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صفحه 2

آگهی مزایده عمومی 
عمومی  مزایده  گزاری  بر  طریق  از  قم  شهرداری  معامالتی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  قم  عمران  و  توسعه  سازمان 
نماید . اقدام  زیر  با مشخصات و شرایط کلی  از امالک تحت اختیار خود  به فروش یک قطعه زمین  به شرح ذیل نسبت 

عمران  و  توسعه  سازمان  از  نقدی  شده  تأیید  مطالبات  یا  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  مزایده  در  شرکت  تضمین   )1
بنام سازمان  یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 1006220288 نزد بانک شهر  نام( و  ، اوراق مشارکت )بی  قم 

. قم  و عمران  توسعه 
2( نحوه پرداخت:1- صرفًا واریز وجه نقد.

3( هزینه خرید اسناد  به تفکیک هر مزایده  3.000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1979967692 
نزد بانک ملت بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد .

4(  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
 ) بسته  در   ( مهر شده  و  پاکت الک  در  و  بوده  ابهام  بدون  و  معین   ، ، مشخص  مبلغ  از حیث  باید  پیشنهادی  بهای   )5

گردد.  تسلیم 
برنده  عهده  به  امالک  کارشناسی  و  ها  گهی  آ درج  هزینه   ،  ) غیره  و  مالیات   – عوارض   ( انتقال  و  نقل  هزینه  کلیه   )6

میباشد. مزایده 
1337( اقدام نمایند.  7( شرکت کنندگان میبایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت )مصوب 

8( محل تحویل پاکات : قم ، بلوار امام موسی صدر ساختمان مرکزی شهرداری قم اداره کل حراست.
ساختمان   ، نهم  عابدی  نبش  عابدی  شهید  بلوار   ، آزادگان  میدان   ، قم   : مزایده  اسناد  بازگشایی  و  دریافت  محل   )9

سوم. طبقه   ،  3 منطقه  شهرداری 
به آدرس  و قراردادهای سازمان  پیمانها  امور  اداره  با واحد  توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی  10( متقاضیان می 
با  یا  و  ، طبقه سوم.مراجعه   3 منطقه  ، ساختمان شهرداری  نهم  نبش کوچه  عابدی  بلوار شهید   ، آزادگان  میدان   ، قم 

. فرمایند  حاصل  تماس   6381-6380 داخلی   025-36662251 تلفن  شماره 
 )1342930 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت دوم()نوبت دوم(

شرایط حراج :شرایط حراج :
موقعیت امالک: قم ، جاده کوه سفید کوچه شماره موقعیت امالک: قم ، جاده کوه سفید کوچه شماره 3030..

زمان بازگشاییمهلت تحویلمهلت خرید اسناد

1401/04/081401/04/18 الی 1401/04/18
اداره کل حراست شهرداری قم

1401/04/20
ساعت 10

مرور عملکرد دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیهمرور عملکرد دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه

کارنامه یکسال اژه ای در قوه قضاییه؛ از هشدار به همکاران کارنامه یکسال اژه ای در قوه قضاییه؛ از هشدار به همکاران 
صفحه صفحه 66تــا گسترش عدالت ترمیمــیتــا گسترش عدالت ترمیمــی

 تعداد دانش آموزان مدارس همدل در قم  تعداد دانش آموزان مدارس همدل در قم ۲.۵۲.۵ برابر شد برابر شد

آیا با طرح »مدارس همدل« به عدالت آموزشی خواهیم رسید؟آیا با طرح »مدارس همدل« به عدالت آموزشی خواهیم رسید؟

خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل      ◄
در  بانوان  امور  مشاوران  گفت:  قم  استانداری 
دستگاه های اجرایی قم ، به اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت نظارت کافی داشته 

کنند. برطرف  نیز  را  موانع  و  باشند 
نشست  در  سه شنبه  روز  عبداللهی  زینب 
مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی استان 
بحث  داشت:  اظهار  استانداری  کرامت  تاالر  در 
گرفته  قرار  غفلت  مورد  مدت ها  جمعیت  جوانی 
ایجاد  نیز  ضرورت  و  شایسته  که  گونه  آن  و  بود، 

نشده است. پرداخته  آن  به  می کرد، 
در  مردمی  دولت  که  رویکردی  با  افزود:  وی 
است،  اولویت  در  جمعیت  بحث  گرفته،  پیش 
مساله  این  کردن  دولتی  و  حاکمیتی  دنبال  به 
درقاطبه  فرهنگ سازی  هدفمان  بلکه  نیستیم، 

و  میانی  حلقه های  از  استفاده  با  تا  است  جامعه 
برداریم. گام  راستا  این  در  مردمی  تشکل های 

جوانی  قانون  اجرای  کرد:برای  تاکید  وی 
همین  به  داریم،  مسئولیت  همگان  جمعیت، 
یک  خواستیم  اجرایی  دستگاه های  از  علت 
مشاور جمعیتی هم داشته باشند، که ما پیشنهاد 
چون  باشند،  بانوان  امور  مشاوران  همان  دادیم 
درگیر مسائل و برنامه های این قشر هستند مقوله 

دهند. قرار  دستور  در  نیز  را  جمعیت 
عبداللهی گفت: ما می خواهیم مشاوران امور 
می کنند،  فعالیت  که  دستگاهی  هر  در  بانوان 
داشته  نظارت  جمعیت  جوانی  قانون  اجرای  به 

کنند. پیگیری  را  آن  و  باشند، 
جمعیت  جوانی  قانون  در  داشت:  بیان  وی 
کارمند  و  شاغل  زنان  برای  تسهیل گری هایی 

ایجاد مهدکودک و همچنین  پیش بینی شده که 
باید  به شمار می آید، که  از جمله آن  وام  اعطای 
موانع موجود در اجرای این موارد قانونی رفع، و 

شود. رصد  نیز  پیش  از  بیش 
بانوان  امور  مشاوران  داد:  ادامه  عبداللهی 
دستگاه ها، بازوان استانداری محسوب می شوند، 
از این رو موانع را شناسایی کنید، برخی وقت ها 
کرد،  حل  استان  داخل  در  می توان  را  مشکل 
پیگیری  قابل  ملی  سطح  در  مساله  هم  گاهی 
رفع  و  قانون  پیگیر  سطح،  این  در  باید  و  است 

باشیم. موانع 
مدیرکل بانوان استانداری همچنین بیان کرد: 
با مشاهده و انتقال به موقع مشکل ها، می توانید 
کمک کنید، به مبحث جمعیت که یکی از مسائل 
ضروری در این برهه زمانی است، بپردازیم.   ►

مدیرکل بانوان استانداری:

مشـاوران بانـوان در دستگاه هــا بـر اجـرای 
"قانون حمایت از خانواده" نظارت کنند 

معاون اورژانس 11۵ قم:

۵0 درصد تصادفـات سطح شهر قـم با 
موتورسیکلت است                                        
صفحه 5

مدیرعامل آبفا قم:  

الزمه عبور از تابستان گرم صرفه جویی
 است                                        
صفحه 2

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

نقاط حادثه خیز و توسعه فرهنگ 
گردشگری!                                             
صفحه 7

رعـد قـم و تاریخ سـازی در
 بدمینتون استان                                          
صفحه 3

گزیـده خبـرها

مساحت کاربریکد نوسازیپالک ثبتیردیف
مترمربع

قیمت پایه کارشناسی 
هر مترمربع)ریال(

سپرده شرکت در قیمت پایه کل)ریال(
مزایده )ریال(

نوع سند

قطعه

مشاع در دست 638.8039.000.00024.913.200.0001.250.000.000صنعتی12567-574-124529-75-311-3
اقدام به 6 دانگ
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بر  تاکید  با  قم  خون  انتقال  مدیرکل      ◄
جامعه  در  خون  اهدای  فرهنگ  ترویج  اهمیت 
مشارکت  بانوان  گفت:  بانوان  میان  در  به ویژه 
پایینی در اهدای خون دارند و این میزان کمتر 

می باشد. درصد  پنج  از 
به گزارش ایرنا، مرتضی نوریان روز سه شنبه 
دستگاه های  بانوان  امور  مشاوران  نشست  در 
همچنین  استانداری  کرامت  تاالر  در  اجرایی 
در  خون  اهدای  در  زنان  مشارکت  نرخ  افزود: 
درصد   50 از  بیش  یافته  توسعه  کشورهای 

است.
زنان  و  بار  چهار  مردان  اینکه  بیان  با  وی 
دارند  خون  اهدای  امکان  سال  در  بار  سه  نیز 
به  آسیبی  هیچ  خون  انتقال  فرآیند  در  گفت: 
معاینه  که  چرا  نمی شود،  وارد  کننده  اهدا  فرد 

می گیرد. صورت  نیز  مصاحبه  و  انجام 
اهدای  بار  هر  در  داد:  ادامه  مسئول  این 
اهدا  از  خون  سی سی   500 تا   450 خون 

می شود. دریافت  کننده 

وی اضافه کرد: بانوان 18 تا 65 سال امکان 
اهدای خون دارند.

بیان  با  خود  سخنان  از  بخشی  در  نوریان 
دقیقه   9.2 هر  ازای  به  گذشته  سال  در  اینکه 
در  را  خونی  فرآوردهای  و  محصول ها  از  یکی 
کرده ایم  مصرف  و  توزیع  استان  درمانی  مراکز 
کوتاه  خونی  سلول های  عمر  چون  شد:  یادآور 
انجام  مستمر  طور  به  باید  خون  اهدای  است، 

شود.
یا  و  داخل  چه  قرمز  گلبول  داد:  ادامه  وی 
نگهداری  که  شرایطی  تحت  باشد،  بدن  خارج 
این  از  نمی کند،  عمر  بیشتر  روز   35 می کنیم، 
همیشگی  و  مداوم  کار  یک  خون  اهدای  رو 

است.
اینکه  به  اشاره  با  خون  انتقال  مدیرکل 
صدقه  یک  عنوان  به  باید  خون  انتقال  فرهنگ 
اشاعه  خداپسندانه  و  معروف  امر  یک  و  جاری 
پیدا کند نقش دستگاه های اجرایی و مشاوران 
کرد:  بیان  و  دانست  مهم  زمینه  این  در  را 

انتقال خون استان برای ارائه مشاوره و آموزش 
دارد. کامل  آمادگی 

بانوانی  از  نفر  سه  نشست  این  حاشیه  در 
اهدای  میزان  باالترین  به سن خود  توجه  با  که 

► شد.   تجلیل  داشتند،  را  خون 

امام  امداد  کمیته  تابستانی  اردوهای      ◄
تعطیلی  و  توقف  سال  دو  از  پس  خمینی)ره(، 
یاوران  طرح  دختران  از  نفر  هزار  دو  حضور  با 
در  فرهنگی  متنوع  برنامه های  با  آسیب ستیز 
معصومه  حضرت  تربیتی  فرهنگی  مجتمع 

شد. آغاز  قم  )س( 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، 
و  فرهنگی  امور  معاون  صالحی،  محسن  سید 
استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مشاوره 
این  تابستانی  اردوهای  اینکه  به  اشاره  با  قم 
به علت شیوع بیماری  نهاد در دو سال گذشته 
برنامه  گفت:  بود  شده  تعطیل  و  متوقف  کرونا 
اردوهای امسال در رده های سنی مختلف و به 
است. شده  ابالغ  استانها  به  تخصصی  صورت 

قم  استان  امداد  کمیته  اینکه  بیان  با  وی 
اصفهان،  جمله  از  کشور  استان  ده  میزبان 
همدان،  قزوین،  زنجان،  مرکزی،  تهران،  البرز، 
است  کرمانشاه  و  رضوی  خراسان  سمنان، 
تیرماه  پنجم  از  اردویی  های  دوره  این  افزود: 

معصومه  حضرت  تربیتی  فرهنگی  مجتمع  در 
)س( در حال برگزاری است و تا 16 شهریورماه 

داشت. خواهد  ادامه  نیز 
با  که  را  ستیز  آسیب  یاوران  طرح  صالحی، 
برنامه  و  طراحی  احمر  هالل  جمعیت  مشارکت 

آسیب  کاهش  به  کمک  در  است  شده  ریزی 
برشمرد  مؤثر  و  مفید  بسیار  اجتماعی  های 
نفر   200 میزبان  هردوره  در  کرد:  تصریح  و 
به  سال   40 تا   25 سنی  محدوده  دختران  از 

هستیم. آنها  مربیان  همراه 
زیارت  معنوی  فیوضات  از  مندی  بهره  وی 
)س(  معصومه  فاطمه  حضرت  کرامت،  بانوی 
از  را  جمکران  مقدس  مسجد  در  حضور  و 
اظهار  و  عنوان  اردوها  این  اهداف  مهمترین 
رفع  مشاوره،  های  کارگاه  برگزاری  کرد: 
و  حجاب  و  عفاف  سیاسی،  و  اعتقادی  شبهات 
فیلم  پخش  و  فرهنگی  پیوست  مجازی  فضای 
مجموعه  شاد  فضای  از  استفاده  و  سینمایی 
تفریحی آبی آب و تاب نیز از جمله برنامه های 

است. اردوها  این  تفریحی 
امداد  کمیته  مشاوره  و  فرهنگی  امور  معاون 
این  در  داد:  ادامه  قم  استان  امام خمینی)ره( 
حوزوی  و  دانشگاهی  بانوان  از  گروهی  اردوها 
► اند.    نهاد همکاری کرده  این  با  نیز  محقق 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09۱2762۵987   

مدیرکل انتقال خون قم: 

مشارکت بانوان در اهدای خون کمتر از پنج درصد است

قم میزبان دو هزار نفر از دختران مددجوی کمیته امداد کشور

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:
برق ۱۵ اداره پرمصرف در قم 

قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: برق 15 اداره پرمصرف 
در این استان که به اخطارها توجه نکردند، قطع شد.

مهدی  قم،  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت   1401 پیک بار  از  گذر  عملیاتی  قرارگاه  جلسه  در  آهنین پنجه 
ادارات  دولت،  هیات  مصوبه  براساس  افزود:  قم،  برق  نیروی  توزیع 
و  مصرف  مدیریت  راستای  در  باید  عمومی  و  اجرایی  دستگاه های  و 
غیراداری  ساعات  در  و  درصد   30 اداری  ساعات  در  پیک بار  از  عبور 

دهند. کاهش  را  خود  مصارف  درصد   60
شده  انجام  مصرف  کنترل  اساس  بر  و  امروز  این که  بیان  با  وی 
دولتی  نهاد  و  اداره   175 به  پایش  مرکز  در  مستقر  همکاران  توسط 
را رعایت نکردند اخطار داده شد، اضافه کرد: در  که دستورالعمل ها 
قطع  نکردند،  توجه  اخطارها  به  که  اداره   15 برق  نیز   راستا  همین 

. شد
حدود 528 هزار و 190 مشترک برق در قم وجود دارد که 428 هزار 
بخش  در   923 و  هزار   70 خانگی،  بخش  در  مشترک  هزار   524 و 
هزار  پنج  عمومی،  بخش  در  مشترک   279 و  هزار   17 مصارف،  سایر 
و 985 مشترک در بخش صنعتی، سه هزار و 534 مشترک در بخش 
معابر  روشنایی  بخش  در  نیز  مشترک   945 و  هزار  یک  و  کشاورزی 

. هستند
 27 خانگی،  بخش  به  مربوط  قم  استان  در  برق  مصرف  درصد   36
 9 عمومی،  درصد   11 کشاورزی،  درصد   15 صنعت،  بخش  درصد 
مصرف  معابر  روشنایی  بخش  در  نیز  درصد   2 و  مصارف  سایر  درصد 

می شود.

مدیرعامل آبفا قم: 
الزمه عبور از تابستان گرم 

صرفه جویی است

آبی  تنش  از  عبور  برای  گفت:  قم  فاضالب  و  آب   شرکت  مدیرعامل 
و  مصرف  کاهش  نیازمند   ، استان  دراین  امسال  تابستان  گرمای  در 

هستیم. صرفه جویی 
دیدار  در  بختیاری  حسن  قم،  آبفا  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت  سعیدی  محمد  سید  آیت الله  با 
معصومه)س( بیان داشت: افزایش شدید دمای هوا در روزهای اخیر 
در  چالش هایی  بروز  باعث  و  داشته  دنبال  به  را  آب  مصرف  افزایش 

شده است. کشور 
تأمین آب دچار  را در  بارندگی ها، کشور  اینکه کاهش  بر  تأکید  با  وی 
چالش کرده است، گفت: قم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باعث 
آب  تأمین  منبع  اصلی ترین  عنوان  به  کوچری  سد  از  قم  سهم  شده 

کند. پیدا  کاهش  محسوسی  طور  به  استان 
 25 کاهش  اینکه  بیان  با  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  سدکوچری  ذخیره  حجم  درصدی 
کاهش 50 درصدی سهم قم از آب این سد را به دنبال داشته است، 
آب چاه های  از  استفاده  به  را مجبور  ما  کاهش  این  کرد:  خاطرنشان 

کرده است. شهروندان  نیاز  مورد  آب  تأمین  برای  شهر  داخل 
اخیر  ماه های  در  شده  باعث  چاه ها  آب  شوری  کرد:  خاطرنشان  وی 
وجود  با  شبکه  آب  چند  هر  باشیم  شهر  در  آب  شوری  افزایش  شاهد 
است. الزم  استانداردهای  دارای  سالمتی  و  بهداشتی  نظر  از  شوری 
تأکید  جامعه  در  صرفه جویی  فرهنگ  کردن  نهادینه  لزوم  بر  بختیاری 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست  ماه  سه  در  گفت:  و  کرد 
به  نسبت  جاری  هفته  در  و  درصد   2.5 قم  شهر  در  آب  مصرف  قبل 

داشته است. افزایش  درصد  یک  آن  از  قبل  هفته 
وی با بیان اینکه امروز برای عبور از تنش آبی نیازمند کاهش مصرف 
صورت  هدف گذاری های  طبق  کرد:  تصریح  هستیم،  صرفه جویی  و 
گرفته با 10 درصد صرفه جویی در مصرف توسط هر خانوار می توانیم 

امسال عبور کنیم. تابستان  از پیک مصرف  به راحتی 
درصد   10 اینکه  بیان  با  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرد،  نخواهد  ایجاد  مشکلی  خانوار  مصرف  سبد  در  مصرف  کاهش 
مردم  به  علما  و  مراجع  توصیه های  همواره  زمینه  این  در  گفت: 
مردم  به  بهتر  چه  خدمت رسانی  امر  در  را  ما  می تواند  و  بوده  راهگشا 

رساند. یاری 

دستورات قضایی ویژه برای 
مناسب سازی جاده ورودی 

گمرک قم صادر شد

ترمیم  و  بهسازی  اهمیت  بر  تاکید  با  قم  دادستان  عامه  معاون حقوق 
جاده ورودی اداره گمرک استان به لحاظ اقتصادی و بین المللی، از 
این جاده خبر داد. برای مناسب سازی  صدور دستورات قضایی ویژه 

علی اصغر  قم،  انقالب  و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  با  قم  دادسرای  در  منظور  همین  به  که  جلسه ای  در  سلطانی 
بودجه  اختصاص  و  ویژه  توجه  لزوم  بر  شد،  برگزار  مسوول  نهادهای 

کرد. تاکید  جاده  این  مناسب سازی  برای  الزم 
و  دادگستری  کل  رییس  دستورات  به  عنایت  با  کرد:  اضافه  وی 
تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  از  حمایت  به منظور  استان  دادستان 
در  گذشته  سال   2 از  طرح  این  اجرای  قضایی  پیگیری های  استان، 
این  عمرانی  عملیات  تاکنون  متاسفانه  اما  گرفت،  قرار  کار  دستور 

است. نشده  اجرایی  طرح 
و  باری  نقلیه  وسایل  دسترسی  و  تردد  سهولت  و  ایمنی  افزایش  وی 
گمرک  در  بار  حمل ونقل  با  مذکور  جاده  متناسب سازی  ترانزیتی، 
کاهش  اهل بیت)س(،  کریمه  شهر  استراتژیک  موقعیت  و  استان 
حوادث جاده ای و پیشگیری از آتش سوزی خودروهای سوخت رسان 
و  مراجعان  سردرگمی  از  جلوگیری  جبران،  غیرقابل  حوادث  و 
حفظ  به منظور  ترافیکی  تابلوهای  به  جاده  تجهیز  با  رانندگان 
دالیل  مهم ترین  از  را  جرم  از  پیشگیری  و  عامه  حقوق  از  صیانت  و 
ضرورت تسریع در انجام اقدامات ترمیمی، آسفالت و بهسازی مسیر 

کرد. عنوان  گمرک 
در  قم  شهرداری  شایسته  خدمات  و  اقدامات  از  قدردانی  با  سلطانی 
سال های اخیر، بیان کرد: به منظور بهسازی و تعریض هر چه سریع تر 
تعیین  ویژه  مهلت  شهرداری  برای  استان  گمرک  به  منتهی  محورهای 

و ابالغ شده است.
طرح  اجرای  در  قم  شهرداری  داریم  انتظار  کرد:  خاطرنشان  وی 
را مدنظر  و مناسب سازی جاده ورودی گمرک، سرعت عمل  بهسازی 
قرار دهد و دادستانی استان پیگیر اجرای به موقع و سریع آن خواهد 

بود.

