؛

●  آمادگی شهر قم برای ارتباط با تمام شهرهای مسلمان جهان    ●
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شادابی اجتماعی، زیر سایه 
خشم فردی

علی ربیعی
نوعی  نشانگر  محدود،  یا  و  ملی  سطح  در  علمی  سنجش های  برخی 
کاهش امید به آینده و پایین آمدن انتظار بهبود وضعیت است و این امر 
تنها عرصه اقتصادی را شامل نمی شود؛ افت شاخص اطمینان به آینده 
ناامیدی رایج در جامعه، درصورت تداوم، نشانگان خوبی برای تداوم  و 

پویا و تحول گرا نیست. حیات اجتماعی 
را  اعتراض  با  همراه  مهاجرت های  از  نوعی  همچون  اتفاقات  برخی 
آن دانست که  از  ناشی  ادراک های ذهنی  و  این شرایط  نتیجه  می توان 
با توجه به مشاهدات روزانه و بدون نیاز به انجام سنجش ها هم به خوبی 

است. بررسی  قابل 
از مالحظات قابل تامل دیگر در روزهای اخیر می توان به تغییرات رفتاری 
نام  با نفرت در رفتارهای اجتماعی  و پرخاشگرانه شدن کنش ها همراه 

برد.
دیوار فضاهای  و  در  بر  نوشته های حک شده  تحقیق علمی که  در یک 
تند شدن  از "وقایع 88"  بعد  را تحلیل محتوا می کرد، دریافتم  عمومی 
تخریبی  افراطی گری  به  آوردن  روی  و  پرخاش گرانه  نوشتاری  و  کالمی 
بود.  یافته  رشد  دانشجویان  خصوص  به  سیاسی  صف بندی های  در 
و  خط  از  مقایسه ای  غیرقابل  و  شده  تشدید  بسیار  شکل  نیز  این روزها 
نشان کشیدن ها و رویارویی های افراطی را در اظهارنظرهای طرح شده 
در محافل و حتی خیابانی و یا محتواهای تولید و منتشر شده در فضای 

می کنیم. مشاهده  کامنت ها  و  مجازی 
احساس من این است که این روند، در حال تشدید بوده و بدون تردید 
ثبات اجتماعی، نشاط، شادابی و زیست مسالمت آمیز و مداراگرایانه که 

الزمه حیات پویای اجتماعی است را به طور جدی تحدید می کند.
یک نظام هوشمند می بایست با درک این شرایط و با بهره گیری ازعلوم 
انسانی و اجتماعی حتی با استفاده از حضور محققان منتقد، به تبیین 
راهکارهای ایجابی و همچنین دست کشیدن از برنامه های تشدیدزا به 

سمت سامان دهی این وضعیت پیش رود.
و  اقتصادی  و  معیشتی  فشارهای  از  خسته  مردم  و  جامعه  یکسو  از 
ناامنی های روانی حاصل از فشارهای خارجی و داخلی مرتبا با موجی 
از تخریب های ناامیدکننده مواجه شده است و از سویی دیگر با چالش 
گفتگوهراسی از سوی برخی ارکان قدرت هم رو به رو هستیم. این پدیده 
به بهانه نگرانی از ترویج نظریه های لیبرال غربی و همینطور غیرپنداری 
تنگ  رسانه ها،  محدودیت  به  منجر  و  داده  روی  نواندیشانه،  حرف  هر 

... شده است. و  شدن فضای دانشگاه 
شنیدن  به  بی میلی  سندروم  و  عارضه  دادن  رخ  فضایی  چنین  نتیجه 
صدای نقادان از یک سو و امتناع جریان روشنفکری از همکاری با جریان 
قدرت برای حل مسائل و گفتگو از سوی دیگر است که آسیب شناسی آن 

به مجالی دیگر نیاز دارد.
مطالعات نشان می دهد ادراک افراد جامعه از احساس فساد و ناکارآمدی 
برهم زننده  و  شده  منتشر  مطالب  پذیرش  زمینه ساز  زندگی  سختی  و 
ارامش روانی است و در نتیجه سبب ایجاد ناکامی مزمن و بروز رفتارهای 

تعرضی در آنان می شود.
میانجی های  تقویت  مسئله،  این  از  پیشگیری  فرصت های  از  یکی 
اجتماعی و عدم ممانعت و حتی زمینه سازی برای گسترش فعالیت های 
برای  امکان  ایجاد  و  دادن  اهمیت  دیدگاه،  این  به  توجه  با  آنهاست. 
در  سخنان شان  هنوز  که  افرادی  و  مرجع  گروههای  رسانه ها،  فعالیت 

راهگشاست. می شود؛  شنیده  جامعه 
هرچند که شاهد فقدان یک سیاست گذاری درست برای تقویت تمامیت 
ذهنی جامعه به نحوی که افکار عمومی از میان استدالل ها به خصوص 
حال  این  با  هستیم،  کنند،  انتخاب  را  درست  مسیر  داخل  صداهای 

می توان برخی گام ها را برای پویایی جامعه برداشت.
فراهم  رسانه ای  موثر  فعالیت های  برای  را  زمینه  باید  گام  اولین  در 
است  فعالیت هایی  نتیجه  در  نفرت پراکنی ها  از  بخشی  اتفاقا  کرد. 
)وایرال(  و منتشر  تولید  از کشور  بوم در خارج  و  این مرز  که بدخواهان 
می کنند و متاسفانه کوتاه بینی های امنیتی و جناحی داخلی هم تشدید 

هستند. آنها  کننده 
در سال های اخیر، عوامل متعددی منجر به شکل گیری فضای نامطلوب 
کنترل  است.  شده  رسانه ای  سالم  فعالیت های  برای  کننده  محدود  و 
بیش از حد سیاسی و نگاه امنیتی به فعالیت های رسانه ای مستقل اما 
رسانه ها  از  دسته  این  فعالیت های  کاهش  و  محدودیت  به  منجر  منتقد 
به  منجر  راهگشا،  نقدهای  و  روشنگری  شفافیت،  ایجاد  است.  شده 

است. رسانه شده  بر خانواده  زیادی  فشارهای  و  عواقب 
باج نیوزها  و  شبه رسانه ها  یا  و  فیک نیوزها  برای  جا  فضایی،  چنین  در 
است.  شده  فراهم  پراکنی  نفرت  و  جامعه  روانی  ناآرامی  گسترش  در 
است.  کشور  سیاسی  شخصیت های  و  گروه ها  ملی  وظیفه  دوم  گام 
متاسفانه جناح های سیاسی به طور کوته بینانه برای دستیابی به مقاصد 
با اظهارات و رفتارشان سبب نوعی  آنی و از میدان به درکردن دیگران، 
جریان ها  از  برخی  حتی  شده اند.  جامعه  ادراک  در  کلی  منفی انگاری 
روش های  به  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  که  را  سیاسی  جناح های  و 

می کنند. استفاده  رسانه  ابزار  از  غیراخالقی 
گام سوم ارج نهادن به نهاد دانشگاه و اساتید منتقد است. خالی کردن 
از  داشته اند  وضعیت  به  نقادانه  نگاه  حدی  تا  که  اساتیدی  از  دانشگاه 
اشتباهات بزرگ در کاستن از نقش میانجی گری دانشگاهها بوده است.
برای عبور از این شرایط، باز کردن فضای رسانه  صدا و سیما، مجوز دادن 
به شکل گیری گفتگوهای اجتماعی )آنچه که امروز رخ می دهد بیشتر به 
یک نمایش گفت_گفت شبیه است که بین عده ای محدود و کم مخاطب 
و سیما جای  قاب صدا  در  نه  که  آنانی  برای  ایجاد فضا  و  رخ می دهد( 
دارند و نه خود را به دوربین رسانه های خارج از کشور سپرده اند، راهگشا 
نهادهای  فعالیت های  از  واهمه زدایی  برای  تدبیری  همچنین  است. 
است  آن  از  حاکی  رسیده،  گزارشات  متاسفانه  است.  موثر  قطعا  مدنی 
حساسیت های  بر  مدنی،  نهادهای  گسترش  متولی  اصلی ترین  در  که 
مردم نهاد،  سازمان های  مجموع،  در  است.  شده  افزوده   امنیتی 
حساسیت های  کردن  کم  با  حرفه ای  و  صنفی  تشکل های  همچنین 
ابزار خوبی در این شرایط برای کنش گری اجتماعی  تعیین صالحیت، 
آرامشدهنده بوده و می توانند در جهت تلطیف فضای جامعه به خوبی 

کنند. عمل 
زمان آن فرا رسیده که به هدف تسهیل حرکت های اجتماعی سازنده، 

برداریم. بلند  گامی 

خبـر
نوع  اصیل ترین  از  قم  دستبافت  فرش       ◄
بافت  قطب  قم  و  است  ایرانی  دستبافت  فرش های 

است. ابریشمی  دستبافت  فرش 
اصیل  فرش  اندرکاران  دست  خواسته های  اگر 
خواسته  مهم ترین  شویم،  جویا  را  ایرانی  دستبافت 
آن ها درج روزی در تقویم ملی کشور به نام »روز ملی 
سال ها  از  بعد  مهم  این  که  است  دستبافت«  فرش 
الی  البه  از  پیگیری  هم چنین  و  نامه نگاری  و  پیگیری 
تا این که ماحصل این  اسناد قدیمی قابل تأمل است 
کشور  تقویم  در  خردادماه   20 روز  شد  باعث  تالش ها 

کند. گری  جلوه  دستبافت«  فرش  ملی  »روز  نام  به 
ساله  هزار  چندین  قدمتی  که  ایرانی  زیبای  فرش 
دارد و هرگز هیچ رقیبی نتوانسته از زیبایی تار و پود و 
فرهنگی  سفیر  عنوان  به  امروز  بگیرد  پیشی  آن  نقشه 
هم  آن  صادرات  و  فروش  برای  بیشتر  حمایت  به  نیاز 
در دوران سخت تحریم دارد؛ چرا که فرش دستبافت 
ایران دومین صنعتی است که بعد از نفت تحریم شد و 

روبرو شد. و نشیب هایی  فراز  با  این صنعت 
هنر  این  تحول  سیر  و  تاریخ  درباره  بخواهیم  اگر 
ایرانی  مرد  و  زن  قالبافان  هنرمند  دستان  با  که  زیبا 
دوره  به  صنعت  این  گفت  باید  بدانیم  می شود  بافته 
ساسانیان، هخامنشیان و چند صد سال قبل از میالد 
ایرانی  دستبافت  فرش  نام  با  ایران  نام  و  برمی گردد 
ایران  فرهنگ  سفیر  امروز  هنر  این  و  آمیخته  هم  در 

است. اسالمی 
شده  شناخته  جهان  کل  در  ایرانی  فرش  نام 
است زمین  ایران  فرهنگ  سفیر  امروز  و  است 

اما شهر مقدس قم از شهرهای صاحب نام و مطرح 
و  است  دستبافت  فرش  بافت  حوزه  در  زمین  ایران 
شهرت  ابریشم«  »فرش  نام  به  قم  دستبافت  فرش 
اصفهان  تبریز،  مانند  شهرهایی  در  هرچند  دارد؛ 
و  ظرافت  اما  است  فعال  صنعت  این  یزد  و  کرمان  و 
زیبایی تار و پود فرش ابریشم قمی چیز دیگری است 
خود  زیبایی  مجذوب  را  خارجی ها  چشم  امروز  که 

است. کرده 
ظهر امروز شنبه هم زمان با دهه کرامت و مصادف با 
سالروز والدت امام مهربانی ها، حضرت امام رضا)علیه 
روز ملی فرش در  نام گذاری  و نخستین سال  السالم( 
تقویم ملی؛ جشنی در تیمچه بازار قم با حضور رئیس 
مرکز ملی فرش ایران، استاندار قم و مسئوالن استانی 
صنعت  اندرکاران  دست  و  تولیدکنندگان  هم چنین  و 

فرش در قم برگزار شد.
خودنمایی فرش دستبافت در تقویم کشور

مراسم  این  در حاشیه  ایران  ملی فرش  مرکز  رئیس 
نام گذاری  فلسفه  به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
فرش ایرانی در تقویم ایرانی، گفت: برای نخستین بار 
نام روز ملی فرش در تقویم  به  نام گذاری روزی  شاهد 
سال  هزاران  به  آن  قدمت  که  فرشی  هستیم،  ملی 
روبرو است؛  فراوانی  و نشیب های  فراز  با  و  برمی گردد 
و  است  شده  شناخته  جهان  کل  در  ایرانی  فرش  نام 

است. زمین  ایران  فرهنگ  سفیر  امروز 
فرحناز رافع افزود: یکی از دالیل بسیار مهم دیگری 
اکوسیستم  توسعه  شد  روز  این  نام گذاری  باعث  که 
تا  بود  بین المللی  رقابت  حوزه  در  پیشرفت  و  فرش 
باشیم.  داشته  جهان  در  را  اول  مقام  همواره  بتوانیم 
جهان  در  ایران  فرهنگی  سفیر  فرش  که  آن  بر  عالوه 

می آید. حساب  به 
به گفته وی، این فرش میراث ایران و ایرانی است و 
تقویم  از خود در  نامی  به عنوان یک میراث کهن  باید 
پیشرفت  و  فرش  اکوسیستم  توسعه  لذا  باشد  داشته 
نام گذاری  مهم  فلسفه  از  بین المللی  رقابت  حوزه  در 
روزی به نام فرش ایران در تقویم کشور است تا بتوانیم 

همواره مقام اول را در جهان داشته باشیم.
رئیس مرکز ملی فرش ایران درباره اهمیت و جایگاه 
لوکس یک سرمایه  این کاالی  بیان کرد:  ایرانی  فرش 
غیر  اقتصاد  ارتقای  در  مهمی  نقش  که  است  ملی 
نفتی کشور دارد و از اولویت های مهم دولت سیزدهم 
پایین  دهک های  برای  درآمدزایی  و  اشتغال  بر  تمرکز 
جامعه با تولید و بافندگی فرش دستبافت خواهد بود.
فرش  صنعت  در  نفر  میلیون   2 از  بیش  اشتغال 

فت ستبا د
رافع در ادامه عنوان کرد: اکنون بیش از 2 میلیون 
مستقیم  صورت  به  دستباف  فرش  حوزه  در  نفر 
فعالیت می کنند. تعداد افرادی که به صورت مستقیم 
فروش  تا  بافندگی  از  فرش،  حوزه  در  غیرمستقیم  و 
در  می رسد.  نفر  میلیون   8 حدود  به  دارند  فعالیت 
ایران  کهن  میراث  حفظ  و  قشر  این  به  توجه  نتیجه 

دارد. باالیی  بسیار  ارزش 
دستبافت  فرش  اهمیت  و  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
نوع  اصیل ترین  از  قم  دستبافت  فرش  گفت:  قم 
بافت  قطب  قم  و  است  ایرانی  دستبافت  فرش های 
فرش دستبافت ابریشمی است و 20 استان دیگر نیز 
ابریشم هستند و این فرش در دنیا  درگیر تولید فرش 

