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با بهره برداری از ۱۸۱ پروژه جدید به مناسبت 
هفته دولت؛

مدیرکل بنیاد مسکن استان قم خبرداد؛ معاون امور اقتصاد و دارایی استان خبر 
داد:

چهار هزار و ۶۰۰ 
اشتغال جدید در قم 

ایجاد شد

جذب 20میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی 

در قم

افتتاح نخستین پروژه 
طرح نهضت ملی مسکن 

قم در هفته دولت
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 2

صفحه 2

لزوم بسیج گسترده موکب های قم برای لزوم بسیج گسترده موکب های قم برای 
صفحه صفحه 88غافلگیرنشدن از انبوه زائران اربعینغافلگیرنشدن از انبوه زائران اربعین

آگهی مناقصه عمومی    
استناد مجوز مصوبه هیات  به  نظر دارد  ترافیک شهرداری قم در  و  نقل  و    سازمان حمل 
 18 نگهداری  و   تعمیرات   خدمات  عمومی  مناقصه  شرایط  انجام  سازمان،  محترم  مدیره 
دستگاه آسانسور کششی در پارکینگ طبقاتی زائر و بلوار عماریاسر و16 دستگاه پله برقی  
در سطح شهررا به شرح ذیل به مدت یکسال شمسی و از طریق مناقصه عمومی به شرکت 

نماید. واگذار  واجدالشرایط 
و  اسناد  دریافت  و  شرایط  از  اطالع  جهت  می توانند  تمایل  صورت  در  متقاضیان  لذا    
شرکت در مناقصه  از تاریخ نشر آگهی دوم به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 
1401/6/16 به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب  تاالر آرین، واحد امور قراردادهای سازمان 

فرمایند. حاصل  تماس    02532425436 تلفن  شمارۀ  با  نیاز  صورت  در  و  مراجعه 
توضیحات : 

● میزان سپرده شرکت در مناقصه، مبلغ )به عدد(: 950.000.000 ریال )به حروف(: 
واریز  فیش  یا  ماه  سه  اعتبار  با  بانکی  ضمانت نامه  صورت  به  ریال  میلیون  پنجاه  و  نهصد 
نقدی به حساب سپرده شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه قم به نام 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم.
● هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  ● هزینه درج آ

● سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
در  سازمان،  محل  در   1401/6/17 مورخه  صبح   10:00 ساعت  رسیده  پیشنهادات   ●
کمیسیون مناقصه مطرح و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

● سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
شناسه آگهی 1370591

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

 رئیس جامعه مدرسین خطاب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر: رئیس جامعه مدرسین خطاب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

مفاسد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را هم در دستور کار قرار دهیدمفاسد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را هم در دستور کار قرار دهید

یادداشت - سید محمد حسین دریاباری  

پیشنیازها و بایسته ها ی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان قم                                                     
صفحه 7

 در بازدید از دفتر روزنامه گویه عنوان شد؛  

 قم به شدت به مشارکت خیران مدرسه ساز 
برای جبران کمبود فضای آموزشی نیاز دارد                                               
صفحه 7

ذوالنوری، نماینده قم در مجلس:  

 وضعیت فاضالب شهری قم 
جای نگرانی دارد                                                   
صفحه 2

با حضور برخی از مدیران شهری و استان قم بررسی شد:  

مشکالت ساکنین محله پیام نور
چیست؟                                                 
صفحه 4

گزیـده خبـرها

آگهی مزایده عمومی   
) نوبت دوم (

بهره برداری از پسماند خشک مناطق1و5  شهرداری قم
سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد بهره برداری از پسماند خشک مناطق 1و5  
شهرداری قم را با توجه به شرایط مندرج در اسناد مزایده، به مدت دو سال و به صورت دو مرحله 

ای واگذار نماید .
لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد 
شهید  آزادگان،بلوار  قم،میدان  نشانی  به  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  به  مزایده  
بهشتی، روبروی بیمارستان شهید بهشتی ،سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اقدام نمایند.

شرایط عمومی
مطالبات  ـ   2 بانکی  نامه  ضمانت  ـ   1 صورت  به  کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  ـ   1
شبا    شماره  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  حساب  به  نقد  وجه  واریز  3ـ  تاییده   شده  بلوکه 

. باشد  می    IR   770600520301101520177001
2ـ سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3ـ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
بایست  به مزایده در برگ شرایط عمومی درج گردیده که می  4ـ سایر شرایط و جزئیات مربوط 

. پیشنهاد گردد  امضا و ضمیمه  و  )قبول است( مهر  با قید جمله  پیشنهاد دهندگان  توسط 
5 ـ مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات از تاریخ  1401/06/05 لغایت 1401/06/15 

می باشد .
ـ اداره  ـ بلوار امام موسی صدر ـ شهرداری مرکز ـ طبقه چهارم  6ـ محل تسلیم پیشنهادات: قم 

حراست حوزه خدمات شهری می باشد .
7ـ  جهت پاسخگویی به سواالت با کارشناس امور قراردادها با شماره تلفن  09196653321تماس 

حاصل فرمایید .
)شناسه آگهی: 1365605( 

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402



اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون      ◄
استانداری قم، گفت: با پیشی گرفتن صادرات 
تراز تجاری  از واردات،  ارزش  و  ازنظر حجم  قم 

شد. مثبت  استان 
اداری  شورای  جلسه  در  امیدیان  محسن 
با  که  استانداری  کرامت  جلسات  سالن  در  قم 
حضور معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد، 
میلیون   57 از  قم  صادرات  میزان  کرد:  اضافه 
در  دالر  میلیون   115 به  گذشته  سال  در  دالر 

است. رسیده  جاری  سال  اول  شش ماهه 
میلیون   81 از  نیز  واردات  میزان  افزود:  وی 
دالر سال گذشته به زیر 76 میلیون دالر رسیده 

که حاکی از مثبت شدن تراز تجاری قم دارد.
گذشته  سال  یک  در  داد:  ادامه  امیدیان 
287 طرح بزرگ و متوسط صنعتی و تولیدی به 

ارزش 2 هزار و 800 میلیارد تومان و اشتغال 6 
هزار نفر در قم به بهره برداری رسیده است، در 
سرمایه گذاری  با  نیز  راکد  طرح   38 مدت  این 

است. احیاشده  تومانی  میلیارد   70
استانداری  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
میلیارد   900 و  7 هزار  پرداخت  به  اشاره  با  قم 
گذشته،  سال  یک  طی  بانکی  تسهیالت  تومان 
 10.1 از  قم  در  بیکاری  نرخ  داشت:  اظهار 
تک رقمی  و  کاهش یافته  درصد   9.4 به  درصد 

است. شده 
 700 و  هزار  کرد:11  ابراز  ادامه  در  وی 
سفر  بانکی  تسهیالت  میزان  تومان  میلیارد 
ریاست جمهوری به قم است که تا سال 1402 
 570 و  یکهزار  تاکنون  شود،  پرداخت  باید 
تخصیص یافته  منابع  این  از  تومان  میلیارد 

شامل  را  اعتبارات  کل  درصد   13 که  است 
. د می شو

خصوصی  بانک های  اینکه  بابیان  امیدیان 
یکی  گفت:  هستند،  قم  اقتصاد  آشیل  پاشنه 
هزار   3 جذب  با  قم  خصوصی  بانک های  از 
میلیارد تومان از اعتبارات استان باید یک هزار 
و 800 میلیارد تومان از آن را در راستای تولید 
و سیاست های استان مصرف کند که ازاین بین 

است. کرده  پرداخت  تومان  میلیارد   60 فقط 
مصارف  و  منابع  نسبت  ساماندهی  وی 
نظام  اصالح  حیاتی  نیازهای  از  را  بانک ها 
که  پولی  بانک  این  گفت:  و  دانست  اقتصادی 
حق استان قم است را در تهران صرف بازار ارز، 
رونق  حوزه  در  مخرب  بازارهای  سایر  و  ملک 

► است.      نموده  اقتصادی 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده      ◄
شهری  فاضالب  وضعیت  اینکه  بابیان  اسالمی 
زندگی  فاضالب  گفت:  دارد،  نگرانی  جای 
دچار  را  استان  مناطق  برخی  در  روزمره 

می کند. اختالل 
در  ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم 
حضور  با  که  اداری  شورای  جلسه  ششمین 
شد،  برگزار  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
مشکالت فاضالب شهری را موردتوجه قرار داد 
 15 بلوار  پردیسان،  منطقه  کرد:  خاطرنشان  و 
قدس  شهرک  نیروگاه،  امام،  خیابان  خرداد، 
عدیده  مشکالت  با  دیگر  مناطق  از  بسیار  و 

هستند. روبه رو  فاضالب 
فاضالب  مشکل  حل  برای  کرد:  تصریح  وی 
به صورت  اولیه  اعتبار  تومان  میلیارد   500 قم 

نیز جهت تکمیل  فوری و یکهزار میلیارد تومان 
توان  از  رقم  این  تأمین  که  است  موردنیاز  آن 

است. خارج  استان 
شدن  طوالنی  اینکه  بابیان  ادامه  در  وی 
پروژه های عمرانی سبب افزایش هزینه ها شده 
می شود،  مردم  و  بیت المال  حق  در  اجحافی  و 
قم  تهران-  سریع السیر  قطار  کرد:  تصریح 
و  آن  از  کیلومتر   160 اجرای  باوجود  اصفهان 
رویه  وحدت  عدم  شاهد  زیاد  هزینه های  صرف 
جهت  دستگاه ها  سایر  با  دولتمردان  بین  در 

است. به موقع  تکمیل 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
از  بهره برداری  که  میزان  هر  به  کرد:  اضافه 
افزایش  شاهد  شود  طوالنی  کالن  طرح  این 

بود. خواهیم  هزینه ها 

کمربندی  پیمانکاران  داد:  ادامه  ذوالنوری 
به  را  خود  عمرانی  فعالیت  نیز  قم  استان  دوم 
تأمین  عدم  کرده اند،  رها  مالی  مسائل  خاطر 
این  در  رکود  این  مهم  عامل  بانکی  تسهیالت 

است. اجرایی  طرح 
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت طرح فرودگاه 
اما  آن رضایت بخش است  تکلیف کلی  تعیین  و 
ازنظر  خاصی  پیشرفت  مونوریل  خصوص  در 

است. نشده  اجرایی،حاصل 
گردشگری  اینکه  بر  تاکید  با  ذوالنوری 
و گفت:  یادکرد  قم  توسعه  را رکن اصلی  زیارت 
هم اکنون قم فاقد زیرساخت های اولیه جذب و 
ماندگاری مسافران و زائران ورودی است و روند 
به کندی  نیز  اطراف حرم  پروژه های  ساماندهی 

► پیش می رود.    

مجلس  در  قم  مردم  نماینده      ◄
فقدان  و  فقر  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
قم،  گردشگری  و  زیارتی  زیرساخت های 
از  میلیونی  پذیرایی  به رغم  قم  شهر  گفت: 
امکانات  از  بسیاری  از  خارجی  و  ایرانی  زائر 
نیز  مشکل  این  حل  و  است  محروم  اولیه 
نیست. امکان پذیر  ملی  حمایت های  با  جز 
جمعه  روز  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
حضور  با  که  قم   اداری  شورای  جلسه  در 
برگزار  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
فرسایشی  به  اشاره  با  سخنانی  طی  شد، 
قم،  عمرانی  پروژه های  برخی  شدن 

مترو  و  مونوریل  فرودگاه،  داشت:  اظهار 
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  های  ح  طر و 
پروژه ها  این  ازجمله  معصومه)س(  

. هستند
سازمان  و  قبلی  دولت  اینکه  بابیان  وی  
قم  فرودگاه  به  اعتقادی  هیچ  هواپیمایی 
تعیین  برای  مسئوالن  گفت:  نداشتند، 
اهتمام  پروژه ها  این  شدن  نهایی  و  تکلیف 
تا  پروژه  این  می شود  تالش  و  دارد  جدی 

برسد. بهره برداری  به  دولت  پایان 
داد  قرار  موردتوجه  را  مونوریل  پروژه  وی 
همچنین  سابق  دولت  کرد:  خاطرنشان  و 

دولت  ولی  نداشت  مونوریل  به  اعتقادی 
به  پروژه  این  تکمیل  به  نسبت  سیزدهم 

دارد. تاکید  و  اصرار  فرودگاه  همراه 
فرهنگی  مباحث  شد:  یادآور  امیرآبادی  
جمهوری  ریاست  دوم  سفر  در  اجتماعی  و 

باشد. موردتوجه  باید  قم  استان  به 
موردتوجه  را  قم  آب  تأمین  مشکل  وی 
تابستان  طی  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
کاهش  بشدت  قم  آب  کیفیت  امسال 
انتقال  که  است  حالی  در  این  یافت 
کام  به  اما  بود  قم  نام  به  سرشاخه ها  آب 
► است.    تمام شده  دیگر  شهرهای 
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رئیس جامعه مدرسین خطاب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر: 

مفاسد اقتصادی و حفاظت از 
محیط زیست را هم در دستور 

کار قرار دهید

جامعه  سالمت  در  حجاب  و  عفاف  نقش   : گفت  بوشهری  حسینی 
جامعه  اما  بیاییم؛  کوتاه  عرصه  این  در  نباید  و  است  انکار  غیرقابل 
مناسبی  برخورد  نیز  آسیب ها  و  مسائل  با  رابطه  در  که  دارد  انتظار 
های  دستورالعمل  باید  و  است  صحیحی  انتظار  که  پذیرد  صورت 

گردد. تدوین  آن  با  متناسب 
به گزارش شفقنا، آیت الله حسینی بوشهری در دیدار دبیر ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر، برپایی فرائض الهی و مبارزه با ظلم و فساد 
و بی عدالتی را از مسیر امر به معروف و نهی از منکر میسر دانست و 
برای  اجرایی  ضمانت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کرد:  خاطرنشان 
تحقق احکام اسالمی است و نباید به گونه ای عمل شود که این واژه 

محبوبیت خود را در جامعه از دست بدهد.
جامعه  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  وی 
افزود: نمی توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر به کلی جایگاه 
الهی در جامعه  اما متأسفانه این فریضه  از دست داده است؛  را  خود 
از جایگاه واقعی خود برخوردار نیست و حتی مخالفت هایی نیز با آن 
صورت گرفته است که از نیاز ما به یک آسیب شناسی دقیق و جدی 

در مسئله امر به معروف و نهی از منکر حکایت دارد.
امر  مسئله  در  جامعه  های  آسیب  به  جانبه  همه  نگاه  خواستار  وی 
مسئله  عفاف  و  حجاب  داشت:  ابراز  و  شد  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
مهمی است و باید در جامعه نهادینه گردد؛ اما نباید امر به معروف و 
از منکر در این مسئله خالصه شود چرا که بی تفاوتی نسبت به  نهی 
و عفاف  بهانه حجاب  این  به  برخی  تا  سایر موضوعات سبب می شود 
را رعایت نکنند. امر به معروف و نهی از منکر در سایر مسائل از جمله 
در  باید  زیست  محیط  از  حفاظت  حتی  و  رشوه  اقتصادی،  مفاسد 

گیرد. قرار  کار  دستور 
حسینی بوشهری ادامه داد: نقش عفاف و حجاب در سالمت جامعه 
جامعه  اما  بیاییم؛  کوتاه  عرصه  این  در  نباید  و  است  انکار  غیرقابل 
مناسبی  برخورد  نیز  آسیب ها  و  مسائل  با  رابطه  در  که  دارد  انتظار 
های  دستورالعمل  باید  و  است  صحیحی  انتظار  که  پذیرد  صورت 

گردد. تدوین  آن  با  متناسب 
منکر  و  معروف  معرفی  در  ها  تریبون  و  رسانه ها  نقش  به  اشاره  با  وی 
به جامعه اظهار داشت: قبل از برخورد مصداقی باید بخشی از توجه 
کنید.  معطوف  جامعه  در  منکر  و  معروف  سازی  نهادینه  به  را  خود 
جامعه ابتدا باید بپذیرد که فالن مسئله معروف است و دیگری منکر؛ 
امر  ستاد  باید  راه  این  در  رسانه  باشد.  تأثیرگذار  مصداقی  برخورد  تا 
به  ابتدا  الهی  احکام  تا  کند  پشتیبانی  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
زمینه نقش  این  نیز در  پرورش  و  آموزش  البته  تبیین گردند؛  درستی 
)معروف(  ها  خوبی  آموزان  دانش  تحصیل  دوران  در  و  دارد  محوری 
شود.  معرفی  روشن  بیانی  با  ها  کتاب  متن  در  )منکر(  ها  بدی  و 
معرفی  عزیزانمان  برای  را  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  که  همانطور 

کنیم. می 
وی در پایان از آمرین به معروف خواست تا با نهایت دقت و وسواس، 
این وظیفه و تکلیف شرعی را انجام دهند تا مبادا دشمن از اشتباهات 
این  افراد سوء استفاده کند و چهره  از  و برخوردهای ناصحیح برخی 

تکلیف شرعی را در جامعه مخدوش سازد.

معاون سابق ستاد امربه معروف:
دبیر ستاد از من خواست 

صحبت های رهبری را از سایت 
ستاد حذف کنم

درباره  مفتاح  محمدصالح  سخنان  ثانیه«  »چند  رسانی  اطالع  پایگاه 
برای  او  از  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  ستاد  دبیر  درخواست  علت 

داد. بازتاب  را  ستاد  سایت  از  رهبری  صحبت های  حذف 
در  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  ستاد  سابق  معاون  مفتاح  محمدصالح 

: گفت  اینترنتی  برنامه  یک 
دبیر ستاد از من خواست صحبت های رهبری را از سایت ستاد حذف 
حجاب  منکر  از  نهی  اولویت  رهبری  صحبت های  در  که  چرا  کنم؛ 

نبود!

استاندار قم:
اعطای تسهیالت به واحدهای 

تولیدی قم ۳ برابر شد

استاندار قم گفت: طی یک سال گذشته اعطای تسهیالت به واحدهای 
تولیدی، صنعتی و کشاورزی قم 3 برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمد تقی شاهچراغی 
در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید قم اظهار داشت: در 
مورد اشتغال واحدهای صنعتی فعال یا نیمه فعال در یکسال گذشته 8 
و کشاورزی  به واحدهای صنعتی  بانکی  تومان تسهیالت  میلیارد  هزار 

اعطا شده که نسبت به مدت مشابه قبل از آن سه برابر شده است.
استاندار قم با اشاره به موضوع مسکن در استان قم ابراز داشت: برای 
طرح نهضت ملی مسکن در استان قم 128 هزار نفر ثبت نام کردند که 
از این تعداد 92 هزار نفر واجد شرایط شدند و در ادامه برای نزدیک به 

50 هزار نفر تکلیف زمین و قرارداد ساخت مشخص شد.
آینده 128 واحد که در قالب نهضت ملی  شاهچراغی گفت: در هفته 

مسکن در استان قم ساخته شده است تحویل مردم می شود.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان قم وقت ویژه ای می گذارد 

که کار نهضت ملی مسکن سریع تر شروع شده و به نتیجه برسد.
دچار  قم  روستاهای  بیشتر  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  قم  استاندار 
و  تالش  داشت:  ابراز  بودند  کیفیت  و  کمیت  در  شرب  آب  معضل 
قم  شهری  شیرین  آب  از  روستا   25 آب  دیگر  روز   10 تا  شد  پیگیری 

می شود. تأمین 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  قم  جاده های  برخی  مشکالت  به  وی 
و  نامناسب  کیفیت  شاهد  اطراف  شهرهای  و  قم  شهر  بین  جاده های 
تصادف های فراوان منجر به فوت بودیم و اکنون احداث جاده دوم بین 
کهک و پردیسان شروع شده و جاده منطقه دستجرد بین قم و تفرش 

می شود. تعریض  متر   6 نیز 
شاهچراغی افزود: در مورد خانه های روستایی تعیین تکلیف زمین های 
زراعی صورت گرفت و اختالفات بین مردم و سازمان های دولتی در ید 
برطرف  مشکل  این  که  می شود  تالش  روز  شبانه  و  بوده  دولت  اختیار 

شود.
وی تاکید کرد: تقریبًا نزدیک به 10 ماه است در قم مشغول به کار شده 

ام و اولین وظیفه خود را تقویت ارتباط و حضور در بین مردم دانستم.
وی ادامه داد: در این مدت بدون استثنا همه روزهای هفته به شکلی 
ارتباط  این  نیز  ایام تعطیل  ایم که حتی در  ارتباط مردمی برقرار کرده 

وجود داشته است.
استاندار قم گفت: اکنون به صورت دقیق می دانیم چه موضوعاتی را 
مردم با ما مطرح کرده اند و برای حل مشکالت زمان بندی کرده ایم که 
حل برخی تمام شده یا در حال انجام است و اگر مشکلی نشد چرایی 

آن را به مردم اطالع می دهیم.
وی ابراز داشت: در حوزه فرهنگی کار بزرگ کنگره ملی شهدای استان 
که آبان ماه امسال برگزار می شود را پیش رو داریم و تمام دستگاه هایی 

که توانایی دارند برای کنگره شهدا همکاری خواهند کرد.
تقلید  مراجع  و  علما  دغدغه  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  شاهچراغی 
و  ادارات  در  نماز  موضوع  کرد:  بیان  است  حجاب  و  عفاف  موضوع 
عفاف و حجاب کارکنان دولت با تشکیل گروه های بازرسی ساماندهی 
عفاف  و  حجاب  و  رسانی  خدمت  پاسخگویی،  در  ادارات  وضعیت  شد 

است. کرده  تفاوت  گذشته  به  نسبت  کارکنان 
استاندار قم تاکید کرد: دولت در یکسال گذشته پشتیبانی های خوبی 
کرده است و اعدادی که توافق کردیم را گرفتیم و بخشی تا آخر شهریور 

گرفته می شود تا پروژه های عمرانی تعیین تکلیف شود.

