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گلوگاه های فساد خیز 
در دستگاه های اجرایی 

قم شناسایی شد

ایجاد روح معنویت 
عامــــل خــدمت بـــه 

مردم

ساخت مرکز انتقال 
خون پردیسان قم؛ چشم 

انتظار مشارکت خیرین
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4

صفحه 5

مدیر منطقه پنج شهرداری: مدیر منطقه پنج شهرداری: توسعه و توسعه و 
پیشرفت در منطقه پیشرفت در منطقه 55 شتاب می گیرد شتاب می گیرد

تغییر کاربری "محله شمس آبادقم" در دستور کارتغییر کاربری "محله شمس آبادقم" در دستور کار
امکان اسکان امکان اسکان 2525 هزار نفر در زمین های  هزار نفر در زمین های 100100 هکتاری هکتاری

صفحه صفحه 11

آگهی فراخوان مناقصه   
یک مرحله ای )نوبت اول(

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

1- موضوع مناقصه: اجرای دستمزدی کرسی چينی، نبشی کشی، دیوارچينی و نصب کف پهن های بلوک های 
B3،B2،B1 پروژه زیتون 21 طرح مسکن اقدام ملی

2- صالحيت مورد نياز شامل رتبه/ پايه و رشته                 
 5 رتبه  حداقل  حقوقي  شخص  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  صادره  )معتبر(  پيمانکاري  صالحيت  گواهينامه 
داراي  ساختمان  و  مسکن  انبوه  سازندگان  یا  و  ابنيه  رشته  دو  رتبه  حداقل  دارای  حقيقي  شخص  یا  و  ابنيه  رشته 

شهرسازي و  راه  وزارت  از  صادره  پروانه  در  مندرج  اجرا  مضاعف  صالحيت 
3- نحوه و مهلت دريافت و تحويل اسناد

4- هزينه خريد اسناد: مبلغ 500/000 ریال مي باشد که به حساب شماره 1536076200 بانک تجارت شعبة 
صفاشهر بنام بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم واریز گردد.

5- مدت اعتبار پيشنهادها : یک ماه 
ریال     645,000,000  : دولتي  معامالت  تضمين  نامه  آیين  طبق  مناقصه:  در  شرکت  تضمين  مبلغ  و  نوع   -6
با اسناد مناقصه  در  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه   به  یکي   باید  )ششصد و چهل وپنج ميليون ریال( است  که  

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

مسکن  بنياد  بنام  صفاشهر  شعبه  تجارت  بانک   1536076200 شماره  حساب  به  نقد  وجه  واریز  فيش  اصل  ب( 
قم استان  اسالمي  انقالب 

مدت  اعتبار تضمين  فوق  یک ماه  بوده و باید حداقل تا پایان ساعت اداری تاریخ 1401/06/01  معتبر باشد و براي  
یک  ماه  دیگر نيز قابل تمدید باشد.

7- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهاي بلوار امين، ابتداي بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنياد مسکن انقالب 
اسالمي استان قم  - تلفن هاي تماس : 02532856612-15 

)شناسه آگهی: 1346142(

بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری

نحوه دريافت و ارسالتاريخ / مهلتموضوع

از تاریخ  1401/04/14 دریافت اسناد مناقصه 
تا تاریخ 1401/04/22

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

اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا تاریخ 1401/05/01ارسال اسناد مناقصه 
مندرج در آگهی به دبيرخانه حراست بنياد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

 »گویه« بررسی کرد: »گویه« بررسی کرد:

چرا وضعیت سگ ها در قم تبدیل به تنش اجتماعی شد؟چرا وضعیت سگ ها در قم تبدیل به تنش اجتماعی شد؟

تأکيد  با  ◄    مدیر منطقه پنج شهرداری قم 
طرح های  اجرای  با   5 منطقه  توسعه  لزوم  بر 
خيابان ها  تعریض  طرح  اجرای  با  گفت:  جدید 
شمس آباد  محله  کاربری  تغيير  شوارع،  و 
هکتاری   100 زمين های  جانمایی  اتمام  و 
منطقه  در  قابل توجه  پيشرفت  و  توسعه  شاهد 

بود. خواهيم   5
زین العابدین  شهرنيوز،  گزارش  به 
قراچورلوی در حاشيه بازدید سيد محمدحسين 
حمل ونقل  و  عمران  کميسيون  رئيس  دهناد 
منطقه  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  ترافيک  و 
نيازمند طراحی  این منطقه  پنج اظهار داشت: 
و در  بوده  بافت  به داخل  شوارع و دسترسی ها 
شد. رسيدگی  موارد  این  تمام  به  بازدید  این 

در  دسترسی ها  و  شوارع  تصویب  از  وی 
شورای عالی معماری و شهرسازی و کميسيون 
آماده  افزود: نقشه شوارع  و  ماده پنج خبر داد 

زمين هایی  تا  هستيم  آن  ابالغ  منتظر  و  بوده 
و  جمکران  بافت  در  مالکان  با  توافق  برای 
و  شده  تعریض  شوارع  باشد؛  آن  حاشيه 

می شود. آسان  دسترسی ها 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
شيخ  و  رضایی  حاج  خيابان های  تعریض  اگر 
تغييرات  بيفتد،  اتفاق  رینگ  و  مصلح  حسن 
مردم  و  داشت  خواهيم  منطقه  این  در  زیادی 
در حوزه اقتصادی و خدماتی بهره خواهند برد 
که اميدواریم به زودی این اتفاق رقم خورده که 

داریم. استان  مدیران  تمام  مساعدت  به  نياز 
هکتاری   100 زمين های  نقشه  تهيه  به  وی 
در  خوبی  کارهای  گفت:  و  کرد  اشاره  نيز 
زمين های 100 هکتاری انجام شده و جانمایی 
و  عمومی  خدمات  جانمایی  و  دانگ   6 اسناد 
که  است  انجام  حال  در  موردنياز  کاربری های 
شود  اضافه  منطقه  این  به  طبقه  یک  اميدواریم 

اقتصادی  صرفه  و  برده  بهره  بيشتر  مردم  تا 
فرسوده  بافت  بازسازی  شاهد  و  باشد  داشته 

باشيم. منطقه  این 
قراچورلوی تأکيد کرد: در محله شمس آباد و 
انجام شده و مطالعات  عالی باف کارهای خوبی 
تجاری  به  صنعتی  از  منطقه  تبدیل  برای  آن 
افزایش  با  و  است  انجام  حال  در  مشاور  توسط 
طبقه در این محدوده و شکل گيری خيابان که 
قطب توليد صنعت کفش است، اميدواریم این 

کند. پيدا  بيشتری  رونق  محله 
محله  کاربری  تغيير  با  کرد:  تصریح  وی 
رغبت  مردم  تجاری  به  صنعتی  از  شمس آباد 
و  ساخته  را  خود  زمين ها  می کنند  پيدا 
فعال  منطقه  این  در  تجارت  و  کنند  مشارکت 
قم  شهر  در  بيکاری  شدن  کم  به  و  می شود 
کمک کرده و شرایط اقتصادی شهر بهبود پيدا 

► کرد.    خواهد 

توسعه و پیشرفت در منطقه 5 شتاب می گیرد؛

تغییر کاربری محله شمس آباد در دستور کار

سومین یادواره شهدا و تکریم ۷۹۲ عضو 
خانواده ایثارگری شهرداری قم برگزار شد                   
صفحه 4

رئيس کميسيون فرهنگی شورای شهر قم اظهار کرد:

تکریم ایثار و شهادت عامل تقویت عقبه 
فکری و فرهنگی                                        
صفحه 4

تلنگر -  وحيد حاج سعيدی

مستاجـر تخلیـه کن و مشاغـل 
جدیدتر!                                                
صفحه 7

همه قم را به فوتسال می شناسند اما؛

غول های صنعتی قم رغبتی برای حمایت 
از ورزش قهرمانی ندارند                                              
صفحه 8

گزیـده خبـرها

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                            تلفن: 09184480402
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

بازداشت عوامل خودسر در 
ع جمع آوری سگ های  موضو

ولگرد دامشهر قم

عوامل  از  نفر  پنج  بازداشت  از  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
این  دامشهر  در  ولگرد  های  سگ  آوری  جمع  موضوع  در  خودسر 

داد. خبر  استان 
به گزارش روابط عمومی دادستانی قم، مسلم خانی در گفت و گویی 
با اشاره به بازداشت افرادی که با اقدامات خودسرانه خود در دامشهر 
این  از  نفر  پنج  ارتباط  این  بودند گفت: در  نگرانی مردم شده  موجب 

افراد بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکيل شده است.
اقدامات  با  عده ای  داد  نخواهيم  اجازه  هرگز  داشت:  اظهار  وی 
تدابير  و  شوند  مردم  سالمت  افتادن  خطر  به  موجب  خود  غيرقانونی 
شده  اندیشيده  استانی  تصميمات  اجرای  و  محيط  کنترل  برای  الزم 

است.
ولگرد  سگ های  طعمه  قم  دامشهر  منطقه  در  کودک  دو  قبل  هفته 
دادند  دست  از  را  خود  جان  وارده  سنگين  جراحات  اثر  بر  و  شدند 
جمع  دستور  قم  شهرستان  فرماندار  تا  شد  باعث  موضوع  این  و 
که  کند  صادر  هفته  یک  طی  در  را  منطقه  این  ولگرد  سگ های  آوری 
از  مانع  منطقه  این  در  تجمع  با  حيوانات  حاميان  از  برخی  متأسفانه 

شدند. ولگرد  سگ های  آوری  جمع 
به انسان در  10 روز اخير،  چهار مورد گازگرفتگی و حمله سگ  طی 
و  ولگرد  به سگ های  مورد   2 بين  این  از  که  داده  رخ  دامشهر  منطقه 
2 مورد نيز مربوط به سگ های گله و دامداری ها بوده که در پی آن 2 

کودک خردسال جان خود را از دست دادند.
در   75 سال  در  هکتار،   664 مساحت  به  قم  دامشهر  صنعتی  شهرک 

شد. احداث  جعفریه   - قم  محور   13 کيلومتر 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم:
مدیریت شهری بارها برای 
ساماندهی سگ های ولگرد 
مورد هجمه قرار گرفته است

اینکه  بيان  با  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
نيازمند  نخست  مرتبه  در  ولگرد  سگ های  با  صحيح  کنترل  و  برخورد 
به جمع آوری  نسبت  که  بار  هر  کرد:  ابراز  است،  حمایت های قضایی 
عليه  رسانه ای  هجمه های  سریعًا  می شود  اقدامی  حيوانات  این 

می شود. شروع  شهری  مدیریت  مجموعه 
اشاره  با  شهرنيوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ميرابراهيمی  عبدالله  سيد 
شهری  حریم  داخل  در  ولگرد  سگ های  جمعيت  افزایش  معضل  به 
قم، اظهار داشت: از طرفی تعداد سگ های ولگرد در شهر به ميزانی 
طرفی  از  و  ندارد  وجود  آن ها  کامل  کنترل  امکان  که  بوده  پراکنده 
از مدیریت این  با تجمعات خود مانع  نيز  انجمن های حامی حيوانات 

می شوند. حيوانات 
وی با بيان اینکه برخورد و کنترل صحيح با سگ های ولگرد در مرتبه 
که  بار  هر  کرد:  ابراز  است،  قضایی  حمایت های  نيازمند  نخست 
اقدامی می شود سریعًا هجمه های  این حيوانات  به جمع آوری  نسبت 

می شود. شروع  شهری  مدیریت  مجموعه  عليه  رسانه ای 
کرد:  تصریح  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
جمهوری  بلوار  انتهای  پردیسان،  غدیر،  بلوار  محور  در  هم اکنون 
انتهای  قم  رودخانه  بستر  جعفریه،  ورودی  مرجعيت،  و  اسالمی 
در  غذا  توزیع  مستمر شاهد  به صورت  دیگر   نقاط  برخی  و  فرهنگيان 
جمعيت  ازدیاد  سبب  مساله  این  که  هستيم،  ولگرد  سگ های  بين 

است. شده  ولدشان  و  زاد  طبيعی  روند  خوردن  هم  به  و  آن ها 
صنعتی  شهرک های  و  دامشهر  منطقه  کرد:  خاطرنشان  ميرابراهيمی 
مستمر  به صورت  که  بوده  قم  در  ولگرد  سگ های  اصلی  کانون های 
از بيماری ها مانند  به برخی  ابتال  در حال تردد هستند که در صورت 

بياورند. وجود  به  شهر  در  را  بغرنجی  وضعيت  می توانند  هاری 

خبـر

و  مدیریت  سازمان  ریيس      ◄
فساد  گلوگاه های  گفت:  قم  برنامه ریزی  
استان  اجرایی  دستگاه   50 در  خيز 
و  بروز  از  جلوگيری  روش های  و  شناسایی 

شده است. تهيه  آن ها،  با  مبارزه 
بيان  ایرنا،  با  گفتگو  در  نادری  حسن 
مدیریت  سازمان  رابطه،  همين  در  کرد: 
بازرسی های  قالب  در  قم  برنامه ریزی  و 
دستگاه های  فعاليت  روند  ميدانی، 
قرار  دقيق  نظارت  مورد  را  استان  اجرایی 
گلوگاه های  تمامی  دارد  تالش  و  داده 
تخلف های  وقوع  راه های  و  خيز  فساد 
مجموعه ها  این  در  را  احتمالی  اداری 

کند. مسدود 
سایر  به  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اقدام های 
و  پرداخت  اخير  سال   یک  طی  استان 

فرآیند  بر  نظارت  و  تایيد  بررسی،  گفت: 
کارکنان  برای  استخدامی  ردیف  صدور 
وضعيت  تبدیل  و  االستخدام  جدید 

استان  اداری  نظام  کارکنان  استخدامی 
تعداد  به  که  ایران  کارمند  سامانه  بستر  از 

گرفت. صورت  مورد   600 و  یک هزار 

نظارت  همچنين  افزود:  وی 
آزمون های  تخصصی  مصاحبه  بر 
به  اجرایی  دستگاه های  استخدامی 
قانون  نمودن  اجرایی  و  مورد   55 تعداد 
ایثارگران در قالب  به  جامع خدمت رسانی 
اقدام های  دیگر  از  مورد   568 و  یک هزار 
انجام شده توسط معاونت توسعه مدیریت 
و  مدیریت  سازمان  انسانی  سرمایه  و 

است. استان  برنامه ریزی 
رابطه  همين  در  کرد:  تاکيد  نادری 
دیگری  برنامه های  اجرای  به  می توان 
ارزیابی  مدیریت  فرآیند  انجام  همچون 
رتبه بندی  و  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 
سازمان  به  گزارش  ارائه  و  دستگاه ها 
 50 تعداد  به  کشور  استخدامی  و  اداری 
جشنواره  برگزاری  و  اجرایی  دستگاه 
معرفی  و  دولت  هفته  در  رجایی  شهيد 

در  عملکرد  ارزیابی  در  برتر  دستگاه های 
کرد. اشاره  استان  اداری  شورای 

مرتبط  مسائل  ساماندهی  افزود:  وی 
نظام  اصالح  و  انسانی  سرمایه  حوزه  با 
نيز در قالب چهار  اداری در سطح استان 
مدیریت  توسعه  راهبردی  شورای  جلسه 
توسعه  کارگروه  جلسه   147 و  استان 
اجرایی  دستگاه های  سطح  در  مدیریت 

پذیرفت. صورت 
پيگيری  همچنين  داد:  ادامه  وی 
ميز  و  شهروندی  حقوق  دستورالعمل 
در  استان  اجرایی  دستگاه   60 از  خدمت 
همچنين  و  حضوری  بازدیدهای  قالب 
از  خدمت  ميز  ملی  سامانه  پایش  و  رصد 
مدیریت  توسعه  معاونت  اقدام های  دیگر 
و  مدیریت  سازمان  انسانی،  سرمایه  و 

► بود.     استان  برنامه ریزی 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

●  گلوگاه های فساد خیز در دستگاه های اجرایی قم شناسایی شد   ●

معصومه  حضرت  آستان  توليت        ◄
عمرانی  طرح های  اجرای  در  گفت:  )س( 
باید  بيت  اهل  کریمه  حرم  اطراف  به ویژه 
رفاه و مصلحت مردم در اولویت قرار گيرد.
محمد  سيد  آیت الله  ایرنا،  گزارش  به 
بررسی  جلسه  در  سه شنبه  روز  سعيدی 
اظهار  اطراف حرم حضرت معصومه  بافت 
انجام  می خواهد  که  طرحی  هر  داشت: 
دهيم،  قرار  مدنظر  را  مالک   2 باید  شود، 
و  شده  کارشناسی  کامال  آنکه  نخست 

باشد. خدا  رضای  برای  اینکه  دیگر 

این  از  بخشی  گفت:  قم  جمعه  امام 
و  معنوی  فنی،  جنبه های  از  اقدام ها 
به  اما  است،  اهميت  حائز  اجتماعی 
است  طرحی  خوب،  طرح  یک  طورکلی 
که هم کارشناسی شده و هم برای رضای 
باشد  خدا  رضای  برای  اگر  و  باشد،  خدا 
ارزشی  نباشد،  شده  کارشناسی  ولی 

ندارد.
اگر  نمونه  عنوان  به  شد:  یادآور  وی 
مزاحمت  مردم  برای  مسجد  یک  وجود 
ایجاد کند، فقيهان اجازه دادند که خراب 

شود و معادلش جای دیگری ساخته شود.
کرد:  خاطرنشان  رهبری  خبرگان  عضو 
نکنيم  برجسته  را  نکته  این  ذهنمان  در 
کنيم،  خراب  را  مکانی  هيچ  نباید  که 
از روی یک تشخيص  باید  اقدام  این  البته 
و  باشد  شده  حساب  و  قانونی  شرعی، 

نباشد. عمومی  مصالح  منهای 
مسجد  مورد  در  وقتی  کرد:  بيان  وی 
تخریب  اجازه  است،  وقف  و  خدا  خانه  که 
نيز  دیگر  مکان های  پس  شده،  داده 
مانعی برای برداشتن آنها وجود ندارد.  ►

◄      استاندار قم با اشاره به اختصاص تسهيالت 
حضرت  حرم  اطراف  بافت های  برای  قيمت  ارزان 
معصومه )س( گفت: خانوارهایی که در این محدوده 
ارائه این تسهيالت قرار  باید در جریان  سکونت دارند 

. بگيرند
شاهچراغی"  محمدتقی  "سيد  ایرنا،  گزارش  به 
معصومه  حضرت  حرم  اطراف  بافت  بررسی  جلسه  در 
صندوق  مدیرعامل  گفته  مطابق  افزود:  سخنانی  طی 
هزار   2 تعداد  مطهر،  حرم های  طرح  سرمایه گذاری 
و  امام  امداد  کميته  پوشش  تحت  خانوار   200 و 
اطراف  هکتاری   470 محدوده  در  استان  بهزیستی 
خانوار  یکهزار  تعداد  این  از  که  می کنند  زندگی  حرم 

می باشند. مستاجر  بقيه  و  ساختمان  مالک 
ریال  ميليارد   6 ارائه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
به  صندوق  این  توسط  درصد  چهار  نرخ  با  تسهيالت 
سوم  تا  اول  دهک های  جز  عمدتا  که  خانوارها  این 
خانوارها  این  متاسفانه  گفت:  می شوند  محسوب 
ضعف  به  این  و  ندارند  اطالعی  تسهيالت  این  از 

می گردد. باز  ما  مجموعه  
را  تسهيالت  این  خصوص  در  رسانی  اطالع  وی 
پيدا  راهکاری  باید یک  تاکيد کرد:  و  ضروری دانست 
شود که مردم به تسهيالت بانکی دسترسی آسان تری 

باشند. داشته 
اهميت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نيز  قم  شهردار 
در  داشتن  قرار  لحاظ  به  حرم  اطراف  طرح های 
پارکينگ  طرح  حاضر  حال  در  گفت:  شهر  مرکزیت 
نتيجه  به  ریال  ميليارد  هزار   12 با  حرم  شرقی  ضلع 

است. رسيده 

تاریخی  خانه  وجود  نژاد  سقائيان  مرتضی  سيد 
پيشرفت  برای  موجود  موانع  و  معضل ها  از  را  نيازمند 
ملی  ثبت  از  اثر  این  اگر  گفت:  و  دانست  طرح  این 
کاملی  طرح  شرقی  ضلع  پارکينگ  طرح  شود،  خارج 

شد. خواهد 
این  به واسطه  که  مانعی  خاطر  به  افزود:  وی 
تعداد  داشتيم،  طرح  اجرای  برای  تاریخی،  خانه 
حدود  به  پارکينگ   600 و  هزار  سه  از  را  پارکينگ ها 
2 هزار و 600 پارکينگ کاهش دادیم و دهانه نيز 24 

است. شده  گرفته  نظر  در  متر 
ميراث  اداره کل  همکاری  صورت  در  گفت:  وی 
به  ما  ملی،  ثبت  از  اثر  این  خروج  برای  فرهنگی 
راحتی طرح پارکينگ ضلع شرقی را اجرا و دهانه هر 

دهيم. می  افزایش  متر   35 به  نيز  را  پارکينگ 
 48 اراضی  بحث های  اینکه  بيان  با  قم  شهردار 
است  شهری  بازآفرینی  ستاد  به  مربوط  که  هکتاری 
تصویب  به  نيز  پنج  ماده  کميسيون  در  و  شده  انجام 
با  رابطه  در  که  طرحی  هشت  گفت:  است  رسيده 
به  نيز  بوده،  )س(  معصومه  حضرت  حرم  اطراف 
می رسد. نتيجه  به  هکتاری   48 زمين های  موازات 

اطراف  طرح های  خصوص  در  اینکه  بيان  با  وی 
شهرسازی  و  راه  وزارت  از  باید  که  مجوزهایی  حرم، 
تفویض  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  به  می شد  گرفته 
بيان داشت: راه های اجرای طرح ها یکی  شده است 
نيز  تهران  همراهی  می شود،  فراهم  دیگری  از  پس 
خواهيم  اجرا  وارد  آینده  دوماه  تا  و  است  چشمگير 