است. شده  شناخته 
آشنایی  برای  افزود:  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 

در  دستبافت  فرش  ایرانی  فرش  با  دنیا  بیشتر 
این  البته  یافت،  حضور  دبی  اکسپوی  نمایشگاه 
گرفته  صورت  قم  ابریشمی  فرش  محوریت  با  حضور 
نحو  به  نمایشگاه  این  در  توانست  قم  فرش  و  است 

شود. معرفی  خوبی 
وی با اشاره به تدریس رشته فرش در هنرستان های 
زمینه صنایع جانبی  در  نفر   191 عنوان کرد:  کشور، 
 5 و  دارند  فعالیت  مختلف  رشته   30 در  فرش  صنعت 
در  نیز  فرش  صنعت  آموخته  دانش  نفر   500 و  هزار 
این رشته تحصیل می کنند و در بیشتر هنرستان های 

می شود. تدریس  رشته  این  کشور 

رافع در ادامه از ایجاد مدرسه فرش در قم خبر داد 
مدرسه  یک  ایجاد  برای  الزم  بسترهای  کرد:  اظهار  و 
شده  فراهم  قم  در  کشور  در  بار  نخستین  برای  فرش 
را  و جایگاه خود  ارتقا  نسل  در  نسل  این هنر  تا  است 

کند. پیدا  بیشتر 
رؤسای  حضور  محل  در  ایرانی  فرش  جلوه گری 

کشورها جمهور 
به  اشاره  با  ادامه  در  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
تحریم ناعادالنه و ظالمانه فرش ایرانی از سوی آمریکا 
طبق  که  حالی  در  گفت:  کشور،  نفت  صنعت  از  بعد 
شوند  تحریم  نباید  هنرمندان  و  هنر  جهانی  تعهدات 
کرد  تحریم  را  ما  و هنرمندان  ایرانی  فرش  هنر  آمریکا 
محل  در  ایرانی  فرش  زیبایی  دادن  نشان  برای  ما  و 
فرش  این  ایران  در  مختلف  کشورهای  رؤسای  حضور 
را نمایش می دهیم و از جهانیان می خواهیم تحریم را 

بگیرند. ایرانی  فرش  از 
فرش ابریشم قم را بیشتر بشناسیم

 ، ایرانی  دستباف  های  فرش  مشهورترین  از  یکی 
فرش ابریشم قم است. فرش ابریشم قم از جمله فرش 
نیست  ایران  داخل  به  آن محدود  بازار  که  است  هایی 
بلکه در سراسر دنیا مشتریان خاص خود را دارد. یکی 
این  قم  استان  ابریشم  فرش  های  ویژگی  مهمترین  از 
است که به اندازه ای زیبا و طبیعی بافته می شود که 
در نگاه اول چنین به نظر می رسد که یک تابلو نقاشی 
است. از حدود یک قرن پیش بود که به تدریج صنعت 
قالی بافی در قم پیشرفت های خود را آغاز کرد و بافت 
فرش دستباف ابریشم در این استان به صورت جدی 
و  شد  آغاز  مختلف  های  نقش  و  طرح  از  استفاده  با  و 
همین امر باعث شد تا این فرش به یک فرش معتبر و 

ارزشمند در جهان تبدیل شود.
پیشینه فرش بافی در قم

می  بافته  استان  این  در  ابتدا  در  که  هایی  فرش 
در  بلکه  نبودند  امروزی  های  فرش  مانند  به  شدند 
و  شد  نمی  استفاده  مرغوب  اولیه  مواد  از  آنها  بافت 
آنها نیز درشت بود و در رج شمارهای  همچنین بافت 
با  هایی  فرش  شاهد  نتیجه  در  ؛  شد  می  بافته  چهل 
کیفیت امروزی نبودیم. به تدریج در سال های بعد در 
ایجاد  اساسی  تغییرات  قم  استان  های  فرش  ساختار 
شد و قالیبافان و طراحان نقشه قم به فرش های تمام 
های  فرش  و  آوردند  روی  بودند  بافت  ریز  که  ابریشم 
های  فرش  عالقمندان  اختیار  در  را  لوکسی  و  گرانبها 

دادند. قرار  دستباف 
فرش ابریشم قم

های  فرش  جمله  از  قم  فرش  گفتیم  که  همانطور 
به  دنیا  در  حاضر  حال  در  که  است  ایرانی  دستباف 
از  فرش  این  شود.  می  شناخته  نفیس  فرشی  عنوان 
بافت و طرح و نقش خاصی برخوردار است که آن را به 
است.  کرده  تبدیل  خاص  و  ممتاز  های  فرش  از  یکی 
با وجود این که سال های زیادی از شروع بافت فرش 
اصالت  همچنان  فرش  این  ولی  گذرد  می  قم  ابریشم 
اولیه خود را حفظ کرده و در بافت آن از مواد عالی و 

طرح  همچنین  شود.  می  استفاده  طبیعی  های  رنگ 
های به کار رفته در این فرش نیز از طرح های چشم 

است. ایرانی  نواز 
تاریخچه فرش ابریشم قم

دور  های  زمان  از  قم  استان  در  قالیبافی  صنعت 
رواج داشته است. این صنعت ابتدا در بین روستاییان 
و همان طور که گفته  بود  استان مرسوم  این  و عشایر 
شد در ابتدا قالی هایی که بافته می شدند از کیفیت 
به  که  قم  ابریشم  اما فرش  نبودند.  برخوردار  مناسبی 
سال  هشتاد  حدود  از  شود  می  بافته  امروزی  شکل 
رایج شد.  بیست میالدی  قرن  در دومین دهه  و  پیش 

به قم مصادف  با ورود تجار کاشانی  این مقطع زمانی 
بود که دارهای قالی را به شهر قم بردند و در مقیاسی 
محدود این نوع از فرش بافی را در آنجا شروع کردند.
راه  قم  در  دهه  دو  از  کمتر  در  قالیبافی  نوع  این 
پیشرفت خود را طی کرد و وارد فاز تجاری شد و برای 
خود اسم و رسمی پیدا کرد و در شهر قم رایج شد و به 
تدریج در روستاها و مناطق اطراف نیز گسترش یافت 

تبدیل کرد. به یک فرش ممتاز  را  ابریشم قم  و فرش 
ویژگی های فرش قم

به  را  ابریشم قم که آن  مهمترین ویژگی های فرش 
موارد  است  کرده  تبدیل  برجسته  و  ممتاز  قالی  یک 

: هستند  ذیل 
رفته  کار  به  قم  فرش  تاروپود  در  که  ابریشمی   •
ابریشم  از  استفاده  با  این فرش  و   است  است خالص 

شود. می  بافته  ظریف  های 
• طرح های که در فرش های ابریشمی قم به کار 
است  برخوردار  فراوانی  رنگی  تنوع  از  شوند  می  برده 
نیز صد  از موارد  و در برخی  تا سی رنگ  از بیست  که 

را شامل می شوند. رنگ 
و  نوآوری  قم  فرش  نقش  و  رنگ  ترکیب  در   •
دارد. وجود  بفردی  منحصر  و  خاص  هماهنگی 
متمایز  نیز  قم  ابریشم  های  فرش  های  نقشه   •
تاریخی  های  داستان  از  ها  آن  طراحی  در  و  هستند 

است. شده  گرفته  الگو 
استان  این  در  که  ابریشم  فرش  های  رج  تعداد   •
بافته می شوند در مقایسه با فرش های دستباف دیگر 

است. بیشتر 
محیط  استانداردهای  قم  ابریشم  فرش  بافت  در   •
آسیبی  نوع  هیچ  آن  تولید  و  شود  می  رعایت  زیستی 
به  نخ  و  زیرا رنگ  ؛  وارد نخواهد کرد  به محیط زیست 
شیمیایی  غیر  و  طبیعی  کامال  مواد  از  آن  در  رفته  کار 

است. شده  تهیه 
هنرمند  ها  ده  از  قم  ابریشم  فرش  بافت  در   •
آن  بافت  در  که  هماهنگی  با  و  شود  می  استفاده 
این  کنند.  می  تولید  را  نظیر  کم  هنری  اثر  یک  دارند 
همکاری و هماهنگی از طراحی ، رنگرزی تا بافت این 

شود. می  شامل  را  فرش 
مواد و ابریشم به کار رفته در فرش قم

در بافت فرش قم از مواد و ابریشم منحصر به فردی 
استفاده می شود ، ابریشم هایی که در بافت این نوع 
فرش به کار برده می شود از انواع ابریشم های خالص 
وارد  از کشور چین  بیشتر  ابریشم  این  و ظریف است. 
می شود و در اختیار قالیبافان و رنگرزها قرار داده می 
قم  دستباف  فرش  های  ابریشم  رنگرزی  برای  شود. 
کنند  می  استفاده  گیاهی  و  طبیعی  های  رنگ  از  نیز 
و  آمیزی و خشک شدن رنگ ها و شست  و روند رنگ 
شو نیز در محیط آزاد انجام می گیرد. موادی که برای 
پوست  شامل  شوند  می  استفاده  طبیعی  رنگ  تولید 
انار ، پوست گردو ، زاج ، اسپرک ، روناس و… هستند 
و  باشد  که موجب می شوند رنگ فرش کامال طبیعی 

نیز برخوردار باشد. باالیی  از عمر 

طرح ها و نقش های فرش ابریشم
شود  می  رفته  کار  به  قم  فرش  در  که  هایی  طرح 
بسیار متنوع است و از گستردگی زیادی نیز برخوردار 
در  قم  قدیمی  های  قالی  برای  که  هایی  نقشه  است. 
ترنج  و  از طرح های معروف لچک  نظر گرفته می شد 
بود  شده  تشکیل  شکارگاه  و  محرمات   ، عباسی  شاه 
های  نقشه  از  تقلیدی  مذکور  های  طرح  و  ها  نقشه 
با خالقیتی که  کاشان و اصفهان بود. به مرور زمان و 
طراحان قم از خود بروز دادند طراحی فرش های این 
سبک  بروز  شاهد  و  شد  اساسی  تحوالت  دچار  استان 
به  جدید  سبک  شدیم.  قالیبافی  صنعت  در  جدیدی 

 ، طراحی  لحاظ  از  که  متمایزی  و  خاص  های  ویژگی 
هماهنگی نقش ها و رنگ آمیزی دارد به سبک فرش 

شود. می  شناخته  قم 
که  هستند  عالقمند  بیشتر  قم  استان  بافندگان   
بهترین طرح های مورد استفاده در سایر استان های 
مهمترین  از  ببرند.  کار  به  اندک  تغییراتی  با  را  کشور 
می  رفته  کار  به  قم  ابریشم  فرش  در  که  هایی  طرح 

: باشیم  داشته  اشاره  موارد  این  به  توانیم  می  شود 
• بته ای ، هندسی جوشقانی ، لچک ترنج ، بندی 
شکارگاه   ، درختی   ، بختیاری  موزاییک  یا  خشتی 
 ، ای  کتیبه  بندی   ، افشان  عباسی  شاه   ، عباسی   ،
 ، ساده  کف  ترنجی   ، فرنگ  گل   ، محرمات   ، محرابی 

محتشم. و  خشتی   ، السلطانی  ضل 
میری  بوته  بصورت  که  هایی  نقشه  و  ها  طرح 
رواج  از  گلدان  های  طرح  با  مقایسه  در  هستند  مکرر 
بیشتری برخوردار هستند ، بسیاری از قطعات به کار 
رفته نیز از مدال مرکزی و طرح های مختلف در گوشه 

هستند. برخوردار  کنار  و 
قیمت گذاری فرش قم

در  فرد  به  منحصر  و  متمایز  های  ویژگی  از  یکی 
تولید فرش ابریشم قم این است که در تولید آن هیچ 
آن  کنندگان  تولید  و  بافندگان  حق  در  اجحافی  گونه 
نخواهد شد. پس از این که بافت فرش ابریشم به پایان 
شود  می  تشکیل  مزد  شورای  نام  به  شورا  یک  رسید 
و  کیفیت  اساس  بر  فرش  قیمت  تعیین  آن  وظیفه  که 
ابعاد فرش است و بر همین اساس مدیر تولید موظف 
به  را  مزد  شورای  سوی  از  شده  تعیین  مبلغ  که  است 

کند. پرداخت  بافندگان 
صادرات فرش قم

قم  فرش  صادرات  زمینه  در  اخیر  های  سال  در 
به  مسئوالن  سوی  از  خوبی  های  گذاری  سرمایه 
انجام  المللی  بین  بازارهای  در  پرشکوه  حضور  منظور 
قم  دستباف  ابریشم  فرش  کلی  طور  به  است.  گرفته 
درصد  ده  تنها  و  است  برخوردار  صادراتی  ماهیت  از 
استفاده  مورد  کشور  داخل  در  قم  ابریشم  های  فرش 
های  فرش  این  درصد  نود  حدود  در  و  گیرد  می  قرار 
کشورهای  جمله  از  خارجی  کشورهای  به  شده  بافته 

شود. می  صادر  آسیایی  و  آمریکایی   ، اروپایی 
جایگاه جهانی فرش ابریشم قم

از  دنیا  در  ایرانی  فرش های دستباف  کلی  به طور 
بسیاری  که  شوند  می  محسوب  ها  فرش  مشهورترین 
ابریشم  اند. فرش  را تسخیر کرده  بازارهای جهانی  از 
که  است  ایرانی  دستباف  های  فرش  از  یکی  نیز  قم 
به  است  برخوردار  ممتازی  جایگاه  از  جهانی  بازار  در 
از  و خارجی  تجار فرش داخلی  از  بسیاری  که  طوری 
بازار  این کاالی لوکس و عتیقه در رونق هر چه بیشتر 
جهانی استفاده می کنند. با توجه به ویژگی هایی که 
طرح   ، پود  و  تار  لحاظ  از  قم  ابریشم  دستباف  فرش 
دارد  شده  رفته  کار  به  های  رنگ  همچنین  و  نقش  و 
بوده  جهانی  بازار  در  اول  های  انتخاب  از  همیشه 

► است.   