معاون امور اقتصاد و دارایی استان خبر داد:
جذب 20میلیون دالر 

سرمایه گذاری خارجی در قم
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم از جذب 

20 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان قم خبرداد.
دارایی  و  اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  معاون  مظهر  نیره 
از  یکی  کرد:  اظهار  سخنانی  طی  قم،  فارس  با  گفتگو  در  قم  استان 
و  اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  معاونت  دستاورد های  مهم ترین 
از  بخشی   اجرای  راستای  در  اخیر؛   سال  یک  در  قم  استان  دارایی 
قم  استان  در  خارجی  سرمایه گذار   یک  نیازمند  اقتصادی  طرح های 
برگزاری  طریق  از  اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  معاونت  بودیم، 
بسته های  تهیه  خارجی،  سرمایه گذاران  با  تخصصی  نشست های 
ایده های  بررسی  و  سرمایه گذاری  فرصت های  شناسایی  تشویقی، 
دالر  میلیون   20 حدود  شده  انجام  اقدامات  با  شد  موفق  مرتبط 

کند. جذب  خارجی  سرمایه گذاری 
اقتصای  امور  اداره کل  اقتصادی  معاونت  دیگر  افزود:دستاورد  وی 
و  »دادور  سامانه های  راه اندازی  به  موفق  ما  که  بود  این  قم  استان 
کسب وکار،پاسخ  مجوز  متقاضیان  شکایات  دریافت  راستای  در  یاور« 
سایر  و  کسب وکار  مجوز های  صدور  متقاضیان،  سواالت  و  ابهامات  به 

شدیم. حوزه  این  به  مربوط  موارد 
تصریح  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  معاون 
شده  آسان  بسیار  مجوز  صدور  فرآیند  سامانه  این  راه اندازی  با  کرد: 
رتبه  داریم  شکایت ها  پاسخگویی  زمان  به  نسبت  که  آماری  است، 

داده ایم. اختصاص  خود  به  کشور  در  را  سوم 
درخواست  60مورد  از  بیش  داریم؛  امروز  به  تا  که  آماری  افزود:  وی 
مجوز های  اخذ  موضوع  با  خصوصی  بخش  شکایات  به  رسیدگی 
صورت  به  پاسخگویی  و  مشاوره  درخواست  مورد   50 و  کسب وکار 

است. فوق  سامانه  دستاور های  از  الکترونیکی 

خبـرخبـر

◄    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
قم گفت: با بهره برداری از 181 پروژه جدید به 
شغل   611 و  چهارهزار  دولت  هفته  مناسبت 

ایجاد شد. جدید در قم 
ششمین  در  جمعه  روز  معتمدی  ابراهیم 
معاون  حضور  با  که  قم  اداری  شورای  جلسه 
اجرایی رییس جمهوری برگزار شد، بابیان اینکه 
 142 قم  به  جمهوری  ریاست  سفر  جریان  در 
تومان  میلیارد   160 و  هزار   2 اعتبار  به  مصوبه 
مصوب شد، اضافه کرد: از این تعداد 32 پروژه 
است؛  انجام  دست  در  نیز  مصوبه   16 و  نهایی 
در  تومان مصوبه  میلیارد  15 هزار  این  بر  عالوه 
اختصاص یافته  قم  به  نیز  زمین  تأمین  خصوص 

است.
وی  با اشاره به تخصیص 700 میلیارد تومان 
تا  گفت:  جمهوری،  رییس  سفر  اعتبارات  از 
اعتبارات  از  تومان  میلیارد   1200 شهریورماه 

می یابد. تخصیص  کامل  به صورت  محل  این 
دستور   449 و  یکهزار  از  کرد:  تصریح  وی 
به  استانی  مسئوالن  سفر  از  حاصل  مصوبه  و 
مناطق مختلف استان بیش از 800 مورد انجام 
و بیش از 500 دستور نیز در دست انجام است.
پروژه   181 دولت  هفته  در  افزود:  معتمدی 
امور  در  تومان  میلیارد   2200 بالغ بر  بااعتباری 
آموزش  ورزشی،  فرهنگی  کشاورزی،  زیربنایی، 
بهداشت  صنعتی،  گردشگری،  تفریحی  عالی، 

می رسد. بهره برداری  به  شهرداری ها  و  درمان 
 611 و  هزار  چهار  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  پروژه ها  این  از  بهره برداری  با  جدید  اشتغال 

آمد. خواهد  وجود 
و  آموزشی  سرانه  فقر  به  اشاره  با  معتمدی 
توسعه شبکه فاضالب در قم یادآور شد: استان 
نارضایتی  و  آسیب  دچار  محل  دو  این  از  قم 

است. شده  شهروندان 
وی اظهار داشت: احداث دهکده لجستیک، 
احداث  برای  مورد  منابع  و  اراضی  تعیین 
قطار  پروژه  تکمیل  شهر،  ورودهای  در  پارکینگ 
پروژه  ارزان،  زائرسراهای  احداث  سریع السیر، 
انتقال آب از دریای عمان یا خزر، تأمین ناوگان 

فقر  صنعتی،  کفش  شهرک  احداث  عمومی، 
سرانه فاضالب، احداث شهرک پوشاک، تکمیل 
مهم  اولویت های  جزو  آموزشی  زیرساخت های 

است. قم  آینده 
و  مسافران  از  درصد   76 داشت:  بیان  وی 
زائران ورودی به قم به خاطر عدم وجود خدمات 

از 6 سال در این شهر می مانند این  اولیه کمتر 
در حالی است که قم در 136 روز از سال درگیر 

است. مذهبی  و  ملی  مراسمات  برگزاری 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
حرم  اطراف  کرد:پروژه های  تصریح  قم، 
فرودگاه،  معصومه)س(،  حضرت  مطهر 
مونوریل،سکونت گاه های غیررسمی، جمع آوری 
دکل های فشارقوی برق، جمع ریل های متروکه 
نمک  دریاچه  از  استفاده  نحوه  تکلیف  تعیین  و 
است. مشخص شده  سیزدهم  دولت  ابتدای  از 
پروژه های  ساماندهی  برای  داد:  ادامه  وی 
اطراف حرم مطهر اراضی 32 هکتاری پردیسان 
 9 قالب  در  مهم  بافت  و  است  اختصاص یافته 
وضعیت  از  و  ساماندهی  به زودی  مختلف  پروژه 

شد. خواهد  خارج  کنونی  آشفته 
به نظر مثبت دولت نسبت  با اشاره  معتمدی 

یادآور  قم،  بین المللی  فرودگاه  راه اندازی  به 
برگزار  سرمایه گذار  با  مختلفی  جلسات  شد: 
در  پروژه  این  و  شده  نهایی  پروژه  این  تکلیف  و 
قالب یکی از سناریوهای موجود به بهره برداری 

رسید. خواهد 
واگن های  تکلیف  تعیین  به  اشاره  با  وی 

قطاری شهری و بهره برداری قریب الوقوع از آن، 
ملی  بودجه های  با  نیز  مونوریل  داشت:  اظهار 
خواهد  بهره برداری  و  اجرا  مرحله  وارد  به زودی 

. شد
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
هکتاری   32 اراضی  تخصیص  با  داد:  ادامه  قم 
سکونت گاه های  نحوه  و  وضعیت  پردیسان، 
دکل های  همچنین  شده،  نهایی  قم  غیررسمی 
مسکونی  منازل  حریم  از  نیز  برق  فشارقوی 

شد. خواهد  جمع آوری 
نمک  دریاچه  وضعیت  به  اشاره  با  معتمدی 
نمک  دریاچه  قرارگرفته  با  داشت:  اظهار 
با  به زودی  کشور  اصلی  تاالب های  زمره  در 
استفاده  مرحله  وارد  علمی  تحقیقات  اتمام 
مختلف  ظرفیت های  قالب  در  بهره برداری  و 

► شد.    خواهد  

با بهره برداری از ۱۸۱ پروژه جدید به مناسبت هفته دولت؛

چهار هزار و ۶۰۰ اشتغال جدید در قم ایجاد شد

معاون استاندار: 

تراز تجاری قم مثبت شد

ذوالنوری، نماینده قم در مجلس:

وضعیت فاضالب شهری قم جای نگرانی دارد

امیرآبادی:

زیرساخت های اولیه جذب گردشگر در قم وجود ندارد
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بازدید سرزده شهردار از منطقه 
7 شهرداری قم

هفت  منطقه  از  سرزده  به صورت  قم  شهردار  نژاد  سقائیان  دکتر 
کرد. بازدید  قم  شهرداری 

دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد امروز به همراه صحرایی مدیرکل حوزه 
شهردار و کالنترزاده مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از 

منطقه هفت شهرداری قم بازدید کردند.
این  مختلف  واحدهای  در  حضور  ضمن  بازدید  این  در  قم  شهردار 
امالک،  مالی،  امور  عمرانی،  و  فنی  شهرسازی،  شامل  منطقه 
در  واحدها  این  کارکنان  با  و…،  شهری  خدمات  پشتیبانی،  بایگانی، 

کرد. گفت وگو  شهرداری  فرآیندهای  و  فعالیت ها  نحوه  مورد 
به  چهره  به صورت  شهروندان  از  چند  تنی  با  قم  شهردار  همچنین 

شد. آنان  مشکالت  و  موضوعات  پیگیری  و  دیدار  چهره 
از  گزارشی  بازدید  این  در  نیز  هفت  منطقه  مدیر  رمضانی  محمد 
ارائه  شهری  منطقه  این  مختلف  واحدهای  فعالیت های  و  اقدامات 

کرد.

بازدید مدیران استانی و 
شهری از سکونتگاه های 

غیررسمی مناطق 2 و ۶ قم

غیررسمی  سکونتگاه های  از  شهری  و  استانی  مدیران  بازدید  در 
حریم  در  واقع شده  منازل  از  خطر  رفع  راه های  قم   6 و   2 مناطق 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  امام)ره(  یادگار  بلوار  برق  دکل های 
مجید  استانداری،  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  معتمدی  ابراهیم 
معاون  زاده  حلوایی  عباس  و  معماری  و  شهرسازی  معاون  فر  متین 
فنی و عمرانی شهرداری به همراه ترکمن مدیر منطقه شش و رحیمی 
سکونتگاه های  از  استان  برق  اداره  مدیران  همراه  به  دو  منطقه  مدیر 

کردند. بازدید  قم   6 و   2 مناطق  غیررسمی 
از منازل واقع شده در حریم  بازدید میدانی راه های رفع خطر  در این 

بررسی قرار گرفت. امام)ره( مورد  یادگار  بلوار  برق  دکل های 

بخشودگی جرایم مالیاتی تا 
سقف 300 میلیون تومان به 

مناسبت هفته دولت در قم
10 شهریورماه  تا  استان قم گفت: مودیانی که  مالیاتی  امور  مدیرکل 
کنند  اقدام  مربوطه  دوره  یا  سال  مالیاتی  بدهی  پرداخت  به  نسبت 
تا  حقوقی  اشخاص  و  تومان  میلیون   200 تا  حقیقی  اشخاص  برای 
تومان بدون پیش شرط، تخفیف درنظر گرفته می شود. 300 میلیون 
حسین نیروبخش با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای تقویت رابطه 
هفته  رسیدن  فرا  مناسبت  به  کرد:  بیان  است،  ملت  و  دولت  میان 
ویژه  تخفیف های  مالیاتی  جرائم  برای  که  شد  گرفته  تصمیم  دولت 

شود. گرفته  درنظر 
پرداخت  به  نسبت  شهریورماه   10 تاریخ  تا  که  مودیانی  گفت:  وی 
بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام کنند در خصوص اشخاص 
حقیقی تا سقف 200 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا سقف 300 
آن ها  حال  شامل  تسهیالت  این  شرط،  پیش  بدون  تومان  میلیون 

بود. خواهد 
متقاضی  مالیاتی  مؤدیان  افزود:  قم  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
استفاده از این تسهیالت، با توجه به فرصت زمانی محدود می توانند 
این  از  قم  استان   مالیاتی  امور  اداره کل  به  مراجعه  با  وقت  اسرع  در 

کنند. استفاده  ویژه  تسهیالت  و  شرایط 
وی گفت: بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع »بخشودگی جرایم 
شماره  نامه  طی  مودیان«  تکریم  و  دولت  هفته  مناسبت  به  مالیاتی 
سازمان  کل  رییس  توسط   26/05/1401 مورخ  10750/200/ص 

است. شده  ابالغ  دستگاه ها  تمامی  به  کشور  مالیاتی  امور 

خبـر

با  رئیس جمهور  اجرایی  معاون      ◄
اظهار  هسته ای  مذاکرات  روند  به  اشاره 
یا  برسد  نتیجه  به  مذاکرات  این  داشت: 
کشور  اداره  برای  موجود  امکانات  نرسد 

است فراهم 
مرتضوی  صولت  سید  مهر،  گزارش   به 
میدانی  نظارت  و  دولت  هفته  مناسبت  به 
بر اجرای مصوبات به استان قم در نشست 
شورای اداری این استان، با اشاره به روند 
این  داشت:  اظهار  هسته ای  مذاکرات 
امکانات  نرسد  یا  برسد  نتیجه  به  مذاکرات 

است. فراهم  کشور  اداره  برای  موجود 
در  رئیس جمهور  اینکه  بیان  با  وی 
دولت؛  دیپلماسی  راهبردی  حوزه 
را  مصلحت  و  حکمت  عزت،  سیاست، 
اجالس های  در  و  داده  قرار  العین  نصب 
وقتی  افزود:  درخشید،  تمام قد  منطقه ای 
گرفت  تحویل  را  دولت  این  رئیس جمهور 
بشدت  بین المللی  عرصه  در  دولت  اقتدار 
زیاد  آن  نمونه های  که  بود  آسیب دیده 
در  گذشته  سال  بودجه  داخل  در  است؛ 
 ١0٧ روایتی  به  جاری  اعتبارات  حوزه 

و  یافت  افزایش   ٩٩ سال  به  نسبت  درصد 
داشت. هم  کسری  درعین حال 

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: 
بدون  رئیسی  آیت الله  وضعیتی  چنین  در 
جبران  را  بودجه  کسری  شکایت  و  گله 
رسید  مناسب  حد  به  نفت  صادرات  کرد، 
برگشت  بلوکه شده  منابع  از  بخشی  و 
و قدرت صادرات  تولید  واکسن  داده شد، 
از  نمونه ای  این ها  که  شد  فراهم  هم  آن 

است. دولت  کارنامه 
وی در ادامه به ٣١ سفر استانی و هفت 

از  کمتر  در  رئیس جمهور  موضوعی  سفر 
یکسال اشاره کرد و گفت: آیت الله رئیسی 
سفر  به  بار  یک  ٩روز  هر  کابینه  اعضای  و 

می رفتند. استانی 
مرتضوی با تأکید بر اینکه امروز اگرچه 
معتقدیم،  قوا  تفکیک  اصل  به  همگان 
باالترین  در  قوه  سه  بین  همکاری ها  اما 
دولت  ارتباط  گفت:  دارد  جریان  سطح، 
این  و  است  مطلوب  بسیار  قوه  سه  با 
جمع آوری  را  کشور  نظام  مسائل  دولت 
دارد  برنامه  آن  با  متناسب  و  است  کرده 

یک ساله  و  شبه  یک  کشور  مسأله  البته  و 
باید  همه  معتقدیم  اما  نیستند.  قابل حل 
خدمت  مردم  به  و  عمل  امام حسینی 

. کنیم
مذهبی  اماکن  به  ویژه  توجه  در  وی 
دستور  رئیس جمهور  که  داد  را  نوید  این 
ریاست  به  را  زیارت  ملی  شورای  تشکیل 
اعضای  با  پیش  هفته  سه  که  داد  خود 
که  شد  برگزار  استانداران  و  تولیت ها 
برگزار  اجرایی  معاون  سطح  در  پیش ازاین 

► می شد.    

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  واقع در بخش یک  10949 اصلی  از  38 فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
بنام ناصر مختاری  فرزند حسین می باشد،  در جریان ثبت است  15    که  25- پالک  اراضی خیابان لقمان- کوچه 
تقاضای کتبی  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  از طرفی مطابق  نیامده  بعلت  عدم حضور  که 
نامبرده 1/5841 مورخ 1401/06/01 تحدیدحدود پالک مذکور در روز  سه شنبه مورخ  1401/07/12  ساعت 
و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30
قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  در محل مذکور حضور  مقرر  و ساعت  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و 
الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با 

 )15586
 1401/06/05 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  به  پالک 46 فرعی از 11203اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی 
علی  فرزند  مصدق   فاطمه  بنام  که  دوم  خیابان   - آباد  شمس  خیابان  )عج(  عصر  ولی  متری  فارس-20  خلیج   - قم 
نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور  بعلت  عدم  که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/06/01 مورخ   1/5823 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/07/10 مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )15585 الف  )م  نماید./ 
 1401/06/05 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل      ◄
از  یکی  گفت:  قم  استان  اسالمی 
در  قم  در  مسکن  تولید  جهش  پروژه های 

می شود. افتتاح  دولت  هفته 
با  گفتگویی  در  بلدی  داریوش 
به  اشاره  با  دولت،  هفته  گرامیداشت 
در  مسکن  نهضت  جهش  و  تولید  طرح 
استان اظهار داشت: یکی از دغدغه های 
جدی مردم مسکن است و دولت سیزدهم 
موردتوجه  را  حوزه  این  برنامه ریزی،  با 
قرار داده و این طرح با سرعت و دقت در 

است. انجام  حال  در  کشور 
تولید  جهش  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
مسکن نتایج خوبی را خواهد داد و دولت 
می تواند بخش زیادی از مشکالت مسکن 
بنیاد  وظایف  از  یکی  افزود:  کند،  حل  را 
مسکن  تأمین  اسالمی،  انقالب  مسکن 
دراین باره  و  است  زمین  و  روستایی 

است. شکل گرفته  خوبی  اقدامات 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
جهش  طرح  کرد:  عنوان  قم  استان 
مردم  و  بوده  کامل  طرحی  مسکن  تولید 
تسهیالت  از  دارند  زمین  اگر  می توانند 

کنند؛  استفاده  مسکن  ساخت  برای 
در  زمین  می تواند  نیز  دولت  طرفی  از 
قرار  مسکن  فاقد  متقاضیان  اختیار 
با  و  کنند  استفاده  تسهیالت  از  و  دهد 
بسازند. خانه  پیش بینی شده  نظارت های 

از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مسکن  ساخت  در  مهم  ویژگی های 

شهرهای  در  و  است  زمین  مناسب، 
واگذار  ساله   ٩٩ به صورت  زمین  کوچک 
قسطی  ده ساله  به صورت  یا  و  می شود 

گفت:  می گیرد،  قرار  افراد  اختیار  در 
باشند  واجدالشرایط  افراد  درصورتی که 
ملی  مسکن  ظرفیت  این  از  می توانند 

کنند. استفاده 
ماه  درش  کرد:  خاطرنشان  بلدی 
زمین  واگذاری  روستا  درش  گذشته 
نیز  قم  ورجان  روستای  در  داشته ایم؛ 

ساخته  خانه هایی  و  داده  تحویل  زمین 
توجه  با  هادی،  طرح  در  اخیرًا  اما  شد، 
حال  در  بازنگری  طرح  روستا  رشد  به 

اجراست و اگر طرح هادی صورت بگیرد، 
می شود. الحاق  زمین  آینده  ماه  چند 

از  طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسکن  ملی  طرح  به عنوان  قبل  دولت 
با  کرونا  شیوع  دلیل  به  و  شد  آغاز 
با  کرد:  اذعان  شد،  مواجه  مشکالتی 
انجام شده  اطالع رسانی های  به  توجه 
طرح  این  در  نفر  هزار   ١٣5 استان،  در 

کردند. ثبت نام 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
زمان بندی  مطابق  کرد:  اضافه  قم  استان 
اعتبارات  می رسانیم،  اتمام  به  را  پروژه ها 
بوده  تسهیالت  شامل  محل  دو  از  نیز 
با  باید  هم  مردم  و  می شود  انجام  که 
کمک  پروژه  اجرای  به  خود  آورده های 

شود. تمام  سال  دو  از  زودتر  تا  کنند 
بهترین  با  طرح  این  کرد:  تصریح  وی 
سازمان  نظر  تحت  و  مصالح  کیفیت 
می شود،  اجرایی  نظام مهندسی 
به خصوص اینکه این طرح متقاضی محور 
است و ٩5 درصد مردم آورده های خود را 
آوردند و پروژه مطابق با زمان بندی انجام 

. د می شو

افتتاحیه  اولین  اینکه  بیان  با  بلدی 
دولت  هفته  در  قم  مسکن  تولید  جهش 
انجام می شود و هر سه ماه یک بار افتتاح 
و  ثبت نام  درصد   ٩5 داریم،  مسکن  پروژه 
مسکن  طرح  در  مدارک  بارگذاری  مراحل 
از  متقاضی  افراد  و  از طریق سامانه است 
وضعیت  آخرین  می توانند  سامانه  طریق 

کنند. رصد  را  ثبت نام 
افراد  تعداد  کرد:  خاطرنشان  وی 
افرادی  به مرورزمان  و  است  زیاد  متقاضی 
پیامک  و  پاالیش شده  داشتند  شرایط  که 
دارای شرایط  افرادی که  ارسال می شود، 
دولت  طرح  چراکه  نباشند،  نگران  بوده 
دارای  و  مسکن  فاقد  افراد  همه  برای 

است. شرایط 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
از  استفاده  عدم  شد:  متذکر  قم  استان 
ازجمله  قم  در  سکونت  سال   5 و  ج  فرم 
در طرح مسکن  ثبت نام  برای  شرایط الزم 
تحت  که  افرادی  برای  همچنین  است، 
برای  هستند  حمایتی  نهادهای  پوشش 
گرفته  نظر  در  کمک هایی  طرح  این 

► می شود.  