طرح بهسازی محور پردیسان - 
ورجان قم به بهره برداری رسید

رئیس اداره نگهداری راه های برون شهری قم گفت: مرحله دوم طرح 
کیلومتر   4.5 طول  به  استان،  این  ورجان   - پردیسان  محور  بهسازی 

اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان  موقعیت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  شکوری  عباس  استان، 
و  گردشگری  جاذبه های  بودن  دارا  ضمن  که  آن  توابع  و  کهک 
ارتقا  باشد،  می  استان  مهم  ییالقات  از  باغی،  محصوالت  تولید 
این  کار  دردستور  همواره  آن  جاده ای  ونقل  حمل  زیرساخت های 

است. بوده  کل  اداره 
از مهمترین محورهای جاده ای این شهرستان، مسیر  وی ادامه داد: 
دسترسی  راه  کوتاهترین  عنوان  به  که  است  قم   ورجان   - پردیسان 
این شهرستان به مرکز استان، از ترافیک چشمگیری، خصوصا درایام 

است. برخوردار  هفته  پایان  تعطیالت  و  مناسبتی 
به ایمن سازی  اینکه طی سال های گذشته  بیان  با  رئیس راه های قم 
متنوعی  اقدام های  ورجان  پردیسان  محور  در  خدمات  سطح  ارتقا  و 
در قالب طرح های امانی  پیمانی صورت گرفته بیان داشت: در قالب 
شانه  افتادگی  رفع  و  تسطیح  جمله  از  فعالیت هایی  امانی،  طرح های 
و اجسام صلب  تابلوها  پایه  ایمن سازی دهانه پل ها،  آرامسازی،  راه، 
خط  اجرای  تصادف،  پر  نقاط  سازی  آشکار  حائل،  خاکریز  اجرای  با 
ورجان   – پردیسان  محور  طول  در  لرزاننده  شیارهای  اجرای  و  کشی 

است. شده  انجام 
در  پیمانی،  صورت  به  که  اقدام هایی  مهمترین  به  ادامه  در  وی 
گرفته  صورت  محور  این  سازی  ایمن  و  خدمات  سطح  ارتقا  راستای 
قم  ورجان   - پردیسان  محور  بهسازی  طرح  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
در قالب اجرای عملیات درزگیری با قیرپلیمری، لکه گیری هندسی و 
روکش آسفالت، در دو مرحله به انجام رسیده که مرحله نخست آن به 

رسید. برداری  بهره  به  گذشته  سال  طی  کیلومتر  هشت  طول 
کیلومتر   12.5 ورجان   - پردیسان  محور  طول  اینکه  یادآوری  با  وی 
در  محور  این  بهسازی  طرح  اجرایی  مسیر  طول  کرد:  تصریح  است 
در  و  اجرا  یکساله  زمانی  دربازه  که  است  کیلومتر   4.5 دوم،  مرحله 

رسید. برداری  بهره  به  خردادماه  پایان 
دوم  مرحله  در  طرح  این  فنی  مشخصه های  خصوص  در  شکوری 
با  ورجان،   - پردیسان  محور  بهسازی  طرح  دوم  مرحله  در  گفت: 
و اجرای  پلیمری، لکه گیری هندسی  با قیر  اجرای عملیات درزگیری 

شد. اقدام  محور  این  بهسازی  به  آسفالت،   روکش 
بر40  بالغ  را  طرح  دوم  مرحله  اجرایی  هزینه  استان  راه های  رئیس 
از  طرح  این  اعتباری  منابع  تمامی  کرد:  بیان  و  ذکر  ریال  میلیارد 
شده  تامین  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  درآمدهای  محل 

است.

خبـرخبـر

متنوع  و  عادالنه  های  فرصت  ایجاد      ◄
تربیتی در زمینه   های مختلف علمی، آموزشی، 
بهره  مندی همه  برای  ورزشی  و  مهارتی، هنری 
دانش آموزان کشور یک ضرورت ملی و از اهداف 
محسوب  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند 
حاضرهمه  حال  در  متاسفانه  اما  شود  می 
مدارس عادی و دولتی نتوانسته اند به خوبی و 
درستی از عهده ارائه خدمات آموزشی و تربیتی 
نیازهای  و  استعداد  اقتضائات،  با  متناسب 
همین  برآیند،  دانش  آموزان  تربیتی  و  آموزشی 
گذشته  های  دهه  طی  تا  شده  باعث  مساله 
عالی،  غیردولتی،  مختلف  عناوین  با  مدارسی 
شبانه  دولتی،  نمونه  امنایی،  هیات  تیزهوشان، 
استثنایی،  وابسته،  سما،  ماندگار،  روزی، 
هوشمند،  سوری،  مونته  قرآنی،  فرهنگ، 
ایجاد شوند؛ مدارسی که   ... و  فوتبال، طبیعت 
آموزش  از  رسمی  مجوز  دارای  آنها  از  شماری 
عنوان  تنها  دیگر  برخی  اما  هستند  پرورش  و 

کشند. می   یدک  را  »مدرسه« 
هایی  روش  جمله  از  همدل   مدارس  طرح 
کار  به  آموزشی  عدالت  ایجاد  برای  که  است 
گرفته می شود اما آیا پیوست های فرهنگی این 
طرح دیده شده است؟ آیا با ورود دانش آموزان 
و  انتفاعی  غیر  مدارس  در  و محروم  بضاعت  بی 

شود. می  محقق  آموزشی  عدالت   ...
و  گسترش  هدف  با  همدل  مدارس  طرح 
با  تربیتی  و  آموزشی  عدالت  همه جانبه  تامین 
همکاری کمیته امداد و وزارت آموزش  و پرورش 
این طرح  به  واسطه  اجرا شده است،  و  طراحی 
امداد  کمیته  حمایت  مورد  مستعد  دانش آموزان 
و  امنایی  هیات  مدارس  در  آموزشی  خدمات  از 

می شوند. بهره مند  انتفاعی  غیر 
کمیته  مددجوی  دانش آموز  هزار   750 از 
امداد کشور 13 هزار َتن تحت پوشش این طرح 

دارند. قرار 
تعداد دانش آموزان مدارس همدل در قم 2.5 

برابر شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
قم  با اشاره به رشد 2.5 برابری دانش آموزانی که 
مدارس  ملی  از خدمات طرح  رایگان  به صورت 

همدل استفاده کردند؛ بیان داشت:
در  راد  مسعودیان  محسن  ایرنا،  گزارش  به 
مشارکت کننده  نیکوکار  مدیران  از  تجلیل  آیین 
طرح  افزود:  قم  همدل  مدارس  ملی  طرح  در 
 1400 تحصیلی  سال  از  همدل  مدارس  ملی 
)ره(  امام  امداد  کمیته  همکاری  با   1399  -
اجرا  به  کشور  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  و 
َتن   16 طرح،  این  سال  نخستین  در  و  گذاشته 
نخبه  و  مستعد  اما  بی بضاعت  دانش آموزان  از 
نمونه  غیرانتفاعی،  مدارس  در  رایگان  شکل  به 
شدند. ثبت نام  استان  امنایی  هیات  و  دولتی 

وی با اشاره به ثبت نام 136 َتن با تخفیف از 
30 درصد تا 70 درصد در این مدارس گفت: در 
نتیجه آمار دانش آموزان بهره مند از این طرح که 
هدف عمده آن ایجاد عدالت آموزشی و تربیتی 

است، به 152 َتن رسید.
برابری   2.5 رشد  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
خدمات  از  رایگان  صورت  به  که  دانش آموزانی 
بیان داشت: در سال  استفاده کردند  این طرح 
دانش آموز   43 از  نیز   1400  -  1401 تحصیلی 
به  ممتاز  و  قوی  درسی،  لحاظ  به  اما  نیازمند 
به  ثبت نام  مذکور  مدارس  در  مجانی  صورت 

آمد. عمل 
وی افزود: 16 مدرسه غیر دولتی، سه مدرسه 
هیات امنایی و چهار مدرسه نمونه دولتی در این 

طرح مشارکت داشتند.
از  بخشی  در  قم  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
اینکه مهمترین اولویت  با تاکید بر  سخنان خود 
طرح ملی مدارس همدل، تحصیل دانش آموزان 
موسسه های  با  گفت:  است  محروم  استعداد  با 
بستر  بتوانیم  که  داشتیم،  تعامل هایی  مختلف 
بیش  که  خانواده هایی  و  دانش آموزان  برای  را 
تالش  تخصیلی  ارتقای  راستای  در  بقیه  از 

کنیم. فراهم  می کنند، 
مسعودیان راد خاطرنشان کرد: کمیته امداد 
پرورش  و  آموزش  و  افزایش  را  خدمات  باید 
کاهش  را  موجود  مشکل های  و  هزینه ها  نیز 
طرح،  این  ظرفیت  از  استفاده  کنار  در  و  دهد، 
مشارکتی  آموزشی،  مباحث  هم  تفاهم ها  در 
شده  گنجانده  سرفصل ها  در  که  مواردی  و 
شکل  به  بتوانیم  عمال  تا  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
متقابل  همکاری  زمینه  در  هدفمند  و  مشخص 

برداریم. گام 
از مدیران نیکوکار شرکت کننده  آیین تجلیل 
ویدیو  صورت  به  همدل  مدارس  ملی  طرح  در 
رییس  محمودزاده  احمد  حضور  با  و  کنفرانس 
معاون  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان 
و  آموزش  وزارت  مردمی  مشارکت های  توسعه 
امداد  کمیته  رئیس  بختیاری  مرتضی  و  پرورش 
مدرسه  و  شد،  برگزار  مشهد  شهر  در  کشور  امام 
پردیسان  شهرک  روشنگر  غیردولتی  و  دخترانه 
قرار  تجلیل  مورد  استان  این  از  نمایندگی  به  قم 

► گرفت.   

آیا با طرح »مدارس همدل« 
به عدالت آموزشی خواهیم رسید؟
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تیم  نتایج  گفت:  قم  بدمینتون  هیات  دبیر       ◄
بود. سابقه  بی  استان  ورزش  تاریخ  در  رعد، 

در  قم،  استان  بدمینتون  هیات  دبیر  فرجی،  علی 
هوایی  پدافند  رعد  تیم  کرد:  تصریح  ایسنا،  با  گفتگو 
ارتش در سال 98 به لیگ برتر صعود کرد و در اولین 
به مقام قهرمانی رسید  این مسابقات  دوره حضور در 
برتر،  لیگ  در  حضور  دومین  در  نیز  گذشته  سال  و 
تاریخ  در  عناوین  این  که  شد  کشور  قهرمان  نایب 

بود. سابقه  بی  قم  استان  ورزش 
متشکل  ارتش  هوایی  پدافند  رعد  تیم  افزود:  وی 
سال  که  بود  سرباز  بازان  بدمینتون  و  پوشان  ملی  از 
3 نفر و سال دوم یک بازیکن بسیار خوب جذب  اول 
و  تمام شده  آنان  ولی در حال حاضر سربازی  کردیم 
فکر  به  باید  و  نداریم  بازیکنی  فعال  جدید  سال  برای 
و  ورزش  جامعه  که  امیدوارم  باشیم.  بازیکن  جذب 
آن ها  حمایت  با  تا  آمده  تیم  کمک  به  قم  اقتصادی 

کنیم. خریداری  خوبی  بازیکنان  بتوانیم 
اول  سال  در  رعد  تیم  کرد:  خاطرنشان  فرجی 
و  بود  غیربومی  درصد  دوم70  سال  در  و  درصد   90
امسال سعی داریم حداکثر 60 درصد تیم را از دیگر 

کنیم. جذب  استان ها 
پدافند،  رعد  تیم  نبودن  پروازی  به  اشاره  با  وی 
برتر  لیگ  در  حضور  برای  ما  بازیکنان  کرد:  تصریح 
بر  عالوه  تیم  اعضای  و  زدند  اردو  قم  در  ثابت  ماه   6
که  می کردند  تمرین  نیز  پایه  تیم های  با  تمرینات، 
محمدمعین  درخشش  اتفاق،  این  خروجی  و  نتیجه 

بود. ترابی  سجاد  و  جانقربان  رضا  خاکی، 
فرجی افزود: با پتانسیل خوبی که در استان و در 
رده های پایه داریم نهایتا تا 4-5 سال آینده می توان 
این  و  کرد  اعزام  مسابقات  به  را  استان  بومی  تیم 

بود. نخواهد  دسترس  از  دور  موضوع 
عنوان  به  هیات  این  انتخاب  خصوص  در  وی 
 97 سال  کرد:  اظهار  استان  ورزشی  هیات  سومین 
رتبه  در  گرفت،  دست  در  را  هیات  زاده،  حسین  که 
در  و  بودیم  کشور  بدمینتون  هیات های  یازدهم 
از  پس  اکنون  ولی  نداشتیم  جایگاهی  نیز  استان 

از  یکی  عنوان  به  مسئولین،  پیگیری های  و  تالش ها 
شده ایم. انتخاب  استان  برگزیده  هیات های 

هیات  مدیریت  سال  سه  از  سال  دو  افزود:  وی 
و  مسابقات  که  بود  کرونا  ویروس  شیوع  دوران  در 
ورزشی  رشته های  از  خیلی  و  تعطیل  ورزشگاه ها 
در  بدمینتون  هیات  ولی  شدند  بازیکن  ریزش  دچار 

این مدت بیکار نبود و در قسمت پایه کارهای زیادی 
صورت گرفت و عالقمندان این رشته بیشتر شدند به 
طوری که در بخش نوجوانان و خردساالن تیم داری 
در شهریور  قهرمانی کشور  برای مسابقات  و  می کنیم 
در  می شویم.  آماده  برتر  استعدادهای  المپیاد  و  ماه 
نوجوان  بسیار  تیم  گذشته  هفته  نیز  بانوان  بخش 
حضور  برای  آمادگی  منظور  به  را  سالی  و  سن  کم  و 
مسابقات  به  برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات  در 

کردیم. اعزام  بجنورد 
ملی  هیچ  استان   94 سال  از  کرد:  تصریح  فرجی 
خاکی  معین  محمد  گذشته  سال  ولی  نداشت  پوشی 
به  شیراز  سریز  المللی  بین  مسابقات  در  شرکت  برای 
شدن  مثبت  دلیل  به  البته  که  شد  دعوت  ملی  تیم 
امیدواریم  برود، ولی  به میدان  نتوانست  تست کرونا، 

باشد. داشته  حضور  ملی  مسابقات  در  امسال 

فرهنگی  کمیته  عضو  و  عمومی  روابط  مدیر 
قم  استان  کرد:  نشان  خاطر  بدمینتون  فدراسیون 
است.  بدمینتون  فدراسیون  در  کرسی   10 دارای 
مقدس  مسابقات،  و  داوران  کمیته  عضو  زاده  حسین 
داوران  کمیته  عضو  مسابقات،  کمیته  رییس  زاده 
کمیته  عضو  پیرمرادی  بانو  لیگ،  سازمان  عضو  و 

انضباطی  کمیته  عضو  مطیع  و  روستایی  ورزش 
از  همچنین  هستند  فدراسیون  مربیان  کمیته  و 
المللی حاضر در کشور حسین  11 داور بین  مجموع 
و  بوده  قمی  المللی  بین  داور  دو  زاده  مقدس  و  زاده 

هستند. تهران  از  مابقی 
کرد:  عنوان  قم  استان  بدمینتون  هیات  دبیر 
جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  بار  اولین  برای 
در  ساحلی  بدمینتون  زمین  صاحب  توانستیم  استان 
استان های  از  بعد  و  شویم  پردیسان  نارنج  مجموعه 
هرمزگان و گیالن سومین استان دارای این زمین در 
را  ساحلی  بدمینتون  زودی  به  حتما  و  باشیم  کشور 

کرد. خواهیم  اندازی  راه 
بازان  پارابدمینتون  درخشش  به  اشاره  با  وی 
بازیکنان  کرد:  اظهار  اخیر  سال های  در  استان 
کردند  کسب  برنز  و  نقره  مدال  دو   98 سال  در  ما 

همچنین سال گذشته 2 مدال برنز و یک نقره بدست 
آموزش  مخصوص  را  سانس هایی  نیز  امسال  آوردند. 
اختصاص  شبانیان  حامد  توسط  ویلچر  با  بدمینتون 
ظاهر  حوزه  این  در  بیشتری  قدرت  با  تا  داده ایم 

. یم شو
 8 گذشته  سال   3 در  ما  گفت:  ادامه  در  فرجی 
کالس آموزشی و 40 کالس بازآموزی و دانش افزایی 

کردیم. برگزار  داوری  و  مربیگری 
و  خردساالن  پایه  رده های  در  کرد:  تصریح  وی 
بانوان  بخش  هم  و  آقایان  بخش  در  هم  نوجوانان، 
شیوع  از  قبل  هستیم.  ب  و  الف  تیم های  دارای 
 80 نیروگاه  خمینی  امام  سالن  در  کرونا  ویروس 
توانستیم  و  شدند  استعدادیابی  دختر  آموز  دانش 
نیز  تابستان  در  کنیم.  کشف  را  خوبی  استعدادهای 
پایگاه هایی  استان  مختلف  نواحی  و  سمیه  بنیاد،  در 

کرده ایم. برپا  رشته  این  توسعه  برای  را 
وی ادامه داد: به منظور همگانی کردن این رشته 
زمین های  نجمه  و  شقایق  نرگس،  بوستان   3 در 
بدمینتون را راه اندازی کرده ایم و همچنین به زودی 

کرد. خواهیم  را  کار  این  نیز  دیگر  بوستان   3 در 
بحث  ارز  هم  هیات  در  کرد:  خاطرنشان  فرجی 
قهرمانی به مسائل فرهنگی هم توجه ویژه داشته ایم. 
خانواده های  پای  شدن  باز  و  کریمه  جام  برگزاری 
بازدید  و  فرهمند  حامد  سالن  به  شهدا  و  جانبازان 
این  در  هیات  اقدامات  از  و...  شهدا  خانواده های  از 

است. بوده  راستا 
و  ورزش  کل  اداره  مدیریت  تغییر  خصوص  در  وی 
سابق  رییس  منعم  دکتر  کرد:  اظهار  استان  جوانان 
داشتند  خوبی  بسیار  همراهی  و  همکاری  ما  با  اداره 
به خصوص در بحث اسکان و امکانات به اعضای تیم 
امیدوارم  کردند.  زیادی  همکاری  ما  با  رعد  پدافند 
سانی خانی مدیر جدید نیز نگاه ویژه ای به این رشته 
همگانی  رشته ای  بدمینتون  که  چرا  باشد.  داشته 
نشاط  و  سالمت  بر  عالوه  و  است  دسترس  در  و 
استان  برای  می تواند  نیز  قهرمانی  بخش  در  جامعه 

► بیاورد.      ارمغان  به  افتخاراتی 

به  روز   18 از  کمتر  که  حالی  در    ◄
برتر باشگاه های  1401 لیگ  شروع فصل 
شرایط  روز  هر  است  مانده  باقی  کشور 
دلهره  برتر  لیگ  در  قم  نماینده  حضور 
می شود. غیرممکن تر  و  پیچیده تر  آور تر، 
پایان  از  بعد  ماه  یک  جعفری:  رضا 
فوتسال  برتر  لیگ  بازی های   1400 فصل 
مالک  قلی زاده  رسول  که  بود  ایران 
بی تفاوتی  علت  به  )فردوس(  قم  نماینده 
نبود  و  قم  استان  مسووالن  دامنه دار 
استانی  حمایت  منظور  به  جدی  عزم 
که  جایی  تا  داد،  هشدار  قم  نماینده  از 
ناگزیر شد حتی به گزینه فروش امتیاز به 
شدید  موج  اما  کند  فکر  استان  از  خارج 
به  فروش  گزینه  تا  شد  باعث  انتقادات 

شود. سپرده  فراموشی 
در  هم  باز  قلی زاده  رسول  ادامه  در 
انگار  اما  برآمد  اسپانسر  جذب  صدد 
اینکه  تا  نداشت  وجود  شنوایی  گوش 
و فعال قمی  رادپور صنعت گر دلسوز  علی 
لیگ  باشگاه  جدید  عامل  مدیر  عنوان  به 
این  و  شد  منصوب  قم  فوتسال  برتری 
دنبال  به  جدید  کار  شیوه  با  جدید  چهره 

رفت. مالی  حامی  جذب 
ابتدا خبرهای خوشی شنیده شد و  در 
جواب  حدی  تا  رادپور  پیگیری های  حتی 
بیشتر زمان می گذشت و  داد ولی هر چه 
هر راهی که قبال رسول قلی زاده هم برای 

توسط  بود،  کرده  طی  اسپانسر  جذب 
استان  مسووالن  طریق  از  چه  هم  رادپور 
بن بست  به  شرکت ها  طریق  از  هم  و  قم 
مسوولیت  از  نیز  رادپور  اینکه  تا  خورد 

کرد. کناره گیری  باشگاه  مدیرعاملی 
چه  اگر  هم  گذشته  روز  چند  در 
نتیجه  اما  داشت  ادامه  تالش ها  همچنان 
که علی مسعودی  تا جایی  نداشت  عملی 

فوتسال  برتری  لیگ  تیم  مدیر  و  سرپرست 
ناامیدی  خود  استعفای  تقدیم  با  نیز  قم 
در  بقا  برای  قم  فوتسال  آینده  از  کامل 
به  رسما  را  کشور  باشگاه های  برتر  لیگ 

کرد. اعالم  رشته  این  پرتعداد  عالقمندان 
پدیده  عباسی  مسعود  هم  آخر  در 
می خواست  که  قم  فوتسال  گذشته  فصل 
سایر  وسوسه انگیز  پیشنهادات  علیرغم 
برتری یک فصل دیگر برای  تیم های لیگ 
خود  دین  و  برود  میدان  به  قم  نماینده 
شرایط  به  توجه  با  و  ناچار  به  کند  ادا  را 
رسمی  قراردادی  عقد  با  باشگاه،  وخیم 
تیم  یعنی  برتر  لیگ  به  تازه وارد  تیم  راهی 

شد. آمل  کاترین  قند 
حاال عالوه بر جدایی عباسی، روح الله 
این  از  پیش  هم  بشری  شهاب  و  ایثاری 
شده اند  ساوه  سن ایچ  فوتسال  تیم  راهی 
نیز  قمی ها  دروازه بان  رستمی ها  مهدی  و 

است. پیوسته  سونگون  مس  به 
شروع  به  هفته  دو  به  نزدیک  که  اکنون 
لیگ  تیم  همچنان  مانده  باقی  مسابقات 
مالی  حامی  و  بودجه  قم  فوتسال  برتری 
و  نظر  مورد  بازیکنان  با  نتوانسته  و  ندارد 

ببندد. قرارداد  جدید  کادر 
تنها  و   ایران  فوتسال  مهد  حق  این 
رشته های  برتر  لیگ  در  استان  نماینده 
افسوس  صد  و  افسوس  نیست،  گروهی 
مختلف  بخش های  در  هزینه  همه  این  که 
این  به  هم  بودجه  کم ترین  ولی  می شود 
تنها  تا  نمی شود  داده  اختصاص  تیم 
در  هم  استان  این  جوانان  دل خوشی 

► بگیرد.      قرار  فروپاشی  معرض 

یکی  گفت:  قم  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس    ◄
برگزاری  جاری  سال  در  هیئت  این  مهم  اقدامات  از 
همگانی  طرح های  قالب  در  استعدادیابی  مسابقات 
است تا افراد مستعد را به هیئت تیراندازی معرفی و از 