●  »قم« قطب بافت فرش دستبافت ابریشمی    ●



چهارشنبـه 25 خرداد 1401/ شماره 1960 www.gooyeh-qom.com خبـر5

مثبت شدن نرخ ازدواج برای 
دومین سال متوالی

ازدواج  نرخ  از مثبت شدن  امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  معاون 
 930 و  هزار   568 تعداد  گفت:  و  داد  خبر  متوالی  سال  دومین  برای 
ازدواج در سال 1400 ثبت شده است که رشد 2.2 درصدی را نسبت به 
سال 99 نشان می دهد. وی همچنین اضافه کرد: »کاهش تشریفات 
ازدواج در دوران کرونا و افزایش 8 تا 10 برابری مبلغ وام ازدواج)طی 4 

سال( تاثیر مثبتی در این رشد داشته«.
توئیتر  نیز در صفحه  یامین پور 14 فروردین ماه  ایرنا، وحید  به گزارش 
مرکزی  بانک  می شود.  آسان تر  ازدواج  وام  »دریافت  نوشت:  خود 
سهل تر  وثایقی  با  را  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  بخشنامه 
اعتبارسنجی  بر  مبتنی  مکلفند  بانک ها  کرد.  ابالغ  بانکی  شبکه  به 
به  معتبر  ضامن  یک  یا  متقاضی  از  سفته  اخذ  با  حداکثر  متقاضیان، 

کنند.« اقدام  تسهیالت  پرداخت 
وام ازدواج از سال 1396 با مبلغ 10 میلیون تومان به  روز شد و در سال 
با  نفر(  هر  )به  تومان  میلیون   50 و  میلیون   30 به  ترتیب  به   99 و   98

افزایش یافت. بازپرداخت هفت ساله و بهره چهار درصد 
 70 به  و  یافت  افزایش  تومان  میلیون   20 وام  این  مبلغ   99 سال  در 
نیز برای  ازای هر نفر( رسیده و یک اعتبار تشویقی  میلیون تومان )به 
ازدواج می کنند،  23 سال  زیر  و دخترانی که  25 سال  زیر  که  پسرانی 

شد. گذاشته 
ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز 
این  در  ازدواج  تومانی  میلیون   500 و   300 وام  بررسی  از  ماه  11 دی 
میزان  کمیسیون  این  پیشنهاد  اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر  کمیسیون 
وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ 150 میلیون تومان تعیین 
شد، که در مجموع به 300 میلیون تومان برای زوجین خواهد رسید.

تشویق  برای  افزایش  تومان  میلیون   100 مبلغ  همچنین  افزود:  وی 
از  کمتر  دختران  و  سال   25 از  کمتر  پسران  برای  ازدواج  به  جوانان 
23 سال پیشنهاد داده شد، بر اساس این پیشنهاد هر کدام از زوج و 
زوجه واجد این شرایط سنی، از مبلغ 250 میلیون تومان وام ازدواج با 

می شوند. بهره مند  ساله   10 بازپرداخت 
دختران  این  برای  تومان  میلیون   30 تشویقی،  اعتبار  این  براساس 
این  و  شد  اضافه  سال(   25 پسران  و  سال   23 زیر  )دختران  پسران  و 

کرد. خواهند  دریافت  تومان  میلیون   100 مجموع  در  جوانان 

چند وقت پس از »طالق« روان 
افراد آماده »ازدواج مجدد« 

می شود؟
طالق  بحران  گذاشتن  سر  پشت  اهمیت  بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
تا یک  ماه  بین شش  از جدایی  کرد: پس  اظهار  ازدواج مجدد،  برای 
را  طالق  روانشناختی  بحران  بتوانند  افراد  تا  است  الزم  زمان  سال 
طالق،  از  پس  بالفاصله  مجدد  ازدواج  رو،  این  از  بگذارند،  سر  پشت 

می کند. زیاد  را  شکست  احتمال 
با ایسنا، اظهار کرد: افراد باید بحران طالق  شبنم طلوعی در گفتگو 
را پشت سر بگذارند و این فرآیند نیازمند زمان است. از این رو ازدواج 
امر  این  و  زیادی دارد  از طالق احتمال شکست  مجدد بالفاصله پس 

آشفتگی روانی زن و مرد را افزایش می دهد.
این روانشناس با بیان اینکه پس از جدایی بین شش ماه تا یک سال 
بگذارند،  سر  پشت  را  طالق  بحران  بتوانند   افراد  تا  است  الزم  زمان 
کار کنند.  بر روی نقص های خود  باید  و مرد  این مدت زن  در  افزود: 
از  اکنون  که  کرده اند  تغییری  چه  طالق  از  پس  کنند  سوال  خود  از 
انتظار موفقیت و خوشبختی در زندگی را دارند؟.  ازدواج مجدد خود 
باید  و طالق می گیرد  با همسر خود دچار مشکل شده  وقتی  فرد  هر 
بر روی نواقص و اشتباهات خود تمرکز کند و تصور نکند که مشکل از 
سوی همسر بوده و او هیچ نقصی و اشتباهی در طالق نداشته است.
وی معتقد است که جدایی یک باخت دو طرفه است و در این باخت 

هر دو طرف یعنی هم زن و هم مرد سهیم هستند.
این  به  می رسند  طالق  باخت  به  مرد  و  زن  وقتی  طلوعی،  گفته  به 
داشته  وجود  بلدی ها  نا  سری  یک  مشترک  زندگی  در  که  است  معنا 
رابطه  خم  و  پیچ  پر  مسیر  و  زندگی  برای  که  هایی  مهارت  زوجین  و 
یک  جدایی  از  پس  رو  این  از  بودند.  نیاموخته   را  است  الزم  مشترک 
و  کرده  کار  خود  ویژگی های  روی  بر  فرد  تا  است  نیاز  زمان  سال 

کند. پیدا  را  خود  اشتباهات  و  نقص ها 
روانشناسان  از  گرفتن  کمک  به  نسبت  همچنین  روانشناس  این 
نواقص  یافتن  طالق،  بحران  گذاشتن  سر  پشت  برای  مشاوران  و 
اشتباهات  فرد  اینگونه  کرد:  تصریح  و  تاکید  خود  بهتر  شناخت  و 
الزم  همچنین  کرد.  نخواهد  تکرار  خود  جدید  زندگی  در  را  گذشته 
احتمال  تا  شود  داده  افراد  به  الزم  آموزش های  ازدواج،  از  قبل  است 

یابد. کاهش  طالق 
روی  بر  طالق  روانشناختی  آثار  به  خود  سخنان  پایان  در  وی 
باید وضعیت  ازدواج مجدد  در  اینکه  بیان  با  و  اشاره کرد  نیز  فرزندان 
روانشناختی کودکان و فرزندان را نیز در نظر گرفت، بیان کرد: طالق 
نیافتد.  اتفاق  فرزندان  نوجوانی  سن  در  است  بهتر  مجدد  ازدواج  و 
در نوجوانی کودک دچار تغییرات و بحران است و اگر بحران دیگری 
افتد،  اتفاق  برایش  نیز  والدین  طالق  یا  مجدد  ازدواج  عنوان  تحت 
مسیر زندگی اش تغییر می کند. پس در این شرایط بهتر است زوجین 
از  فرزندان  تا  کنند  حفظ  فرزندان  خاطر  به  را  خود  مقطعی  آرامش 

شوند. خارج  نوجوانی  بحران 

رسیدگی به دو شکایت مطبوعاتی
اعالم نظر هیات منصفه 

درباره توهین »رجانیوز« به 
مرجع تقلید

به  رسیدگی  از  مطبوعاتی  و  سیاسی  جرایم  منصفه  هیئت  سخنگوی 
امروز«  »مبارز  خبری  پایگاه  پرونده های  گفت:  و  داد  خبر  پرونده  دو 
منصفه،  هیئت  نظر  طبق  و  شد  رسیدگی  نیوز«  »رجا  خبری  پایگاه  و 
آراء مجرم شناخته  اتفاق  به  اکثریت قریب  با  نیوز«  مدیرمسئول »رجا 

. نشد
احمد مومنی راد روز سه شنبه افزود: در روز دوشنبه 23 خرداد1401 
در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی 

کشکولی دو پرونده رسیدگی شد.
پایگاه  نویسنده  و  مسئول  مدیر  پرونده،  این  متهم  داد:  ادامه  وی 
بود. افترا  و  اکاذیب، توهین  اتهامات وی نشر  و  امروز«  خبری »مبارز 
اظهارات  شنیدن  از  پس  منصفه  هیئت  اظهارداشت:  مومنی راد 
در  متهم  دفاعیات  شنیدن  همچنین  آنان  مدافع  وکالی  و  شکات 
مجرم  اتهامی  موارد  همه  در  آراء  اتفاق  به  را  متهم  یادشده،  اتهامات 
ندانست. تخفیف  مستحق  را  متهم  منصفه  هیئت  همچنین  دانست 
پرونده  درباره  مطبوعاتی  و  سیاسی  جرایم  منصفه  هیئت  سخنگوی 
و  مدیرمسئول  پرونده  این  متهمان  گفت:  داشت  متهم   2 که  دوم 
تقلید  مراجع  به  اهانت  اتهام  به  نیوز«  »رجا  خبری  پایگاه  نویسنده 
اتهام  در  آراء  اتفاق  به  قریب  اکثریت  با  را  متهم  منصفه  که هیئت  بود 

ندانست. مجرم  یادشده 
از  است  عبارت  مطبوعاتی  جرم  اساسی  قانون   24 اصل  اساس  بر 
وسیله  به  عمومی  حقوق  یا  و  اسالم  مبانی  به  مخل  مطالب  انتشار 

می کند. معین  قانون  را  آنها  مصادیق  و  تفصیل  مطبوعات، 
 1379 مصوب  مطبوعات  قانون  اصالح  قانون   34 ماده  مطابق 
صالحیت  به  مربوط  قوانین  به  توجه  با  مطبوعاتی  جرایم  به  رسیدگی 
ذاتی در محاکم عمومی یا انقالب یا سایر مراجع قضایی است که در 
است. الزامی  آن  در  منصفه  هیئت  حضور  و  بودن  علنی  صورت  هر 

انقالب  و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون  اصالح   4 ماده  تبصره 
و سیاسی  به جرایم مطبوعاتی  بیان می دارد رسیدگی   1381 مصوب 
 20 ماده  طبق  که  آمد  خواهد  عمل  به  استان  کیفری  دادگاه  در 
قصاص  آنها  قانونی  مجازات  که  جرایمی  به  رسیدگی  مذکور  قانون 
و  باشد  ابد  یا حبس  و  یا سلب  رجم  یا  اعدام  یا  نفس  یا قصاص  عضو 
تجدید  دادگاه  در  ابتدا  سیاسی  و  مطبوعاتی  جرایم  به  رسیدگی  نیز 
دادگاه  مذکور  دادگاه  مورد  این  در  و  آمد  به عمل خواهد  استان  نظر 

می شود. نامیده  استان  کیفری 
سیاسی  و  مطبوعاتی  جرایم  به  رسیدگی  در  استان  کیفری  دادگاه 
اکنون  دادگاه  این  و  شد  خواهد  تشکیل  منصفه  هیئت  حضور  با 

دارد. نیز  را  مطبوعاتی  جرم  به  رسیدگی  صالحیت 

توضیحات پلیس درباره صدور 
قرار مجرمیت برای پسربچه 

اینستاگرامی و 2 دختر
این  ورود  از  کشور  انتظامی  فتای  پلیس  اجتماعی  نوشت:  تسنیم 
کلیپ های  که  داد  خبر  اینستاگرامی  پسربچه  پرونده  به  پلیس 

بود. کرده  تهیه  دختر  دو  حضور  با  را  زیادی  غیراخالقی 
و  بازخوردها  با  اینستاگرام  در  خردسال  پسر  یک  پست های  اخیرًا 

است. شده  مواجه  مختلفی  واکنش های 
زیبای  "ملکه های  به عنوان  کم سن وسال  دختر  دو  وی  پست های  در 
و  رد  آن ها  میان  که  دیالوگ هایی  و  دارند  نامتعارف  حضوری  نیز  او" 
سناریوهای  مجریان  صرفًا  آن ها  که  دارد  این  از  نشان  می شود  بدل 
نوشته  آن ها  برای  بزرگسال  تیمی  که  هستند  تعیین شده ای  پیش  از 

است.
به  منتسب  صفحه  در  شده  تولید  فیلم های  سطح  و  روزانه  فعالیت 
بود  کرده  ایجاد  را  جدی  و  متعدد  ابهاماتی  و  سؤاالت  پسربچه،  این 
از "پشت صحنه" ضبط و تولید  اینکه درز برخی اطالعات و تصاویر  تا 
محتوای خاص این صفحه، به روشنی بر گمانه فوق تأکید گذاشت که 
یک تیم حرفه ای با برنامه ریزی قبلی برای تولید این پست های خاص 
با هزینه کردهای سنگین مالی در عقبه این صفحه حضور دارد و این 

هستند. آن ها  دیدگاه های  مجریان  تنها  کودکان 
فرهنگی  معاون  پاشایی؛  رامین  با سرهنگ  پرونده مذکور  با  رابطه  در 
تأکید  با  انتظامی کشور گفت وگو کردیم؛ وی  پلیس فتای  ـ اجتماعی 
و  بوده  بازیگر  تنها  کودکان  صفحات،  این  از  بسیاری  در  اینکه  بر 
خانواده  یا  دیگر  افراد  صحنه،  پشت  بازیگردان  و  اصلی  نقش گردان 
این کودکان هستند، گفت: برای افراد دخیل در این موضوع، پرونده 
برخورد  نوجوان  و  کودک  حوزه  در  چون  اما  شد  تشکیل  قضائی 

است. متفاوت  ما  برخورد  نوع  می کنیم، 
وی تصریح کرد: دو دختر خانمی که در این کلیپ ها فعالیت داشتند، 
برای آن قرار  اتهام شدند و توسط مرجع قضائی  احضار شده، تفهیم 

مجرمیت صادر شد.
فردی  علیه  فتا  پلیس  قضائی  اقدام  کرد:  تأکید  انتظامی  مقام  این 
قرار  وی  اختیار  در  پرونده  این  در  اینستاگرامی  اصلی  صفحه  که 
آن  نتیجه  به زودی  ان شاءالله  و  است  شدن  انجام  حال  در  داشت، 

می شود. اعالم 

خبـرخبـر

علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس       ◄
متولی  دستگاه های  هم افزایی  گفت:  قم 
کار  یک  قم  در  تبلیغی  و  فرهنگی  فعالیت های 

شود. انجام  باید  که  است  اساسی 
بوشهری  حسینی  سیدهاشم  آیت الله 
کل  اداره  مسئوالن  دیدار  در  دوشنبه  روز 
از  تمجید  ضمن  قم  استان  اسالمی  تبلیغات 
تبلیغات  سازمان  مسئوالن  تحولی  برنامه های 
والمسلمین  حجت االسالم  به  خطاب  اسالمی، 
راه  نقشه  عنوان  به  که  آنچه  گفت:  شعبان زاده 
را  کرده اید  مطرح  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
کمتر دیده ام. دستگاه هایی که در حوزه فرهنگ 
اما  هستند  اعتباراتی  دارای  می کنند  فعالیت 
گونه ای  به  را  بودجه  ندارند،  راه  نقشه  چون 
مشخص  آن  خارجی  آثار  که  می کنند  هزینه 
نیست، بنابراین هم افزایی دستگاه های متولی 

است. ضروری  قم  در  فرهنگی  کار 
وی افزود: اولین کار شما برای اجرای نقشه 
مختلف  دستگاه های  بین  که  باشد  این  راه 
صورت  به  مجموعه ها  تا  کنید  ایجاد  همراهی 
فعالیت  مشخص  وظایف  شرح  با  و  منسجم 