◄    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
پروژه صنعت   ١2 از  بهره برداری  از  استان 
میلیارد   ١8 بر  بالغ  بااعتباری  قم  برق 

داد. خبر  ریال 
آهنین پنجه  مهدی  مهندس 
از  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
قم  برق  صنعت  پروژه   12 از  بهره برداری 
گفت:  و  داد  خبر  دولت  هفته  با  همزمان 
و  هوایی  ضعیف  فشار  خطوط  احداث 
متر   300 طول  به  معابر  روشنایی  شبکه 
در شهر قنوات  محدوده سراجه و احداث  

هوایی  متوسط  فشار  پست   دستگاه  یک 
این  از جمله  بلوار همت شهر دستجرد  در 

است. پروژه ها 
متوسط  فشار  خطوط  احداث  وی 
هوایی در بلوار جمهوری اسالمی محدوده 
متر،   100 و  هزار  یک  طول  به  انسجام 
متوسط  فشار  پست  دستگاه  یک  احداث 
احداث  غدیر،  بلوار   11 کوچه  در  هوایی 
هوایی  ضعیف  فشار  خطوط  متر   150
انسجام،  خیابان  در  روشنایی  شبکه  و 
ضعیف  فشار  شبکه  متر   130 احداث 

هوایی در بلوار امین و احداث شبکه فشار 
در  معابر  روشنایی  شبکه  و  هوایی  ضعیف 
از  را  اسالمی  جمهوری  بلوار   50 کوچه 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  پروژه های  دیگر 

برشمرد. دولت  هفته  در  قم 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این  در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  قم 
متوسط  فشار  پست  دستگاه  یک  از  هفته 
 4 دی،   19 خیابان   3 کوچه  در  زمینی 
ضعیف  فشار  خطوط  متر   200 و  هزار 
خیابان  در  معابر  روشنایی  شبکه  و  هوایی 

متر    700 و  هزار  یک  دی،     19 بیطرفان 
محدوده  در  زمینی  متوسط  فشار  شبکه 
علی آباد، یک دستگاه پست فشار متوسط 
هوایی در کوچه 12 بلوار خداکرم و پست 
سجاد  خیابان  در  هوایی  متوسط  فشار 

می شود. بهره برداری  فردوسی   بلوار 
مجموع  در  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
پروژه   12 جاری  سال  دولت  هفته  در 
میلیارد   18 بر  بالغ   اعتباری  با  برق رسانی 
بهره برداری  به  ریال  میلیون   300 و 

► رسید.   خواهد 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل      ◄
پروژه  بهره برداری20  از  قم  استان 
آبرسانی در بخش های شهری و روستایی 
ریال  میلیارد   475 بر  افزون  اعتباری  با 

داد. خبر  دولت  هفته  در 
امروز  بختیاری  حسن  مهندس 
خبرنگاران  جمع  در  شهریورماه  چهارم 
بزرگداشت  و  دولت  هفته  گرامیداشت  با 
باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد 
برای  مناسبی  فرصت  هفته  این  گفت: 
در  نظام  تالش های  از  بخشی  تبیین 

است. مردم  به  خدمت رسانی 

در  شده  انجام  اقدامات  اشاره  با  وی 
اظهار  استان  مناطق  به  آبرسانی  راستای 
ویژه  به  استان  در  کمبود  وجود  با  کرد: 
با  را  خود  سعی  تمام  اخیر  ماه های  در 
بستیم  کار  به  مهندسی  و  فنی  اقدامات 
به  آبرسانی  زمینه  با کمترین مشکل در  تا 

شویم. مواجه  استان  شریف  مردم 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
برخی  تشریح  به  ادامه  در  قم  استان 
قابل  شهری  آبرسانی  پروژه های  از 
اشاره  دولت  هفته  در  بهره برداری 
نشتی  رفع  و  اصالح  کرد:  تصریح  و 

جا  خرداد،   15 انتقال  خط   سربندهای 
به  جا  جدید،  چاه  دو  حفر  و  جایی  به 
داخل  در  جدید  چاه  یک  حفر  و  جایی 
از  قدیمی  چاه  حلقه   4 بهسازی  و  شهر 

است. پروژه ها  این  جمله 
انتقال،  خط  شیرآالت  تعویض  وی 
و   500 مخزن   مترمکعبی  احداث 
و  دستجرد  شهر  انتقال   خط  کیلومتر 
شهرهای  آبرسانی  شبکه  توسعه  و  اصالح 
را  کهک  و  سلفچگان  جعفریه،  قنوات، 
در  بهره برداری  قابل  پروژه های  دیگر  از 
طرح  شد:  یادآور  و  برشمرد  دولت  هفته 

در  کهک  شهر  آبرسانی  شبکه  اصالح 
دیگر  از  آب  رفت  هدر  کاهش  راستای 
رسیده  اجرا  به  بوده  مؤثر  پروژه های 

. ست ا
پروژه های  به  ادامه  در  بختیاری 
هفته  در  افتتاح  قابل  روستایی  آبرسانی 
مجتمع  انتقال  خط  و  اشاره  دولت 
قمرود  مترمکعبی   1000 مخزن  قمرود، 
جمله  از  را  تیره  روستای  انتقال  خط  و 

کرد. اعالم  پروژه ها  این 
روستای  آبرسانی  شبکه  اصالح  وی 
فردو،  روستای  قنات  الیروبی  خرم آباد، 

چشمه  روستای  چشمه  الیروبی  بهسازی 
روستای  انتقال  خط  اصالح  شور، 
فاقد  روستاهای  شبکه  اصالح  و  ابرجس 
و  جعفرآباد  خلجستان،  بخش  دهیاری 
برشمرد  پروژه هایی  دیگر  از  را  سفلچگان 
که در ماه های اخیر به انجام رسیده و در 

می رسد. بهره برداری  به  دولت  هفته 
 20 مجموع  در  گفت:  پایان  در  وی 
بخش های  در  آبرسانی  پروژه  و  طرح 
بالغ بر  اعتباری  با  روستایی  و  شهری 
به  دولت  هفته  در  ریال  میلیارد   475

► رسید.   خواهد  بهره برداری 

مدیرکل بنیاد مسکن استان قم خبرداد؛

● افتتاح نخستین پروژه طرح نهضت ملی مسکن قم در هفته دولت    ●

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان عنوان کرد:

● ۱2 پروژه برق رسانی قم در هفته دولت به بهره برداری می رسد    ●

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد:

● 2۰ پروژه آبرسانی با اعتباری افزون بر ۴75 میلیارد ریال در قم به بهره برداری می رسد    ●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005349 شماره  رأی  1ـ 
در ششدانگ  محمد   فرزند  آجورلو  جواد  آقای   1400114430002002051
پالک  مترمربع   147/50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
شماره 371 فرعی از 1999 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

 75 بمقدار   209 دفتر   492 صفحه  صفری  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
بمقدار  دفتر551   354 صفحه  گلی  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  مربع  متر 

)14404 الف  م  مترمربع.)   72/50
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/05/19
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/06/05

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

معاون رئیس جمهور در جلسه شورای اداری قم:

● شرایط اداره کشور با مذاکرات و بدون مذاکرات هسته ای فراهم است    ●
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منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون     ◄
شهدای  یادواره  گفت:  قم  استانداری 
شناسایی  با  بار  اولین  برای  دولت  کارکنان 
برگزار  شهید  کارکنان  از  تن   200 بر  بالغ 

. د می شو
برنامه  در  قریشی  مهدی  سید 
نور  استانی  شبکه  خبری  ویژه  گفت وگوی 
داشت:  اظهار  دولت  هفته  گرامیداشت  با 
مردم  دولت  نام  به  دولت  هفته  امسال 
نامیده شده و با تجدید بیعت با شهدا آغاز 
شد؛ در این هفته حضور گسترده معاونین 
و  مردم  بین  در  استان  مدیران  و  استاندار 
داشت. خواهیم  را  جمعه  نماز  و  مساجد 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته 
مالقات های  و  نخبگان  با  نشست  دولت 
عمومی و همایش روز کارمند را در دستور 
کار داریم و یادواره شهدای کارکنان دولت 
از  تن   200 شناسایی  با  بار  اولین  برای 

می شود. برگزار  شهید  کارکنان 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
از  تجلیل  خصوص  در  قم  استانداری 
شاخص هایی  کرد:  تصریح  نمونه  کارکنان 
در  تاثیر  ازجمله  نمونه  کارمندان  برای  را 
ارباب رجوع،  با  مناسب  رفتار  بهره وری، 
قرار  ارزیابی  مورد  نوآوری  و  خالقیت 
یک  کارمند،   50 هر  ازای  در  و  داده ایم 
انتخاب  اجرایی  دستگاه  در  نمونه  کارمند 

. د می شو

افزود:  مردم  به  خدمت  اهمیت  در  وی 
مردم  سمت  به  مدیری  اتاق  درب  نباید 
جلسات  تا  شده  تاکید  حتی  و  باشد  بسته 
در ساعاتی برگزار شود که در خدمت رسانی 
سال  طول  در  نکند؛  ایجاد  خللی  مردم  به 
سطح  در  مختلفی  بازدیدهای  استاندار 
شهر و روستاها داشته اند و مدیران نیز باید 

باشند. این گونه 
نماز  در  خدمت  میز  استقرار  گفت:  وی 
مردم  به  خدمت  اهداف  با  نیز  جمعه ها 

. ست ا
به طورکلی  کرد:  عنوان  قریشی 
غیررسمی  و  رسمی  شکل  دو  به  ارزیابی ها 
انجام می شود که براساس ضوابط رسمی 
اختصاصی  و  عمومی  شاخص های  در 
دستگاه ها بررسی می شوند؛ دیگر ارزیابی 
شاخص های  طبق  مستمر  به طور  نیز 
در  مدیران  از  استانداری  توسط  عملکردی 

می گیرد. شکل  سال  طول 
مدیریتی  تغییر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
عملکردهاست،  براساس  نیز  ابقا  و 
مسیر  در  مردم  حقوق  حفظ  کرد:  اذعان 
رسالت  است،  اولویت  در  خدمت رسانی 
این  به  و  بوده  مردم  به  خدمت  ما  اصلی 
نامحسوس  و  بازرسی های محسوس  جهت 
در بررسی تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی 

است. برقرار 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 

استانداری قم در مورد افتتاحیه پروژه ها در 
هفته دولت گفت: در شورای اداری، ١8١ 
پروژه با اعتبار 2200 میلیارد تومان افتتاح 
از  پروژه ها  اعتبار  از  بخشی  که  می شود 
بود. تأمین شده  قم  به  ریاست جمهور  سفر 

وی در ادامه پیرامون خارج شدن قم از 
یکی  موضوع  این  افزود:  شهرستانی  تک 
هرچند  افتاد،  که  بود  خوبی  اتفاقات  از 
است  نگرفته  صورت  الزم  اصالحات  هنوز 
نیروی  و  سخت افزاری  زیرساخت های  و 
پیگیری  باید  شهرستان  دو  این  انسانی 
در  بخشداری ها  و  فرمانداری ها  شود؛ 
شهرستان ها مستقر شده است و بخشی از 
نیز  و برخی  بوده  از گذشته مستقر  ادارات 
به خدمت هستند. و مشغول  استقراریافته 

توسعه  معاونت  رسالت  مورد  در  قریشی 
توضیح  نیز  استانداری  منابع  و  مدیریت 
 ، برنامه ریزی  و  مالی  کل  اداره  سه  داد: 
اطالعات  فناوری  و  اداری  تحول  و  بودجه 

دارد. قرار  معاونت  این  زیرمجموعه 
و  آموزش  معاونت  این  در  وی،  گفته  به 
و  کارکنان  توانمندسازی  جهت  در  پژوهش 
فعالیت شورای اداری در تصمیم گیری های 
اصالح  راه  نقشه  بر  نظارت  و  راهبردی 
مردمی  تحول  سند  تدوین  و  اداری  نظام 
اجرایی  دستگاه های  اعتبارات  پیگیری  و 

است. توجه  مورد 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 

در  بهره وری  کرد:  تصریح  قم  استانداری 
سازی  هوشمند  و  انسانی  نیروی  حوزه 
اصالح  و  اطالعات  فناوری  بخش  در 
فرآیندها در این معاونت دنبال می شود که 
بین  و  داخلی  فرآیند   ١400 راستا  این  در 
اصالح  قابل  بسیاری  که  داریم  دستگاهی 

است. شدن  الکترونیکی  قابل  و 
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستگاه 
انسانی  نیروی  کمبود  با  اجرایی  های 
کوچک سازی  سیاست  و  هستند  مواجه 

و  جذب  شدن  محدود  سبب  دولت 
است،  شده  انسانی  نیروی  به کارگیری 
خدمات  شدن  الکترونیکی  با  کرد:  ابراز 
کمبود  این  از  بخشی  بهره وری  افزایش  و 

است. جبران  قابل 
قم  استان  در  اینکه  بر  تأکید  با  قریشی 
الکترونیکی  برای  را  خوبی  زیرساخت های 
کرونا  شیوع  شد:  یادآور  داریم،  شدن 
از  استفاده هایی  که  بود  مهمی  فرصت 
خدمات  از  استفاده  در  مردم  و  شد  آن 
کردند. پیدا  خوبی  آشنایی  الکترونیکی 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
قم  استان  در  کرد:  اضافه  قم  استانداری 
طرح  و  فعال شده  مربوطه  کارگروه های 

و  اجراست  حال  در  نیز  هوشمند  دولت 
الکترونیکی  برای  مشخصی  مدت زمان 
شدن خدمات تعیین و روند صدور مجوزها 

► است.    شده  تسهیل 

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل      ◄
اجتماعی از افزایش ١0 برابری تسهیالت 
داد  خبر  قم  استان  خانگی  مشاغل  برای 
کارگاه های  هستیم  این  دنبال  به  گفت:  و 
و  نیاز  دارند  کمی  سرمایه  به  که  کوچکی 
را  می دهند  بازدهی  کوتاه  زمان  مدت  در 

دهیم. افزایش  قم  استان  در 
کار  تعاون،  مدیرکل  وزیری راد  وحید 
ظهر  از  پیش  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و 
به  دولت،  هفته  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
عملکرد  همچنین  و  ماموریت ها  تشریح 

پرداخت. کل  اداره  این  اخیر  سال  یک 
این  در  وزیری راد  فارس،  گزارش  به 
عملکرد  کرد:  اظهار  سخنانی  طی  جلسه 
مجموعه ما در خصوص پرداخت تسهیالت 
اول  6ماهه  به  نسبت  خانگی  مشاغل  به 
داشته  برابری  ده  افزایش  گذشته  سال 
رفاه  بانک  عملکرد  مثال  برای  است، 

در   1400 سال  نخست  ماه   6 در  کارگران 
پرداخت شده  فقره تسهیالت   21 مجموع 

بود اما این آمار در 6 ماه اول سال 1401 
این  و  یافته  افزایش  فقره   138 به  تاکنون 

مدت  این  در  داشت،  خواهد  ادامه  روند 
بانک  نظر  زیر  مستقل  اشتغال  مورد   133

است. شده  ایجاد  مذکور 
متقاضیان  به  که  تسهیالتی  افزود:  وی 
و  میلیون   50 حداقل  می شود  ارائه 
دنبال  به  است،  تومان  میلیارد   2 حداکثر 
کار گاه های  ایجاد  با  که  هستیم  این 
رونق  به  بازده  زود  و  کم سرمایه  خانگی 
»هرخانه  کنیم،  کمک  استان  در  اشتغال 
کار  این  انجام  در  ما  هدف  کارخانه«  یک 

. ست ا
خصوص  در  قم  استان  تعاون  مدیرکل 
عنوان  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی 
اجرایی  و  دولتی  دستگاه های  همه  کرد: 
به  باید  هستند  مستقر  قم  استان  در  که 
مردم  کار  تا  برسند  نسبی  هماهنگی  یک 
به  خدمت رسانی  ما  وظیفه  نشود،  معطل 
غافل  موضوع  این  از  نباید  و  بوده  مردم 

. یم شو
دولت  در  کرد:  خاطرنشان  وزیری راد 
مجوز  صدور  برای  که  زمانی  مدت  قبلی 
بود  زیاد  بسیار  می شد  طی  کار  و  کسب 
شده  مردم  نارضایتی  باعث  موضوع  این  و 
مردمی،  دولت  آمدن  کار  روی  با  اما  بود، 
انجام  ساعت   72 زیر  مجوز  صدور  فرآیند 
برای  اشتغال  ایجاد  می شود. هدف دولت 
باید  راستا  این  در  هم  ما  و  است  مردم 

باشیم. همراه 
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان قم 
در پایان گفت: در مدیریت فعلی اداره کل 
آماری  طبق  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بسیار  مردمی  بازدید  است  مستند  که 
پشت  برای  بنده  است،  یافته  افزایش 
این  من  وظیفه  و  نیامده ام  میزنشینی 
حل مشکالت مردم است و باید در میدان 

► باشم.   