کنیم. استفاده  آن ها  ظرفیت 
تیراندازی  هیئت  رئیس  متقیان نژاد  جواد  محمد 
کرد:  بیان  قم  فارس  خبرنگار  با  گفتگو  در  قم  استان 
گذشته  سال های  به  نسبت  قم  در  تیراندازی  رشته 
بسیاری  استقبال  مورد  و  داشته  چشمگیری  پیشرفت 
اداره کل  با کمک  از شهروندان قمی قرار گرفته است، 
ورزش و جوانان استان موقعیت مکانی خانه تیراندازی 
دسترسی  قم  مردم  تا  شد  باعث  این  و  کرد  پیدا  تغییر 
حاضر  حال  در  باشند،  داشته  هیئت  این  به  راحتی 
سالن خانه تیراندازی استان در مجموعه ورزشی میثم 

است. دایر  ساالریه  منطقه  در  واقع 
هیئت  این  فعالیت های  تشریح  خصوص  در  وی 
جاری  سال  ورزشی  تقویم  در  افزود:   1401 سال  در 
و  باشیم  داشته  برنامه  بخش ها  تمامی  در  کردیم  سعی 
داوران  و  مربیان  پرورش  راستای  در  را  تمرکز  بیشترین 
داوران  و  مربیان  فنی  سطح  ارتقای  همچنین  و  جدید 

گذاشتیم. قدیمی 
رئیس هیئت تیراندازی ادامه داد: یکی از مهم ترین 
برگزاری مسابقات  این هیئت در سال 1401  اقدامات 
استان  در  مختلف  سنی  رده های  بین  استعدادیابی 
عالقه مندان  ظرفیت  از  بتوانیم  طریق  این  از  تا  است 
به عضویت هیئت  را  آنها  و  کنیم  استفاده  این رشته  به 

درآوریم. تیراندازی 
برگزاری  موضوع  در  کرد:  عنوان  نژاد  متقیان 
همت  به  برنامه هایی  نیز  تیم داری  و  مسابقات 

در  گرفته ایم،  نظر  در  تیراندازی  در هیئت  همکارانمان 
لیگ برتر  مسابقات  به  اعزام  آماده  را  بانوان  تیم  ابتدا 
نیز  ما  بعدی   برنامه  و  کرد  خواهیم  کشور  باشگاه  های 
برگزاری مسابقات استانی و مناسبتی در رده های سنی 

است. مختلف 
در  قمی  فعال  تیم های  وضعیت  خصوص  در  وی 
در  کرد:  اظهار  کشوری  و  استانی  مختلف  لیگ های 
گذشت  که  فصلی  در  کشور  بانوان  لیگ برتر  مسابقات 
رشته  در  هم  تیم  یک  و  بادی  تفنگ  رشته  در  تیم  یک 
در  توانست  بادی  تفنگ  تیم  که  داشتیم  بادی  تپانچه 
پایان مسابقات مقام قهرمانی را به دست آورد، همچنین 
یافت. دست  مسابقات  سومی  مقام  به  نیز  تپانچه  تیم 
در  اتفاق  دو  این  افزود:  قم  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تاریخ تیراندازی استان برای اولین بار بود که رخ می داد 
سعی  استان  مربیان  و  ورزشکاران  تالش  با  نیز  امسال 
این  با هدف قهرمانی در  و  با تمام قدرت  خواهیم کرد 

کنیم. پیدا  حضور  مسابقات 
وضعیت  خصوص  در  ناراحتی  ابراز  با  نژاد  متقیان 
مالی این تیم ها عنوان کرد: متاسفانه حمایت از بانوان 
ورزشکاری که در فصل گذشته توانستند این عناوین را 
اعتباری  و  دستمزد  است،  ضعیف  بسیار  آورند  بدست 
حد  در  شده  یافته  اختصاص  عزیزان  این  برای  که 
موضوع  این  و  است  حریف  تیم  بازیکن  یک  دستمزد 

برود. بین  از  ما  ورزشکاران  انگیزه  می شود  باعث 
وی تصریح کرد: اگر تا االن حمایتی از این عزیزان 
همچنین  و  ورزشی  معاونت  طرف  از  گرفته  صورت 
صورت  جوانان  و  ورزش  اداره کل  بانوان  امور  معاونت 
گرفته است اما این مبالغ برای این رشته که هزینه های 
جاری زیادی دارد، کفایت نمی کند. رشته تیراندازی در 

دین مبین اسالم سفارش شده و ما نیز پای کار هستیم 
تا این رشته را در قم ترویج کنیم اما به حمایت های قابل 

هستیم. نیازمند  توجه 
رئیس هیئت تیراندازی قم تاکید کرد: وجود حامی 
مالی قدرتمند یکی از اساسی ترین نیاز های این هیئت 
است، آقای سانی خانی مدیرکل محترم ورزش و جوانان 

قم در مدت اخیر که سکان هدایت این اداره را به عهده 
گرفته اند نشان داده اند که ورزش بانوان از دغدغه های 
تقاضا می کنیم  عزیزمان  مدیرکل  از  است،  ایشان  مهم 
مالی  حامی  قم  تیراندازی  ورزشکاران  و  تیم ها  برای 

که  خوبی  استعدادهابی  با  بتوانیم  ما  تا  کنند  جذب 
داریم در مسابقات شرکت کنیم و برای شهرمان افتخار 

باشیم. آفرین 
مقتیان نژاد در خصوص مشکالت هیئت تیراندازی 
مختلفی  مشکالت  هم  تیراندازی  هیئت  کرد:  اظهار 
و سالن ورزشی مناسب دارد،  را در خصوص تجهیزات 

تجهیزاتی که در اختیار ما است مدت زیادی از استفاده 
که  دارد  اساسی  تعمیرات  به  نیاز  و  گذشته  آن ها 
اداره کل این مشکالت  و  با کمک فدراسیون  امیدواریم 

► حل شود.   

● رعد قم و تاریخ سازی در بدمینتون استان   ●

●  اغمای فوتسال قم در بی تفاوتی مسئوالن    ●

رئیس هیئت تیراندازی استان خبر داد:

●  مسابقات استعدادیابی تیراندازی در قم برگزار می شود   ●

دختران هندبالیست قم در 
اردوی مسابقات جهانی

ملی  تیم  فنی  کادر  سوی  از  قم  استان  هندبال  ملی پوش  دختران 
این  آماده سازی  اردوی  به   2022 جهانی  مسابقات  در  حضور  برای 

شدند. دعوت  تیم 
و  از استعدادها  به گزارش فارس، دختران هندبالیست استان قم که 
تیم  اردوی  در  حضور  سابقه  و  می روند  شمار  به  رشته  این  نخبه های 
بار دیگر از سوی کادر فنی تیم ملی به  از این داشته اند  ملی را پیش 
برای  ملی پوش  نفرات  دیگر  کنار  در  را  خود  تا  شدند  دعوت  تمرینات 

کنند. آماده  برون مرزی  بزرگ  رویداد  یک 
خود  ایران  دختر  نوجوانان  هندبال  ملی  تیم  که  است  حالی  در  این 
مقدونیه  میزبانی  به  جهان  قهرمانی  رقابت های  در  حضور  برای  را 
گودرزی،  نسترن  خانم ها  اساس  همین  بر  و  می کند  آماده  شمالی 
اردوی  به  قمی  نوجوان  هندبالیست  سه  افشاری  زهرا  و  فتوتی  زهرا 

شدند. دعوت  تیم  این  تدارکاتی 
بازیکنان فراخوانده شده به این مرحله از برنامه های آماده سازی تیم 
انجام  تهران  در  را  خود  تمرینات  ایران  دختر  نوجوانان  هندبال  ملی 
دختر  نوجوانان  قهرمانی  هندبال  رقابت های  که  حالی  در  می دهند، 
برتر  تیم   32 حضور  با  جاری  سال  مرداد  نوزدهم  تا  هشتم  از  جهان 

می رسد. انجام  به  مقدونیه  در  جهان 
هندبال  نوجوان  دختران  ملی  تیم  موفق  حضور  برای  برنامه ریزی 
نسترن  جاری  سال  ماه  فروردین  که  گرفته  صورت  حالی  در  ایران 
گودرزی و زهرا فتوتی در ترکیب تیم ملی نوجوانان کشورمان به مقام 
پیکارهای  سهمیه  و  آسیا   2022 پیکارهای  قهرمانی  عنوان  و  نخست 

رسیدند. رشته  این  جهانی 
قهرمانی  هندبال  مسابقات  دوره  نهمین  در  قم  هندبالیست  دختران 
برای  تیم  پنج  و  رسید  انجام  به  قزاقستان  آلماتی  شهر  در  که  آسیا 
کردند،  رقابت  جهان  قهرمانی   2022 مسابقات  سهمیه  دو  کسب 
همراه با تیم ایران باالتر از دیگر رقبا به مقام قهرمانی دست یافتند و 

زدند. رقم  قم  ورزش  برای  بزرگ  افتخاری 

حضور فرنگی کار قمی در 
اردوی ششم تیم ملی

برای  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  ششمین  در  قم  نوجوان  فرنگی کار 
شد. حاضر  جهانی  رقابت های  در  حضور 

برای  نوجوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  ششمین 
حضور در رقابت های جهانی که از 6  تیرماه آغاز شده است به مدت 
10  روز در خانه کشتی و در محل کمپ تیم های ملی کشتی با حضور 
برگزار  قم  استان  کیلوگرم   48 وزن  گیر  کشتی  ابوطالبی  محمدجواد 

می شود.
ابوطالبی در مسابقات بین المللی جام رحیم علی آبادی که هفدهم تا  
نخست  سکوی  بر  شد  برگزار  سرخس  شهر  در  امسال  اردیبهشت   20
سال  ماه  اسفند  در  کشور  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  در  و  ایستاد 

رسید. نقره  نشان  به  در مسجد سلیمان   1400

خبـر
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دعوت شهرداری قم از 
شرکت های دانش بنیان در حوزه 

عمرانی

قم  شهرداری  گفت:  قم  شهرداری  عمرانی  امور  بر  نظارت  مدیرکل 
برای  با شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه عمرانی  آماده همکاری 

پروژه هاست. بهینه سازی 
اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  بخشی  مسعود 
متدهای جدید در همه حوزه ها اظهار داشت: انتخاب روش های نوین 
بوده  قم  شهرداری  دغدغه های  از  یکی  عمرانی  پروژه های  اجرای  در 
زمینه  این  در  نهادها  سایر  با  همکاری  و  جدید  طرح های  پذیرای  و 

. هستیم
وی با دعوت از شرکت های دانش بنیان در حوزه عمرانی تصریح کرد: 
بهینه سازی  به  منجر  که  بوده  ایده هایی  و  طرح ها  دنبال  به  شهرداری 
با  بتوانیم  مسیر  این  در  امیدواریم  و  پروژه هاست  اجرای  در  اقتصادی 
شرکت های دانش بنیان در حوزه عمرانی همکاری خوبی داشته باشیم.
مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: اداره کل 
اقتصادی  بهینه سازی  بر  عالوه  قم  شهرداری  عمرانی  امور  بر  نظارت 
از  و  بوده  پروژه  افزایش کیفیت اجرای  و  به دنبال کاهش زمان  پروژه، 

با این سه شاخص استقبال خواهیم کرد. طرح ها و ایده های جدید 
شرکت های  و  شهرداری  بین  هم افزایی  و  همکاری  کرد:  تأکید  وی 
دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال بوده و شهرداری 

انجام دهد. این شعار  را در تحقق  تالش می کند سهم خود 

اجرای عملیات اصالح روکش 
آسفالت حدفاصل آرامستان 

بقیع تا میدان ولی عصر)عج( در 
آینده نزدیک

بلوار  آسفالت  روکش  اصالح  از  قم  شهرداری   5 منطقه  مدیر 
در  ولی عصر)عج(  میدان  تا  بقیع  آرامستان  حدفاصل  خلیج فارس 

داد. خبر  نزدیک  آینده 
درخواست های  به دنبال  گفت وگویی  در  قراچورلوی  زین العابدین 
آرامستان  حدفاصل  آسفالت  روکش  اصالح  مورد  در  شهروندان 
داشت:  اظهار  خلیج فارس  بلوار  در  ولی عصر)عج(  میدان  تا  بقیع 
در  آن  پیش بینی  و  گرفته شده  نظر  در  اجرایی  برنامه های  علی رغم 
برخی  وجود  علت  به  محدوده  این  آسفالت  روکش  متأسفانه  بودجه، 

است. نرسیده  اجرا  به  هنوز  محدودیت ها، 
زمان بر  را  آسفالت  اصالح  عملیات  نشدن  اجرای  موانع  از  یکی  وی 
افزود:  و  کرد  اعالم  دولت  هیئت  معامالتی  نصاب های  ابالغ  شدن 
در سال  ابالغ می کرد  باید  که هیئت دولت  معامالت  متأسفانه نصاب 
کمیسیون  برگزاری  دلیل  همین  به  و  شد  ابالغ  دیر   1401 و   1400

افتاد. تعویق  به  معامالت 
در  معامالت  کمیسیون  برگزاری  از  قم  شهرداری   5 منطقه  مدیر 
هیئت  ابالغ  از  بعد  کرد:  بیان  و  داد  خبر  هفته  همین  چهارشنبه 
قم  شهرداری  معامالت  کمیسیون  هفته  همین  چهارشنبه  در  دولت 
برگزاری  تمهیدات  ایجاد  و  الزم  برآوردهای  انجام  از  بعد  و  برگزارشده 

می شود. انتخاب  پروژه  پیمانکار  معامله، 
انتخاب  و  اداری  تشریفات  و  مقدمات  انجام  از  بعد  کرد:  تأکید  وی 
پیمانکار که تقریبًا دو هفته به طول خواهد انجامید کار اجرای اصالح 
ولی عصر)عج(  میدان  تا  بقیع  آرامستان  حدفاصل  آسفالت  روکش 

شود. تمام  کار  آینده  ماه  یک  تا  امیدواریم  و  آغازشده 
آسفالت  اصالح  انجام  بر  دوباره  تأکید  با  پایان  در  قراچورلوی 
خدمت  ارائه  برای  را  خود  تالش  تمام  شهرداری  کرد:  خاطرنشان 
ما خارج  اختیارات  از حدود  از موارد  اما در بعضی  انجام خواهد داد 

کنیم. صبر  باید  مشکل  حل  تا  و  بوده 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09۱2762۵987

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس      ◄
بیش  حاضر  حال  در  گفت:  قم  استان 
در  سیکلت  موتور  دستگاه  11هزار  از 
با  هستند.  توقیف  قم  های  پارکینگ 
کرد  درست  را  فرهنگ  توان  نمی  توقیف 
در  شود  درست  توقیف  با  بود  قرار  اگر 
بود  بیشتری  شدت  با  که  گذشته  سنوات 

شدند. می  قانونمند  مردم  امروز  باید 
میزگرد  در  صدفی  غالمرضا  سرهنگ 
وسال  از  استفاده  سازی  فرهنگ  ضرورت 
در  که  ها  خانواده  بین  در  شخصی  نقلیه 
برگزار  فردا  قم  تحلیلی  پایگاه خبری  دفتر 
از  سال  های  سال  اینکه  به  اشاره  با  شد 
استفاده  قم  در  موتور سیکلت  از  که  است 
بسیاری  افراد  داشت:  اظهار  شود،  می 
هستند که در کنار خودرو، موتور سیکلت 

کنند. می  استفاده  آن  از  و  دارند  هم 
تصادفات  50درصد  داد:  ادامه  وی 
به  مربوط   1400 سال  در  فوت  به  منجر 
چند  هر  است  سیکلت  موتور  راکبین 
انجام  گذشته  های  سال  در  که  اقداماتی 
به  که  فرهنگی  اقدامات  مخصوصا  شد 
سیکلت  موتور  راکبین  برای  ویژه  صورت 
فوتی  کاهش  درصد  یک  گرفت   صورت 
نسبت به سنوات گذشته را ثبت کرده ایم.
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
استان قم افزود: موتور سیکلت وسیله ای 
هزینه  کم  و  دسترس  در   ، ارزان   ، سریع 
به  رو  مردم  که  مسائلی  از  یکی  است. 
ارزان بودن  آورند  موتور برای استفاده می 
که  پرایدی  7میلیون  با  مردم  زمانی  است 
به  نسبت  که  خرید  می  را  نداشت  ایمنی 

بود. بهتر  موتور 
موتور  از  استفاده  فرهنگ  باید 

شود تقویت 
از  هم  دنیا  در  کرد:  عنوان  وی 
این  و  شود  می  استفاده  موتورسیکلت 
این  از  ما  بگوئیم فقط در کشور  نیست که 
فرهنگ  باید  شود.  می  استفاده  وسیله 
را  کشور  در  سیلکت  موتور  از  استفاده 
مردم  به  توانیم  نمی  ما  کنیم.  تقویت 
و  ذهاب  و  ایاب  وسیله  این  که  بگوئیم 
باشد  ایمن  تا  بگیریم  را  امرارو معاش شما 
از طرفی هم شاید زیرساخت های سفر در 

نباشد. کافی  و  مناسب  شهر 
در  اینکه  به  اشاره  با  صدفی  سرهنگ 
بسیار  فرهنگ  بحث  موتورسیلکت  مسئله 
صورت  به  باید  داشت:  ابراز  است،  مهم 
خانواده  از  سازی  فرهنگ  مسئله  در  ویژه 
در  که  هایی  ارگان  و  کنیم  شروع  ها 
باید  هستند  دخیل  هم  فرهنگی  مسائل 
خود  وظیفه  و  کنند  پیدا  ورود  موضوع  به 

دهند. انجام  را 
کردن  جریمه  با  صرفا  داد:  ادامه  وی 
جلوی  شود  نمی  پارکینگ  به  انتقال  و 
قم  شهر  سطح  در  موتورسکیلت  راکبین 

این  فرهنگ  مسئله  در  اگر  اما  گرفت. 
خواهد  جوابگو  کنیم  مطالبه  را  مسئله 
نه  که  خود  فرزندان  به  والدین  امروز  بود. 
دارند  گواهینامه  نه  و  دارند  قانونی  سن 
موتور سیکلت می دهند و از همه بدتر هم 
راکبین  این  ترک  سوار  والدین  خود  اینکه 

شوند. می 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
استان قم عنوان کرد: این ضعف فرهنگی 
موتورسیکلت  از  استفاده  بحث  در  را  ما 
و  کنیم  تالش  باید  دهد.  می  نشان  را 
به  جامعه  به  را  خطر  احساس  کنیم  قانع 
همانطور  خانواده  که  کنیم  القا  صورتی 
خطر  احساس  خود  کودک  قبال  در  که 
می کند در قبال نوجوان و جوان خود هم 
با  نوجوان  این  اگر  که  کند  خطر  احساس 
یک  از  ممکن  کند  تصادف  سیکلت  موتور 
به  خانواده  و  خود  برای  پشیمانی  عمر 
راکبین  بین  در  مثال  عنوان  به  بیارود  بار 
که  داریم  هایی  نخاع  قطع  سیکلت  موتور 

شوند. نمی  گفته  و  دیده  جایی  هیچ 
پارکینگ  در  موتورسیکلت  11هزار 

دارد وجود  ها 
از  بیش  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
در  سیکلت  موتور  دستگاه  11هزار 
با  هستند.  توقیف  قم  های  پارکینگ 
درست  را  فرهنگ  توان  نمی  توقیف 
شود  درست  توقیف  با  بود  قرار  اگر  کرد 
بیشتری  شدت  با  که  گذشته  سنوات  در 
شدند.  می  قانونمند  مردم  امروز  باید  بود 
انجام  را  کار  این  شد  می  جریمه  با  اگر 
را  جریمه  بیشترین  گذشته  سال  ما  داد 
راکبین موتور سیکلت در بحث عدم  برای 
ایم.  کرده  اعمال  ایمنی  از کاله  استفاده 
بحث  در  ای  اندازه  چه  تا  اقدامات  این 
سیکلت  موتور  راکبین  شدن  قانونمند 
بی  گوئیم  نمی  ما  است؛  داشته  تاثیر 
نداشته  هم  آنچنانی  تاثیر  اما  بود  تاثیر 

. ست ا
مجازی  فضای  در  نمایش  حرکات 

است جوانان  محرک 
فضای  به  اشاره  با  صدفی  سرهنگ 
مجازی  فضای  در  امروز  گفت:  مجازی، 
سنگین  های  موتورسیکلت  از  استفاده 
است  شده  رایج  نمایشی  حرکات  انجام  و 
می  نوجوانان  و  جوانان  تحریک  باعث  که 
هنری  نمایشی  حرکات  دادن  انجام  شود. 
اعتبار  و  ارزش  هنر  این  به  باید  که  است 
پیست  از  وقتی  هنر  این  اما  شویم  قائل 
قرار  عمومی  معبر  در  و  شود  می  خارج 
مورد  شود  تحسین  اینکه  بجای  گیرد  می 

گیرد. می  قرار  نفرت 
وی ادامه داد: یک راکب موتورسیکلت 
موتورسیکلت  از  استفاده  که  بداند  باید 
نمایشی  حرکات  انجام  و  باال  سرعت  با 
بسیار خطرناک است و در صورت برخورد 

به  جبرانی  غیرقابل  صدمات  هرچیزی  با 
است.  کننده  پیشمان  که  آورد  خواهد  بار 
اصحاب  کمک  به  داریم   نیاز  امروز  ما 
ورود کردند خوب  رسانه که همیشه هرجا 
فرهنگ  هم  موضوع  این  در  شدند  ظاهر 
ها  آسیب  برخی  از  بتوانیم  تا  کنیم  سازی 

کنیم. جلوگیری 
از  فرزند  استفاده  اجاره  والدین 

ندهند را  موتورسیکلت 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
از  یکی  داشت:  ابراز  درادامه  قم  استان 
مشکالت که در حال حاضر در قم در بحث 
حضور  مسئله  دارد  وجود  سازی  فرهنگی 
مدارس  در  موتورسیکلت  با  آموز  دانش 
است.  ما به راحتی می بینیم که در مقابل 
آموزان  دانش  موتورسیکلت  برای  مدارس 
دبیرستان و حتی راهنمایی که بیشتر آنها 
ایجاد  موتور  جایگاه  ندارند  هم  گواهینامه 

کنند. می 
وی اضافه کرد: وقتی دانش آموزی که 
نباید  مدیر  و  معلم  من  ندارد  گواهینامه 
باید  البته  بگیرم.  نظر  در  امکانات  او  برای 
آموزش  اگر  که  کنیم  اشاره  مسئله  این  به 
نکند  ایجاد  را  امکانات  این  هم  پرورش  و 
دانش آموز موتور سیکلت خود را در جای 
هنوز  فرهنگ  این  اما  میکند.  پارک  دیگر 
برای  حداقل  است  نیفتاده  جا  ما  برای 
این  نگذارد  نهاد  یا  و  خانواده  سن،  این 
او  یا  و  کند  استفاده  موتورسیکلت  از  فرد 