. کنند
با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
اشاره به کافی نبودن بودجه اداره کل تبلیغات 

اسالمی استان برای اجرای برنامه های تحولی، 
می دهید  انجام  که  اقدامی  هر  داشت:  بیان 
باید  شما  که  باشد  داشته  موانعی  است  ممکن 
این  کردن  برطرف  برای  را  الزم  بینی های  پیش 

باشید. داشته  موانع 
جماعات،  ائمه  برای  غنی  محتوای  تهیه 
و  نیروهای جوان  با همراهی  بازسازی مجموعه 
و  قم  فرهنگی  مسائل  به  جدی  توجه  باتجربه، 
تربیت کادر برای نقش آفرینی در سایر استان ها 

فعالیت های  جهت دهی  و  کشور  خارج  و 
از  تأثیرگذار  اقشار  نیازهای  سمت  به  پژوهشی 
بوشهری  حسینی  آیت الله  توصیه های  دیگر 

بود.
حجت االسالم  دیدار  این  ابتدای  در 
مدیرکل  شعبان زاده  مرتضی  والمسلمین 
از  گزارشی  قم  استان  اسالمی  تبلیغات 
برنامه های  راستای  در  شده  انجام  فعالیت های 
► کرد.   ارائه  را  پیش رو  اقدامات  و  تحولی 

آیت الله حسینی بوشهری:

هم افزایی دستگاه های متولی کار فرهنگی 
در قم ضروری است

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
سلفچگان  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
به شماره 401/ج س / 0100009 ثبت  که در اجرای احکام مدنی سلفچگان 
گردیده خواهان طاهره شادمانی خوانده ابوالفضل اسمعیلی خو مبنی بر فروش 
ملک مشاع نسبت به پالک ثبتی 130 فرعی از 87 اصلی بخش 9 قم به ادرس 
، مرغداری  روستا  بعد  متر   500  ، باغ  یکه   ، 5 جاده ساوه  کیلومتر   ، سلفچگان 
اسمعیلی خو کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. حدود و مشخصات ملک 
 505756 تصدیق  رمز  به   140011156281000120 سند  شناسه  اساس  بر 
تحت شماره 86888 مورخ 1400/7/20 در دفترخانه اسناد رسمی 28 قم به 
سه  سهم   120 از  مشاع  سهم   54/836 )مالک  شادمانی  طاهره  خانم  مالکیت 
دانگ مشاع از ششدانگ(  و براساس شناسه سند 140001156281000112 
در   1400/7/8 مورخ   86747 شماره  تحت   355526 تصدیق  شماره  با 
حبیب  فرزند  شادمانی  طاهره  خانم  مالکیت  با  قم   28 رسمی  اسناد  دفترخانه 
ازششدانگ(  مشاع  ششدانگ  سه  سهم    120 از  مشاع  سهم   65/164( مالک 
طاهره  خانم  به  متعلق  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  سهم   120 مجموعا  که 
به  متعلق  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  سهم   120 میزان  به  مابقی  و  شادمانی 
اقای ابوالفضل اسماعیلی خو فرزند رضا می باشد که دارای پروانه بهره برداری به 
با شماره  بوده در مورخ 1398/9/6  شماره 15/84/4143مورخ 1384/4/6 
95/211/532 تمدید گردیده دارای کد شناسایی 9525203030104035 با 
کاربری مرغ تخم گذار به مساحت کل زمین 50000 مترمربع و دارای اعیان به 
متراژ 1753/08 مترمربع )شامل سالن شماره یک به متراژ 608/63مترمربع ، 
سالن شماره 2 به متراژ 596/53 مترمربع ، سالن شماره 3 به متراژ 203/058 
به متراژ 27/06  انبار کارتن شانه   ، به متراژ 203 مترمربع  انبار دان   ، مترمربع 
گاز  و  و رخت کن  اتاق دوش  مترمربع   56/78 متراژ  به  کارگری  اتاق   ، مترمربع 
به متراژ 37/5 مترمربع ، دارای  انشعابات برق و قنات و حدود 5826 مترمربع 
دیوار  مابقی  و  متر  سانتی   70 ارتفاع  به  سنگی  مصالح  با  کشی  دیوار  دارای  ان 
معاینه  و  بازدید  به  توجه  با  باشد.  مترمی   2 ارتفاع  به  متری  ساتی   20 اجری 
و  بنا  کیفیت  و  کمیت   ، محل  موقعیت   – زمین  ابعاد   – دسترسی  شوارع   – محلی 

ارزیابی می  ذیل  به شرح  اینجانب  نظر  از  تاثیر گذار  و سایر عوامل  کاربری  نوع 
زمین   -1 ریال  کل  قیمت  )ریال(  واحد  قیمت  متراژ  واحد  شرح  ردیف  گردد: 
مترمربع  اعیان   -2  50/000  600/000  30/000/000/000 مترمربع 
قنات   ، برق  انشعابات   -3  1753/08  17/000/000  29/802/360/000
ریال  میلیارد  نه  و  شصت  کل  جمع  9/197/640/000ریال  کشی  دیوار   ،
نظر  در  بدون  ملک  کل  مشاع(  دانگ  )شش  ارزش  69/000/000/000ریال 
میلیارد  نه  و  باشد شصت  داشته  وجود  است  ممکن  که  تعهداتی  و  دیون  گرفتن 
سهم   120 بابت  شادمانی  طاهره  خانم  سهم  که  گردد.  می  اعالم  و  براورد  ریال 
مشاع از 240 سهم مبلغ 34/500/000/000ریال سی و چهار میلیارد و پانصد 
میلیون ریال و سهم اقای ابوالفضل اسماعیلی خو بابت 120 سهم مشاع از 120 
سهم مبلغ 34/500/000/000ریال سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال 
می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/4/15 ساعت 9 الی 10 
اجرای  سلفچگان  بخش  عمومی  دادگاه  سلفچگان  بخش   ، قم  آدرس   به  صبح 
احکام مدنی واحد 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 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
از  نماید. حداکثر مهلت مزبور  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  نوبت در یکی  اگهی یک 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سلفچگان – علی وفائی

◄     رئیس حوزه هنری قم  گفت: در بازدید از 
آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب متوجه 
شدیم که خدا بندگانش را رها نکرده و معطل ما 

بنده ها نیست.
»رکنا  از  نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به 
«محمدعلی روزبهانی، رئیس حوزه هنری قم در 
انوار  معلولین  و  سالمندان  آسایشگاه  از  بازدید 
آفتاب قم با تشکر از مدیریت و پرسنل این موسسه 
که  است  فیلمهایی  آسایشگاه  از  ما  تصور  گفت: 
شویم  می  محیط  وارد  که  وقتی  اما  بینیم،  می 
بسیار تفاوت داشته و زمانی که از نزدیک با شرایط 
اولین  این خدمتگزاران آشنا می شویم  و زحمت 
موردی که به ذهن می رسد یک حس مسئولیت 
ایشان است. از جانب  و وظیفه شناسی سنگین 
شدیم  متوجه  بازدید  این  در  کرد:  تصریح  وی 
و کار خدا معطل  نکرده  را رها  بندگانش  که خدا 
مستضعف  تعدادی  همیشه  نیست،  ها  بنده  ما 
ایشان  کار  که  دارند  وجود  معلول  یا  و  نیازمند  و 
روی زمین نمانده و تعدادی آدم ایثارگر و از خود 

میکنند. رسانی  خدمت  اینها  به  گذشته 
 رئیس حوزه هنری قم افزود: وقتی که با این 
مسیر آشنا میشویم و انبوه نیازهایی را می بینیم از 
آن لحظه به بعد تمام دغدغه های ذهنی ما به این 
سمت است که  بتوانیم سنگی از روی این زمین 

برداریم.
 روزبهانی خاطرنشان کرد: ما در حوزه هنری 
تمام  داریم  که  مأموریتی  شرح  به  بنا  قم  استان 
هنری  ظرفیت  از  که  داده  انجام  را  خود  سعی 
استان  استفاده کنیم تا کمتر از یک ماه با برنامه 
راه  کوچک  گامهای  با  نزدیک  عملیاتی  ریزیهای 

کنیم را  شروع  بزرگی 
محمدرضا آزاد، محقق و پژوهشگر هنری تئاتر 
از  که  زمانی  اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز 
مقابل آسایشگاه عبور می کردم فکر میکردم پشت 
این دیوار ها چقدر آدم هایی هستند که فعالند و 
چنین  که  شاکرم  خدا  از  گفت:  کنند  می  کار 
تقدیری برای من رقم زد که از نزدیک حضور پیدا 
کردم و بعد از امروز احساس می کنم که چقدر کار 

دارم. نکرده 
اینکه چقدر کارها  بیان  با  این استاد دانشگاه 
ندادم،  انجام  حاال  تا  و  بدهم  انجام  توانستم  می 
بتوانم  داده  توفیق  خدا  که  کنم  می  آرزو  افزود:  
کاری بکنم که زمانی از  کنار آسایشگاه عبور می 
کنم پیش خودم بگویم که من این کار کوچک از 
دستم بر امد و مدیون این آدم هایی که پشت این 
ایشان  برای  تقدیر  و  افتادند  گیر  بلند  دیوارهای 
نیستم، چون  این گونه رقم خورده مدیونشان  به 
باالخره ما هم که بیرون هستیم ، یک چیزی مثل 

که  بهشتی  وارد  بعدا  که  هاییم  میله  این  پشت 
بشویم.  ما است  برای  بهتری  فضای 

آسایشگاه  مدیرعامل  پورمحمدی،  فاطمه 
بیان  نیز  قم  آفتاب  انوار  معلولین  و  سالمندان 
این مؤسسه شامل  کرد: در حال حاضر خدمات 
معلوالن،  و  سالمندان  توان بخشی  و  نگهداری 
می  زندگی  مثبت  طرح  اوتیسم،  آموزشی  مرکز 

باشد.
بیشتر هزینه  های 420  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مددجو و 90 پرسنل این آسایشگاه از طریق کمک  
افزود:  می شود،  تأمین  خیرین  و  نیکوکاران  های 
جاری  هزینه  تومان  میلیارد  سه  بر  بالغ  ماهانه 
شامل  که  است  بوده  گذشته  سال  در  آسایشگاه 
حقوق و بیمه پرسنل و هزینه خوراک، پوشاک و 

می شود. مددجویان  درمان 
از  معلول  صاحب  خانواده های  از  تعدادی 
روستا و شهرهای کوچک به امید عنایت حضرت 
تعداد  نظر  این  از  و  می آیند  قم  به  معصومه)س( 
استان های  از  بیشتری  درصد  استان،  معلولین 

است. دیگر 
اندازی  راه  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نقاشی می  و  تئاتر  موسیقی،   هنردرمانی شامل 
باشیم از متخصصین و عالقمندان حضور در این 
► آورد.   عمل  به  دعوت  فعالیت  برای  عرصه 

رئیس حوزه هنری قم ؛

در بازدید از آسایشگاه انوار آفتاب متوجه شدیم که خدا بندگانش را 
رها نکرده و معطل ما بنده ها نیست



◄     مدیرعامل تیم لیگ برتری فوتسال قم با اشاره 
به اینکه اگر تا آخر هفته وعدهای بیان شده به صورت 
گفت:  می کنیم،  منحل  را  تیم  نشود  ارائه  مکتوب 
درست است که تیم در قرعه کشی شرکت کرده است 
و از استان خارج نمی شود اما دو گزینه با قدرت ادامه 

دادن و انحالل تیم و سقوط به دسته دو را داریم.
عنوان  به  اخیر  سالهای  در  فردوس  فوتسال  تیم 
مطرح  کشور  اول  سطح  در  قم  فوتسال  پرچمدار 
نیز همراه بوده است.  با فرازو فرودهایی  البته  و  است 
و  اصلی  های  ورزش  جزو  فوتسال  اینکه  به  باتوجه 
شمار  به  کشور  سطح  در  قم  قهرمانی  اولویت  دارای 
می رود، قطعا عدم حضور این تیم در لیگ برتر ضربه 
در  کشور  فوتسال  های  ظرفیت  تمام  به  سنگین  ای 
مربیان  و حتی  استعدادهای جوان  بخش هایی چون 

بود. خواهد  قمی  جوان  مدیران  و 
برتر  لیگ  در  قم  نماینده  وضعیت  بابت  ها  نگرانی 
حال  در  تیم  این  حتی  است.  یافته  افزایش  کشور 
نماینده  را  آن  توان  تنها می  و  ندارد  نامی هم  حاضر، 

کرد. خطاب  برتر  لیگ  در  قم  فوتسال 
لیگ  تیم  مدیرعامل  رادپور،  علی  راستا  همین  در 
اینکه  بابیان  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  فوتسال  برتری 
و  درد  تیم یک  مالک  عنوان  به  زاده  قلی  بیانیه رسول 
دل ورزشی بود و جنبه فشار برای مسئولین را داشت، 
قرعه  از  بعد  شده  بیان  که  است  درست  کرد:  عنوان 
وجود  تیم ها  امتیاز  فروش  امکان  مسابقات،  کشی 
ندارد اما با توجه به اینکه چند تیم ازجمله زندی بتن 
ممکن  داده اند  انصراف  سپاهان  سیمان  و  کالردشت 
تیم ها  جابجایی  امکان  تبصره ای  از  استفاده  با  است 

کنند. فراهم  را 
نبوده  گونه ای  به  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همکاری  کلی  طور  به  استانی  مسئولین  که  است 
با  که  تلویزیونی  برنامه  در  کرد:  اظهار  باشند،  نکرده 
من  که  کردم  بیان  نیز  شد  برگزار  باقری  دکتر  حضور 
این تیم را منحل شده می دانم و برای احیای آن باید 

شود. ایجاد  استانی  مسئولین  در  همتی 

ملکی،  دکتر  جعفری،  رضا  از  تشکر  ضمن  وی 
ایسنا  خبرگزاری  ابراهیمی،  سید  و  جانقلی  عباسی، 
برتری  نماینده لیگ  از  برای حمایت رسانه ای که  و... 
بحث  با  خوشبختانه  کرد:  بیان  داشتند،  قم  فوتسال 
خوبی  اتفاقات  شد  ایجاد  که  گری  مطالبه  و  رسانه ای 
ورزش  مدیرکل  و  قم  استاندار  حمایت  با  و  خورد  رقم 
و  بمانیم  لیگ  در  گرفتیم  تصمیم  قم  استان  جوانان  و 

کنیم. احیا  را  تیم 
برتر  لیگ  در  وعده ها،  به  عمل  درصورت 

نیم می ما

رادپور اضافه کرد: حمایت های انجام شده تاکنون 
و  اعتبار  به  توجه  با  اما  است  بوده  وعده  صورت  به 
و  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  نسبت  که  اعتمادی 
استاندار قم داریم قدم اول را بزرگ برداشتیم و جلوی 
خروج تیم از استان را گرفتیم و در قرعه کشی شرکت 
بزرگ  را  اول  قدم  نیز  آن ها  داریم  انتظار  اما  کردیم 

بردارند.

