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صفحه 4

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

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

2( نحوه پرداخت:1- واریز وجه نقد و یا مطالبات نقد و غیر نقد تایید شده توسط سازمان.
3( هزینه خرید اسناد مزایده  3.000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1979967692 نزد بانک ملت 

بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
4(  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

5( بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ، مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت  مهر شده ) در بسته ( تسلیم گردد. 
6( کلیه هزینه نقل و انتقال ) عوارض – مالیات و غیره ( ، هزینه درج آگهی ها و کارشناسی امالک به عهده برنده مزایده 

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

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

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

گهی: 1412938( 36662251-025 داخلی 6380-6381 تماس حاصل فرمایند.) شناسه آ

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت اول()نوبت اول(

موقعیت ملک شماره یک: قم، بلوار موقعیت ملک شماره یک: قم، بلوار 1515 خرداد، خیابان فراشاهی فرعی دوم سمت چپ. خرداد، خیابان فراشاهی فرعی دوم سمت چپ.
موقعیت ملک شماره دوم و سوم: قم، بلوار الغدیر ،خیابان نیک اندیش.موقعیت ملک شماره دوم و سوم: قم، بلوار الغدیر ،خیابان نیک اندیش.

شرایط مزایده:شرایط مزایده:

زمان بازگشاییمهلت و محل تحویلمهلت خرید اسناد

1401/08/29 الی 1401/08/291401/09/09 الی 1401/09/09
ادره کل حراست شهرداری قم

1401/09/10
ساعت 9

آنچه در اجالسیه پایانی کنگره بزرگداشت آنچه در اجالسیه پایانی کنگره بزرگداشت ۶۰۹۰۶۰۹۰ شهید استان قم گذشت شهید استان قم گذشت

سرلشگر سالمی: رویای دشمنان برای تفرقه ملت سرلشگر سالمی: رویای دشمنان برای تفرقه ملت 
صفحه صفحه 22  و تجزیه ایران محقق نخواهد شدو تجزیه ایران محقق نخواهد شد

آگهی مزایده عمومی    
) نوبت اول (

سلفچگان  شهـــرداری 
محترم  شورای  مورخ1401/7/25   473 و   1401/1/21 مورخ  شماره48  مجوزهای  استناد  به 
اسالمی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی 
طبق مشخصات ذیل اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و همچنین 
اسناد  به دریافت  setadiran.ir نسبت  با سامانه  با مراجعه  گهی  آ تاریخ نشر  از  مزایده  اسناد  دریافت 

نمایند.  اقدام  قیمت  پیشنهاد  اعالم  و 
: توضیح 

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
گهی به عهده برنده مزایده می باشد. 2- هزینه درج آ

)1412794 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی شهرداری سلفچگان

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402

رئیس انجمن صنایع کفش ماشینی استان اظهار کرد: 

 قـم قطب تولید کفش ماشینی 
در کشور                                                      
صفحه 8

یادداشت -  وحید حاج سعیدی 

احســــاس 
معلولیت!                                                      
صفحه 3

معصومه ربیع نیا

 راهکارهای دستیابی به موفقیت 
در زندگی                                                     
صفحه 7

 

قم؛ فرصت های معدنی با چالش  
زیست محیطی                                                     
صفحه 3

گزیـده خبـرها

مساحت کاربریکد نوسازیپالک ثبتیردیف
مترمربع

قیمت پایه کارشناسی 
هر مترمربع)ریال(

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

نوع سند

تراکمقطعه

مشاع در دست 195.45180.000.00035.181.000.0001.760.000.000مسکونی110286/61-109-70-14
اقدام به 6 دانگ

متوسط4

مشاع در دست 239.2385.000.00020.334.550.0001.050.000.000مسکونی2456/9727-95-206-2
اقدام به 6 دانگ

متوسط14

مشاع در دست 242.5785.000.00020.618.450.0001.050.000.00مسکونی3456/972-206-95-26
اقدام به 6 دانگ

متوسط15

مساحت  آدرس زمین شماره قطعه
)مترمربع(

قیمت پایه ارزش هر قطعه
) ریال (

2004/400/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-9

2004/000/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-10

2004/000/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-11

2004/000/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-12

2004/200/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان149-13

3165/056/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان349-2

3305/280/000/000شهرک امام خمينی)ره( – جنب مسکن مهر شهر سلفچگان349-3
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قم،  استان  شهید   6090 بزرگداشت  کنگره  پایانی  اجالسیه      ◄
خانواده های  حضور  با  جمکران  مقدس  مسجد  کربال  شبستان  در  امروز 
قم  مردم  مختلف  آحاد  و  جانبازان  ایثارگران،  رزمندگان،  شهدا،  معظم 

شد. برگزار 
شهید   6090 بزرگداشت  کنگره  پایانی  اجالسیه  ایسنا،  گزارش  به 
مسجد  کربال  درشبستان   9 ساعت  از  آبان ماه   26 شنبه  پنج  قم،  استان 
مختلف  آحاد  استقبال  و  استانی  مسئولین  حضور  با  جمکران  مقدس 
کنگره  این  کارگزاران  جمع  در  انقالب  معظم  رهبر  پیام  پخش  با  مردم 
نیز سردار سالمی فرمانده  به کار کرد و سخنران ویژه مراسم  آغاز  رسما 

بود. پاسداران  سپاه  کل 
از  رونمایی  و  سرود  اجرای  کلیپ،  پخش  گویی،  خاطره  مداحی، 
این اجالسیه  بود که در حاشیه  برنامه هایی  از جمله  نشان کنگره  تمبر 

شد. برگزار 
می رسانند اوج  به  را  انقالب  هشتادی ها  دهه 

در ادامه حسین کاجی، راوی دفاع مقدس عنوان کرد: بانی جلسات 
با  و  به صورت مستمر  باید  و جلسات شهدا  است  زمان)عج(  امام  شهدا 

همت مردم برگزار شود.
دارد،  اختصاص  قم  به  شهید  دانش آموز  اولین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حجاب  حفظ  برای  انقالب  دوران  در  دانش آموزان  دختران  کرد:  اظهار 

نپذیرفتند. را  ذلت  اما  دادند  جان  خود  عفت  و 
وی اضافه کرد: دفن امیر شهدای ارتش در قم یک افتخار برای این 
برای  که  کنیم  یاد  ارتش  شهدای  از  باید  فرصت ها  این  در  و  است  شهر 

فدا کردند. را  مال خود  و  سرفرازی ملت جان 
راوی دفاع مقدس بیان کرد: امروز به قله انقالب اسالمی رسیده ایم 
می خواهد  جهانی  استکبار  اما  داریم  تازه ای  حرف های  جوانان  برای  و 
گام  اسالم  مسیر  در  نتوانند  و  نباشند  ظهور  زمینه ساز  ما  جوانان 

بردارند.
در  من  سربازان  فرمودند  خمینی)ره(  امام  کرد:  عنوان  کاجی 
به  را  انقالب  هشتادی ها  دهه  که  فرمودند  نیز  رهبری  و  هستند  گهواره 

داریم. ایمان  سخنان  این  به  ما  و  می رسانند  اوج 
کرد: عنوان  قم  استاندار 

استان قم ۹ ملیت در جمع شهیدان  از  حضور شهدایی 
با  قم،  استاندار  شاهچراغی،  محمدتقی  سید  مرام  این  ادامه  در   
دفاع  در  کشور   9 از  کرد:  عنوان  است،  امن  بلد  قم  اینکه  بر  تأکید 
یافتند  حضور  قم  از  )س(  زینب  حضرت  حرم  از  دفاع  در  و  مقدس 
عربستان،  بحرین،  عراق،  از  ایرانی  غیر  شهدای  از  بسیاری  مزار  که 

است. قم  در  افغانستان  و  پاکستان  فرانسه،  الجزایر، 
که  است  این  بیانگر  قم  در  شهدا  و  افراد  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
تأکیدات رهبر  بیت )س( است، اظهار کرد:  این شهر مورد عنایت اهل 
معظم انقالب در خصوص توجه به یاد و پیام شهدا و برگزاری یادواره ها 
توجه  آن  به  و  بیاموزیم  شهدا  سیره  از  را  راه  باید  ما  که  دارد  حکمتی 

. کنیم
است،  تأکید  مورد  شهدا  سیره  در  نکته  دو  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
می تواند  که  است  امری  والیت  از  محض  اطاعت  و  توجه  نخست  گفت: 
پایداری  و  ایستادگی  استقامت،  دوم  و  برساند  مقصود  سرمنزل  به  را  ما 
عمل  خوب  و  بوده  سربلند  آزمون  این  در  مردم  الهی  حمد  به  که  است 

کرده اند.
باشد مقطعی  نباید  شهدا  کنگره 

با  تصویری  ارتباط  در  سعیدی،  محمد  سید  الله  آیت  همچنین 
و  مستمر  کارهای  برای  سرفصلی  باید  کنگره  این  کرد:  عنوان  اجالسیه 

باشد. شهدا  و  امام  وصایای  و  نظام  اهداف  نیاز  مورد 
یاد  گرامیداشت  منظور  به  شهدا  کنگره  این  باید  اینکه  بیان  با  وی 
های  برنامه  از  و  شود  برگزار  سال  طول  در  مستمر  صورت  به  شهیدان 
با الگوگیری از کنگره های مشابه استفاده شود، افزود: برنامه  ابتکاری 
های جدیدی که برای اهداف کنگره است باید دنبال شود تا این برنامه 

باشد. الگو  نیز  سایرین  برای  ها 
انقالب  رهبر معظم  تحقق شعار سال  برای  اینکه  به  اشاره  با  سعیدی 
مقطعی  مراسم  یک  از  کنگره  این  تا  گیرد  صورت  اقداماتی  باید  نیز 
استمرار  و  ادامه  در  باید  شهدای  ملی  کنگره  داد:  ادامه  شود،  خارج 

کشور  رویدادهای  با  متناسب  نیز  هایی  برنامه  و  باشد  گذشته  اقدامات 
باشد. منطقه  و 

بیان  با  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
اسالمی  انقالب  از  دفاع  عرصه  در  بی نظیری  حضور  قم  مردم  اینکه 
نماد  که  است  برخوردار  شهیدانی  حضور  نعمت  از  قم  افزود:  داشتند، 

هستند. شهر  این  والیی  مردم 
نماینده ولی فقیه در استان قم تاکید کرد: مردم قم و ایران اسالمی 
ایستاده  اسالمی  انقالب  از  دفاع  در  قامت  تمام  دارند  که  ای  روحیه  با 

بوده  مردم  اتحاد  برای  مرکزی  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  و  اند 
هست. و 

می  بینی  پیش  ایران  ملت  برای  خوبی  روزهای  اینکه  بیان  با  وی 
جایگاه  به  می توان  رهبری  و  امام  فرامین  از  پیروی  با  معتقدیم  و  شود 
که  است  مهم  بسیار  ایستادگی  و  رهبر  از  اطاعت  گفت:  رسید،  مطلوب 

باشیم. قدم  ثابت  مسیر  این  در  امیدواریم 
وی با تاکید بر اینکه در عرصه »ظهور« مردم قم نقش آفرین خواهند 
بود، عنوان کرد: یکی از امتیازات قم، حضور ملیت هایی از 9 کشور در 
از انقالب اسالمی است که این شهدای عزیز در شهر کریمه اهل  دفاع 

بیت )ع( مدفون هستند.
استان: سپاه  فرمانده 

نقش  مقدس  دفاع  در  قم  طالب)ع(  ابی  بن  علی   ۱۷ لشکر 
داشت مهمی 

ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده  موحد  محمدرضا  سردار 
به  همواره  تاریخ  گذر  در  قم  کرد:  عنوان  اجالسیه  این  در  نیز  استان 
و  قیام  شهر  و  انقالب  مرکز  رهبری  تعبیر  به  و  تأثیرگذار  شهر  یک  عنوان 
اقامه بوده و از نقش آن در قیام 15 خرداد و 19 دی نمی توان گذشت 
ایران  که شهدای همه  اخیر  دیدار  در  له  معظم  این مطلب  به  توجه  با  و 