کنند. محدود  را 
تجهیزات  از  موتورسیکلت  راکبان 

کنند استفاده  کامل  ایمنی 
بعد  مسئله  افزود:  صدفی  سرهنگ 
ایام  در  است.  سیکلت  موتور  تجهیزات 
دیدگی  آسیب  از  جلوگیری  برای  قدیم 
ایمنی  تجهیزات  راکب  موتورسیکلت  از 
می  نصب  آن  روی  بر  و...  گارد  مانند 
ها  موتورسیکلت  روی  بر  امروز  اما  کرد 
در  و  ندارد  وجود  ایمنی  تجهیزات  هیچ 
به  آسیب  و  صدمات  بیشترین  تصادفات 

رسد. می  راکبین 
وی افزود: امروز در دنیا به لباس ایمنی 
مانند  که  لباسی  و  سیلکت  موتور  راکب 
کند  عمل  تصادفات  مواقع  در  هوا  کیسه 
فکر می کنند و در استفاده از آن  هستند 
از  راکبین  استفاده  درگیر  هنوز  ما  در  اما 
و  ها  بار  که  ای  کاله  هستیم.  ایمنی  کاله 
بارها خودمان به صورت رایگان در اختیار 

دادیم. قرار  راکبین 
بیش از هزار کاله ایمنی توزیع شد

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان 
هولوگرام  و  آرم  با  ایمنی  کاله  هزار  حدود 
گرفت،  قرار  راکبین  اختیار  در  مخصوص 
ها  کاله  آن  از  کدام  هیچ  امروز  گفت: 
پس  بینیم.  نمی  راکبین  استفاده  در  را 

نمی  راکب  این  بگوئیم  که  نیست  اینگونه 
ولی  دارد  تواند کاله خریداری کند. کاله 
فرهنگ  ضعف  این  کند.  نمی  استفاده 

. ست ا
و  فرهنگ  مسئله  در  کرد:  بیان  وی 
تالش  توانیم  می  بسیار  سازی  فرهنگ 
دو  از  ما  بود.  خواهد  موثر  قطعا  و  کنیم 
موتور  راکبین  فوت  خصوص  در  قبل  سال 
آغاز  را  فرهنگی  مسائل  برخی  سیکلت 
کردیم که امسال در این خصوص 1درصد 

راکب  کاهش  قبل  سنوات  به  نسبت 
فوت  به  منجر  تصادفات  در  موتورسیکلت 

ایم. کرده  مشاهده  را 
سرهنگ صدفی تصریح کرد: در 6سال 
اما  بود  افزایشی  ما  تصادفات  آمار  گذشته 
نفر   23 معادل  19درصد  گذشته  سال 

ایم. داشته  قم  داخل  در  کشته  کاهش 
خارجی  اتباع  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اتباع  تعداد  گفت:  قم،  شهر  سطح  در 
است.  زیاد  بسیار  شهر  سطح  در  خارجی 
به  منجر  تصادفات  17درصد  هم  تاکنون 
از  16نفر  معادل  قم  گذشته  سال  فوت 
اتباع خارجی هستند که درصد باالیی هم 
افراد  این  هستند.  افغانستان  کشور  برای 
یا غیر مجار در سطح شهر هستند  مجاز و 

شوند. می  سوار  هم  سیکلت  موتور  و 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
ادامه داد: برای فرهنگ سازی  استان قم 
قانون  و توضیح  از موتور سیکلت  استفاده 
و  شدیم  حاضر  افراد  این  های  هیئت  در 
اموزش  و  توضیح  را  مسائل  از  بسیاری 

دادیم.
خانواده ها فرزندان موتورسوار خود 

را کنترل کنند
به  اول  مرحله  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرزندان  که  کنیم  می  توصیه  ها  خانواده 
ظرفیت  همچنین  و  کنند  کنترل  را  خود 
نه  است  2نفر  ما  کشور  در  موتورسیکلت 

نفر.  6 5الی 
در  ما  داشت:  ابراز  صدفی  سرهنگ 
فضای مجازی وقتی نکته ای در خصوص 

می  قرار  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
جذب  خود  به  را  بسیاری  مخاطبان  گیرد 
جامعه  های  قشر  بیشتر  امروز  کند.  می 
توان  می  که  هستند  مجازی  فضای  در 
کرد  ذکر  را  موارد  برخی  کوتاه  جمالت  با 
که  دید  خواهند  جامعه  80درصد  که 

دارد. بیشتری  تاثیرگذاری 
پیشگیری در راستای کاهش آسیب ها

جوانان  کنیم  تالش  باید  افزود:  وی 
کمتر  ها  خانواده  و  ببینند  آسیب  کمتر 

تصادف  وقتی  باشند.  داشته  مشکل 
خانواده  یک  دهد  می  رخ  فوتی  به  منجر 
درگیر  هارا  خانواده  چندین  و  داغدار  را 
خصوص  در  بتوانیم  اگر  کرد.  خواهد 
پیشگیری  خانواده  یک  حتی  به  آسیب 

داد. خواهیم  انجام  کنیم 
به  اشاره  با  ادامه  در  صدفی  سرهنگ 
سال  آمار  طبق  گفت:  تصادفات،  آمار 
نسبت  فوت  به  منجر  تصادفات  گذشته 
به سال 1399 ، 23 نفر معادل 19درصد 
مستند  آمار  این  که  است  داشته  کاهش 

است. قانونی  پزشک 
داد  رخ  تصادفات  بیشترین  افزود:  وی 
درصد    35 فراوانی  با  جلو  به  توجه  عدم 
بوده  مسیر  ناگهانی  تغییر  آن  از  وبعد 

. ست ا
منجر  تصادفات  درصدی  یک  کاهش 

فوت به 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
گفت:   ، نقلیه  وسیله  اشاره  با  قم  استان 
فوت  به  منجر  تصادفات  در  گذشته  سال 
در عابرین پیاده از 35درصد به 43درصد 
دهد  می  نشان  را  افزایش  که  ایم  رسیده 
با  فوت  به  منجر  تصادفات  در  همچنین  و 
50درصد  به  51درصد  از  موتورسیکلت 
دهد. می  نشان  را  کاهش  که  ایم  رسیده 
راکبین  در  سن  نظر  از  کرد:  اضافه  وی 
فوت  به  منجر  آمار  بیشترین  موتورسیکلت 
بین 25 تا 40 بوده است و در بحث عابرین 
سال  فوت  به  آمارمنجر  بیشترین  پیاده 
► است.   بوده  باال  به  60سال  از  گذشته 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

● 11هزار موتور سیکلت در پارکینگ های قم توقیف هستند   ●
با توقیف و جریمه فرهنگ موتورسواری اصالح نمی شود

حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل        ◄
به  اشاره  با  قم  شهرداری  ترافیک  و 
خصوص  در  کارگروهی  تشکیل  اهمیت 
موتورسیکلت  از  استفاده  فرهنگ سازی 
شهر  سطح  در  موتورسیکلت  گفت: 
باید  ولی  نمی کند  ایجاد  ترافیک 
از  مناسب  استفاده  مالحظات  و  اقدامات 

شود. فراهم  موتورسیکلت 
ضرورت  میزگرد  در  شعبان زاده  حسین 
نقلیه  وسایل  از  استفاده  فرهنگ سازی 
اظهار  خانواده ها،  بین  در  شخصی 
موضوع  این  فرهنگ سازی  برای  داشت: 
از  موتورسیکلت  از  استفاده  جای  به  که 
بسیار  شود،  استفاده  عمومی  حمل ونقل 
چندساله  جامع  برنامه  نیازمند  و  زمان بر 
این  سازی  شفاف  برای  مضاعف  همتی  و 

است. موضوعات 
توان  کسی  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
دلیل  همین  به  و  ندارد  را  خودرو  خرید 
افزود:  می کند،  استفاده  موتورسیکلت  از 
قبل  به  نسبت  هم  موتورسیکلت  قیمت 
ولی  است  داشته  قیمت  افزایش  بسیار 
سنوات  در  می شود؛  استفاده  آن  از  بازهم 
توقیف  موتورسیکلتی  وقتی  گذشته 

آزادسازی  دنبال  کسی  کمتر  می شد 
از  بسیاری  امروز  اما  می رفت  آن ها 
دنبال  به  غیره  و  جرائم  پرداخت  با  مردم 

می روند. خود  موتورسیکلت 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
برنامه ریزی  در  کرد:  ابراز  قم  شهرداری 
به  مردم  که  کنیم  عمل  به گونه ای  باید 
موتورسیکلت  از  استفاده  عدم  سمت 
شود  استفاده  باید  موتور  بلکه  نروند، 
ایجاد نمی کند،  ترافیک  این وسیله  چراکه 
اما باید اقدامات انجام شود که این وسیله 

شود. استفاده  خوب 
وی با تأکید بر اینکه باید روی استفاده 
انجام  عدم  ایمنی،  لباس  ایمنی،  کاله  از 
دیگر  موارد  برخی  و  پرخطر  حرکات 
کرد:  اضافه  شود،  انجام  فرهنگ سازی 
وارد  موارد  این  در  هم  دستگاه ها  باید 
انجام  را  الزم  فرهنگ سازی های  و  شوند 
باید در این خصوص کارگروهی در  دهند. 

شود. ایجاد  شهر 
برخی  اینکه  به  اشاره  با  زاده  شعبان 
شود،  تکرار  باید  دهند  هشدار  برنامه های 
گذشته  چندساله  در  شهرداری  گفت: 
فعالیت  بسیار  عمومی  ناوگان  افزایش  در 

این  در  هم  خوبی  اقدامات  و  است  کرده 
داخل  اتوبوس های  افزایش  به ویژه  راستا 

است. انجام گرفته  شهر 
برای  نانو  رنگ  با  شهر  کل  خط کشی 

تصادفات کاهش 
وی عنوان کرد: برای کاهش تصادفات، 
معابر ازنظر تجهیزات ترافیکی و خط کشی 
این  در  و  انجام شده  آشکارسازی هایی 
زمینه قراردادی هم اخیرًا بسته شده است 
خواهد  نانو  رنگ  و  خط کشی  شهر  کل  که 
مؤثر  بسیار  تصادفات  بحث  در  که  شد 

بود. خواهد 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
را  شهر  در  تقاطع ها  ایجاد  قم  شهرداری 
ایجاد  کرد:  عنوان  و  داد  قرار  توجه  مورد 
تقاطع در کاهش تصادف بسیار تأثیر دارد، 
البته  می دهد؛  کاهش  را  سرعت  چراکه 
را  اورژانس  و  آتش نشانی  دسترسی  شاید 
حیث  از  حداقل  ولی  کند  روبرو  مشکل  با 

می کند. ایجاد  کاهش  تصادف 
استانداردسازی  کرد:  اضافه  وی 
سال  از  که  بوده  موضوعی  کاه ها  سرعت 
در  مدل  چندین  و  شروع  شهر  در  گذشته 
سطح شهر ایجاد شده است و این سرعت 

کاه ها باعث کاهش سرعت در تمام وسایل 
می شود. نقلیه 

خصوص  در  نهاد  و  ارگان ها  همه 
دارند وظیفه  فرهنگ سازی 

همه  اینکه  به  اشاره  با  زاده  شعبان 
فرهنگ سازی  خصوص  در  نهاد  و  ارگان ها 
می تواند  صداوسیما  گفت:  دارند،  وظیفه 
منجر  که  تصادفات  از  صحیح  آمار  ارائه  با 
تأثیرگذار  می تواند  فوت شده،  و  جرح  به 

. شد با
اقشار  و  مردم  همه  داد:  ادامه  وی 
کاهش  در  می توانند  جامعه  مختلف 
این  در  باید  و  باشند  سهیم  تصادفات 

کنند. کمک  زمینه 
لزوم طراحی کاله ایمنی مناسب

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
راکبان  ایمنی  کاله  قم  شهرداری  ترافیک 
و  داد  قرار  مورداشاره  را  موتورسیکلت 
به گونه ای  کاله ها  طراحی  کرد:  عنوان 
از  مانع  سرما  و  گرما  فصل  در  که  است 
باید  که  می شود  کاله  از  راکبان  استفاده 
در زمینه مکانیزم ساخت کاله تفکر شود؛ 
داشته  مناسب  دید  باید  کاله  همچنین 
ببیند. هم  را  کناره ها  بتواند  راکب  و  باشد 

معابر  آشکارسازی  کرد:  اضافه  وی 
مشکالتی  معابر  از  برخی  اینکه  حیث  از 
نانو  رنگ  با  معابر  رنگ کاری  باشند  داشته 
خواهد  شروع  بروجردی  آیت الله  بلوار  از 
طول  به  ماه  دو  کشی  خطر  این  که  شد 

. مد نجا می ا
سازی  هوشمند  برای  تالش 

شهر تقاطع های 
تقاطع  به  اشاره  با  زاده  شعبان 
هوشمند  حاضر  حال  در  گفت:  هوشمند، 
دستور  در  شهر  سطح  تقاطع  چهار  سازی 
کار است و هر تقاطع 12الی 14روز زمان 

شود. تجهیز  تا  داشته  نیاز 
مسئله  به  اینکه  بیان  با  وی 
میزگرد  این  موضوع  که  فرهنگ سازی 
شود،  رسیدگی  جامع  به صورت  باید  است 
از  داریم  خواهش  خانواده ها  از  افزود: 
خود  فرزندان  برای  موتورسیکلت  خرید 
آموزش  که  کسانی  چراکه  کنند  پرهیز 
خواهند  حادثه  دارند  هیجان  و  ندیده اند 
خود  برای  هم  افراد  این  کرد.  ایجاد 
و  عابرین  برای  هم  و  هستند  خطرآفرین 
خواهند  ایجاد  خطر  دیگر  نقلیه  وسایل 

► فردا    قم  خبری  کرد./پایگاه 

●  ضرورت فرهنگ سازی استفاده از موتورسیکلت    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
35 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
شورا  2/97ج/3923  شماره  به  قم  شورای  احکام  اجرای   2 شعبه  در  که  قم 
مهدی  سید  و  کردکندی  معزز  لیال  علیه  بیطرفان  حسین  امیر  له  گردیده  ثبت 
707/412/131ریال  موسوی وشنوهء محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
در حق محکوم له و در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم 
62/000/000ریال  مبلغ  به   09128525981 شماره  به  همراه  خط  علیه 
فوق  موارد  گردید  مقرر  و  است  نموده  ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف 
 ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 1401/4/22ساعت  تاریخ  در  الذکر 

احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  جلسه مزایده شرکت 
)شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 

اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی  تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
از  به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی  هزینه مزایده 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه 

. ئید نما
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09۱2762۵987

اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون      ◄
50درصد  علت  اینکه  به  بااشاره  قم   115
است  سیکلت  موتور  شهر  سطح  تصادفات 
آمار  تحلیل  با  کارشناسان  و  نخبگان  که 
می توانند راهکار ارائه دهند ، گفت: باید 
صدا  طریق  از  موتورسیکلت  از  استفاده 

شود. سازی  فرهنگ  خانواده  و  وسیما 
ضرورت  میزگرد  در  فر  گودرزی  جلیل 
نقلیه  وسال  از  استفاده  سازی  فرهنگ 
اشاره  با  ها  خانواده  بین  در  شخصی 
از  مردم  استفاده  در  موثر  عوامل  به 
دلیل  داشت:اولین  اظهار  موتورسیکلت، 
مشکالت  سیکلت  موتور  از  مردم  استفاده 
خرید  که  چرا  است  جامعه  در  اقتصادی 
هزینه  از  نقلیه  وسیله  این  نگهداری  و 
مانور  قدرت  و  است  برخوردار  کمتری 
این  به  راکب  که  شود  می  باعث  موتور 
می  مقصد  به  زودتر  که  برسد  موضوع 

. رسد
نقلیه  ادامه داد: عامل دوم وسایل  وی 
و  حمل  زمینه  در  وقتی  است؛  عمومی 
فراهم  زیرساخت های خوبی  نقل عمومی 
می  استفاده  موتورسیکلت  از  مردم  نباشد 
جایگزین  راهکارهای  سوم  عامل  کنند. 

است. دوچرخه  مسیر  ایجاد  مانند 
شهر  سطح  تصادفات  50درصد  علت 

است سیکلت  موتور 
 115 اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
افزایش  دالیل  و  عوامل  به  اشاره  با  قم 
کرد:  عنوان  سیکلت،  موتور  تصادفات 
گریزی  قانون  و  مانور  قدرت  اول  علت 
بیش  گفت  باید  خصوص  این  در  که  است 
از 50درصد تصادفات در سطح شهر برای 

باشد. می  سیکلت  موتور 

ابراز داشت:نوع طراحی و ساختار  وی 
در  آسیب  افزایش  باعث  نقلیه  وسیله 
طیف  هم  طرفی  از  شود  می  تصادفات 
موتور  از  ما  کشور  جمعیت  از  باالیی 

کنند. می  استقبال 
فرهنگ  مسئله  به  اشاره  با  فر  گودرزی 

برای طیف های مختلف  در جامعه  سازی 
جوانان  و  نوجوانان  برای  مخصوصا 
در  خانواده  نقش  گفت:   ، مدارس  در 
امروز  است.  مهم  بسیار  تصادفات  کاهش 
خود  فرزند  استفاده  بر  چقدر  ها  خانواده 
فرزند چگونه  این  و  دارند  نظارت  موتور  از 
تربیت  قانونی  و  ایمنی  اصول  رعایت  در 

است. شده 
موتور  از  استفاده  در  سازی  فرهنگ 
موثرتر  و خانواده  و سیما  سیکلت در صدا 

ست ا
در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ها  سازمان  و  ها  نهاد  کدام  خصوص  این 

گفت  توان  نمی  گفت:  هستند،  متولی 
همه  باید  بلکه  است  متولی  نهاد  کدام 
دست به دست هم در ارتقا فرهنگ جامعه 
البته  کنند.  تالش  موتور  از  استفاده  در 
دراین  تواند  می  خانواده  و  وسیما  صدا 

باشد. تر  تاثیرگذار  موضوع 

 115 اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
در  هایی  آموزش  باید  کرد:  عنوان  قم 
داده  ها  خانواده  به  سازی  فرهنگ  زمینه 
شود. از طرفی آموزش و پرورش می تواند 
در  دهد  می  آموزش  که  دروسی  بر  عالوه 
موثری  اقدامات  هم  سازی  فرهنگ  زمینه 

کند. مطرح  را  نکاتی  و  دهد  انجام 
تصادفات  آمار  تحلیل  با  نخبگان 

دهند ارائه  ایده  و  راهکار 
تصادفات  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
موتورسیکلت  تصادفات  مخصوصا 
اورژانس  اختیار  در  خوبی  بسیار  آمارهای 
این  تحلیل  با  توان  می  که  است  پلیس  و 

در  توان  می  شناسی  آسیب  و  ها  آمار 
باید  بود.  تاثیرگذار  تصادفات  کاهش 
ظرفیت  از  ها  آمار  این  ارائه  و  تحلیل  در 

شود. استفاده  نخبگان 
موتور  ساختار  کرد:  اضافه  فر  گودرزی 
است  راکب  پذیری  آسیب  عوامل  از  یکی 
که همین موضوع را می توانیم از نخبگان 
مناسب  نظر  و  ایده  یک  با  و  شویم  پیگیر 

کنیم. اقدام  عامل  این  رفع  در 
فوتی  تصادفات  در  وقتی  افزود:  وی 
در  که  مابقی  اثرات  افتد  می  اتفاق 
بیشتر  بسیار  شود  می  ایجاد  خانواده 
رخ  فوتی  تصادفات  از  برخی  در  است. 
که  شود  می  معلول  فرد  ولی  هد  نمی 
خواهد  مضاعفی  های  هزینه  مسئله  این 
بسیاری  روانی  و  روحی  اثرات  و  داشت 

کند. می  ایجاد  ها  خانواده  برای 
 115 اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
قم با اشاره به تصادف جوانان و نوجوانان 
سرمایه  افراد  این  گفت:  موتورسیکلت،  با 
نگاه  با  باید  که  هستند  ممکلت  این  های 
خصوص  این  در  دقیق  ای  برنامه  ویژه 

شود. انجام 
آموزش  راستای  در  اورژانس  فعالیت 

نی همگا
اورژانس  رسالت  کرد:  اضافه  وی 
آموزش  خصوص  در  اما  است  درمان 
را داشته  همگانی هم فعالیت های خوبی 
نهادهای  و  اورژانس در سازمان ها  است. 
را  آموزشی  و کالس های  مختلفی حاضر  

است. داده  ارائه 
فرهنگ  زمینه  در  گفت:  فر  گودرزی 
مربوط  مسائل  از  برخی  توضیح  و  سازی 
که  دارد  آمادگی  اورژانس   ، تصادفات  به 

کند. اعزام  کالس  برگزاری  برای  مربی 
از  آماری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
راهور  پلیس  آمار  کرد:  عنوان  ها  تماس 
این  آن  دلیل  و  است  متفاوت  اورژانس  با 
است که اورژانس بر اساس اولویت و فقط 

دارد. اعزام  جرحی  های  آسیب  برای 
95هزار ماموریت در سال 1400

 115 اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
درسال  اورژانس  اینکه  به  اشاره  با  قم 
95هزار ماموریت اعزام  از  به بیش   1400
شده است، گفت: از این تعداد ماموریت، 
معادل  که  تصادفات  برای  مورد  18هزار 

باشد. می  20درصد 
مورد  18هزار  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
مربوط  تصادف  مورد   10263  ، تصادف 
58درصد  که  است  موتورسیکلت  به 

شود. می  شامل  را  تصادفات 
گودرزی فر با اشاره به اینکه آمار فوتی 
در  گفت:  است،  صحنه  در  اورژانس  های 
تعداد  تصادف  18هزار  از   1400 سال 
تعداد  این  از  که  بود  مصدوم   23561
است  سیکلت  موتور  برای  مورد   12322
50درصد  از  بیش  دهد  می  نشان  که 
موتورسیکلت  تصادفات  برای  مصدومین 

باشد. می 
مورد   10263 کرد:  عنوان  وی 
است  شده  ثبت  سیکلت  موتور  تصادف 
است  داشته  مصدوم  مورد   12322 که 
یک  از  بیش  موتور  هر  دهد  می  نشان  که 

است. داشته  سرنشین 
 115 اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
قم در خاتمه گفت:  در سال 1400 طبق 
که  داشتیم  فوتی  16مورد  اورژانس  آمار 
► بودند.   سرنشین  4نفر  و  راکب  9نفر 

معاون اورژانس ۱۱۵ قم:

تانکرهای حمل ● 50درصد تصادفات سطح شهر قم با موتور سیکلت است   ●
فاضالب صنعتی و خانگی در قم 

ساماندهی می شوند

ساماندهی   : گفت  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
به  توجه  با  )سپتاژ(  خانگی  و  صنعتی  فاضالب  حمل  تانکرهای 
ویژه ای  اهمیت  از  غیرمجاز  تخلیه های  و  زیست محیطی  معضالت 

است. برخوردار 
قم،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
زیست محیطی  معضالت  اینکه  بیان  با  میرابراهیمی  عبدالله  سید 
تخلیه  غیراصولی  فعالیت  از  ناشی  اجتماعی  و  بهداشتی  و 
فاضالب های تانکری است، اظهار کرد : تخلیه فاضالب در شهر یکی 
سریع تر  هرچه  است  ضروری  و  بوده  شهری  مدیریت  دغدغه های  از 

گردد. رفع  معضل  این 
وی با اشاره به تخلیه مکرر در حریم و محدوده شهر و تخلفات صورت 
گرفته این خودروها، افزود: طرح ساماندهی این خودروها در دستور 
امور اجتماعی استانداری  به ریاست مدیرکل  کار کارگروه ساماندهی 

قرار گرفت.
کرد:  ابراز  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
با  )سپتاژ(  خانگی  و  صنعتی  فاضالب  حمل  تانکرهای  ساماندهی 
اهمیت  از  غیرمجاز  تخلیه های  و  زیست محیطی  معضالت  به  توجه 

است. برخوردار  ویژه ای 
میرابراهیمی گفت: در این جلسه در خصوص ساماندهی و نحوه اجرا 
فاضالب ها  حامل  تانکرهای  شد  مقرر  و  اخذ  تصمیماتی  برنامه ها، 

شوند. توقیف  مجوز  بدون 

خریداری و نصب سیستم نوین 
فیلتراسیون تصفیه خانه پساب 

ثانویه شهرداری قم

قم  شهرداری  ثانویه  پساب  تصفیه خانه  فیلتراسیون  نوین  سیستم 
شد. نصب  و  خریداری  شهر  پساب  از  بهینه  استفاده  به منظور 

به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، در 
سال جاری با توجه به کاهش حجم بارش ها و به تبع آن کاهش ذخایر 
در  برای مدیریت شهری  به دغدغه ای جدی  این موضوع  آبی کشور، 

تبدیل شده است. حوزه فضای سبز 
برای  پساب  تخصیص  شهری  مدیریت  پیگیری های  با  زمینه  این  در 
آبیاری فضای سبز شهری طی سال های اخیر انجام و زیرساخت های 
شده  ایجاد  شهرداری  مجموعه  در  ظرفیت  این  از  استفاده  برای  الزم 
این  از  فعلی  شرایط  از  بیش  بتوان  تا  است  درحال توسعه  به مرور  و 

شد. بهره مند  امکان 
با  اعال ئیر  تپه  در  واقع  پساب  فیلتراسیون  سیستم  راستا  این  در 
محل  در  و  خریداری  ریال  میلیون   150 و  میلیارد   6 بالغ بر  اعتباری 
ثانیه  در  لیتر   80 تصفیه  توان  سیستم  این  که  است  تخلیه شده  پروژه 

دارد. را  قم  تصفیه خانه های  از  خروجی  پساب 
پساب  ذخیره  مترمکعبی  هزار   20 از  بیش  مخزن  ساخت  مقدمات 
با  نیز  پروژه  این  که  است  فراهم شده  هم  تپه  این  در  تصفیه شده 
پیش بینی  و  شده  تجهیز  و  خریداری  ریال  میلیارد   6 بالغ بر  اعتباری 
می شود برای تکمیل ساخت مخزن حدود 8 میلیارد ریال اعتبار الزم 

باشد.
منبع  به عنوان  تصفیه شده  پساب  از  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
آبیاری بخشی از فضای سبز جنگلی محدوده شهر استفاده می شود.

خبـر

قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون        ◄
بر  را  قم  شهر  در  ترافیکی  طرح های  اجرای  اولویت 
ایمنی  اولویت  با  و  قانونی  دستورالعمل های  اساس 

دانست. شهروندان 
برخی از شهروندان و اهالی ساکن در حوالی تقاطع 
روحانی  شهید  بلوار  و  صادقی  اسماعیل  شهید  بلوار 
نسبتًا  ترافیک  به  نسبت  خرداد،   15 بلوار  در  واقع 
که  بودند  کرده  گالیه مندی  ابراز  تقاطع  این  طوالنی 
حمل ونقل  معاون  طبیبی  مسعود  خصوص  همین  در 
در  تقاطع  محل  در  حضور  با  قم  شهرداری  ترافیک  و 
زمان های  در  داشت:  اظهار  گالیه ها  این  به  پاسخ 
متناسب  و  بررسی شده  شهری  معابر  ترافیک  مختلف 
با حجم ترافیک، برنامه زمان بندی توقف در تقاطع در 

می شود. گرفته  نظر 
با اشاره به حوادث سال های گذشته در همین  وی 
از  نفر  هفت  جان  رفتن  دست  از  به  منجر  که  معبر 
برای  از سوی دیگر  ادامه داد:  شهروندان شده است، 
سالمتی  حفظ  و  ایمنی  ایجاد  و  ترافیک  روان سازی 
و  شاخص ها  شهری،  معابر  از  گذر  در  شهروندان 
ایجاد  جمله  آن  از  که  دارد  وجود  دستورالعمل هایی 
تقاطع های چراغ دار است؛ و با توجه به این که متأسفانه 

در بحث ایمنی ترافیک، شهر قم از چالش های زیادی 
بر  ترافیکی  طرح های  اجرای  اولویت  است،  برخوردار 

بود. خواهد  شهروندان  ایمنی  اساس 
گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
بر  آمار فوت شهروندان در سطح شهر قم  در سال 99 
بین  در  قم  و  بوده  نفر  یک صد  از  بیش  تصادفات،  اثر 
رتبه آخر قرار داشت که  این حیث در  از  9 کالن شهر، 
ترافیک  ایمنی  بهبود  باید  این اساس، هدف اصلی  بر 
قواعد  و  باالسری  مقررات  و  قوانین  طبعًا  که  باشد 
مهندسی در این خصوص وجود دارد که به عنوان مثال 
که  است  شهری  راه های  هندسی  طراحی  آیین نامه 
شدت  کاهش  برای  عامل  مهم ترین  می دارد  اعالم 
عمدی  توقف های  ایجاد  و  سرعت  کاهش  تصادف، 
کردن  چراغ دار  متداول،  روش های  از  یکی  که  است 

. ست طع ها تقا
به طور  نظارتی  دوربین های  این که  به  اشاره  با  وی 
ترافیک  رصد  و  ارزیابی  حال  در  مستمر  و  مناسب 
خاطرنشان  هستند،  شهری  گذرگاه های  و  معابر 
زمان  حداکثر  تقاطع  یک  در  ترافیک  جریان  در  کرد: 
هوشمندی  برای  البته  است،  ثانیه   180 سبز  چراغ 
هوش  جایگزین  مصنوعی  هوش  باید  چراغ راهنما 

با نصب دوربین  انسانی شود و این در حالی است که 
نظارتی و ارزیابی مستمر، ما می توانیم در آینده به این 

برسیم. هوشمندی 
ساعات  در  متغیر  زمان بندی های  به  توجه  طبیبی 
دانشت  ترافیک  مهندسی  دیگر  اصول  از  را  مختلف 
اگر  این که  دیگر  اهمیت  حائز  نکته  کرد:  تصریح  و 
خودروها بیش از دو بار چراغ قرمز پشت ترافیک منتظر 
ترافیک  این مسئله نشان می دهد که وضعیت  بمانند، 
متناسب  البته  که  هرچند  نیست،  مناسب  تقاطع 
طول  در  را  مختلفی  زمان بندی  ترافیک،  وضعیت  با 

هستیم. شاهد  شبانه روز 
بیان  با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
این که برای افزایش سطح ایمنی ترافیک و روان سازی 
و مشارکت کنیم،  باید همه دست به دست هم داده  آن 
خصوص  در  را  الزم  اطالع  اگر  شهروندان  گفت: 
بدانند  و  کنند  پیدا  چراغ دار  تقاطع های  این  چرایی 
و  اصول  اساس  بر  شهرداری  در  ما  همکاران  که 
قطعًا  می دهند،  انجام  را  کار  این  علمی  شاخص های 

داشت. خواهند  بیشتری  همکاری 
وی بیان داشت: بعد از نصب چراغ راهنما، آرامش و 
امنیت افراد و خانواده هایی که از این معبر می گذرند، 

راکبان  از  البته  است.  شده  بیشتر  خوشبختانه 
عابرین  و  خود  ایمنی  به  که  می خواهیم  موتورسیکلت 
پیاده و سایر وسایل نقلیه دقت بیشتری داشته باشند، 
ضمن آن که در پاسخ به مطالبه برخی شهروندان مبنی 

بر استفاده از دوربرگردان در این مسیر باید عرض کنم 
در مسیری که خط عبور چندگانه دارد، بستن تقاطع و 
ایجاد دوربرگردان راهکار مناسبی برای این موضوع به 

شمار نمی رود.    ►

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اظهار کرد:

●  تمرکز بر ایمنی شهروندان در صدر اولویت های امور ترافیکی شهر    ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   10586 از  فرعی   632 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فرزند  شریفی  2-یعقوب  نظری  ابراهیم   -1 نام  به  که  بربری  نانوایی   -12 فرعی   31 کوچه  انتهای  امین-  بلوار  اراضی 
1-اکبر 2- علی جان می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف  بعمل نیامده از 
 1401/4/6  -  1/3572 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی 
انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/05/2 مورخ  روزیکشنبه  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

 )15394 الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
تاریخ انتشار: 1401/04/8 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   11568 از  فرعی   41 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
در  باشد،   می  اسداله  سید  فرزند  طاهری  مهدی  سید  بنام    23 پالک   -3 کوچه   -35 کوچه  خرداد-   15 بلوار  اراضی 
قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
1401/4/6 تحدیدحدود پالک مذکور در   - 1/3579 نامبرده  تقاضای کتبی  به  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود،  نیز  ثبت 
روزدوشنبه مورخ 1401/05/3  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15395 الف  )م  نماید./ع  ارائه 
تاریخ انتشار: 1401/04/8 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  4/1400ج/980  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   4 شعبه  در  که  قم 
بیطرفان  همگی  زهرا  و  فاطمه   ، عباس   ، محمد   ، حسن  ها  خواهان  گردیده 
فالحیان  فرشته  و  بیطرفان  همگی  ریحانه  و  الهام   ، علی   ، بهاره  خواندگان 
قم   1 بخش  اصلی   8404 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  واحدیان  صدیقه  و 
براساس  مالکین  مشخصات   -1 است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
طرفان  بی  ابوالفضل  اقایان   : قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  نامه 
دانگ  سه  مالک  کدام  هر  ابوالفضل  فرزند  طرفان  بی  محسن  و  حسین  فرزند 
 – اذر  خیابان   – قم  ملک:  موقعیت   -2 باشند.  می  ملک  ششدانگ  از  مشاع 
ثبتی  مشخصات   -3  37147-15445 پستی  کد   –  366 پالک   –  81 کوچه 
به  انها  از  یکی  که  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  سند  دو  دارای  ملک  ملک: 
واقع  اصلی   8404 ملک  شماره  به  حسین  فرزند  طرفان  بی  ابوالفضل  نام 
و  ثبت   28 صفحه   248 دفتر  در  که   38681 شماره  با  قم  ثبت  یک  بخش  در 
8404 اصلی  به شماره ملک  ابوافضل  نام محسن بی طرفان فرزند  به  دیگری 
به   88 صفحه   252 دفتر  در   39351 شماره  به  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع 
ششدانگ  عرصه  ملک:  اعیانی  و  عرصه  مشخصات   -4 است.  رسیده  ثبت 
مساحت  که  مترمربع   178 حدودی  مساحت  با  موجود  وضع  براساس  ملک 
164 مترمربع )بر اساس مستندات شهرداری( می باشد  از عقب نشینی  پس 
اعیانی در دو طبقه  زیرزمین ، همکف که براساس گواهی عدم خالف شماره 
به  و  زیربنای  و  مترمربع   258 میزان  به   99/8/21 مورخ   7/10/029299

نکته  این  ذکر  باشد  می  مسکونی  کاربری  با  مترمربع   129 و   129 ترتیب 
نقل  اینکه  لحاظ  با  ذیل  در  شده  مشخص  ارزش  که  رسد  می  نظر  به  ضروری 
 ، شهرداری   ، ها  بانک  به  بدهی  و  نداشته  قانونی  منع  هیچگونه  انتقال  و 
است.  گردیده  تعیین  ندارد  نیز   ، حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  ادارات  سایر 
بنائی و ستون  با سازه  به صورت شمالی ساز  5- مشخصات فنی ملک : ملک 
 ، موزاییک  کف  با   ، پذیرایی  دارای  زیرزمین  است  ضربی  طاق  سقف   ، فلزی 
کف  با  اشپزخانه   ، حمام   ، اتاق  یک   ، سفید  مابقی  و  سنگ  متر   1/2 تا  بدنه 
بر  بنا  همکف  طبقه  و  فلزی  کابینت  دارای  و  سفید  و  کاشی  بدنه   ، موزاییک 
اظهارات دارای هال  ، پذیرایی ، اتاق ، اشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی 
انشعاب  یک  و  برق  انشعاب  یک  دارای  ملک  است.  زیرزمین  مطابق  با مصالح 
گاز که سیستم سرمایشی کولر ابی و سیستم گرمایشی بخاری ، گازی است. 
احداث  بهداشتی  سرویس  یک  ان  در  که  سنگ  بدنه   ، موزاییک  کف  با  حیاط 
وضعیت  به  عنایت  با  موصوف  ملک  ارزش   : ملک  ارزش   -6 است.  گردیده 
الذکر ، شرایط موجود ، موقعیت محلی  بازار ، موارد و مشخصات فوق  کنونی 
سایر   ، سند  نوع   ، احداثی  اعیانی  کیفیت   ، مساحت   ، دسترسی  شارع   ،
گرفتن  نظر  در  بدون  سند  اصالت  و  صحت  صورت  در  ارزیابی  در  موثر  جهات 
چهار  و  )بیست  24/799/000/000ریال  اینجانب  نظر  به  تعهدات  و  دیون 
و  ارزیابی  ذیل  جدول  شرح  به  ریال(  میلیون  نه  و  نود  و  هفتصد  و  میلیارد 
100/000/000ریال  مترمربع   178 عرصه  ارزش   -1 گردد.  می  اعالم 
2- ارزش بنای زیرزمین 129 مترمربع  قیمت کل 17/800/000/000ریال 

بنای  ارزش   -3 3/096/000/000ریال  کل  قیمت  24/000/000ریال 
3/483/000/000ریال  کل  قیمت   27/000/000 مترمربع   129 همکف 
مجموع  420/000/000ریال  انشعابات  و  سازی  حیاط  ارزش   -4
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  24/799/000/000ریال  
 ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  8/45صبح  الی   8/30 ساعت   1401/4/26
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب 
بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»دردانه دانشمند امامت«           

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِه  اللَّ َرُسوِل  َمْسِجِد  ِإَلی  السالم(  )علیه  َجْعَفٍر  ِبي 

َ
ِبأ ِجي َء   ...

ِإَلی  َجاَء  َو  ِطْفٌل  ُهَو  َو  ِبیِه 
َ
أ َمْوِت  َبْعَد  آله(  و  علیه  الله  )صلی 

َعِليٍّ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َنا 
َ
أ َفَقاَل:  َنَطَق  ُثمَّ  َدَرَجًة  ِمْنُه  َرِقَي  َو  اْلِمْنَبِر 

َنا 
َ
أ ْصاَلِب، 

َ
اْل ِفي  اِس  النَّ ْنَساِب 

َ
ِبأ اْلَعاِلُم  َنا 

َ
أ اْلَجَواُد،  َنا 

َ
أ َضا،  الرِّ

ِبِه  َمَنَحَنا  ِعْلٌم  ِإَلْیِه  َصاِئُروَن  ْنُتْم 
َ
أ َما  َو  َظَواِهِرُکْم  َو  ِبَسَراِئِرُکْم  ْعَلُم 

َ
أ

َرِضیَن َو 
َ
َماَواِت َو اْل ْجَمِعیَن َو َبْعَد َفَناِء السَّ

َ
ِمْن َقْبِل َخْلِق اْلَخْلِق أ

كِّ  ْهِل الشَّ
َ
اَلِل َو ُوُثوُب أ ْهِل الضَّ

َ
ْهِل اْلَباِطِل َو َدْوَلُة أ

َ
َلْو اَل َتَظاُهُر أ

ِریَفَة  الشَّ َیَدُه  َوَضَع  ُثمَّ  َو الِْخُروَن.  ُلوَن  وَّ
َ
اْل ِمْنُه  َب  َتَعجَّ َقْواًل  َلُقْلُت 

ُد! اْصُمْت  َکَما َصَمَت  آَباُؤَك  ِمْن  َقْبُل «.1 َعَلی ِفیِه َو َقاَل: َیا ُمَحمَّ
)نقل شده که( ... حضرت ابی جعفر امام محمد تقی )علیه 
السالم( بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا )علیه السالم(، 
آله( آورده شدند و این  الله علیه و  به مسجد رسول خدا )صلی 
)گفته  بودند.  سالی  و  سن  کم  کودک  ایشان  که  بود  حالی  در 
آن  اول  پله  در  و  منبر  کنار  آوردن  تشریف  آن حضرت  شده( 
فرمودند:  بیان  چنین  و  نموده  شروع  را  خود  گفتار  و  نشسته 
هستم!  السالم(  )علیه  رضا  به  ملقب  علی  فرزند  محمد  »من 
من جواد )بسیار بخشنده( هستم! من عاِلم و دانا به َنَسب های 
من  می باشم،  هستند،  پدرانشان  پشت های  در  که  مردم  همه 
همه  به  و  بوده  شما  باطنی  و  ظاهری  رازهای  به  کس  داناترین 
روانه  به سویش  که  آن چه  از  و  دارم  گاهی  آ شما  باطن  و  ظاهر 
می  دانم!  را  شما  زندگی  اهداف  همه  یعنی  گاهم،  آ هستید 
آفرینش  از  قبل  متعال  خداوند  که  است  دانشی  و  علم  این 
تمامی مخلوقات جهان، به ما خانواده )اهل بیت( عنایت کرده 
شدن  فانی  از  بعد  و  جهان  پایان  تا  سرشار،  دانش  این  و  است 
آسمان ها و زمین ها نیز باقی خواهد ماند. سپس فرمودند: اگر 
شک  اهل  هجوم  و  گمراهان  ناحق  حکومت  و  باطل  اهل  غلبه 
اهل  همه  که  می گفتم  سخنی  به یقین  و  هرآینه  نبود،  تردید  و 
به دهان  حیرت  انگشت  ناباورانه  آیندگان  و  گذشتگان  از  جهان 
مبارک  دست  آن حضرت  سپس  می گوید:  راوی  می گرفتند«. 
و فرمودند: »ای محمد خاموش  بر روی دهان گذاشته  را  خود 
برگزیده اند«. را  سکوت  تو  از  قبل  پدرانت  که  همان گونه  باش! 

امام جواد )علیه السالم( در سن کودکی به امامت رسیدند و 
دانش سرشار آن گرامی، دوست و دشمن را به حیرت و شگفتی 
»نوراالبصار«  کتاب  در  اهل سنت  بزرگان  از  واداشت. شبلنجی 
می گوید: مأمون پیوسته شیفته او بود؛ زیرا با وجود سن اندک، 
خود  عظمت  برهان  و  داده  نشان  را  خود  کمال  و  علم  و  فضل 
بیانات  از  به یکی  تنها  مختصر  گفتار  این  در  ساخت.  آشکار  را 
آمده  مفصلی  روایت  در  می کنیم.  اشاره  آن حضرت  حیرت آور 
است: »... نقل شده مأمون )خلیفه عباسی( به یحیی بن اکثم 
مأمون(  زمان  در  سنت  اهل  دانشمندان  بزرگ ترین  از  )یکی 
مسئله ای  السالم((  )علیه  تقی  محمد  )امام  ابوجعفر  از  گفت: 
است.  جایگاهی  چه  دارای  فقه  در  بنگری  تا  بپرس  فقهی 
یحیی عرض کرد: ای ابا جعفر! خدا کارت را روبه راه کند، چه 
کشته  را  شکاري  احرام  حال  در  که  شخصی  درباره  می گویي 
صید  آن  فرمودند:  جواب  در  السالم(  )علیه  جواد  امام  است؟ 
محدوده  )داخل  َحَرم  در  یا  کشته  حرم(  از  )خارج  ِحّل  در  را 
یا نبودن این عمل(، عالم بوده  حرم(؟ )نسبت به ممنوع بودن 
و اشتباه؟  از روِی خطا  یا  بوده  از روِی عمد  این کار  یا جاهل؟ 
یا  بوده  دیگری  غالم  و  بنده  احرام(  حال  در  )شخص  ُمْحِرم  آن 
این  که  بوده  نخستین بار  بزرگ؟  یا  بوده  )کودک(  صغیر  آزاد؟ 
کار را انجام داده و صید کرده یا صید دوباره او بوده؟ آن صید 
بزرگ؟  یا  بوده  کوچک  بوده،  پرنده  اگر  آن؟  غیر  یا  بوده  پرنده 
پشیمان  یا  دارد  اصرا  آن  بر  و  دارد  پرنده  صیِد  قصِد  باز  ُمحِرم 
در  و  افتاده  اتفاق  شب  در  صید  این  است؟  کرده  توبه  و  شده 
آشکارا صورت گرفته است؟  و  روز  در  یا  را صیدکرده  آن  آشیانه 
یا  بوده  واجب  حّج  انجام  برای  ُمحِرم  احرام،  حال  در  شخص 
از شنیدن این  برای ُعمره؟ راوی می گوید: یحیي بن اکثم بعد 
از  َاَحدی  بر  واماندگی اش  که  شد  درمانده  طوری  سؤال،  همه 
جواد  امام  جواب  از  مردم  همه  و  نماند  پوشیده  مجلس  اهل 
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حدیث روز )30۵( 

اخیر  یکسال  عملکرد  به  نگاهی        ◄
به  رو  حرکت  دهد  می  نشان  قضاییه  قوه 
حجت  حضور  با  قوه  این  در  که  رشدی 
ای  اژه  محسنی  المسلمین  و  االسالم 
پیش  جدیت  با  همچنان  بود  شده  آغاز 
بر  کوتاه  مروری  گزارش  این  رود.  می 
سالگرد  در  قضا  دستگاه  عملکرد  یکسال 
قوه  این  کارکنان  زحمات  داشت  گرامی 

. ست ا
محسنی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
را  خود  هدایای  بهترین  از  یکی  ای  اژه 
انقالب دریافت کرد. جایی  از سوی رهبر 
کارکنان  و  قضات  با  دیدار  در  ایشان  که 
رییس  عملکرد  درباره  قضاییه  قوه 
»خوشبختانه  گفتند:  قضا  دستگاه 
یک  قوه  رئیس  محسنی  آقای  جناب 
ایشان  واقعًا  انقالبی اند،  مؤمن،  عنصر 
مردمی  پرکارند،  انقالبی اند،  مؤمن اند، 
مهم  خیلی  این  تشریفاتند.  از  دور  و 
است  مردمی  عنصر  یک  ایشان  است. 
مأنوس  مردم  با  اینجا  هم  گفتند  که 
با  ایشان  مردم.  بین  میروند  میشوند، 
متمادی  سالهای  آشناست.  قوه  زوایای 
گوناگون  اجزاء  آن  بودند.  قوه  در  ایشان 
قوه را آشنا هستند و گوش شنوا هم دارد 
هر  میشنوند.  اینها  و  منتقدین  از  ایشان. 
ایشان  دارد  شنوا  گوش  بگویند،  که  چه 
ایشان  ممتاز  خصوصیات  اینها  میشنود. 