. شد
معصومه  حضرت  آستان  توليت  اجرایی  معاون 
معصومه  حضرت  حرم  اطراف  بافت  اینکه  بيان  با  نيز 
وضعيت خوبی ندارد گفت: این بافت در حقيقت جز 
بافت چسبيده به حرم است، و به نوعی از دید عموم 

شود. می  تلقی  حرم  به  متعلق  مردم، 
شرقی  پارکينگ  همچنين  محمودنژاد  هادی 
مهمترین  از  را  اطراف  مغازه های  و  ارم  خيابان  حرم، 
موارد  این  گفت:  و  کرد  ذکر  حرم  اطراف  معضل های 
قرار  اولویت  در  حرم  اطراف  ساماندهی  در  باید 
برای اطراف حرم  470 هکتار محدوده  تعيين  بگيرد، 
که  است  نقاطی  آن  از  مهمتر  اما  است،  خوبی  کار 
متصل به بدنه حرم است و از وضعيت خيلی مناسبی 
ایجاد  زائران  و  مجاوران  برای  و  نيست  برخوردار  نيز 

است. کرده  مشکل 
بخش  اینکه  بيان  با  معصومه  حضرت  حرم  معاون 
استان  امنيتی  مسائل  با  وضعيت  این  از  عمده ای 
موجود  فرسوده  و  تاریخی  بافت  همچنين  و  حرم  و 
اطراف  طرح های  اجرای  در  کرد:  بيان  است  مرتبط 
روی  بر  و  بگيریم  نظر  در  را  اولویت ها  باید  حرم 
دارند،  بيشتر  تاثيری  مردم  رفاه  در  که  طرح هایی 

► شویم.   متمرکز 

◄      معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
منابع  هدایت  جهت  مدونی  سازوکار  باید  گفت:  قم 
سرشار بانک های خصوصی استان در مسير اشتغال، 

شود. گرفته  پيش  در  توسعه  و  توليد 
رفع  و  تسهيل  ستاد  جلسه  در  اميدیان  محسن 
بر  تاکيد  با  استانداری،  کرامت  سالن  در  توليد  موانع 
شد:  یادآور  قم  خصوصی  بانکهای  توجه  قابل  منابع 
مالی طرح های  تامين  بانکها جهت  این  تا  الزم است 

نمایند. ورود  گردشگری  و  کشاورزی  صنعتی، 
مدیریت  مجموعه  اینکه  بر  تاکيد  با  ادامه  در  وی 
برخی  از  حمایت  ادامه  برای  ای  عالقه  هيچ  استان 
تصميمات اشتباه در استقرار صنایع آالینده و پرآب بر 
قم  برای  خاصی  آورده  آالینده  صنایع  گفت:  ندارد، 
ندارد و از طرفی مشکالت شدید زیست محيطی برای 

است. آورده  بوجود  استان 

تمليکی  واحدهای  وضعيت  به  اشاره  با  اميدیان 
مورد  تمليکی  واحد  رقبه   24 از  کرد:  تصریح  استان 
بررسی شده طی ماه های گذشته برای 7 مورد حکم 

است. شده  اعمال  اقاله 
قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ریيس 
تغيير  و  ترجيحی  ارز  حذف  کرد:  بيان  ادامه،  در  نيز 
خرید  و  تامين  هزینه  سالجاری  ابتدای  از  تعرفه  نرخ 
داده  افزایش  بشدت  را  توليد  خرید  آالت  ماشين 

است.
اکبر ابدالی بيان داشت:  طی یک هفته گذشته 4 
و  ثابت  سرمایه  تسهيالت  دریافت  برای  واحد  و  طرح 
بانک های عامل معرفی  به   70۹ ارزش  به  در گردش 

اند. شده 
ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره 
مالی  تامين  به  خصوصی  بانکهای  ورود  ضرورت  به 

طبق  گفت:  استان،  اقتصادی  مختلف  های  شورای بخش  به  بانکها  این  تا  است  الزم  استانی  تصميمات 
مطلوبی  سازوکار  و  اضافه  استان  بانکهای  هماهنگی 

بگيرد. صورت  آنها  منابع  از  استفاده  جهت 
مشکالت صنایع آالینده و آب بر برای قم

زیست  محيط  مدیرکل  مشکينی  موسوی  سيدرضا 
فوالد  کرد:  بيان  جلسه،  این  از  بخشی  در  نيز  قم 
اصالحات  است  الزم  که  است  آالینده  صنایع  از  یکی 
واحدهای  برخی  در  زیستی  محيط  فيلتراسيون  و 

شود. نصب  کنونی  پرخطر  و  آالینده 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  بختياری  حسن   
وضعيت  گفت:  جلسه،  این  پایانی  بخش  در  نيز  قم 
پرآب بر  صنایع  فعاليت  با  تناسبی  هيچ  قم  استان 
ميزان  و  آب  تامين  اکنون  هم  و  ندارد  فوالد  مانند 
مصرف این صنایع مشکالت زیادی را برای قم بوجود 

► است.   آورده 

فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل        ◄
و  توسعه  به  اشاره  با  قم،  اطالعات 
فيبرنوری  کيلومتر   21 بهره ¬برداری 
از محل اعتبارهای طرح توسعه  روستایی 
وزارت  روستایی  اجباری  خدمات عمومی 
با  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
روستای بخش  دو  484 خانوار  این طرح 
فيبرنوری  شبکه  پوشش  تحت  سلفچگان 

گرفتند. قرار 
اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان،  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

یکی  اینکه  بيان  با  غالم پور  جواد 
توسعه  ارتباطات،  وزارت  اهداف  از 
اعتبارهای  محل  از  روستایی  ارتباطات 
روستایی  اجباری  عمومی  خدمات  طرح 
کيلومتر   80 حدود  داشت:  بيان  است 
عمومی  خدمات  محل  از  نوری  فيبر 
مورد  استان  در  روستایی  اجباری 
این  از  که  است  گرفته  قرار  بهره¬ برداری 
 200 با  خاتون  خدیجه  روستای  ميان 
شبکه ای  از  جمعيت  نفر   647 و  خانوار 
روستای  و  فيبرنوری  کيلومتر   7 طول  به 

 8۹1 و  خانوار   284 با  نيز  چم  قلعه 
کيلومتری   14 شبکه  از  جمعيت  نفر 

برخوردارشدند. فيبرنوری 
قلعه  و  خاتون  خدیجه  روستاهای 
 40 در  واقع  سلفچگان  بخش  در  چم 
دارند. قرار  قم  غربی  جنوب  کيلومتری 

اميدواری کرد:  ابراز  ادامه  در  غالم پور 
همکاری  و  هم افزایی  با  جاری  سال  در 
ارتقای  دولتی  و  خصوصی  اجزا  تمام 
صورت  استان  ارتباطات  کيفی  و  کمی 

► پذیرد.  

آیت الله سعیدی: 

●  در طرح های اطراف حرم حضرت معصومه مصالح مردم اولویت باشد     ●

استاندار قم:  

●  برای تسهیالت ارزان قیمت بافت های اطراف حرم اطالع رسانی شود     ●

معاون استاندار:  

●  منابع بانک های خصوصی قم در مسیر تولید و اشتغال هدایت شود     ●

مدیرکل ارتباطات: 

●  ۴8۴ خانوار روستایی در استان از شبکه فیبرنوری بهره مند شدند     ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

www.gooyeh-qom.com

تالش مسئوالن ارشد استان قم 
برای احقاق حقوق فرهنگیان

با  دیدار  در  اسالمی،  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  و  استاندار 
اتمام  فرهنگيان،  خدمت  پایان  پاداش  واریز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نيروهای  استخدام  و  وضعيت  تبدیل  و  استان  کاره  نيمه  مدارس 

کردند. پيگيری  را  قم  مدارس  خدمتگزار 
در  قم  استاندار  شاهچراغی  تقی  محمد  سيد  فارس،  گزارش  به 
است. کرده  سفر  تهران  به  استان  فرهنگيان  حقوق  احقاق  راستای 

در  قم  مردم  نماینده  فراهانی  اميرآبادی  احمد  با  همراه  قم  استاندار 
یوسف  با  استان،  مسئوالن  از  دیگر  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس 

کردند. دیدار  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری 
مدارس  اتمام  فرهنگيان،  خدمت  پایان  پاداش  واریز  موضوع  بررسی 
مدارس  خدمتگزار  نيروهای  استخدام  و  وضعيت  تبدیل  و  کاره  نيمه 
است. بوده  دیدار  این  در  مباحث مطرح شده  از جمله  قم  استان  در 

بررسی 12 پرونده در 
جلسه کمیسیون طرح های 

غیرکشاورزی قم

روز   )32 ماده  )کميسيون   غيرکشاورزی  طرح های  کميسيون  جلسه 
سيد  ریاست  به  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات  سالن  در  سه شنبه 
در  پرونده  مورد   12 و  شد  برگزار  قم  استاندار  شاهچراغی  محمدتقی 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  جلسه  این 
زمينه طرح هایی همچون  در  جلسه  این  در  ایرنا،  گزارش خبرنگار  به 
بحث  بين راهی  رفاهی  خدمات  مجتمع  و  خورشيدی  نيروگاه  ساخت 
خود  نقطه نظرات  کارشناسان  و  مدیران  و  گرفت  صورت  نظر  تبادل  و 

کردند. بيان  را 
جلسه  برگزاری  حاشيه  در  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریيس 
در  که  مباحثی  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  مذکور 
محور  حول  می شود،  برنامه ریزی  غيرکشاورزی  طرح های  کميسيون 
که  دارند  زیرساخت  به  نياز  که  است  غيرکشاورزی  مشاغل  توسعه 
این  متولی  و  می شود  »زمين«  به  مربوط  زیرساخت ها  این  عموميت 

است. استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  امر 
که  تخصصی  حوزه های  و  دستگاه ها  افزود:  حاجی رضا  محمدرضا 
استان  توسعه  راستای  در  خود  طرح های  اجرای  برای  زمين  به  نياز 
به  توجه  با  زمين  و  می کنند  درخواست  دارند،  توليد(  و  )اشتغال 
مرتبط  دستگاه های  از  که  استعالماتی  و  دارد  وجود  که  مالحظاتی 
آنان  گرفته و بررسی هایی که انجام می شود؛ مطابق قانون در اختيار 

می گيرد. قرار 
بررسی  مورد  پرونده  مورد   12 امروز  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
یا  و  اجاره  تمدید  واگذاری،  خصوص  در  الزم  تصميمات  و  گرفت  قرار 

شد. گرفته  آنان  درباره  َید  خلع 

خبـر

قم  استان  خون  انتقال  کل  مدیر      ◄
مراکز  گسترش  به  توجه  با  کرد:  تاکيد 
تبع  به  استان  در  پذیری  مهاجر  و  درمانی 
خواهد  بيشتر  خون  انتقال  و  خون  به  نياز 
خون  انتقال  مرکز  یک  به  نياز  لذا  بود 
جامع کامال مشهود است که اقدامات الزم 
همچون خرید زمين در منطقه پردیسان و 
این  در  و  شده  انجام  ساخت  پروانه  کسب 
سالمت  خيرین  مشارکت  به  نياز  زمينه 

داریم.
انتقال  کل  مدیر  نوریان  مرتضی 
شبکه  در  سخنانی  طی  قم  استان  خون 
ميزان  اینکه  به  اشاره  با  نور  استانی 
شخص  با  خون  اهدای  امر  در  مشارکت 
نفر  هزار  هر  ازای  به  اهداکنندگان  تعداد 
ميزان  شد:  یادآور  شود  می  سنجيده 
هر  ازای  به  قم  استان  در  مردم  مشارکت 
هزار نفر 28 نفر است که در مقایسه با 25 

هستيم. باالتر  کشوری  ميانگين  نفر 
وی ادامه داد: اهداکنندگان در شرایط 
انتقال  سازمان  گذشته  سال  کرونایی 
توانتسيم  ما  و  کردند  همراهی  را  خون 
و  خون  به  درمانی  مراکز  نياز  صد  در  صد 

کنيم. تأمين  را  آن  های  فرآورده 
مصرف  ميزان  اینکه  بيان  با  نوریان 
در  باید  آن  های  فرآورده  و  خون  توليد  و 
به  توجه  با  افزود:  بگيرد،  قرار  توازن 
توانستيم  استان  در  خون  مستمر  اهدای 
دليل  به  که  چرا  کنيم  حفظ  را  تعادل  این 
کوتاه بودن عمر سلول های خونی نياز به 

دارد. وجود  خون  مستمر  اهدای 
سال  در  آمار  طبق  کرد:  ابراز  نوریان 
خون  دقيقه    ۹/2 هر  ازای  به  ما   1400

درمانی  مراکز  در  را  خونی  های  فرآورده  و 
کردیم. توزیع  استان 

اعمال  موارد  از  بسياری  ادامه  در  وی 
نوزادان،  باردار،  زنان  قلب،  جراحی 
بدخيمی ها، سوانح و حوادث و سوختگی 
به  درمانی  مراکز  نياز  افزایش  علل  را  ها 

کرد. عنوان  خون 
خونی  ضایعات  اینکه  بيان  با  نوریان 
کرد:  اضافه  است،  درصد   5 از  کمتر 
حدود 45 هزار نفر از مردم استان مراجعه 
کننده به مراکز انتقال خون هستند که در 
موفق  خون  اهدای  هزار   37 گذشته  سال 

شتيم. ا د
سالمت  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های  مکانيزم  خونی  های  فرآورده  و  خون 
معاینه  آن  اولين  گفت:  داریم،  مختلفی 
کنندگان  اهدا  صداقت  و  مصاحبه  و 
که  حذفی  خود  برگه  وهمچنين  است 
اگر  و  کنند  می  مطالعه  کنندگان  اهدا 
مصاحبه  در  را  مواردی  دليلی  هر  به 
هایی  روش  به  توانند  می  نکردند  عنوان 
چرخه  از  را  خود  خون  کردند  مطالعه  که 
خارج کنند و در مرحله بعد انجام آزمایش 

است. ها 
 15 تا   10 حدود  اینکه  بيان  با  نوریان 
درصد مراجعين از اهدای خون معاف می 
دليل  به  معافيت  این  کرد:  تصریح  شوند، 
سالمت اهداکنندگان و لزوم سالمت خون 
معنا  این  به  است  کنندگان  دریافت  برای 
انجام  قلب  باز  عمل  جراحی  که  افرادی 
تا  بودند  خاص  بيماری  دچار  یا  و  دادند 
معاف  خون  اهدای  از  بيماری  دوره  پایان 
اعمال  دیگ  و  حجامت  همچنين  هستند 

اهدای  از  معافيت  به  منجر  بدن  سطح  در 
شود. می  یکسال  تا  خون 

اشاره  با  استان  خون  انتقال  کل  مدیر 
تأمين  لزوم  و  کشور  رسانی  خون  شبکه  به 
خون و فرآورده های آن برای دیگر استان 
زمينه  در  کرد:  اضافه  نياز  صورت  در  ها 
استان  نزدیک  مرکز  مهم ترین  خون  ذخایر 
شود  کنترل  آن  خونی  ذخایر  باید  که  قم 

بسياری  اینکه  به  توجه  با  و  است  تهران 
درمانی  فرآیندهای  و  جراحی  اعمال  از 
ميزان  بنابراین  می شود  انجام  تهران  در 
تهران  در  آن  فرآورده های  و  خون  مصرف 
خون  اهدای  مراکز  و  است  زیاد  بسيار 
و  خون  از  مقدار  یک  که  دارند  تعهد 
فرآورده های آن را برای تهران تأمين کنند 
و در سال 1400 حدود 20 درصد از توليد 
خون  شبکه  به  را  آن  های  فرآورده  و  خون 

کردیم. تزریق  کشور  رسانی 

شيوع  به  توجه  با  کرد:  بيان  نوریان 
ترین  شایع  درمانی  شيمی  و  ها  بدخيمی 
قرمز  گلبول  خونی  های  فرآورده  مصرف 

است. پالکت  و  متراکم 
ما  تاالسمی  بيماران  اینکه  بيان  با  وی   
بار خون دریافت می  حداقل در هفته سه 
ها  آن  حيات  صورت  این  غير  در  که  کنند 
در گذشته  اضافه کرد:  افتد،  به خطر می 

 15 سن  تا  حدودا  بيماران  عمر  طول 
سالگی بود اما امروز به بيش از چهل سال 
حمایت  مدد  به  اینها  همه  و  است  رسيده 

است. خون  کنندگان  اهدا 
ابراز کرد: دو مرکز اهدای خون  نوریان 
استان، مرکز روح الله واقع در ميدان روح 
صادق  امام  ماندگار  دبيرستان  جنب  الله 
ساعت  از  روزه  همه  صبح  کاری  نوبت  در 
خون  اهدای  داوطلبين  پذیرای  الی13   7
ساختمان  خون  اهدای  مرکز  و  است 

جنب  خرداد   15 بلوار  در  واقع  مرکزی 
در  و   13:30 الی   7 هم   اصناف  اداره 
 18 تا ساعت  و سه شنبه  یکشنبه  روزهای 

است. کنندگان  اهدا  پذیرای  عصر 
متذکر  استان  خون  انتقال  کل  مدیر 
از  ما کمتر  در کشور  بانوان  شد: مشارکت 
کشورهای  در  که  حالی  در  است  درصد   5
شاهد  درصد   50 باالی  یافته  توسعه 
خون  اهدای  امر  در  بانوان  مشارکت 

. هستيم
به گسترش  توجه  با  تاکيد کرد:  نوریان 
استان  در  پذیری  مهاجر  و  درمانی  مراکز 
بيشتر  خون  انتقال  و  خون  به  نياز  تبع  به 
انتقال  مرکز  یک  به  نياز  لذا  بود  خواهد 
که  است  مشهود  کامال  جامع  خون 
در  زمين  خرید  همچون  الزم  اقدامات 
ساخت  پروانه  کسب  و  پردیسان  منطقه 
انجام شده و در این زمينه نياز به مشارکت 

داریم. سالمت  خيرین 
نسبت   1400 سال  در  داد:  ادامه  وی 
شيوع  شرایط  دليل  به   13۹۹ سال  به 
کرونا حدود 7 درصد کاهش اهدای خون 
سال  نخست  ماهه  سه  در  اما  داشتيم 
جاری حدود 5/7 درصد رشد داشتيم که 

باشد. مستمر  باید 
خون  اهدای  اینکه  بيان  با  نوریان 
صدقه  یک  عنوان  به  و  است  عضو  اهدای 
جاریه است، اظهار کرد: حدود 62 درصد 
این  به  هستند  مستمر  ما  اهداکنندگان  از 
خون  اهدای  سال  در  دوبار  از  بيش  معنا 
و در  بار در سال  آقایان چهار  برای  دارند، 
بانوان سه بار در سال امکان اهدای خون 

► دارد.   وجود  عضو  یک  عنوان  به 

از  قم  استان  دامپزشکی  مدیرکل      ◄
کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب  شيوع 
از  گفت:  و  خبرداد  دام ها  در   CCHF
شهروندان تقاضا داریم اگر گوشت قربانی 
 24 بين  را  گوشت  رسيد،  آنها  دست  به 
درجه  صفر  زیر  دمای  در  ساعت   48 الی 
که  ویروسی  تا  کنند  نگهداری  یخچال  در 
سرما  دليل  به  دارد  وجود  گوشت  این  در 

برود. بين  از  زدگی 
توحيدی مهر  حسن  فارس،  گزارش  به 
نشست  در  قم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
سالن  در  قربان  عيد  مناسب  به  که  خبری 
طی  شد،  برگزار  اداره کل  این  جلسات 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  بيان  سخنانی 
در  قربان  عيد  روز  در  دام  هزاران  ساليانه 
از  جلوگيری  برای  می شوند،  ذبح  استان 
نظارت  باید  مختلف  بيماری های  انتقال 

شود. انجام  دام ها  ذبح  بر  مطلوبی 
آمار، سال گذشته  بر اساس  افزود:  وی 
حدود 4 هزار و 504 راس دام در استان قم 

در روز عيد قربان ذبح شد که از این تعداد 
کشتارگاه های  با  مرتبط  دام  راس  هزار   3
به  نيز  راس   504 و  هزار  و  بود  قم  مجاز 
مقابل  مردم  توسط  خودجوش  صورت 

شد. ذبح  دیگر  نقاط  و  منازل 

عنوان  قم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
 CCHF بيماری  شيوع  دليل  به  کرد: 
با  مهمی  تمهيدات  امسال  دام ها  در 

استان  دامپزشکی  در  همکارانمان  همت 
تقاضا  هم  شهروندان  از  و  اندیشيده ایم 
داریم اگر گوشت قربانی بدست آنها رسيد 
در  ساعت   48 الی   24 بين  را  گوشت  این 
دمای زیر صفر درجه در یخچال نگهداری 
وجود  گوشت  این  در  که  ویروسی  تا  کنند 

برود. بين  از  زدگی  سرما  دليل  به  دارد 
به  توجه  با  داد:  ادامه  توحيدی مهر 
صورت   به  دام  کشتار  اجازه  قانون  اینکه 
می دهد،  را  مردم  به  خودجوش  و  عمومی 
به  را  سياری  گشت های  گرفته ایم  تصميم 
ذبح  از  قبل  که  کنيم  اعزام  شهر  سراسر 
اگر  و  کنند  معالجه  را  دام ها  پزشکان  دام 
بدهند،  را  دام  ذبح  اجازه  نبود  مشکلی 
سامانه  با  می توانند  قمی  شهروندان 
بررسی  برای  و  کنند  برقرار  ارتباط   1512
کارشناسان  با  ذبح  از  قبل  وضعيت دام ها 

بگيرند. تماس  ما 
این  سرایت  دليل  کرد:  تصریح  وی 
در  که  است  کنه هایی  دام ها  در  ویروس 

این  متاسفانه  دارد،  وجود  دامداری ها 
خاموشی  عالئم  دام ها  بدن  در  ویروس 
که  است  سرایت  قابل  انسان  به  اما  دارد 
خطرناک  ما  برای  بسيار  را  موضوع  این 
با حساسيت ویژه دام ها  باید  و  کرده است 
ذبح شوند. کشتار هایی که در کشتارگاه ها 
مخصوص  پزشکان  توسط  می شوند  انجام 
معالجه می شوند و بعد از بررسی ليبل های 
کنترل و نظارت بر روی  آنها درج می شود.