◄    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
درآمد  تحقق  درصدی   ١2٣ تحقق  از  قم 
استان قم در سال گذشته خبر داد و گفت: 
دو هزار و 200 میلیارد تومان برای اشتغال 
روستایی در سال ١40١ درنظر گرفته شده 

است.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  گفتگویی  در  نادری  حسن  قم، 
داشت:  اظهار  دولت  هفته  گرامیداشت 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
برنامه وبودجه  کشوری  سازمان  دو  وظیفه 
کشور و سازمان اداره استخدامی کشور را 
بر عهده دارد که دارای سه مدیریت و شش 

است. معاونت 
برنامه ریزی،  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های 
بلندمدت داریم که بلندمدت شامل آمایش 
سرزمین و افق های 20 ساله است، افزود: 
است  میان مدت  نیز  ساله   5 برنامه های 
 5 برای  هفتم  برنامه  نگارش  حال  در  که 
بتوانیم برای رسیدن  تا  آینده هستیم  سال 
برنامه  طرفی  از  برداریم؛  گام  اهداف  به 

بوده  برنامه ها  از  برشی  که  نیز  یک ساله 
دارد. قرار  موردتوجه 

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
قم  استان  درآمد  کرد:  عنوان  قم  استان 
میلیارد   ٧00 و  هزار  یک   ١400 سال  در 
پایان  تا  که  شد  برآورد  سال  ابتدای  تومان 
کسب  درآمد  تومان  میلیارد   2١00 سال 
تحقق  ١2٣درصد  زمینه  این  در  و  شد 

داشتیم. درآمد 
جاری  سال  برای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
درآمد  پیش بینی  تومان  میلیارد   ٣500
یابد،  تحقق  برآنیم  سال  پایان  تا  که  شده 
و  هزینه ای  شامل  استان  بودجه  گفت: 
هزینه ای  است؛  سرمایه ای  دارایی  تملک 
نگهداری  هزینه  و  دستمزد  حقوق،  شامل 
است که در این زمینه 2٣ دستگاه اجرایی 

داریم.
و  دارایی  تملک  در  داد:  ادامه  نادری 
میلیارد   44١ گذشته،  سال  در  سرمایه ای 
استان  ابالغی  اعتبار  سال  ابتدای  تومان 
 ٧0 و  توزیع شده  پروژه   4١8 بین  که  بوده 
درصد تا پایان سال تخصیص داشته است.
جاری  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استانی  اعتبارات  تومان  میلیارد   6١٣ نیز 
تک  گذشته  سال  تا  کرد:  ابراز  داریم، 
شورای  بار  اولین  برای  و  بودیم  شهرستان 
برنامه ریزی باید برای سه شهرستان اعتبار 
دو  اساس مصوبه  بر  توزیع می کرد، چراکه 
است. شده  الحاق  قم  به  جدید  شهرستان 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان قم تصریح کرد: در پروژه های کالن 
استفاده  ملی  اعتبارات  از  فرودگاه  مانند 
زیادی  جلسات  زمینه  این  در  که  می شود، 
پیشرفت  درصد   80 پروژه  و  برگزارشده 
از  بخش هایی  دراین باره  دارد؛  فیزیکی 
و  می شود  تزریق  امسال  دولتی  اعتبارات 
البته  شود،  راه اندازی  به زودی  امیدواریم 
بررسی  حال  در  نیز  سرمایه گذار  توان 

است.
نادری در ادامه اظهار داشت: در بحث 
و  دارد  نظارتی  نقش  سازمان  استخدام 
به صورت  حتمًا  باید  استخدامی  مباحث 
وزارت  به صورت  سهمیه  و  باشد  آزمون 

است. خانه ای 
روستاها  برای  اشتغال زایی  مورد  در  وی 
داشته ایم  را   ١8 تبصره  تصریح کرد: بحث 
برای  مختلفی  طرح های  گذشته  سال  و 
تسهیالت ١000 میلیارد تومان تبصره ١8 
قرار  ارزیابی  مورد  طرح ها  این  و  شد  ارائه 

شدند. معرفی  بانک  به  و  گرفته 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
جاری  سال  برای  کرد:  عنوان  قم  استان 
تومان  میلیارد   2200 مبلغ   ١8 تبصره 
است که برای روستاییان طرح های خاصی 

شد. خواهد  ارائه  اشتغال زایی  زمینه  در 
 ١6 تبصره  ب  بند  در  کرد:  بیان  وی 
میلیارد   ١40٧ جاری  سال  بودجه  قانون 
اشتغال زایی  تسهیالت  بابت  تومان 
معرفی  بانک  به  ستاد  توسط  که  درج شده 
► می گیرد.   شکل  اقدامات  و  می شوند 

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل      ◄
هفته  مناسبت  به  آبخیزداری  پروژه   5 افتتاح  از  قم 
پروژه ها  این  از  مورد  چهار  گفت:  و  خبرداد  دولت 
خاتون،  خدیجه  آبخیز  حوزه های  در  بند  احداث  به 
محمودآباد، وزوا و ونارچ اختصاص دارد و یک پروژه 

است. هرزآب  مدیریت  نیز 
با اشاره  با فارس در قم،  محمد شعاعی در گفتگو 
اظهار کرد: مناسبت هایی  فرا رسیدن هفته دولت  به 
دستگاه ها  تا  است  فرصتی  دولت  هفته  همانند 
به  را  خود  اقدامات  و  دستاوردها  بتوانند  نهادها  و 

برسانند. جامعه  مختلف  اقشار  و  مردم  اطالع 
طبیعی  منابع  اداره کل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مردم  حیاتی  مسائل  با  قم  استان  آبخیزداری  و 
حوزه  در  ما  تالش  کرد:  عنوان  دارد،  سروکار  قم 
و  استان  مختلف  نقاط  در  آب  مدیریت  آبخیزداری 

و  توسعه  احیا،   ، حفظ  نیز  طبیعی  منابع  حوزه  در 
است. انفال  از  درست  بهره برداری 

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  نظر  مورد  اهداف  پیشبرد  اینکه  بر  تاکید  با  قم 
شدنی  مردم  مشارکت  بدون  طبیعی  منابع  حوزه 
بتوانیم  که  است  این  بر  ما  تالش  گفت:  نیست، 
رفع  برای  ملی  و  استان  موجود  ظرفیت های  از 
که  تهدیدهایی  چراکه  بگیریم  بهره  قم  مشکالت 
همجوار  استان های  برای  می تواند  است  قم  متوجه 

شود. مشکل ساز  نیز  تهران  استان  ویژه  به 
مناسبت  به  آبخیزداری  پروژه های  افتتاح  از  وی 
پروژه ها،  از  یاد کرد و گفت: یکی  هفته دولت در قم 
در  فلسی  چاله های  احداث  با  هرزاب  مدیریت 
تومان  میلیون   2٧0 با  که  است  شیبدار  اراضی 
هکتار   450 و  هزار  دو  از  بیش  مساحتی  در  اعتبار 

شد. دنبال  اجرایی  عملیات  
شعاعی از احداث بند سنگ مالت و تورکینست با 
عنوان چاالب در حوزه آبخیز خدیجه خاتون یاد کرد 
میلیون   ١٩8 و  میلیارد  یک  نیز  پروژه  این  گفت:  و 
و  هزار   2٣ حدود  آن  حجم  و  داشته  هزینه  تومان 

است. مکعب  متر   665
آبخیز  حوزه  گابیون بندی  به  اشاره  با  وی 
 5١2 اعتبار  و  مکعب  متر   6١5 حجم  با  محمودآباد 
آبخیز  حوزه  مالت  و  سنگ  بند  گفت:  تومان  میلیون 
اعتبار  تومان  میلیون   ٣٧4 با  نیز  انجیله  منطقه  وزوا 
است. شده  احداث  مکعب  متر   200 و  هزار  حجم  و 
قم  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  چاالب  تورکینست  بند  احداث  عملیات  گفت: 
میلیون   500 و  میلیارد   ١2 با  نیز  ونارچ  آبخیز  حوزه 
به  حجم  مکعب  متر   2١ و  هزار   26٩ و  اعتبار  تومان 

دولت  هفته  در  نیز  پروژه  این  که  است  رسیده  پایان 
► می شود.   افتتاح 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

● افزایش 10 برابری تسهیالت مشاغل خانگی در استان قم   ●

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

● تحقق 123 درصدی درآمد استان قم در سال گذشته   ●

● افتتاح پروژه  های آبخیزداری با نزدیک به 15 میلیارد تومان اعتبار در قم   ●

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم تاکید کرد؛

● نباید درب اتاق مدیری به سمت مردم بسته باشد    ●
کارمندان و مدیران نمونه تجلیل می شوند

با حضور برخی از مدیران شهری و استان قم بررسی شد:
مشکالت ساکنین محله پیام نور 

چیست؟
رفع  برای  مرکز  این  برنامه های  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
کرد. تشریح  را  نور  پیام  منطقه  اهالی  دغدغه های  و  مشکالت 

هفته  نام  به  باهنر  و  رجایی  شهیدان  شهادت،  سالروز  ما  کشور  در 
است. شده  نام گذاری  دولت 

دولت سیزدهم نیز که از ابتدا با شعار و رویکرد مردمی بودن روی کار 
به  چهره   دیدار  به  را  خود  فعالیت های  محورهای  از  یکی  است،  آمده 
دیدارها  این  در  معتقداند  است چراکه  داده  اختصاص  مردم  با  چهره 
سپس  و  کرده  احصا  را  مردم  مشکالت  می توانند  محسوس تر  طور  به 

بیابند. برای رفع آن، راه چاره 
در  دولت،  هفته  آغاز  با  همزمان  نیز  قم  استان  در  منظور  همین  به 
فرمانداران  معاونین،  استاندار،  برنامه های مختلف شاهد حضور  کنار 
اجرایی در جمع های مختلف مردمی هستیم. و مدیران دستگاه های 

در یکی از این تجمع ها که با حضور احمد حاجی زاده معاون سیاسی، 
ابدالی رئیس سازمان صنعت،  امنیتی و اجتماعی استاندار قم، اکبر 
معدن و تجارت استان قم، سید محسن میرهادی مدیرکل هماهنگی 
محمدرضاخانی  مجید  و  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و 
پیام  منطقه  الزهرا)س(  مسجد  در  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
و  شهروندان  سوی  از  مختلفی  موضوعات  بیان  شاهد  شد،  برگزار  نور 

بودیم. منطقه  این  ساکنین 
و  حضور  بحث  شد،  مطرح  جلسه  این  در  که  موضوعی  نخستین 
افزایش تعداد سگ های ولگرد در این منطقه بود، موضوعی که عالوه 
وارد  استرس  نیز  قمی  شهروندان  دیگر  به  نور،  پیام  محله  ساکنین  بر 

است. کرده 
محل  اهالی  برای  منطقه  این  در  نیز  بازار  پنجشنبه  برپایی  همچنین 
تردد  مسیر  و  خیابان  در  بازار  روز  این  چراکه  است  شده  دردسرساز 

می شود. برگزار  نقلیه  وسایل  و  اتوبوس ها 
کمبود  بحث  شد،  مطرح  جلسه  این  در  که  موضوعاتی  دیگر  از 
مباحثی  همچنین  بود،  منطقه  این  در  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل 
مشکل  هاشمی،  بوستان  در  فرهنگ سازی  موضوع  رهاسازی  چون 
فاضالب برخی از کوچه ها و جمع آوری زباله ها در این محله به بحث 

شد. گذاشته  گفت وگو  و 
موضوع  به  می توان  محله،  این  ساکنین  اساسی  مشکالت  دیگر  از 
در  گذشته  در  که  درحالی  کرد،  اشاره  منطقه  این  در  مدرسه  کمبود 
دانشگاه  به  حاضر  حال  در  که  داشته  وجود  مدرسه  دو  منطقه  این 
مجبور  منطقه  این  آموزان  دانش  و  است  شده  واگذار  نور  پیام 
گالیه  موجب  که  بروند،  اطراف  خیابان های  به  تحصیل  برای  هستند 
قیمت  افزایش  و  مدرسه ها  مسیر  بودن  دور  به  نسبت  منطقه  ساکنین 

است. شده  مدرسه  سرویس های 
کانون  ساختمان  داشتند  تقاضا  منطقه  این  ساکنین  همچنین 
استفاده  آن  از  است  مدت ها  که  هاشمی  بوستان  در  بازنشستگان 

شود. تبدیل  فرهنگی  مرکز  یک  به  نمی شود، 
این خصوص مشخص  در  پیگیری های مستمر  انجام  با  گفتنی است، 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نظر  زیر  ساختمان  این  گردید، 
بوده و برای تغییر کاربری آن، کسب اجازه از این وزارت خانه ضروری 

است.
اهالی منطقه  از مشکالت  برخی  پیگیری  به منظور  و  راستا  در همین 
محمدرضاخانی  مجید  با  گفت وگو  به  قم  ایسنای  خبرنگار  نور  پیام 

است. پرداخته  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
خصوص  در  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر  محمدرضاخانی  مجید 
این  مشکالت  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  نور،  پیام  منطقه  مشکالت 
اظهار  است،  خیابان  و  تردد  مسیر  در  بازارها  پنج شنبه  برپایی  منطقه 
از  بازار  روز  برپایی  محل  تغییر  و  موضوع  این  حل  پیگیری های  کرد: 
مدت ها پیش آغاز شده و امیدواریم به زودی این مشکل برطرف شود.
مسجدی  احداث  تقاضای  منطقه  این  شهروندان  اینکه  بیان  با  وی 
نمازخانه  پشت  در  زمین  قطعه  یک  کرد:  مطرح  دارند،  نیز  دیگر 
مقرر  شده  انجام  رایزنی های  با  که  است  موجود  هاشمی  بوستان 
گردیده که به مسجد تبدیل شود و مراحل ساخت و ساز آن نیز آغاز و 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان  و  مردم  اختیار  در  آینده  در 
بالغ  یک  منطقه  در  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
کرد:  عنوان  می شود،  جمع آوری  ماه  در  زباله  تن   200 و  هزار   ٣ بر 
همچنین مساحت رفت ورو و نظافت این منطقه نیز حدود ٣65 هکتار 

انجام می شود. نفر   200 و تالش  به همت  که  است 
مساحت  تمام  برنامه ریزی  با  است  این  بر  ما  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
ساعت  از  تنظیف  عملیات  کرد:  خاطرنشان  دهیم،  پوشش  را  منطقه 
2١ آغاز خواهد شد و طبیعتا در محله ها و معابری نیز تاحدود ساعت 

یافت. ادامه خواهد  بامداد   5
محمدرضاخانی با تاکید بر اینکه  تالش بر این است که در این فاصله 
حدود  کرد:  تصریح  شود،  دنبال  تنظیف  و  رفت ورو  شکل  بهترین  به 
این منطقه  در  پسماند  و جمع آوری  رفت ورو  تومان هزینه  میلیارد   48
این  در  را  نیروها  تعداد  نتوانیم  شده  موجب  منابع  کمبود  که  است 

دهیم. افزایش  زمینه 
است  مختلف  موضوعات  انعکاس  ما  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استفاده  نیز  شهرداری  فرهنگی  سازمان  ظرفیت  از  راستا  این  در  و 
می کنیم  تالش  فرهنگی  موضوعات  بحث  در  شد:  یادآور  می کنیم، 
و  معابر  در  را  حجاب  و  عفاف  حوزه  در  مخصوصا  فرهنگی  تبلیغات 

دهیم. افزایش  محالت 
باید راهکارهای  مدیر منطقه یک شهرداری قم اضافه کرد: همچنین 
و  هاشمی  بوستان  در  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  بحث  در  مناسب 

باشیم. داشته  منطقه 
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 8٧ پروژه در این منطقه انجام 
شد، ابراز کرد: در سال جاری نیز ٩١ پروژه در سطح منطقه ازجمله 
مجموعه های  توسعه  سبز،  فضای  جدید،  معابر  آسفالت،  روکش 

داشت. خواهیم   ... و  ورزشی  و  فرهنگی 
این  اجرای  مسیر  در  طبیعتا  اینکه  به  اشاره  با  خانی  محمدرضا 
بروز  از دالیل  یکی  بیان کرد:  نیز خواهیم داشت،  پروژه ها مشکالتی 
این مشکالت کمبود منابع است ولی تالش ما این است با برنامه ریزی 
را رفع کنیم. نیازهای مردم و شهروندان  در مجموعه مدیریت شهری 

خبـر
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درباره  آمریکا  پاسخ  ارائه  با  همزمان      ◄
ارزیابی  به  دنیا  های  رسانه  برجام  احیای  روند 
از آینده این توافق پرداختند؛ سی ان بی سی 
داند  می  قبل  از  تر  متفاوت  را  جدید  برجام 
برای  بایدن  داخلی  موانع  به  تایم  نشریه  و 

پردازد. می  برجام  احیای 
گفتگوهای  روند  ارزیابی  در  پولتیکو  پایگاه   
هسته ای نوشت که ایران و ایاالت متحده پس 
اکنون  هم  غیرمستقیم  گفتگوهای  ماه   17 از 
شده  نزدیک   2015 سال  توافق  احیای  به 
چهارشنبه  روز  آمریکا  حال  همین  در  و  اند 
مورد  در  ایران  به  را  خود  انتظار  مورد  پاسخ 
توافق  بازگرداندن  برای  پیشنهادی  پیش نویس 
انتظار  کرد.  ارسال  اروپا  اتحادیه  به  هسته ای 
نقطه های  روی  بر  متحده  ایاالت  پاسخ  می رود 
برای  ایران  درخواست های  به  مربوط  نهایی 
متمرکز  تحریم ها  رفع  و  اقتصادی  تضمین های 
به  کشور  این  مقامات  که  موضوعی  شود. 

کنند. می  صحبت  آن  درباره  سختی 
خصوص  این  در  نیز  پست  واشنگتن  روزنامه 
مفاد  که  نوشت  آمریکایی  مقامات  از  نقل  به 
اولیه  توافق  رسانی  روز  به  عمدتًا  جدید  متن 
ارتباطات  هماهنگ کننده  کربی،  جان  است. 
می  نیز  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  راهبردی 
گذشته  های  هفته  به  نسبت  آمریکا  که  گوید 
است.  شده  تر  نزدیک  ایران  با  توافق  به 
که  نوشت  دیگری  گزارش  در  پست  واشنگتن 
و  سابق  دولتی  مقام   40 از  متشکل  گروهی 
تسلیحات  گسترش  منع  برجسته  کارشناسان 
از بایدن خواسته اند تا مذاکرات برای بازگشت 
به  موفقیت  با  را  ایران  با  ای  هسته  توافق  به 

برساند. پایان 
اشاره  با  نیز  رویترز  انگلیسی  خبرگزاری 
آمریکا  پاسخ  بررسی  حال  در  ایران  اینکه  به 
چهارشنبه  روز  نفت  قیمت  که  نوشت  است 
دلیل  به  پرنوسان  تجاری  جلسه  یک  از  پس 
متحده  ایاالت  اینکه  بر  مبنی  نگرانی ها 
توافق  که  توافقی  پیش نویس  به  پاسخ  در 
اعضای  نفت خام  احتماال صادرات  و  هسته ای 
که  چرا  یافت  افزایش  می کند  بازیابی  را  اوپک 
در  ایران  برای  را  اضافی  امتیازات  واشنگتن 

گرفت. نخواهد  نظر 
اقدام  به  اشاره  بدون  نیز  ان  ان  سی  پایگاه 
از  متحده  ایاالت  یکجانبه  خروج  و  مخرب 
ایاالت  مقامات  نوشت:   2018 سال  در  توافق 
متحده اشاره کرده اند که هنوز مسائلی وجود 
با  متحده  ایاالت  موافقت  از  قبل  باید  که  دارد 
 - شوند  فصل  و  حل  توافق  به  مجدد  پیوستن 
اقدام  برنامه جامع  به عنوان  به طور رسمی  که 
ایران  شود.  می  شناخته  )برجام(  مشترک 
به طور فزاینده ای تعهدات خود در قبال توافق 
پی  در  را  خود  هسته ای  برنامه  و  کرده  نقض  را 

است. داده  افزایش  متحده  ایاالت  خروج 
باراک راوید خبرنگار معروف صهیونیست در 
از قول مقامات  کسیوس  آ پایگاه  برای  گزارشی 
مواضع  متحده  ایاالت  که  نوشت  اسرائیلی 
ایران تشدید کرده  توافق  به  را در واکنش  خود 
امنیت  مشاور  هوالتا،  ایال  که  هنگامی  است. 
واشنگتن شد،  وارد  این هفته  در  اسرائیل  ملی 
دولت او به شدت نگران بود که دولت بایدن در 
دستیابی  برای  جدید  امتیازات  گرفتن  آستانه 
مقام  سه  است.  ایران  با  ای  هسته  توافق  به 
این  این دیدار،  از  اسرائیلی می گویند که پس 
کسیوس  یافته است. به نوشته آ نگرانی کاهش 
بسته شدن  صهیونیست  مقامات  اول  نگرانی 
بین المللی  آژانس  تحقیقات  پرونده  پرونده 
کشف  خصوص  در  ادعاها  درباره  اتمی  انرژی 
اورانیوم بود. نگرانی دوم تسهیل تجارت  ذرات 

سوم  نگرانی  و  سپاه  به  نزدیک  های  شرکت  با 
مجدد  خروج  عدم  برای  اقتصادی  ضمانت  نیز 

بود. آمریکا  جانب  از  توافق  از 
اظهارات  طبق  که  شود  می  ادعا  همچنین 
سه   24 فرانس  خبرنگار  منتظری  علی 
است.  شده  رد  آمریکا  سوی  از  ایران  خواسته 
توانمندی  حفظ  درباره  ایران  نخست  خواسته 
است.  فعلی  سطح  در  اش  ای  هسته  های 
خواستار  و  موضوع  این  مخالف  ها  امریکایی 
تهران  ای  هسته  های  توانمندی  بازگشت 
 94 سال  یعنی  برجام  آغاز  زمان  سطح  به 
و نگهداری  آوری  ایران خواهان جمع  هستند. 
انبار  در  خود  جدید  نسل  سانتریفیوژهای 
خواستار  امریکا  اما  است  آژانس  نظارت  تحت 
نابودی همه سانتریفوژهای مازاد بر آغاز برجام 
سانتریفوژهای  تعداد  بازگشت  و   94 سال  در 
ایران  است.  زمان  این  سطح  به  ایران  موجود 
نهایی  پایان  توافق،  برای  کرده  درخواست 
احتمالی  نظامی  ابعاد  درباره  آژانس  تحقیقات 
سواالت  جمله  از  تهران  ای  هسته  فعالیت  در 
ای  هسته  مرکز  سه  در  اورانیوم  منشاء  درباره 
رد  را  موضوع  این  امریکا  اما  شود  اعالم  ایران 

است. کرده 
آنجا  تا  آمریکا  پاسخ  خصوص  در  ادعاها 
در  چهارشنبه  روز  العربیه  که  رفت  پیش 
هیچ  متحده  ایاالت  که  شد  مدعی  خبری 
نپذیرفته  را  ایران  اضافی  خواسته های  از  کدام 
مرندی،  سیدمحمد  حال  همین  در  است. 
هسته ای  مذاکره کننده  تیم  رسانه ای  مشاور 
نوشت:  ادعا  این  به  جواب  در  کشورمان 
ایران  است.  غلط  کامال  العربیه  ادعای  این 
بعدا  و  است  کرده  آغاز  را  پاسخ  بررسی  تازه 
قرار  جزئیات  درجریان  را  هماهنگ کننده 