» . هست
از  چنین  کمتر  انقالب  رهبر  بیان  در 
آنجایی  از  ولی  تقدیر شده است  مسئولی 
اخیر  یکسال  در  قضاییه  قوه  رئیس  که 
بوده،  کشور  قضای  امور  مصدر  در  که 
این  در  بنیادین  و  مهم  تغییرات  توانسته 
کلمات  این  شایسته  آورد،  وجود  به  قوه 

است. شده  شناخته 
نظرسنجیهایی  برخی  اینجاست  جالب 
از  مجازی  فضای  در  اخیر  روزهای  در  که 
خصوص  به  و  قضا  و  حقوق  عرصه  فعاالن 
از  رضایت  درباره  دادگستری  وکالی 
شد،  انجام  قوه  پیشین  روسای  عملکرد 
رضایتمندی،  میزان  بیشترین  صدر  در 
محسنی اژه ای آرا را دریافت کرده و پس 
از او، مرحوم آیت الله شاهرودی توانسته 
را  قوه  با  مرتبطان  و  فعاالن  نظر  است 
ندارد  گفتن  جای  البته  و  کند  جلب 
در  رییسی  ابراهیم  و  یزدی  مرحوم  که 
روسای  از  رضایتمندی  میزان  پایینترین 

اند. گرفته  قرار  قوه،  سابق 
اول  تراز  مسئول  هم  دیگر  بیان  به 
قضاییه  قوه  رئیس  عملکرد  از  کشور 
مرتبط  فعاالن  هم  و  دارد  رضایت  ابراز 
و  همکاران  از  وکال،  مانند  که  قوه  این  با 
هستند. قضا  دستگاه  دائمی  مراجعان 
شروع  خودمان  از  را  تغییر  ای:  اژه 

کنیم
که  ای  نسخه  هر  دارد  اصرار  ای  اژه 
فساد  با  مقابله  مانند  مسایلی  برای 
تصرفات  یا  زمینها  کاربری  تغییر  یا 
های  دستگاه  توسط  اراضی  غیرمجاز 
و  خواری  ساحل  عنوان  به  که  دولتی 
ها  رسانه  در  کوهخواری  و  رودخواری 
ابتدا  باید  پیچد،  می  است،  شده  معروف 

شود. اجرایی  قضاییه  قوه  در 
که  ابتدایی  ماههای  در  او  چند  هر 
اعالم  بود،  شده  قوه  ریاست  اتاق  وارد 
قضاییه،  قوه  در  واقعی  تغییرات  کرد 
تغییر  بلکه  نیست،  عملکرد  آمار  در  تغییر 
جامعه  در  عدالت  دستگاه  اثربخشی  در 
شاخصه  با  باید  را  اثربخشی  این  و  است 
ها،  پرونده  ورود  شدن  کم  جمله  از  هایی 
ها  پرونده  به  رسیدگی  زمان  شدن  کوتاه 
افزایش عدالت قضایی  از  و رضایت مردم 

سنجید. باید  جامعه  در 
و  واقعگرایانه  چنین  این  نگاهی 
اژه  دهد  می  نشان  عملکرد،  بر  مبتنی 
قوه،  این  در  بنیادین  تغییرات  به  ای 
این  در  گذشته  سال  او  است.  بسته  کمر 
قوه  در  هنوز  می کنم  اعتراف  گفت:  باره 
اگر  نکرده ایم،  ایجاد  تحولی  قضائیه 
نبود،  قوه قضائیه  به  ورودی  کاری کردیم 
و  آمد  پایین  بسیار  پرونده ها  و  شد  کم 
باال  مردم  و رضایت  کوتاه شد  رسیدگی ها 

کردیم. ایجاد  تحولی  رفت 
فکر  به  که  است  درست  افزود:  وی 
ما  عمال  اما  نوشتیم  هم  سندی  و  هستیم 
تالش  کنید  فرض  نکردیم.  ایجاد  تحولی 
کنیم  آزادی  را  زندانی  تعدادی  می کنیم 
را  شدند  محکوم  که  زندانی  تعدادی  خب 
می دهیم  مشروط  آزادی  می کنیم،  عفو 
اتفاق  زمانی  تحول  نیست.  تحول  این  اما 
نداشته  زندانی  کنیم  کاری  که  افتد  می 
حکم  اگر  اما  نرود.  زندان  کسی  و  باشیم 
مشروط  آزادی  یا  کنیم  عفو  و  دهیم 
اما  نیست  بد  که  است  درست  بدهیم 

نیست. هم  تحول 
کارشناسی  اقدامات  به  ای  اژه  توجه 
پشت  از  بارها  او  تا  شده  باعث  واقعی  و 
واقعی  تغییرات  دنبال  کند  اعالم  تریبون 
در جهت مصالح جامعه است و شعارهای 
برنمی  را  نمایشی  اقدامات  و  پرکن  دهان 
با  مبارزه  امر  در  او  مثال  عنوان  به  تابد. 
دستگاه  نباید  است  معتقد  کاال  قاچاق 

باشد. پوپولیستی  کار  دنبال  قضایی 

با  مبارزه  در  گفت:  باره  این  در  وی 
پوپولیستی  کارهای  دنبال  به  قاچاق 
نباید  مطلقًا  و  نیستیم  ظاهری  و 
دنبال  به  باید  بلکه  کرد  جنجال آفرینی 
کنیم  تالش  و  باشیم  مسأله  واقعی  حل 
گرفتار  است  درازی  سالیان  که  معضلی 
حل  می زند  ضربه  کشور  به  و  شده ایم  آن 

نکنیم. رها  هم  را  کار  و  شود 
شروع  بر  قضاییه  قوه  رئیس  اصرار 
در  تا  شده  باعث  قوه،  این  از  تغییر 
رفع  به  مردم  اعتماد  اخیر،  ماههای 
تصرفات  توقف  جمله  از  مسایلی 
بیش  ملی  های  عرصه  از  دولتی  غیرمجاز 

شود. جلب  گذشته  از 
قضاییه  قوه  عملکرد  درباره  اخیرا  او 
به مردم اعالم کرده است: »سالیان سال 
در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  از  است 
محدود  و  سواحل  رودخانه ها،  سواحل 
تخریب  برای  می بریم.  رنج  مردم  کردن 
از خودمان شروع  و ساز غیرمجاز  ساخت 
دولت  طرف  از  هم  نیرو  وزارت  و  کردیم 

کرد.« شروع  را  تخریب  کار 
با  هم  گذشته  سال  ای  اژه  محسنی 
بانگ بلند اعالم کرد نباید هیچ کس حق 
تغییر کاربری اراضی را داشته باشد. این 
مانند  نهادهایی  شامل  قطعا  »هیچکس« 
و  دهیاری  و  شهرداری  دادگاه،  و  قاضی 
ادارات  و  استانداریها  فرمانداریها،  حتی 
بیان  به  شود.  می  کشاورزی  جهاد  کل 
تغییر  درباره عدم  را  ای حجت  اژه  دیگر، 
کرده  تمام  همه  به  اراضی  کاربری  در 

است.
10 سال  باره گفت: حداقل  این  او در 
تغییر  قانون  اصالح  به  نسبت  که  است 
هشدار  و  می زنم  فریاد  اراضی  کاربری 
صدور  حق  احدی  من  نظر  از  می دهم. 
اما  ندارد  را  اراضی  کاربری  تغییر  مجوز 
دستگاه ها  حمایت  با  دهیاران  و  شوراها 
2 میلیون  اقدام به صدور مجوز می کنند. 
پرونده های  شاکی  نفر  هزار   500 و 
این  بودند؛  مجاز  غیر  مالی  موسسات 
فراوانی  گرفتاری های  ما  برای  پرونده ها 

. شتند ا د
قضا دستگاه  در  پذیری  مسئولیت 

بود  آمده  بسیار پیش  اخیر  در سالهای 
کاظمی  زهرا  مانند  متهمانی  بعضا  که 
قوه  ضابطان  اختیار  در  بهشتی  ستار  یا 
اند  بوده  قضایی  مقامات  یا  قضاییه 
آمده  پیش  تلخ  حوادثی  برایشان  که 
حتی  دارد  اصرار  ای  اژه  محسنی  بود. 
ضابط  اختیار  در  متهم  که  مواقعی  در 
یا  پلیس  نیروهای  جمله  از  قضایی 
را  قاضی  باید  است،  امنیتی  دستگاه 
متهم  برای  که  دانست  اتفاقی  مسئول هر 

افتد. می 

های  بخشنامه  صدور  بر  عالوه  او 
از  رسما  باره،  این  در  اداری  و  قضایی 
به  هم  ای  رسانه  های  تریبون  پشت 
هرنوع  است  داده  هشدار  خود  همکاران 
و  بپذیرند  باید  را  متهم  درباره  مسئولیتی 

باشند. پاسخگو 
گفت:  باره  این  در  ای  اژه  محسنی 
بازرسی ها،  تحقیقات،  در  دادستان ها 
ضابطان  کار  بر  بازجویی ها  و  جلب 

خدای  که  نشود  اینگونه  و  کنند  نظارت 
کار  یک  به خاطر  ما  زحمات  همه  ناکرده 
حکم  زمان  در  دادستان ها  برود.  بین  از 
زمان  در  و  بازرسی  به  حکم  جلب،  به 
زیرمجموعه  به  نسبت  بازجویی،  و  تحقیق 
کاری  تا  باشند  داشته  نظارت  ضابطین  و 
متهمی  ندهد.  رخ  قانون  و  شرع  خالف 
رافع  میگیرد  قرار  ضابط  اختیار  در  که 

نیست. قاضی  مسوولیت 
افزود:  اژه ای  محسنی  االسالم  حجت 
کار  این  قاضی  نظارت  تحت  باید  ضابط 
بیافتد مسولیت  اتفاقی  دنبال کند، هر  را 
که  کنید  بازدید  و  ونظارت  است  قاضی  با 
اگر ده روز متهمی در اختیار ضابط است 

او چه گذشته است؟ به  این مدت  در 
می  مشخص  روشنی  به  نکته  این 
سوی  از  فراقانونی  اقدامات  زمان  کند 
و  رسیده  سر  به  قضایی  ضابطان  برخی 
به  منجر  ضابطان  اشتباه  عملکرد  اگر 
نظام  گردن  به  هزینه  که  شود  خطایی 
قضایی  مسئول  آنها،  بر  عالوه  بگذارند، 

باشد. پاسخگو  باید  نیز  پرونده 
قضات عملکرد  بر  دائمی  مراقبت 

به  هم  این  از  پیش  ای  اژه  محسنی 
در  بود  داده  هشدار  قضایی  مقامات 
هر  و  کنند  دقت  بیشتر  بازداشتها  روند 
تحقیقات  و  پرونده  مالحظه  بی  را  کسی 
رئیس  نیندازند.  زندان  به  استعالم،  و 
نگویید  است:  گفته  قضایی  دستگاه 
ندارد.  اشکالی  که  بازداشت  شب  یک 
و  تحقیق  دنبال  بعد  نکنید  بازداشت  اول 
استثنایی،  موارد  در  مگر  بروید  استعالم 
زندگی  بازداشت  شب  یک  وقتها  گاهی 

کند. می  رو  و  زیر  را  طرف 
زبان  و  ذهن  از  سخنان  این  مسلما 
نزدیک  از  خود،  که  گذرد  می  کسی 
برای  که  است  بوده  مشکالتی  شاهد 
آمده  وجود  به  بازداشتی  افراد  خانواده 
بازداشت،  شب  یک  دلیل  به  بعضا  و 
و  فردی  مشکالت  دومینوی  قطعات 
اند  فروافتاده  هم  سر  پشت  خانوادگی 
بازگشتی  غیرقابل  نقطه  به  را  فرد  تا 
او  زندگی  به  جدی  صدمات  و  برساند 
به  رهنمودها  این  چنانچه  اگر  کند.  وارد 
شود،  دنبال  قضا  دستگاه  در  جدی  طور 
روند  در  کمتری  آسیب  شهروندان  قطعا 

دید. خواهند  دادرسی 
ارائه  در  قضایی  دستگاه  رئیس  لحن 
مقامات  خصوص  به  قضات  به  رهنمود 
ارائه  و  نصیحت  از  اوقات  گاهی  دادسرا، 
طریق عبور کرده و تبدیل به سرزنش می 
به  گذشته،  سال  در  اژه  محسنی  شود. 
قضایی  مسئوالن  خصوص  به  و  قضات 
لزوم  به  نسبت  داد  دستور  دادسرا 
نظارت  بیشتری  دقت  با  افراد  بازداشت 

را  فردی  اول  اینکه  گفت:  او  کنند. 
بازداشت کنیم و بعد تازه به دنبال مدرک 
دستگاه  است.  اشتباه  بگردیم  جرم 
ارائه  را  جرم  مدارک  تمام  باید  نظارتی 

. کند
و  حساب  با  البته  قضاییه  قوه  رییس 
حساسیت  به  توجه  با  که  معمول  کتاب 
باید  قضایی،  دستگاه  رسالت  و  ماموریت 
حتی  شود  آن  به  نسبت  بیشتری  دقت 

با  فردی  برخوردهای  انعکاس  به  نسبت 
خود  وظایف  انجام  زمینه  در  که  افرادی 
کرده  اقدام  اند،  کرده  قصوری  یا  تقصیر 

. ست ا
برای  سرزده  صورت  به  که  زمانی  او 
از  یکی  وارد  جاری  روندهای  از  بازدید 
با  و  شد  تهران  قضایی  های  مجتمع 
آن  ارجاع  مسئول  نزد  پرونده  انباشت 
مجتمع قضایی مواجه شد، از او خواست 
به  مردم،  پرونده  چرا  بدهد  توضیح  تا 
تعیین  و  مانده  نزدش  بالتکلیف  صورت 
یا  دادگاه  شعبه  کدام  کند  نمی  تکلیف 
و  کند  رسیدگی  موضوع  به  باید  دادسرا 
را  یادشده  مسئول  توضیح  که  هنگامی 
به  ها  رسانه  مقابل  نیافت،  کننده  قانع 
سوی  از  کمتر  که  اقدامی  زد.  تشر  او 
قطعا  بودیم.  شاهد  قضاییه  قوه  مسئوالن 
برخوردهای  گذشته  روسای  زمان  در 
می  انجام  متخلف  افراد  با  قانونی 
چنین  مردم،  مقابل  در  کمتر  ولی  شد 
شد  می  بیان  عیان  شکل  به  مسایلی 
به چالش  با  ترجیح می دهد  ای  اژه  ولی 
به  نسبت  مردم  پیشفرضهای  کشیدن 
شهروندان  به  متخلفان،  را  برخورد 
و  اداری  روند  بر  نظارت  دهد  اطمینان 
گذشته  از  تر  جدی  محاکم  در  قضایی 

دارد. ادامه 
با  برخورد  در  قضا  دستگاه  رییس 
انجام  در  )یاتقصیر(  قصور  که  مسئولی 
چه  با  گفت:  بود،  کرده  خود  وظیفه 
نگه  خود  پیش  را  پرونده ها  مجوزی 
مسئول  نمی دهید؟  ارجاع  و  می دارید 
را  رویه  این  باید  ماه  یک  ظرف  مربوطه 
به  نسبت  صورت  غیراین  در  کند  اصالح 
تعارف  کسی  »با  شود،  اقدام  او  تغییر 

» نداریم. 
این خبر، جمالت  انتشار  در  نکته مهم 
روندها  اگر  است،  ای  اژه  هشدار  پایانی 
تمایل  بی  یا  ناتوان  فرد  نشد،  اصالح 
قوه  و  کند  تغییر  باید  روند،  اصالح  به 

ندارد! تعارف  کسی  با  قضاییه 
چنین  این  ادبیاتی  رسد  می  نظر  به 
است  شده  باعث  گرانه  مطالبه  و  بنیادین 
در  روندها  برخی  گذشته،  ماههای  در 
تعیین تکلیف  و  آرا  از جمله صدور  محاکم 

کند. پیدا  بیشتری  سرعت  ها  پرونده 
است  رفته  پیش  جایی  تا  کار  حتی 
در  همچنین  و  بخشنامه  در  ای  اژه  که 
نهاد  از  است  خواسته  قضات  از  تریبون 
ممکن  که  جایی  تا  موقت«  »بازداشت 
استفاده  قضایی  های  تامین  در  است 
قضایی  همکاران  به  خطاب  او  نکنند. 
است  مقدور  که  آنجا  تا  گفت:  خود 
بازداشت  قرار  صدور  از  نیست  الزم  و 
ها  بازداشتگاه  در  اگر  شود.  پرهیز  موقت 

مسئولیت  بیفتد  متهمین  برای  اتفاقی 
است. قاضی  پای 

مشخص  روشنی  به  آخری  عبارت 
تمام  قضات  بر  را  حجت  ای  اژه  کند  می 
برای  مشکل  بروز  صورت  در  که  کرده 
به سر می  موقت  بازداشت  در  که  متهمی 
دیگری  قاضی  میز  پای  باید  قاضی  برد، 
قرار  درصدور  خود  عملکرد  پاسخگوی 

باشد. موقت  بازداشت 

عدالت  گسترش  به  جامعه  تشویق 
میمی تر

قوه  رئیس  موثر  اقدامات  دیگر  از 
گسترش  به  جامعه  تشویق  قضاییه، 
از  ای  نمونه  است.  ترمیمی  عدالت 
فراخوانی  به  توان  می  را  موضوع  این 
امسال  ماه  فروردین  که  دانست  مرتبط 
و  شد  عنوان  ای  اژه  محسنی  سوی  از 
و  نیکوکاران  از  قضاییه  قوه  رئیس  آن،  در 
امور  تمشیت  امر  در  تا  خواست  دلسوزان 
تحمل  دوره  در  چه  محکومان  و  زندانیان 
بازگشت  و  بازپروری  دوره  در  چه  و  کیفر 
یاری کنند. را  به جامعه، دستگاه قضایی 
باره گفت:  این  در  رئیس دستگاه قضا 
و  دلسوزان  خیرین،  روی  به  را  زندان  در 
ظرفیت های  از  کنید.  باز  نظران  صاحب 
اشتغال  زندانیان،  اصالح  برای  مردمی 
زندان  در  گشایش  و  زندانیان  بیشتر 

بگیرید. کمک 
هرساله  که  عمومی  فراخوان  این 
مراسمی  با  اندیشان  نیک  سوی  از 
مبارک،  ماه  شبهای  در  گلریزان  مانند 
موثر  ای  گونه  به  امسال  بود،  همراه 
محکومان  چشمگیر  آزادسازی  موجب 
خصوص  به  حیات  سلب  مجازاتهای  به 
مالی  جرایم  زندانیان  همچنین  و  قصاص 
این  آزادی  خبرهای  که  شده  غیرعمد 
می  منتشر  ها  رسانه  از  روز  هر  محکومان 

. د شو
از  ترمیمی  عدالت  صدمات  البته 
قضایی  دستگاه  در  فساد  امکان  جمله 
پارتی  و  ها  کارچاقکن  حضور  احتمال  و 
مشکالتی  از  دیگری  بخش  نیز  بازها 
عدالت  رویکرد  است  ممکن  که  است 
این  در  باشد.  داشته  دنبال  به  ترمیمی 
همکارانش  به  ای  اژه  محسنی  نیز  رابطه 
و  بازی  پارتی  از  که  است  داده  هشدار 
گفت:  او  کنند.  دوری  پذیری  سفارش 
حقوق شان  پیگیری  برای  نباید  مردم 
باشند؛  پارتی  دنبال  عدلیه  دستگاه  در 
داشته  وجود  هم  مورد  یک  اگر  حتی 

نیست. قضائیه  قوه  زیبنده  باشد 
ای  اژه  محسنی  رسد  می  نظر  به 
قوه  متن  از  برخاسته  فردی  عنوان  به 
دادستانی  تا  دادیاری  از  که  قضاییه 
تجربه  سال   40 حدود  در  را  کشور  کل 
می  است،  کرده  تجربه  خود  قضایی 
تحوالت  مصدر  آینده  ماههای  در  تواند 
که  ای  قوه  قوه قضاییه شود.  در  بنیادین 
اندازی در  به پوست  نیاز  به نظر می رسد 
پیش  سالها  از  آن  بطئی  و  سنتی  ساختار 
حساسیت  چون  ولی  شد  می  احساس 
است،  زیاد  بسیار  کارها  حجم  و  امور 
وجود  آن  در  ناگهانی  تغییرات  امکان 

► ندارد.      و  نداشته 

مرور عملکرد دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه 

●  کارنامه یکسال اژه ای در قوه قضاییه؛ از هشدار به همکاران تا گسترش عدالت ترمیمی    ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
09۱2762۵987   

نقاط حادثه خیـز و توسعه 
فرهنگ گردشگری!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
از وزیر محترم راه و شهر سازی و سایر دست اندرکاران پروژه 
یک  تقریبًا  پنهان،  چه  شما  از  نیست  پنهان  ای،  جاده  های 
تقاطع  به قول مهندسین جان،  یا  دهه قبل ساخت یک روگذر 
و  اینکه هم سن  وجود  با  و  آغاز شد  ما  والیت  در  غیر همسطح 
این  هستند،  ابتدایی  چهارم  کالس  االن  پروژه  این  های  سال 