توحيدی مهر خاطر نشان کرد: از عالئم 
درد های  انسان  بدن  در  ویروس  وجود 
عضالنی، تب و خون ریزی های زیر پوستی 
 800 حدود  کنه ها  این  متاسفانه  است، 
و  می کنند  زندگی  دام ها  بدن  روی  بر  روز 
تنها راه از بين بردن این کنه ها سم پاشی 
دامداری ها است که این روزها با همکاری 
رایگان  صورت  به  داشته ایم  بسيج  با  که 

می شود. انجام 
در  قم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
در  ولگرد  سگ های  موضوع  با  رابطه 

توابع  روستا های  و  شهرستان ها  از  بعضی 
قبال  در  مسئوليتی  هيچ  ما  گفت:  قم 
بعضی  داشت،  نخواهيم  ولگرد  سگ های 
آنها  بهداشتی  پروانه  که  دامداری هایی  از 
برابر  در  خود  کرده ایم  صادر  ما  خود  را 
با  ارتباطی  ما  و  هستند  مسئول  اتفاقات 

نداریم. موضوع  این 
وی در پایان گفت: بنده حدود دو هفته 
مجموعه  این  مدیرکل  عنوان  به  که  است 
قرار  همکاران  کمک  با  شده ام،  انتصاب 
در  را  پویایی  دامی  شبکه  که  است  این  بر 
استان قم داشته باشيم و از تجربه صاحب 
سابق  مدیرکل  مانند  موضوع  این  نظران 
استفاده  پژوهشی  و  تخصصی  کارگروه  در 

. کنيم
خونریزی  تب  می شود،  خاطرنشان 
دهنده کریمه کنگو )CCHF( یک بيماری 
ویروسی خونریزی دهنده تبدار حاد است 
ها  دام  و  حيوانات  بين  در  کنه  توسط  که 

► می یابد.   گسترش 

مدیر کل انتقال خون استان تاکید کرد:

●  ساخت مرکز انتقال خون پردیسان قم؛ چشم انتظار مشارکت خیرین   ●

از  باند کالهبرداری  ◄      دادستان عمومی و انقالب قم از دستگيری 
طریق ارسال پيامک و متهم اصلی پرونده که یک خانم با 12 ميليارد تومان 

گردش مالی بوده خبر داد.
با  کالهبرداری  باند  دستگيری  از  غریب  المسلمين  و  االسالم  حجت 
استان  در  خودرو  و  منزل  لوازم  کشی  قرعه  در  شدن  برنده  پيامک  ارسال 
سوی  از  ميليونی  مبالغ  دریافت  با  متهمان  این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر 
مالباختگان با وعده فروش لوازم منزل با تخفيف قابل توجه و اهدا جوایزی 
از قبيل خودرو و سکه طال از شهرهای مختلف نظير قم، اصفهان، تبریز و 

کرده اند. کالهبرداری  شهرها  دیگر 
این  شگرد  تشریح  در  قم  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
به صورت  به مخاطبان  انبوه  پيامک  ارسال  با  کالهبرداری گفت: متهمان 
و  شده اید  بازرگانی  شرکت  از  کاال  بن  برنده  »شما  عنوان  تحت  تصادفی، 
را  افراد  بگيرید«  تماس  شماره  این  با  سریعًا  تخفيف  کارت  دریافت  برای 
ترغيب به دریافت جوایز قرعه کشی صوری خود می کردند و به بهانه های 
واهی نظير ترخيص و انتقال سند خودروی جایزه و یا ارسال لوازم خانگی 

را کالهبرداری  ایشان مبالغی  از  با سکه طال  با تخفيف چشمگير و همراه 
نموده اند.

یک  که  پرونده  این  اصلی  متهم  حساب  مالی  گردش  قضائی  مقام  این 
خانم است را 12 ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: در این نوع کالهبرداری، 
چرخ  جاروبرقی،  مانند  خانگی  لوازم  فروش  به  اقدام  ابتدا  در  متهمان 
گوشت، ماکروفر، سرویس قابلمه و یا فروش سکه طال با کيفيت پایين و با 
ارزشی بسيار نازل تر از مبالغ دریافت شده از مشتریان می کنند و در ادامه 
با بيان اینکه شما برنده قرعه کشی مشتریان با جوایزی نظير خودرو، کمک 
هزینه خرید لوازم خانگی و وجه نقد شده اید، آن ها را فریب داده و مبالغ 

مالباختگان نمی باشند. پاسخگوی  و دیگر  ميليونی دریافت کرده 
حجت االسالم و المسلمين غریب با اعالم اینکه این متهمان با پيگيری 
بازپرسی   13 شعبه  در  تحقيقات  تکميل  حال  در  و  دستگير  فتا  پليس 
هستند، هشدار داد: ضروری است شهروندان در مواجهه با افراد حقيقی 
و حقوقی از صحت اعتبار آنها و سوابق فعاليت اقتصادی ایشان اطمينان 
کسب کنند و از اعتماد شتابزده به این کالهبرداران جدا پرهيز کنند.   ►

●  هشدار مدیرکل دامپزشکی استان قم نسبت به شیوع بیماری میان دام ها     ●

دستگیری باند کالهبرداری از طریق ارسال پیامک؛  

●  متهم اصلی پرونده خانمی با گردش مالی 12 میلیارد تومان     ●

در   137 مردمی  ارتباط  سامانه  گزارش       ◄
فرهنگ  آموزش های  لزوم  جاری،  سال  خردادماه 
نظافت  حوزه  در  قم  مناطق  از  بعضی  در  شهروندی 

می دهد. نشان  را  شهری 
در  قم  شهرداری   137 مردمی  ارتباط  سامانه 
و  مردم  مطالبات  پيگيری  بر  عالوه  گذشته  سال های 
ارجاع آن به سازمان ها و مناطق مربوطه، گزارش های 
می دهد  ارائه  منظم  به صورت  را  تفکيک شده ای 
مشکالت  و  مردمی  مطالبات  بيشترین  می توان  که 
و  کرده  مشاهده  به خوبی  گزارش ها  این  در  را  شهر 

کرد. آسيب شناسی 
خردادماه  به  مربوط  که  سامانه  گزارش  آخرین  در 
“معابر   این  بار  چندمين  برای  است،  جاری  سال 
پياده رو و سواره رو نياز به نظافت دارد” در صدر پيام ها 
موضوع  این  با  پيام   624 هشتگانه  مناطق  در  و  بوده 
پيام   163 به  مربوط  آن  اول  رتبه  که  است  ثبت شده 
و  بوده   154 با   2 منطقه  بعدازآن  و   6 منطقه  برای 

و   16 با   7 و   8 مناطق  به  مربوط  نيز  پيام ها  کمترین 
است. پيام   17

همچنين پيام “عدم جمع آوری زباله” نيز 324 پيام 
را در همه مناطق به خود اختصاص داده که بيشترین 
 137 پيام های  تعداد  با   2 و   6 مناطق  به  مربوط  پيام 
با   7 و   8 به مناطق  نيز مربوط  پيام ها  و کمترین   8۹ و 

تعداد پيام 1 و 3 است.
تقریبًا  مدیریت  به  توجه  با  پيام ها  اختالف  این 
و  تأمل  جای  مناطق  در  زباله ها  جمع آوری  یکسان 

دارد. بيشتری  توجه 
طول  در  قم  شهر  در  زباله  تن   6۰۹ جمع آوری 

شبانه روز
سازمان  مدیرعامل  ميرابراهيمی  عبدالله  سيد 
زباله ای  متوسط  قم  شهرداری  پسماند  بر  مدیریت 
را  می شود  جمع  قم  شهر  در  شبانه روزی  به صورت  که 
60۹ تن زباله اعالم کرده که توسط ماشين های پرس 
خودروهای  تعداد  و  می شود  جمع آوری  نيسان ها  و 

و  مساحت  اساس  بر  نيز  نيروها  و  زباله  جمع آوری 
است. متغير  منطقه  جمعيت 

مدیریت  گزارش های سازمان  اساس  بر  و همچنين 
از  منظم  به صورت  نيز  معابر  نظافت  مناطق  و  پسماند 
ساعت ۹ شب تا 7 صبح  انجام می شود ،اما این حجم 
 7 مناطق  با  آن  مقایسه  و   2 و   6 مناطق  در  پيام ها  از 
به  شهرداری  رسيدگی  نياز  از  جدا  می دهد  نشان   8 و 
این مطالبه مردم، باید به عوامل دیگری نيز توجه کرد.
نوبت  از  خارج  زباله ها  از  درصد   12 جمع آوری 

قم شهر  در 
شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
شهر  مشکالت  از  یکی  زمينه  این  در  قم  شهرداری 
در  شهروندان  همکاری  عدم  را  زباله ها  جمع آوری  در 

کرد. اعالم  زباله ها  خروج  ساعت  رعایت 
از  درصد   12 جمع آوری  ميرهادی  محسن  سيد 
زباله ها را در خارج از نوبت عالوه بر تحميل هزینه ای 
و  شهروندان  سایر  نارضایتی  عامل  شهر،  به  مضاعف 

می داند. معابر  کثيفی 
به همکاری  نياز  تميزی شهر  و  نظافت  بدانيم  باید   
این  و  داشته  شهرداری  و  شهروندان  بين  دوسویه 
نظر  به  که  است  طرف  دو  هر  عهده  بر  مسئوليت 
را  آن  به خوبی  مناطق  از  بعضی  شهروندان  می رسد 

دارد. فرهنگ سازی  به  نياز  و  نکرده  رعایت 
سازمان  پيمانکاران  جدید  قراردادهای  در  البته 
توجه  آموزش  و  فرهنگ سازی  موضوع  به  پسماند، 
لحاظ  آن  در  نيز  اطالع رسانی  بحث  و  شده  ویژه ای 

است. شده 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  نقش  دراین بين  اما 
در خصوص  مردم نهاد  انجمن های  و همچنين  ورزشی 
نيز    2 و   6 کار در حوزه فرهنگ شهروندی در مناطق 
برنامه ریزی  با  اميدواریم  و  می شود  احساس  به خوبی 
دقيق و منظم در این حوزه به زودی آمار درخواست ها 
کاهش  نيز  موضوع  دو  این  در  مردمی  مطالبات  و 

► باشد.      داشته  چشم گيری 

مسیر دوطرفه نظافت شهری بین شهروندان و شهرداری

سازمان آگهی های ●  وقتی 12 درصد پسماند شهر خارج از نوبت جمع آوری می شود    ●
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن:09184480402



www.gooyeh-qom.com4چهارشنبـه 15 تیر 1401/ شماره 1۹۷5 خبـر

احداث پارک موضوعی پدافند 
غیرعامل در شهر قم

در  گفت:  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
پارک موضوعی پدافند  طراحی های بوستان  جوان، پيش بينی احداث 

است. گرفته  قرار  کار  دستور  در  غيرعامل 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پيام 
جوادیان با اشاره به احداث پارک موضوعی پدافند غيرعامل در شهر قم 
اظهار کرد: بحث پدافند غيرعامل در تمام زمينه های مدیریت شهری 
مدنظر قرار گرفته و یکی از حوزه های فعال در این زمينه حوزه فضای 
اینکه این موضوع در زمان بهره برداری  بر  سبز شهری است که عالوه 
ایجاد می کند،  و راندمان بهتری در خدمات رسانی  مهم بوده و کارکرد 
می تواند فضای سبز را به یک پتانسيل خيلی قوی برای مدیریت بحران 

در زمان بروز حوادث تبدیل کند.
وی با تأکيد بر اینکه در زمان بحران ها، یکی از فضاهایی که می تواند 
اینکه  افزود:  است  شهری  سبز  فضاهای  کند  ارائه  کاملی  خدمات 
غيرعامل  پدافند  بحث  بتوانيم  احداث  زمان  در  بوستان ها  تمام  در 
به  پارک  یک  تبدیل  صرفًا  و  است  مهمی  مساله  کرده  پيش بينی  را 
فاکتورهای  ایجاد  و  نبوده  مدنظر  تنها  غيرعامل  پدافند  شاخص های 

است. کار  دستور  در  پارک ها  تمام  در  بحث  این 
اینکه  بيان  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
از  بخشی  شهر  در  غيرعامل  پدافند  آموزش  برای  فضایی  ایجاد  برای 
گفت:  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  منظور  این  برای  جوان  بوستان 
بخشی از بوستان جوان برای تبدیل به پارک موضوعی پدافند غيرعامل 

است. در حال طراحی های الزم  و مشاور  گرفته شده  نظر  در 
پارک های  تمام  این هستيم که  دنبال  به  ما  البته  وی خاطرنشان کرد: 
بحران  زمان  در  تا  شود  مجهز  غيرعامل  پدافند  شاخصه های  به  شهر 

گيرد. قرار  مورداستفاده 

فرنگی کار پیشکسوت قم طالیی 
شد

فرنگی  کار قم در مسابقات قهرمانی پيشکسوتان کشور به نشان ارزشمند 
طال دست یافت.

حسن خدابنده لو از قم در رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تيم ملی 
کشتی فرنگی پيشکسوتان کشور  به نشان طال وزن 70 کيلوگرم رسيد.

خدابنده لو برای حضور در رقابت های وزن 62 کيلوگرم بر سر وزن نرسيد 
و در 70 کيلوگرم با رقبای خود دیدار کرد.

این مسابقات در تنکابن برگزار شد.

پایان میزبانی قم از بسکتبال 
سه نفره کشوری

ميزبانی  به  کشور  یک  منطقه  نفره  سه  بسکتبال  ملی  ليگ  دوره  اولين 
شد. برگزار  قم  رضایيان  ورزشگاه 

در  اولين دوره ليگ ملی بسکتبال سه نفره منطقه یک کشور سال 1401 
،   12 تيم از استان های خراسان شمالی، تهران، قم، سمنان و مازندران 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان مسابقات تيم رادین مشهد، تيم خانه بسکتبال محمودآباد و تيم 

خانه بسکتبال شيروان به ترتيب اول تا سوم شدند.
تيم بسکتبال قم نيز به مقام هفتمی این دوره از مسابقات دست یافت.

 مرحله دوم مسابقات بين هشتم نهایی، 16 و 17 تيرماه در تهران برگزار 
خواهد شد.

در پی شکایت مسافران؛
تأخیرهای ناوگان اتوبوسرانی 

بین شهری قم رصد می شود
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم از اجرای 
طرح سراسری کنترل تاخير در مبدا و حين سفر ناوگان اتوبوسرانی خبر 

داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
قم،عليرضا اسدی گفت: با توجه به تماس ها  و ابراز شکایت و گله مندی 
از تاخير در مبدا و حين سفر ناوگان اتوبوسرانی، طرح ویژه کنترل تاخير 
درمبدا و حين سفر در قم  همزمان با سراسر کشور در پایانه  های مسافربری 

آغاز شد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم گفت: این 
طرح  به مدت 10 روز  از تاریخ 12 تا 22 تيرماه امسال با حضور مدیر، 
معاون حمل ونقل، روسای ادارات مسافر، حقوقی و روابط عمومی ادارات 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و مدیر انجمن های صنفی شرکت های 
حمل ونقل جاده ای حمل مسافر در پایانه های استان در حال اجراست.

تيم های  با  درهمراهی  صنفی  تشکل های  ظرفيت  از  استفاده  اسدی  
نظارتی اداره کل متبوع، عملياتی نمودن طرح توسط ادارات شهرستان، 
شکایات-  انعکاس  جهت  مسافرین  ارتباطی  مسير های  رسانی  اطالع 
نظرات و پاسخگویی فوری به موارد دریافتی را از دیگر محور های اجرایی 
این طرح برشمرد و گفت: مسافران گرامی می توانند در طول مسافرت، 
شکایات خود مبنی بر تاخير در مبدا و حين سفر با ناوگان اتوبوسی را به 

دهند. گزارش  ارتباطی 141  سامانه 
ناوگان مسافری استان قم هم  راننده در بخش  نفر  گفتنی است 1326 

هستند. فعاليت  حال  در  اکنون 
و  بوس  مينی  اتوبوس،  شامل،  ناوگان  انواع  دستگاه   1168 همچنين 

هستند. فعال  قم  استان  مسافری  ناوگان  بخش  در  کرایه،  سواری 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09127625987

عضو   7۹2 تکریم  و  شهدا  یادواره  سومين      ◄
آئين  با  همراه  قم  شهرداری  ایثارگری  خانواده 
رونمایی از سردیس شهيد حسين مولوی و با حضور 

شد. برگزار  گمنام  شهيد  پاک  پيکر 
سومين یادواره شهدا و تکریم 7۹2 عضو خانواده 
از  رونمایی  آئين  با  همراه  قم  شهرداری  ایثارگری 
همایش های  مرکز  در  مولوی  حسين  شهيد  سردیس 
بين المللی شهرداری قم با حضور دکتر سيد مرتضی 
فراهانی  اميرآبادی  احمد  قم،  شهردار  نژاد  سقائيان 
نماینده مردم قم و عضو هيات رئيسه مجلس شورای 
و  استانی  و  شهری  مدیران  از  جمعی  اسالمی، 
برگزار شد. قم  همچنين خانواده شهدای شهرداری 
رونمايی از يادمان شهيد مولوی و سند هويتی 

شهيد بابا احمدی در شهرداری قم
سند  و  مولوی  حسين  شهيد  یادمان  همچنين 
شهرداری  در  احمدی  بابا  غالمرضا  شهيد  هویتی 
قم  شهرداری  شهدای  یادواره  سومين  مراسم  در  قم 

شد. رونمایی 
هویتی  سند  و  مولوی  حسين  شهيد  سردیس 
سومين  مراسم  در  احمدی  بابا  غالمرضا  شهيد 
سيد  دکتر  حضور  با  و  قم  شهرداری  شهدا  یادواره 
اميرآبادی  احمد  و  قم  شهردار  سقائيان نژاد  مرتضی 
فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر قم و مدیران 

شد. رونمایی  استانی  و  شهری 
یادواره  سومين  مناسبت  به  که  مراسم  این  در 

االسالم  حجت  شد،  برگزار  قم  شهرداری  شهدای 
پایان  در  و  کرده  سخنرانی  پناهيان  والمسلمين 
خانواده  موالیی،  حسين  شهيد  خانواده  از  جلسه 
یدالله  شهيد  خانواده  و  احمدی  بابا  غالمرضا  شهيد 

شد. تشکر  و  تقدیر  صادقی 
به همت  به ذکر است سردیس شهيد مولوی  الزم 
سازمان زیباسازی شهرداری قم ساخته و به زودی با 
حضور خانواده شهيد در شهر قم نصب خواهد شد.