داد. خواهد 
توافق جدید ویژگی های 

در  اقتصاد  استاد  اصفهانی،  صالحی  جواد 
توافق  جدید  نسخه  که  گفت  تک،  ویرجینیا 
جامع  برنامه  عنوان  به  که  ایران،  ای  هسته 
بسیار  شود،  می  شناخته  نیز  مشترک  اقدام 
با  که  وی  بود.  خواهد  اصلی  نسخه  از  متفاوت 
افزود:  کرد  می  گفتگو  سی  بی  ان  سی  شبکه 
متفاوت  بسیار  یک  نسخه  با  برجام  دو  نسخه 
معتدل  دولت  یک  توسط  یک  نسخه  است. 
اقتصاد  سمت  به  مجموع  در  که  شد  می  اجرا 
گرایش  غرب  با  روابط  بازسازی  و  جهانی 

داشت.
اگر  جدید،  برجام  کرد:  تصریح  صالحی 
قرار  متفاوتی  بسیار  فضای  در  بیفتد،  اتفاق 
خود  توجه  واقع  در  ایران  زیرا  گرفت  خواهد 
می کند.  معطوف  شرق  سمت  به  غرب  از  را 

دارد. نیاز  متفاوت  توافق  یک  به  بنابراین 
مرکز  اجرایی  اعضای  از  یکی  احمدی،  علی 
که  توافقی  هر  گفت:  نیز  ژنو  امنیتی  سیاست 
شرکت  همکاری  احتمال  اکنون  شود،  حاصل 
این  وی  بود.  خواهد  کمتر  ایران  با  غربی  های 
و  تحریم ها  میراث  وجود  دلیل  به  را  موضوع 
اصل  بررسی  انجام  به  مربوط  های  دشواری 
»مشتری خود را بشناسید« را دانست. احمدی 
و  شرکت ها  که  است  درک  قابل  این  گفت: 
به  یا  بمانند  منتظر  اروپایی  سرمایه گذاران 
آنهایی  اما  کنند.  دوری  ایران  بازار  از  کلی 
هستند،  ایران  بازار  کشف  مشتاق  واقع  در  که 
ترکیه،  هند،  چین،  مانند  آسیا  در  کشورهایی 
وی  هستند.  چین  ویژه  به  قطر  حتی  و  مالزی 
به  رو  پیوندهای  وجود  با  حال،  این  با  افزود: 
کامل  تغییر  شرقی،  بزرگ  های  قدرت  با  رشد 
نیست".  B خیلی خوبی  به سمت شرق "طرح 
از  خام  نفت  خرید  حال  در  چین  که  حالی  در 

اولیه است، بیشتر  ایران و فروش منابع و مواد 
آمریکا  های  تحریم  مورد  در  چینی  شرکت های 
زمانی  تا  آن ها  ندارند.  یکسانی  پذیری  ریسک 
تمایلی  نشود،  برطرف  تحریم ها  خطرات  که 
نخواهند  ایران  اقتصاد  با  عمده  تعامل  به 
داشت. احمدی گفت که این در مورد بسیاری 
خواهد  می  ایران  که  آسیایی  اقتصادهای  از 
صدق  کند،  ایجاد  آنها  با  تری  قوی  روابط 
تجارت  پایین  سطح  به  اشاره  با  وی  کند.  می 
ایران با روسیه عدم وجود توافق را مانعی برای 
دانست. کشور  دو  بین  تجاری  روابط  افزایش 

توافق احیای  برای  بایدن  تعلل دولت 
رسیدن  به  اشاره  با  تحلیلی  در  تایم  نشریه 
مذاکرات به مرحله جدید، انعطاف طرف ها را 
حل کننده نکات کلیدی دانست که در گذشته 
نوشت  ادامه  در  تایم  بودند.  شده  توافق  مانع 
دارایی های  از  دالر  میلیاردها  جدید  توافق  که 
نفت  و همچنین درآمدهای  ایران  مسدود شده 
کوتاهی  مدت  سپس  و  می کند  آزاد  را  گاز  و 
پس از اجرای کامل، ایران می تواند حدود یک 
کند.  عرضه  بازار  به  نفت  روز  در  بشکه  میلیون 
ها  مخالفت  به  اشاره  با  ادامه  در  تایم  نشریه 
پرسش  این  برجام  احیای  با  آمریکا  داخل  در 
معتقد  بایدن  دولت  آیا  که  کند  می  مطرح  را 
تسلیحاتی  اشاعه  منع  قانون  مزایای  که  است 
بر هزینه های سیاسی داخلی  برجام  احیای  و 
نزدیکی  در  درست  ایران  به  دادن  امتیاز  یعنی 

بود؟ خواهد  بیشتر  ای  دوره  میان  انتخابات 
عامل  یک  خارجی  سیاست  که  حالی  در 
تعیین کننده برای رأی دهندگان در ماه نوامبر 
بود  خواهند  محتاط  ها  دموکرات  بود،  نخواهد 
جمهوری  که  توافقی  با  را  خود  اخیر  که شتاب 
کنند،  می  توصیف  اشتباهی  را  آن  خواهان 
را  آن  دهندگان  رای  که  چیزی   - نکنند  خنثی 
نتایج  که  همانطور  درست  کنند؛  می  مجازات 
تایم  دهد.  می  را  نشان  افغانستان  از  خروج 
سوءقصد  چون  مسائلی  که  نوشت  ادامه  در 
مرتد،  نویس  رمان  رشدی  سلمان  جان  به 
برای  مبنی  آمریکا  دادگستری  وزارت  ادعای 
همچنین  و  بولتون  جان  ترور  برای  ایران  قصد 
منجر  آمریکا  در  سوخت  قیمت  متوالی  کاهش 
آب  به  گدار  بی  مرحله  این  در  دولت  تا  شده 
سال  در  که  داند  می  ایران  افزود:  تایم  نزند. 
به  شوند  برنده  خواهان  جمهوری  اگر   2024
سرعت توافق را از بین خواهند برد و اگرچه از 
مزایای توافق سود خواهد برد اما شاید به این 
حداقل  کوتاهی  توافق  چنین  که  برسد  نتیجه 
تا سال 2024 ارزشی به لحاظ سیاسی ندارد. 
که  باشد  داشته  نظر  در  ایران  شاید  بنابراین 
و  چین  با  روابط  گسترش  تورم،  کنترل  ضمن 
فروش  از  درآمدها  افزایش  همچنین  و  روسیه 
برای  متحده  ایاالت  به  بیشتر  فشار  با  انرژی، 
توافق  برای  نهایی  تصمیم  آماده  امتیازگیری، 

شود.
تایم به یک معضل اشاره می کند که آن  اما 
توافق  حصول  برای  زمان  شدن  تر  طوالنی  هم 
گرفتن  سرعت  به  منجر  طرفی  از  که  است 
فرا  دیگر  طرف  از  و  ایران  ای  هسته  برنامه 
آمریکا  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  رسیدن 
شود  می  سبب  موضوعی  چنین  که  شود  می 
نشود.  واقع  مفید  طرف  دو  هر  برای  توافق  تا 
هم  حال،  عین  در  که  است  دلیل  همین  به 
نگه  زنده  در  منافعی  تهران  هم  و  واشنگتن 
حتی  دارند،  توافق  یک  انداز  چشم  داشتن 
و  باشند  نداشته  را  آن  به  دستیابی  قصد  اگر 
قرار  طرفین  از  یک  هیچ  که  حالی  در  بنابراین 
سرنوشت  دهند،  پایان  را  مذاکرات  نیست 

► است.   مبهم  همچنان  توافق 

لزوم مرزبندی اصالح طلبان با 
بیانیه موسوی

جریان  مرزبندی  که  است  تحلیلگرانی  جمله  از  ایمانی  ناصر 
که  می کند  تاکید  و  دانستند  الزم  را  موسوی  اخیر  بیانه  با  اصالحات 

کنند. اعالم  شفاف  را  خود  مواضع  باید  اصالحطلبان 
همراه  فراوانی  اعتراضات  و  نقدها  با  موسوی  میرحسین  اخیر  بیانیه 
که  کردند  فکر  عمدتا  اصالحات  جریان  در  سیاسی  نیروهای  اما  شد 
آسیاب  از  آب ها  قدیمی ها  قول  به  تا  کنند  عبور  آن  کنار  از  سکوت  با 
افتد و کسی از آنها نپرسد که نظر شما در این باره چیست! اوضاع اما 
اینطور پیش نرفت چون نیروهای سیاسی در سایر طیف و جریان های 
موضوع  این  تکلیف  بخواهند،  که  دارند  هوشمندی  آنقدری  سیاسی 
پیش  در  را  مجلس  انتخابات  آتی  سال  در  آنکه  خاصه  شود.  روشن 
نیروهای  از  بسیاری  برداشتن  خیز  شاهد  هم  حاال  همین  از  و  داریم 

هستیم. بهارستان  عرصه  به  ورود  برای  اصالح طلب 
از فعاالن سیاسی و رسانه ای اصولگرا در  نیز جمعی  بر همین اساس 
نامه به سران جریان اصالحات و اعتدال از آقایان خاتمی، سیدحسن 
عملکرد  جهت دهی  در  موثری  نقش  قطعا  که  نوری  ناطق  و  خمینی 
با  خود  مرزبندی  که  خواستند  دارند،  خود  سیاسی  جریان  انتخاباتی 
اما صرفا حرف  این  را مشخص کنند.  او  و دیدگاه های  بیانیه موسوی 
نامه نبوده و عمده نیروهای سیاسی و تحلیلگران  این  امضا کنندگان 

تاکید دارند. نیز بر ضرورت این مهم 
با  که  است  افرادی  جمله  از  سیاسی  تحلیلگر  ایمانی،  ناصر 
این  انجام  لزوم  و  اهمیت  بر  و  است  هم نظر  نامه  این  امضاکنندگان 

می کند. تاکید  مرزبندی 
در  ما  عمومی  مشکالت  از  »یکی  داد:  توضیح  »فردا«  با  گفتگو  در  او 
کشور واقعا مخدوش بودن همین مرزبندی ها است – این مشکل البته 
البته یک   – نیست  به اصالح طلبان  و مختص  دارد  کلی وجود  به طور 
وقتی این موضوع قابل اغماض است. اما یک وقتی هم ممکن است 
حاکمیت  اساس  نداشتن  یا  داشتن  قبول  مثل  موضوعی  مساله  که 
باید  دیگر  اینجا  در  که  است  طبیعی  باشد.  سیاسی  جریان  یک  در 
مرزبندی  نبود  فراخ  حد  این  در  نمی توان  و  شود  روشن  مرزبندی ها 

کرد.« تحمل  را 
آقای  اخیر  بیانیه  کرد  »آنچه  داد:  ادامه  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
روشن  به  نیاز  واقعا  که  است  مسائلی  جمله  از  نیز  بود  آمده  موسوی 
کردن مرزبندی ها دارد. برخی از آقایان در این باره نمی توانند سکوت 
و  حاکمیت  اساس  تا  را  خود  بیانه  مرزهای  موسوی  آقای  چون  کنند 
هرحال  به  که  دیگری  دوستان  لذا  است.  برده  انقالب  ماهیت  حتی 
از وی حمایت کرده بودند  او در یک جهت سیاسی بوده اند،  با  زمانی 
و ... باید دیدگاه خود را نسبت به موضوعاتی که مطرح شده بگویند. 
اصال می توانند که درباره بیانیه موسوی صحبت نکنند اما باید بیانیه 
اساس  به  نسبت  را  خود  فکری  خطوط  و  نوشته  دیگری  نامه های  و 
معلوم  تا  کنند  اعالم  کرده،  طرح  هم  موسوی  که  حاکمیت  مسائل 

می شوند.« جدا  کجا  و  هستند  همسو  وی  نظرات  با  کجا  تا  که  شود 
شفافیت  برقراری  برای  اقدام  این  من  نظر  »به  کرد:  تاکید  ایمانی 
یک  دوستان  این  هرحال  به  است.  مهم  بسیار  کشور  در  سیاسی 
زمانی منادی شعاری به نام شفافیت بودند. بر همین اساس االن که 
مرزها بهم ریخته و شفافیتی نیست، باید خطوط فکری خود را معلوم 
دوستان  از  سری  یک  نیست.  موسوی  بیانیه  فقط  حتی  مساله  کنند. 
تا همین چند وقت قبل مطالبی را مطرح  نیز  رادیکال در این جریان 

سکوت؟!« چرا  ماندند.  ساکت  آن  درباره  دیگران  که  می کردند 
جریان  درباره  زمانی  آقایان  این  که  »همچنان  گفت:  همچنین  وی 
جریان  این  رادیکال  افراد  با  را  خود  مرزهای  که  می گفتند  اصولگرا 
نیز همین  باید خودشان  االن  و درست هم می گفتند؛  مشخص کنید 

کنند.« را  اقدام 
تفکرات  و  بودن مرزها در فضای سیاسی  بر مخدوش  تاکید  با  ایمانی 
جریان  این  که  نمی دانیم  االن  ما   « گفت:  اصالح طلب،  نیروهای 
درباره  وقتی  خیر؟  یا  دارد  قبول  را  حاکمیت  اساس  اصال  سیاسی 
الزم  بنابراین  ندارد.  قبول  یعنی  می کند،  سکوت  بیانیه های  چنین 

کنند.« شفاف  را  فضا  و  مشخص  را  مرزهای  که  است 
»همه  گفت:  میرحسین  بیانیه  پیرامون  نیز  کوشکی  صادق  محمد 
البته  کنند.  مشخص  را  خود  موضع  باید  اصالح طلب  سیاسی  فعاالن 
نبودند  موافق  بیانیه  این  با  آنان  از  زیادی  بخش   ، میکنم  فکر  من 
صادر  ایرانی  شخصیت  یک  سوی  از  آنکه  از  بیش  بیانیه  این  چون 
سعودی  دولتمردان  از  یکی  سوی  از  که  می رسد  نظر  به  باشد،  شده 
همین  به  است.  شده  صادر  صهیونیستی  رژیم  سیاسی  فعاالن  یا 
آن  به  جدی  نقد  نیز  اصالح طلبان  از  خیلی  که  می کنم  فکر  خاطر 
داشته باشند اما احتماال به واسطه منافع جناحی و گروهی خود این 
مخالفت را ابراز نمی کنند. اینجا اما عقالنیت سیاسی ایجاب می کند 
چون  کنند  ایجاد  فاصله  حرکتی  چنین  و  خودشان  بین  افراد  این  که 
مخالفتی  که  است  معنا  این  به  بیانیه ای  چنین  برابر  در  آنها  سکوت 

نداشته اند«.
با  نکردن  »مخالفت  کرد:  خاطرنشان  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
و  صالحیت  این ها  که  می دهد  نشان  رویکردی،  و  حرکت  چنین 
خاطر  همین  به  ندارند.  را  سیاسی  فعالیت  ادامه  برای  الزم  عقالنیت 
با  یا گروهی  فردی  قالب  در  که می توانند  به هر شکلی  که  است  الزم 
آنها  باور  که  دهند  نشان  و  کنند  فاصله گذاری  مطالبه  و  بیانیه  این 
اینگونه نیست چون موضوع امنیت ملی و خطوط قرمز کشور است.«

قنادباشی، تحلیلگر مسائل بین المللی:
آمریکایی ها تا قبل از انتخابات 

آبان توافق نمی کنند
قنادباشی تاخیر آمریکا در پاسخگویی به متن اروپایی ها را فشار رژیم 
که  شرایطی  خاطر  به  آنها  که  است  معتقد  اما  می داند  صهیونیستی 
ماه  آبان  انتخابات  تا  کار  این  منتها  هستند  پذیرش  به  ناگزیر  دارند، 

کشید. خواهد  طول 
قنادباشی تاخیر آمریکا در پاسخگویی به متن اروپایی ها را فشار رژیم 
که  شرایطی  خاطر  به  آنها  که  است  معتقد  اما  می داند  صهیونیستی 
ماه  آبان  انتخابات  تا  کار  این  منتها  هستند  پذیرش  به  ناگزیر  دارند، 

کشید. خواهد  طول 
پیشنهاد و پاسخ ایران به متنی که طرف اروپایی برای توافق و احیای 
بلکه  نه  ما  را  این  بود.  و منطقی  بود، کامال معقول  آماده کرده  برجام 
طرف  حال  این  با  می گوید.  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
است!  بررسی  مشغول  خودش  قول  به  و  مانده  ساکت  آمریکایی 
اعمال  از  غیر  دلیلی  کارشناسان  نگاه  از  اما  تعلل  و  تاخیر  همه  این 

ندارد. صهیونیستی  رژیم  فشارهای 
گفت:  باره  این  در  بین المللی  مسائل  تحلیلگر  قنادباشی،  جعفر 
منافع  تحقق  و  هستند  عاجز  خود  ملی  منافع  تامین  در  »آمریکایی ها 
تاخیر  اصلی  ریشه  است.  صهیونیست ها  خواست  گرو  در  آنان  ملی 
آنان  البی های  و  پیام ها  صهیونیستی،  رژیم  مقامات  تماس های  آنها 
آمریکا یی ها  زیر  ندارد  دیگری  دلیل  آنها  تاخیر  این  است.  آمریکا  در 
به این نتیجه رسیده اند که سیاست فشار بر ایران یک اشتباه فاحش 
بوده و این را علنا اعالم کرده اند. آنها می دانند که ادامه سیاست های 
قبلی به زیان  آنها است اما گروه های فشار صهیونیستی به آنها اجازه 

کنند..« عمل  خودشان  ملی  منافع  جهت  در  نمی دهند 
انرژی  بحران  خاطر  به  بدی  شرایط  در  »آمریکایی ها  داد:  ادامه  وی 
خاطر  به  جهان  در  همچنین  گرفته اند.  قرار  اوکراین  مساله  پی  در 
و  بوده  نفرت  مورد  دیکتاتورها  از  حمایت  بر  مبتنی  سیاست های 
پیش بینی  لذا  دارند.  قرار  وانفسا  شرایط  یک  در  که  گفت  می توان 
جدا  صهیونیست ها  را  خود  راه  بتوانند  تا  نگذرد  خیلی  که  می شود 
عاجز  می کنند،  ایجاد  مانع  صهیونیست ها  که  وقتی  تا  اما  کنند 
هستند. فعال از مواضع خود عقب نشینی کرده اند اما اعالم نمی کنند 

نشوند.« صهیونیست ها  ناخشنودی  موجب  تا 
را  خود  شیوه  آمریکایی ها  من  نظر  »به  گفت:  همچنین  قنادباشی 
کرد.  خواهند  بیشتر  را  خود  قطره چکانی  امتیازدهی  و  داده  تغییر 
به  یافت.  خواهد  ادامه  آنها  آتی  انتخابات  انجام  تا  احتماال  اما  این 
اعالم  را  خود  عقب نشینی  مرحله ای  صورت  به  زمان  آن  تا  من  نظر 
آبان ماه امتیازی به  از انتخابات  تا پیش  می کنند و ناگزیر هستند که 

نمانند.« عقب  روسیه  از  انرژی  بحران  در  الاقل  تا  بدهند  ایران 

فعال اصالح طلب: 
مشکالت دولت رئیسی در 

حوزه دیپلماسی بسیار کمتر از 
دولت روحانی است

داریوش قنبری گفت: من تصور می کنم مشکالت دولت آقای رئیسی 
در حوزه دیپلماسی بسیار کمتر از دولت آقای روحانی است.