است. شده  سنگین تر  ما  تکلیف  هستند  قم  شهدای 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در   17 لشکر  تاسیس  کرد:  اضافه  وی 
شرکت در 17 عملیات آفندی و 28 عملیات پدافندی و نقش آفرینی در 
دنبال  به  قم  برای  را  درخشانی  کارنامه  مقدس  دفاع  مهم  عملیات های 

است. داشته 
نیاز  که  مکان  و  زمان  هر  در  نیز  مقدس  دفاع  از  پس  گفت:  موحد 
جبهه  از  شرق  جنوب  تا  غرب  شمال  از  بود  انقالب  و  اسالم  از  دفاع  به 
قاسم  حاج  کنار  در  و  داشته  مقتدرانه  حضوری  حرم  از  دفاع  تا  مقاومت 
نصرت  که  هستیم  باور  این  بر  زدند،  رقم  سوریه  در  را  الفتوحی  فتح  نیز 

بود. خواهد  خداباورانه  همراه  همیشه  الهی 
و  می دانیم  ظهور  زمینه ساز  را  اسالمی  انقالب  اگر  داد:  ادامه  وی 

که  داریم  امید  می شناسیم  الهی  اولیای  از  تامه ای  جلوه  را  فقیه  والیت 
با  نیز  انقالب  دوم  گام  در  و  برسانیم  آن  اصلی  به صاحب  را  انقالب  این 
را  نویی  افق های  و  ببریم  پیش  اسالمی  نوین  تمدن  تا  استوارتر  گامی 
نمی رسد  جایی  به  آشام  خون  استکبار  ایادی  تالش های  و  نوردیم  در 
دیر  و  است  الهی  وعده  این  و  است  مصلحان  انتظار  در  ابدی  عزت  و 

. نیست
کار  پایان  معنای  به  نهایی  اجالسیه  برگزاری  کرد:  عنوان  موحد 
چراغ  رهبری  فرمایشات  قطعا  و  نیست  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 

آینده  تربیت نسل  ایثار و شهادت،  آینده قم برای طی نمودن مسیر  راه 
بود. خواهد  مقدس  دفاع  گنج  استخراج  و 

پاسداران: سپاه  فرمانده 
محقق  اسالمی  ایران  تجزیه  و  ملت  تفرقه  برای  دشمنان  رویای 

شد نخواهد 
با  پاسداران،  سپاه  فرمانده  سالمی  سرلشکر  اجالسیه  این  ادامه  در 
کرد:  اظهار  است،  آمده  شهدا  با  جنگ  به  دشمن  امروز  اینکه  بر  تاکید 
از  پیوسته ای  بهم  آرایه  آن  در  که  جهانی  صحنه  یک  سیاسی  آرایش 
آلمان،  انگلیس،  آمریکا،  هستیم،  مشاهده  را  دارد  وجود  عالم  شیاطین 
بهم فشرده  آرایش سیاسی  در یک  و دیگران  اسرائیل، سعودی  فرانسه، 
خدا،  جنگ،  به  خود  گذشته  سیاسی  ائتالف های  امتداد  در  جدی  و 

آمده اند. شهیدان  و  رسول 
با بیان اینکه صف آرایی دشمن ژرفای یک توطئه عظیم علیه  سالمی 
تا  بازیچه دشمن شده اند  و عده ای در داخل هم  را نشان می دهد  ملت 
خورشید  طلوع  با  ایران  ملت  کرد:  تصریح  ببرند،    بین  از  را  ایران  ملت 
اسالم از مشرق زمین، کافران را متعجب و بر کفر غلبه کرده و خورشید 
و  استعمار  نماد  که  پادشاهی  و  کرد  طلوع  عالم  مشرق  از  انقالب 
پیام  و  آمد  ابراهیم  و  شد  شکسته  بت ها  شکست،  درهم  را  بود  استبداد 

رسانید. جهانیان  گوش  به  را  وحی 
انقالب متعجب شد و احساس کرد جهان  از  وی عنوان کرد: دشمن 
تغییر  انقالب  با  را  عالم  رخسار  خمینی)ره(  امام  و  است  کرده  تغییر 
بر  را  خود  تمرکز  و  کرد  لشکرکشی  و  زد  دست  جنگ  به  دشمن  داد، 
خالی  دست های  با  واالمقام  شهدای  و  گذاشتند  اسالمی  انقالب  قلب 
قدم های  با  و  ایستادند  دشمن  مقابل  مستحکم  و  مطمئن  قلب های  و 
والیت  از  که  ثابتی  قول  کردند،  تضعیف  را  دشمن  ثابت  قول  و  ثابت 

شد. دشمن  شکست  موجب  والیت مداری  همین  و  می زد  دم  مداری 
مطرح  طبس  در  ایران  به  آمریکا  حمله  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده 
دیگر  بار  و  می سوخت  طبس  های  بیابان  در  که  بود  آمریکا  جسد  کرد: 

شدند. متعجب  کافران  و  شد  گذاشته  نمایش  به  الهی  امدادهای 

تکفیر  پدیده  و  دادند  انجام  کار  ملت  علیه  چه  هر  کرد:  عنوان  وی 
استعمار  دست  ساخته  و  جعلی  اسالم  یک  انتشار  با  تا  کردند  منتشر  را 
اسالم  امت  اما  بیاندازند  نفوذ  از  را  اسالمی  انقالب  آمریکا،  و  انگلیس 
با میدان داری یک رهبر بزرگ که نائب امام زمان)عج( است او که مدبر 
دشمن  مقابل  توانست  سلیمانی  قاسم  حاج  نقش آفرینی  با  و  است 
و  سرمایه گذاری ها  همه  که  کرد  احساس  دشمن  کند؛  ایستادگی 
شدند  مدفون  اسالمی  سرزمین های  در  سیاسی اش  نفش آفرینی های 

شد. متعجب  دشمن  هم  باز  و 
سالمی با بیان اینکه رهبر بزرگ انقالب اسالمی، در عین دلسوزی و 
نیز یک رهبر بزرگ هستند، گفت:  شفقتی که دارند در میدان شجاعت 
ایستادگی  الهی، دشمن شناسی،  تدبیر  ایشان در عرصه ژرف اندیشی، 
در قلب یک میدان عظیم جهانی هستند، امروز به صحنه نگاه کنید که 
سهمگین  طوفان  این  در  امت  این  نجات  سفینه  چگونه  بزرگ  مرد  این 

است.
تقارن  مرکزی  نقطه  در  ایشان  داد:  ادامه  پاسداران  سپاه  فرمانده   
همه فشارهای دشمن با روحیه ایمانی و حسینی ایستاده است و ملتی 

است. افراشته  سر  و  برافراشته  قامت  است،  کرده  بیعت  آن  با  که 
وی با بیان اینکه دشمن فکر می کند که می تواند با سر برآوردن عده 
قلیلی فریب خورده این عظمت را مورد آسیب قرار دهد، گفت: دشمن 
ما  سرنوشت  بر  گذشته  مثل  دارد  دوست  او  می بیند؛  فراوانی  رؤیاهای 
ایران را به موریس  مسلط شود. آن ها دوست دارند مثل گذشته پادشاه 

کنند. تعیین  را  ما  سرنوشت  مستشارشان  هزار   40 و  کنند  تبعید 
چهره  که  دارند  دوست  آن ها  داد:  ادامه  پاسداران  سپاه  فرمانده 
دارند  دوست  آن ها  کنند،  غربی  زنان  مثل  ساخته،  بی هویت  را  ما  زنان 
فارسی  خلیج  قبلی  سیاست های  و  نیکسون  سیاست های  گذشته،  مثل 
فحشا  درگیر  ما  جوانان  که  می خواهند  آن ها  بیاورند.  میدان  به  را  شان 
روحیه  از  را  اسالمی  ارزش های  از  صیانت  می خواهند  آن ها  باشند. 

بگیرند. ما  زنان 
زیرا  است  شیطان  فریادهای  دشمن،  فریادهای  کرد:  اضافه  سالمی 
آن ها به جنگ خدا و رسول آمده اند که نمادهای شیطانی را بر سیمای 
خود  ملت  و  ولی  و  وطن  و  اسالم  از  را  ما  جوانان  و  بنشانند  ما  جوانان 

کنند. دور 
این توطئه دشمنان ما است.  باشند که  باید هوشیار  افزود: همه  وی 
آمریکا می خواهد که آرامش را از خیابان های ما بگیرد و سفینه هایمان 
دسترسی  دارو  به  ما  مردم  که  می خواهند  آن ها  نفرستیم.  آسمان  به  را 
آمریکا  بغلطند.  خون  در  خیابان ها  در  را  جوانانمان  باشندو  نداشته 
نمی شود  محقق  رویاهایشان  ولی  کنند  تجزیه  را  ایران  ملت  می خواهد 

ایستاده اند. ایران  ملت  زیرا 
به عنوان حفظ  از حجاب  ما  زنان  بیان کرد:  پاسداران  فرمانده سپاه 
شیطان  ندای  به  و  می کنند  صیانت  و  حفاظت  واالیشان  ارزش های 
که  می خواهیم  ما  گشت.  بازخواهند  ما  جوانان  و  نمی دهند  پاسخ 
که  آن ها  که  هستیم  مطمئن  و  بایستند  مستکبران  مقابل  در  آن ها 

برگردند. فریب خورده اند 
شویم  پیروز  جهانی  استکبار  بر  توانستیم  ما  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  عنوان  نگذاشتیم،  باقی  کفار  غلبه  و  پیروزی  برای  بحثی  زیرا 
و  بداریم  پاس  را  آن ها  باید  که  داریم  کشور  در  عظیمی  سرمایه های 
دنیا  در  مسلط  قدرت  یک  به  ایران  بیایند  میدان  به  سرمایه ها  این  اگر 

می شود. مبدل 
هستیم جهانی  قدرت  یک  به  شدن  تبدیل  آستانه  در 

قدرت  یک  به  شدن  تبدیل  آستانه  در  امروز  کرد:  اضافه  سالمی 
جهانی هستیم و از هیچ عنصری نگران نیستیم و هیچ چیزی نمی تواند 
این  بخش  زینت  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  بلرزاند.  را  ما  گام های 
محفل عظیم بود و امیدواریم ایشان را تا عصر ظهور برای امت اسالم با 

نماید. حفظ  افزون  روز  سالمت 
از شهادت سردار  لثارات الحسین)ع( که پس  یا  در این مراسم پرچم 
گنبد  فراز  بر  شهید  آن  ریخته  حق  نا  به  خون  انتقام  نشانه  به  سلیمانی 
سردار  به  مسجد  تولیت  توسط  بود  گرفته  قرار  جمکران  مقدس  مسجد 
نیز  جمکران  مقدس  مسجد  خادمی  نشان  همچنین  شد  هدیه  سالمی 

► تقدیم شد.    به سردار سالمی  ادامه  در 

آنچه در اجالسیه پایانی کنگره بزرگداشت ۶۰۹۰ شهید استان قم گذشت

●  سرلشگر سالمی: رویای دشمنان برای تفرقه ملت و تجزیه ایران محقق نخواهد شد   ●
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ویلچر نشینی نمادین مسئوالن، 
به درک مشکالت معلوالن کمک می کند