شهدا نماد قدرت در جامعه هستند
به  پناهيان  عليرضا  حجت االسالم والمسلمين 
راه  باید  داشت:  اظهار  یادواره  این  سخنران  عنوان 
شهدا را ادامه داده و پيام آن ها را به درستی دریافت 

. کنيم
زنده  شيوه  تنها  را  قدرت  ایجاد  و  حفظ  وی 
مقام  وقتی  افزود:  و  دانست  شهدا  راه  نگه داشتن 
می داند  ملت  قدرت  مظهر  را  شهدا  رهبری  معظم 
قدرت  هم  و  هستند  قدرتمند  هم  شهدا  بدانيم  باید 
تا  کنيم  ایجاد  در جامعه  باید  را  این خصلت  و  آفرین 

بماند. زنده  شهدا  راه 
استاد حوزه و دانشگاه بر تربيت قدرتمند فرزندان 
قوی  را  ملت  رهبری  معظم  مقام  گفت:  و  کرد  تأکيد 
همه  از  و  دارد  قدرت  انتظار  بسيج  از  و  تربيت کرده 
مردم  ملت،  به  دادن  باقدرت  تا  می خواهد  مسئوالن 

کنند. سهيم  تصميم گيری ها  تمام  در  را 
را  بسيج  در  اندیشه ورز  هيئت های  تشکيل  وی 
ابراز کرد:  و  به بسيج دانست  از قدرت بخشی  نشان 

مقام معظم رهبری اجازه نمی دهد بسيج تنها مطيع 
تالش  اندیشه ورز  هيئت  تشکيل  بر  تأکيد  با  و  باشد 
ایشان  مستقيم  مدیریت  تحت  که  را  بسيج  می کنند 

کند. تربيت  تفکر  با  و  قدرتمند  است 
تضعيف  با  غرب  دولت های  اینکه  بيان  با  پناهيان 
حکومت  کرد:  تصریح  می کنند  حکم فرمایی  مردم 
و مشروب  مانند قمار  با ممنوعيت کارهایی  ایران  در 
داده  قدرت  ملت  به  می کند،  تضعيف  را  ملت  که 
تحميل  جوانان  به  را  هرزگی  غرب  درحالی که  است 

. می کند
با  بزرگ  سليمانی  مکتب  قدرت  یادآوری  با  وی 
قاطعيت خاطرنشان کرد: باید به نوجوانان و جوانان 
حوزه ها  همه  در  و  بدهيم  اراده  و  فکر  عزم،  قدرت 

کنيم. تربيت  قوی  را  آن ها 
امام  قدرت  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
و  دانست  عاشورا  ماندن  زنده  عامل  را  حسين)ع( 
را  بسيجی  باید  و  هستند  قدرت  معلم  شهدا  افزود: 
شجاعت  بدانيم  نکند،  ظلم  تا  کنيم  تربيت  قدرتمند 

است. قدرت  مظهر  یک  تنها 
قدرت  ویژگی های  از  یکی  را  عزت  پایان  در  وی 
شهدا  خانواده  گفت:  و  کرد  عنوان  )ع(  حسين  امام 
ما  جامعه  به  را  قدرت  که  هستيم  شما  دست بوس  ما 
دادید و همچنين جانبازان تواضع را به جامعه هدیه 

هستند. قدرت  مظهر  و  دادند 
قابل  توسعه  و  نظم  مسير  در  قم  شهر  حرکت 

است تقدير 

به  یادواره  این  در  نيز  هاشمی  جواد  سيد  سردار 
قم  شهر  در  نظم  ایجاد  در  شهرداری  نقش  و  جایگاه 
اشاره کرد و اظهار داشت: تالش خالصانه و انقالبی 
در  را  نظم  که  سقائيان نژاد  دکتر  سخت کوش  برادر 
کارکنان  همه  شایسته  خدمات  و  کرده  حاکم  استان 

است. قابل تقدیر  شهرداری 
را  بسيج  سپس  قم  استان  ادارات  بسيج  مسئول 
افزود:  و  دانست  کشور  در  سخاوت  و  رشد  پایگاه 
بزرگداشت 7۹2 عضو  و  یادواره شهدا  برگزاری  امروز 
در  شهدا  جایگاه  و  قدرت  نشان  شهرداری  ایثارگر 
از  یکی  یادواره  برگزاری  و  مجموعه شهرداری داشته 

است. شهدا  خاطره  نگه داشتن  زنده  راه های 
اینکه  بيان  با  قم  استان  ادارات  بسيج  مسئول 
شهدا نماد عالی تفکر و فرهيختگی در کشور هستند 
را  اسوه  و  اسطوره  بيشترین  قم  شهر  کرد:  تصریح 
در  ما  عملکرد  ناظر  روحشان  و  داشته  حوزه  این  در 

است. جایگاه هایمان 
قم  شهر  توسعه  و  نظم  دوباره  یادآوری  با  وی 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  باید  امروز  کرد:  خاطرنشان 
را مانند نظم در شهر قم پياده کرده و امربه معروف و 

دهيم. قرار  خود  کار  سرلوحه  را  منکر  از  نهی 
رهبری  معظم  مقام  سخن  یادآوری  با  هاشمی 
کرد:  تأکيد  کشور  به  دشمنان  تعرض  به  پاسخ  در 
دشمنان باید شاهد حضور ما در یادواره شهدا باشند 
سنگين  پاسخی  ما  کشور  به  تعرضی  هر  بدانند  و 

► داشت.    خواهد 

●  سومین یادواره شهدا و تکریم 792 عضو خانواده ایثارگری شهرداری قم برگزار شد   ●

اجتماعی  و  فرهنگی  کميسيون  رئيس        ◄
شورای اسالمی شهر قم گفت: یکی از اسناد هویتی 
نظام  و  انقالب  به  که  است  شهدایی  قم  شهرداری 
شهرداری  یادواره ها  این  برگزاری  با  و  کرده  تقدیم 
فکری  عقبه  معرفی  به  خود،  گذشته  معرفی  بر  عالوه 

می پردازد. نيز  مجموعه  این  اعتقادی  و 
در حاشيه  و  با شهرنيوز  گفتگو  در  مصطفی مالیی 
خانواده   7۹2 از  تکریم  و  شهرداری  شهدای  یادواره 
را  شهدا  یادواره  برگزاری  قم،  شهرداری  ایثارگر 
اظهار  و  دانست  قابل تقدیر  و  فرهنگی  حرکتی 
اولویت شهرداری قم و شورای اسالمی شهر  داشت: 

است. انقالبی  اصيل  هویت  مقوله  به  پرداختن 
وی پرداخت به مقوله هویت را موردبررسی قرارداد 
چرایی  و  چيستی  شدن  مشخص  برای  افزود:  و 
به  است  الزم  حال،  و  گذشته  موقعيت  شناخت  و 
موضوع ایثار و شهادت به عنوان یکی از محوری ترین 

شود. پرداخته  بيشتری  دقت  با  ما  هویت  از  بخش 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کميسيون  رئيس 
هویتی  اسناد  از  یکی  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی 
نظام  و  انقالب  به  که  است  شهدایی  قم  شهرداری 
شهرداری  یادواره ها  این  برگزاری  با  و  کرده  تقدیم 
عالوه بر معرفی گذشته خود به معرفی عقبه فکری و 

می پردازد. نيز  خود  اعتقادی 
پرداختن  را  شهدا  یادواره  برگزاری  به  توجه  وی 
تأکيد  و  دانست  اسالمی  و  انقالبی  اصيل  هویت  به 
شورای  اجتماعی  فرهنگی  کميسيون  در  کرد: 
رفتار  فرهنگی،  نگاری  پيوست  به  قم  شهر  اسالمی 
و  حوزه ها  تمام  در  شهروندان  مشارکت  شهروندی، 

می شود. توجه  اجتماعی  نشاط  و  شادی  ایجاد 
به  شهر  فرهنگی  برنامه های  در  کرد:  تأکيد  مالیی 
جدی  به صورت  حجاب  و  عفاف  و  خانواده  موضوع 
از  باید  خود  برنامه های  اجرای  برای  و  پرداخته شده 
► شود.   استفاده  به خوبی  شهر  ظرفيت های  تمام 

و  امور خانواده شهدا  در  قم  ◄      مشاور شهردار 
سومين  برگزاری  نحوه  از  خرسندی  ابراز  با  ایثارگران 
سه  در  مراسم  این  گفت:  شهرداری  شهدای  یادواره 

است. شاخص  پيام رسانی  و  تنوع  محتوا،  بخش 
و  شهرنيوز  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حجازی  طوبی 
در حاشيه سومين یادواره شهدای شهرداری و تکریم 
وجود  از  تقدیر  با  شهرداری  ایثارگر  خانواده   7۹2 از 
در  قم  شهرداری  کارکنان  در  شهدا  راه  به  اعتقاد 
و  سطوح مختلف اظهار داشت: تشکيل کميته شهدا 
مسير  این  به  باور  وجود  نشان دهنده  یادواره  برگزاری 

است.
سومين  برگزاری  نحوه  از  خرسندی  ابراز  با  وی 

بهترین  مراسم  این  افزود:  شهرداری  شهدای  یادواره 
مراسمی بود که در شهرداری برای شهدا برگزارشده و 
در سه بخش محتوا، تنوع و پيام رسانی شاخص است؛ 
هر قدر در مسير معرفی شهدا کيفی تر و به روزتر عمل 

داشت. خواهد  بيشتری  تأثيرگذاری  کنيم 
و  شهدا  خانواده  امور  در  قم  شهردار  مشاور 
از  دوری  عامل  را  شهدا  یادواره  برگزاری  ایثارگران 
این  کرد:  بيان  و  دانست  شهرداری  در  روزمرگی 
یادآوری راه شهدا و سيره شهدا در روحيه همه مردم 
روزمرگی  از  را  کارمندان  همه  و  مردم  و  گذاشته  تأثير 
خدمت رسانی  کيفيت  افزایش  باعث  و  می کند  خارج 

► می شود.   مردم  به 

دغدغه های  از  یکی  قم  شهردار        ◄
سيره  کردن  نهادینه  را  شهرداری  فرهنگی 
شهدا دانست و گفت: نهادینه کردن سيره 
شهر  در  ایثارگری  روحيه  ترویج  و  شهدا 
راهی برای خدمت صحيح به مردم و احقاق 

است. شهروندان  حقوق 
مرتضی  سيد  دکتر  شهرنيوز،  گزارش  به 
یادواره  سومين  حاشيه  در  نژاد  سقائيان 
خانواده   7۹2 تکریم  و  شهرداری  شهدای 
دغدغه های  از  یکی  قم  شهرداری  ایثارگر 
کردن  نهادینه  را  قم  شهرداری  فرهنگی 
یکی  داشت:  اظهار  و  دانست  ارزش ها 
جمهوری  نظام  در  محوری  ارزش های  از 
اسالمی زنده نگه داشتن سيره شهدا است.

وی سيره ایثار و شهادت را عامل قدرت 
افزود:  و  دانست  انقالب  ماندگاری  و 
و  استقامت  ایران  ملت  به  شهادت  و  ایثار 
قدرت داده و تاب آوری ملت ایران در برابر 
از  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  از  دشمنان 
فرهنگ کربال و امام حسين)ع( گرفته شده 

است.
را  شهدا  یادواره  برگزاری  قم  شهردار 
عامل تقویت روح معنویت در جامعه عنوان 
شهدا  سيره  با  را  مردم  باید  کرد:  تأکيد  و 
مردم  زیرا  کنيم  آشنا  آن ها  معنویت  روح  و 
شهدا  ایثار  و  معنویت  باروح  آشنایی  با 
می توانند بر تمام سختی ها فائق آمده و راه 

دهند. ادامه  را  خود 

ایثارگر  عضو   7۹2 یادآوری  با  وی 
شهرداری بيان کرد: اگر شهرداری بخواهد 
باید روح معنویت  باعزت کار کند  و  درست 
آورد  وجود  به  خود  در  را  ایثارگران  و  شهدا 
و  کرده  مردم خدمت  به  ایجاد سالمت  با  و 

آورد. به جا  را  مردم  حق وحقوق 
روز  هم زمانی  سپس  نژاد  سقائيان 
شهدا  یادواره  سومين  با  را  شهرداری ها 
این  گفت:  و  خواند  معنادار  حرکتی 
شهرداری  کارکنان  تمام  به  هم زمانی 
به  خدمت  ما  وظيفه  که  می کند  یادآوری 
خداوند  مردم  به  خدمت  با  و  بوده  مردم 
عطا  مجموعه ها  و  افراد  به  بزرگی  و  عزت 

► می کند.  

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم اظهار کرد:

●  تکریم ایثار و شهادت عامل تقویت عقبه فکری و فرهنگی    ●

مشاور شهردار قم:

●  برگزاری یادواره شهدا عامل خروج از روزمرگی است    ●

شهردار قم یکی از دغدغه های فرهنگی شهرداری را نهادینه کردن سیره شهدا دانست؛

●  ایجاد روح معنویت عامل خدمت به مردم     ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

در  ولگرد  های  سگ  ماجرای      ◄
قمی،  کودک  دو  باختن  جان  اعالم  پی 
آشکار  را  پدیده  این  اوضاع  وخامت 
و  متخصصان  است  ها  سال  ساخت. 
زیست  محيط  تحصيلکرده  های  چهره 
حيوانات  به  دادن  غذا  رویه  به  نسبت 
ولگرد هشدار  وحشی خصوصا سگ های 
خوردن  هم  بر  موجب  را  آن  و  دهند  می 
دانند. می  وحش  حيات  طبيعی  چرخه 
در  زندگی  سبک  چشمگير  تغييرات 
رسيدگی  و  نگهداری  اخير،  های  سال 
زندگی  ظواهر  از  جزئی  به  را  حيوانات  به 
روز  به  روز  و  است  ساخته  بدل  شهری 

یابد. می  گسترش 
های  شبکه  واضح  تالش  همزمان 
های  کانال  و  صفحات  و  ای  ماهواره 
و  ذهن  در  تغيير  ایجاد  برای  مجازی 
منبع  ترین  عمده  مردم  فرهنگی  ذائقه 
حيوانات  با  مرتبط  های  ناهنجاری  بروز 

شود. می  ارزیابی 
ای  ماهواره  های  تلویزیون  از  برخی 
جمله  از  ثابت  خط  چند  آشکار  بطور 
نگهداری  ضرورت  بلکه  و  سازی  عادی 
های  محيط  در  نجس  و  حرام  حيوانات 
ترویج  منازل  خصوصی  حریم  و  داخلی 
ارزش  بلکه  و  سازی  عادی  کنند.  می 
مصرف  نامحرم،  با  روابط  ساختن 
و  اقشار  به  اهانت  و  الکلی  مشروبات 
بسته  اجزای  دیگر  از  مذهبی  های  چهره 
خانواده  بنيان  تخریب  در  آنان  فرهنگی 

است. ایرانی  های 
مرکز  رئيس  که  بود  جاری  تيرماه  دهم 
پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت 
شش  پسربچه  باختن  جان  از  قم  استان 
در  ولگرد  سگ های  حمله  به دنبال  ساله 
مرکز  رئيس  داد.  خبر  قم  دامشهر  منطقه 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
دومين  این  داد:  ادامه  قم،  استان 
شهرک  در  اخير  روزهای  در  مشابه  حادثه 
باختن  جان  موجب  که  است  قم  دامشهر 

می شود. کودکان 

نيز  تيرماه  ششم  روز   13 ساعت 
در  که  بدحال  کودک  یک   115 اورژانس 
از  گروهی  حمله  مورد  قم  دامشهر  منطقه 
بيمارستان  به  را  بود  گرفته  قرار  سگ ها 
ورود  محض  به  دادند.  انتقال  قم  شهدای 
انجام  اوليه  اقدام های  سرعت  به  کودک، 
و در حالت احيا و سی. پی. آر قرار گرفت 

شد،  انجام  نيز  اینتوبه گذاری  عمليات  و 
 23 ساعت  پزشکان،  تالش  برغم  اما 

داد. دست  از  را  خود  جان  روز  همان 
بزرگ ترین  از  یکی  قم  دامشهر  منطقه 
می شود  محسوب  کشور  دامی  ميادین 
کنار  در  انسان ها  سکونت  است  مدتی  و 
این  در  معضلی  به  دامداری  واحدهای 
بهداشتی،  نظر  از  که  شده  تبدیل  منطقه 
شهر  برای  تهدیدی  اجتماعی  و  فرهنگی 
صنعتی  شهرک  می آید.  شمار  به  قم 
در  هکتار،   664 مساحت  به  دامشهر 

 - قم  محور   13 کيلومتر  در   75 سال 
کاروانسرای   30 شد،  احداث  جعفریه 
ساالنه  و  دارد  وجود  شهرک  این  در  دام 
دام  رأس  ميليون  یک  تا  هزار   600 بين 
ميدان  وارد  کشور  مختلف  استان های  از 
از  تعدادی  حضور  می شود.  دامشهر 
خانواده های اتباع و ایرانی در این منطقه 

و  مسئوالن  سوی  از  نگرانی هایی  باعث 
بهانه  به  این خانواده ها  مردم شده است، 
این  در  دامداری ها،  در  بودن  شاغل 

شده اند. ساکن  دامی  ميدان 
مذکور  کودک  دو  باختن  جان  مصيبت 
پدیده  دهد  می  نشان  قم  استان  در 
طرف  از  آنها  تغذیه  و  ها  سگ  افزایش 
حاشيه  مسئله  با  شهر  ساکن  مردم 
وخيم  را  آن  و  است  خورده  پيوند  نشينی 
مدیر  که  است  حالی  در  این  سازد  می  تر 
دوست  و  فعاالن  به  قم  دامشهر  منطقه 

است  داده  اطمينان  حيوانات  داران 
از  شده  جمع آوری  ولگرد  سگ های  که 
جهت  و  نشده  معدوم  منطقه،  این  سطح 
البرز  مخصوص  سایت  به  نگهداری 
و  فشار  از  نشان  که  شوند  می  منتقل 

دارد. افراد  این  آفرینی  جنجال 
سگ  حمله  دلخراش  حادثه  از  بعد 

بيگناه  کودک  دو  به  گله  و  ولگرد  های 
آزار  بی  و  گيری  زنده  طرح  دفاع،  بی  و 
ضرب  با  دامشهر  در  مزاحم  های  سگ 
آغاز  قم  فرماندار  ای  هفته  یک  االجل 

است. شده 
در  دامشهر  منطقه  مدیر  همين  در 
به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو 
حيوانات  حقوق  فعاالن  برخی  نگرانی 
سگ های  جمع آوری  طرح  خصوص  در 
انتشار  و  منطقه  این  سطح  در  ولگرد 
حاميان  زنان  از  تعدادی  حضور  از  کليپی 

این  است:  گفته  آنان  درباره  حيوانات، 
درخواست  حضور  این  قالب  در  افراد 
منطقه  در  را  ها  سگ  این  از  نگهداری 
مدیریت  مجموعه  که  داشتند  دامشهر 
های  تایيدیه  دریافت  صورت  در  دامشهر 
ذیربط  های  دستگاه  از  قانونی  و  رسمی 
نيز  خاصی  مکان  حتی  دارد  آمادگی 
مسئوليت  با  ها  سگ  از  نگهداری  برای 
اختصاص  حيوانات  حامی  های  گروه 

. هد د
این  است:  کرده  تصریح  پور  رعيت 
به  نسبت  باید  نخست  مرتبه  در  افراد 
بهداشتی  و  امنيتی  های  تایيدیه  دریافت 

کنند. اقدام  مسئول  های  دستگاه  از 
داشت:  بيان  قم  دامشهر  منطقه  مدیر 
همکاری  با  شده  آوری  جمع  های  سگ 
منتقل  البرز  ویژه  سایت  به  قم  شهرداری 
غذا  استانی  مصوبات  طبق  شود،  می 
بالمانع  البرز  سایت  در  ها  سگ  به  دادن 
تمایل  که  ميزانی  هر  به  افراد  این  و  است 
به  مراجعه  با  توانند  می  باشند  داشته 
این حيوانات  تغذیه  به  البرز نسبت  سایت 

نمایند. اقدام 
بی  زمينه  این  در  توجه  جالب  نکته 
کم  دلسوزان  و  پوپوليست  فعاالن  خيالی 
به  اطالع محيط زیست و حيوانات نسبت 
است  ای  جوجه  قطعه  هزاران  سرنوشت 
و  استان  کنار  و  گوشه  در  مکرر  بطور  که 
قضيه  چون  اما  شوند  می  معدوم  کشور 
فضای  کاربران  توجه  مورد  ها  سگ 
مجازی و رسانه ای و برآمده از یک ذائقه 
می  پيگيری  دائم  است  مصنوعی  سازی 

. د شو
برخورد  قم  مردم  مطالبه  آنکه  عين  در 
اقدامات  و  ها  ناهنجاری  انواع  با  قاطع 
خودسرانه در تمامی سطوح محيط زیستی 
چرخه  خوردن  برهم  به  منجر  تا  است 
نشود؛  حيوان  و  انسان  زندگی  طبيعی 
به  عادی  تبدیل شدن مسائل  با  است  الزم 
از  قبل  اجتماعی  های  تنش  و  ها  بحران 
► کرد.     ریزی  برنامه  استان  در  وقوع 

»گویه« بررسی کرد:

جمع آوری ۳00 قالده سگ ●  چرا وضعیت سگ ها در قم تبدیل به تنش اجتماعی شد؟   ●
ولگرد از دامشهر قم

سطح  از  ولگرد  و  بالصاحب  سگ   300 آوری  جمع  از  قم  فرماندار 
داد. خبر  قم  دامشهر  شهرک 

یک  االجل  ضرب  قم  دامشهر  از  بازدید  حاشيه  در  ذاکریان   عباس 
سطح  از  ولگرد  و  صاحب  بدون  سگ های  جمع آوری  برای  هفته ای 
دامشهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت:روند جمع آوری سگ های 
می شود  پيگيری  خوبی  به  دامشهر  در  اکنون  صاحب  بدون  و  ولگرد 
سایت  محل  به  و  شده  آوری  هاجمع  آن  از  توجهی  قابل  تعداد  و 

شده اند. منتقل  قم  شهرداری  نگهداری 
سگ های  کردن  دار  شناسنامه  و  شناسایی  گوید:  می  قم   فرماندار 
پذیری  مسئوليت  فرم  کردن  پر  به  افراد  کردم  ملزم  و  صاحب  دارای 
سگ های  از  عمدتا  که  نيز  سگ ها  واکسيناسيون  انجام  چنين  هم  و 

دارد. قرار  کار  دستور  در  هستند  نگهبان 
نگهبان  سگ های  کردن  دار  شناسنامه  در  هنوز  گفت:  قم  فرماندار 
دامداری ها  برخی  از  که  سرزده ای  بازدید  در  و  هستيم  ضعف  دچار 
شناسنامه  فاقد  نگهبان  سگ های  که  گردید  مشاهده  شد  انجام 

. هستند
دامشهر  به  را  بازرسی  گروه های  قم  دامپزشکی  است  قرار  او  گفته  به 
تهيه  شناسنامه  نگهبان  سگ ای  برای  بازرسی  ضمن  تا  کند  اعزام 

پذیرد. صورت  واکسيناسيون  و  شده 
و  واکسن  کارت  تهيه  به  ملزم  را  دامداری ها  مسئوالن  ذاکریان 
در  امتناع  مورد   2 و گفت:  دانست  نگهبان  برای سگ های  شناسنامه 
باید  و  شدند  معرفی  قضایی  دستگاه  به  موارد  که  داشتيم  زمينه  این 
ولگرد  سگ های  قضيه  مدیریت  برای  که  قم  دادسرای  مسئوالن  از 

کرد. قدردانی  دارند،  خوبی  همکاری 
در  انسان  به  سگ  حمله  و  گازگرفتگی  مورد  چهار  اخير،  روز   10 طی 
و  ولگرد  به سگ های  مورد   2 بين  این  از  که  داده  رخ  دامشهر  منطقه 
2 مورد نيز مربوط به سگ های گله و دامداری ها بوده که در پی آن 2 

کودک خردسال جان خود را از دست دادند.
و  هزار  با  و  دارد  قرار  جعفریه  مواصالتی  محور  در  قم  دامشهر  شهرک 
700 واحد دامی جزء بزرگترین ميادین دامی کشور است که سهم به 

تامين گوشت کشور دارد. سزایی در 

تشدید نظارت ها بر خروج دام 
از دامشهر قم

و   ۹7 سال  از  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  دامی  توليدات  بهبود  مدیر 
دام  خروج  بر  نظارت ها  قاچاق  دام های  متعدد  ضبط  و  کشف  از  پس 

است. یافته  افزایش  دامشهر  از 
از  منصور دیان اردستانی، افزایش کنترل و نظارت بر جابه جایی دام 
محور های  در  قاچاق  دام های  متعدد  ضبط  و  کشف  از  پس   ۹7 سال 
از  خروج  یا  ورود  برای  دام ها  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  استان 
آن ها  برای  مقيم  دامپزشک  توسط  و  شوند  دار  پالک  باید  دامشهر 