وعدهای  هفته  آخر  تا  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منحل  را  تیم  نشود  ارائه  مکتوب  صورت  به  شده  بیان 
قرعه  در  تیم  که  است  درست  کرد:  تصریح  می کنیم، 
نمی شود  خارج  استان  از  و  است  کرده  شرکت  کشی 
اما دو گزینه با قدرت ادامه داد و انحالل تیم و سقوط 

داریم. را  دو  دسته  به 
مدیرعامل تیم لیگ برتری فوتسال قم بابیان اینکه 
میلیارد  چهار  تا  نیم  و  سه  تیم  این  هزینه های  حداقل 
به  را  هزینه ها  از  نیمی  که  کردیم  بیان  و  است  تومان 
می کنیم،  تأمین  خودمان  را  دیگر  نیم  و  بگیرند  عهده 
استان  سرمایه  و  نیست  شخص  برای  تیم  این  گفت: 

می شود. محسوب 
سرنوشت  به  امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شیمیدر دچار نشویم، اظهار کرد: مدیرعامل شیمیدر 
حمایت  و  تشکر  و  تقدیر  به  و  نداشت  مالی  دغدغه 

بود. راضی  مسئولین  سوی  از  معنوی 
را  شیمیدر  به  واگذاری  پیشنهاد  داد:  ادامه  رادپور 
مطرح کردیم اما با توجه به سختی هایی که در استان 
که  کردند  بیان  و  نکردند  موافقت  بودند  شده  متحمل 

از استان خارج شوند. تصمیم دارند که 
و  فوتبال  کشور  اول  ورزش  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
فوتسال  گفت:  است،  فوتسال  قم  استان  اول  ورزش 
ایران باالترین سطح فوتسال است آسیا است و استان 

است. فوتسال  مهد  قم 
برتر  لیگ  در  نماینده  سه  اینکه  به  اشاره  با  رادپور 
رده های پایه ای داریم، تصریح کرد: قم قیصر فوتسال 

نداریم. آن  و همانند  است  آسیا 
پسند  گیتی  در  زاده  حسن  اصغر  شد:  یادآور  وی 
اصفهان،  پسند  گیتی  در  وفایی  علیرضا  اصفهان، 
طاها  و  اصفهان  پسند  گیتی  در  عروجی  ابوالقاسم 
هایی  بازیکن  جمله  از  ساوه  ایچ  سن  در  نعمتیان 
هستند که از قم به فوتسال معرفی شده و به تیم ملی 
در قم حمایت نشدند  اینکه  دلیل  به  اما  دعوت شدند 
و اسپانسر خوبی نیز وجود نداشته از قم رفته اند و در 

می کنند. فعالیت  تیم ها  این 

افزود:  قم  فوتسال  برتری  لیگ  تیم  مدیرعامل 
مسعود عباسی نیز که به عنوان پدیده فوتسال معرفی 
به  به دلیل تعصبی که  اما  افراد است  این  شد همانند 
پیشنهادهای  وجود  با  دارد  فردوس  تیم  و  شهر  این 
است  مانده  تیم  این  پای  کرده  دریافت  که  متعددی 

می جنگد. و 
وضعیت نماینده قم برای فصل جدید چه زمانی 

مشخص می شود؟
اداره  با  که  توافق هایی  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
ورزش و جوانان قم مسئولین استانداری برای حمایت 
آخر  تا  شده  ارائه  وعده های  اگر  است  گرفته  صورت 
یکشنبه  یا  شنبه  روز  تا  فنی  کادر  شود  مکتوب  هفته 

می شود. معرفی 
وی اظهار کرد: برای اسم تیم با دو شرکت به توافق 
و  می شود  رونمایی  آینده  روز  چند  در  و  رسیده ایم 
اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و برای اسپانسر 

است. شده  انجام  مذاکراتی  نیز  پیراهن 
بیان  نیز  فنی  کادر  و  بازیکن ها  خصوص  در  رادپور 
تاکنون  ولی  نمی کنیم  رو  را  مان  برنده  برگ های  کرد: 
شده  امضا  داخلی  قراردادهای  و  انجام  مذاکراتی 

می شوند. معرفی  آینده  روزهای  در  که  است 
و  داریم  متعددی  برنامه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آینده  سال  برای  کنیم  رد  را  امسال  سخت  گردنه  اگر 
آینده داریم، عنوان کرد:  برای سال  برنامه های خوب 
فعالیت  حرفه ای  تیم  یک  عنوان  به  که  است  درست 
باید  داریم  که  حرفه ای  جایگاه  بر  عالوه  اما  می کنیم 

باشیم. داشته  نیز  حرفه ای  فعالیت های 
داد:  ادامه  قم  فوتسال  برتری  لیگ  تیم  مدیرعامل 
و  رسانه ای  مدیر  معرفی  داریم  که  ایده هایی  از  یکی 
است  هواداری  ارتباطی  پل های  و  کانال  راه اندازی 
همچنین  باشیم  داشته  تبادل  هواداران  با  بتوانیم  تا 
هم  که  کنیم  هولدینگ  تبدیل  را  باشگاه  می خواهیم 
هم  و  کنند  خریداری  را  آن  سهام  بتوانند  هواداران 
صنعتگران استان سرمایه گذاری کنند و بتوانند درامد 

► باشند.    داشته  زایی 
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»روشی آرام بخش«            

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َعَلی  ْغِض 

َ
»أ َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َبدًا«.1
َ
أ َتْرَض  َلِم  ااْلَ َو  اْلَقَذی 

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
فرمودند: »چشم خود را بر خاشاک و رنج ها فرو بند تا همیشه 

باشی(. داشته  )آرامش  باشی  راضی 
گاهی بخش  آ کالم  این  در  السالم(  )علیه  میرالمؤمنین  امام 
زندگی  در  آرامش  تحصیل  برای  خوبی  بسیار  دستورالعمل 
کردن  نزدیک  به معنای  »ِاغضاء«  ریشه  از  ْغِض« 

َ
»أ می دهند. 

ببندیم؛  را  پلک های چشم به یک دیگر است، بی آن که کاماًل آن 
»َقَذی«  می کنند.  ترجمه  بستن  به فرو  فارسی  در  را  آن  ازاین رو 
شده  پودر  و  کوبیده  )گرد  ریز  اشیای  و  خاشاک  به معنای  نیز 
ناراحت  را  چشم  و  می شود  وارد  چشم  در  که  است  خاک( 
سخن  این  اشاره  است.  رنج  و  درد  به معنای  َلم« 

َ
»أ و  می کند 

به هر  جهان  این  در  انسان  زندگی  که  است  این  به  حکمت آمیز 
را  هیچ کس  شاید  و  است  رنج  و  درد  و  ناراحتی  با  آمیخته  حال 
نتوان پیدا کرد که از چیزی ناراحت نباشد. گاه مشکالتی برای 
یا  بستگان،  و  فرزندان  برای  گاهی  و  می آید  پیش  شخص  خود 
دوستان، یا هم شهریان، یا هم وطنان و امثال آن که اگر انسان 
برابر هر مشکلی  را نداشته باشد و در  تاب تحمل هیچ مشکلی 
آرامش روح،  و  فزع کند، هرگز رضایت خاطر  و  و جزع  بی تابی 

کرد. نخواهد  پیدا 
باشد،  تحمل  دارای  و  شکیبا  و  صبور  باید  انسان  بنابراین 
خود  حیات  از  و  کند  حفظ  زندگی  در  را  خود  آرامش  بتواند  تا 
این  وگرنه  باشد؛  خشنود  پروردگار  نعمت های  از  و  راضی 
بی تابی ها ممکن است خدای ناکرده سر از شکایت از پروردگار 
درآورد و سعادت انسان را بر باد دهد. جالب است که در برخی 
منهاج  و  میثم  ابن  نسخه  مانند  البالغه؛  نهج  نسخه های  از 
مرحوم  نوشته  بحاراالنوار  شریف  کتاب  در  هم چنین  و  البراعة 
کرده اند،  نقل  البالغه  نهج  از  مستقیمًا  که  مجلسی  باقر  محمد 
مفهوم  که  است  آمده  َلْم«2  ِااّل  »َو  واژه  َلِم«،  ااْلَ »َو  واژه  به جای 
جمله چنین می شود: »چشم خود را بر خاشاک فرو بند؛ وگرنه 
این  می رسد  به نظر  کرد«.  نخواهی  پیدا  خاطر  رضایت  هرگز 
از قذی )خاشاک(  فروبستن  زیرا چشم  باشد؛  مناسب تر  نسخه 
رنج(  و  )درد  َاَلم  از  فروبستن  چشم  اّما  دارد؛  روشنی  مفهوم 
نه  کند،  تحمل  باید  را  رنج  و  درد  انسان  ندارد.  مناسبی  مفهوم 
)علیه  این، حضرت علی  بر  افزون  بندد.  فرو  آن  بر  آن که چشم 
تعبیری  نیز  شریف  البالغه  نهج  در  دیگری  جای  در  السالم( 
می فرمایند:  که  آن جا  در  است،  دوم  نسخه  مناسب  که  دارند 
بر  »چشم  َجا«؛3  الشَّ َعَلی  َشِرْبُت  َو  اْلَقذی  َعَلی  أْغَضْیُت  »َو 
کرده  گیر  آن  در  استخوان  که  گلویی  با  و  بستم  فرو  خاشاک 

نوشیدم«. را  حوادث  تلخ  جرعه  بود، 
البالغه خود شعر مناسبی در  نهج  الحدید در شرح  ابی  ابن 
این زمینه از یکی از شعرای عرب نقل کرده است که می گوید: 

َلْم َتْشَرْب ِمرارًا َعَلی اْلَقذی  »إذا أْنَت 
َتْصُفو َمشاِرُبُه«؛4  الّناِس  َو أیُّ  َظِمْئَت 

آِب نوشیدنی خود تحمل نکنی، همیشه  »اگر خاشاک را در 
نوشابه اش  همیشه  که  است  انسان  کدام  و  ماند  خواهی  تشنه 
نقل  السالم(  )علیه  صادق  امام  حدیثی  در  باشد؟«.  صاف 
شده که ایشان از پدر بزرگوارشان امام باقر )علیه السالم( نقل 
اْلُبْلُه«؛  ِة  اْلَجنَّ أْهِل  ْکَثُر  »أ فرمودند:  آن حصرت  که  کرده اند 
راوی  هستند«،  کم خرد  و  کودن  افراد  بهشت  اهل  »بیشترین 
افراد مجنون و بیمار است؟  ابلهان و  عرض می کند: منظورتان 
َعّما  َیَتغاَفُلوَن  »اّلذیَن  »نه«  می فرمایند:  السالم(  )علیه  امام 
برابر  در  که  است  کسانی  »منظورم  َعْنُه«؛5  َیَتباَلُهوَن  َیْکَرُهوَن 
عوامل ناراحتی، تغافل می کنند و خود را به بی خبری می زنند«.

****************
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توضیحات مدیرعامل نماینده فوتسال قم در لیگ برتر؛ حدیث روز )295( 

●  وضعیت تیم بدون نام قمی، هفته آینده مشخص می شود!     ●

با  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل       ◄
از  ریال  میلیارد   250 مبلغ  که  این  بیان 
این  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  محل 
نفری   4500 ورزشگاه  تکمیل  برای  استان 
ورزشگاه  این  واریز شد گفت:  قم  پردیسان 
نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد 

رسید.
سفر  داشت:  اظهار  سانی خانی  ابراهیم 
آیت الله رئیسی به قم برکات خوبی از جمله 
پرداختن به موضوع ورزشگاه 4500 نفری 
پردیسان داشت که این طرح چندین سال 
انجام  آن  برای  مناسبی  اقدام  و  متوقف 

نشده بود.
احداث  طرح  تخصیص  کل  افزود:  وی 
سفر  از  پردیسان  نفری   4500 ورزشگاه 
که  است  ریال  میلیارد   700 جمهور  رئیس 
مرحله به مرحله آزاد می شود و با تکمیل هر 
فاز مراحل بعدی واریزی تکمیل می گردد.
میلیارد   250 واریز  با  داد:  ادامه  وی 
ریال در مرحله اول، شرکت توسعه و تجهیز 
و  است  کار  متولی  کشور  ورزشی  اماکن 
چند ماهی است که اقدامات الزم را شروع 

رسانده است. اتمام  به  را  سقف  و  کرده 
این  تکمیل  مراحل  گفت:  سانی خانی 
پایان  تا  و  می شود  طی  خوبی  به  ورزشگاه 
سالجاری عملیات عمرانی داخل مجموعه 

شد. خواهد  تمام 
شرکت  اعالم  بر  بنا  کرد:  تاکید  وی 
طرح  کشور  ورزشی  اماکن  تجهیز  و  توسعه 
ورزشگاه 4500 نفری پردیسان قم در نیمه 
به بهره برداری می رسد. اول سال 1402 

وی گفت: احداث سقف ورزشگاه بخش 
مهمی از طرح بود که با تکمیل آن می توان 

به زودتر پایان یافتن طرح امیدوار شد.
نفری   4500 ورزشگاه  احداث  طرح 
امام رضا)ع( واقع در شهرک پردیسان، طی 
دومین سفر استانی دولت نهم به استان قم 
مصوب و در سال 1388 کلنگ آن زده شد.