احساس معلولیت!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
جلوی در بانک ایستاده و به رمپ )سطح شیبدار( ورودی بانک 
خیره شده است. چند بار تالش می کند که با صندلی چرخدار 
مانع  استاندارد رمپ  نامناسب وغیر  اما شیب  برود،  باال  از رمپ 
می شود.  باالخره با کمک چند نفر وارد بانک می شود، اما گیشه 
را  بانک  تحویلدار  نمی تواند،  حتی  که  است  باال  قدری  به  بانک 
باز  و  انجام می دهد  را  بانکی اش  با کمک اطرافیان کار  ببیند! 
هم به کمک عده ای دیگر از هموطنان از بانک خارج می شود؛ 
اما این پایان راه نیست، حاال باید با اعمال شاقه از خیابان عبور 
کند و این یعنی مشکالت تمام ناشدنی معلوالن و توان خواهان 

در سطح معابر عمومی شهری ...
اختالل   از  ناشی  توانایی  فقدان  یا  کمبود  نوعی  معلولیت    
فعالیت   ،)WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  تعریف  به  که  است 
فرد را برای انجام امری به روش افراد عادی، محدود می کند یا 

نماید. می  خارج  طبیعی  حالت  از  را  وی  فعالیت  دامنه 
درصد   10 تقریبًا   جهانی  بهداشت  سازمان  برآورد  طبق 
اگر  و  می دهند  تشکیل  معلولیت  دارای  افراد  را  جهان  جمعیت 
این گروه را  با جمعیت سالمندان که با محدودیت ها و مشکالت  
درصد  بیست  به  نزدیک  کنیم،  جمع  مواجه اند،  معلوالن  مشابه 

می گیرند. بر  در  را  جهان  جمعیت 
هر چند برخی از معلولیت ها در اثر حادثه یا تصادف بروز می 
از معلولیت های  کنند، ولی تالش های پزشکی برای پیشگیری 
این حال  با  پیگیری می شود.  با جدیت  زادی سال هاست  مادر 
دارای  افراد  متاسفانه  پیشگیری  برای  اقدامات  تمام  رغم  علی 
امروز  دنیای  در  را  فزاینده ای  و  مالحظه  قابل  گروه  معلولیت 
تشکیل می دهند. در غالب کشور های جهان از هر ده نفر الاقل 
است.  معلول  حسی  اختالالت  یا  ذهنی  جسمی  نظر  از  نفر  یک 
متاسفانه معلوالن گروه همگنی را تشکیل نمی دهند، برای نمونه 
افرادی که نقص در بینایی، شنوایی، اختالل در تکلم یا یادگیری 
و یا محدودیت در تحرک دارند و نیز معلوالن به اصطالح دارویی 
با موانع و مشکالت و مسائل مختلفی رو به رو هستند که باید به 
روش های متفاوت و با امکاناتی مجزا بر معلولیت خود غلبه کنند.

در کشور ما نیز، بعد از انقالب اسالمی و بروز جنگ تحمیلی 
به فزونی  از معلولیت های مختلف رنج می برند  افرادی که  تعداد 
افتخار  پر  درجه  به  که  ما  هموطنان  از  بسیاری  شمار  و  گرایید 
جانبازی نائل شدند در زمره افراد توان خواه جامعه قرار گرفتند. 
آمار باالی معلولیت های ناشی از تصادفات نیز در افزایش تعداد 

تاثیر بسزایی گذاشته است. معلوالن جامعه 
است.  کرده  پیدا  صعودی  سیر  کشور  در  معلولیت  آمار  فلذا 
این روزها سالمندان،جانبازان و معلوالن در جامعه با دشواری ها 
و گرفتاری های زیادی دست و پنجه نرم می کنند: عبور و مرور، 
خرید از فروشگاه ها، سوار شدن یا پیاده شدن از خودرو،  عبور 
از پل هوایی، ورود به اماکن دولتی یا ساختمان های چند مرتبه 
از  آنها  به همه  پرداختن  که  دیگر  و درشت  ریز  و سایر مشکالت 
حوصله این مقال خارج است، اما یکی از اساسی ترین مشکالت 
معلوالن در حال حاضر نبود گذرگاه، پیاده رو و پل مناسب برای 
معابر عمومی شهرهای کشور  اکثر  در  معلوالن  و  عبور جانبازان 
به  قادر  تنهایی  به  خواهان   توان  از  بسیاری  که  جایی  تا  است. 
تردد در سطح پیاده روها و عبور از عرض معابر شهری نیستند.

همدری  معلوالن  با  گاهی  از  هر  شهری  مسئوالن  کاش  ای 
احساس  شهری  معابر  در  ویلچر  روی  بر  شدن  سوار  با  و  کنند 
از عصای سفید  با استفاده  یا سعی کنند  را درک کنن  معلوالن 
کنند.  طریق  طی  متری  چند  و  کنند  یابی  مسیر  رو  پیاده  در 
سازها  و  ساخت  در  شود  باعث  معلولیت«  »احساس  این  شاید 
معلوالن  به  مربوط  های  بخشنامه  دقیق  اجرای  ضرورت  یا 
خدمات  به  قشر  این  دسترسی  جهت  در  گذاری  سیاست  و 
معلوالن  و  جانبازان  تا  دهند  خرج  به  بیشتری  جدیت  جمعی، 
جامعه و در مجموع جمعیت توان خواه جامعه دستکم در عبور 

کنند  تحمل  کمتری  رنج  روزمره  های  تردد  و  مرور  و 

یادداشت

سازمان  بازرگانی  اداره  رییس       ◄
گفت:  قم،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مبلمان  )اسکلت(  شاسی  میزان  بیشترین 
صادراتی کشور در قم تولید شده و سپس 
تبدیل  کامل  مبل  به  و  فرآوری  تهران  در 
صورت  آن  صادرات  فرآیند  و  می شود 

. یرد می پذ
قم،  صمت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بر  کرد:  بیان  فرهادی  مجتبی  سید 
صادرات  رقم  گذشته  سال  در  آمار  اساس 
که  بود  دالر  میلیون   42 کشور  مبلمان 
تجاری  صورت  در  می دهد  نشان  رقم  این 
استان  در  مبلمان  تولید  فرآیند  سازی 
محصول  قالب  در  آن  کامل  عرضه  و  قم 
نهایی،  تا چه میزان می توان ارزش افزوده 
را  بخش  این  در  اقتصادی  فعالیت های 

داد. افزایش 
وضعیت  بررسی  برای  افزود:  وی 

صادرات  توسعه  ملی  میز  مبل،  صادرات 
و  معدن  صنعت،   سازمان  توسط  آن، 
در  استان هایی که  از  با دعوت  قم  تجارت 
نظیر  هستند  فعال  مبلمان  تولید  زمینه 

آذربایجان  و  همدان  اصفهان،   تهران، 
برای  نشست  این  نتایج  و  برگزار   شرقی 
و  تولید  حوزه  مشکالت  و  مسائل  پیگیری 
توسعه  سازمان  به  محصول  این  صادرات 

می شود. ارسال  تجارت 
گران  همچون  مواردی  داد:  ادامه  وی 
و  راش  چوب  همچون  اولیه  مواد  بودن 
تامین  بودن  و مشکل  آالت  یراق  از  برخی 
برای  تولیدات  کیفیت  باالبردن  لزوم  آن، 
به  توجه  جهانی،   بازارهای  در  رقابت 
برای  صادرات  حوزه  در  آموزش  موضوع 
تشکل های  ایجاد  عرصه،  این  فعاالن 
سازی  برند  و  سازی  تجاری  صادراتی، 
این  در  رقبا  وضعیت  به  توجه  محصول، 
گشترس  و  حفظ  برای  تالش  و  بخش 
از جمله مسائلی است  بازارهای صادراتی 
می گردد. بررسی  و  مطرح  میز  این  در  که 

مبلمان  که  این  به  اشاره  با  فرهادی 
تولید شده توسط صنعتگران کشور به 25 
کشور جهان صادر می شود، گفت: عمده 
به  ایران  در  شده  تولید  مبلمان  صادرات 
محصول  این  سپس  و  است  عراق  کشور 

امارات،   به کشورهایی نظیر عمان،   بیشتر 
می شود. صادر  قطر  و  افغانستان 

حجیم  کاالیی  مبلمان  افزود:  وی 
و  حمل  مساله  آن  صادرات  در  و  هست 
به شمار می آید،  نقل موضوعی بسیار مهم  
همواره  همسایه  کشورهای  بازار  بنابراین 
کاالست،  این  صادرکنندگان  توجه  مورد 
به  مبلمان  صادرات  زمینه  در  البته 
محصوالت  منطقه ای،  سطح  در  خصوص 
ساخت ترکیه رقیب جدی برای محصوالت 

می آید.  حساب  به  ایران  ساخت 
مبلمان  تولید  وضعیت  خصوص  در  وی 
آمار  اساس  بر  داشت:  بیان  نیز  استان  در 
در  واحد   500 و  یکهزار  قم  در  ارائه شده،  
زمینه تولید مبلمان فعال است و 20 هزار 
می پردازند  فعالیت  به  بخش  این  در  نفر 
مهم  جایگاه  دهنده  نشان  آمار  این  که 
مبلمان در تولیدات صنعتی قم است.    ►

رییس اداره بازرگانی سازمان صنعت قم: 

● قم بیشترین شاسی مبلمان صادراتی کشور را تولید می کند   ●

اقتصاد  برای رشد  معادن ظرفیت های بسیاری      ◄
به  سیزدهم  مردمی  دولت  رو  این  از  دارند،  کشور 
قم  مانند  خیزی  معدن  مناطق  در  به ویژه  بخش  این 
به مسائل  توجه  در عین  و  بسیار جدی داشته،  رویکرد 
و  موانع  برداشتن  برای  را  خود  عزم  محیطی،  زیست 

است. کرده  جزم  موجود  محدودیت های 
و  مزایا  از  معدنی  صنایع  و  معادن  ایرنا،  گزارش  به 
حل  و  اقتصادی  رونق  برای  بالقوه ای  پتانسیل های 

می باشد. برخوردار  شغل  ایجاد  و  بیکاری  معضل 
صنایع  با  نزدیکی  رابطه  گذشته  از  معدن  بخش 
مختلف کشور داشته، و توسعه معادن سهم بسزا و تعیین 
ایفا  کشور  صنعتی  محصول های  تولید  در  کننده ای 
اقتصادی  توسعه  ششم  برنامه  در  که  گونه ای  به  کرده، 
کشور، معدن به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تحرک 
کشور  اقتصادی  رشد  پیشران  معنا،  یک  به  و  پویایی  و 

است. گرفته  قرار  تاکید  مورد 
به دالیل  و صنایع معدنی  به طور کلی بخش معدن 
و  حساس  نقش  کشور  اقتصادی  پیشرفت  در  متعدد 
مهمی ایفا می کنند که تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر 
معدنی و همچنین ماندگاری باالی آنها برای نسل های 

از این علل به شمار می آید. مختلف یکی 
جز  معدنی  صنایع  کارشناسان،  تاکید  به   همچنین 
و  می شود،  محسوب  جامعه  ملی  ثروت های  و  انفال 
ارزش افزوده زیادی دارند، و سرمایه گذاری در این حوزه 

دارد. باالیی  ریسک  نیز 
از سویی، قابلیت های دیگری مانند ارزآوری و توسعه 
گسترده ای  بخش  نیازهای  تامین  و  غیرنفتی  صادرات 
ارتقای  برای  را  معدن  اهمیت بخش  داخلی،  از صنایع 

کرده است. مضاعف  کشور  اقتصادی 
مهم  استان های   و  مناطق  از  یکی  عنوان  به  قم   
ظرفیت های  کشور،  ذخایر  درصد   2 داشتن  با  معدنی، 

دارد. گوناگون  صنایع  اولیه  مواد  تامین  در  عظیمی 
دریاچه  استان،  این  در  موجود  معادن  همه  بین  در 
که  فراشور  و  فصلی  دریاچه  بزرگترین  عنوان  به  نمک 
قرار  اصفهان  و  سمنان  قم،  استان های  فاصل  حد  در 

همچنین  می باشد،  دارا  را  چشمگیری  ظرفیت  گرفته، 
الشه  سنگ  باریت،  مرمریت،  گچ،  سنگ  سنگ آهک، 
ورقه، گرانیت، خاک صنعتی و نمک آبی نیز نمونه هایی 
گنجایش  با  استان  این  در  موجود  معدنی  تنوع   27 از 

است.  ُتن  میلیون   900
ذخیره  تن  میلیون   8.6 بودن  دارا  با  استان  این   
است،  کشور  در  منگنز  تولیدکننده  بزرگ ترین  منگنز 
در  منگنز  تولید  معدن  بزرگ ترین  ونارچ  منگنز  معدن  و 
خاورمیانه، در محدوده شهرستان کهک و 30 کیلومتری 

گرفته است. قرار  قم  شهر 
خبرنگار ایرنا به منظور بررسی آخرین وضعیت معادن 
قم و مشکل ها و موانعی که این بخش با آن مواجه است 

با 2 َتن از مسئوالن این استان گفت وکرده است.
قم  معدن  بخش  در  شغل   ۲۶۰ جاری  سال  طی 

شد ایجاد 
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
این  در  برداشت معدن  پروانه  به صدور 30  اشاره  با  قم 
استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه گفت: این 

به اشتغال 260 تن منجر شده است. تعداد مجوز 
واقعی  استخراج  حجم  افزود:  آخوندی  جواد  محمد 
معدن استان طی این مدت 2 هزار و 978 ُتن بوده است.