شود. صادر  مجوز 
 مدیر بهبود توليدات دامی جهاد کشاورزی  گفت: در غير این صورت 

هرگونه جابه جایی دام ،قاچاق به شمار رفته و توقيف می شود.
در   13 ساعت  تا  فقط  مقيم  دامپزشک  پيشتر   : گوید  می  اردستانی 
تا  اما در حال حاضر  یک دامپزشک دیگر هم  دامشهر حضور داشت 
هر زمان که دامداران نياز داشته باشند برای آرامش بيشتر در شهرک 

داشت. خواهد  حضور  دامشهر 
به گفته مدیر بهبود توليدات دامی جهاد کشاورزی تنها یک راه ورود 
و خروج مجاز در شهرک دامشهر وجود دارد چرا که کل شهرک دیوار 
کشی صورت گرفته است و با این کار راه های قاچاق را محدود کرده 

ایم.
و  هزار  با  و  دارد  قرار  جعفریه  مواصالتی  محور  در  قم  دامشهر  شهرک 
700 واحد دامی جزء بزرگترین ميادین دامی کشور است که سهم به 

تامين گوشت کشور دارد. سزایی در 

خبـر

مدیریت  سازمان  شورای  جلسه       ◄
اقدامات  و  برگزار  قم  شهرداری  پسماند 
این سازمان در سال گذشته و سال جاری 

گرفت. قرار  موردبررسی 
مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
سازمان  شورای  قم،  شهرداری  پسماند 
معاون  حضور  با  شهرداری  پسماند 
اعضای  شهری،  خدمات  و  محيط زیست 
شورای اسالمی شهر، مدیرعامل سازمان و 
اعضای هيئت مدیره این سازمان در سالن 

شد. برگزار  قم  شهرداری  جلسات 
مدیریت  سازمان  اساسنامه  اساس  بر 
مدیریت  سازمان  شورای  جلسه  پسماند 
پسماند هر شش ماه یک بار با حضور اعضا 

می شود. برگزار 
سازمان  شورای  نشست  اولين  در 
جلسات  سالن  در  که   1401 سال  در 
عبدالله  سيد  شد،  برگزار  مرکز  شهرداری 
مدیریت  سازمان  مدیرعامل  ميرابراهيمی 
گزارشی  ارائه  به  قم  شهرداری  پسماند 
 1400 سال  در  سازمان  این  اقدامات  از 

. خت ا پرد
پسماند  تفکيک  خط  از  بهره برداری 
کود  تخمير  سایت  احداث  شهری، 
سلول های  ایجاد  و  بسترسازی  کمپوست، 
البرز،  سایت  در  بهداشتی  مهندسی  دفن 
توسعه فضای سبز سایت البرز و … ازجمله 
فنی  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات 
سازمان بود که در جلسه به آن اشاره شد.
ادارات،  در  سبز  مدیریت  طرح  اجرای 
به  پسماند  مدیریت  مفاهيم  آموزش  ارائه 

مسکونی،  مجتمع های  صنوف،  صاحبان 
ازجمله  نيز   … و  کودک  مهدهای 
در  پسماند  مدیریت  سازمان  برنامه های 
گاه سازی جامعه هدف در  حوزه آموزش و آ

بود.  1400 سال 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری قم در ادامه سخنان خود در این 
با اشاره به شاخص ایجاد و توسعه  جلسه، 
مبدأ،  از  پسماند  تفکيک  زیرساخت های 
مشارکت  ایستگاه های  تعداد  افزایش  به 

داد. خبر  عدد   54 به  شهروندی 
شرکت های  از  قم  شهرداری  حمایت 
زیست محيطی  موضوعات  در  دانش بنيان 

پسماند و 
اصفهانيان  مهدی  ادامه  در  همچنين 
مقدم معاون محيط زیست و خدمات شهری 
شهرداری قم بر لزوم گسترش فعاليت های 
آموزشی در سطح شهر تأکيد کرد و افزود: 
پاشنه  آموزشی  فعاليت های  و  برنامه ها 
پسماند  مدیریت  سازمان  اقدامات  آشيل 
در  بيشتری  سرمایه گذاری  باید  که  است 

گيرد. صورت  حوزه  این 
انجام شده  اقدامات  از  تقدیر  با  وی 
و  جامعه  نياز  امروزه  گفت:  حوزه  این  در 
به  شهروندی  فرهنگ  حوزه  در  مخاطب 
با  آموزشی  برنامه های  که  می رود  سمتی 

شود. اجرا  بيشتری  جدیت  و  شدت 
نقش  بررسی  اینکه  بيان  با  وی 
بازیافت  موضوعات  در  جدید  فناوری های 
تأکيد  با  شهری  پسماندهای  تفکيک  و 
ضروری  زیست محيطی  جنبه های  بر 

است  نياز  منظور  این  برای  گفت:  است، 
وارد  دانشگاهی  و  علمی  محيط های  که 
پژوهش هایی  و  تحقيقات  و  شوند  ميدان 
و  اقدامات  اساس  و  پایه  که  پذیرد  صورت 

گيرد. قرار  اجرایی  برنامه های 
شهری  خدمات  و  محيط زیست  معاون 
از  حمایت  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
موضوع  با  دانشجویی  پایان نامه های 
ضروری  کرد:  تصریح  پسماند  مدیریت 
نسبت  پسماند  مدیریت  سازمان  است 
پایان نامه های  پتانسيل  از  استفاده  به 
مدیریت  حوزه  با  مرتبط  دانشجویی 
وارد  زیست محيطی  ایده های  و  پسماند 
شود که در این زمينه مراحل علمی و فنی 
باید طی شده و ضمانت اجرایی طرح ها و 

شود. گرفته  نظر  در  پایان نامه ها 
ظرفيت  از  بهره مندی  به  همچنين  وی 

مدیریت  عرصه  در  دانش بنيان  شرکت های 
شرکت هایی  افزود:  و  کرد  اشاره  پسماند 
که در حوزه های زیست محيطی و مدیریت 
با  می توانند  که  می کنند  فعاليت  پسماند 

الزم  حمایت های  از  طرح،  ارائه  و  مراجعه 
برخوردار  طرح ها  شدن  اجرایی  جهت 

شوند.
بازنگری  و  بررسی  به  مقدم  اصفهانيان 
پسماندهای  دستورالعمل  و  شيوه نامه 
خواستار  و  کرد  اشاره  ساختمانی  عمرانی 
پيگيری این موضوع با توجه به محل دفن 
پسماندهای عمرانی در باالدست پردیسان 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  شکل گيری  و 

. شد
اقدامات  از  تقدیر  با  همچنين  وی 
کود  توليد  حوزه  در  سازمان  گرفته  صورت 
کمپوست اضافه کرد: تهيه و تدوین برنامه 

ارتقا کيفی و کمی کودهای  جامع و کامل 
و  کردن  اقتصادی  و   015 و   05 توليدی 
ارجح  و  مهم  اقدامات  از  محصول  فروش 

است. سازمان 
موضوعاتی  از  خورشيدی  مزرعه  ایجاد 
در جلسه شورای  مقدم  اصفهانيان  که  بود 
و  خواند  مهم  پسماند  مدیریت  سازمان 
و  فنی  ظرفيت  به  توجه  با  شد:  یادآور 
چند  در  که  منسجم  و  مناسب  دانش محور 
سال گذشته در سازمان شکل گرفته است، 
و  برق  توليد  پروژه  اجرای  شاهد  به زودی 

بود. خواهيم  انرژی  استحصال 
زباله  به ساماندهی معضل  اشاره  با  وی 
این  در  گرفته  صورت  اقدامات  و  گردی 
مدیریت  و  بازیافت  شهرک  ایجاد  بر  حوزه 
سایت  موقعيت  در  ضایعاتی  گاراژهای 

کرد. تأکيد  البرز 
سایت  مالکيت  سند  اخذ  پيگيری 
پردازش،  راه اندازی خطوط سه گانه  البرز، 
راستای  در  شهروندی  مشارکت  افزایش 
پایدار  محيط زیست  راهبردی  سند  اجرای 
که  بود  موضوعاتی  دیگر  از  باکيفيت  و 
تأکيد  آن  بر  جلسه  این  در  شهردار  معاون 

داشت.
شورای  جلسه  در  که  مواردی  دیگر  از 
در دستور جلسه  پسماند  مدیریت  سازمان 
از  گزارش  ارائه  به  می توان  گرفت  قرار 
گزارش  ارائه  گذشته،  جلسه  مصوبات 
تصویب  و  ارائه  سازمان،  قانونی  بازرس 
سازمان  این   1400 سال  بودجه  تفریغ 

► کرد.   اشاره 

و  عمران  کميسيون  رئيس       ◄
حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم گفت: 
در زمين های 100 هکتاری امکان اسکان 
اميدواریم  و  داشته  وجود  نيز  نفر  هزار   25
بتوانيم  آن  اجرای  و  طرح ها  تصویب  با 
سرانه های مختلف شهری را در این بخش 

کنيم. اجرا  به خوبی  منطقه  از 
حاشيه  در  دهناد  محمدحسين  سيد 
اظهار  شهرداری  پنج  منطقه  از  بازدید 
مهم ترین  از  یکی  منطقه  این  داشت: 
مناطق شهر قم بوده و ظرفيت های زیادی 
برای  محدوده  این  اراضی  از  باید  و  دارد 
اقتصادی  حوزه  در  منطقه  و  شهر  توسعه 

شویم. بهره مند 
موردبررسی  را  منطقه  چالش های  وی 
چالش ها  بازدید  این  در  افزود:  و  قرارداد 

همکاری  با  تا  گرفت  قرار  موردبررسی 
موانع  این  استانی  و  شهری  مدیریت 
شهری،  توسعه  شاهد  و  شده  برطرف 
اقتصادی و فرهنگی در این منطقه باشيم.
حمل ونقل  و  عمران  کميسيون  رئيس 
شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد: یکی 
از چالش های مهم این منطقه، بافت محله 
جمکران است که بعد از الحاق به محدوده 
باید  که  بوده  بازسازی  نيازمند  شهری 
بافت، معابر و شوارع اصالح شده و طرح ها 

شود. بازبينی 
رضایی  حاج  متری   20 خيابان  به  وی 
اشاره  از شوارع مهم منطقه  به عنوان یکی 
به  توجه  با  خيابان  این  کرد:  تصریح  و 
محور  جمکران،  دوم  رینگ  به  اتصالش 
مهمی بوده و باید برای بخشی از مسير که 

مصوباتی  است  سبز  فضای  کاربری  دارای 
در استان گرفته شود و تغيير کاربری انجام 

شود.
را  رضایی  حاج  خيابان  احداث  دهناد، 
اضافه  و  دانست  منطقه  اولویت  مهم ترین 
کرد: در صورت انجام تغيير کاربری فضای 
سبز در مسير این خيابان، منطقه آمادگی 
و  داشته  را  مالکان  با  توافق  در  کامل 
قرار خواهد  کار  احداث خيابان در دستور 

گرفت.
حسن  شيخ  خيابان  به  سپس  وی 
اشاره  نيز  جمکران  بافت  داخل  در  مصلح 
حاضر  حال  در  خيابان  این  گفت:  و  کرد 
دوم  مرحله  در  و  داشته  سنگينی  ترافيک 
تبدیل  متری   14 معبر  یک  به  خيابان  این 
حاشيه  کاربری های  تغيير  با  و  شد  خواهد 

بافت  از  جمکران  محله  خيابان،  دو  این 
اقتصادی  رونق  و  خارج شده  روستایی 

داشت. خواهد  اتفاق  مطلوبی 
حمل ونقل  و  عمران  کميسيون  رئيس 
شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: چالش 
هکتاری   100 محدود   5 منطقه  بعدی 
منطقه  در  خوبی  بسيار  ظرفيتی  که  است 
منطقه  این  در  توسعه  می توانيم  و  داشته 
طراحی  حمل ونقلی  توسعه  اساس  بر  را 

. کنيم
تهران- سریع السير  قطار  عبور  وی 
را  هکتاری   100 محدوده  از  قم-اصفهان 
ظرفيت خوبی برای توسعه برشمرد و یادآور 
این منطقه عبور خط قطارهای  برای  شد: 
شهری نيز پيش بينی شده و امکان داشتن 
اتوبوس  مسافربری  پایانه  و  مترو  ایستگاه 

و  پارک سوار  می توانيم  و  دارد  وجود 
پارکينگ برای این محدوده طراحی کنيم.

زمين های  در  کرد:  خاطرنشان  دهناد 
نفر  هزار   25 اسکان  امکان  هکتاری   100
تصویب  با  اميدواریم  و  داشته  وجود  نيز 
سرانه های  بتوانيم  آن  اجرای  و  طرح ها 
منطقه  از  بخش  این  در  را  شهری  مختلف 

کنيم. اجرا  به خوبی 
وی در پایان به توسعه خيابان ظهور نيز 
اشاره و ابراز کرد: تعریض و توسعه خيابان 
و  گيرد  قرار  کار  دستور  در  باید  نيز  ظهور 
شهری  محدوده  در  گرفتن  به قرار  توجه  با 
اسالمی  شورای  و  داشته  بهسازی  به  نياز 
شهر نيز آماده همکاری با منطقه را داشته 
توسعه  شاهد  وقت  اسرع  در  اميدواریم  و 

► باشيم.     این منطقه 

برگزاری جلسه شورای سازمان پسماند شهرداری قم

●  از رسیدن غرفه های تفکیک به 5۴ تا بهره برداری از خط تفکیک پسماند شهری     ●

چالش های منطقه 5 در حال رفع شدن است

●  امکان اسکان 25 هزار نفر در زمین های 100 هکتاری     ●
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»دو کرامت از امام محمد باقر 
)علیه السالم(«               

اختصاصی گويه - محمد رضا متقی 
)عليهما  َجْعَفٍر  ِبي 

َ
أ َمَع  اْلَمْسِجَد  َدَخْلُت  َقاَل :  َبِصيٍر  ِبي 

َ
أ َعْن 

اَس َهْل  اُس َیْدُخُلوَن َو َیْخُرُجوَن. َفَقاَل ِلي: »َسِل النَّ السالم( َو النَّ
َبا َجْعَفٍر؟ َفَيُقوُل: اَل َو ُهَو 

َ
ْیَت أ

َ
 َرأ

َ
َیَرْوَنِني َفُکلُّ َمْن َلِقيُتُه ُقْلُت َلُه: أ

َهْل  َفُقْلُت  َهَذا  َسْل  َفَقاَل  اْلَمْکُفوُف    َهاُروَن  ُبو 
َ
أ َدَخَل  ی  َحتَّ َواِقٌف 

 َلْيَس ُهَو َواِقفًا  ُقْلُت َو َما ِعْلُمَك ؟ َقاَل َو َکْيَف 
َ
َبا َجْعَفٍر َفَقاَل أ

َ
ْیَت أ

َ
َرأ

ْهِل ِإْفِریِقَيا 
َ
ْعَلُم َو ُهَو ُنوٌر َساِطٌع  َقاَل َو َسِمْعُتُه َیُقوُل ِلَرُجٍل ِمْن أ

َ
اَل أ

ُه  اَلَم َقاَل َرِحَمُه اللَّ ْفُتُه َحّيًا َصاِلحًا ُیْقِرُئَك السَّ َما َحاُل َراِشٍد َقاَل َخلَّ
ِه  َقاَل َماَت َقاَل َنَعْم َقاَل َو َمَتی َقاَل َبْعَد ُخُروِجَك ِبَيْوَمْيِن َقاَل َو اللَّ
ْو 

َ
َما َیُموُت َمْن َیُموُت ِمْن َمَرٍض أ ٌة َقاَل َو ِإنَّ َما َمِرَض َو اَل َکاَن ِبِه ِعلَّ

َقاَل  ُثمَّ  ُمِحّبًا  َلَنا  َو  ُمَواِليًا  َلَنا  َکاَن  َرُجٌل  َقاَل  ُجُل  الرَّ َمِن  ُقْلُت  ٍة  ِعلَّ
َلِبْئَس  َساِمَعٌة  ْسَماٌع 

َ
أ ْو 

َ
أ َناِظَرٌة  ْعُيٌن 

َ
أ َمَعُکْم  َلَنا  َلْيَس  ُه  نَّ

َ
أ َتَرْوَن  َلِئْن 

ْعَماِلُکْم َفاْحُضُروَنا َجِمياًل 
َ
ِه اَل َیْخَفی َعَلْيَنا َشْي ٌء ِمْن أ ْیُتْم َو اللَّ

َ
َما َرأ

ِبَهَذا آُمُر  ي  َفِإنِّ ِبِه    ُتْعَرُفوَن  ْهِلِه 
َ
أ ْنُفَسُکْم اْلَخْيَر َو ُکوُنوا ِمْن 

َ
أ ُدوا  َو َعوِّ

ِشيَعِتي «.1 َو  ُوْلِدي 
)عليه  باقر  محّمد  امام  حضرت  با  همراه  می گوید:  ابوبصير 
داخل  نيز  مردم  حال  همين  در  و  شدیم  مسجد  داخل  السالم( 
من  به  السالم(  )عليه  امام  آمدند.  می  بيرون  و  می شدند  مسجد 
فرمودند: »از مردم سؤال کن که آیا ان را می بينند؟ پس هرکه را 
دیدی؟  را  السالم(  )عليهما  ابوجعفر  که  پرسيدم  کردم،  مشاهده 
می گفت: نه! در حالی که امام )عليه السالم( آن جا ایستاده بودند، 
تا آن که ابو هارون مکفوف؛ یعنی نابينا داخل مسجد شد. در این 
حال حضرت فرمودند: از این )فرِد نابينا( بپرس! از او پرسيدم که 
آیا آن حضرت نيست  را دیدی؟ )اشاره کرد و( گفت:  ابوجعفر  آیا 
که ایستاده است؟ گفتم: از کجا دانستی؟! گفت: چگونه ندانم و 
حال آن که آن حضرت نوری درخشنده است. ابوبصير ادامه داده و 
می گوید: از حضرت امام محمد باقر )عليه السالم( شنيدم که به 
مردی از اهل افریقا فرمود: حال راشد چگونه است؟ عرض کرد: 
وقتی که من از وطن خود بيرون می آمدم، زنده و تندرست بود و بر 
شما سالم فرستاد. حضرت فرمودند: خداوند رحمتش کند. )مرد 
افریقایی( گفت: چه زمان ُمرد؟ امام )عليه السالم( فرمودند: دو 
روز بعد از بيرون آمدن تو از وطنت. عرض کرد: به خدا سوگند هيچ 
می ميرد،  که  هر  مگر  فرمودند:  حضرت  نداشت.  عّلتی  و  مرض 
راشد   : گفتم  می گوید:  راوی  می ميرد؟  علت  و  مرض  به سبب 
کيست؟ امام )عليه السالم( فرمودند: مردی از مواليان و محبان 
ما بود، سپس فرمودند: هرگاه ما را آن چنان دانسته و تصور کردید 
که برای ما چشم هایی نيست که ناظر بر شما باشد و گوش هایی 
باور  این  بر  اگر  )یعنی  باشد؛  نداهای شما  و  که شنونده سخنان 
شنوای  لحظه  هر  و  شما  اعمال  بر  ناظر  لحظه  هر  ما  که  نباشيد 
دانسته اید؛  چيزی  بد  پس  هستيم(،  شما  صداهای  و  سخنان 
از  چيز  هيچ  سوگند  به خدا  نکرده اید(،  درک  را  حقيقت  )یعنی 
اعمال شما بر ما پوشيده نيست. پس ما را همگی حاضر و ناظر 
اعمال خود بدانيد و خویشتن را عادت به خير دهيد و از اهل خير 
باشيد که به آن معروف شوید؛ به درستی که من اوالد و شيعه خود 

را به این مطلب )خير و نيکی( امر می کنم«.
معصوم  امام  درخشنده  نور  که  می شود  دریافت  روایت  این  از 
)عليه السالم( به گونه ای است که حتی افراد نابينا هم که دارای 
این که  ظریف تر  نکته  و  هستند  آن  درک  به  قادر  بصيرتند  چشم 
ممکن است شخصی چشم مادی او کامال بينا باشد، ولی چشم 
)عليه  معصوم  امام  کنار  که  حالی  در  اما  باشد،  نابينا  بصيرتش 
روایت،  بعدی  بخش  از  و  ببيند  را  او  نتواند  ایستاده،  السالم( 
اعمال  همه  بر  السالم(  )عليه  معصوم  امام  که  می شود  دریافت 
از این امور بر ایشان  و حاالت ما تسلط کامل داشته و هيچ چيز 

نيست. پوشيده 
باقر  امام محمد  مظلومانه حضرت  و  غریبانه  پایان شهادت  در 
)عليه السالم( را محضر حضرت بقيه الله )عجل الله تعالی فرجه 
الشریف( و همه عالقه مندان آن حضرت، تسليت و تعزیت عرض 

می کنيم. 
 *******************

1. قطب الدین راوندی، سعيد بن هبة الله، الجرائح و اخرائج، 
 ،2 ج  السالم(،  )عليه  المهدی  اإلمام  مؤسسة  مصحح:   / محقق 
فرجه  تعالی  الله  )عجل  مهدی  امام  مؤسسه  ناشر:   ،596 ص 

ق.   1409 قم،  الشریف(، 

حدیث روز )30۹( 

نخستين  اختتاميه  آئين       ◄
کوتاه  نویسی  فيلمنامه  جشنواره 
»شهادت  مقاومت  و  مقدس  دفاع 
با  جاری  هفته  پنجشنبه  قلم« 
اسماعيلی  مهدی  محمد  حضور 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بنياد  رئيس  کارگر  بهمن  سردار 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 

شود. می  برگزار  قم  در  مقدس 
حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
علی  والمسلمين  االسالم  حجت 
آیين  خبری  نشست  در  پور  لقمان 
جشنواره  نخستين  اختتاميه 
فيلمنامه نویسی کوتاه دفاع مقدس 
آمفی  در  قلم«  »شهادت  مقاومت  و 

قم  مقدس  دفاع  موزه  باغ  تئاتر 
برگزار شد از برگزاری آیين اختتاميه 
نخستين جشنواره فيلمنامه نویسی 
مقاومت  و  مقدس  دفاع  کوتاه 
 16 شنبه  پنج  روز  در  قلم  شهادت 
کل  اداره  در   18 ساعت  ماه  تير 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  کشوری  مسئولين  حضور  با  قم 

داد. خبر  استانی 
آثار و نشر ارزش  مدیر کل حفظ 
دليل  مهمترین  مقدس  دفاع  های 
فوق  جشنواره  از  قم  ميزبانی  یکی 
هزار   6 ملی  کنگره  با  همزمانی  را 
شهيد دفاع مقدس قم عنوان کرد.