بزرگ ترین  لقب  زمان  آن  در  طرح  این 
اختصاص  خود  به  را  قم  ورزشی  سالن 
مرحله  به   1392 سال  تا  بود  قرار  و  داد 
 12 از  پس  حال  این  با  برسد.  بهره برداری 
سال، جز اسکلت و سازه های کلی آن هیچ 

نداشت. پیشرفتی 
آیت الله رئیسی دی ماه سال 1401 در 

قالب سفر استانی، به قم سفر کرد.
هشتم  منطقه  در  پردیسان  شهرک 
قم  این شهر  در جنوب غربی  و  شهرداری  
واقع  شده است، این منطقه در سال 1377 
وقت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  توسط 
تاسیس و در سال 1390 به یکی از مناطق 

► شد.    تبدیل  قم  شهرداری 

مدیرکل ورزش و جوانان:

●  ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری پردیسان قم نیمه اول سال آینده افتتاح می شود    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده شهرستان قم که در 
 – خانواده  6/1400ج/375  شماره  به  قم  خانواده  مدنی  احکام  اجرای   6 شعبه 
ثبت گردیده لها خانم مینا نظری علیه اقای حسن خلج محکوم علیه محکوم است 
ازادی در حق محکوم لها و نیم  به پرداخت تعداد 38/35 قطعه سکه  تمام بهار 
ملک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکم  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر 
معرفی کرده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ملک مورد نظر در قم ، 
نیروگاه ، بعد از فلکه کشاورز ، بلوار حضرت معصومه )سالم ا... علیها( 24 متری 
جانبازان ، بین 18 و 20 ، پالک 84 واقع می باشد. ) جام 485249836127( 
4- مشخصات ثبتی: )وفق مدارک ابرازی به کارشناس( پالک ثبتی 111 فرعی از 
2191 اصلی مثبوت به شماره 85788 دفتر 470 صفحه 491 بخش دو ثبت قم 
به مساحت 115/85 مترمربع طبق دادنامه  ، شامل ششدانگ یک قطعه زمین 
عمومی  دادگاه   109 )شعبه   1382/3/4 مورخ   287 الی   284 شماره  افرازی 
شماره  به  ای  دفترچه  سند  دارای  ملک  گرفت.  قرار  مالک  سهم  در  قم(  جزایی 
چاپی 963722/الف/81 می باشد. 5- حدود اربعه: شماال به طول 14/08 متر 
به شماره 110 فرعی ، شرقا به طول 9 متر به خیابان 24 متری ، جنوبا به طول 
حریم  به  متر  یک  و  متر   9/51 طول  به  غربا  فرعی،   112 پالک  به  متر   10/28
نهر متروکه. در حین بازدید وضع موجود تقریبا به همین شکل رویت شد ولی در 
پایانکار ساختمان  برگه گواهی  وفق مندرجات  دارد  متر وجود  معبر 8  حد غربی 
حد  متر   13/60 شمالی  حد   1395/11/30 مورخ   013219/10/6 شماره  به 
به  مجموع  در  و  متر   9/35 غربی  حد  و  متر   11/20 جنوبی  حد  متر   9 شرقی 
این  مشاهدات:   -6 است.  شده  قید  مترمربع   111/82 معادل  عرصه  مساحت 
ملک زمینی است اصطالحا دو کله که یک بر ان در 24 متری و دیگری در معبر 8 
متری واقع است. اسکلت بنا به صورت فلزی بادبندی با سقف تیرچه بلوک است. 
بنا در دو تراز همکف و فوقانی ساخته شده و در حال بهره برداری  می باشد. نمای 
پنجره  است.  سفید  سیمان  متری   8 معبر  نمای  و  سنگی  متری   24 معبر  سمت 
با شیشه تک جداره هستند. صد در صد زمین ساخته شده است. کد  فلزی  ها 
نوسازی ملک 1-2-313-9-6 قید شده است. یک واحد پارکینگ تامین است. 
همکف: دارای دو بخش تجاری با دسترسی از سمت معبر 24 متری و پارکینگ در 
سمت معبر 8 متر می باشد. در جنب تجاری نیز دستگاه پله برای دسترسی طبقه 

دارای  مترمربع  معادل 60  با مساحتی  تجاری همکف  است.  تعبیه شده  فوقانی 
مجوز از شهرداری )قید شده در پایانکار( می باشد. این مغازه دارای دو دهانه می 
باشد که جمعا با متعلقات در اختیار مستاجر اقای اسماعیلی به مبلغ ودیعه 50 
)پنجاه( میلیون ریال و اجاره ماهیانه 11 )یازده( میلیون ریال می باشد که کاربری 
سوهان پزی دارد. کف این مغازه موزاییک ، بدنه تا سقف کاشی ، سقف سپری و 
سرامیک است. مغازه دارای درب شیشه ای سکوریت و محافظ اکاردئونی است. 
در باالی پارکینگ یک فضای تقریبا 16 مترمربعی با ارتفاع سقف حدود 1/9 متر 
 ، سیمانی  سقف   ، موزاییک  کف  با  بالکن  این  تجاری(  کف  از  پله  )با  دارد  وجود 
دارای یک سرویس بهداشتی و حمام و توالت )سر هم با درب الومینیومی ، فالش 
تانک ، کاسه ایرانی ، بدنه کاشی ، کف سرامیک( می باشد. 6-4 پارکینگ از سمت 
معبر 8 متری دسترسی دارد. دارای درب فلزی ، بدنه گچ و کف موزاییک است و 
در زمان بازدید در اختیار بهره بردار تجاری بود. 6-5 فوقانی با کاربری در اختیار 
مستاجر قرار دارد. مبلغ ودیعه 300 )سیصد( میلیون ریال و اجاره ماهانه 10)ده( 
ورودی  با  پله  سرویس  طریق  از  طبقه  این  به  دسترسی  شد.  اعالم  ریال  میلیون 
مستقل از سمت معبر 24 متری است. الیی ورودی در همکف با کف سنگ و بدنه 
1/20 متر سرامیک و الباقی گچ است. پله با کف سنگ، بدنه 1/20 مترسرامیک 
و الباقی بدنه و سقف گچ با نرده استیل است. درب ورودی واحد در طبقه چوبی 
معمولی)غیر ضد سرقت( است. این واحد دارای سالن ، دو اتاق خواب ، حمام ، 
توالت و اشپزخانه می باشد. سالن با کف سرامیک و بدنه 1/20 متر سرامیک و 
الباقی بدنه و سقف گچ است )با ابزار مختصر در دور( اشپزخانه اوپن اتوبوسی ، 
کف سرامیک ، بدنه تا سقف کاشی ، سینک تک ، کابینت فلزی هوایی و زمینی 
)حدود یک متر( فاقد هود ، دارای ابگرمکن دیواری است. حمام با درب الومینیوم 
 ، الومینیوم  درب  با  توالت  است.  گچ  سقف  و  کاشی  تمام  بدنه   ، سرامیک  کف   ،
روشویی ، کاشی ایرانی ، بدنه کاشی و کف سرامیک است. اتاق ها کف سرامیک 
داخلی  های  درب  است.  گچ  سقف  و  گچ  الباقی  و  قرنیز  متر  سانتی   10 بدنه   ،
mdf هستند. سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر ابی است. 6-6 بام 
: دارای سرپله به مساحت حدود 18 مترمربع است. نمای سر پله سیمانی است. 
دورچینی بام 110 سانتی متر با نمای سیمانی است. کف بام ایزوگام است 7-6 
تعداد دو انشعابات برق تک فاز ، دو کنتور گاز و یک کنتور اب مشترک وجود دارد. 

ابراز  7-1 نظر کارشناسی: 7-1 مسئولیت صحت و سقم مدارک واصله به عهده 
کننده می باشد. 7-2 با توجه به مراتب فوق ، موقعیت قرار گیری ، مدارک ابرازی 
، با عنایت به موارد رویت شده و بررسی و معاینه محلی و کیفیت ساخت بدون در 
نظر گرفتن بدهی های ملک به سایر نهاد ها و دستگاه ها و به شرط ابقاء و بدون 
در  گردد:  اعالم می  زیر  مطالب   ، احتمالی  بازداشتی  موارد  گرفتن سایر  نظر  در 
بازدید شده ، معادل 22/000/000/000ریال بیست و دو  مجموع ارزش ملک 
اقای  را  خودشان  که  مستاجر  همکف  طبقه  برای  گردد.  می  براورد  ریال  میلیارد 
را  ماهانه  اجاره  و  ریال  میلیون  پنجاه   50 ودیعه  مبلغ  نمودند  معرفی  اسماعیلی 
طبقه  برای  کردند.  بیان   1400 اسفند  اجاره  مدت  پایان  و  ریال  میلیون  یازده 
فوقانی ، سرکار خانم حسینی مبلغ ودیعه 300 سیصد میلیون ریال و اجاره ماهانه 
نداشتند.  اطالع  را  اجاره  داد  قرار  پایان  تاریخ  و  نموده  بیان  را  ریال  میلیون   10
حسب مواد 135 و 51 قانون اجرای احکام مدنی مقدار مشاع قابل فروش در روز 
مزایده و پس از استعالم از اتحادیه صنف طال و جواهر و ساعت مشخص خواهد 
الی   11/30 ساعت   1401/4/15 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  شد 
11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان  باالترین مبلغ 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به 

واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 



◄     ثبت نام از عالقه مندان در چهل 
 21 از  قرآنی  مسابقات  دوره  پنجمین  و 
تمدید  تیرماه  دهم  تا  و  آغاز  اردیبهشت 
مرداد  مسابقات،  اول  مرحله  است.  شده 
نهایی  مرحله  و  بود  خواهد  مجازی   ، ماه 
با حضور 150 منتخبین خواهر و برادر در 
برگزار  قم  السالم  علیه  کاظم  امام  مدرسه 

شود. می 
روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
در  فر  مجیدی  حمید   ،) گویه)قراچورلو 
بیان  با  خبرنگاران  با  مطبوعاتی  مصاحبه 
این که شهر مقدس قم یکی از قطب های 
است،  جهان  مذهبی  و  فرهنگی  مهم 
عالمان  تربیت  محل  قم  داشت:  اظهار 
توانسته  و  است  قرآنی  و  دینی  مبلغان  و 
در  ایران  دهد .  تکان  را  دنیا  جای  جای 
حرف  هنری  و  فرهنگی  فعالیت  عرصه 

مسابقات  گذشته  دوسال  طی  و  دارد 
که  درحالی  کرده  برگزار  مجازی  را  قرآنی 
برگزار  را  خود  مسابقات  دنیا  کشور   27

انداختند . تعویق  به  و  نکرده 
به  دلیل  این  به  ایران  بیان داشت:  وی 
بین  عرصه  در  موفقیتی  و  توانایی  چنین 
شخصیت  آن  راس  در  که  رسیده  الملل 
دارد  قرار  رهبری  معظم  مقام  قرآنی، 
راه  چراغ  شان  قرآنی  نکات  که  چنان 
باشد. کسی موفق است که  مسئوالن می 
دهد. انجام  قرآنی  و  دینی  شعائر  تعظیم 
و  اوقاف  سازمان  قرآنی  مرکز  رئیس 
دیگر  کشورهای  کرد:  عنوان  خیریه  امور 
تعطیل  را  قرآنی  مسابقات  دلیل  این  به 
فرع  را  قرآنی  فعالیت  آنان اصل  کردند که 

دانند.  می  رقابت  و  مسابقه  بر 
قرآنی  مسابقه  برگزاری  افزود:  وی 

است  کریم  قرآن  با  انس  برای  ابتدا  در 
خالصانه  عمل  سپس  و  تدبر  آن  از  بعد  و 
از  دهه  چهار  گذشت  از  بعد  طلبد.  می 
نتیجه  این  به  قرآنی  مسابقات  برگزاری 
رسیدند که باید در تدبر گام برداشت و ما 
در این دوره از مسابقات دو رشته مفاهیم 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه را افزودیم.
مسابقات  کرد:  تصریح  فر  مجیدی 
معتبرترین  ایران،  اسالمی  جمهوری 
به  ما  اهتمام  این  و  است  دنیا  در  مسابقه 
قرآن را نشان می دهد. در طول مسابقات 
قرآنی  های  زوج  ازدواج  شاهد  قرآنی 
است . داشته  نیز  ثمراتی  چنین  و  بودیم 
داور   500 تاکنون  کرد:  ابراز  وی 
داوران  و  اند  گرفته  مدرک  ما  از  قرآنی 
آئین  کشورمان  به  ورود  با  نیز  خارجی 
این  و  برند  می  تحفه  را  ما  مسابقات  نامه 

توانایی ما در عرصه فعالیت های قرآنی را 
دهد. می  نشان 

و  اوقاف  سازمان  قرآنی  مرکز  رئیس 
مرحله  امسال  کرد:  بیان  خیریه  امور 
برگزار  قم  در  قرآنی  مسابقات  مقدماتی 
المللی  بین  مرحله  همچنین  و  شود  می 
اسالم  گرامی  رسول  مبعث  با  همزمان  نیز 
برگزار  السالم  علیه  کاظم  امام  مدرسه  در 

شد. خواهد 
و  زنده  رویداد  این  کرد:  بیام  وی 
و  داخلی  سیمای  های  شبکه  در  مستقیم 

شد. خواهد  داده  پوشش  خارجی 
شعار  امروز  کرد:  اظهار  فر  مجیدی 
معنا  بدان  ایم  داده  مشارکتی"  "وقف 
ساختمان  نباید  حتما  وقف  برای  که 
حتی  اندک  مبلغ  کرد.  وقف  میلیاردی 

کرد. وقف  شود  می  نیز  تومان  هزار 

کم  خیلی  قرانی  های  وقف  افزود:  وی 
برای  ها  وقف  درصد   80 از  بیش  و  داریم 
سیدالشهدا و سهم قران کمتر از 2 درصد 
بیشتر  مردم  مشارکت  با  باید  که  باشد  می 

شود.
معارفی  بخش  برگزاری  دبیر  ادامه،  در 
در  قرآنی  مسابقات  پنجمین  و  چهل 
سه  در  مسابقات  کرد:  اظهار  سخنانی 
برگزار  دعائی  و  گروهی  معارفی،  بخش 
و  اول مرداد ماه مجازی  می شود. مرحله 

باشد. می  ماه  آذر  نهایی  مرحله 
مرحله  در  کرد:  بیان  نژاد  صالحی 
و  خواهر  منتخبین  از  نفر   150 نهایی 

داشت. خواهند  رقابت  برادر 
ثبت  برای  مندان  عالقه  است  گفتنی 
نام به سایت اوقاف وامور خیریه به نشانی 

► کنند.     مراجعه   quraniran.ir
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نقدینگی تهاجمی با مارماالد 
تورم!                           