و  هزار   168 را  صادره  پروانه های  سرمایه گذاری  وی 
923 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: مساحت پروانه های 
صادره نیز 2.3 کیلومتر مربع و ذخیره پروانه های صادره 

هم پنج هزار و 68 تن است.
آخوندی گفت: امسال 18 فقره تمدید پروانه و چهار 

فقره نیز انتقال پروانه صورت گرفته است.
این  در  که  نکته  این  ذکر  با  قم  معادن  اداره  رئیس 
فقره  یک  و  اکتشاف  پروانه  فقره  یک  همچنین  مدت 
گواهی نیز صادر شد، بیان داشت: در مجموع 19 فقره 

است. موجود  اکتشاف  گواهی   9 و  اکتشاف  پروانه 
پروانه های  کل  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
قم  االن  افزود:  است  فقره   198 استان  بهره برداری 
است. اشتغال   194 و  هزار  با  فعال  معدن   95 دارای 
 50 حدود  و  غیرفعال  معدن   48 داد:  ادامه  وی   

معدن نیز در وضعیت راکد قرار دارد، و بهره بردار ندارند 
از این معادن از طریق مزایده در حال  که پروانه برخی 

است. واگذاری 
معادن  از  بهره برداری  مجوزهای  کل  ادامه  در  وی 
مجوز  فقره   27 گفت:  و  کرد  ذکر  فقره   168 را  استان 
دارد. اشتغال   252 که  است  اعتبار  دارای  برداشت، 

بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  قم  صمت  مقام  این 
همچنین  استان  اکتشافی  پهنه های  وضعیت  آخرین 
تصریح کرد: پهنه های اکتشافی استان در حال حاضر 
مس  ملی  شرکت  و  زمین شناسی  ایمیدرو،  اختیار  در 
پروانه های  زمین شناسی  سازمان  مورد  در  که  است 

است. فقره   11 شده  صادر  بهره برداری 
وی گفت: 12 محدوده اکتشافی در اختیار ایمیدرو 
و پنج محدوده اکتشافی هم تحت مدیریت شرکت ملی 

مس می باشد.
منظور  به  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ماشین آالت  نوسازی  و  معدنی  فعالیت های  توسعه 
شده  گرفته  نظر  در  بهره برداران  برای  تسهیالتی  چه 
معدنی،  ماشین آالت  تامین  جهت  امسال  شد:  یادآور 
ضمانت نامه  از  استفاده  با  تسهیالت  از  استفاده  برای 
اقدام هایی  معدن،  سرمایه گذاری های  بیمه  صندوق 
شده ، همچنین در خصوص واردات ماشین آالت معدنی 
معدن،  صنعت،  وزارت  بخش نامه  جدیدترین  طبق  نیز 

هستیم. خوبی  تسهیل گیری  شاهد  تجارت 
آخوندی در پاسخ به این سوال که در دولت سیزدهم 
استان  معادن  ظرفیت  از  استفاده  برای  اقدام هایی  چه 
سراسری  مزایده  رساندن  نتیجه  به  پیگیری  شده، 
موضوع  این  گفت:  و  دانست  آن  جمله  از  را  کشوری 
واگذاری  و  معدنی  محدوده   100 از  بیش  با  قبل  سال 
و  اکتشافی  محدوده های  شامل  معدنی  محدوده   46
بهره برداری انجام شد، و اکنون نیز این مزایده همانند 
و  است  برگزاری  حال  در  کشوری  صورت  به  قبل  سال 

است. واگذاری  آماده  محدوده   100 حدود 
رئیس اداره معادن استان در پاسخ به این سوال که 
استخراج  و  اکتشاف  پروانه  مجوز  گرفتن  اصلی  موانع 

پروانه های  صدور  مانع  مهمترین  گفت:  چیست؟ 
منابع  زیاد  متاسفانه  و  پیاپی  مخالفت های  اکتشاف، 
درصد   98 از  بیش  با  که  نحوی  به  است،  طبیعی 

می شود. مخالفت  شده  استعالم  مساحت های 
۲۸۵ فقره استعالم اکتشاف معادن قم تایید شد

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نیز با اشاره 
اکتشاف  پروانه  صدور  شامل  معدنی  فعالیت های  به 
استان  طبیعی  منابع  عرصه های  در  برداشت  مجوز  و 
با  جاری  سال  نخست  نیمه  پایان  تا   92 سال  از  گفت: 
285 فقره استعالم صورت گرفته برای اکتشاف موافقت 

شده است.
این  در  استعالم ها  کل  تعداد  افزود:  شعاعی  محمد 

است. بوده  فقره   876 مدت 
و  هزار   385 از  بیش  را  استعالم  مورد  مساحت  وی 
661 هکتار ذکر کرد و گفت: از این وسعت با اکتشاف 2 

هزار و 659 هکتار موافقت شد.
 22 با  اینکه  بیان  با  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  شده  موافقت  استعالم ها  درصد 
استعالم شده  اکتشاف هفت دهم درصد کل مساحت 

گرفته است. قرار  قبول  مورد  نیز 
این  تدابیر  پیرامون  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
بیان  معادن  اکتشاف های  مدیریت  برای  اداره کل 
داشت: یکی از مشکل هایی که در استان داریم، بحث 
منابع  چون  نیستیم  معدن  مخالف  ما  است،  معادن 
طبیعی در راستای توسعه استان همراهی می کند ولی 

شود. اصالح  باید  معادن  قانون 
اکتشاف  برای  که  درخواست هایی  افزود:  شعاعی 
در  دارد  باالیی  مساحت های  می شود،  ارائه  معدن 
صورتی که به این درخواست ها جواب مثبت داده شود، 
نخواهد  دولت  اختیار  در  عرصه ای  و  زمین  هیچ  دیگر 

می گیرد. تعلق  معدن کاران  به  همه  و  بود، 
وی بیان کرد: فارغ از این مساله، تکنولوژی استخراج 
و اگر  نیز قدیمی است،  و بهره برداری معدن در استان 
با کمترین تخریب منابع  روز رسانی شود،  به  تجهیزات 

طبیعی، کار اکتشاف انجام می شود.    ►

◄    مدیر بورس منطقه ای قم، گفت: سبد سهام افراد 
سقف  حداکثر  آبان   4 تاریخ  در  اینکه  شرط  به  حقیقی 
آن 100 میلیون تومان باشد با پرداخت یک ریال بیمه 

می شود.
حسین مروجی، مدیر بورس منطقه ای قم، با اشاره 
به اجرای طرح سهام یار، گفت: افراد حقیقی به شرط 
میلیون   100 آن  سقف  حداکثر  آبان   4 تاریخ  در  اینکه 
سبد  ریال  یک  فقط  پرداخت  با  می توانند  باشد  تومان 

بیمه کنند. را  سهام خود 
مدیر بورس منطقه ای قم، افزود: این اوراق به مدت 
یک سال و با تضمین نرخ سود 20 درصد است و سبد 

سهام بیمه شده از چهارم آبان نباید فروخته شود.
تشویق  را  طرح  این  اجرای  از  هدف  مروجی 
در  گذاری  سرمایه  برای  بلندمدت  نگاه  به  سهامداران 
بورس دانست و گفت: البته سرمایه گذاران و سهامداران 
می توانند سهام جدید خرید و فروش کنند، یعنی سهام 
خریداری  ماه  آبان  چهارم  تاریخ  به  نسبت  را  جدیدی 
کنند و همان سهم را مجددًا بفروشند، اما آن سهامی که 
در تاریخ 4 آبان داشته اند و آن مبنای محاسبه خسارت 
خواهد بود، پس دارایی آن سبد نباید به فروش برسد.
که  سئوال  این  درباره  قم،  منطقه ای  بورس  مدیر 
باشد  تومان  میلیون   300 یا   200 سهام  سبد  یک  اگر 
ورق  یک  میلیون،   100 هر  ازای  به  می تواند  سهامدار 

بیمه خریداری کند یا خیر، هم، گفت: فقط هر شخص 
حقیقی فقط با حداکثر ارزش سبد سهام 100 میلیون 
و  شود  طرح  این  مشمول  آبان  چهارم  تاریخ  تا  تومان 
افرادی که ارزش سهامشان بیش از 100 میلیون تومان 

نمی شوند. طرح  این  مشمول  باشد 
یار،  سهام  اوراق  ریالی  یک  نرخ  به  اشاره  با  مروجی 
در خصوص مهلت استفاده از این طرح هم گفت: این 

طرح از شنبه این هفته آغاز شده و تا شنبه هفته آینده 
آبان ادامه دارد.  28

مدیر بورس منطقه ای قم هدف از اجرای این طرح را 
ویژه سهامداران  به  از حقوق سهامداران  حمایت دولت 

خرد حقیقی بیان کرد.
مروجی درباره میزان سود این طرح هم عنوان کرد: 
بدون  واقع  در  و  متعارف  سود  تقریبا  درصد   20 سود 

یک  هم  ساله  یک  دوره  و  است  بانکی  نظام  در  ریسک 
دوره ای معقول است که سهامدار بایستی صبور باشد تا 

ببیند. را  خود  گذاری  سرمایه  نتیجه 
سئوال  این  به  پاسخ  قم،در  منطقه ای  بورس  مدیر 
که اگر بازدهی بازار سرمایه تا سال آینده بیشتر از 20 
درصد بود تکلیف چیست، گفت: اگر بازده بیش از 20 
درصد بود که یک سرمایه گذاری مناسب و مطلوب بوده 
و اگر به هر دلیلی کمتر از 20 درصد بود این اطمینان 
را  درصد   20 بازده  حداقل  دولت  که  دارد  وجود  خاطر 

می کند. تضمین 
بین  تفاهمنامه  انعقاد  صورت  در  افزود:  مروجی 
این  گسترش  امکان  بزرگ  بیمه های  و  بورس  سازمان 

دارد. وجود  هم  بزرگتر  پورتفو ی های  به  طرح 
افزود: طبیعتًا وقتی رشد ارزش سبد سهام بیش  او 
از 20 درصد باشد دیگر فرد سرمایه گذار نیازی به بیمه 
نامه ندارد و اگر بازدهی کمتر از 20 درصد یا حتی منفی 
یار  سهام  خسارت  عنوان  تحت  آن  التفاوت  مابه  باشد 