دائمی   دبيرخانه  به  اشاره  با  وی 

مقدس  دفاع  فيلم کوتاه  جشنواره 
در  نامه  فيلم  توليد  حوزه  در  قم  به 
کرد:  اضافه  مقدس  دفاع  موضوع 
برای تهيه فيلم های با موضوع دفاع 
نياز محسوس است که  این  مقدس 
تهيه کنندگان دسترسی به فيلم نامه 
داشته باشند و این موضوع نيازمند 
است،  متمرکز  ای  دبيرخانه  وجود 
از این رو دبيرخانه دائمی  جشنواره 
داده  قم  به  دفاع مقدس  فيلم کوتاه 

است. شده 
ملی  جشنواره  دبير  ابوذر،  رضا 
با  نشست  این  در  نيز  قلم  شهادت 
اشاره به برگزاری نخستين جشنواره 
دفاع مقدس  نویسی  فيلمنامه  ملی 

با  جشنواره  این  گفت:  قم  در 
مدافعان  چون  هایی  موضوع 
شهدای  و  حرم  شهدای  سالمت، 
مدافعان  و  مقدس  دفاع  سالمت، 
مختلف  نقاط  از  باشدآثار  می  حرم  

شد. آوری  جمع  کشور 
وی با بيان این که تا کنون 300 
در  مختلف  های  گروه  سوی  اثر 
این  به  شهریی  و  روستایی  مناطق 
داد:  ادامه  شده،  ارسال  دبيرخانه 
پس از داوری اوليه 47 اثر به بخش 
اصلی راه پيدا کرد و از این تعداد نيز 
6 اثر حایز رتبه برتر شناخته شده و 
تبدیل  کتاب  به  تبدیل  نيز  آثار  این 

خواهد شد.     ►

و  پرسش  جلسه  و  مردمی  اکران       ◄
حضور  با  »هناس«  سينمایی  فيلم  پاسخ 
رضا  محمد  و  کارگردان  دارابی  حسين 
فعاالن  از  جمعی  و  فيلم  کننده  تهيه  شفاه 
آفتاب  شهر  سينما  در  رسانه ای  و  فرهنگی 

شد. برگزار  قم 
هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاسخ  و  پرسش  جلسه  و  مردمی  اکران  قم، 
حسين  حضور  با  »هناس«  سينمایی  فيلم 
تهيه  شفاه  محمدرضا  و  کارگردان  دارابی 
و  فرهنگی  فعاالن  از  جمعی  و  فيلم  کننده 
برگزار  قم  آفتاب  شهر  سينما  در  رسانه ای 

. شد
در ابتدای این جلسه که به دعوت حوزه 
حاضران  شد،  انجام  قم  استان  هنری 
»هناس«  سينمایی  فيلم  تماشای  به 
چنان  فيلم  نمایش  از  استقبال  نشستند. 
بزرگ  سالن  سالن  ظرفيت  تمامی  که  بود 
از  بخشی  در  و  تکميل  آفتاب  شهر  سينما 
تماشاچيان در سالن کوچکتر این سينما، به 

شدند. فيلم  این  شاهد  هم زمان  صورت 
فيلم،  پایان  از  پس  بالفاصله  و  ادامه  در 
با حضور اهالی فرهنگ و رسانه و با اجرای 
ادبيات  ارشد  کارشناس  آزاد  رضا  محمد 

نمایشی، کارگردان و تهيه کننده اثر، جلسه 
شد. آغاز  پاسخ  و  پرسش 

حقوق  دادخواهی  سند  هناس  دارابی: 
ما ست بشری 

دارابی  حسين  بخش،  این  ابتدای  در 
حاضران  پرسش  به  پاسخ  در  اثر  کارگردان 
اظهار کرد: در همه کشورهای دنيا ترور جزء 

اتفاقاتی  است که در آن تروریست یک گام از 
مأمور امنيتی جلوتر است و الزامًا به معنای 
نظرم  به  نيست.  امنيتی  دستگاه  ضعف 

است  الزم  هم  هستيم،  ترور  مظلوم  که  ما 
»گاندو«  سریال  و  صفر«  »روز  مثل  فيلمی 
داشته باشيم که به احاطه امنيتی دستگاه 
اطالعاتی اشاره دارد و هم فيلم هایی داشته 
امنيتی  عدم الفتح  که  موادی  درباره  باشيم 
اتفاق افتاده و مظلوميت خانواده ای که ترور 

ببينيم. را  پيش آمده  برایش 

وی تصریح کرد: هناس سند دادخواهی 
حقوق بشری ما ست. از دالیلی که این فيلم 
را ساختيم این بود که می بایست تصویری از 

این شيوه ترور غير انسانی و دهشتناک در 
سينمای ما باقی بماند تا به دست مسئولين 
حقوق بشری جهان و مسئولين و مردم دیگر 
داریوش  شهيد  ترور  در  برسد.  کشورهای 
کردند  برنامه ریزی  تروریست ها  رضایی نژاد 
در روزی که ایشان همراه همسر و فرزندش 
را  ترورر  فجيع ترین شکل ممکن  به  و  است 
انجام دهند. من قبول ندارم تعریف داستان 
مظلوميت برابر یا ضعف است همان طور که 

روایت حادثه کربال برابر ضعف نيست.
را  شریف  و  خوب  فيلم های  دور  شفاه: 

بخورند زمين  نگذاریم  و  بگيریم 
محمد  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
رضا شفاه تهيه کننده فيلم »هناس« تأکيد 
بی اعتنایی  یک  تبليغات،  آغاز  در  کرد: 
جمله  از  رسانه ها  برخی  در  اوليه 
صداوسيما نسبت به فيلم صورت گرفت که 
تبدیل  تفاهم  انجام  و  صحبت  از  بعد  البته 
زمان  آن  در  شد.  همراهی  و  حمایت  به 
عنکبوت  اگر  ما  ظاهرًا  که  کردم  انتقاد  من 
آنتن  از  بيشتری  سهم  می ساختيم  مقدس 
شبکه ها  همه ی  برهه  آن  در  داشتيم. 
صحبت  مقدس  عنکبوت  درباره  داشتند 

می کردند.

به  تبدیل  ما  چرا  گفت:  ادامه  در  وی 
بيشتر  کردن  توهين  از  که  شدیم  آدم هایی 
کارش  که  فيلمی  از  تا  می کنيم  استقبال 
ساختن  می دهد.  انجام  درست  دارد  را 
سازندگانش  پوست  »هناس«  مثل  فيلمی 
مالحضات  و  مسائل  به  توجه  با  می کند.  را 
امنيتی به راحتی نمی شود چنين فيلمی را 
انتظار  شود  می  ساخته  وقتی  اما  ساخت. 
را  دورش  مردم  و  مسئولين  که  است  این 
بگيرید و حمایت کنند. خوشبختانه االن در 
هر دوره ی اکران یکی دو فيلم خوب داریم 
و  خوب  فيلم های  دور  که  می کنم  خواهش 
بخورند. زمين  نگذاریم  و  بگيریم  را  شریف 
بخشی  در  آزاد  رضا  محمد  همچنين 
کار  برای  کرد:  نشان  خاطر  سخنانش  از 
خيابان  وسط  بریم  نباید  که  فرهنگی 
حوزه،  این  در  کار  بهترین  بکشيم،  فریاد 
با  باید  ما  واقع  در  است.  هنر ی   اثر  ساخت 
در  را  بازتابش  تا  بزنيم  فریاد  هنری مان  اثر 
جامعه ببينيم. برای هدف فرهنگی باید کار 
این  مورد  در  نکنيم.  اکتفا  شعار  به  و  کنيم 
را  آن  همه  باید  هم  فيلم  این  امثال  و  فيلم 
تا  برود  روستا  و  مساجد  همه  در  و  ببينند 

► ببينند.      را  آن  مردم  همه  

و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون    ◄
فرصت  تابستان  ایام  اینکه  بيان  با  قم  استان  پرورش 
دوران  در  که  است  نواقصی  جبران  برای  مناسبی 
تحصيلی  وضعيت  در  حضوری  غير  های  آموزش 
طرح  داد:  ادامه  است،  شده  پيدا  آموزان  دانش 
آموزشی  عدالت  توسعه  راستای  در  تابستان،  مدرسه 
آموزش،  فرآیند  تکميل  و  بهبود  هدف  با  و  تربيتی  و 
تعميق  و  آموزشی  های  کاستی  و  ها  نارسایی  جبران 

گردد. می  اجرا  آموزان  دانش  یادگيری 
ابتدایی  آموزش  معاون  پناهنده  السادات  مریم 
گو  و  گفت  در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
آموزان  دانش  نام  ثبت  کرد:  عنوان  ایسنا،  خبرنگار  با 
نام  ثبت  مشخصا  و  شده  آغاز  خرداد   16 از  ابتدایی 
از 80 درصد  پایه اول تقریبا بيش  اوليه دانش آموزان 
پایگاه های سنجش  به  مراجعه  در حال  و  انجام شده 
و  سالمت  سنجش  نتيجه  دریافت  از  بعد  و  هستند 
شد. خواهد  قطعی  ها  نام  ثبت  واکسيناسيون  کارت 
ابتدایی  مقطع  آموزان  دانش  سایر  داد:  ادامه  وی 
نداشته  مدرسه  جایی  جابه  به  تصميم  که  حالی  در 
نام  ثبت  مدرسه  همان  در  خودکار  صورت  به  باشند 

شد. خواهند 
ثبت  های  العمل  دستور  در  کرد:  تصریح  پناهنده 
نام دریافت هيچ گونه وجهی از والدین ذکر نشده اما 
این مسئله نافی این است که ما قطعا در طول فرآیند 
تحصيلی  سال  زمانی  بازده  و  آموزان  دانش  تحصيل 
خانواده  معنوی  و  مادی  متفاوت  های  کمک  نيازمند 
بحث  به  بخشی  کيفيت  برای  داوطلبانه  صورت  به 

هستيم. آموزش 
پرورش  و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
ماه  مرداد   31 تا  آموزان  دانش  نام  ثبت  اینکه  بيان  با 
به  آموزان  دانش  اگر  کرد:  اضافه  است،  پذیر  امکان 
نباشند فضا  نگران  نام نشدند  ثبت  به  هر علتی موفق 
سنجشی  پایگاه   17 از  و  دارد  وجود  نام  ثبت  برای 
بعد  هستند  فعال  استان  سطح  در  حاضر  حال  در  که 
داریم  می  نگه  فعال  را  مرکز  دو  نام  ثبت  فرصت  اتمام 
اینکه در مدت زمان مشخص  بر  تاکيد  بنابراین ضمن 
در  اما  کنند  مراجعه  نام  ثبت  برای  ها  خانواده  شده 
بدون  آموز  دانش  و  نباشند  نگران  بروز مشکل  صورت 

داشت. نخواهيم  مدرسه 
وی یادآور شد: ثبت نام کتاب درسی از اردیبهشت 
اول،  های  پایه  از  غير  یعنی  ورودی  غير  مقاطع  برای 
را  مصوب  هزینه  و  شده  آغاز  سامانه  در  دهم  و  هفتم 
و  کنند  می  پرداخت  شده  مشخص  بانکی  درگاه  از 
تابستان  باید در  نام  ثبت  از  پایه های ورودی هم پس 

کنند. اقدام  سامانه  در  نام  ثبت  به  نسبت 
آموزش  ماه   25 از  بعد  اینکه  به  اشاره  با  پناهنده 
حضور   1401 فروردین   14 از  ترکيبی  و  مجازی 
در  کرد:  اضافه  داشتيم،  مدرسه  در  را  آموزان  دانش 
اردیبهشت   پایان  تا  آموزان  دانش  حضور  مدت  طول 
سنجش ها و ارزیابی هایی را از دانش آموزان داشتيم 
در  آموزان   دانش  تحصيلی  افت  شاهد  متاسفانه  و 
همه سطوح یادگيری محتوای درسی و مهارتی بودیم 
لذا برنامه ای را برای تابستان مدارس در دست انجام 
گذشته  بهار  و  زمستان  در  را  آن  اول  مرحله  که  داریم 
ثبيت  و  جبران  طرح  عنوان  تحت  ابتدایی  مقطع  در 
تحصيلی  افت  ميزان  کاهش  راستای  در  یادگيری 
بودن  همراه  دليل  به  اما  کردیم  تجربه  آموزان  دانش 
نيامد. بدست  مطلوب  نتيجه  آموزش  فرآیند  ادامه  با 

مناسبی  فرصت  تابستان  ایام  اینکه  بيان  با  وی 
برای جبران نواقصی است که در دوران آموزش های 
غير حضوری در وضعيت تحصيلی دانش آموزان پيدا 
در  تابستان،  مدرسه  طرح  داد:  ادامه  است،  شده 
هدف  با  و  تربيتی  و  آموزشی  عدالت  توسعه  راستای 
و  ها  نارسایی  جبران  آموزش،  فرآیند  تکميل  و  بهبود 
کاستی های آموزشی و تعميق یادگيری دانش آموزان 

گردد. می  اجرا 
تابستان  مدرسه  طرح  که  این  بر  تأکيد  با  پناهنده 
از  آن  اجرای  در  و  گردد  می  برگزار  رایگان  صورت  به 
نيرو های توانمند و خبره آموزش و پرورش، دانشگاه 
رضوی  خادمياران  و  جهادی  نيروهای  فرهنگيان، 
استفاده می شود، متذکر شد: کالس ها هفته ای دو 
روز به صورت کامال حضوری و رایگان برگزار می شود.

سوم  و  دوم  اول،  های  پایه  در  داد:  ادامه  وی 
ابتدایی در دو درس فارسی و ریاضی متمرکز هستيم 
هستند  آموزانی  دانش  طرح  این  مشمولين  لذا 
دروس  در  دوم  نوبت  در  ها  آن  ارزشيابی  نتيجه  که 

می  قبول  قابل  یا  و  تالش  به  نياز  ریاضی   فارسی، 
ششم   و  پنجم  و  چهارم  های  پایه  در  همچنين  باشد 
در  ها  آن  ارزشيابی  نتيجه  که  آموزانی  دانش  ابتدایی 
به  نياز  علوم  و  ریاضی  فارسی،  دروس  در  دوم  نوبت 
طرح  این  مشمولين  باشد  می  قبول  قابل  یا  و  تالش 

. هستند
وی با بيان این که افتتاحيه رسمی این طرح امروز 
در ناحيه دو به صورت استانی برگزار می شود، اظهار 
هزار   1۹ لحظه  این  تا  که  داریم  پایگاه   150 کرد: 
ثبت  تابستانه  های  درکالس  شرکت  برای  آموز  دانش 

شدند. نام 
و  ورزشی  متنوع  های  فعاليت  گفت:  پناهنده 
معاونت  محوریت  با  هم  را  فراغت  اوقات  مهارتی 
طرح  عنوان  تحت  مدارس  از  بسياری  در  پرورشی 
گرفتيم  نظر  در  آموزان  دانش  برای  خادمياران رضوی 

است. رایگان  کامال  که 
فعال هستند  ما  روستایی  وی عنوان کرد: مدارس 
های  فعاليت  حوزه  در  فعال  و  دایر  های  کالس  و 
مدیر  ظرفيت  از  استفاده  با  را  آموزشی  و  تابستانه 
جهادی  های  گروه  و  آموزشی  راهبران  آموزگاران، 

داشت. خواهيم 
پناهنده با اشاره به این که این طرح در بازه زمانی 
12 تير ماه تا 12 شهریور برگزار می گردد، افزود: بعد 
از پایان دوره دوماهه آموزش نتایج ارزیابی های طول 
دوره آموزش جمع بندی می شود و اميدواریم بتوانيم 

برسانيم  سطحی  به  را  تالش  به  نياز  آموزان  دانش 
قطعا  چون  کنند  پيدا  ارتقا  باالتر  پایه  به  بتوانند  که 
ابعاد  در  هایی  آسيب  پایه  در  آموز  دانش  ایستایی 

داشت. خواهد  مختلف 
انجمن  محوریت  با  که  هایی  برنامه  از  دیگر  یکی 
است  انجام  دست  در  کل  اداره  مربيان  و  اوليا  اداره 
های  خانواده  گفت:  و  دانست  ها  خانواده  آموزش  را 
تا  دارند  هایی  آموزش  به  نياز  متفاوت  ابعاد  در  ما 
باشند  با فرزندان خود  یادگيری همراه  امر  بتوانند در 
عوامل  از  یکی  دهد  می  نشان  ها  بررسی  همچنين 
بوم  زیست  در  که  است  تغييراتی  تحصيلی  افت 
مشکالت  نتيجه  در  عاطفی  های  خال  و  شده  ایجاد 
لذا  ایام کرونا   از دست دادن عزیزان در  و  خانوادگی 
به  آموزش  بحث  مورد  دو  هر  دادن  پوشش  جهت  به 
خانواده ها و دانش آموزان را در تابستان داریم.     ►

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قم اظهار کرد:

●  هدف طرح مدرسه تابستان؛ ارتقای سطح آموزش دانش آموزان و جبران کاستی ها    ●

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

●  اختتامیه جشنواره ملی شهادت قلم در قم برگزار می شود    ●

●  اکران مردمی فیلم »هناس« در قم برگزار شد    ●

آگهی تغییرات شرکت آینده سازان تجارت 
احمدخانی سهامی خاص

سهامی  احمدخانی  تجارت  سازان  آینده  شرکت  تغييرات  گهی  آ
 14010258343 ملی  شناسه  و   18874 ثبت  شماره  به  خاص 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
رضا  آقایان   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصميمات   1401/03/21 مورخ 
احمدخانی  اسماعيل   ،  0370134524 ملی  شماره  به  احمدخانی 
شماره  به  احمدخانی  محمد  و   0384882821 ملی  شماره  به 
مدت  برای  مدیره  هيئت  اعضای  بعنوان   1532785836 ملی 
ملی  شماره  به  مغانلو  نفيسه  خانم   -2 گردیدند.  انتخاب  سال  دو 
به  منتظری  کامران  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   0370840۹41
برای مدت  البدل  بازرس علی  به سمت   0370808223 شماره ملی 

شدند. انتخاب  یکسال 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

)1346545( قم  غيرتجاری  موسسات 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجرایيه صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 
ثبت  خانواده  6/1400ج/508  شماره  به  قم  خانواده  مدنی  احکام  اجرای   6
عليه  محکوم  خانی  محمد  حسين  اقای  عليه  باقری  زهرا  خانم  لها  گردیده 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  1/440/000/000ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
در  لها  که محکوم  در حق صندوق دولت  دولتی  نيم عشر  72/000/000ریال 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناسی  که  کرده  معرفی  را  اتومبيل  خود  طلب  قبال 
بایگانی  شماره  به  صادره  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احترام  با  است.  کرده 
پراید رنگ سفيد روغنی  1 دستگاه  ارزیابی قيمت  بر  0000508 مبنی  پرونده 
شاسی  شماره  و   57 465ص37ایران  انتظامی  پالک  شماره  به   13۹5 مدل 
1253574G411100NAS درب پارکينگ ایران از وسيله نقليه با مشخصات 
ناحيه  از  تصادف  اثر  در  خودرو  شد  مالحظه  و  امده  عمل  به  بازدید  اعالمی 

 ، پنجره  و جلو  ، سپر  ، چراغ های جلو  راست جلو  ، شاسی سمت  موتور  درب 
کيسه هوا دو طرف ، مجموعه فن و سينی فن ، رادیاتور ها اب و کلر و قطعات 
و  عقب  سپر  ناحيه  از  عالوه  به  بود  گردیده  خسارت  دچاره  نشده  دیده  پنهان 
های  الستيک  وضعيت  بود.  دیده  خسارت  نيز  راست  سمت  عقب  خطر  چراغ 
اعالمی  وصف  با  بود.  سالم  نسبتا  خودرو  های  قسمت  سایر  مستعمل  خودرو 
ارزش پایه حقوق مبلغ 75 ميليون تومان معادل 750 ميليون ریال براورد اعالم 
الی   10 1401/5/3 ساعت  تاریخ  الذکر در  می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 