کند!  می  تاتی  تاتی  کماکان  و  است  نیفتاده  راه  هنوز  پروژه 
پروژه  ساخت  شدن  طوالنی  به  مان  والیت  در  ما  چند  هر 
تکمیل  عدم  ولی  نیست  ماللی  و  داریم  عادت  شهری  های 
این پروژه الکردار، جان و سالمت مردم را نشانه رفته و همین 
هفته در تصادف یک خودرو در محل احداث این پروژه دو نفر 

دیدند!  آسیب  شدت  به  نیز  نفر   5 و  شدند  فوت 
و هیچ ربطی  اذعان داشت مرگ حق است  باید  این حال  با 
به پروژه های نیمه کاره و ارابه های مرگ تولیدی ایران خودرو 
در  عده  یک  دوباره  حادثه  این  بروز  از  بعد  ولی  ندارد،  سایپا  و 
که  اند  انداخته  راه  دودور  دادار  مجازی  غیر  و  مجازی  فضای 
به  پروژه  این  چرا  ندارد،  ارزشی  برایتان  مردم  جان  دانم  نمی 
هاپولی  را  بودجه  قبلی  پیمانکاران  رسد،  نمی  برداری  بهره 
روند  شدن  طوالنی  از  اینکه  خالصه  و   ... کذا  و  کذا  و  کردند 

اند! کرده  گالیه  پروژه  این  ساخت 
جهل  و  افراد  گاهی  آ نا  از  ناشی  عمدتًا  ها  گالیه  این  البته 
نسبت دوراندیشی مسئوالن در دور نمای مدیریت پروژه هایی 
پیشبرد  در  راسخ مسئوالن  عزم  در  و خللی  است  این دست  از 
این   ... و  آموزشی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  اهداف 

ساخت! نخواهد  وارد  ها  طرح  دست 
راهبرد  برخی  پذیرش  در  عمومی  افکار  تنویر  که  آنجا  از  اما 
انکار  اصل  یک  شهری،  نوین  مدیریت  در  شده  اتخاذ  های 
از  زوایایی  بررسی  به  مالوف   و شیوه  به رسم معهود  پذیر است 
جانمایی صحیح پروژه و ضرورت اطاله ساخت آن می پردازیم  

الله: برکت  علی 
کاره  نیمه  پروژه  پروژه:  و  بیمارستان  صحیح  جانمایی  الف: 
بیمارستان شهر فاصله بسیار کمی  و  آباد  غیر هم سطح فاضل 
برسد،  دیر  هم  آمبوالنس  اگر  حتی  که  جایی  تا  دارند  هم  از 
کولبری  صورت  به  دیدگان  حادثه  و  مجروحان  انتقال  امکان 
از  یکی  اندیشی   دور  این  فلذا  است!  پذیر  امکان  اورژانس  به 
نکاتی است که مردم عادی از درک عظمت و کاربرد آن عاجزند 
پروژه  ساخت  اصلی  علت  که  کرد  می  فکر  کسی  کمتر  شاید  و 

است؟! بوده  چه  بیمارستان  کنار  در 
این  در  که  مسافرانی  قطعًا  گردشگری:  فرهنگ  توسعه  ب( 
متخصص  پزشک  نبود  دلیل  به  شوند  می  سانحه  دچار  محور 
عالف  بیمارستان  در  روزی  چند  مناسب،  پزشکی  امکانات  و 
به  گردشگری،  های  جاذبه  نزدیکی  به  توجه  با  و  بود  خواهند 
کبود وال، آبشار تمام خزه ای، رودخانه زرین گل، دهنه های 
شهر  دیدنی  جاهای  سایر  و  گل  زرین  و  آباد  محمد  گردشگری 
درآمد  و  گردشگری  توسعه  به  داستان  این  و  زد  خواهند  سری 

کرد! خواهد  کمک  شهر  پایدار 
این  تکمیل  عدم  دالیل  از  دیگر  یکی  بودجه:  دریافت  پ: 
اورژانس  تکمیل  بودجه  دریافت  به  سال،  ده  از  بعد  پروژه 
اورژانس  پنهان  چه  شما  از  دارد.  ارتباط  شهر  بیمارستان 
عمله  درگیر  که  است  سالی  چهار  سه  نیز  ما  والیت  بیمارستان 
و بنا است و پروژه ای که قرار بود، یک ساله آماده شود، االن 
جنگ  و  بودجه  کمبود  و  تحریم  دلیل  به  که  است  سال  چهار 
روسیه و اوکراین و سایر عوامل محیطی و زیست محیطی روی 
برداری  بهره  به  همسطح  غیر  پروژه  این  اگر  فلذا  است!  هوا 
و  شد  خواهد  کم  اورژانس  به  مراجعین  میزان  قطعًا  برسد، 
نمی  پرداخت  ها  زودی  این  به  اورژانس  تکمیل  جهت  بودجه 

شود! 
باشیم! بین  واقع  هایمان  انتقاد  در 

ر ـُ َتَلنگ

اشاره  ◄     اختصاصی گویه - 
علی  آقای  که  است  وگویی  گفت  رو  پیش  متن 
تجارت  و  صنعت  صفحه  دبیر  انبوهی   عبدی 
صنفی  انجمن  دبیر  غیاثی  عباسعلی  دکتر  با 
انجام  خودرو  فروش  از  پس  خدمات  های  شرکت 
از  بسیاری  تواند  می  مصاحبه  این  است.  داده 
خودروها  امداد  از  خود  ذهن  در  که  سواالتی 
شرح  وگوبه  گفت  کامل  متن  دهد.  پاسخ  دارید 

 . ست یرا ز
باشد  افتاده  اتفاق  هم  شما  برای  شاید   : گویه 
مشکل  به  شما  ماشین  و  باشید  جاده  در  که 
به  شوید  می  مجبور  شود.  خراب  و  برخورد 
هرچه  تا  بزنید  زنگ  خودرویی  امداد  های  شرکت 
تقدیر  هر  به   برسد.  خودرویتان  داد  به  زودتر 
و  فروش  از  پس  خدمات  قانونی  جایگاه  و  کارکرد 
این که مجموعه ای دولتی و یا خصوصی هستید 
چه  تان  مجموعه  اعضای  همچنین  و  بفرمایید  را 

هستند؟  کسانی 
پس  خدمات  های  شرکت  قانونی  جایگاه  پاسخ: 
یک  صنفی،  های  انجمن  همه  مثل  خودرو  فروش  از 
مجموعه )NGO( می باشد که در حقیقت خصوصی 
و  شده  تشکیل   76 سال  نیست.  دولتی  و  است 
پس  خدمات  های  شرکت  از  تعدادی  آن  اعضای 
گفت  شود  می  تقریبا  هستند.  خودرویی  فروش  از 
خودرو  فروش  از  پس  خدمات  های  شرکت  بیشتر 
شروع  عضو   8  ،7 با  کنم  می  فکر  هستند.  ما  عضو 

داریم. عضو   20 االن  و  کردیم 
گویه : ساز و کار نظارت هم دارید؟ 

هستند  عضومان  که  اعضایی  بر  ما  که  این  پاسخ: 
هایی  سازمان  اما  نیست  گونه  این  کنیم  نظارت 
نظارت  فروش  از  پس  خدمات  های  شرکت  کار  بر 
که  ایران  واستاندارد  کیفیت  بازرسی  شرکت  دارند. 
بر  باشد  می  صمت   وزارت  مشورتی  و  نظارتی  بازوی 
وزارت صمت،  بازرسی  دارد. همچنین  نظارت  ها  آن 
ها  شرکت  برعملکرد  نیز  استاندارد  ملی  سازمان 

. دارند  نظارت  آنها  به  وابسته  های  ونمایندگی 
نام یدک  با پدیده ای مواجهند به  : مردم  گویه 
کش که هر وقت به امداد جو می رسند سواالتی 
هزینه  و  آورند  می  وجود  به  امدادجو  ذهن  در  را 
بر  آیا  کنند  می  دریافت  نیز  را  باالیی  بسیار  های 
بفرمائید  همچنین  و  دارید  اشراف  آنها  کرد  کار 

باشد؟ می  چگونه  ها  تعرفه 
سایپا  خودرو  امداد  بزرگ  شرکت  دو  ما  پاسخ: 
به  باید  قاعدتا  که  داریم  خودرو  ایران  وامداد 
تشکیل  از  قبل  کنند.  رسانی  خدمات  محصوالتشان 
بودند  کسانی  کشور  های  جاده  در  ها،  شرکت  این 
تشکیل  از  بعد  دادند.  می  خدمت  نیاز  مواقع  در  که 
این دو شرکت، کار امداد حالت رسمی تر یافت و زیر 
نظر معاونت راهداری وزارت راه قرار گرفتند. شرکت 
حمایت  قانون  برابر  رسمی،  خودرو  امداد  های 
است  خاص  قانون  که  خودرو  کنندگان  مصرف  از 
شرکت  قانون،  برابر  هستیم  موظف  ما  گرفتند.  شکل 
به  و  کنیم  ایجاد  را  فروش  از  پس  خدمات  های 
ما شرکت  با  محصوالت آن، خدمات بدهیم. همزمان 
های  شرکت  گرفتند .  شکل  نیز  ای    متفرقه  های 
ای  جلسه  طی  بودند  راه  وزارت  نظر  زیر  که  رسمی 
شدند.  واگذار  صمت  وزارت  به  جمهوری  ریاست  با 
وزیرقبلی صمت   اما سه  نوشته شد  نیز  دستورالعملی 
خالصه  دستورالعمل  نیز  اخیرا  نکردند .  تایید  را  آن 
اتحادیه های شهرستان  اختیار  در  و  نوشته شده  ای 
که  دارند  ای  ضابطه  ها  اتحادیه  است.  قرارگرفته  ها 
15 نفر برسد که  باید به  اتحادیه اعضایش  مثال فالن 
حدنصاب،  به  اعضا  نرسیدن  دلیل  به  جاها  خیلی 
امداد  حاضر  درحال  نگرفتند .  شکل  ها  اتحادیه 
واگذار شده  وزارت صمت  به  از شهر  و خارج  شهری 
بندی  تقسیم  صورت  این  به  است.  نشده  تفکیک  و 
مثال  دادند  ای  اتحادیه  به  شهری  هر  در  که  کردند 
اتوسرویس  و  داران  تعمیرگاه  اتحادیه  به  تهران  در 
درحال  ندارند.  اتحادیه  هم  شهرها  خیلی  دادند.  ها 
یا خیر،  حاضر عده ای کار می کنند که مجوز دارند 
و  خودرو  ایران  سایپا،  شرکت  سه  دانیم.  نمی  ما 
رانی  اتومبیل  و  جهانگردی  کانون  خودرو  امداد 

هستند.  ما  نظر  زیر  است  دولتی  که  ایران 
ما  به  متفرقه  های  خودرو  ازامداد  زیادی  شکایات 
می رسد که معموال به آن ها رسیدگی نمی کنیم زیرا 

نیست.  مان  اختیارات  در حیطه 
و  سر  خیلی  که  بگویم  گونه  این  ها  تعرفه  درباره 
ما  کنند.  رسیدگی  باید  ها  اتحادیه  و  ندارد  سامان 

اتحادیه  یک  نظر  زیر  همه  که  شدیم  پیگیر  آنقدر 
ما  با  وزارت صمت  اما دوستان  بگیرند  قرار  سراسری 

نکردند. همکاری 
خودروها  امداد  مشکالت  از  یکی   : گویه 
علی  کاری  تعمیر  نه  است  امدادگر  کاری  تعویض 
و  شود  می  داده  محل  در  تعمیر  وعده  آنکه  رغم 
به  منجر  جزئی  خرابی  یک  شود  می  دیده  گاهی 

هم  کسی  و  گردد  می  سیستم  یک  کل  تعویض 
خودم  برای  است؟  اینگونه  چرا  نیست  گو  پاسخ 
یک  تعویض  به  نیاز  که  آمده  پیش  مرتبه  چندین 
گفتند  اما  بوده  جزئی  هزینه  با  کوچک  قطعه 
هست؟  اینگونه  چرا  شود  عوض  بنزین  پمپ  باید 
ندارم.  جوابی  مورد  این  برای  واقعا  من   : پاسخ 
شرکت  فنی  های  توصیه  طبق  رسمی  امدادگران 
عدم  درصورت  ولی  میکنند  عمل  خودرو  سازنده 
تا  بدهید  اطالع  ناظرین  به  توانید  می  رضایت 

شود.  رسیدگی 
خوروسازان  توسط  خودروهایی  گاهی   : گویه 
داشتن  رغم  علی  که  گردد  می  خریدار  تحویل 
هم  شوند  می  مواجه  مشکل  با  وقتی  گارانتی 
باشند  اشکال  رفع  منتظر  باید  طوالنی  مدت 
بعد  شود  می  گرفته  تحویل  خودرو  هم  وقتی 
ایرادهای  یا  بر می گردد  اشکال  روز همان  دوسه 
کجاست  کار  اشکال  آید  می  وجود  به  دیگری 
نمایندگی  که  شویم  می  متوجه  مواقع   ؟برخی 
جایگزین  را  خارجی  کیفیت  بی  جنس  مربوطه 

؟ دارد  وجود  سازوکاری  چه  موارد  این  در  کرده 
باشند  گاه  آ مردم  ها،  گارانتی  درخصوص  پاسخ: 
بسته  و  باز  غیر،   توسط  گارانتی  از  قبل  ماشینی  اگر 
موارد  بعضی  شود.  می  خارج  گارانتی  از  دیگر  شود 
چرخ  از  را  ماشینی  اگر  مثال  دارد  آموزش  به  نیاز 
باز و بست کنند کیسه  را  باید چرخ عقب  ببرند  عقب 
دوباره  شود  باز  اگر  باشند،  بسته  باید  هوا  های 
عوض  بخواهد  ای  قطعه  اگر  یا  و  گیرند.  می  هزینه 
دهند  قرار  کیفیت  باهمان  قطعه  همان  از  باید  شود 
ماشین  خواهید  می  خاص  تعمیرگاهی  شما  اگر  یا  و 
باید  صورت  این  درغیر  ببرند  جا  همان  باید  ببرید  را 
را  اینها  ببرند.  مجاز  نمایندگی  تعمیرگاه  به  را  ماشین 

مامربوط  و  امدادخودروها  به  فقط  بدانند.  باید  مردم 
وجود  مسائلی  چنین  هم  دیگر  صنوف  در  نیست. 

است.  آمده  پیش  ما  برای  و  دارد 
آمدن  وجود  به  شاهد  قبل  سالهای   : گویه 
امداد  اصطالح  به  شدیم  خدماتی  مراکز 
هم  آخر  در  که  بودند  خصوصی  که  خودرویی 
به  کردند  شروع  و  برآمدند  کجا  از  نشد  معلوم 
از آن طرف هزینه های  و  فروختن کارت عضویت 
زاویه  دیگر  طرف  از  و  کردند  دریافت  میلیاردی 
پیدا  دولتی  خودروهای  امداد  با  تندی  های 
؟تکلیف  شد  اینگونه  که  افتاد  اتفاقی  چه  کردند 
کشیده  کجا  به  مردم  از  میلیاردی  های  دریافتی 

؟ شد 
این  فریب  و  باشند  هوش  به  باید  مردم  پاسخ: 
مثال  که  نخورند  را  کالهبرداران   های  تماس  گونه 
اگر ماشین شما کارت طالیی یا کارت امداد نداشته 
نداشتن  خاطر  به  هیچوقت  پلیس  شود.  می  توقف   ،
باید  سازمانی  کند.  نمی  توقیف  را  ماشینی  امداد 
اما  باشد  ها  کالهبرداری  گونه  این  پاسخگوی 
اوضاع  این  به  کردیم  تالش  ما  نیست.  سازمانی 
توسط  دوستان  از  خیلی  نشد.  اما  دهیم  سروسامان 
سیما  و  صدا  به  حتی  شدند  گزیده  خودروها  امداد 
گاه  آ مردم  تا  بگیرید  مصاحبه  ما  از  که  نوشتیم  نامه 
شوند اما این کار را نکردند . حتی کارت های جعلی 
آنها  و  بودند  فروخته  سیما  و  صدا  کارکنان  به  امداد 
قیمت  و  داریم  سامانه  خودمان  ما  شدند.  گزیده  نیز 
اسنپ  همچون  کنیم.  می  صادر  فاکتور  و  دهیم  می 
به  را  و ماشین  امداد گر  نام  و  عمل می کنیم. قیمت 

کنیم. می  اعالم  خواه  امداد 
درخصوص همکاری نکردن صدا و سیما بگویم که 
درست  شد  پخش  که  فیلمی  فالن  گفتیم  زدیم  زنگ 
ولی  است.  خودروها  امداد  بدنامی  باعث  و  نیست 
پاسخ ندادند اما صدا و سیما بایکی از افراد که ما از 
خودروها  امداد  خوانده  خود  رئیس  عنوان  به  ایشان 
 . بار مصاحبه  کرد وپخش کرد  یاد می کنیم چندین 
را می  ما  امداد خودرو های  آقا زمانی ماشین  همین 
خواباند و سایرسازمان ها  هم به او کمک می کردند 
نه ما، به آن سازمان ها می رفتیم راه نمی دادند اما 
او  گذاشتند.  می  فرد        آن  اختیار  در  مامور  حتی 

اعالم  گروهش  در  و  گرفته  شوکر  بود  وارد  خیلی  هم 
او  بگیرید.  آور  اشک  گاز  و  شوکر  بدهید  پول  کرده 
حمله  خودروها  امداد  به  ها  جاده  در  است  معتقد 
و  قرار گرفته  تاثیر  باالخره مردم هم تحت  و  می شود 

گرفتند. جعلی  کارت  و  دادند  پول 
ایران  در  خودرو  لوازم  از  تعدادی  چه    : گویه 
تولید می شود ؟آیا این لوازم امکان رقابت با نوع 
؟آنها  هستند  دارا  را  باال  کیفیت  با  البته  خارجی 
نظر  تحت  و  تخصصی  صورت  به  چگونه  موظفند 

؟ نمایند  چک  خودرا  کیفیت  سازمان  کدام 
سازان  قطعه  انجمن  از  باید  را  سوال  این  پاسخ: 

 . پرسید

صنفی  انجمن  راه  سر  بر  مشکالتی  چه   : گویه 
نظرتان  ؟به  دارد  وجود  فروش  از  پس  خدمات 
راهکارش چیست ؟ چه کمکی از ما برای رفع آن 

باشد؟ نمی  انجمن  انتظار  مورد 
انجمن  همه  عین  خب  نداریم  مشکلی  ما  پاسخ: 
مشورت  یا  و  نگرفتند  تحویل  را  ما  جاها  خیلی  ها 
بود  بینی کرده  پیش  را  این  که  قانون  رغم  به  نکردند 
. ما ارتباط خوبی با استاندارد و وزارت صمت داریم. 
اگر مشکلی هم داشته باشیم رسانه ای شدن آن کار 
به ما کمک  باید دولت و صدا سیما  بدتر می کند.  را 
کنند و اگر برنامه ای راجع به خدمات پس از فروش 
وهمچنین  بگیرند  مشورت  هم  ما  از  باشند  داشته 
باشند.  هماهنگ  ماهم  با  سازند  می  فیلمی  اگر 
به ما پاسخی ندادند  نامه نگاری ها  به رغم  متاسفانه 
دوست  فیلم  سازنده  یا  و  نبوده  شان  سلیقه  یا  حال 

است.  نداشته 
واحد  هزار   360   ،  1381 سال  آمار  طبق  ما 
ازآنها  واحد   2500 اکنون  هم  که   داشتیم   صنفی 
با   نمایندگی  تعداد  این  البته  هستند  ما  نمایندگی 
ها  تقریبا  زیربنا  و  مساحت  و  کار  نوع  و  کار  حجم 

کند.  می  برابری 
آموزش و مطلب ها در این باره باید از رسانه ملی 
چندانی  خواننده  شما  چون  برسد  مردم  گوش  به 

ندارید. 
با  کار  طرز  و  ببینند  آموزش  باید  نیز  امدادگران 
چیزهای  بدانند.  نیز  را  خارجی  های  ماشین  مدل 
نیاز  که  دارد  وجود  خارجی  های  ماشین  در  زیادی 
به آموزش به امدادگران دارند و مردم نیز باید از ساز 

باشند. داشته  اطالع  آنها  کار  و 
یدکی  لوازم  تولیدکننده  شرکتهای  آیا   : گویه 
به  را  خارجی  بازار  از  سهمی  باشند  توانسته  که 
؟چه  کنیم  می  مشاهده  را  دهند  اختصاص  خود 
به  باتوجه  ؟  دارند  کشور  برای  آوری  ارز  میزان 
این  در  قم  استان  سهم  قم  استان  بودن  صنعتی 

؟ چیست  تولید 
پاسخ: از انجمن قطعه سازان باید سوال کرد،  در 

حیطه کاری ما نمی باشد.
امداد  شرکت  یک  بخواهد  کسی  اگر   : گویه 
تواند  می  چگونه  نماید  دایر  فعالی  خودروی 

؟ کند  دریافت  را  الزم  مجوزهای 
باید  بگیرد  مجوز  بخواهد  کسی  اگر  االن  پاسخ: 
باشد.  می  اتحادیه  کدام  نظر  زیر  شهر  آن  در  ببیند 
)راست  داریم  خودرو  امداد   180 گفتند  می  زمانی 
امداد  با              ما اصال  دانم(.  نمی  را  آن  و دروغ 
خودرو ها کاری نداریم و فقط سه امداد خودروهایی 

هستند. عضوما  گفتم  قبال  که 
؟  دارد  نمایندگی  استانها  در  انجمن  آیا   : گویه 

اندازی  راه  خواهیم  نمی  و  نداریم  خیر  پاسخ: 
 . کنیم

انبوهی   عبدی  علی  وگواز  گفت 
► تنظیم برای چاپ :قراچورلو      

 رسانه ملی درآگاه سازی مردم همت بیشتری داشته باشد

●  همه چیز درباره شرکت های خدمات پس از فروش خودرو   ●

آگهی دعوت تبدیل سهام بی نام به بانام
در رعایت ماده 44 الیحه اصالحی قانون تجارت

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
ثبت  شماره  خاص(  )سهامی  آریا  کارامان  کیان 
مورخ   10103650607 ملی  شتاسه  و   11284
1401/03/24 ساعت 10 صبح در اجرای ماده 44 
کلیه  تبدیل  بر  مبنی  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه 
سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران 

شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت حداکثر 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به 
، خیابان ساحلی،  قم  نشانی  به  مرکزی شرکت  دفتر 
نبش کوچه 52 ساختمان وزرا واحد 5 مراجعه و اقدام 
نمایند. بدیهی است بعد ار انقضای تاریخ مذکور کلیه 

سهام بی نام شرکت باطل تلقی می گردد. 
هیات مدیره شرکت

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 به شماره انتظامی 927 ق 54 ایران 

پرونده کالسه 140104030011000397 به  16 مربوط 
بایگانی  شماره  )با   140104030011000397 کالسه   اجرایی  پرونده  موجب  به 
ازدواج:  له: حمیده محمدی، سند  – متعهد  اکبر استادیان  140100413( متعهد: علی 
شماره سند: 6805، تاریخ سند: 1385/10/24 دفتر خانه صادر کننده: دفتر خانه ازدواج 
شماره 4 شهر قم استان قم یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 به شماره انتظامی 927 
ق 54 ایران 16 با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ بهران متعلق به آقای علی اکبر استادیان 

بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

شاسی:  شماره   –  1398 مدل   – سفید  رنگ   –  405SLX – TU5 سواری  پژو 
 139B0164980 موتور:  شماره   -   NAAM31FE9KK902745

توضیحات مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری:
قیمت تعیین شده بر اساس اینکه اتومبیل آماده به کار و در حد مطلوب بوده و دارای بیمه 
شخص ثالث تا مورخ 1401/06/05 می باشد لحاظ گردید. کارشناسان رسمی دادگستری 
آقایان علیرضا هاشمی، احمد خدایاری و سید صادق رسولی خودروی مذکور را به مبلغ 
2/810/000/000 ریال )معادل دویست و هشتاد و یک میلیون تومان( ارزیابی نموده اند.
رانندگی استان قم،  و  پلیس راهنمایی  از  برابر وارده شماره 6459 مورخ 1401/04/07 
بدهی خودروی مذکور در شرکت ایران خودرو تسویه گردیده است، و مراتب فک رهن خودرو 
در راهور ثبت شده ولی مراحل فک رهن انجام نشده و طی مراحل مذکور بر عهده برنده 

مزایده می باشد.
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه 1401/04/22 در 

اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 طبقه فوقانی 
اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.