می شود. پرداخت 
طرح  کرد:  تاکید  پایان  در  قم  بورس  مدیرمنطقه ای 
شامل  فقط  تومان  میلیون   100 از  کمتر  پرتفوی  بیمه 
سهام افراد حقیقی و خرد می شود و سرمایه گذارانی که 
در صندوق ها سرمایه گذاری کرده اند مشمول این طرح 

نمی شوند.   ►

● قم؛ فرصت های معدنی با چالش  زیست محیطی    ●

● تضمین سود ۲۰ درصدی سبد سهام زیر ۱۰۰ میلیون تومان    ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹87   

نگهداری از ۴۰۰۰ متر فرش 
دستباف به همت بیش از 5۰ خادم 

حرم قم

خادم   50 از  بیش  گفت:  قم  مقدس  آستان  فرش  واحد  مسئول 
فعالیت  ماشینی  و  دستباف  فرش های  تعمیرات  بخش  در  افتخاری 
انجام  را  دستباف  فرش های  مترسردوزی   300 ماهانه  و  دارند 

. هند می د
محمد فخار مسئول واحد فرش آستان مقدس بانوی کرامت گفت: در 
این آستان مقدس بیش از 4 هزار و 500 تخته فرش ماشینی و بیش 
4 هزار متر فرش دستباف وجود دارد که خدمات تعمیر، رفوکاری  از 

و نگهداری آن به صورت پیوسته در حال انجام است.
تعمیر  برای  اینکه  بیان  با  قم  مقدس  آستان  فرش  واحد  مسئول 
خادم   50 حدود  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  فرش های  نگهداری  و 
افتخاری در طول هفته و دو خادم رسمی به صورت تمام وقت فعالیت 
خارج  رده  از  ناقص  فرش های  اینکه  به  توجه  با  گفت:  می کنند، 
تعمیرات  هفته  در  روز  یک  و  یافته  کاهش  تعمیرات  میزان  است  شده 
300 متر  و در ماه حدود  انجام  به صورت دستی  فرش های دستباف 

می شود. انجام  چرخ  با  دستباف  فرش های  سردوزی  نیز 
پارگی،  افزود: تعمیر  بانوی کرامت  مسئول واحد فرش آستان مقدس 
ریختگی، سوختگی، وصله و ریشه دوزی از جمله تعمیراتی است که 
الیه های  پرز،  به  رسیدگی  و  می شود  انجام  دستباف  فرش های  روی 
فرش های  نگهداری  خدمات  جمله  از  نیز  شست وشو  و  فرش  رویی 

است. کرامت  بانوی  مطهر  حرم 
دوره ای  به صورت  اینکه فرش های دستباف حرم مطهر  بیان  با  فخار 
هر دو ماه یک بار مورد بازدید قرار می گیرد، افزود: شست و شوی این 
باعث  تا خاک گرفتگی  انجام می شود  بار  نیز هر سه ماه یک  فرش ها 

نشود. فرش ها  شکستگی 
هر  اینکه  بیان  با  کرامت  بانوی  مقدس  آستان  فرش  واحد  مسئول 
از قبیل  نیز تحت تعمیراتی  35 تخته فرش ماشینی حرم مطهر  هفته 
میانگین  عادی  حالت  در  گفت:  می گیرد،  قرار  گیری  لکه  و  رفوکاری 
که بخش عمده  نیز سردوزی می شود  ماشینی  تخته فرش   25 روزانه 

می شود. شامل  را  فرش  واحد  کار 

ستاد ساماندهی امور جوانان 
استان قم برگزار شد

با   1401 سال  در  قم  استان  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  سومین 
وزارت  جوانان  اجتماعی  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  کل  مدیر  حضور 

شد. برگزار  جوانان  و  ورزش 
 1401 سال  در  قم  استان  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  سومین 
دفتر  مدیرکل  متقی فر  مهدی  حجت االسالم والمسلمین  حضور  با 
برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان و معاون 
استانداری  )ع(  جواد  امام  سالن  در  قم  استانداری  امنیتی  سیاسی 

شد. برگزار 
بر تسریع  تاکید  به  این جلسه می توان  از جمله موضوعات مطروح در 
پرداخت وام ازدواج، تشکیل کمیته های سامان ازدواج، برگزاری جشن 
ازدواج جوانان در اماکن دولتی و توسعه مراکز خدمات مشاوره ازدواج 

اشاره کرد که مورد بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفت.
پرداخت  در  تسریع  منظور  به  شد  مصوب  جلسه  این  در  همچنین 
بانک های عامل ماهیانه 20 درصد  به زوجین جوان  ازدواج  تسهیالت 
مقرر  آن  بر  عالوه  دهند.  کاهش  را  خود  انتظار  صف  در  متقاضیان  از 
مستمر  و  منظم  برگزاری  ضمن  تابعه  شهرستان های  فرمانداران  شد 
جلسات کمیته های سامان ازدواج ظرف مدت 10 روز کاری اطالعات 
شهرداری ها  و  عمومی  نهاد های  دولتی،  دستگاه های  رفاهی  اماکن 
و  ثبت  فرمانداری  سایت  در  جوانان  ازدواج  جشن  برگزاری  برای  را 

کنند. بارگذاری 
خدمات  مراکز  توسعه  منظور  به  شد  مقر  جلسه  این  دیگر  بخش  در 
برای  الزم  مکان  تامین  به  نسبت  استان  فرمانداران  ازدواج  مشاوره 
کنند. اقدام  جوانان  و  ورزش  وزارت  از  فعالیت  مجوز  دارای  مشاوران 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  پالک ثبتی 23/1729  فرعی از 55 اصلی 
لو   حمزه  مجتبی  بنام  که  خمینی    امام  خیابان   – جعفریه  به  موسوم  اراضی  جعفرآباد  شهرستان  سه  بخش  در  واقع 
ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  عمل   به  اولیه  متقاضی  فوت  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  خیراله  فرزند 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15
اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام میگیرد  9/30 صبح در محل وقوع ملک  1401/09/21  ساعت  مورخ 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به 
 20 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   1373/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15857 الف  م  نماید.)  ارائه 
 1401/08/28 انتشار:  تاریخ 

جعفرآباد شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – خدایاری  محمد 

 55 از  فرعی    24/1730 ثبتی  پالک  شده   بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شعبانی   اکبر  آقای  بنام  که  متری     45 بر   – بهارستان  محله   – جعفریه  اراضی  جعفرآباد  سه  بخش  در  واقع  اصلی 
ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  عمل   به  اولیه  متقاضی  فوت  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  محمد   فرزند 
یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15
اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام میگیرد  9/30 صبح در محل وقوع ملک  1401/09/20  ساعت  مورخ 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به 
 20 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   1373/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15856 الف  م  نماید.)  ارائه 
 1401/08/28 انتشار:  تاریخ 

جعفرآباد شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – خدایاری  محمدرضا 

گفت:مسئوالن  قم  جمعه  امام       ◄
سازی  کشته  برابر  در  قضایی  و  امنیتی 
قاطعیت  با  اخیر  تروریستی  حرکات  و 

کنند. برخورد 
الله  آیت  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
جمعه  نماز  خطبه های  در  اعرافی  علیرضا 
برگزار  قدس  مصالی  در  که  قم  هفته  این 
همه  با  ایران  ملت  داشت:  اظهار  شد 
دشمنان  توطئه های  برابر  در  سختی ها 
آبان  سیزده  در  حضور  با  و  اند  ایستاده 
آنان  تمام  از  باید  که  آفریدند  حماسه 

کرد. تقدیر 
از  داشت:  اظهار  اعرافی  الله  آیت 
برپایی  راستای  در  که  کسانی  تمامی 
مشارکت  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
پیام  امیدواریم  و  داریم  تشکر  داشتند 
به  مختلف  شیوه های  با  شهدا  و  شهادت 

کنیم. منتقل  آینده  و  امروز  نسل 
برای  داشت:  بیان  قم  جمعه  امام 
تابلوی  الهی  مبانی  و  ارزش ها  تقویت 
پیام شهادت باید همواره پر فروغ در برابر 

گیرد. قرار  جامعه 
اضافه  کشور  علمیه  حوزه های  مدیر 
طالب  بسیجیان،  که  شاهدیم  امروز  کرد: 
برای  ما  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  و 
دارند  حضور  میدان  در  امنیت  حفظ 
و  صفتان  داعش  توسط  مظلومانه  که 
کشند. می  خون  و  خاک  به  تروریست ها 

امروز در  اینکه  بیان  با  اعرافی  الله  آیت 
باید  افزود:  داریم  قرار  ترکیبی  جنگ  یک 
را  دشمنان  توطئه های  تیزبین  چشمان  با 
حساس  صحنه  یک  در  امروز  و  کرد  رصد 

داریم. قرار 
دشمن  داد:  ادامه  قم  جمعه  امام 
شکنی  عهد  و  تحریم  استمرار  دنبال  به 
گسل ها  سازی  فعال  ایجاد  پی  در  و  است 
کانون های  می خواهد  و  است  جامعه  در 
را  قدرت ها  به  وابسته  و  صهیونیستی 
فعال کنند و به ارزش های دینی ما آسیب 

. ند برسا
ادعای  امروز  دشمن  داد:  ادامه  وی 

دنبال  به  و  دارد  را  ایران  طلبی  تجزیه 
فعال سازی مجامع بین المللی علیه ملت 
ایران است در صورتی که رسالت آنان قرار 

است. استکبار  برابر  در  گرفتن 

گروه  داشت:  بیان  قم  جمعه  خطیب 
شصت  دهه  در  که  منافقین  تروریستی 
پی  در  دادند  انجام  فراوانی  ترورهای 
تا  می کنند  تالش  هستند  تاریخ  تحریف 
آمریکا  جنایات  و  شاهی  ستم  رژیم  چهره 

کنند. تطهیر  را  ایران  ملت  علیه 
انقالب  افزود؛  علمیه  حوزه های  مدیر 
داشت  بزرگی  دستاوردهای  اسالمی 
موفقیت ها  این  می خواهد  دشمن  که 

مظهر  ایران  ملت  و  بگیرد  نادیده  را 
و  است  اعتقادی  و  اخالقی  ارزش های 
است. تهدید  معرض  در  مظاهر  این  امروز 
جنگ  امروز  گفت:  اعرافی  الله  آیت 
رسانه ای کم نظیر و بی نظیر به راه افتاده 
و  کند  تغییر  جوانان  شناخت  تا  است 

برود. سوال  زیر  ارزش ها 
گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
ایجاد  اغتشاشات  تا  است  آمده  دشمن 
بیندازند و  به راه  کند و حرکات تروریستی 
کند  استفاده  سو  مردمی  اعتراض های  از 
که  دهد  نشان  دنیا  به  تا  می کند  تالش  و 
و  نیست  موفق  استقالل  و  اسالم  الگوی 

کنند. فکر  آن  به  نباید  کشورها  دیگر 
دشمنان  کرد:  تصریح  قم  جمعه  امام 
وظیفه  که  شود  تجزیه  ایران  می خواهند 
بصیرت  راستا حفظ هوشیاری،  این  در  ما 
حرکات  داد  اجازه  نباید  و  است  گاهی  آ و 
در  و  شود  تبدیل  اغتشاشات  به  اعتراضی 

باشند. بیدار  باید  همگان  زمینه  این 
بزرگ  ملت  داد:  ادامه  اعرافی  الله  آیت 
دارد  قرار  کارزاری  وسط  در  امروز  ایران 
بار  به  پشیمانی  نکند  عمل  درست  اگر  که 