در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پيشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسليم 
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 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
6 اجرای احکام مدنی قم  4 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب اجرایيه صادره 
6/۹۹ج/522 ثبت گردیده له اکرم السادات تاج زاده قمی عليه سيدرضا هاشمی محکوم عليه  به شماره 
نيم عشر در حق صندوق  و  له  ازادی در حق محکوم  بهار  313 سکه طالی تمام  به پرداخت  محکوم است 
دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم عليه پالک ثبتی 575 فرعی از 24۹6 اصلی بخش 2 قم توقيف 
 2 مقدار  به  دادگاه  دستور  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  شرح  به  کارشناس  که  نموده 
فروش  به  3/۹8۹/266/666ریال  پایه  ارزش  به  فوق  پالک  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
تک  مالکيت  سند  به  عنایت  با   -1 ملک:  وقوع  محل  و  موقعيت  و  ثبتی  مشخصات   – الف  رسيد.  خواهد 
شماره  به  طلق(  خاص  )وضعيت  مسکونی  اپارتمان  دستگاه  یک  صورت  به  مذکور  ملک   ، شده  ارائه  برگ 
مذکور بخش  اصلی  از  فرعی   567 از  و مجزی شده  مفروز  تفکيکی  دو  قطعه  اصلی   24۹6 از  فرعی   575
نود و دو متر و شش دسيمترمربع واقع در   ۹2/06 به مساحت  اداره دو قم استان قم  دو حوزه ثبت ملک 
سمت جنوبی طبقه یک که 4/83 چهار متر و هشتاد و سه دسيمترمربع ان بالکن جنوبی است ، بانضمام 
انباری قطعه یازده تفکيکی به مساحت 1/62 یک متر و شصت و دو دسيمترمربع واقع در طبقه همکف ، 
واقع در طبقه  پنجاه دسيمترمربع  و  12/5 دوازده متر  به مساحت  تفکيکی  پارکينگ قطعه هفده  بانضمام 
نامه  ائين  و  ها  اپارتمان  تملک  قانون  طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با   ، همکف 
اجرایی ان ميباشد که اقای سيد رضا هاشمی فرزند سيد اسماعيل ، مالک ششدانگ عرصه و اعيان ملک 
بوده و دارای سند مالکيت اصلی ارائه شده با شماره چاپی 450473 سری الف سال ۹5 و نيز طبق نامه 
چاپی  شماره  با  المثنی  مالکيت  سند  اداره   1400/10/14 مورخ   14008563000201066۹ شماره 
مذکور  واحد مسکونی  اربعه  ، حدود  مالکيت صادره  اساس سند  بر  باشد  ۹۹ می  ه سال  321434 سری 
به شرح ذیل می باشد: شماال : در سه قسمت ، که قسمت دوم ان غربی است. اول دیوار است به طول 
و شش  بيست  و  متر  دو  به طول  دیواریست  دوم   ، پله مشاعی  راه  به  متر  و هفت سانتی  پنجاه  و  متر  چهار 
به  متر  سانتی  هفت  و  چهل  و  متر  چهار  طول  به  مشترک  دیواریست  سوم   ، مشاعی  پله  راه  به  متر  سانتی 
سانتی  هفت  و  چهل  و  متر  هشت  طول  به  دیواریست  اول   ، قسمت  دو  در  شرقا:   .1 قطعه  مسکونی  واحد 

متر به درز انقطاع مورد تفکيک که ماوراء ان ملک مجاور شماره 225 فرعی از شماره 24۹6 – اصلی قرار 
انقطاع مورد تفکيک که ماوراء ان ملک  به درز  به طول دو متر و هشتاد سانتی متر  ، دوم دیواریست  دارد 
مجاور شماره 225 فرعی از شماره 24۹6 اصلی قرار دارد. جنوبا: در دو قسمت ، اول دیوار و پنجره است 
به طول  بالکن  نيم دیوار جلوی  ، دوم  به فضای حياط مشاعی  پنج متر و شصت و سه سانتی متر  به طول 
چهار  و  سی  و  متر  نه  طول  به  دیواریست  غربا:  مشاعی.  حياط  فضای  به  متر  سانتی  یک  و  سی  و  متر  سه 
 –  24۹6 شماره  از  فرعی   226 شماره  مجاور  ملک  ان  ماوراء  که  تفکيک  مورد  انقطاع  درز  به  متر  سانتی 
اشتراکی است. حدود  با سقف طبقه همکف  اشتراکی است. کف  دو  با کف طبقه  دارد. سقف  قرار  اصلی 
اصلی   24۹6 از  فرعی   567 پالک  طلق  زمين  ملک  عرصه   :17 قطعه  پارکينگ  حدود   :11 قطعه  انباری 
شماره  به  تفکيکی  مجلس  صورت  مطابق  که  مترمربع  هفت  و  هفتاد  و  دویست   277 مساحت  به   2 بخش 
رایانه 13۹520430002000006 مورخ 13۹5/2/21 اجرای مقررات شده است. حقوق ارتفاقی ملک 
 ، امام  خيابان   ، قم   : نشانی  به  مذکور  ملک   -2 انها.  اجرایی  نامه  ائين  و  ها  اپارتمان  تملک  قانون  طبق 
بلوار اشراق ، کوچه 1 ، انتهای کوچه ، اپارتمان رز 2 ، پالک 45 ، به صورت یک واحد اپارتمانی مسکونی 
طبقه  در  واقع  پارکينگ  بانضمام  طبقه  سه  و  ساز  جنوبی  و  مسکونی  اپارتمانی  مجتمع  اول  طبقه  در  واقع 
6 واحد مسکونی  همکف می باشد که در هر طبقه هر دو واحد مسکونی احداث گردیده و مجموعا دارای 
واحد  دارد.  قرار  بام(  پشت  )قسمت  چهارم  طبقه  در  نيز  انباری  واحد   3 همکف  در  انباری  واحد   3 است 
و  انباری  و  است  بهداشتی  سرویس  و  اشپزخانه   ، پذیرایی   ، خواب  اتاق  دو  شامل:  بررسی  مورد  اپارتمان 
، دیوار ها و سقف  اتاق خواب ها سراميک  و  پارکينگ ان در طبقه همکف قرار دارد. پوشش کف پذیرایی 
سرویس  کف  است.   MDF کابينت  و  کاشی  بدنه   ، سراميک  اشپزخانه  کف  باشد.  می  گچ(  )اندود  سفيد 
نمای ساختمان  بدنه سراميک است.  و  نيز سنگ  تراس  بدنه کاشی شده است. کف  و  بهداشتی سراميک 
باشد.  می  سنگ  پارکينگ  کف  پوشش  است.  شده  اجرنما   ، حياط  سمت  در  و  سنگ   ، شارع  قسمت  در 
پوشش کف راه پله سنگ ، بدنه تا حدود یک متر سراميک ، مابقی و سقف سفيد )اندود گچ( شده است. 
پنجره  باشد  می  استایرن  پلی  بلوک  تيرچه  ان  سقف  و  بتنی  اسکلت   ، ساختمان  ای  سازه  سيستم  نوع 

صورت  به  اب  و  گاز   ، برق  انشعابات  دارای  فوق  مسکونی  ملک  است.  دوجداره   UPVC نوع  از  نيز  ها 
رادیاتور  و  پکيج  گرمایشی  سيستم  و  ابی  کولر  سرمایشی  سيستم  باشد.  می  اسانسور  دارای  و  بوده  مجزا 
کد  و   13۹3/۹/2۹ مورخ   800025673 شماره  به  ساختمانی  پروانه  دارای  نظر  مورد  ساختمان  است. 
با  کارشناسی:  نظریه  ب-  باشد.  می  قم   3 منطقه  شهرداری  از  صادره   35-13-3-20 شماره  نوسازی 
در  موثر  عوامل  کليه  و  ان  کيفيت  و  کميت   ، ملک  موقعيت   ، رفته  کار  به  مصالح  نوع   ، بنا  قدمت  به  توجه 
130/000/000ریال  نظر  مورد  اپارتمانی  واحد  از  مترمربع  هر  ارزش  اینجانب  نظر  به   ، کارشناسی  امر 
مترمربع   ۹2/06 مساحت  به  ملک  کل  ارزش  و  تومان(  ميليون  سيزده  معادل  ریال  ميليون  سی  و  )صد 
معادل  ریال  هزار  هشتصد  و  ميليون  هفت  و  شصت  و  نهصد  و  ميليارد  )یازده  11/۹67/800/000ریال 
حسب  ضمنا  گردد.  می  ارزیابی  تومان(  هزار  هشتاد  و  هفتصد  و  ميليون  شش  و  نود  و  صد  و  ميليارد  یک 
 1401/5/8 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  مالک  تصرف  در  ملک  کارشناس  اعالم 
11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد  11 الی  ساعت 
از  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی 
برنده مزایده  این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  تواند پرداخت بهای  باشند ضمنا دادورز اجرا می 
از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسليم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از کسر هزینه مزایده 

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

مستاجر تخلیه کن و مشاغل 
جدیدتر!                                   

اختصاصی گويه - وحيد حاج سعيدی 
از عمر یک عده بردارد و روی عقل شان بگذارد! یعنی  خدا 
تنها  و  داشتند  نگه  کبند  آ و  خواب  گریس  را  مغزشان  عده  یک 
این  است.  ندارد، فسفر  و ساز  بدن شان سوخت  در  که  چيزی 
نيست  ميسر  و  ندارد  امکان  و  شود  نمی  قرص  انگار  جماعت 
پویا  در  اميد  نا  شخصيت  »گالم«  یاد  را  آدم  و  اند  خورده   ... و 
موفقيت  عدم  و  شکست  از  دائم  که  اندازند  می  گاليور  نمایی 

شيم... نمی  موفق  ما   ... دونم  می  من  کرد.  می  صحبت 
سخره  به  را  مستعفی  وزیر  عملی  ایده  که  آنهایی  حاال  خوب 
ایجاد  شغل  شود  نمی  تومان  ميليون  یک  با  که  بودند  گرفته 
بياورند  بيرون  لحاف  و  برف  زیر  از  را  سرشان  زحمت  بی  کرد، 
شغل  شود  می  هم  تومان  ميليون  یک  از  کمتر  با  که  ببينند  و 
ایجاد کرد. اتفاقًا شغل پایدار و غير فصلی؛ آن هم فقط با یک 
مشت سبيل و یک شلوار پلنگی خالخالی ... مشت نمونه دعوا 

کن!  تخليه  مستاجر  خروار  نمونه  مشت  ببخشيد 
موجران  و  مستاجران  بين  دعوای  روزها  این  امر  حقيقت 
مالکان  برخی  طرف  یک  از  است.  کرده  پيدا  جدیدی  فرمت 
قيمت  و  تورم  نرخ  افزایش  به  توجه  با  خواهند  می  همچنان 
باالتر  شده  تعيين  که  چيزی  آن  از  بيش  را  بها  اجاره  مسکن، 
مستاجران  هم  طرفی  از  کنند.  حساب  پهنا  ال  دو  و  ببرند 
تواند حکم  نمی  آسانی  این  به  کسی  که  است  راحت  خيالشان 
تمدید  به  تن  مالکان  برخی  رو  این  از  کند.  صادر  را  آنها  تخليه 
آنها  از  یکی  که  دارند  سر  در  خياالتی  و  اند  نداده  نامه  اجاره 
تخليه  »مستاجر  آنها  شریف  پيشه  که  است  افرادی  به  مراجعه 
با  و  به زبان خوش«  به عبارتی »تخليه خانه استيجاری  یا  کن« 

است. تومان  ميليون   10 تا   5 معادل  ای  هزینه 
بانکی شاپرک و جيرجيرک و  اینکه سامانه های  از  بعد  یعنی 
کفش دوزک و ... دست به دست هم دادند تا صدور چک ها با 
برگشتی کمتری مواجه باشد و دوستان شر خر از کار و کاسبی 
کورسوی  مستاجران  از  حمایت  جدید  های  بخشنامه  بيفتند، 
از پيشۀ  اميد را در دل این بزرگواران روشن نگه داشت و امروز 

رونمایی شده است!  تخليه کن«  نام »مستاجر  به  جدیدی 
عالقه  چون  مشاغلی  اینکه  از  بعد  بفرمائيد  باور 
ميخ  و  نعل  گر)سازنده  نعلچی  قيطان(،  و  نوار  بندی)سازنده 
زن(،  حالج)پنبه  کش(،  عصار)روغن  رزاز)برنجکوب(،  کفش(، 
االغ(،  و  قاطر  و  اسب  دهنده  )اجاره  مکاری  کوب،  باروت 
حوضی،  آب  پز،  صابون  فاضالب(،  چاه  کننده  کناس)تخليه 
زن،  بند  چينی  تابد(،  می  را  گوسفند  روده  که  زهتاب)کسی 
کامل  طور  به   ... و  کوب  چوبه  زرد  آهن(،  گاو  سکاک)سازنده 
و  چلينگر)قفل  باف،  شال  نظير  مشاغلی  و  رفتند  بين  از 
ساز)مجری  مجری  مال،  کاله  بند،  نعل  مال،  نمد  کليدساز(، 
فال   ، شود(  می  گفته  فلزی  کوچک  صندوقچه  به  ميم  کسر  به 
گردو فروش و ... به مرور در حال خارج شدن از مدار هستند، 
جدید  بيکاری  نرخ  کاهش  و  مشاغل  ایجاد  دغدغه  هميشه  ما 
حتی   جدید  مشاغل  الکافی  و  الوافی  الله  الحمد  که  داشتيم 
رونمایی  حال  در  تومان  ميليون  یک  از  کمتر  بسيار  هزینۀ  با 

 ! هستند
با  بيکاری  نرخ  به کاهش  تنها  این البال دولت  فقط خدا کند 
بهبود  این شيوه مرضيه در جهت  از  و  نکند  رویکرد بسنده  این 
ندانم  با  که  مسئوالنی  با  المثل  فی  شود.  مند  بهره  نيز  اوضاع 
کاری و کارشکنی، چوب الی چرخ معيشت مردم می گذارند و 
رانت،  تورم،  گرانی،  ایجاد  باعث  وظيفه  انجام  و  نظارت  با عدم 
فساد، اختالس، ارتشاء و ... شده اند، به روش مستاجر تخليه 

کن ها برخورد کند! جای دوری نمی رود...

ر ـُ َتَلنگ

اولی  رای  نفر  ميليون  شش        ◄
که  بگيرند  تصميم  است  قرار  ترکيه  در 
طيب  رجب  حکومت  می خواهند  آیا 
کنند  تمدید  دهه  سومين  تا  را  اردوغان 
که  کرد  خواهند  انتخاب  را  گزینه ای  یا  و 
رهبری  تحت  ترکيه   – نمی شناسند  هرگز 

» . ت و متفا
نوشت:  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
انتخابات  بزرگترین  تا  ماه   12 از  کمتر 
مانده است،  باقی  این کشور  تاریخ مدرن 
که  می گویند  جوان  ترک های  اکثریت 
حدودی  تا  اما  هستند،  تغيير  خواهان 
بتواند  اپوزیسيون  که  دارند  تردید 
آزادی هایی  و  مدارس  شغلی،  وضعيت 

بخشد. بهبود  را  بيان  آزادی  مانند 
 12 حدود  نظرسنجی ها،  طبق 
انتخابات  در  رای دهندگان  کل  از  درصد 
برای  که  پارلمانی  و  ریاست جمهوری 
است،  شده  تعيين   2023 ژوئن 
بسيار  رقابتی  طی  که  هستند  جوانانی 
اردوغان،  طيب  رجب  برای  تنگاتنگ 
حاکم  حزب  و  ترکيه  رئيس جمهوری 
او سرنوشت ساز   )AK( "توسعه و  "عدالت 

بود. خواهند 
از  ترک  جوانان  چندین  ميان  از 
مرکزی  آناتولی  ناحيه  تا  گرفته  استانبول 
دارند،  سن  سال   23 الی   18 بين  که 
نتایج  و  است  شده  انجام  مصاحبه هایی 
مهاجرت،  عدالت،  که  می دهد  نشان 
اقتصادی  شفاف  سياست های  و  شغل 
حساب  به  آن ها  اصلی  اولویت های  از 

. یند می آ
تاریخ  1۹ ساله رشته  دامال، دانشجوی 
نام خانوادگی خود پرهيز کرد،  از ذکر  که 
گرفتم  که  تصميمی  با  کامال  »من  گفت: 

بين  از  که  می کنم  فکر  اما  نيستم  موافق 
بد و بدتر، گزینه بد را انتخاب خواهم کرد 

می کنم.« حمایت  اپوزیسيون  از  و 
خود  خانواده  با  دانشجو  این  چه  اگر 
انجام  زیادی  تفریحاتی  و  می کند  زندگی 
اقتصادی"  آشفته  "وضعيت  اما  نمی دهد 

که  مواردیست  جمله  از  تورم"  "افزایش  و 
قرار  تاثير  تحت  را  او  زندگی  هزینه های 

است. داده 
که  است  این  »احساسم  افزود:  وی 
زندگی نمی کنم، فقط دارم تالش می کنم 

بمانم.« زنده  که 
در  اما  هستند  متغير  نظرسنجی ها 
طيب  رجب  که  می دهند  نشان  حال  عين 
او  و حزب  اردوغان شکست خواهد خورد 

داد. خواهد  دست  از  را  پارلمان  کنترل 

غيررسمی  ائتالف  یک  حال،  این  با 
برای  را  نامزدی  هيچ  اپوزیسيون، 
است  نکرده  معرفی  ریاست جمهوری 
برخی  که  شده  باعث  امر  همين  و 
را  خود  تصميم  هنوز  جوان  رای دهندگان 
نگيرند. اردوغان اقتدارگرا از زمانی که در 

را به دست گرفت،  امور  2003 زمام  سال 
به  خودش  با  را  پيروزی  طوالنی  روند  یک 

است. داشته  همراه 
سنتی  جامعه  یک  رئيس جمهوری  این 
حرکت  اسالم گرایانه  مسير  در  را  سکوالر 
نظامی  قدرت  یک  به  را  ترکيه  و  داد 
برای  دادگاه ها  از  و  تبدیل  منطقه ای 

کرد. استفاده  مخالفان"  "سرکوب 
سياست های  دليل  به  اکنون  او 
نبرد  یک  با  خود  غيرمتعارف  اقتصادی 

جمله  از  است؛  مواجه  انتخاباتی  سخت 
و  لير  ارزش  کاهش  به  موارد می توان  این 
در  درصد(   78.62( تورم  سطح  باالترین 

کرد. اشاره  اخير  سال   24
براساس داده های منتشر شده، حدود 
متعلق  ترک  ميليون   62.4 از  ميليون   13

هستند   )Generation Z( زد"  "نسل  به 
شرکت   انتخابات  این  در  است  قرار  که 
جزو  هم  رای دهنده  ميليون  شش  کنند. 

می شوند. محسوب  اولی ها  رای 
شرکت  رئيس  گزیچی،  مورات 
اعالم   )Gezici( نام  همين  با  نظرسنجی 
کلی  طور  به  جوان  رای دهندگان  که  کرد 
خود  اما  هستند  ناراضی  دولت  عملکر  از 
محدود  آن  ایدئولوژی های  به  صرفا  را 
به  کامل  طور  به  هم  طرفی  از  و  نمی کنند 

ندارد. اعتماد  اپوزیسيون 
نشان  نظرسنجی ها  نتایج  افزود:  وی 
می دهد که "نسل زد" که بين 18 الی 25 
که  سرکوبی  با  شدت  به  دارند  سن  سال 
رسانه  و  بيان  آزادی  زندگی،  سبک  عليه 
 80 هستند.  مخالف  می شود،  اعمال 
و  "عدالت  حزب  به  نسل  این  از  درصد 

داد. نخواهند  رای  توسعه" 
یک  و  ساله   18 شهروند  یوسف، 
اقتصادهای  اکثر  گفت:  دیگر  رای اولی 
در  جنگ  و  کرونا  ویروس  دليل  به  جهان 
می کنند.  سپری  را  سختی  دوره  اوکراین 
من فکر می کنم شخصی که کشور ما را در 
مناسب ترین  می کند،  رهبری  حاضر  حال 
به  من  است...  جهان  رهبر  بهترین  و 
داد  خواهم  رای  توسعه"  و  "عدالت  حزب 
مردم  آسایش  برای  برنامه هایی  آن ها  زیرا 
دارند. شاید وضعيت اقتصاد خوب نباشد 
کشورها  همه  در  که  است  چيزی  این  اما 

داده. رخ 
کوالت«،  علی  »مهمت  تحقيقات  نتایج 
نشان   MAK مشاوره  شرکت  رئيس 
الی   18 سنين  از  درصد   70 که  می دهد 
می کنند. حمایت  اپوزیسيون  از  سال   2۹
خواستار  جوان  افراد  افزود:  وی 
خود  اقتصاد  جوان  افراد  هستند.  تغيير 
مقایسه  خارجی  کشورهای  سایر  با  را 
رای دهندگان  حاليکه  در  می کنند، 
مثل  زیرساختی  مسائل  به  سن باالتر 
توجه  بيشتر  بيمارستان ها  و  جاده ها 

. می کنند
نشان  رسمی  داده های  همچنين 
در  ترکيه  بيکاری جوانان  نرخ  که  می دهد 
  / است.  رسيده  درصد   20 به  آوریل  ماه 

► ایسنا      

◄      سفير پيشين ایران در افغانستان 
بر  عالوه  علما  نشست  در  طالبان  گفت: 
هم  را  افغانستان  مقاومت  جبهه  داعش، 
کرد  معرفی  فی االرض  مفسد  جریان  یک 

دارد. تماميت خواهی  از  نشان  که 
پيشين  سفير  ظهره وند«  »ابوالفضل 
ابعاد  تشریح  در  افغانستان  در  ایران 
در  کابل  در  علما  نشست  خروجی  و 
نشست  کرد:  اظهار  ایلنا  ر  با  گفت وگو 
لوئی  محل  در  که  طالبان  اخير  روز  چند 
نمی تواند  عام  مفهوم  به  شد  برگزار  جرگه 
باشد؛  جرگه  لوئی  اجالس  کننده  بازگو 
طوایف  و  اقوام  تمام  نماینده  چراکه 
کشور  این  زنان  خصوص  به  و  افغانستان 
از  نداشتند.  حضور  مذکور  نشست  در 
آخوندزاده،  هبت الله  حضور  دیگر  سوی 
یکی  هم  مراسم  این  در  طالبان  رهبر 
را  اخير  نشست  که  بود  محورهایی  از 

بيعت  بحث  ما  نهایت  در  و  کرد  برجسته 
بودیم.  شاهد  را  طالبان  رهبر  با  اقوام 
حال  در  طالبان  که  داد  نشان  روند  این 
آرام  و  وضعيت  این  از  بهره برداری 
سياسی  احوال  و  اوضاع  دادن  نشان 
است  این  بحث  اما  است  افغانستان  در 
داعش،  بر  عالوه  نشستی  چنين  در  که 
رهبری  به  افغانستان  مقاومت  جبهه 
مفسد  جریان  یک  هم  را  مسعود  احمد 