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی و دانه درشت دولت، 
گریبانگیر  و  اساسی  مشکالت  از  یکی  البته  است.  نقدینگی 
افزایش  از  دولت  یعنی  است.  نقدینگی  همان  هم  الله  خلق 

نقدینگی! کمبود  از  هم  ملت  و  نالد  می  نقدینگی 
و  دولت  به  کمک  منظور  به  ای  عده  البال  این  نماند  ناگفته 
چنانی  آن  های  حقوق  دریافت  با  جامعه  در  نقدینگی  کاهش 
کاهش  در  سعی  اختالس  مختصری  و  تر  آنچنانی  های  وام  و 
شان  نیت  و  دارند  دولت  به  کمک  و  جامعه  سطح  در  نقدینگی 

است. خیر 
دیداری  پول )سپرده های  به مجموعه  نقدینگی چیست:  اما 
دست  در  مسکوک  و  اسکناس  و  بانک ها  نزد  غیردولتی  بخش 
مدت دار،  سرمایه گذاری  )سپرده های  پول  شبه  و  اشخاص( 
متفرقه(  سپرده های  و  پس انداز  قرض الحسنه  سپرده های 
رشد  باعث  نقدینگی،  رویه  بی  رشد  می شود.  گفته  نقدینگی 
سریع تقاضا برای کاالها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت 
عرضه کاال و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم 
اقشار  عاید  آن  منفی  تبعات  بیشترین  که  شود  می  اقتصاد  در 

شود. می  جامعه  پذیر  آسیب 
اما سوالی که برای ما پیش آمده این است که این نقدینگی 
هزار  چندین  المجلس  فی  را  آن  میزان  اقتصادی  دوستان  که 
که  الله  خلق  کجاست؟  دقیقًا  االن  اند  فرموده  اعالم  میلیارد 
دوازده  یا  یازده  گرو  شان  هشت  حالت  ترین  خوشبینانه  در 
کمپین  باید  اول  قسطی  خودروی  یک  خرید  برای  و  است 
های  وام  و  کشی  قرعه  گرداب  در  هم  بعد  ؛  بدهند  تشکیل 
کنند!  خریداری  جهانی  قیمت  برابر  چند  را  خودرویی  مختلف 
ندارد  پول  نگهداری  یا  حمل  جرات  کسی  روزها  این  ثانی  در 
در  گذاری  سرمایه  بهترین  هم  رادیو  اقتصادی  کارشناسان  و 
انتظار  و   سود  دریافت  و  سپرده  حساب  افتتاح  را  مملکت 
بانکها  کشی  قرعه  در  شدن  برنده  بخش  شادی  خبر  شنیدن 
نالند  می  مالی  منابع  کمبود  از  هم  بانکها  سویی  از  دانند.  می 
ازدواج  میلیونی  چند  وام  پرداخت  توان  معتقدند  که  جایی  تا 
کرد!  ادغام  هم  در  را  شعب  یا  بانکها  باید  معتقدند  و  ندارند  را 
ساز  و  ساخت   ، داری  بنگاه  داللی،  پول  کدام  با  بانکها  حاال 
می  سهام  و  زمین  و  کارخانه  و  مستغالت  و  امالک  و  کنند  می 
خرند و به کارمندان خود وام های یک درصد می دهند ، اطالع 
مفهوم  اینترنت  در  توانستیم  فقط  ما  و  نیست  دست  در  دقیقی 
نقدینگی و اثرات آن بر زندگی مردم عادی را پیدا کنیم و چیزی 
از اثرات آن بر زندگی بانکداران و مدیران ارشد بانکی در فضای 

نکردیم! پیدا  مجازی 
جوب  در  که  نیست  دامداران  شیر  مثل  نقدینگی  ضمن  در 
مثل  یا  و  شود  دفن  خرما  و  زمینی  سیب  مثل  یا  شود  ریخته 
گوجه فرنگی تبدیل به رب و سس شود. ریال به ریالش حساب 
توان  می  مثاًل   داد.  پس  حساب  مافوق  به  باید  و  دارد  کتاب  و 
طعم  با  معوقات  حقوقی،  فیش  در  قبلی  طلب  بند  افزودن  با 
ارزش افزوده ایجاد کرد و از ده سال قبل تا کنون  برای مدیران 
ارشد پاداش تراشید. حاال کدام ارگان به جز آموزش و پرورش 

اعلم! والله  نکرده  پرداخت  و  داشته  معوقات 
منابع  مراقب  خواهشًا  داریم  تقاضا  مسئولین  از  خاتمه  در   
ما  دیگر  روز  دو  نشود  و  باشند  امانات  صندوق  بانکها  مالی 
پولی   غاز  چندر  آن  و  بزنیم  بانک  به  سری  روز  هر  شویم  مجبور 
سر  دوباره  و  کنیم  شمارش  ایم  گذاشته  سپرده  بانک  در  که  را 

ببینید... تان  جوانی  از  خیر  بگذاریم.  جایش 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

در بخش معارفی؛  

●  چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآنی در قم برگزار می شود     ●

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
اجرای   13 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به   
باقری  ابوالفضل  خواندگان  صالح  مریم  خواهان  گردیده  ثبت  13/1400ج/258  شماره  به  مدنی  احکام 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش  اصلی   1179/11135 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  حمامی 

است. کرده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   1400/2/10 مورخ   140002440000235386 شماره  قرار  به  عطف  احترامًا 
نظر  مورد  ملک  از  باقری  آقای  معیت  در  اصلی   1179/11135 ثبتی  پالک  ارزیابی  بر  مبنی   0000258

گردد: می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  و  بازدید 
مالک  حمامی  باقری  ابوالفضل  آقای  و  صالح  مریم  خانم  شده:  ارائه  سند  اساس  بر  مالک  مشخصات   -1
دانگ  سه  از  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  هرکدام  سهم  که  بوده  فوق  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 

باشد. می 
2- موقعیت ملک: قم – زاویه – کوچه 21 – چهاراه اول سمت چپ – پالک 165 کدپستی 89334 – 37149 
به  از ششدانگ  دانگ مشاع  از سه  دانگ مشاع  نیم  و  دو سند یک  دارای  ثبتی ملک: ملک  3- مشخصات 

باشد. قم می  ثبت  در بخش یک  واقع  اصلی   11135 از  فرعی   1179 شماره ملک 
 16 شارع  به  متر   5 بطول  شمااًل  الذکر  فوق  ملک  دانگ  سه  عرصه  ملک:  اعیانی  و  عرصه  مشخصات   -4
متری ، شرقًا دیواریست بطول 25 متر به پالک مجاور، جنوبا بطول 5 متر به پالک مجاور، غربا بطول 25 
با  اول  و  زیرزمین، همکف  در سه طبقه  اعیانی  که  مترمربع   125 به مساحت  در کل  و  به پالک مجاور  متر 
میزان  به   1400/5/12 مورخ   044643/10/5 شماره  مفاصاحساب  گواهی  اساس  بر  زیربنا  کل  جمع 

این  ذکر  میباشد.  مسکونی  کاربری  با   مترمربع   95 و   97  ،  125 ترتیب  به  زیربنای  با  بوده  مترمربع   317
منع  هیچگونه  انتقال  و  نقل  اینکه  لحاظ  با  ذیل  در  شده  مشخص  ارزش  که  رسد  می  نظر  به  ضروری  نکته 
تعیین  ندارد  نیز  و حقوقی...  اشخاص حقیقی  و  ادارات  بانکها، شهرداری سایر  به  بدهی  و  نداشته  قانونی 

است. گردیده 
بنائی سقف طاق ضربی و نمای آجر میباشد.  با سازه  5- مشخصات فنی ملک: ملک بصورت جنوبی ساز 
با  آشپزخانه  سفید  مابقی  و  سرامیک  متر   2/1 تا  بدنه  موزائیک  کف  با  اتاق  یک  پذیرایی،  دارای  زیرزمین 
پله  سرویس  زیر  بهداشتی  سرویس  و  حمام  که  اتاق  یک  فلزی،  کابینت  دارای  و  کاشی  بدنه  سرامیک  کف 
میباشد. طبقه همکف با کف و بدنه سرامیک و پارکینگ و اتاق میباشد. طبقه اول بصورت سفتکاری بوده و 
دربهای داخلی چوبی و پنجره ها فلزی است. سرویس پله نیز با کف سنگ و دارای نرده فلزی است. ملک 
سیستم  و  آبی  کولر  سرمایشی  سیستم  که  بوده  گاز  انشعاب  یک  و  برق  انشعاب  دو  آب  انشعاب  یک  دارای 
بود. باقری حمامی  ابوالفضل  آقای  بازدید در تصرف  بخاری گازی است. ضمنًا ملک در هنگام  گرمایشی 

الذکر،  فوق  مشخصات  و  موارد   ، بازار  کنونی  وضعیت  به  عنایت  با  موصوف  ملک  ارزش  ملک:  ارزش   -6
شرایط موجود، موقعیت محلی، شارع دسترسی ، مساحت، کیفیت اعیانی احداثی، نوع سند سایر جهات 
موثر در ارزیابی در صورت صحت و اصالت سند بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات به نظر اینجانب مبلغ 

26/000/000/000 ریال )بیست و شش میلیارد ریال( به شرح جدول ذیل ارزیابی و اعالم می گردد.
آیتم متراژ/مترمربع   مبلغ واحد/ریال   مبلغ کل آیتم/ریال

ارزش عرصه: 125  -  130/000/000  -  16/250/000/000

ارزش بنای احداثی در همکف و اول: 222  -  35/000/000  -  7/770/000/000 
ارزش بنای اول: 95  -  18/000/000  -  1/710/000/000 

ارزش حیاط سازی و انشعابات  270/000/000 
26/000/000/000 مجموع 

خیابان  قم،  آدرس  به  ساعت10الی10/15صبح   1401/04/12 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
از طریق مزایده  اتاق مزایده  ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند. 
گردد. )که شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  به قسمت  عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد. 
تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
گهی یک  این آ نفع دولت ضبط خواهد شد،  به  از کسر هزینه مزایده  او پس  نپردازد سپرده  را  اموال  بهای 
از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطاالعات بیشتر به واحد مزایده مراجعه نمایید. نوبت در یکی 

)م الف 15359( 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

گفت:  اوقاف  سازمان  معاون       ◄
سبیل الله  فی  جهاد  روحانیون، 
درگیر  خود  تنها  نه  البته  و  می کنند 
هستند،  اقتصادی  مشکالت  و  سختی ها 
مسائل  این  در  نیز  خانواده هایشان 

. یکند شر
نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به    
و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
حجت االسالم  قم،  استان  خیریه  امور 
والمسلمین غالمرضا عادل در آیین تجلیل 
تبلیغی  معاونین  و  سرگروه ها  همسران  از 
مجتمع  در  که  اوقاف  سازمان  مبلغ  اعزام 
برگزار  علی)ع(  سید  امامزاده  فرهنگی 
حضرت  امتیازات  از  یکی  کرد:  اظهار  شد 
خاصی  لقب  و  الرضا)ع(  موسی  بن  علی 
محمد)ص(«  آل  »عالم  دارند،  ایشان  که 
نیز  علی)ع(  حضرت  مورد  در  البته  است؛ 
که  شده  روایت  اکرم)ص(  پیامبر  زبان  از 
آن  درب  علی  و  علمم  شهر  من  فرمودند 
ایشان  به  نیز  باقر)ع(  امام  مورد  در  است، 

داده اند. را  علوم  شکافنده  لقب 
وی افزود: همه ائمه اطهار)ع( در واقع 
امور  و  دانش  و  علم  گنجینه  خزانه دار 
دل  صفحه  بر  امر  این  و  بوده اند  معنوی 

بود. نشسته  آنها 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در روایت 
اراده  اطهار)ع(  ائمه  وقت  هر  که  است 

آن  باشند،  داشته  را  علمی  که  می کردند 
در  البته  گفت:  می شد  عطا  آنها  به  دانش 
داشتن  بر  الهی  اراده  که  بوده  هم  جایی 
خودشان  یا  نمی گرفته  تعلق  علمی 

کنند. ورود  دانش  آن  به  نمی خواستند 

اسالمی  روایات  در  داد:  ادامه  وی 
ظهور  مهدی)عج(  حضرت  وقتی  که  آمده 
در  موجود  دانش  و  علم  همه  از  کنند، 

کرد. خواهند  استفاده  جهان 

احوال،  این  با همه  اینکه  بیان  با  عادل 
محمد)ص(  آل  عالم  را  رضا)ع(  امام 
کاظم)ع(  امام  از  گفت:  کرده اند  توصیف 
حضرت  پدرم  فرموده اند  که  شده  نقل 
صلب  از  محمد  آل  عالم  گفتند  صادق)ع( 

بود. خواهد  تو 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
در  کرد:  تصریح  خیریه  امور  و  اوقاف 
مباحثات  و  جلسات  رضا)ع(،  امام  زمان 
می توان  جمله  آن  از  که  یافت  رواج  علمی 
کرد  اشاره  مأمون  حکومتی  جلسات  به 
صورت  ایشان  کردن  مغلوب  هدف  با  که 
حضرت  پیروزی  به  ولی  می گرفت 

. مید نجا می ا
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
امام  شاگردی  افتخار  اینکه  بیان  با 
شده  دینی  روحانیون  نصیب  صادق)ع( 
است گفت: خداوند ما را الیق دانسته که 
لباس سربازی اهل بیت)ع( را بر تن کنیم 
به  نیز  تکالیفی  نعمتی،  هر  که  آنجا  از  و 
همراه دارد و تکلیف این امر بسیار سنگین 
است، باید به این مسئله توجه ویژه داشته 
آن  در  که  شرایطی  در  خصوص  به  باشیم 
همه  با  دشمن  که  زمانی  شده ایم،  واقع 
اعتقادات  تضعیف  برای  امکانات  و  ابزار 

است. شده  میدان  وارد  مسلمانان 
مختلف  نوع  دو  به  اشاره  با  عادل 
نوع  در  کرد:  عنوان  نرم  و  سخت  جنگ 
ولی  نمی آید  کسی  دماغ  از  خون  دوم، 

به خصوص جوانان هدف  اعتقادات مردم 
می شود. گرفته 

خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  معاون 
و  تهمت  شبهه پراکنی،  شایعه،  افزود: 
قوت  نقاط  کردن  همچنین کوچک   دروغ، 
و بزرگ  کردن نقاط ضعف، ابزارهای جنگ 
استفاده  آنها  از  دشمنان  که  هستند  نرم 

. می کنند
طلبه  یک  عنوان  به  اینکه  بیان  با  وی 
را  دشمنان  نرم  جنگ  خطر  که  کسی  و 
و  شویم  میدان  وارد  باید  می کند  احساس 
بین  این  در  گفت:  بگذاریم  مایه  جان  از 
خطیری  امر  دین،  تبلیغ  کار  به  پرداختن 
انتخاب می کنند  را  است که روحانیون آن 
فراوانی  دشواری های  که  شرایطی  در  و 
قدم  ثابت  مسیر  این  در  دارد،  وجود  هم 

مانده اند.
مبلغان  همسران  به  خطاب  عادل 
بدانید  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
سبیل الله  فی  جهاد  روحانیون،  که 
درگیر  خود  تنها  نه  البته  و  می کنند 
هستند،  اقتصادی  مشکالت  و  سختی ها 
مسائل  این  در  نیز  خانواده هایشان 

► شریکند.  