می آورد.
این  در  اخیر  حوادث  کرد:  اضافه  وی 
و  نتوانند مسائل  جهت است که مسئوالن 
و مسئوالن  کنند  دنبال  را  مشکالت کشور 
فداکاری  و  خدمت  میدان  وسط  در  باید 

. شند با
تبیین  جهاد  راستای  در  افزود:  وی 
رسانه ها  و  علمیه  حوزه  که  داریم  کوتاهی 
در  دانشگاه ها  و  پرورش  و  آموزش  و 
وظیفه  ملت  به  بخشی  گاهی  آ راستای 

دارند. سنگینی 
را  باید اشکاالت  وی گفت: ما معتقدیم 
رفع کرد اما در برابر کشته سازی و حرکات 
مسئوالن  که  است  آن  انتظار  تروریستی 
کنند. اقدام  قاطعیت  با  قضائی  و  امنیتی 
این  گفت:  علمیه  حوزه های  مدیر 
تاریخ  و  است  حمله  مورد  روحانیت  روزها 
اندیشه  و  علم  رکین  رکن  یعنی  روحانیت 
و  هویت  نگهبان  و  اسالم  امت  برای 
و  است  استکبار  برابر  در  ملت  استقالل 
در  همواره  مردم  به  خدمت  در  قشر  این 

دارند. حضور  میدان 
و  جهادی  طالب  کرد:  اضافه  وی 
در خدمت  تاریخی خود  با عهد  روحانیون 
مردم  و  روحانیت  پیوند  و  هستند  ملت 
نخواهد  گسستنی  هرگز  و  است  آسمانی 

. د بو
گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
زندان  و  رفته  دار  چوبه  بر  روحانیت 
از  اما  است  کرده  تحمل  را  سختی  و 
و  است  نیامده  کوتاه  دینی  ارزش های 
برابر  در  را  خود  انسجام  ایران  بزرگ  ملت 
حرکات کور دشمن حفظ خواهد کرد.   ►

امام جمعه قم: 

● مسئوالن امنیتی و قضایی با حرکات تروریستی اخیر قاطعانه برخورد کنند   ●

دهه  گفت:  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون      ◄
دنبال  را  شریف  قدس  آزادی  ها  نودی  و  هشتادی 
المقدس  بیت  در  نسل  این  داریم  امید  و  کنند  می 
نماز بگذارند و و این رویدادهای اخیر زمینه پیروزی 

است. بزرگ 
نقدی شامگاه  به گزارش  مهر، سردار محمد رضا 
نمایشگاه  یازدهمین  اختتامیه  مراسم  در  پنجشنبه 
خمینی  امام  مجتمع  در  مقدس  دفاع  کتاب  ملی 
درخشان ترین  مقدس  دفاع  داشت:  اظهار  )ره( 

است. بشریت  حتی  و  ایران  تاریخ  قطعه 
گفت:  پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
تمامی  برابر  در  ملتی  نداریم  سراغ  تاریخ  طول  در 
خالی  دستان  با  و  بایستند  شیطانی  قدرت های 
بیرون  پیروز  و  آزمایش سربلند  این  از  و  کند  مقاومت 

. یند بیا
دوران  در  ایران  ملت  داشت:  بیان  نقدی  سردار 
شیطانی  قدرت های  همه  برابر  در  مقدس  دفاع 
سربلند  بزرگ  امتحان  این  از  ملت  این  و  ایستادند 
پدید  خود  برای  فرصتی  تهدید  این  از  و  آمد  بیرون 

آورد.
در  اسالمی  ایران  امروز  داشت:  ابراز  وی 
خوبی  پیشرفت های  علمی،  مختلف  عرصه های 

است. رسیده  قله ها  به  و  داشته 
برای  را  ماندگاری  درس های  شهدا  گفت:  وی 
درخشان  پیروزی های  این  و  گذاشتند  باقی  ما 
مرهون  علمی  مختلف  عرصه های  و  سازندگی  در 

است. آنان  جانفشانی 
از  را  کشور  ملت،  داشت:  بیان  نقدی  سردار 
آمریکایی ها نجات داد و درس بزرگی در  خودکامگی 

داد. دشمنان  به  مقدس  دفاع 

خود  آمریکا  شرق،  سقوط  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
ما  با  کسی  هر  گفتند  و  کرد  معرفی  دنیا  امپراتور  را 
از  کشور  چند  به  اساس  این  بر  و  است  ما  بر  نیست 

کرد. حمله  افغانستان  و  عراق  حمله 
بر خالف صدای  که  تنها صدایی  کرد:  اضافه  وی 
از  انقالب  معظم  رهبر  ندای  شد،  بلند  شیطان 

نیستیم. شما  با  ما  فرمود  که  بود  امام  حسینیه 
ما  جوانان  افزود:  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
آمریکایی ها  پهپاد  و  کردند  عمل  را  رهبری  فرموده 
کردند  دستگیری  را  انگلیسی  تفنگداران  و  شکار  را 
گرفته  کش  نفت  توقیف  تالفی  قبال  در  کش  نفت  و 

. شد
آمریکایی ها  پوشالی  قدرت  دنیا  داد:  ادامه  وی 
وارد  آمریکا  علیه  بر  کشورها  از  برخی  و  برد  پی  را 

شدند. میدان 
دل  از  ما  جوانان  اینکه  بیان  با  نقدی  سردار 
آموختند  ما  به  را  مقاومت  فرهنگ  کتاب ها  همین 
را  دیگری  مقدس  دفاع  ایران  ملت  نیز  امروز  افزود: 
با  باید  رشادت ها  این  که  است  کردن  تکرار  حال  در 

شود. تدوین  هنر  زبان 
را  مقاومت  فرهنگ  کتاب ها  این  کرد:  تاکید  وی 
همین  و  می دهد  رسوخ  اسالمی  ملت های  بین  در 

می کند. فراهم  را  ظهور  مقدمات  امر  این 
اینکه امروز بسیجیان ما در حال خلق  بیان  با  وی 
دفاع  دوران  در  افزود:  هستند  بزرگ تر  حماسه ای 
ایستادیم  دشمن  برابر  در  خالی  دستان  با  مقدس 
اینگونه  امروز  اما  نداشتیم  دفاع  برای  سالحی  و 

. نیست
ماه ها  افزود: در دوران دفاع مقدس  نقدی  سردار 
در  تا  می کردیم  صبر  مهمات  رسیدن  برای  باید 

کشور  در  امروز  اما  شود،  دریافت  غنیمت  عملیاتی 
شرایط  در  امر  این  و  داریم  سالح  از  پر  انبارهای 

افتاد. اتفاق  تحریم ها 
داشت:  عنوان  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
سالح های  ایران  که  است  معترف  امروز  دشمن 

را  سالح ها  انواع  امروز  و  می فروشد  دنیا  به  پیشرفته 
داریم. اختیار  در 

سالح  اینکه  وجود  با  بسیجیان  امروز  گفت:  وی 
و  نگرفتند  دست  در  سالحی  اما  داریم  اختیار  در 

رسند. می  شهادت  به  مظلومانه 
بر  نفر  هزار   23 آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  وی 
گذشتند  جا  افغانستان  در  بالگرد   100 از  بیش 
آمده  ملت  جنگ  به  رسانه  با  دشمن  امروز  افزود: 
آلوده  نفر  هزاران  خون  در  دستش  که  آمریکا  و  است 
می کشد  را  خود  زندان های  در  نفر  هزاران  و  است 

گرفتند. عمومی  عزای  ایران  در  نفر  یک  فوت  برای 
امروز  افزود:  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
پیروز  شمشیر  بر  خون  که  دادند  نشان  بسیجیان 
جنایتکاری  تصویر  می کنند  تالش  دشمنان  و  است 
توطئه  این  که  دهند  نشان  دنیا  به  اسالمی  ایران  از 

می برند. پیش  خود  داخلی  مزدوران  با  را 
داشت:  عنوان  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
جنایت  شاهچراغ  و  ایذه  خیابان های  در  دشمنان 
آشوب ها  و  اغتشاشات  از  حمایت  قرارگاه  و  می کنند 

انداختند. راه  به  را 
می کنند  تصور  دشمنان  داد:  ادامه  نقدی  سردار 
حالی  در  می ترسند  ما  ملت  دهند  نشان  شقاوت  اگر 
از  دشمنان  و  هستند  شهادت  عاشق  ما  ملت  که 

نگرفتند. درس   60 دهه  در  خود  تجزیه 
مدافع  آنان  که  شد  مشخص  امروز  گفت:  وی 
انگلیسی ها  و  سعودی ها  و  نیستند  بشر  حقوق 
روزی  باید  و  می کنند  حمایت  جنایات  این  از 
برابر  در  را  بسیجیان  و  جوانان  امروز  شجاعت های 

نوشت. دشمنان  رسانه ای  فتنه های 
فتنه ها  این  افزود:  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
نسل  از  زده  وحشت  دشمن  و  شد  خواهد  زدوده 
شاه،   50 و   40 دهه  که  است  دیده  او  است،  جدید 
بعدی،  نسل های  و  کردند  نابود  را  صدام  و  منافقین 
امروز  و  رساندند  سازندگی  عرصه های  به  را  کشور 
را  ایران  سیاست های  داعش  نابودی  با  نسل  این 

کردند. جهانی 
نودی  و  هشتادی  دهه  داشت:  بیان  نقدی  سردار 
امید  و  می کنند  دنبال  را  شریف  قدس  آزادی  ها 
داریم این نسل در بیت المقدس نماز بگذارند و این 
► است.    بزرگ  پیروزی  زمینه  اخیر  رویدادهای 

◄    »میثم لطیفی« با بیان اینکه دشمن از سر کار 
آمدن دولتی که دغدغه اش حل مشکالت مردم است 
و  پرکاری  خوابی،  کم  از  آنها  کرد:  اظهار  ترسد،  می 
توجه دولت به اقشار ضعیف و فرودست واهمه دارند.
ایرنا، »میثم لطیفی« در سخنرانی پیش  به گزارش 
دشمن  اینکه  بیان  با  قم،  جمعه  نماز  خطبه های  از 
مشکالت  حل  دغدغه اش  که  دولتی  آمدن  کار  سر  از 
از کم خوابی،  آنها  مردم است می ترسد، اظهار کرد: 
فرودست  و  ضعیف  اقشار  به  دولت  توجه  و  پرکاری 

دارند. واهمه 
دولت  آمدن  کار  روی  از  قبل  تا  کرد:  اضافه  وی 
روی  بدهی  تومان  میلیاردها  سابق  دولت  سیزدهم، 
دست دولت مردمی گذاشته بود و ذخایر راهبردی در 
دانشگاه  مدارس،  و  داشت  قرار  شرایط  ترین  بحرانی 
ها و مراکز علمی به سبب نحوه مدیریت کرونا تعطیل 

ضعیف  اقشار  به  توجهی  کمترین  مردان  دولت  و  بود 
را  ها  معادله  این  همه  سیزدهم  دولت  ولی  نداشتند، 
به برجام و توسل به غرب  را  بر هم زد و مسایل کشور 
کرامت  و  اساس عزت  بر  را  تعالی کشور  راه  و  نزد  گره 

برد. پیش 
تولید  از  حمایت  اقتصادی،  رشد  افزود:  وی 
داخلی  بعد  در  بنیان  دانش  های  شرکت  و  کنندگان 
کشورهای  همسایهگان  و  با  مندانه  عزت  همکاری  و 
جزو  بین المللی  بعد  در  برجام  اراده  از  خارج  دیگر 