از  »بعد  گفت:  سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و  فعال  قنبری،  داریوش 
مراحل  برجام  احیای  ظاهرا  برجام  درباره  فراوان  کش وقوس های 
نهایی خودش را طی می کند. سخنان اخیر آقای بورل نشان می دهد 
طرف  از  سخن  وقتی  است.  راضی  ایران  پیشنهادات  از  غربی  طرف 
مقامات  لحن  از  می گوییم.  سخن  آمریکا  از  نوعی  به  می شود  غربی 
باید  نظر می رسد  به  و  دارند  نسبی  برمی آید که رضایت  آمریکایی هم 
توافق را قطعی دانست اما اینکه توافق باعث روابط گسترده با غرب و 
حتی آمریکا می شود یا خیر، تصور می کنم بعد از احیای برجام روابط 
اینکه  ویژه  به  بود؛  خواهد  گسترش  به  رو  اروپایی  کشورهای  و  ایران 
اروپای غربی بحران تأمین سوخت دارد و می خواهد روابطش با ایران 

به فروش نفت دارد«. نیاز  ایران هم  و  را گسترش دهد 
اروپا  و  ایران  روابط  توسعه  باعث  برجام  احیای  »قطعا  داد:  ادامه  او 
برقرار  برجام  احیای  با  آمریکا  و  ایران  روابط  اما  دارد  همراه  به  را 
روابط  پیشینه  به  باتوجه  است.  مهمی  سوال  این  خیر؟  یا  می شود 
قطع  مجموع  در  است.  سخت  گذشته  دهه  چهار  در  آمریکا  و  ایران 
اینکه  به  باتوجه  اما  دارد  را  کارکردهایی  آمریکا  و  ایران  میان  رابطه 
دارند  آمریکا بحث های مشترک دیگری  و  ایران  که  خبرهایی می رسد 
باعث گفت وگوهایی  انحا مختلف  به  بتواند  برجام  توافق احیای  شاید 

شود«. آمریکا  و  ایران  میان 
برجام  امضای  از  »بعد  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
خرید  مانند  شد  شروع  آمریکا  و  ایران  میان  اقتصادی  روابط  برخی 
هواپیمای بوئینگ حاال هم شاید احیای برجام بتواند همان مراودات 
برای  مقدمه ای  می تواند  حتما  که  باشد  داشته  همراه  به  را  اقتصادی 
سیاست  تعیین  در  اقتصادی  منافع  همیشه  باشد.  مسائل  از  برخی 
ضمن  ایران  که  است  این  من  احساس  است.  داشته  تأثیر  خارجی 
با روسیه و چین تعمیق کند، می خواهد  اینکه می خواهد روابط خود 
داشته  خاصی  سطح  در  آمریکا  حتی  و  اروپایی  کشورهای  با  روابطی 
ایران  که  تقویت می شود  این ظن  برسد  نتیجه  به  برجام  اگر  که  باشد 
داده  نشان  آمریکا  و  ایران  روابط  گذشته  تنش هاست.  کاهش  دنبال 
روابط  که  دهند  بهبود  را  خود  روابط  می توانند  کشور  دو  زمانی  است 
اقتصادی و تجاری در بین باشد. تصور می شود ایران هم بدش نیاید 
که شرکت های آمریکایی در مناسبات اقتصادی با ایران وارد شوند که 

شود«. تنش زدایی  هم  این  نتیجه 
آقای  دولت  مشکالت  می کنم  تصور  »من  گفت:  پایان  در  قنبری 
رئیسی در حوزه دیپلماسی بسیار کمتر از دولت آقای روحانی است. 
با دنیا را دارد و  دولت آقای رئیسی زمینه بهتری برای برقرای ارتباط 
نیروهای  اگر مخالف هایی هم شود، جنبه ظاهری دارد. شاید برخی 
با  آنها بسیار فرق دارد  اما مخالفت  باشند  تندرو مشی مخالف داشته 
از تخریب هایی که علیه دولت روحانی وارد می شد. از سمت  حجمی 
رادیکال  نیروهای  هویت  از  بخشی  غرب ستیزی  حال  هر  به  دیگر 
انتقادهایی  ظاهر  در  هویت  این  حفظ  برای  شاید  و  اصولگراست 

بود«. نخواهد  جدی  انتقادها  آن  اما  باشند  داشته 

خبـر خبـر
ارزیابی رسانه های دنیا از روند احیای برجام؛

سی ان بی سی: نسخه جدید برجام متفاوت است
تایم: تعلل بایدن چند دلیل دارد
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جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر     ◄
قنوات  احیای  گفت:  قم  کشاورزی 
در  طرح  مهمترین  عنوان  به  را  استان 
و  حوزه مدیریت آب و خاک دنبال کردیم 
 42 در همین رابطه طی یک سال گذشته 

شد. احیا  قم  در  قنات 
داشت:  بیان  پور  احمد  حسین  محمد 
دارد  قنات  رشته   950 قم  کلی  به طور 
آن ها  مرمت  و  احیا  برای  تا  است  نیاز  و 
را  الزم  اقدام های  مستمر  صورت  به 
یک  طبیعت  در  قنات  چون  دهیم،  انجام 
برای  باید  و  می آید  شمار  به  زنده  موجود 

کرد. هزینه  آن  حیات  حفظ 
وی افزود: احیا و مرمت قنات، موجب 
و  می شود  آن  اطراف  طبیعت  شدن  زنده 
در  کشاورزی  فعالیت های  یافتن  ادامه 
قنات  وجود  به  استان  مناطق  از  بسیاری 
بر  عالوه  دلیل  همین  به  است  وابسته  
در  نیز  قمی  کشاورزان  دولتی،  اعتبارات 
جهاد  سازمان  با  قنوات  احیای  موضوع 

دارند. را  الزم  همکاری  کشاورزی 
یک سال  طی  دولت  داد:  ادامه  وی 
و  احیا  برای  ریال  میلیارد   140 گذشته 
داد  اختصاص  اعتبار  قم  قنوات  مرمت 

به  استان  کشاورزان  نیز  آن  کنار  در  و 
طرح  این  پیشرفت  به  و  آمدند  میدان 
انتظار  که  جایی  تا  کردند  شایانی  کمک 
 100 از  بیش  سال جاری  پایان  تا  می رود 
مرمت  و  احیا  قم  استان  در  قنات  رشته 

. د شو
احیای  اهمیت  به  اشاره  با  پور  احمد 
آبی  منابع  کمبود  با  که  قم  در  قنوات 
هر  مرمت  و  احیا  گفت:  مواجه است، 
که  خاصی  شرایط  به  توجه  با  قنات 
قرار  آن  در  که  منطقه ای  ویژگی  و  دارد 
انجام  کارشناسان  توسط  گرفته است 

بتواند  زنده  موجود  این  تا  می شود 
طبیعت  به  و  شده  فعال  گذشته  همچون 

بخشد. حیات  خود  پیرامون 
مرتبط  طرح های  داشت:  بیان  وی 
بسیار  سختی   با  قنوات  مرمت  و  احیا  با 
اما  است  همراه  زمین  زیر  در  کار  و  زیاد 
جهاد  سازمان  کارشناسان  وجود  این  با 
طرح،  اجرای  پیمانکاران  و  کشاورزی 
فعالیت های  استمرار  به  کمک  برای 
سبز  سطح  حفظ  و  قم  در  کشاورزی 
آن  انجام  برای  توان  تمام  با  استان، 

► می کنند.     تالش 

مدیرکل  فراهانی  زنجیرانی  حسین     ◄
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
رئیس  شیرخانی  عبدالحسین  با  همراه  قم 
روابط عمومی این اداره به مناسبت » هفته 
بازدید  قم  گویه   روزنامه  دفتر  از  دولت« 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  و  کردند 

کرد. مطرح  را  مطالبی  استان  راهداری 
»ربیع  گویه،  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   » نیا 
جاده ای استان قم در دیدار با مدیر مسئول 
روزنامه گویه به مناسبت » هفته دولت« در 
روز چهارشنبه از طرح های عملیاتی انجام 
شده با هدف ارتقای ایمنی راه ها در شش 

است. داده   توضیحاتی  اخیر  ماه 
حسین زنجیرانی فراهانی به پروژه هایی 
به  و  بوده  انجام  دست  در  اخیر  سالیان  که 
که  کرد  اشاره  اند،  رسیده  برداری  بهره 
استان  روشنایی  سیستم  طرح  از:  عبارتند 
در محور اراک، که مسیر برگشت آن دو هفته 
تا  و مسیر رفت  برداری رسید  بهره  به  پیش 

شود.  می  کامل  اربعین  ایام 
شهرک  سر  تا  تهران   - قم  قدیم  جاده 
مضمحل  آن  آسفالت  روکش  که  شکوهیه 

شد.  اساسی  بهسازی  بود،  شده 
نمایشگاه  به  راه دسترسی  طرح ساخت 
قم  آزادراه   2 کیلومتر  در  واقع  المللی  بین 
است  رسیده  برداری  بهره  به  که  تهران   –
و  گردد  می  افتتاح  رسمی  طور  به  شنبه  و 
نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی 

دارد.  استان 

روکش  حوزه  دراین  ها  پروژه  دیگر  از 
 - ساوه  خطه   4 قدیم  جاده  آسفالت 
سلفچگان بهسازی روکش آسفالت به طول 
سرانجام  به  پیش  ماه   2 کیلومتر   8 تقریبی 
پل  محدوده  کاشان  قم  قدیم  جاده  رسید. 
امیرکبیر که قبل از سال نو شروع شد و دو 

رسید.  اتمام  به  پیش  ماه 
سازی  ایمن  و  بهسازی  تکمیل  طرح  در 
تقریبی  طول  به  ورجان   – پردیسان  محور 
شد.  انجام  آسفالت  روکش  کیلومتر   ١2
سرتاسر  طولی  لرزاننده  شیار  همچنین  و 
مسیر، شیب شیروانی ، خط کشی ، نصب 
تابلو خطر تصادف ، 2 دوربین کنترل سرعت 
در محلی که قبال پلیس جانمایی کرده بود، 
انجام شد. عملیات اجرایی تعریض و چهار 
خطه کردن توسط اداره کل راه و شهرسازی 

است. انجام  دست  در 
وی افزود:عملیات اجرایی آسفالت مسیر 
برگشت محور جعفریه حدود 20 کیلومتر با 
عددی بالغ بر ١00 میلیارد تومان در شش 

مقدار  عماًل  و  شده  بهسازی  گذشته  ماهه 
زیادی از پروژه باقی نمانده است.

جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
فردو  روستایی  محورهای  گفت:  استان  ای 
 ، چاهک   ، آباد  حاجی  دستجرد،  وسف،   –
جنداب و.. در مجموع به طول تقریبی 40 
کیلومتر طی سال جاری بهسازی شده اند 
و حدود 80 کیلومتر دیگر در صورت مساعد 
روکش  سال  پایان  تا  جوی  شرایط  بودن 

شد. خواهد  انجام  آسفالت 
میانی  حفاظ  پروژه  به  همچنین  وی 
کرد:  اشاره  تهران   – قم  آزادراه  )نیوجرسی( 
این پروژه حدود٧ سال است در دست اداره 
گاردریل  کیلومتر   25 و  است  راهداری  کل 
در این سه ماهه جمع شده و پروژه به بهره 

است. نزدیک  برداری 
استحفاظی  حوزه  کارهای  بر  عالوه 
استان قم کارهایی که در حوزه استحفاظی 
استان نبوده اما مطالبه مردم بود با همکاری 
استان قم و استان مربوطه انجام شد، مانند 

در  عمال  که  آشتیان  راهی  سه  دوربرگردان 
آن  از  قم  مردم  چون  اما  است  اراک  حوزه 
استفاده می کنند به صورت اشتراکی تحت 

شد. انجام  مرز«  بدون  »راهداری  عنوان 
مدیر کل راهداری اظهار داشت: با توجه 
از سوانح  اینکه که عامل اصلی بسیاری  به 
هوشیاری  عدم  و  انسانی  خطای  ای  جاده 
راننده اعالم شده است و از آنجا که ساالنه 
هزار  سیصد  و  کشته  هزار  هفده  حدود 
مجروح در تصادفات داریم و هزینه متوسط 
افزون  به فوت،  رانندگی منجر  یک تصادف 
بر پنج میلیارد تومان برآورد شده است، لزوم 
ضروری  امری  زمینه  این  در  فرهنگسازی 

است. 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
به ضرورت فرهنگ  اشاره  با  قم  استان   ای 
گنجاندن  اظهارکرد:  درجامعه  سازی 
از  بخشی  عنوان  به  ترافیک  ایمنی  آموزش 
ترین  مهم  از  یکی  مدارس  آموزشی  برنامه 

► آید.    می  شمار  به  ها  اولویت 

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی قم:

● ۴2 قنات طی یک سال گذشته در قم احیا شد    ●

◄    مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری 
باید  گفت:  قم  استان  دستی  صنایع  و 
صنایع  حوزه  در  بیشتری  های  حمایت 
میلیارد   10 از  بیش  باشیم،  داشته  دستی 
دستی  صنایع  بخش  به  تسهیالت  تومان 

شد. ارائه 
به گزارش تسنیم، علیرضا ارجمندی در 
در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفت و گو 
بخش  مهم ترین  که  سرمایه گذاری  زمینه 
توسعه گردشگری است 62 مجوز موافقت 
اصولی با 2 هزار و ٣00 میلیارد صادر شده 

به 2٣ طرح تسهیالت می دهیم. و  است 
هفت  ساماندهی  دنبال  به  افزود:  وی 
تالش  و  هستیم  گردشگری  نمونه  منطقه 
شب  یک  حداقل  گردشگران  شود  می 
اقامت داشته باشند تا سبب جذب سرمایه 

شود.
گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
کرد:  بیان  قم  استان  دستی  صنایع  و 
گردشگری  مکمل  عنوان  به  زاده ها  امام 
دنبال  به  و  کنند  نقش  ایفای  توانند  می 
تاسیس زائر شهر هستیم، با حمایت دولت 
را  اقدام  این  خصوصی  بخش  سرمایه  و 

کنیم. می  پیگیری 
نزدیک  پروژه   6١ ادامه داد:  ارجمندی 
داریم  تومان  میلیارد   42 با  برداری  بهره 
که دو پروژه در هفته دولت و سه پروژه در 
می رسد،  برداری  بهره  به  گردشگری  هفته 
حوزه  در  خوبی  آینده  تا  داریم   رویکردی 
باشیم و مهرماه  پروژه های تفریحی داشته 
استان  در  مناسب  از مجتمع های  یکی  نیز 

می شود. افتتاح 
گردشگران  های  مقصد  از  یکی  قم 

است خارجی 
گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
حرم  برکت  به  قم  استان  دستی  صنایع  و 
مقدس  مسجد  و  معصومه  حضرت  مطهر 
ها  میلیون  تبلیغات  بدون  جمکران 
به  قم  امروز  شوند.  می  آن  وارد  گردشگر 
از مقصدهای مهم گردشگران  یکی  عنوان 

است. خارجی 
یا  و  روز  پنج  مسافر  اگر  کرد:  بیان  وی 
این  به  دارد  اقامت  مشهد  در  هفته  یک 
از  گردشگری  نیازهای  که  است  خاطر 
متنوع  های  وپاساژ  شاندیز  و  طرقبه  جمله 
استان  دارد، تالش می شود ظرفیت های 
برای جذب زائر و گردشگر  مورد توجه قرار 

. بگیرد
  2 بیمارستان گردشگری سالمت در 

قم در حال احداث است  
گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
کرد:  تصریح  قم  استان  دستی  صنایع  و 
مهمان  در  خدمات  کیفیت  امیدواریم 
کند،  پیدا  افزایش  ها  مسافرخانه  و  پذیر 
بسیار  ظرفیت  درقم  سالمت  گردشگری 
زمینه  این  در  بیمارستان   2 و  دارد  خوبی 

است. احداث  درحال 
بیمارستان  به  داد:  ادامه  ارجمندی 
گردشگری و پروژه هایی در حوزه سالمت 
سالمت  گردشگری  سیستم  دادیم،  مجوز 
برطرف  باید  که  است  مشکالتی  دارای 
که  است  العاده  فوق  استان  ظرفیت  شود 

بگیرد. قرار  توجه  مورد  باید 
وی عنوان کرد: اواخر مهرماه نمایشگاه 
شود،  می  برگزار  گردشگری  صنعت 
استان قم با توجه به اقبال خوب در حوزه 
توجه  مورد  کشور  درکل  باید  گردشگری 
دراین  نیز  خوبی  های  غرفه  و  بگیرد  قرار 

شود. برپا  نمایشگاه 
اعتباری  با  گردشگری  پروژه   15   
مرمت  دست  در  میلیارد   10 از  بیش 

ست   ا
گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
به  اشاره  با  قم  استان  دستی  صنایع  و 
میراث  بخش  در  گرفته  صورت  اقدامات 
فرهنگی گفت: ١5 پروژه با اعتباری بیش 
به  و  است  مرمت  دست  در  میلیارد   ١0 از 
به  ها  پروژه  این  واگذاری  و  مرمت  دنبال 
خوبی  خدمات  تا  هستیم  خصوصی  بخش 

شود . ارائه 

ارجمندی افزود: با مشکالتی در زمینه 
روبرو  فرهنگی  میراث  از  برخی  واگذاری 
سند  مشکل  شود  می  تالش  که  هستیم 
واگذارد  خصوصی  بخش  به  و  برطرف 
به  پناه  یزدان  خانه  نمونه  صورت  به  شود، 
بخش خصوصی واگذار شد که سبب رونق 

شد. آن 
قم  کهنه  بازار  ساماندهی  و  مرمت    

است   تاکید  مورد 
ما  مرمت  مهم ترین  کرد:  بیان  وی 
ها  سال  که  است  کهنه  بازار  ساماندهی 
برخی  است  سال  خیلی  و  بوده  متروکه 
مغازه ها تعطیل و رغبتی برای کار ندارند، 
هستیم،  بازار  این  بخشی  رونق  دنبال  به 
تاسیس  پارکینگ   ٣00 کهنه  بازار  ابتدای 
بازدید  برای  مناسبی  شرایط  که  شده 

است. شده  فراهم  گردشگر 
گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  قم  استان  دستی  صنایع  و 
استان  در  تاریخی  آثار  از  حفاظت  فرهنگ 
قم نسبت به استان های دیگر کمتر است، 
فرسوده  بافت  از  قم  مردم  کرد:  تصریح 
مردم  این هستیم  دنبال  به  و  ندارند  درآمد 
داشته  درآمد  قم  بازار  همین  کهنگی  از 
باشند، اگر مردم زندگی شان با بافت های 
مدافع  شود  می  سبب  بخورد  گره  تاریخی 

شوند. فرسوده  بافت 
قم  در  تاریخی  اشیای  هزار   6    

شود    می  ساماندهی 
اشیای  هزار   6 داد:  ادامه  ارجمندی 
تاریخی درقم داریم که ساماندهی آن آغاز 
این زمینه تشکیل شده در  ومخزنی که در 
موزه  دنبال مجوز  به  است،  نظیر  بی  ایران 
ها  موزه  چون  هستیم  مقدس  دفاع  ای 
گردشگری  زمینه  در  خوبی  بسیار  جاذبه 
دارند، رویکرد ما واگذاری است که در این 
به شهرداری  و موال صدرا  زمینه گنبد سبز 
به  را  کهک  بزن  قباد  حمام  و  شد  واگذار 

دادیم. دهیاری 
آثار  هستیم  این  دنبال  به  گفت:  وی 

فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود و 
ماه  به  توجه  با  باشیم،  داشته  نظارت  فقط 
مختلف  اقوام  عزاداری  برگزاری  و  محرم 

اقوام  سوگواره  برگزاری  پیشنهاد  قم  در 
آن  های  کمیته  و  فراهم  مقدمات  و  ارائه 
شود  برگزار  سوگواره  این  اگر  شد،  برگزار 
گردشگرهای خارجی برای دیدن آن به قم 

کرد. خواهند  سفر 
و  گردشگری  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
هیچ  کرد:  بیان  قم  استان  دستی  صنایع 
بافت  نیست  این  موافق  استان  در  کسی 
بافت  حوزه  باید  بلکه  برود  بین  از  فرسوده 

شود. نزدیک  اصالت  به 
  بیش از 10 میلیارد تومان تسهیالت 

به بخش صنایع دستی ارائه شد  
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  ارجمندی 
گرفته در صنایع دستی گفت: باید حمایت 
دستی  صنایع  حوزه  در  بیشتری  های 
تومان  میلیارد   ١0 از  بیش  باشیم،  داشته 
ارائه  دستی  صنایع  بخش  به  تسهیالت 

. شد
هستیم  این  دنبال  به  کرد:  تصریح  وی 
صنایع  فاخر  بازار  عنوان  به  بازارکهنه  که 
آن  حفظ  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  دستی 
٣00 مغازه  بازار شمسه  تاکید است،  مورد 

دارد که نصب پله برقی در حال انجام است 
ها  مغازه  فروش  شد  سبب  موضوع  این  و 
فروش  به  دو  منفی  طبقه  مغازه  صد  و  شد 

رفت.
گردشگری  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
یکی  گفت:  قم  استان  دستی  صنایع  و 
گیرند  می  شکل  ها  دالل  که  دالیلی  از 
گردشگری  زمینه  در  است،  ساختار  نبود 
ها  دالل  و  ندارد  وجود  مناسبی  ساختار 
مبارزه  و  کنند   می  فعالیت  زمینه  این  در 
با دالل ها سخت است چون شبکه محلی 
آنها  از  بسیاری  و  دارند  ای  تنیده  درهم 

هستند. زبان  عرب 
تفاهم  و  توافق  داد:  ادامه  ارجمندی 
برای  فرهنگی  میراث  سازمان  با  ای  نامه 
ایم،  بسته  دستی  صنایع  دائم  بازارچه 
میلیون ها زائر به استان قم می آید که در 
داریم  سوغات  مذهبی  گردشگری  زمینه 
تنوع  و  سالیق  براساس  مخاطبانی  که 
شود. می  ارائه  آن  های  ظرفیت  و  قیمت 
صنعت  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
قم  کرد:  خاطرنشان  قم  در  انگشترسازی 
به عنوان شهر ملی انگشتر انتخاب شده و 
را آغاز و  مهرماه دبیرخانه آن فعالیت خود 

► شود.   می  افتتاح 

مدیرکل میراث فرهنگی اظهار کرد:

● پرداخت ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن صنایع دستی قم   ●

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم دربازدید از دفتر روزنامه گویه مطرح کرد:

● فرهنگ سازی وآموزش ایمنی ترافیک باید ازکتاب ها ی درسی آموزش وپرورش آغازشود   ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اولرای اصالحی
کالسه  پرونده   139960330002001915 شماره   رای 
1398114430002002489 مربوط به تقاضای خانم فاطمه مهدوی فر مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره 1941/129اصلی واقع 

است.  بررسی  تحت  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه  بخش  در 
رای اصالحی

به  لذا مفاد رای صادر  تاکنون اجرا نشده  اینکه رای هیات  به  با عنایت  و  با توجه 
گردد:  می  اصالح  ذیل  شرح 

عادی  نامه  )مبایعه  شامل  ضمیمه  مستندات  و  شده  ارائه  تقاضانامه  به  توجه  با 
مالحظه  و   )418 صفحه   137 دفتر  پریشان  خدیجه  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
پاسخ وضعیت  و  و گزارش کارشناس  منتخب 6030 - 1401/5/9  نقشه ملک 
ثبتی 4463 - 1401/4/7 که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از 
نامه 110/31245 -  عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی 

تقاضا  مورد  بودن پالک  موات  بر عدم  مبنی  و شهرسازی  راه  اداره    97/11/27
اعالم داشته لذا مالکیت خانم فاطمه مهدوی فر به شناسنامه شماره 468 کدملی 
4370787483 صادره خدابنده فرزند علی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده به مساحت 87/30 مترمربع پالک شماره 1941/129 
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را به حدود 

زیر صادر می نماید.
شماال بطول 7/30 متر دیوار بدیوار قسمتی از پالک 1941/129/658 اصلی 

شرقا بطول 11/35 متر درب و دیواریست بشارع 12 متری
جنوبا در دو قسمت اول پخی است بطول 3 متر درب و دیواریست بتقاطع شوارع 
12 متری و 30 متری و دوم بطول 4/20 متر درب و دیواریست بشارع 30 متری 

غربا بطول 12/95 متر دیوار اشتراکی با قسمتی از پالک 1941/129 اصلی 
حقوق ارتفاقی ندارد. 

 رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. 
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  2/99ج/460  به شماره  2 اجرای احکام  مدنی قم  قم که در شعبه 
علیه  محکوم  احمدی،  مصطفی  علیه  گنجه  فرهادی  محبوبه  له  گردیده 
نیم  و  له  ریال در حق محکوم   610/000/000 پرداخت  به  محکوم است 
در  له  محکوم  دولت،  صندوق  حق  در  ریال   30500000 دولتی  عشر 
قبال بدهی محکوم علیه خط همراه به شماره 09128548019 به مبلغ 
به   09195197301 شماره  به  همراه  تلفن  خط  و  ریال   64/000/000
و  است  نموده  ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف  ریال   1500000 مبلغ 
الی   11 ساعت    1401/07/02 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
11/15 صبح به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می 

از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت 
مبلغ  بایست  می  گنندگان  شرکت  )که  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنًا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید. 
از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
نوبت  یک  گهی  آ این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در 

نمائید. مراجعه  واحد 
قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک - فرعی از 6526 
 -4 روحانی   – روحانی  بلوار  قم  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی 
زهرا  بنام  سومکه  درب  راست-  دست   2 فرعی  زداده(  قنبر  شهید   (  9 کوچه 
قاهری فرزند عباسعلی می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  عدم حضور 
لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده 
تحدیدحدود   1401/06/01 مورخ   1/5839 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا 
الی   8/30 ساعت    1401/07/10 مورخ   یکشنبه  روز   در  مذکور  پالک 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12
در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ثبت  اداره  با  اعتراض  از تسلیم  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )15586 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره 
 1401/06/05 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اجرای پروژه ضلع شرقی حرم مطهر در مدت ۴2 ماه
طراحی ۱۱۰ هزار مترمربع 

زیربنا و ۱۶۰۰ جای پارک برای 
پارکینگ شرقی

پروژه  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمسیون  رئیس 
با  گفت:  و  کرد  اعالم  پیمانکار  انتخاب  مرحله  در  را  شرقی  پارکینگ 
تحویل زمین به پیمانکار، حدود 42 دو ماه اجرای پروژه زمان برده و 

بود. خواهد  پروژه  زیربنای  مترمربع  هزار   ١١0 از  بیش 
سید محمدحسین دهناد در گفتگو با شهرنیوز، از آغاز پروژه پارکینگ 
شرقی حرم به زودی خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه در چند سال 
که  بود  رهاشده  نامطلوبی  به صورت  حرم  شرقی  پارکینگ  گذشته 
در  و  انجام شده  پارکینگ  این  و طراحی  مطالعات  امسال  خوشبختانه 

هستیم. پیمانکار  و  سرمایه گذار  انتخاب  مرحله 
73 طرح دارد،  از سال  وی خاطرنشان کرد: ضلع شرقی حرم مطهر 
از  اما  است  طرح شده  اجرای  مانع  اختالف هایی  و  چالش ها  اما 
آن  اولویت دار  مطالبه  یک  به عنوان  ششم  شورای  شکل گیری  ابتدای 
را پیگیری شده و هم اکنون به مرحله انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار 

است. رسیده 
رئیس کمسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم، فضای 
بر  گفت:  و  قرارداد  موردبررسی  را  شرقی  پارکینگ  پروژه  در  پارک 
و  تعیین شده  پارک  جای   1600 از  بیش  انجام شده،  طراحی  اساس 
شرایط  در  شهر  مرکزی  هسته  از  بخش  این  شهری  زیباسازی  ازنظر 

گرفت. خواهد  قرار  مطلوبی 
کرد:  بیان  شرقی  پارکینگ  کاربری های  به  اشاره  با  پایان  در  دهناد 
و  اتوبوس ها  برای  پایانه  طبقه  یک  پارکینگ،  سه طبقه  پروژه  این  در 
تاکسی ها و یک صحن زیبا به نام صحن کریمه در نظر گرفته شده که 

شود. اجرا  شکل  بهترین  به  امیدواریم 

رییس اتاق بازرگانی قم:
نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت 

کشور در قم تکمیل شود
رییس اتاق بازرگانی قم با اشاره به ظرفیت باالی این استان در زمینه 
فرش  تخصصی  نمایشگاه  سایت  تکمیل  گفت:  دستبافت،  فرش 

شود. عملیاتی  باید  قم  در  کشور  دستبافت 
حضور  با  که  قم  اداری  شورای  جلسه  حاشیه  در  خاکی  ابوالفضل 
کرد:  بیان  سخنانی  طی  شد،  برگزار  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
اما تاکنون پروژه  باوجود قطعی بودن احداث این سایت نمایشگاهی 
استهالک  و  نرسیده  نهایی  نتیجه  به  اداری  سیستم  ازنظر  واگذاری 

داشت. خواهد  پی  در  را  بیت المال  سرمایه  زودرس 
 112 افزایش  شاهد  گذشته  سال  یک  در  اینکه  بابیان  ادامه  در  وی 
درصدی در صادرات قم بوده ایم، ادامه داد: تالش در تکمیل ظرفیت 
نرخ  هرچند  منصوبه  ماشین آالت  و  موجود  صنایع  توسعه ای  و  خالی 
کشور  متوسط  از  درصد   14 استان  در  تولید  خطوط  از  بارگیری 
مطلوب تر است اما هنوز 36 درصد ظرفیت بالقوه وجود دارد که میت 

کرد. فعال  را  آن  محور"  صادرات  نگرش"  با  وان 
را  خارجی  و  داخلی  جدید  سرمایه های  از  حمایت  اهمیت  خاکی 
سرمایه گذاری  تخصصی  شهرک  ایجاد"  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه 
این  برتری در  تعریف شده می تواند محرک  با استانداردهای  خارجی" 

شود. محسوب  راستا 
وی تصریح کرد: فعال کردن بانک های خصوصی در استان و ترغیب 
آن ها در افزایش نرخ  مصارف به منابع به نحوی که حداقل 50 درصد 
 16 استان  بانک   33 از  زیرا  شود،  داده  تسهیالت  استان  در  منابع 
دایره  از  و  دارند  قرار  بانک ها  هماهنگی  کمیسیون  از  خارج  بانک 
در  استان  و حق  مالی دولت خارج عمل می کنند  پولی  سیاست های 

است. شده  سلب  استان  بالقوه  دارایی  و  ثروت  بازیابی 

خبـر
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آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 به شماره شهربانی 573 م 98 ایران 16 مربوط به پرونده 

 140104030011000558 کالسه 
متعهد:   140100590 بایگانی  شماره  با   140104030011000558 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
رسول عبدی پور - متعهدله: خدیجه دهقان منگاباد ،مستند سند ازدواج: شماره سند: 2157 ، تاریخ سند: 
1389/04/12 دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 30 شهر قم استان قم یک دستگاه خودروی سواری پژو 
405 به شماره شهربانی 573 م 98 ایران 16 با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ بهران لنگرود به آدرس جاده 

قدیم کاشان متعلق به آقای رسول عبدی پور بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو:

شاسی:  شماره   –  1393 مدل   – خاکستری  رنگ   –  GLX XU7  –  405 پژو   - سواری  خودرو 
124K0356017 موتور:  شماره   NAAM01CA9EK633845

توضیحات مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری: برابر استعالم از سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 
بیمه مرکزی خودرو فوق در حال حاضر فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می باشد. شاسی عقب ، گلگیرهای عقب 

دو طرف دارای اثار ضربه می باشد، زاپاس چرخ و آچار چرخ دارد. سپر عقب شکسته ، صندلی ها دارای روکش 
نیاز به تعویض می باشد. الستیک های جلو  پارچه ای فرسوده می باشد، 2 حلقه الستیک عقب مستهلک و 
دارای 50 درصد آج می باشد. قسمت های بدنه دارای رنگ و سقف و درب صندوق ، درب های جلو و عقب 

سمت چپ دارای آثار سوختگی می باشند. 
کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ 1/350/000/000 ریال )یکصد و سی و پنج میلیون 

تومان( ارزیابی  نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1401/06/22 در اداره اجرای اسناد 
رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک 

قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
شروع  تومان(  میلیون  پنج  و  سی  و  )یکصد  ریال   1/350/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی 

965108576100000002171323512006 می باشد )حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و رقابت 
در مزایده را دارد می بایست 10 درصد را پرداخت نمائید ( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به 
حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم 
از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق 
کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است که فیش 

واریزی می بایست بنام شرکت کننده در مزایده باشد. 
تاریخ انتشار آگهی: 1401/06/05

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

◄   مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
به  نسبت  قم  در  آموزان  دانش  حضور  حجم  گفت:  قم 
به شدت  ما  و  زیاد است  آموزشی موجود بسیار  فضاهای 
ساز  مدرس  خیران  مشارکت  با  مدارس  احداث  به  نیاز 

هستیم. قم  در 
گویه)قراچورلو(،   روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 

گویه  روزنامه  دفتر  از  بازدید  در  اجتهادی  احمدرضا 
این  بیان  با  گرفت،  صورت  دولت  هفته  با  همزمان  که 
مشاور  و  اجرایی  پیمانکار  مدارس  نوسازی  اداره  که 
از  داشت:  اظهار  باشد،  می  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
در  آموزشی  فضای   700 از  بیش  تاکنون  انقالب  ابتدای 
و  ها  کانون  مدارس،  شامل  که  شده  احداث  قم  استان 
مجموعه  تاکنون   78 سال  از  و  باشد  می  ها  نمازخانه 

گرفت. شکل  قمی  ساز  مدرسه  خیران 
قم   استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
مختلف  های  شکل  به  خیر   330 به  قریب  داشت:  بیان 

داشتند.  مشارکت  سازی  مدرسه  های  پروژه   139 در 
وی ادامه داد: امروز در بیش از 70 درصد پروژه های 
مدرسه سازی خیران حضور دارند. و ما شروع کارمان با 

خیران صورت می گیرد. 
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
درصد   40 از  بیش  تاکنون  انقالب  ابتدای  از  افزود:  قم 

دادند. انجام  خیران  را  ها  پروژه 
ما  اصلی  مشکل  زمین  تامین  که  این  بیان  با  وی 
از  اموزشی  های  زمین  درصد   99 داشت:  ابراز  است، 
تامین زمین در قم  ما مشکل  و  تامین شده  سوی خیران 

به احداث فضاهای  نیاز  داریم. برخالف تصور، هنوز قم 
دارد.   آموزشی 

آموزشی  کاربری  با  های  زمین  داد:  ادامه  اجتهادی 
در  پردیسان  الدین،  زین  قدس،  شهرک  در  موجود 
های  هزینه  طرفی  از  است.  شهرسازی  اداره  اختیار 

نیست. دولت  ید  در  این  و  است  باال  نیز  شهرداری 

سیستم  سازی  استاندارد  درحال  کرد:  عنوان  وی 
سال  برای  درس  کالس  هزار   300 سرمایی  و  گرما 
گیرد  صورت  میزان  این  اگر  هستیم.  جاری  تحصیلی 
استاندارد سازی  برای  نیز  700 کالس درس دیگر  هنوز 

مانند.  می  باقی 
این مدیر کل افزود: هزار کالس درس در قم سیستم 

سرما و گرمایی آن استاندارد می باشد.

رایگان  قیر  تامین  تاکنون   94 سال  از  کرد:  بیان  وی 
کردیم  شروع  را  قم  مدارس  بام  ایزوگام  و  آسفالت  برای 
 1400 سال  سهمیه  از  آسفالت  تن  هزار   14 امروز  و 

گیرد.  می  صورت 
میلیارد   360 حاضر  درحال  کرد:  تصریح  اجتهادی 
دیگری  اعتبار  همچنین  و  ایم  کرده  اعتبار  تامین  تومان 

بگوییم  توانیم  می  و  شد  تزریق  کل  اداره  به  جدیدا  نیز 
اتفاق های خوبی در تامین تجهیزات مدارس قم امسال 

افتاد.  خواهد 
داشت:  بیان  قم  استان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر 
که  باشد  می  احداث  درحال  قم  در  اموزشی  پروژه   40
بیش  دهد.  می  اختصاص  خود  به  را  مربع  متر  هزار   80
بهره  به  جاری  تحصیلی  سال  طی  اموزشی  پروژه   20 از 

رسد.  می  برداری 
وی عنوان داشت: تجهیز و احداث مدارس در بخش 
پروژه  چندین  گیرد.  می  صورت  قوت  با  نیز  قم  های 
برداری  بهره  به  زودی  به  که  دارد  ها  به بخش  اختصاص 

رسند. می 
دهم   2 و   4 قم  در  آموزشی  فضای  سرانه  افزود:  وی 
از میانگین کشوری  باشد که  اموز می  ازای هر دانش  به 
یک عدد کمتر است. این به دلیل مهاجرپذیری قم و زاد 

باشد.  می  قم  بیشتر  ولد  و 
 20 از  بیش  کالسه   12 مدرسه  هر  اجتهادی  گفته  به 
میلیارد   380 فقط  و  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
به  شدت  به  ما  شود.  می  تامین  خیران  از  آن  تومان 

داریم.  نیاز  مدارس  در  خیران  حضور 
وی ادامه داد: امسال حجم دانش آموز در قم نسبت 
به سال گذشته 10 هزار نفر بیشتر شده است و این نیاز 
آموزشی  فضای  احداث  و  بیشتر  های  هزینه  تامین  به 

دارد. 
آموز  دانش  45هزار  تا   40 ما  افزود:  کل  مدیر  این 
میانگین  برابر   4 میزان  این  که  داریم  قم  در  اتباع 

است.  کشوری 
در  آموزان  دانش  درصد  پنج  فقط  داد:  ادامه  وی 
و  کنند  می  تحصیل  قم  در  مابقی  و  هستند  روستاها 
روستایی  مدارس  هستند.  دوشیفته  قم  مدارس  بیشتر 

اند. شده  استانداردسازی  تماما  ما 
آموزشی  فضای   27 رتبه  قم  کرد:  تصریح  اجتهادی 
اندازه  تا چه  در کشور را دارا است و این نشان می دهد 
احداث  برای  آنان  مشارکت  و  کمک  و  خیران  حضور  به 

است. نیاز  قم  در  آموزشی  فضاهای 
داد  امید  دیدار  این  در  نیز  گویه  روزنامه  مدیر مسئول 
اموزان  دانش  و  مدارس  از  بیشتر  خبرهای  انتشار  با  که 
بیشتر  بتوان  را  مدارس  در  خیران  حضور  اهمیت  قمی، 

► و نظر جامعه رساند.     به سمع 

دریاباری سید محمد حسین     ◄
رسانه  مدیران   از  شماری  پنجشنبه  روز  فرهنگی  میراث  کل  مدیر   
مناسبت  به  خبری  نشست  برگزاری  جهت  را  قم  استان  خبرنگاران  و 
پناه  تاریخی یزدان  هفته دولت دعوت کرد. این نشست خبری در خانه 
و  تاریخی  بناهای  از  حفاظت  و  حراست  که  جایی  آن  از  گردید.  برگزار 
مسئول  این  است،  متفاوت  مختلف  دالیل  به  ها  استان  در  گردشگری 
فرهنگ  قم،  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
پایین  از بافت تاریخی را نسبت به استان های دیگر  حفاظت و حراست 

برای تشریح  این فرهنگ شده است. وی  افزایش  تر دانست و خواستار 
افزاید:  می  دارد  فوایدی  چه  تاریخی  و  فرهنگی  بافت  که  فرهنگ  این 
افرادی در قم هستند که می گویند نودر باید گرفت و زیر بافت تاریخی 
آن  عبارت  این  مفهوم  و  معنا  بسازیم.  ساختمان  طبقه  چند  و  بزنیم  را 
خبری  کنفرانس  دارد؟  ما  برای  ای  فایده  چه  تاریخی  ابنیه  که  است 
و  مطالب  وی  بیانجامد.  طول  به  ساعت  دو  بود  قرار  ارجمندی  آقای 
گزارش هایی را که در اوراق متعدد یادداشت کرد ، نشان می داد برای 
شد.  هم  گونه  همین  و  انجامد  می  طول  به  ها  ساعت  آن  کردن  بازگو 
بحث  به  را  ربع  و  ساعت  یک  فرهنگی  میراث  مدیرکل  که  معنی  بدین 
اختصاص  شود  انجام  باید  که  کارهایی  و  شده  انجام  کارهای  درباره 
دقیقًا  است.  نمانده  باقی  خبرنگاران  پرسش  برای  فرصتی  دیگر  داد. 
ایشان  گردید.  تبدیل  درس  کالس  به  خبری  نشست  گفت  توان  می 
رسانه ها  در  تا  کردند  یادداشت  را  مهم  نکات  هم  خبرنگاران  و  گفتند 
ارتباط  باید پذیرفت خبرنگاران و اصحاب رسانه بیشترین  بازتاب دهند. 
در  هم  فراوانی  های  دیده  و  دارند  بسیار  های  شنیده  دارند.  مردم  با  را 
بعضی  اند.  صاحب نظر  و  متخصص  اموری  در  ها  آن  از  برخی  آن.  کنار 
مختلف  حوزه های  در  ساعت  چندین  روز  طول  در  نگاران  روزنامه  از 
مطالعه می کنند. سر جمع می توان گفت این ها می توانند نگاه مردم 
و نگاه خویش را درباره سه مقوله مهم ابراز و اظهار نمایند، آن سه مقوله 
چه  که  دستی  صنایع  بالخره  و  گردشگری   ، فرهنگی  میراث  از  عبارتند 