شد. معرفی  فی االرض 
سخنانی  و  مواضع  این  داد:  ادامه  وی 
علماء  نشست  در  طالبان  سوی  از  که 
اوضاع  که  می دهد  نشان  شد،  مطرح 
به  طالبان  است.  شدن  رادیکال  حال  در 
مطرح  حال  در  شفاف  و  علنی  صورت 
خود  جدیدی  مانيفست  و  موضع  کردن 
مانيفست  یک  اخيرًا  که  گونه ای  به  است. 
به زبان عربی از این جریان منتشر شده و 

را  اعالم شده صرفًا مذهب حنيفی  آن  در 
مورد پذیرش قرار دادند و مابقی آنها را رد 
مانيفست  جزیيات  اگر  می کنند.  انکار  و 
را  آن  جریان  این  اساسًا  که  طالبان 
اجرایی  ورطه  به  باشد  قرار  نکرده،  انکار 
رادیکاليسم  یک  شاهد  ما  بياید  در  شدن 
فقط  آنها  چراکه  بود؛  خواهيم  تمام عيار 
داشته  »اميرالمومنين«  یک  است  قرار 
اوضاع  می تواند  مساله  همين  و  باشند 
از  جدید  چهره  یک  و  دهد  تغيير  را 
آن  ریشه  که  کند  معرفی  دنيا  به  طالبان 
اینجاست  جالب  است.  تماميت خواهی 
هيچ  مانيفست  این  در  زنان  جامعه  که 
طالبان  منظر  از  زن  و  ندارند  جایگاهی 

می شود. تعریف  خانه  در  صرفًا 
تصریح  سياسی  مسائل  کارشناس  این 
سعی  اخير  نشست  در  طالبان  کرد: 
تا  بگوید  خودش  همسایگان  به  که  کرد 

باشد،   نداشته  کار  آنها  با  کسی  که  زمانی 
و  داشت  نخواهند  کار  کسی  با  هم  آنها 
تاکتيک  یک  اسالمی  امارت  که  معتقدم 
این  توجه  قابل  نکته  می آید.  حساب  به 
نيروهای  تمام  اخير  نشست  در  که  است 
و  داشتند  حضور  طالبان  با  هماهنگ 
نشده  دعوت  نشست  این  به  مخالفان 
که  شد  مطرح  سخنانی  حتی  و  بودند 
برآوردم  اساس  همين  بر  بود.  عوام پسند 
اروپا  ميان  تحوالت  روند  اگر  که  این است 
همين  به  اوکراین  پرونده  سر  بر  روسيه  و 
طالبان  عليه  فشار  بحث  برود  جلو  روال 

شد. خواهد  تقویت 
بدون  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
طالبان  عليه  غرب  فشار  اعمال  تردید 
و  کند  تحریک  را  روس ها  می تواند 
باشد.  مسکو  ضد  می تواند  آن  خروجی 
این در حالی است که گزارش های زیادی 

وجود  القاعده  و  طالبان  ارتباط  مورد  در 
طالبان  به  غرب  که  دانست  باید  اما  دارد 
و  نگاه می کند  وابسته  متغير  به چشم یک 
را دنبال می کند: رویکرد  صرفا دو رویکرد 
این  تبدیل  و  افغانستان  فروپاشی  نخست 
خروجی  و  است  سياه چاله  یک  به  کشور 
یک  عنوان  به  طالبان  نقش  ایفای  دوم 
به  آن  از  بتوانند  تا  است  وابسته  متغير 
جهت  همين  به  کنند.  استفاده  خود  نفع 
طالبان  مانيفست  می گویم  که  است 
و  افغانستان  در  را  رادیکالسيم  می تواند 
و گسترده  بزند  دامن  ميانه  آسيای  منطقه 
سعی  طالبان  روند،  این  موازات  به  کند. 
برای  دیپلماسی  اهرم  و  رسانه  از  می کند 
جدید  مانيفست  و  سناریو  این  تطهير 
به  یک  نهایت  در  که  کند  استفاده  خود 

► می دهد.      نشان  را  هم ریختگی 

رویترز

● رای اولی ها در ترکیه حکومت اردوغان را تمدید می کنند یا 
تصمیم متفاوت می گیرند؟   ●

ظهره وند در گفت وگو یی مطرح کرد:  

●   نشست اخیر طالبان در کابل نشانه های تمامیت خواهی راآشکارساخت     ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۹0 فرعی از 10420 اصلی واقع در بخش 1 ثبت قم اراضی 
خيابان شهيد دل آذر- کوچه 44- انتهای کوچه ) بعد از چهار راه دوم( پالک 18 که به نام خليل خادمی فرزند ابراهيم 
ماده  مطابق  طرفی  از  نيامده  بعمل  تکليف  تعيين  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت  که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
1401/4/12 تحدیدحدود پالک  نامبرده 1/3828 -  به تقاضای کتبی  بنا  نيز نميتوان عمل نمود، لذا  15 قانون ثبت 
مذکور در روزدوشنبه مورخ 1401/05/10  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسيله 
به اطالع اهالی و خصوصا به مالکين مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل 
و اعتراضات مجاورین  بود  تاریخ تنظيم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسيدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک 
اداره  این  به  نيز  را  اداره ثبت ميبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسليم اعتراض  ماه پس 

ارائه نماید./ع )م الف 15426( 
تاریخ انتشار: 1401/04/15 
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قم  ثبت    1 بخش  در  واقع  اصلی   107۹4 از  فرعی   30 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی بلوار بسيج ) هنرستان( کوچه 40- پالک 1۹ که به نام مهدیه کبابيان فرزند حسين می باشد،  در جریان ثبت 
نميتوان  نيز  ثبت  قانون   15 از طرفی مطابق ماده  نيامده  بعمل  تکليف  تعيين  قانون   13 3 ماده  تبصره  بعلت  است که 
روزدوشنبه  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/4/12  -  1/3830 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
اهالی  اطالع  به  بدینوسيله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/05/10 مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکين مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظيم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  20 قانون ثبت پذیرفته و رسيدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نيز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  ميبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسليم  از 

 )15425 الف  )م  نماید./ع 
تاریخ انتشار: 1401/04/15 
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◄      رئيس کميته فوتسال قم با اشاره 
به حضور پررنگ استان کرمان در فوتبال 
و فوتسال گفت: استان کرمان از ظرفيتی 
به نام مس استفاده می کند در حالی که 
مس نيز خصوصی نيست و در استان قم 
می گویند  که  داریم  را  منگنز  معدن  نيز 
بزرگ ترین معدن منگنز خاورميانه است.
قم،  فوتسال  کميته  مدیر  بمانی،  رضا 
در نشست بررسی مشکالت نماینده ليگ 
برتری فوتسال قم که در دفتر خبرگزاری 
ایسنا برگزار شد، عنوان کرد: هر استانی 
را به لحاظ ورزشی به یک نام می شناسند 
و قم نيز ورزش فوتسال معرفی می شود.

ورزش  برآیند  فوتسال  داد:  ادامه  وی 
استان قم است و ظرفيت بزرگی برای قم 
رئيس  خاطر  همين  به  است  کرده  ایجاد 
پيشنهاد  قم  به  فوتبال  فدراسيون  سابق 
فوتسال  قهرمانی  پایگاه  قم  که  بود  کرده 
اختصاص  آن  به  ویژه  بودجه ای  و  شود 

یابد.
وی با تأکيد بر اینکه قم در همه ادوار 
داشته  مستمر  حضور  فوتسال  برتر  ليگ 
است،  نشده  قطع  حضور  این  هيچ گاه  و 
همه  در  که  هستيم  استانی  تنها  گفت: 
رده های سنی فوتسال در باالترین سطح 
بزرگ  ظرفيتی  امر  این  که  داریم  حضور 
مربی  که  شده  سبب  و  است  کرده  ایجاد 

محله  از  که  کند  بيان  فوتسال  ملی  تيم 
می توان  ملی  تيم  چندین  قم  نيروگاه 

کرد. ایجاد 
کرد:  بيان  قم  فوتسال  کميته  مدیر 
فوتسال  در  قم  انسانی  نيروی  ظرفيت 
سبب شده است وقتی سال گذشته چند 
باز  شد  بسته  تيم  مسابقات  به  شروع  روز 
پيروز  توانست  ابتدایی  بازی های  در  هم 
رسيده  جایی  به  کار  امسال  اما  شود؛ 
است که ابتدایی ترین نيازها برای حضور 

نداریم. را  فوتسال  برتر  ليگ  در 
وی اضافه کرد: زمانی که اعالم کردند 
مخالفت  می کنند  خارج  استان  از  را  تيم 
این  مادی  لحاظ  به  اگرچه  زیرا  کردیم؛ 
تيم سرمایه یک شخص است اما سرمایه 
زحمت  آن  برای  و  هست  هم  استان 
کشيده شده و امکانات قم این تيم را باال 

است. آورده 
استانی  مسئولين  اینکه  بابيان  بمانی 
بيان کردند که وظيفه ما کمک به تيم های 
نگاه  این  کرد:  اظهار  نيست،  ورزشی 
ورزش  وارد  کسی  هر  که  می شود  باعث 
از مدتی خسته شود  بعد  استان می شود 

برود. و 
مشکل  شيميدر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بی توجهی ها  دليل  به  اما  ندارد  مادی 
تصميم به خروج از استان را گرفته است، 

احتياجی  قم  در  قدرت  نهادهای  گفت: 
نگاه  خاطر  همين  به  ندارند  ورزش  به 

دارند. ورزش  به  حاشيه ای 
به  باید  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توجه  رشته ها  همه  در  شهرشان  نخبگان 
ورزش  در  که  کسانی  داد:  ادامه  کنند، 
هستند؛  نخبه  می رسند  موفقيتی  به  هم 
هر  برای  یزدانی  حسن  اگر  جویبار  در 
به  نياز  بدون  شود  کاندید  جایگاهی 
به  اما در استان ما  اول است  تبليغ، رأی 
دليل اینکه نياز به ورزش ندارند توجه هم 
قدری  به  باید  خاطر  همين  به  نمی کنند 
مراکز  در  تا  کنيم  حمایت  ورزشکاران  از 
قدرت حضور پيدا کنند تا به ورزش استان 

شود. توجه 
فرهنگی  معاونت  اینکه  بابيان  وی 
به ورزش  بود ما  شورای شهر سابق گفته 
قهرمانی کاری نداریم و از ورزش همگانی 
فرد  این  وقتی  افزود:  می کنيم،  حمایت 
در دور بعد رای می آورد متوجه می شویم 
که نگاه مردم سياست زده و حزبی است 
فرهنگی  اجتماعی،  بعد  به  نيز  مردم  و 

ندارند. توجه  ورزشی 
اینکه  بابيان  قم  فوتسال  کميته  مدیر 
است،  قدرتمند  نهاد  یک  ورزش  دنيا  در 
است  مسابقات  به  روز   16 کرد:  اظهار 
تيم استان قم اسم ندارد در حالی که اگر 

نمی کند. سکوت  باشد  دلسوز  کسی 
باعث  فوتسال  اینکه  بر  تأکيد  با  وی 
و  بيایند  سالن  به  جوان  هزاران  می شود 
انرژی روحی و روانی خود را تخليه کنند 
همه  گفت:  بروند،  ورزش  سمت  به  و 
شده  انجام  استاندار  با  که  دیدارهایی 

است. بوده  معاونت ها  حد  در  است 
بمانی بابيان اینکه انسان های توانمند 
در قم هم توجهی به ورزش ندارند، اضافه 
حضور  با  تلویزیون  در  قبل  مدتی  کرد: 
آزادی  برای  گل ریزانی  استانی  خيرین 
خوبی  بسيار  کار  که  شد  برگزار  زندانيان 
این  که  کنيم  کاری  بهتر است  اما  است؛ 

نيافتند. زندان  به  افراد 
برای  که  نمی گویيم  داد:  ادامه  وی 
دو  باید  اما  نکنند  کار  زندانيان  آزادی 
بعد در کنار هم باشند؛ زیرا اگر هزینه ها 
معضالت  از  بسياری  شود  مدیریت 
متأسفانه  اما  ميابد  کاهش  اجتماعی 
هميشه به جای پيشگير به دنبال درمان 
شده  سبب  نيز  دیدگاه  همين  و  هستيم 
مهم  را  ورزش  به  کمک  خيرین  که  است 

نند. ندا
کرد:  عنوان  قم  فوتسال  کميته  مدیر 
ایجاد  از ورزش چالش  زمانی در حمایت 
تيمی  هر  که  می کنند  بيان  که  می شود 
باید بتواند خودش را اداره کند در حالی 

چنين  نيز  فوتبال  برتر  ليگ  سطح  در  که 
ندارد. وجود  چيزی 

به  فوتسال  تيم های  اینکه  بابيان  وی 
اسم خصوصی هستند اما از ظرفيت های 
کرد:  تصریح  می کنند،  استفاده  قانونی 
صنعتگری  اگر  یعنی  قانون  ظرفيت 
اگر  شود  بيان  بگيرد  وام  می خواهد 
قرار  اولویت  در  کنيد  کمک  ورزش  به 

. ید می گير
جامعه  بزرگ ترین  کرد:  اضافه  بمانی 
است  فوتسال  برای  قم  استان  ورزشی 
قم  در  فوتسال  اختصاصی  اما یک سالن 
وجود ندارد و این در حالی است که همه 
اداره  و  دارند  اختصاصی  سالن  رشته ها 

دارد. سالن   70 از  بيش  نيز  کل 
وی ادامه داد: همه مسابقات فوتسال 
می شود  انجام  حيدریان  شهيد  سالن  در 
اجاره  خصوصی  بخش  به  سالن  این  اما 
داده می شود و آن فرد نيز برای سودآوری 
در آن کالس های آموزشی برگزار می کند 
و تيم ها برای برگزاری مسابقات مجبور به 
پرداخت هزینه سالن می شوند که این امر 

هزینه های تيم را افزایش می دهد.
به  اشاره  با  قم  فوتسال  کميته  مدیر 
شهرها  بسياری  در  شهرداری ها  اینکه 
می گویند  قم  در  اما  می کنند  داری  تيم 
که شهردار نگاه ورزشی ندارد، بيان کرد: 

نگاه می کند مسئولين  شهردار یک شهر 
می خواهند. چه  او  از  استانی 

استان  پررنگ  حضور  به  اشاره  با  وی 
کرمان در فوتبال و فوتسال گفت: استان 

استفاده  مس  نام  به  ظرفيتی  از  کرمان 
خصوصی  نيز  مس  که  حالی  در  می کند 
منگنز  معدن  نيز  قم  استان  در  و  نيست 
معدن  بزرگ ترین  می گویند  که  داریم  را 

است. خاورميانه  منگنز 
آالینده  شرکت های  داد:  ادامه  بمانی 
هزینه  درصد  دو  شهر  سالمت  برای  باید 

کنند و ذوب آهن و سپاهان نيز با استفاده 
مختلف  رشته های  در  ظرفيت  همين  از 
استان  در  که  حالی  در  می کنند  فعاليت 
صنعت های  و  شرکت ها  وجود  با  قم 

این  از  دارد  وجود  که  متعددی  آالینده 
نمی شود. استفاده  ظرفيت 

مدیر کميته فوتسال قم یادآور شد: اگر 
از شيميدر نيز حمایت می شد می توانست 
از ظرفيت آن در فوتسال نيز بهره برد و از 
برای  نيز  فوتسال  تماشاگرهای  ظرفيت 

بسکتبال آن استفاده کرد.   ►

همه قم را به فوتسال می شناسند اما؛ 

● غول های صنعتی قم رغبتی برای حمایت از ورزش قهرمانی ندارند    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
احکام  اجرای   ۹ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
، زبيده  اقایان خانم ها شهناز   – ناز زند دوچائی عليه  له خانم  مدنی قم به شماره ۹/۹۹ج/62 ثبت گردیده 
ابوالفضل و حسن همگی زند دوچائی دستور به فروش پالک ثبتی 1۹3۹/35 اصلی بخش 2 ثبت قم به   ،
مالکيت مرحوم شعبان زند دوچائی که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. الف – پالک ثبتی 4۹ فرعی 
از 2605 اصلی بخش دو ثبت قم : براساس گزارش کارشناس محترم ثبتی و گزارش کارشناس اوليه ، پالک 
فوق در یک قطعه زمين به مساحت 4/206مترمربع که به صورت دو باب خانه مسکونی مستقل از هم احداث 
شده است. ميزان مالکيت مرحوم شعبان زندوچائی به صورت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان و 
مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان دیگر ان به نام خانم زبيده شانقی همسر متوفی می باشد. 
اقای شعبان زندوچائی مالک دو دانگ و خانم زبيده شانقی مالک یک دانگ که منتفقا یک باب خانه که در 
سه دانگ عرصه قرار دارد متصرف می باشند. با این توضيح که پالک ثبتی 2605/4۹ اصلی به صورت دو 
باب  و یک  زبيده شانقی قرار دارد  و خانم  اقای شعبان زندوچائی  باب در تصرف  امده که یک  باب منزل در 
دیگر در تصرف غير دارای سند مالکيت شماره چاپی 707680 سال 53 که در دفتر 158 صفحه 37۹8 ذیل 
اربعه  با شرح فوق و مشخصات و حدود  زبيده شانقی  و خانم  زندوچائی  اقای شعبان  نام  به  شماره 37182 
مندرج در سند مالکيت ثبت و سند صادر گردیده است. ساختمان مورد نظر ادرس: قم – بلوار نواب صفوی 
)انتهای 30 متری کيوانفر( ، خيابان 16 متری مدنی ، کوچه 14/1 ، پالک 16 با نمای خارجی سه سانتی و 
به صورت شمالی ساز ، شامل دو طبقه زیرزمين و همکف و سيستم سازه ی بنای ملک اسکلت فلزی و دیوار 
 ، زیرزمين  ، طبقه  باشد  گازی می  بخاری  و سيستم گرمایش  گازی  کولر  و سيستم سرمایش یک عدد  باربر 
و  و اشپزخانه  اتاق خواب  با  و  ، دیوار ها رنگ شده  با کف موزایيک  به مساحت 80 مترمربع  واحد مسکونی 
با کف  به مساحت 80 مترمربع  باشد.  طبقه همکف واحد مسکونی  بهداشتی در حياط می  دارای سرویس 

موزایيک دیوارها رنگ شده و با اتاق خواب و اشپزخانه دارای سرویس بهداشتی در حياط و تراس می باشد. 
ساختمان دارای یک انشعاب اب و گاز مشترک و کنتور برق می باشد در زمان بازدید ساختمان پلمپ و خالی 
از سکنه بود و بازدید هيات کارشناسی در معيت خواهان اقای ابوالفضل زند و نماینده کالنتری انجام گردید. 
ارزیابی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 4۹ فرعی از 2605 اصلی بخش دو قم: به 
نظر به این هيات کارشناسی با توجه به موقعيت محل ، مساحت ، کميت و کيفيت ساختمان احداثی و سایر 
عوامل موثر و فارغ از هر گونه دیون احتمالی و با فرض صحت اصالت مدارک ارایه شده ، ارزش کل سه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 4۹ فرعی از 2605 اصلی به مبلغ 17/752/000/000ریال 
 1۹3۹ از  فرعی   35 ثبتی  تعيين می گردد. ب- پالک  ریال(  ميليون  دو  و  پنجاه  و  و هفتصد  ميليارد  )هفده 
اوليه  اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت قم. بر اساس گزارش کارشناسی محترم ثبتی و گزارش کارشناسی 
با بنای احداثی نوع ملک طلق به مساحت 261  ، ملک مورد ارزیابی دارای عرصه و اعيان یک قطعه زمين 
مرمربع از پالک ثبتی 35 فرعی از 1۹3۹ اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور بخش 2 حوزه 
ثبت قم ، با سند شماره چاپی 17۹485 سری ب سال ۹4 که به نام اقای شعبان زندوچائی با مشخصات و 
حدود اربعه مندرج در سند مالکيت ثبت و سند صادر گردیده است. ساختمان مورد نظر ادرس قم – خيابان 
امام زاده ابراهيم ، 5 متری قصابی )کوچه 68( فرعی سوم سمت راست ، پالک 6 ، با موقعيت شمالی ساز 
داخل کوچه شامل دو طبقه زیرزمين ، همکف با دیوار های تير کالف و سقف های گنبدی قدیمی و سيستم 
 120 مساحت  به  انباری  صورت  به   ، زیرزمين  طبقه  باشد.  می  گازی  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر  سرمایش 
مترمربع با کف و بدنه سيمان می باشد. سرویس بهداشتی در حياط می باشد. طبقه همکف ، واحد مسکونی 
به مساحت 120 مترمربع با کف سيمان ، اتاق های خواب و اشپزخانه و دارای سرویس بهداشتی در حياط 
می باشد. ساختمان دارای یک انشعاب اب و گاز مشترک و کنتور برق می باشد. در زمان بازدید ساختمان در 

تصرف مستاجر اقای اسالم حسينی بود. بنابر اظهارات مستاجر قرار داد اجاره از مورخ 13۹8/2/30 لغایت 
در حال  و  باشد  الحسنه می  ودیعه قرضص  تومان  ميليون  مبلغ سی  به  کامل  به صورت رهن   13۹۹/2/30
حاضر قرار داد جدید منعقد نشده و به صورت توافقی و بر مبنای قرار داد قبلی در منزل سکونت دارد. ارزیابی 
ششدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 35 فرعی از 1۹3۹ اصلی بخش دو قم: به نظر این هيات کارشناسی با 
توجه به موقعيت محل ، مساحت ، کميت و کيفيت ساختمان احداثی و سایر عوامل موثر و فارغ از هر گونه 
دیون احتمالی و با فرض صحت اصالت مدارک ارایه شده ، ارزش کل ششدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 
35 فرعی از 1۹3۹ اصلی به مبلغ 21/270/000/000ریال )بيست و یک ميليارد و دویست و هفتاد ميليون 
ریال( تعيين می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/5/1 ساعت 10 الی 10/15 صبح به 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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