است. دولت  اولویت های 
سازمان  به  پیوستن  اینکه  بر  تاکید  با  لطیفی 
همکاری های شانگهای جزو موفقیت های مهم دولت 
خوبی  به  منافقان  گفت:  است،  بین المللی  حوزه  در 
به  کشور  فعلی  سرعت  و  رشد  با  که  اند  شده  متوجه 
نامی  و  شده  حذف  عمومی  اذهان  از  آنها  همه  زودی 

از آنها نخواهد بود و به همین دلیل آنها ایجاد درگیری 
گرفتند. پیش  در  را  فتنه  و  آشوب  داخلی،  های 

اداری  سازمان  رییس  و  رییس جمهور  معاون 
جای  منافقان  اینکه  بیان  با  کشور  استخدامی  و 
کردند،  عوض  را  شهید  و  قاتل  و  حکیم  و  دیکتاتور 
اخیر  فتنه های  خاموشی  اصلی  راهکار  کرد:  تصریح 
جریان  از  خودی  و  اطالع  کم  جوانان  خط  جداکردن 

است. نفاق 
اقتصادی  مشکالت  کردن  برطرف  شد:  یادآور  وی 
با جهاد  بیان حقایق  و  مدیریت جهادی  با  معیشتی  و 
تبیین دو نکته کلیدی است که در شرایط کنونی باید 

شود. گرفته  جدی 
معظم  خانواده های  به  تبریک  و  تسلیت  با  لطیفی 
شهدای عملیات تروریستی اخیر گفت: یکی از برکات 

بود. فتنه های اخیر رسوا شدن منافقان خواهد 

و  اداری  سازمان  رییس  و  رییس جمهور  معاون 
انقالب  ابتدای  از  گفت:  ادامه  کشور  استخدامی 
فتنه  که  نیست  این طور  و  بوده  فتنه همیشه  اسالمی 

برود. میان  از 
باطل  و  حق  مرز  ریختن  بهم  اینکه  بیان  با  لطیفی 
داشت:  ابراز  است،  گران  فتنه  اساسی  و  مهم  هدف 
ولی  است  دهنده  آزار  ایمان  اهل  برای  فتنه ها  ذات 
این فتنه ها در کنار آزار و نقاط تاریکی که دارد سبب 

شود. می  منافقان  شدن  شناخته 
و  کافران  مومنان،  جریان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هستند،  ایمانی  جامعه  اصلی  جریان  سه  منافقان 
بی  منافقان  به  نباید نسبت  افزود: در جامعه اسالمی 
تفاوت بود، منشا فتنه ها به تصریح آموزه های دینی، 
سنگ  به  آنها  تیر  بار  هر  چند  هر  هستند  منافقان 

► خواهد خورد.     

سردار نقدی در قم:

● دهه هشتادی و نودی ها آزادی قدس را خواهند دید    ●

معاون رئیس جمهور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم:

● دشمن از سر کار آمدن دولتی که دغدغه اش حل مشکالت مردم است می ترسد    ●
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انتقاد مدیر کتابفروشی»دنیای 
کتاب« از طرح غیرحضوری خرید 

کتاب

انتقاد  با  قم  کتاب  دنیای  کتابفروشی  مدیر  قوامیان  حسین 
برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مسئوالن  جدید  طرح  از 
طرح های  جای  به  کتاب  خرید  غیرحضوری  طرح  کردن  جایگزین 
جایگزین  روش  این  بی شک  گفت:  کتاب،  حضوری  خرید  فصلی 
دارد. فراوانی  منفی  پیامدهای  کتاب،  خرید  غیرکارشناسی شده  

دنیای  کتابفروشی  مدیر  قوامیان  حسین  بیست،  شهر  گزارش  به 
کتاب قم با بیان اینکه طرح های فصلی خرید کتاب از کتابفروشی ها 
کتاب  به  عالقه مند  هزار  صدها  استقبال  با  گذشته  سال  چند  طی 
امر  به  این طرح ها در جهت تشویق مردم  برگزار می شد، اظهار کرد: 
کشور  سراسر  از  کتابفروش   1000 مشارکت  با  کتابخوانی  و  کتاب 

بود. همراه 
قرار است طرح فصلی خرید  متأسفانه مطلع شدیم  وی تصریح کرد: 
کتابخوانی  و  کتاب  هفته  در  قبل،  سال های  در  که  کتاب  حضوری 
وقوع  به  کتاب  عنوان  میلیون ها  خرید  و  کتاب  عاشقان  حضور  با 
بدهد. کتاب  خرید  غیرحضوری  طرح  به  را  خود  جای  می پیوست، 
مدیر کتابفروشی دنیای کتاب قم افزود: بی شک این روش جایگزین 
جمله  از  دارد،  فراوانی  پیامدهای  کتاب،  خرید  غیرکارشناسی شده  
کتاب  کارشناسان  با  خوانندگان  مستقیم  ارتباط  قطع  موجب  آنکه 
حضوری،  طرح های  قالب  در  که  حالی  در  می شود  کتابفروشی ها  در 
عالقه مندان خواسته ها و نیازهایشان را در میان می گذاشتند و حتی 
آنها می پرداختند  از مراجعه کنندگان، رو در رو به نقد مستقیم  بعضی 

می کردند. ارائه  پیشنهاد  و 
خرید  باعث  کتابفروشی  در  خوانندگان  حضور  کرد:  تصریح  قوامیان 
می توانند  آنان  و  می شود  حضوری  غیر  فروش  به  نسبت  بیشتری 

باشند. داشته  گاهانه ای  آ خرید  و  کرده  تورق  را  کتاب ها 
دولتی  بودجه  با  پستی  باالی  بسیار  هزینۀ  صرف  به  همچنین  وی 
باید در  ارسال کتاب ها اشاره کرد و گفت: همان بودجه ای که  جهت 
مسیر،  این  در  شود،  صرف  کتاب  مخاطبان  ترغیب  و  تشویق  جهت 

می شود. خرج 
و  ضعیف  کتابفروشی های  شیوه،  این  در  افزود:  نشر  حوزه  فعال  این 
نوپا که توان تبلیغات کتاب هایشان را ندارند بیشترین ضربه را متحمل 
کتابفروشی هایی  نصیب  عایدی،  حداکثر  طرف،  آن  از  و  می شوند 

دارند. را  غیرحضوری  فروش  امکانات  و  ساخت ها  زیر  که  می شود 
و  کشور  در  موجود  بحرانی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تأکید  قوامیان 
این  کردن  اجرا  آیا  مجازی،  فضای  در  کیفی  و  کمی  مشکالت  ایجاد 

ماست؟ کتابخوان  مردم  صالح  به  زمانی  برهۀ  این  در  طرح 
گاهی  آ برای دریافت  ایران   90 و   ٨0 افزود: قطعًا نسل دهه های  وی 
و معرفت بیشتر، نیاز به مطالعه بیشتر و عمیق تر دارد که بستر اصلی 

کتاب هاست. با  مستقیم شان  ارتباط  و  کتابفروشی ها  در  آن 
به  باید  پس  کرد:  خاطرنشان  قم  کتاب  دنیای  کتابفروشی  مدیر 
راهکار  کتاب،  حضوری  غیر  خرید  که  شد  یادآور  مربوط  مسئوالن 

نیست. پیش آمده  مشکالت  از  برون رفت  برای  مناسبی 

نصب تندیس مرتفع سردار 
سلیمانی در ورودی شهر قم

تندیس مرتفع سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در 
ورودی شهر قم نصب شد.

اعالم  با  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست  جوادیان  پیام   
ابومهدی  شهید  و  سلیمانی  شهید  سردار  مرتفع  تندیس  نصب  خبر 
المهندس در ورودی شهر قم از سمت تهران اظهار کرد: این تندیس 
با مشارکت هنرمندان این حوزه و با ارتفاع بیش از 3متر ساخته شده 

است.
این  افزود:  بتن گالسه است،  تندیس  این  اینکه جنس  به  اشاره  با  او 
مشارکت  راستای  در  و  تهران  سمت  از  قم  شهر  ورودی  در  تندیس 
برای کنگره ملی شهدای استان قم  شهرداری قم در فضاسازی شهر 

است. نصب شده  آنان  نام  و  یاد  گرامیداشت  و 
نصب  و  ساخت  همچنین  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
از  بیش  اجرای  قم،  استان  و  کشور  شاخص  شهدای  سردیس   48
نقاشی  مترمربع  هزار   25 اجرای  و  برجسته  نقش  مترمربع   2500
اقدامات  دیگر  از  را  شهادت  و  ایثار  با  مرتبط  موضوعات  با  دیواری 
برنامه های  مجموعه  با  ارتباط  در  که  دانست  شهری  فضاسازی 
دومین کنگره شهدای استان قم در سال های گذشته توسط سازمان 

است. رسیده  انجام  به  زیباسازی 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  1/1401ج/219  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  قم 
حسین  و  فاطمه   ، ابوالفضل  خواندگان  شعبانیان  فرشته  خواهان  گردیده 
عمومی  دادسرای  سرپرستی  اداره  و  حسنی  محبوبه  و  شعبانیان  همگی 
اصلی   2591/427 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  قم  شهرستان  انقالب  و 
ثبتی  پالک   –  2 است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2 بخش 
بین   – تیر   7 بلوار   – : قم  به نشانی  ثبت قم   2 2591/274/427 اصلی بخش 
کوچه 84 و 86 با کد نوسازی 25-5-304-3 به مساحت عرصه 72 مترمربع 
 124098 سریال  شماره  به  پرونده  در  موجود  مالکیت  سند  تصویر  در  مندرج 
با  همکف(  و  )زیرزمین  طبقه   2 صورت  به  مغازه  باب  یک  صورت  به   97 ب 
با  نما شیشه سکوریت و کرکره که طبقه زیرزمین   ، 144 مترمربع  زیربنای کل 
سفید  و  سرامیک  بدنه  و  موزاییک  کف  با  ورودی  در  پله  سرویس  دسترسی  راه 
همکف  طبقه  و  توالت  و  حمام  دارای  شده  کاری  سفید  سقف  و  شده  کاری 
دارای  شده  کاری  سفید  سقف  و  شده  کاری  سفید  و  سرامیک  بدنه  و  کف  با 
شده  کاری  سفید  سقف  و  سرامیک  بدنه  و  کف  با  همکف  طبقه  توالت  و  حمام 
دارای  و  همکف  انتهای  از  فلزی  پیچ  پله  دسترسی  راه  با  بام  روی  انباری   ،
ساختمان  پایان  گواهی  دارای  ملک  باشد.  می  گاز  و  برق  و  آب  انشعاب 

باشد  می  قم   3 منطقه  شهرداری  از   1385/3/7 مورخ   3/10/1554 شماره 
مابقی  و  همکف  در  تجاری  آن  مترمربع   12 مترمربع   144 کل  زیربنای  که 
ان  از  تجاری  صورت  به  همکف  کل  بازدید  زمان  در  ولی  باشد.  می  مسکونی 
به  ساختمان  داخلی  تعمیرات  مجوز  تصویر  به  توجه  با  و  شود  می  استفاده 
شده  هایانجام  پیگیری  و  ابرازی   1399/5/21 مورخ   3/10/48095 شماره 
 68 حسنی  محبوبه  خانم  جانب  از  خواهان  محترم  وکیل  اعالم  و  شهرداری  از 
آن  خالف  عدم  گواهی  هنوز  ولی  شده  کارسازی  همکف  در  تجاری  مترمربع 
ارائه نشده است. علی ایحال ارزیابی براساس وضع موجود بهره برداری لحاظ 
شده است. شایان ذکر است در حال حاضر دو طبقه در اختیار مستاجر آقای 
مالکیت  باشد.  می  غذا  طبخ  آشپزخانه  فعالیت  با  طباطبایی  مصطفی  سید 
4 سهم  به صورت  به مندرجات ظهر سند میزان مالکیت  توجه  با  پالک مذکور 
به مرحوم خانم  ، یک سهم متعلق  آقای حسین شعبانیان  به  6 سهم متعلق  از 
سهم  نیم  کدام  هر  شعبانیان  فاطمه  و  حسنی  محبوبه   ، شعبانیان  مرحمت 
نظر  به  آمده  عمل  به  های  بررسی  به  توجه  با  نهایت  در  باشد.  می  سهم   6 از 
تجاری  ارزش  لحاظ  با  مذکور  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  اینجانب 
عقب  گونه  هر  گرفتن  نظر  در  )بدون  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  همکف  برای 
و اشخاص  ارگان ها  و سایر  بانک   ، به شهرداری  موارد دیگر  و  ، بدهی  نشینی 