و  دویست  )معادل  ریال   2/810/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان(   میلیون  یک  و  هشتاد 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد. 
واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره  به  ثبت  سپرده 
هم  پرونده  بستانکار  حتی   ( باشد  می   965108576100000002171323512006
اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست 10 درصد را پرداخت نمائید( و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به 
شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه 

شد.  خواهد  واریز 
و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن 
بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر 
واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد 
شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است که 

فیش واریزی می بایست به نام شرکت کننده در مزایده باشد.)م الف 15389(
تاریخ انتشار آگهی: 1401/04/08

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم



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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 8 اجرای احکام مدنی قم به 
محکوم  نقوی  شاه  مهدی  علی  سید  علیه  ابادی  معین  رنجبر  راضیه  له  گردیده  ثبت  8/99ج/787  شماره 
بابت  10/235/609/764ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   313 پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
وجوه پرداختی توقیف مقدم در حق محکوم له و مبلغ 500/240/488ریال بابت نیم عشر پرونده توقیف 
از  ایشان  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  اجرا  نهم  شعبه  مقدم 
پالک ثبتی 6 فرعی از 10645 اصلی بخش 1 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده 
است.ضمنا 120 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پالک فوق به مبلغ پایه 28/205/000/000ریال به 
موضوع   9900787 بایگانی  به شماره  پرونده  در  ابالغیه  به  ، عطف  احترام  تقدیم  با  رسید.  خواهد  فروش 
ثبتی  پالک  و   355 و   353 پالک   23 شماره  کوچه   ، فاطمی  شهید  خیابان   ، قم  نشانی  به  ملک  ارزیابی 
و  گزارش  که  امد  عمل  به  بازدید   1400/11/18 مورخ  در   ، قم  یک  ثبتی  بخش  اصلی   10645  6 شماره 
براساس  و  امده  به عمل  بازدید  تقدیم میگردد. گزارش کارشناسی: مطابق  به شرح ذیل  نظریه کارشناسی 
ج/93  سری   090259 شماره  برگ  تک  سند  طبق  مسکنی  کاربری  با  نظر  مورد  ملک  الذکر  فوق  نشانی 
بخش  امالک  دفتر   419 267جلد  در صفحه  مرقوم  پالک  از ششدانگ  دانگ  مقدار سه   94/1/23 مورخ 

بنام سید علی مهدی شاه نقوی فرزند سید علی سلمان ثبت گردیده است. مطابق این سند  یک ثبتی قم 
باشد  می  جنوبی  صورت  به  احداثی  اعیانی  میباشد.  مترمربع   270/5 مساحت  به  پالک  عرصه  ششدانگ 
که طبقه زیرزمین به مساحت 172/5مترمبع طبقه همکف مساحت 162/5 مترمربع و طبقه اول و سرپله 
احداث  پارکینگ  همکف  طبقه  در  15/66مترمربع  مساحت  ضمنا   ، باشد  می  مترمربع   36 مساحت  به 
سرمایش  سیستم  است.  شده  بازسازی  که  بوده  سال   30 حدود  قدمتی  با  احداثی  اعیان  است.  گردیده 
و یک پمپ  برق  انشعاب  و دو  و گاز  انشعاب اب  و دارای یک  و گرمایش پکیج دو عدد  کولر گازی سه عدد 
از موقعیت ملک موصوف  امده  به عمل  وبازدید  به گزارش فوق  با عنایت  باشد. نظریه کارشناسی:  اب می 
با لحاظ جمیع جهات موثر  به نشانی قم ، خیابان شهیدفاطمی ، کوچه شماره 23 ، پالک 353 و 355 و 
270/5مترمربع  مساحت  به  عرصه   -1 گردد:  می  ارزیابی  مذکور  روزملک  به  ارزش  و  قیمت  زیر  شرح  به 
مفید  اعیان   -2 کل43/280/000/000ریال  قیمت  160/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش 
11/130/000/000ریال  کل  قیمت  30/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  و  مترمربع   371 احداثی 
کل:  جمع  2/000/000/000ریال  گزارش  طبق  منصوبات  و  انشعابات  و  پارکینگ  و  سازی  حیاط   -3
56/410/000/000ریال مجموع ارزش ارزیابی شده ملک فوق برابر با 56/410/000/000ریال معادل 

پنج میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون تومان می باشد. ضمنا ملک در تصرف مالکین می باشد. مقرر 
گردید مواردفوق الذکردر تاریخ 1401/4/19 ساعت 11/30 الی 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  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
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 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در 
نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 اجرای احکام مدنی 
به شماره 1/1400ج/936ثبت گردیده خواهان مریم میرعظیمی خواندگان سید حمید ، عاطفه و فاطمه سادات 
همگی مدرسی موحدی مبنی بر فروش پالک ثبتی 17 فرعی از 10430 اصلی بخش 1 قم کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی کرده است. احتراما با عنایت به اینکه امر کارشناسی پرونده به شماره 140002920001152085 شماره 
بایگانی شعبه 0000936 با موضوع دعوی له خانم مریم میرعظیمی علیه اقای سید حمید مدرسی موحدی ، در 
خصوص ارزیابی پالک ثبتی شماره 17 فرعی از 10430 اصلی بخش یک ثبت قم براساس شماره ابالغیه شماره 
14000244000028040 مورخ 1400/11/18 به اینجانب ارجاع گردیده است ، پس از مطالعه اسناد و مدارک 
ارائه شده و نیز  بازدید صورت گرفته از محل وقوع ملک ، مراتب توسط اینجانب مورد بررسی واقع گردیده است. )الزم 
به ذکر است تاخیر در ارائه گزارش ، با عنایت به اشتباه صورت گرفته به علت ارجاع دو پرونده مشابه در این شعبه و 
نیز شعبه دیگر اجرای احکام مدنی که مربوط به محکوم له می باشد و ارائه اشتباه ملک پالک ثبتی دیگر به جای این 
ملک به اینجانب و عدم ارائه به موقع مدارک و اسناد ملک مورد بررسی و هماهنگی به منظور  بازدید از محل وقوع 
ملک صورت پذیرفته است( گزارش کارشناسی به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد: 1- وضعیت ثبتی ، 
مشخصات ، موقعیت و محل وقوع ملک: 1- ملک مذکور ، ششدانگ پالک ثبتی شماره 17 فرعی از 10430 اصلی 
واقع در بخش یک ثبت قم به مساحت 138/6 مترمربع یکصد و سی و هشت متر و شصت دسیمترمربع ، واقع در 
مالکیت اصلی ذیل  باشد که دارای سند  ، پالک 68 می  امیرکبیر  ، 12 متری  ، کوچه 43  بلوار 15 خرداد   ، : قم 
ثبت شماره 27060 دفتر 189 صفحه 511 بوده و طبق انتقال قطعی ثبت شده در سند مالکیت مذکور ، تمامی 
شش  اربعه  حدود  و  داشته  قرار  موحد  مدرسی  حسین  سید  اقای  مالکیت  تحت   ، نظر  مورد  ثبتی  پالک  ششدانگ 
دانگ ملک طبق سند مالکیت صادره ، شرح ذیل می باشد: شماال: به طول 23/4 بیست و سه متر و چهل سانتی 
متر پی اشتراکی با شماره شانزده شرقا: به طول 6 شش متر پی اشتراکی با شماره سی و چهار جنوبا: به طول 22/8 

بیست و دو متر و هشتاد سانتی متر پی اشتراکی با شماره هجده غربا: به طول 6/05 شش متر و پنج سانتی متر پی 
به شارع خاص 2- ملک مزبور ساختمان مسکونی و جنوبی ساز بوده و حدود 40 سال قدمت دارد. نمای ملک مورد 
نظر سنگ می باشد. اعیانی ان در سه طبقه : زیرزمین ، همکف و اول احداث گردیده است. نوع سازه ملک دیوار 
باربر اجری با مصالح بنایی و تیر و ستون های فلزی در وسط ساختمان )پایه اجری( و سقف طاق ضربی اهنی می 
باشد. اعیانی زیرزمین شامل: پذیرایی ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی است. پوشش کف پذیرایی موزاییک ، بدنه 
و اول هر کدام  و فاقد کابینت است. طبقات همکف  ، بدنه کاشی  سنگ و سقف سفید شده است. کف اشپزخانه 
اتاق خواب موزاییک ،  و  ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی است. پوشش کف پذیرایی  اتاق خواب   ، شامل: پذیرایی 
بدنه و سقف سفید شده است. کف اشپزخانه سرامیک و دیوار ها کاشی می باشد. پارکینگ در طبقه همکف واقع 
گردیده است که پوشش کف ان موزاییک ، بدنه و سقف پتینه شده است. کف راه پله سنگ است. پوشش کف حیاط 
موزاییک و بدنه سنگ می باشد و یک سرویس بهداشتی نیز در قسمت حیاط احداث گردیده است. نوع سرمایش 
انشعاب  یک  دارای  نظر  مورد  ساختمان  باشد.  می  گازی  بخاری  و  ابگرمکن  ان  گرمایش  و  ابی  کولر   ، ساختمان 
به شماره 4577 مورخ  پروانه ساختمانی  باشد. ملک مورد نظر دارای  انشعاب برق می  و دو  انشعاب گاز  ، یک  اب 
1360/2/30 و کد نوسازی شماره 1-9-54-104-1 صادره از شهرداری منطقه یک قم می باشد بر اساس گواهی 
عدم خالف به شماره 1/10/074070 مورخ 1399/8/3 شهرداری مذکور ، عرصه موجود 132 مترمربع است و 
اعیانی طبقات زیرزمین ، همکف و اول به ترتیب 108 ، 100 و 100 مترمربع بوده و مقدار 4 مترمربع پیشامگی در 
طبقه اول دارد. لذا مجموع کل اعیانی ملک 312 مترمربع می باشد. همچنین اعیانی طبقات زیرزمین و همکف در 
سال 1360 و طبقه اول در سال 1376 احداث گردیده است. الزم به ذکر است ملک مذکور خالی از سکنه می باشد. 
نهایتا در نظر گرفتن  و  ، موقعیت ملک  ان  رفته در  به کار  نوع مصالح   ، بنا  با عنایت قدمت  ب- نظریه کارشناسی: 
کمیت و کیفیت ان و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ملک ، در صورت صحت مدارک ابرازی و اصالت سند ، بالمعارض 

و تعهدات ،  و بدون در نظر گرفتن دیون  انتقال مالکیت  و  برای نقل  و نداشتن هر گونه منع قانونی و شرعی  بودن 
ارزش   – – مساحت )مترمربع(  ارزیابی  به شرح ذیل اعالم می گردد: محل مورد  ارزش ملک مزبور  اینجانب  نظر  به 
هر مترمربع )ریال( – ارزش کل )ریال( عرصه -138/6 – 110/000/000 – 15/246/000/000 اعیانی زیرزمین 
108 – 24/000/000 – 2/592/000/000 اعیانی همکف 100 – 25/000/000 – 2/500/000/000 اعیانی 
طبقه اول – 100 – 30/000/000 – 3/000/000/000 حیاط سازی ، سرپله سازی و انشعابات 400/000/000 
جمع کل : )بیست و سه میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون ریال( 23/738/000/000 در مجموع ، ارزش 
ریال معادل دو میلیارد و سیصد و  و هفتصد و سی و هشت میلیون  و سه میلیارد  کل ملک مورد  نظر مبلغ بیست 
 1401/4/27 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  ارزیابی می گردد. مقررگردید  تومان  و هشتصد هزار  میلیون  و سه  هفتاد 
ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند 
می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می 

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

◄      مدیران جهاددانشگاهی واحد استان قم و جامعه 
الزهرا)س( بر لزوم افزایش ظرفیت های همکاری مشترک 

کردند. تاکید 
برقعی،  سیده زهره  با  دیدار  در  محمدحیدری  دکتر 
ساختمان  جلسات  سالن  در  که  جامعة الزهرا)س(  مدیر 
وجود  با  کرد:  اظهار  شد،  انجام  جامعة الزهرا)س(  اداری 
جهاددانشگاهی،  به  انقالب  معظم  رهبر  مطلوب  دیدگاه 
بهره  سازمان  این  خدمات  از  ارگان ها  و  سازمان ها  سایر 

است. کشور  از  بیرون  به  مسئوالن  اقبال  و  نمی گیرند 
وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی به دنبال رقابت با هیچ 
دستگاهی نیست بلکه به دنبال پرکردن خألهای تحقیقاتی 
تکلیف هستیم  به  مأمور  ما  دانشگاه است؛  و  میان صنعت 
جهاد  جهادگران  بلکه  نمی کنیم  تحمیل  را  خویش  و 
راه  در  قدم  علمی  روحیه  با  و  خستگی ناپذیر  دانشگاهی 

گذاشته اند. کشور  پیشرفت 
حوزه  همکاری  خواستار  قم  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
مسائل  خصوص  در  جامعة الزهرا)س(  اساتید  و  علمیه 
شد. مختلف  موارد  در  ناباروری  درمان  شبهات  و  شرعی 
اندک  مالی  بضاعت  با  که  نیز  زوجینی  شد:  یادآور  وی 
به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی مراجعه می کنند 
حمایت  خویش  ناباروری  درمان  برای  مختلف  راه های  از 
خدمات  مرکز  با  تفاهم نامه  طی  هم چنین  می شوند؛ 

هستند  بیمه  دارای  مرکز  این  در  که  طالبی  علمیه،  حوزه 
می توانند به صورت رایگان از خدمات مرکز درمان ناباروری 

شوند. بهره مند  قم  دانشگاهی  جهاد 
دانشگاهی  جهاد  اساتید  توانمندی های  از  بهره گیری 

جامعة الزهرا)س(  مهارتی  دوره های  در  قم 
ادامه  در  جامعة الزهرا)س(  مدیر  برقعی،  سیده زهره 
اینکه ظرفیت های جامعة الزهرا)س(  به  با اشاره  این دیدار 
نهاد  هر  توانمندی های  کرد:  اظهار  است،  مانده  مغفول 
داشته  بروز  و  و ظهور  معرفی شود  به درستی  باید  ارگانی  و 
باشد تا استان بتواند از آن نهاد در موارد مختلف برای رفع 

بگیرد. کمک  مشکالت 
اقدامات  جامعة الزهرا)س(  پژوهشگاه  داد:  ادامه  وی 
پژوهشی خود را با 9 گروه علمی انجام می دهد و به دنبال 

هستیم. پژوهشگران  استخدام 
جهاد  اینکه  به  اشاره  با  جامعة الزهرا)س(  مدیر 
دانشگاهی مطالعاتی در خصوص مشاغل آینده در جهان و 
ایران انجام داده است، افزود: ما نیز تمایل داریم که بدانیم 
مشاغلی  چه  می توانند  آینده  در  جامعة الزهرا)س(  طالب 
داشته باشند که در این راستا پیشنهاد می شود کارویژه ای 

شود. بررسی  مهم  این  تا  شده  تشکیل 
برقعی با اشاره به اینکه موارد همکاری و تعامل با جهاد 
دانشگاهی قم متعدد است، بیان کرد: برای اوقات فراغت 

تابستان طالب جامعة الزهرا)س( 180 دوره مهارتی تعریف 
جهاد  اساتید  از  دوره ها  این  در  می توانیم  که  است  شده 

شویم. بهره مند  قم  دانشگاهی 
و  نرم  صنایع  زمینه  در  جامعة الزهرا)س(  با  همکاری 

فرهنگی  خالق 
قم  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون  حسینی،  علی 
نهاد  این  اینکه  به  توجه  با  اظهار کرد:  این دیدار  ادامه  در 
مالی  وابستگی  و  است  غیردولتی  نهادی  انقالبی،  کامال 
و در بخش های  ایجاد می کند  ندارد هم شغل  بودجه ای  و 
مختلفی مانند اشتغال، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کند 

است. شده  نائل  نیز  چشمگیری  موفقیت های  به  که 
مباحث  در  دانشگاهی  جهاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی، آموزش و کارآفرینی، پژوهشی و نوآوری و شتاب 
فعالیت می کند، افزود: جهاد دانشگاهی مشاغلی را که در 
در  آموزشی  برنامه ریزی  و  کرده  رصد  می شود  ایجاد  آینده 

می شود. انجام  راستا  همین  در  دانشگاهی  جهاد 
مرکز  دانشگاهی  جهاد  مجموعه  در  کرد:  بیان  حسینی 
افکارسنجی دانشجویان قرار دارد که هفت گروه پژوهشی 
ارگان های  برای  کمکی  می تواند  و  است  مستقر  قم  در  آن 

باشد. رضایت سنجی  در  مختلف 
الگوی  کرد:  بیان  قم  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 
خانوار  سرپرست  زنان  برای  خانگی  مشاغل  توسعه  نوین 

با  خانوار   124 و  است  شده  دنبال  قم  در  نهاد  این  توسط 
شدند. شغل  صاحب  طرح  این 

زمینه  در  جامعة الزهرا)س(  سوی  از  همکاری  اعالم 
ناباروری  درمان  شرعی  مسائل  کمیته 

فرهنگی  معاون  برزو،  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
کرد:  بیان  دیدار  این  ادامه  در  جامعة الزهرا)س(  تبلیغی 
و  جامعة الزهرا)س(  میان  همکاری  بیرای  کارگروه هایی 
جهاد دانشگاهی قم باید فعال شوند تا این مهم قدمی در 

باشد. انقالبی  نهاد  دو  این  ظرفیت های  معرفی  راستای 
و  جمعیت  فقهی  کارگروه  که  کرد  آمادگی  اعالم  وی 
درمان ناباروری و کمیته مسائل شرعی درمان ناباروری در 

شود. تشکیل  جامعة الزهرا)س( 
اضافه  جامعة الزهرا)س(  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
جمعیت  فرهنگ سازی  خصوص  در  طلبه ای  بانوان  کرد: 
می شوند؛  اعزام  کشور  مختلف  نقاط  به  و  دیده اند  دوره 
حوزه  خدمات  مرکز  نظر  تحت  طالب  رایگان  بهره مندی 

نبودیم. آن  جریان  در  که  بود  خوشایندی  خبر  علمیه 
فعالیت های  در  طالب  فعال  حضور  از  گفت:  برزو 
راستا  این  در  و  می کنیم  استقبال  کامال  مرتبط  اجتماعی 
تشکیل  دانشگاهی  جهاد  با  ویژه  کارگروه  یک  می توانیم 

. هیم د
کارگروه های  دانشگاهی  جهاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 

مطالعات فرهنگی دارد، گفت: ما نیاز به کارگروه مطالعاتی 
جامعه شناختی و روانشناختی داریم، چراکه باید بدانیم از 
کجا و با چه تکنیکی جلو برویم که حجاب و عفاف در فرد 

مبنایی حل شود. به صورت  و مسئله  نهادینه شود 
خانم نجم، مشاور طرح و برنامه مدیر جامعة الزهرا)س( 
ظرفیت های  از  بهره گیری  به  اشاره  با  دیدار  این  پایان  در 
تأکید  جامعة الزهرا)س(،  در  قم  دانشگاهی  جهاد 
تبلیغی  فرهنگی  معاون  میان  همکاری  موارد  کرد: 
جامعة الزهرا)س( و جهاد دانشگاهی قم باید به صورت ویژه 
تا  بگیرد  قرار  طرحی  هر  در  متخصص  افراد  بررسی  مورد 

باشیم. مطلوب  نتایج  شاهد 
مهدویت  ملی  جشنواره  سومین  در  جامعة الزهرا)س( 
همکاری مطلوبی با جهاد دانشگاهی قم داشت که رئیس 
تقدیر  لوح  اهدای  با  دیدار  این  در  قم  دانشگاهی  جهاد 
مدیر  برقعی،  سیده زهره  از  مهدویت  جشنواره  نشان  و 
جامعة الزهرا)س( و حجت االسالم والمسلمین حسن برزو، 
تشکر  و  تقدیر  جامعة الزهرا)س(  تبلیغی  فرهنگی  معاون 

کردند.
جهاد  که  شد  مقرر  دیدار  این  پایان  در  می شود،  یادآور 
را تنظیم کرده و برای بررسی  دانشگاهی قم تفاهم نامه ای 
ارسال  جامعة الزهرا)س(  مدیریت  دفتر  به  نظر  اظهار  و 

شود.►

●  همکاری های جهاددانشگاهی قم و جامعه الزهرا)س( افزایش می یابد    ●