سازمان  که  داشتند  انتظار  بسیاری  شاید  ؟  دارد  جامعه  برای  فوایدی 
شده  تبدیل  وزارت  به  دستی  صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
نداریم  اطالعی  ما  باره  این  در  دقیقًا  باشد  شده  دگرگون  باید  اوضاع 
تاریخی  ابنیه  و  اهمیت گردشگری  اما  یا خیر؟  افتاده  اتفاقی  که چنین 
و  شده  ارزیابی  مهم  کشورها  از  بسیاری  در  صنایع دستی  باالخره  و 
گردشگری  از  محرومند  معادن  بسیاری   و  گاز  و  نفت  از  که  کشورهایی 
فروشندگان  از  بهتر  و  بیشتر  شاید  و  داشته  نگاه  پویا  را  خویش  اقتصاد 
شود  می  گفته  کرد  توجه  باید  موضوع  یک  به  نمونه  .برای  گاز  و  نفت 
است  درآمد  اساس  بر  باشد  می  گردشگری89  در  ایران  کشورمان  رتبه 
که به کمتر از 10 میلیارد دالر رسیده است. تا قبل از شیوع کرونا سهم 
بوده  دالر  میلیارد   12 جهان  در  دالر  میلیارد   1500 مجموع  از  ایران 
در  گردشگری  صنعت  از  کشورمان  درآمد  که  معناست  بدین  این  است. 
درآمد  از  ایران  سهم  بدانیم  باید  اما  است.  دهم  یک  ترکیه  با  مقایسه 
جهانی در حوزه گردشگری یک درصد است. کشورمان در اوج پذیرش 
در  گردشگری  صنعت  رسیده.  هم  جهان  در   35 رتبه  به  گردشگری 
کند  می  دنبال  را  فرعی  هدف  چند  و  اصلی  هدف  چند  کشورها  همه 
هدف  درآمدزایی.  و  آوری  ارز  زایی،  اشتغال  از  عبارتند  اصلی  هدف 
صنایع  رونق   ، اقتصادی  های  فعالیت  رونق  گردشگری.  صنعت  فرعی 
پر  کشورهای  است.  المللی  بین  های  همکاری  گسترش  و  داخلی   ،
تایلند   ، اسپانیا  آمریکا،  از  عبارتند  جهان  در  گردشگری  حیث  از  درآمد 
این است  این حوزه  از مسئوالن  اساسی  فرانسه، حال پرسش  و  ، چین 
عوامل  اگر  نمی شود؟   برداشته  موثر  های  گام  زمینه  این  در  چرا  که 
آقای  رسد  می  نظر  به  شود؟  نمی  برطرف  چرا  دارد  وجود  مزاحمی  
قضایا  ودرست  داند  می  را  مباحث  و  یافته  را  کالم  جان  ارجمندی 
را  موانع  چرا  که  این  اما  است.  مسلط  اوضاع  بر  و  کند  می  تحلیل  را 
این جمع وقتی  درنشست خبری تحلیل نمی کنند ؟ ما نمی دانیم. در 
آن  به  توجه مردم  از چرایی عدم  و  از اهمیت گردشگری پرسش شد  که 
را  نکته  این  شود.  سازی  فرهنگ  باید  که  گویند  می  آمد  میان  به  سخن 
فرهنگ  باید  کسی  چه  اما  شود  سازی  فرهنگ  باید  که  دانند  می  همه 
مطرح  را  آن  فرهنگی  میراث  مدیرکل  که  نکاتی  از  یکی  کند؟  سازی 
کشومان  های  شهر  در  که  است  این  وآن  است  درست  حق  به  و  کرده 
تبلیغات  بدون  که  داریم  فراوانی  مسافران  مشهد  و  قم  مانند   ، ایران 
حرم  به  ایران  مردم  مندی  عالقه  بخاطر  یعنی  کنند.  می  پیدا  حضور 
 . السالم  علیه  امام رضا  و در مشهد  و مسجد جمکران  حضرت معصومه 
این موضوعات در رسانه ها نیست.  تبلیغ کردن  به  نیازی  دراین شهرها 
خواهند  جا  آن  به  مردم  تبلیغات  بدون  و  دارد  اعتقادی  جنبه  ها  این 
از  باید  ها  نوع جاذبه  هر  برای  کشورمان  دیگر  استان های  در  ولی  رفت 
مردم  تا  داد  انجام  گسترده  و  فراوان  تبلیغات  مختلف  رسانه های  طریق 
چیزی  هر  تبلیغ  برای  کنند.   سفر  آنجا  به  استان  آن  جذابیت  برای 
به  شهرها  این  اما  طلبید.  گردشگر  تا  خواهد  می  هنگفتی  های  هزینه 
اما  نیست  هزینه  و  تبلیغ  هیچ  به  نیازی  دارند  که  آیینی  اهمیت  دلیل 
خصوص  این  در  مشهد  البته  کرد  کاری  باید  زوار  و  مسافر  ماندن  برای 

آن  تا  نداشت.  بر  این زمینه گام مهمی  اما قم در  بود  العاده موفق  فوق 
مسئوالن داریم  اطالع  ما  که  جایی 

برای  را  شرایطی  کوشیدند  همواره  شهرداری  در  شهری  مدیران  و   
چندان  ها  زیرساخت  و  امکانات  ظاهرًا  .اما  کنند  فراهم  مسافر  ماندن 
هم  آن  خبری  نشست  این  در  ها  زیرساخت  نبود  به  که  نیست  مطلوب 
اماکن  و سایر  پنج ستاره  ، هتل  نبود تخت کافی  که  آن ها  به مهمترین 
ارجمندی  آقای  که  ای  نکته  است.  شده  اشاره  نیز   ، است  معمولی 
ابنیه  و  گردشگری  مهم  مراکز  مجموعه  کردن  واگذار  پرداخته  بدان 
زیادی  های  بخش  کردن  واگذار   . است  خصوصی  بخش  به  تاریخی 
شود  می  محسوب  موفقیت  یک  خصوصی  بخش  به  دولتی  مراکز  از 
مناسب  گذاری  سرمایه  با  را  مراکز  این  بتواند  خصوصی  بخش  اگر 
ایجاد  اشتغال  این رهگذر  از  و  کند  تبدیل  مردم  آمد  و  رفت  برای  محلی 
که  است  جا  این  اساسی  سوال  شود.  می  محسوب  موفقیت  یک  کند 
الزم  گذاری  سرمایه  آیا  است؟  گرفته  صورت  مبنایی  چه  بر  واگذاری 
صورت گرفته این اماکن از حالت رکود بیرون آمده اند و مردم از آن ها 
عوامل  که  بود  این  ارجمندی  آقای  از  گویه  پرسش  کنند؟  می  استقبال 
مانند  استانی  تاریخی در  ابنیه  و  دخیل در اهمیت نشمردن گردشگری 
نکات  به  اما  کرد  ارزیابی  مهم  و  اساسی  را  پرسش  این  وی  چیست؟  قم 

عمومی  اذهان  روشن  برای  ما  نکرد.  ای  اشاره  آن  دقیق  پاسخ  و  اصلی 
دیگر  های  استان  در  کنیم.  می  اشاره  نکته  یک  به  مسئوالن  اجمااًل  و 
داده  افرادی  به  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  مراکز 
وبومی  جا  آن  ساکن  و  جا  همان  اهل  نسبی  برتخصص  عالوه  شده 
غالب  ندارد  وجود  امکان  این  بودن  مهاجر  دلیل  به  قم  در  اما  هستند 
آیند  می  قم  به  مختلف  جاهای  از  حوزه  دراین  قم  استان  مدیران 
صنایع  و  گردشگری   ، فرهنگی  میراث  وزارت  که  است  این  ما  پیشنهاد 
باشند  کسانی  از  مجموعه  این  عوامل  همه  تا  گرفته  مدیرکل  از  دستی 
بر  عمیقی  تاثیر  روانی  لحاظ  به  شک  بدون  امر  این  زیرا  اند  قمی  که 
مدیرکل  که  دیگری  نکته   . گذارد  می  آن  به  بخشیدن  رونق  و  نگهداری 
به  ما  که  است  این  اند  کرده  اشاره  فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع 
هم  موضوع  این  هستیم  قم  در  سالمت  گردشگری  حوزه  تقویت  دنبال 
کسانی  و  ها  توریست  جذب  با  بتواند  کشورمان  اگر  است.  مهم  بسیار 
پیشرفت هایی که  به دلیل  اطراف  از کشورهای  دارند  به درمان  نیاز  که 
کشور  سایر  به  نسبت  هم  امکانات  و  دارد  پزشکی  حوزه  در  کشورمان 
های  کشور  مردم  به  مناسب  خدمات  تواند  می  ،هم  است  تر  ارزان  ها 
همسایه بدهد وهم از این طریق کم و بیش به رونق اقتصادی نیز منجر 

► شود.    

 در بازدید از دفتر روزنامه گویه عنوان شد؛

● قم به شدت به مشارکت خیران مدرسه ساز برای جبران کمبود فضای آموزشی نیاز دارد    ●

● پیشنیازها و بایسته ها ی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم     ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402
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حسینی  اربعین  تا  روز   20 که  حالی  در     ◄
پیاده  آیین  برگزاری  برای  تکاپوها  مانده  باقی 
یافته  افزایش  چشمگیری  بطور  اربعین  روی 
در  گذشته  های  هفته  در  گویه  روزنامه  است. 
به  کمک  در  قم  مهم  نقش  به  هایی  گزارش 
کرده  اشاره  عراق  در  اربعین  میلیونی  زیارت 
موکب  محوریت  با  قم  استان  های  موکب  بود. 
در  فراوانی  سهم  معصومه)س(  حضرت  حرم 
تسهیل زیارت و رفاه حال عاشقان کربالء دارند 
خدمات  کشورمان  مردم  از  انبوهی  اذعان  به  و 
موکب های استان قم از تراز و کیفیت متفاوتی 
برخوردار  ها  فوریت  تأمین  و  رسیدگی  جهت  از 
شامل  غذا  و  آب  بر  عالوه  موارد  این  است. 

شود. می  نیز  درمانی  خمات 
اسالمی  کشورهای  زائران  ارادت  اظهار 
حضرت  مقدس  آستان  متبرک  های  پرچم  به 
روی  پیاده  مسیر  در  بیت)ع(  اهل  کریمه 
رویداد  این  جذاب  های  جلوه  از  یکی  اربعین 

است. جهانی 
جلسات  و  ها  ریزی  برنامه  منظور  این  به 
مسئوالن  حضور  با  قم  و  تهران  در  متعددی 
است.  شده  برگزار  اربعین  مردمی  فعاالن  و 
معاون  ها  هماهنگی  این  از  نمونه  آخرین  در 
در  قم  در  حضور  با  جمهور  رئیس  اجرایی 
اربعین  مردمی  فعاالن  گردهمایی  هفتمین 
جمکران  مقدس  مسجد  بقیع  شبستان  در  که 

کرد. شرکت  شد  برگزار 
امام  زائران  به  خدمت  اینکه  به  اشاره  با  او 
کرد:  اظهار  است،  بزرگ  روزی  یک  حسین)ع( 

ملت  ما  سلیمانی،  قاسم  شهید  فرموده  طبق 
هستیم. حسین)ع(  امام 

وی با بیان اینکه ملت امام حسین)ع( بودن 
به مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود، عنوان 
نقشه های  تمام  حسین)ع(  امام  ملت  کرد: 

می کند. آب  بر  نقش  را  اسالم  دشمنان  شوم 

به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
خاک  فتح  منظور  به  نیز  داعش  تشکیل  اینکه 
به  تروریستی  گروه  این  کرد:  مطرح  نبود، 
حسینی)ع(  امام  تفکر  بردن  بین  از  منظور 
تفکر  اینکه  بیان  با  وی  بود.  آمده  وجود  به 
ظهور  بسترسازی  مسیر  در  حسینی)ع(  امام 
خاطرنشان  بود،  خواهد  حجت)عج(  حضرت 
آزاداندیشان  تمام  اجماع  نقطه  اربعین  کرد: 
نتیجه  در  است  جهان  عدالت خواهان  و 
بسترسازی ظهور نیز از مسیر اربعین می گذرد.
فرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  مرتضوی 
شد،  خواهد  جهانی  فرهنگ  اباعبدالله)ع(، 
امروز  افرادی که  و  تصریح کرد: فعاالن مردمی 
این فرهنگ گام برمی دارند در تحقق  در مسیر 

است. اساسی  نقش  هدف  این 
بود  قرار  اربعین  حرکت  اگر  داد:  ادامه  وی 
منابع  نیازمند  قطعا  شود،  دنبال  دولت  توسط 
اما  بودیم،  اداری  بسیار  تشکیالت  و  بسیار 
امام  به  ارادت  و  عشق  با  تنها  و  مردم  توسط 
می شود. دنبال  شکل  بهترین  به  حسین)ع( 

اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
این دولت، دولت امام حسین)ع( است، یادآور 

امام  مسیر  در  حسینی)ع(  امام  دولت  شد: 
جلسه  چندین  در  و  می دارد  بر  گام  حسین)ع( 

بوده اند. اربعین  مقوله  پیگیر  جمهور  رئیس 

با اشاره به اینکه امکان مدیریت و اداره  وی 
بیان  ندارد،  وجود  حاکمیت  توسط  اربعین 

تبدیل  عمومی  معارف  به  اربعین  امروز  کرد: 
مسیر  این  در  مردمی  فعاالن  و  است  شده 

داشته اند. اثرگذاری  بسیار  تالش های 

در  حسینی)ع(  شور  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
کرد:  ابراز  است،  دنیا  تمام  در  گسترش  حال 

مذهبی  تشکل های  آینده  سنوات  در  باید 
افراد  این  تا  دهیم  تشکیل  نیز  را  اتوبوس رانان 
گام  مسیر  این  در  اباعبدالله)ع(  به  عشق  با 

اربعین  زائرین  نقل  و  حمل  مشکالت  و  بردارند 
شود. برطرف 

به  سیزدهم  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اهتمام  زیرساخت ها  تامین  و  مشکالت  رفع 
به  نسبت  نگرانی ها  داشت:  اظهار  دارد،  ویژه 
چراکه  دارد  وجود  نیز  دولت  در  امسال  اربعین 
اولین اربعین پس از کرونا، حرکت خانوادگی با 
 ... و  از حد هوا  تعطیلی مدارس، گرمای بیش 

است. کرده  حساس  را  امسال  شرایط 
جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  اظهارات 
سازماندهی  در  قبلی  تجربیات  دارای  که 
و  معنوی  نگاه  آنکه  ضمن  است  اربعین  امور 
آرمانگرایانه دولت را به مقوله اربعین نشان می 
می  اثبات  را  زائران  به  خدمت  و  اهتمام  و  دهد 
مسیر  این  در  مهمی  های  نگرانی  از  اما  نماید 

کند. می  حکایت 
به  سفر  تسهیل  و  تشویق  بلکه  و  بینی  پیش 
ایرانی  زائر  میلیون   5 حضور  تحقق  برای  عراق 
نامطلوب عراق  زیرساخت های  و  با وجود گرما 
ها  بخش  همه  توجه  مورد  باید  اکنون  هم  از 
باشد. استقبال  خصوصا موکب های استان قم 
حضرت  حرم  های  موکب  از  مردم  استفاده  و 
زیاد  بسیار  جمکران  مسجد  و  معصومه)س( 
اتکایی  قابل  مکان  و  مأمن  را  آنها  که  است چرا 
می  سالم  خدمات  دریافت  و  استراحت  برای 
بیشتری  بسیار  امکانات  باید  رو  این  از  دانند 
تا  نمود  بسیج  گذشته  ادوار  همه  به  نسبت  را 
در جریان حضور زائران در مسیر زیارت اربعین 
روی  بر  اقشار  از  بسیاری  که  چرا  نشد  غافلگیر 
استان  خصوصا  کشورمان  های  موکب  خدمات 

► کنند.   می  حساب  قم  شهر  و 

● لزوم بسیج گسترده موکب های قم برای غافلگیرنشدن از انبوه زائران اربعین    ●

قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست      ◄
قرار  مدنظر  را  شهری  اتوبوس های  درآمدزایی  وضعیت 
تنها  اولیه،  سرمایه گذاری  از  غیر  امروز  گفت:  و  داد 
بلیت  فروش  توسط  جاری  هزینه های  از  درصد   20
شهری  مدیریت  توسط  هزینه ها  مابقی  و  می شود  تأمین 

می شود. پرداخت 
اتوبوس رانی  ناوگان  فعالیت  به  اشاره  با  نیک  علی 
سازمان  فعال  اتوبوس های  تعداد  داشت:  اظهار  قم  در 
است؛  متفاوت  سازمان  موجود  اتوبوس های  تعداد  با 
قم  شهر  در  اتوبوس  دستگاه   300 از  بیش  به نحوی که 
اتوبوس ها  این  از  160 دستگاه  وجود داشته ولی حدود 

هستند. فعال 
مالی،  عدیده  مشکالت  علیرغم  اینکه  بیان  با  وی 
 1400 تا   97 سال های  در  اتوبوس  خوب  خریدهای 
اتوبوس  خرید  در  برتر  شهرهای  جزو  قم  و  شد  انجام 

اتوبوس رانی  ناوگان  خریدها،  این  با  تقریبًا  افزود:  بود، 
رسید؛  سال  دو  از  کمتر  عمر  به  و  شد  نوسازی  قم 
اتوبوس های  بود  خریداری شده  که  هم  اتوبوس  تعدادی 

شد. اورهال  و  بازسازی  که  بود  مدل پایین 
ادامه  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
به  نسبت  قم  اتوبوس رانی  ناوگان  نوسازی  مسئله  داد: 
از لحاظ داشتن  و  شهرهای دیگر پیشرفت خوبی داشت 
این  در  کشور  برتر  شهرهای  جزو  قم  اتوبوس،  تعدادی 

است. زمینه 
ناوبری  کل   98 سال  از  قبل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بخش  که  می شد  اداره  خصوصی  بخش  توسط  سازمان 
حاضر  دیگر  سرسام آور  قیمت های  افزایش  با  خصوصی 
گفت:  دهد،  کار  ادامه  بلیت ها  قیمت  این  با  نشد 
از  درصد   20 تنها  اولیه،  سرمایه گذاری  از  غیر  امروز 
می شود  تأمین  بلیت  فروش  توسط  جاری  هزینه های 

پرداخت  شهری  مدیریت  توسط  هزینه ها  مابقی  و 
. د می شو

دپو  هم اکنون  اتوبوسی  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  نیک 
و آماده به کار بوده که تعداد قابل توجهی است و سازمان 
کند،  فعال  را  اتوبوس ها  که  دارد  آمادگی  اتوبوس رانی 
برای  مشارکت  اوراق  مبلغی  هم  امسال  شد:  یادآور 
دارد  قرار  کار  دستور  در  و  پیش بینی شده  اتوبوس  خرید 
اتوبوس رانی  خطوط  به  را  اتوبوس  تعدادی  بتوانیم  که 

شود. رفع  خطوط  در  اتوبوس  کمبود  تا  کنیم  تزریق 
اتوبوس های  تعداد  این سؤال که چرا  به  پاسخ  وی در 
عنوان  است  متفاوت  موجود  اتوبوس های  با  فعال 
تعدادی  دارد؛  وجود  علت  دو  مسئله  این  برای  کرد: 
نوسازی  هنوز  قیمت ها  افزایش  دلیل  به  اتوبوس ها  از 
میلیون   250 قرارداد   99 سال  به نحوی که  است،  نشده 
اکنون  اما  شد،  منعقد  اتوبوس ها  اورهال  برای  تومانی 

اتوبوس  هر  بازسازی  برای  تومان  میلیارد  یک  از  بیش 
اتوبوس  خرید  اینکه  به  توجه  با  و  کنیم  پرداخت  باید 
تعامل  با  را  اتوبوس ها  نوسازی  نیست  ما  کار  دستور  در 

می بریم. پیش 
اضافه  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
اتوبوس  دستگاه  هر  ازای  به  اینکه  بعدی  مسئله  کرد: 
تومان هزینه  میلیون  روزانه دو  فعال می شود  که در شهر 
می شود،  ماه  یک  در  تومان  میلیون   60 که  دارد  جاری 
اتوبوس،  هر  برای  راننده  میلیون  نیم  و  دو  هزینه 
گازوییل  و  بیمه  لوازم یدکی،  تعمیرات،  هزینه های 
هر  برای  اتوبوس رانی  ناوگان  در  اصلی  هزینه های  از 
اتوبوس داخل شهر هرماه  اما درآمد یک  اتوبوس است، 
کمتر از 30 میلیون بوده و در برخی از خطوط این مبلغ 
و مابقی هزینه توسط  تومان هم نمی رسد  10 میلیون  به 
حمل ونقل  بتوانند  مردم  تا  می شود  تأمین  قم  شهرداری 

باشند. داشته  ارزانی  و  آسان 
وی با بیان اینکه سعی سازمان بر این بوده که فاصله 
داشت:  اظهار  شود،  کم  ایستگاه ها  به  اتوبوس ها  ورود 
برسانیم،  دقیقه   10 زیر  به  را  فاصله  این  بتوانیم  اگر 
نیازمند  مسئله  این  که  بوده  کشور  در  آل  ایده  آماری 
باید کمک کند  کمک مالی است که هم مدیریت شهری 
به  قابل توجهی  عدد  ماهانه  و  است  انجام  حال  در  که 
ورود  نیازمند  هم  و  می کند  تزریق  اتوبوس رانی  سازمان 
شهرهای  زیرا  است،  عمومی  حمل ونقل  مسئله  به  دولت 

هستند. روبرو  مشکل  این  با  کشور  در  زیادی 
بخش  به  دولت  که  یارانه ای  کرد:  اذعان  وی 
کاهش  برای  سرمایه گذاری  یک  می دهد  اتوبوس رانی 
ترافیک  کنترل  هوا،  آلودگی  کاهش  سوخت،  مصرف 
از  بسیاری  و  شهری  زیرساخت  زیان  و  ضرر  کاهش  و 

► است.   هزینه بر  موضوعات 

رئیس سازمان اتوبوس رانی قم:

● درآمد یک دستگاه اتوبوس شهری تنها 2۰ درصد هزینه هاست   ●
بازسازی اتوبوس به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است