گفت:  اوقاف  سازمان  مبلغ  اعزام  مدیرکل       ◄
و  هزار   55 از  بیش   1400 تا   97 سال های  طی 
در  و  کشور  سراسر  در  بومی  و  اعزامی  مبلغ  نفر   900

شدند. گرفته  بکار  مختلف  مناسبت های 
روابط  از   نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به 
قم،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
آیین  در  شفیع زاده  هادی  والمسلمین  حجت االسالم 
تجلیل از همسران سرگروه ها و معاونین تبلیغی اعزام 
امامزاده  اوقاف که در مجتمع فرهنگی  مبلغ سازمان 
گونه ای  به  باید  کرد:  اظهار  شد  برگزار  علی)ع(  سید 
مقدس  آستان  جوار  در  زندگی  قدر  که  کنیم  زندگی 

روز  در  و  بدانیم  را  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
نشویم. شرمنده  قیامت، 

مبلغان  خانواده  شکیبایی  و  صبر  اگر  افزود:  وی 
نبودیم. تبلیغ  امر  شکوفایی  شاهد  امروز  نبود، 

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با 
اخیر،  سال  دو  طی  کرونا  شیوع  خاطر  به  اینکه  بیان 
بقاع متبرکه و مساجد با تعطیلی روبرو بودند گفت: به 
این ترتیب فضای تبلیغی هم با محدودیت مواجه شد 
جهادی  تالش  و  اوقاف  سازمان  مدیران  توجه  اگر  و 
بار  نمی توانستیم  نبود،  خانواده هایشان  و  مبلغان 

کنیم. بلند  زمین  از  را  تبلیغ 

در  کرونا  بیماری   1398 اسفند  داد:  ادامه  وی 
آرامش  طرح  آن،  متعاقب  و  کرد  پیدا  شیوع  ایران 
ضیافت  طرح  ولی  نشد  برگزار  هم   99 نوروز  بهاری 
تمامی  رعایت  با  اما  محدودیت ها  همه  با  الهی 
هم  امروز  و  شد  اجرایی  بهداشتی  دستورالعمل های 
مناسبتی  اخیر،  سال  دو  طی  که  می کنیم  افتخار 
مجموعه  از  آن  در  تبلیغی  کار  توفیق  که  نداشتیم 

باشد. شده  سلب  اوقاف  سازمان 
تبلیغی  برنامه های  برخی  به  اشاره  با  شفیع زاده 
دوره های   98 سال  در  کرد:  عنوان  اوقاف  سازمان 
برگزار  نفر   700 و  هزار   4 حضور  با  متعددی  آموزشی 

در  و  نفر   900 و  هزار   5 هم  آن  از  بعد  سال  در  شد، 
دوره ها  این  در  نفر   100 و  هزار   9 نیز   1400 سال 

کردند. شرکت 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مبلغ  اعزام  مدیرکل 
دینی  مبلغان  اعزام  زمینه  در  سازمان  این  عملکرد  به 
اشاره و ابراز کرد: از سال 1397 تا پایان 1400، 21 
با مدیریت، جانمایی و ارزیابی  هزار و 500 نفر از قم 

شدند. اعزام  کشور  مختلف  مناطق  به  عملکرد 
و  هزار   34 مدت،  این  طی  همچنین  گفت:  وی 
و  اوقاف  سازمان  سوی  از  هم  بومی  مبلغ  نفر   400

► شدند.     گرفته  بکار  خیریه  امور 

حجت االسالم عادل:

●  مبلغان دینی در حال جهاد فی سبیل الله هستند    ●

طی سال های 97 تا 1400 صورت گرفت

●  بکارگیری 56 هزار مبلغ اعزامی و بومی توسط سازمان اوقاف    ●



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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

◄     سخنان یکی از کارشناسان دینی 
شبکه  در  خدا  سمت  پربیننده  برنامه 
از  یکی  طبقه   14 ساختمان  درباره   3
واکنش  با  قم  استان  مذهبی  نهادهای 
حقیقی  و  مجازی  فضای  در  زیادی  های 

بود. همراه  گذشته  های  هفته  در 
حسینی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اداری  ساختمان  طبقات  حجم  از  قمی 
ارائه خدمات  از سازمان های رسمی  یکی 
در  را  آن  و  کرده  انتقاد  قم  استان  زیارتی 
و  مردم  کنونی  اقتصادی  دشوار  شرایط 
شدت  به  منازل  بهاء  اجاره  که  حالی  در 

بود. دانسته  غیرضروری  یافته  افزایش 
برنامه  در  قمی  حسینی  حجت االسالم 
سمت خدا روی آنتن زنده شبکه سه سیما 
سازمان  پاش های  و  ریخت  از  صراحت  به 
حج و زیارت به عنوان یک سازمان دولتی 
گالیه کرد و گفت: حج و زیارت در استان 
تنها  دارد!  طبقه   14 ساختمان  یک  قم 
استان  یک  برای  طبقه   14 استان،  یک 
بهترین  در  دولتی  اداره های  باید  چرا   ...
داشته  را  ساختمان ها  گران ترین  نقطه، 

می آید؟! کجا  از  این ها  پول  مگر  باشند. 
که  شد  مطرح  حالی  در  اعتراض  این 
برخی خبرگزاری ها در هفته های گذشته 
به تعداد باالی نیروهای اجرایی حج تمتع 
که  چرا  کردند  انتقاد  آن  از  و  کرده  اشاره 
همکاری های  سازمان  مصوبه  اساس  بر 
به  کشور  هر  سهمیه  درصد   3 اسالمی 
هر  اما  دارد،  اختصاص  اجرایی  عوامل 
ایام  برای  کشورمان  اجرایی  عوامل  ساله 
گفته  به  که  بوده  درصد   10 از  بیش  حج 
به  تعداد  این  امسال  فارس  خبرگزاری 
به  است؛  رسیده  درصد  هشت  حدود 
نفر   635 و  هزار   39 بین  از  که  طوری 
 500 و  هزار  یک  حدود  ایران،  سهمیه 
سوی  از  تمتع  حج  اجرایی  عوامل  به  نفر 
وحی  سرزمین  به  زیارت  و  حج  سازمان 
از  جدای  تعداد  این  که  می شوند  اعزام 
است  رهبری  معظم  مقام  بعثه  سهمیه 

حضور  بابت  نیز  زیارت  و  حج  سازمان  و 
کارگزاران  جایگزین  که  آن ها  از  بسیاری 
باید  شده اند،  محدود  دستمزد  با  حج 
حق  عنوان  به  یورو   40 روزانه  حداقل 
و  حج  سازمان  البته  بپردازد.  مأموریت 
انتقادات  و  گزارش  جوابیه ای،  در  زیارت 
وظایف  حیطه  به  ورود  را  ها  رسانه 
زیارت  و  حج  سازمان  ذاتی  و  سازمانی 
شرح  حیطه  در  اختیار  اصل  با  مغایر  و 
و  دانست!  سازمان  ماموریتی  و  وظایف 
و  تغذیه  رابط  که  جایگزینی  شد  مدعی 
توسعه  باعث  انباردار،  جای  به  تدارکات 
و  تغذیه  واحد  رسانی  خدمت  میدان 
تدارکات در عربستان و تحویل اقالم مورد 
استقرار  محل  هتل  در  مجموعه ها  نیاز 
با حذف  در هزینه ها  و صرفه جویی  ایشان 
و  مکرمه  مکه  شهر  دو  هر  در  مرکزی  انبار 
حمل  کامیون های  اجاره  و  منوره  مدینه 
و  تغذیه  رابطین  اعزام  و  است  گردیده  بار 
 تدارکات به حج، مازاد بر چارت و ساختار 
نیرو  افزایش  موجب  و  نبوده  سازمانی 
حج  مشتاقان  اقناع  که  مسئله  نمی شود. 

نداشت. پی  در  را 
یک  حدود  که  است  حالی  در  امر  این 
تشرف  انتظار  در  نفر  هزار   200 و  میلیون 
تعداد  اعزام  با  و  هستند  تمتع  حج  به 
ده ها  ستادی،  و  اجرایی  نیروهای  باالی 
انتظار  در  سال   15 از  بیش  که  زائر  هزار 
باید  هستند،  وحی  سرزمین  به  تشرف 
تا  باشند  اولویت  اعالم  و  اعزام  منتظر 
شوند. مشرف  معنوی  سفر  این  به  بتوانند 

به  نیز  دیگری  انتقادات  همزمان 
حوزه  یا  بعثه  نیز  و  زیارت  و  حج  سازمان 
وارد  عتبات  زیارت  با  رابطه  در  نمایندگی 
بعد  برقراری سفرها  با وجود  که  است چرا 
همچنان  کرونا  های  محدودیت  دوره  از 
خدمات  پایین  کیفیت  و  انسجام  عدم 
از  بسیاری  گزاف  های  قیمت  با  همراه 
و  دهد  می  آزار  را  کربالء  زیارت  مشتاقان 
مختلف  اقشار  برای  را  معنوی  سفر  این 

است. کرده  غیرممکن  بعضا  و  دشوار 
اما روابط عمومی سازمان حج و زیارت 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنان  به 
دینی  مطرح  کارشناس  قمی،  حسینی 
کرد  اعالم  و  داد  نشان  واکنش  تلویزیون 
پیرامون  مذهبی  کارشناس  این  سخنان 
زیارت  و  حج  اداره  دفتر  بودن  طبقه   14

متقن  و  معتبر  اطالعات  فاقد   ، قم  استان 
و  حج  اداره  ساختمان  که  چرا  باشد،  می 
زیارت قم در خیابان 15 خرداد قم و در دو 
به خدمت  14 کارمند  تعداد  با  و  بنا  طبقه 
از  لذا  پردازد  می  حجاج  و  زائران  رسانی 
دلسوزان  و  مذهبی  کارشناسان  تمامی 
دقت  خود  سخنان  در  تقاضامندیم  نظام 
عمومی  افکار  تنویر  برای  را  کافی  و  الزم 
اذهان  تشویش  موجبات  و  باشند  داشته 
با  را  عزیز  هموطنان  بدبینی  و  عمومی 

کشور  اقتصادی  خاص  شرایط  به  توجه 
نیاورند. فراهم 

کمیته  رئیس  از  دیگری  پاسخ  همزمان 
به  نزدیک  اربعین  آموزشی  و  فرهنگی 
زیارت مطرح شد که سعی  و  سازمان حج 
نوعی  و  انتقادی  لحن  به  تا  بود  کرده 
االسالم  حجت  سخنان  بر  ردی  افشاگری 

ببیند. تدارک  قمی  المسلمین  و 
 14 ساختمان  که  بود  آن  واقعیت  اما 
و  حج  نمایندگی  حوزه  به  متعلق  طبقه 
رئیس  گرچه  دارد  وجود  قم  استان  زیارت 
حج  به  نزدیک  اربعین  فرهنگی  کمیته 
حتی  " جناب عالی  بود:  گفته  زیارت  و 
از  که  ساختمانی  این  که  ندارید  اطالع 
نمایندگی  حوزه  به  متعلق  بردید  نام  آن 
نه  است،   زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی 
سازمان حج و زیارت!  و قطعا شما که بارها 

با هزینه حوزه نمایندگی به عتبات و عمره 
در  محترم  خانواده  با  و  کردید  سفر  و.. . 
بودید  شهرها  مهمان شان  هتل های  این 
این  بین  فرق  کنید،  موعظه  مردم  برای  تا 
که  قم  ساختمان  می دانید!   اما  را  نهاد  دو 
با  طبقه   9 فرمودید،    یعنی  ذکر  طبقه   14

طبقه!"  14 پارکینگ هایش 

کارشناس  انتقاد  رسد  می  نظر  به 
خطیب  و  سیما   3 شبکه  دینی  برجسته 
نسبت  معصومه)س(  حضرت  حرم  مبرز 
یک  کرد  هزینه  و  ساختمان  وضعیت  به 
از  بخشی  بیان  قم  در  دینی  سازمان 
باشد  استان  در  جاری  های  واقعیت 
شرایط  تغییر  از  غافل  نهادها  برخی  که 
اقتصادی مردم و نیازها و انتظارات جدید 
برنامه  پیشبرد  به  نسبت  عمومی،  افکار 
های دلخواه خود پافشاری می کنند.     ►
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●  وقتی عیار نقد به سراغ سازمان های دینی قم می رود     ●

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

شهردار شهر نیامی کشور نیجر:
ارتباط بین شهرهای نیامی و 

قم آغاز تبادل تجربه جدید بین 
دو کشور مسلمان است 

تفاهم نامه  امضا  از  خرسندی  ابراز  با  نیجر  کشور  نیامی  شهر  شهردار 
همکاری بین دو شهر گفت: ارتباط بین شهر نیامی و شهر مقدس قم آغاز 

بین دو کشور است. تجربه جدید  تبادل 
و  رئیس  اسالمی  دکتر  با  دیدار  در  نیامی  مومونی شهردار  دوگاری  اومرو 
اعضای شورای شهر قم، بر همکاری بین شهرها به خصوص شهر نیامی با 
شهر مقدس قم تأکید کرد و اظهار داشت: همکاری بین دو شهر از سال 
قراردادهای  تاریخ  این  از  و  آغازشده  از طریق حوزه های علمیه  و   1976

است. نوشته شده  زیادی 
وی جایگاه جمهوری اسالمی ایران در نیجر را موردتوجه قرارداد و افزود: 
این  امیدواریم  و  بوده  نیجر در حوزه های مناسب مختلف  و  ایران  ارتباط 

ارتباط بین شهرها نیز برقرارشده و کارهای مهمی صورت بگیرد.
و  تشریح کرد  را  قم  با مدیران شهری  نیامی هدف مالقات  شهردار شهر 
گفت: این ارتباط می تواند بسیار گسترده بوده و از تجربیات دو کشور و 
شهرها استفاده کرده و مشاوران خوبی برای هم باشیم و دین مشترک به ما 

کمک می کند تا به همکاری و برادری جامعی دست پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: کشور نیجر می تواند در تمام جوانب همکاری کرده و هیچ 
ارتباط بین شهرهای دو کشور وجود ندارد و می توانیم  محدودیتی برای 
دفتر همکاری های مشترک را در همین جلسه بازکرده و کار را آغاز کنیم و 
برای آغاز آشنایی، نحوه مدیریت شهرها می تواند به این همکاری ها کمک 

کند.
را غیردولتی  نیجر  نیامی منبع درآمد شهرداری های کشور  شهردار شهر 
دانست و بیان کرد: شهر نیامی 5 منطقه داشته و هر منطقه مدیر خود 
در  مختلف  دفترهای  و  می شود  اداره  واحد  مدیر  یک  نظر  زیر  و  دارد  را 
حوزه های مختلف وجود داشته و مدیران از طریق مردم انتخاب می شود و 

شورای شهر قانون ها را وضع کرده و شهردار اجرا می کند.
وی فرق مدیریت شهری در نیجر را خاطرنشان و مطرح کرد: تنها تفاوت 
ما در مدیریت شهری، این است که رئیس شورا همان شهردار شهر است و 
10 پارلمان در شورای شهر فعال بوده و در کنار رئیس های سنتی، مدیریت 

شهر را انجام می دهند که درمجموع 45 نفر هستند.
داد: مهم ترین مسئولیت های شهرداری ها در  ادامه  نیامی  شهردار شهر 
نیجر تأمین روشنایی، نظافت و حمل ونقل عمومی بوده و دولت می تواند 
مسئولیت های  اما  کند،  واگذار  شهرداری ها  به  بیشتری  مسئولیت های 
اصلی فعاًل همین موارد است و بهداشت و آموزش نیز به آن اضافه شده 

است.
وی یکی از منابع درآمدهای شهرها را مالیات دانست و ابراز کرد: مالیات 
به دو بخش تقسیم  می شود؛ یکی از آن به شهرداری ها داده و یک بخش 
آن به دولت واگذار می شود و درمجموع در شهرداری نیامی 3 هزار و 500 
نیرو خدمت می کند و 1500 مورد کارمند رسمی و باقی قراردادی هستند.

خبـر