مقرر  گردد.  می  ارزیابی  ریال  میلیارد  سی  30/000/000/000ریال  )مبلغ 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/9/23 ساعت 11 الی 11/15 صبج 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز 
شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
)شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
برنده  این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده 
و در صورتی  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی       ◄
استان  فرماندهی  ستاد  در  حضور  با  قم 
از  و  دیدار  انتظامی  نیروی  فرمانده  با  قم 
تجلیل  امنّیت  تامین  در  پلیس  زحمات 

کردند.
این  در  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اعضای  از  جمعی  حضور  با  که  دیدار 
انجام شد، حجت  انجمن های دانشجویی 
رئیس  نوروزی  رضا  المسلمین  و  االسالم 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشجویان  از  تقدیر  ضمن  قم  دانشگاه 
و  تالش ها  دیدار،  این  تدارک  برای 
را مدنظر قرار داد و گفت:  پلیس  زحمات 
به  معصومین)ع(  ائمه  از  که  ادعیه ای  در 
حافظان  برای  دعاهایی  است  رسیده  ما 
داریم؛  اسالمی  جامعه  امنیت  مرزهای 
که  بودند  کسانی  دعاگوی  ائمه)ع(  یعنی 
تالش  اسالمی  جامعه  امنیت  حفظ  برای 

. ند می کرد
مسئله  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
برای  زمان)عج(  امام  امروز  پس  مالک  و 
را  اسالمی  جامعه  امنیت  که  کسانی 

می کنند. دعا  کنند  می  تامین 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
بر  تأکید  با  قم  دانشگاه  در  رهبری 
گفت:  پلیس  اقتدار  با  توام  مظلومیت 

با  را  انتظامی  نیروهای  مظلومیت  باید 
بین  از  فریب  و  غفلت  غبارهای  زدن  کنار 

. برد
تقدیر  ضمن  دانشجویان  ادامه  در 
تامین  در  انتظامی  نیروی  زحمات  از 
وقایع  امنیت، برخی سواالت در خصوص 
تجهیزات  از  سوال  نظیر  کشور،  اخیر 
پلیس  برخورد  های  دستورالعمل  پلیس، 
عدم  چرایی  از  پرسش  آشوب ها،  با 
جنگی،  های  سالح  از  پلیس  استفاده 
پرسش از گشت های امنیت اخالقی و... 

کردند. مطرح  را 
نیروی  فرمانده  میرفیضی،  سردار 
پلیس  اینکه  بیان  با  قم،  استان  انتظامی 
جان  و  آبرو  جامعه،  امنیت  حفظ  برای 
پلیس  افتخار  گفت:  دهد،  می  را  خود 
مردم  بهترین  خادم  که  است  این  ایران 

. ست نیا د

های  ناآرامی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
آمریکا،  توسط  جریانات  این  گفت:  کشور 
پشتیبانی  منافقین  و  عربستان  اروپا، 
شود.  می  اطالعاتی  مالی،  سیاسی، 
های  داده  از  موجی  دشمن  های  رسانه 
و  ناامنی  ایجاد  راستای  در  را  دروغ 
مخاطب  به  برنامه  با  کشور  در  ناآرامی 

کند. می  ارائه 
میان  از  افزود:  میرفیضی  سردار 
عمده  اخیر،  اغتشاشات  دستگیرشدگان 
ی افراد زیر 25 سال بودند که 80 درصد 
درصد   95 دار،  سابقه  درصد   89 مجرد، 

بودند. دیپلم  زیر  تحصیالت 
همت  به  که  دیدار  این  پایان  در 
شد،  برگزار  مستقل  دانشجویان  انجمن 
سردار  از  ای  هدیه  تقدیم  با  دانشجویان 
تشکر  و  تقدیر  قم  انتظامی  فرماندهی 

► کردند.  

به همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل انجام شد؛

● تجلیل دانشجویان دانشگاه قم از فرمانده انتظامی استان   ●

ترویج  حوزه  در  خدمت  نوع   80 قم  شهرداری      ◄
و  است  نموده  ترسیم  را  شهادت  و  ایثار  ناب  فرهنگ 
متنوع  فعالیت های  از  متعددی  حمایتی  برنامه های 

می کند. دنبال  را  فرهنگی 
در  نژاد  سقائیان  دکتر  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
مجمع عمومی نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه 
قم، با اشاره به برگزاری بزرگداشت 6 هزار شهید استان 
قم و با بیان این که در چنین روزی در آبان ماه بیش از 
است،  شده  تشییع  اصفهان  مقدس  دفاع  شهید  هزار 
خاطرنشان کرد: از ابتدای تاریخ بشر دو فرهنگ مقابل 
هم صف آرایی کرده اند که در سال 57 با پیروزی انقالب 
گفتمان  مقابل  در  اسالم  گفتمان  اسالمی،  شکوهمند 

ضد دین غرب احیا شد.
از  بعد  و   19 و   18 قرن  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
خط  تکنولوژی،  به  رسیدن  از  پس  غرب  رنسانس، 
بطالنی بر دین کشید و چهار نظریه برجسته ضد دینی 
را را با همنوایی اندیشمندان دین ستیز در جامعه غربی 
رواج داده بود، اظهار داشت: فیزیک کوانتوم و زیرسوال 
به  انسان  نیاز  شکل گیری  کنار  در  علم  قطعیت  بردن 
فلسفه که از کجا آمده و به کجا می رود، رویه ای جدید 

کرد. ایجاد  جهان  در  را 
قرن  جهانی  جنگ  دو  که  این  بیان  با  قم  شهردار 
منظر  از  که  دانش  پیشتاز  کشورهای  توسط  بیستم 
گرفت،  داشتند، شکل  قرار  نازلترین سطح  در  اخالقی 
که  الهی  پیرمرد  توسط  اسالمی  انقالب  داشت:  اظهار 
بر  را  حکومت  و  دانست  نمی  جدا  سیاست  از  را  دین 
ساختار  مباحث  تمام  توانست  نمود،  احیا  دین  مبنای 

ببرد. سوال  زیر  را  دین  با  مقابله  در  غرب  گفتمانی 
شاخص  از  برخی  تبیین  ضمن  نژاد  سقائیان  دکتر 
را  نفس  تزکیه  و  مداری  اخالق  غربی،  گفتمان  های 
زیربنای فرهنگ دینی دانست و اظهار داشت: انقالب 
غرب  دینی  ضد  گفتمان  با  مبنایی  نظر  از  اسالمی 

بر  برهنگی  فرهنگ  تحمیل  مقابل  در  و  داشته  مشکل 
نموده  ایستادگی  اسالمی  ایرانی  عزتمندانه  فرهنگ 

است.
وی در ادامه به شکل گیری جنگ ترکیبی غرب علیه 
داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب  گفتمان 

علیرغم تحمیل جنگ از بیرون و شکل گیری ترورهای 
اندیشمندان  از  بسیاری  که  داخل  در  منافقان  کور 
انقالب اسالمی به شهادت رسیدند، خم به روی انقالب 
نیامد و انقالب اسالمی پرقدرت به راه خود ادامه داد.
را  ایرانیان  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  قم  شهردار 
توصیف  اسالمی  انقالب  پایداری  و  دوام  پایه  مهمترین 
نظام اسالمی در  آوری  تاب  و خاطرنشان ساخت:  کرد 
مقابل تمام توطئه ها، دسیسه ها، تهدیدها و تحریم های 
شناختی،  و  ترکیبی  جنگ های  اکنون  و  جانبه  همه 

است. ایرانیان  خودگذشتگی  از  فرهنگ  بر  مبتنی 
که  زمانی  تا  که  این  بر  تاکید  با  نژاد  سقائیان  دکتر 

ایران  مردم  میان  در  ایثار  و  خودگذشتگی  از  فرهنگ 
فراگیر است، دشمنان اسالم و انقالب هیچ غلطی نمی 
پیش  بستر  ترین  سخت  داشت:  اظهار  بکنند،  توانند 
روی گفتمان انقالب در بستر فضای مجازی و فرهنگ 
سازی مجازی در میان جوانان ایرانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به این که فضای مجازی، جنگ فرهنگی 
یادآور  است،  داده  سوق  ایرانیان  خانه های  داخل  به  را 
مهمترین  از  از شهوات  پیروی  و  نماز  شد: ضایع شدن 
باید  است؛  جدید  عصر  در  جامعه  انحراف  مولفه های 
خود را به باالترین و مهم ترین اسلحه یعنی تقوا آراسته، 

مباحث فرهنگی در جامعه را جدی بگیریم.
شهردار قم بر اهمیت پیگیری فعالیت های فرهنگی 
کانون  از  حمایت  لزوم  بر  و  تأکید  محور  مسجد  ناب 
و اذعان داشت: در  های فرهنگی مساجد تصریح کرد 
راستای استحکام، ترمیم و زیباسازی، به طور میانگین 
سالیانه بیش از 300 هزار تن آسفالت در معابر شهری 

است. شده  ریخته  قم 
عنوان  به  قم  که  این  بر  تأکید  با  نژاد  سقائیان  دکتر 
فاطمه  مقدس  حرم  از  اعم  کرامت  از  مملو  شهری 
جمکران،  مقدس  مسجد  علیها،  الله  سالم  معصومه 
حوزه علمیه قم، بیوت علما و تاریخ کهن این دیار آنگونه 
ساخت:  خاطرنشان  است،  نکرده  پیدا  توسعه  باید  که 
نیمه  های  پروژه  تمام  گفت  توان  می  جرأت  به  اکنون 

است. شده  تکمیل  قم  تمام 
میلیارد  به 3 هزار  نزدیک  این که ساالنه  بیان  با  وی 
اظهار  ایم،  گرفته  پیش  در  را  عمرانی  فعالیت  تومان 
تومان  میلیارد  هزار   13 بر  بالغ  سال1400  در  داشت: 
پروژه کوچک و بزرگ شهری پیگیری، ترسیم و عملیاتی 

است. شده 
نرم  ارتقاء  رویکردهای  به  اشاره  ضمن  قم  شهردار 
افزاری مدیریت شهری در قم، شهر هوشمند، شهرداری 
الکترونیکی و تدوین شیوه نامه های و رسیدگی به محله 
نیازمند و رسیدن به حمل و نقل عمومی و حمل  های 
و نقل ریلی را بخشی از اقدامات شهرداری قم در سال 
 ،1401 سال  در  داشت:  اذعان  و  دانست  اخیر  های 
از 6 هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی  بیش 
نوسازی  فرایند  در  ایم.  نموده  هدفگذاری  ها  طرح  و 
ناوگان  عمر  سال   12 از  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
شهری  ناوگان  ساله   2 عمر  به  اکنون  هم  اتوبوسرانی 

ایم. رسیده 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  نژاد  سقائیان  دکتر 
مجموعه های  راه اندازی  از  گزارشی  ارائه  ضمن  خود 
فعالیت  از  بخشی  به  شهر،  سطح  در  ورزشی  فرهنگی 
های فرهنگی شهرداری قم اشاره کرد و اذعان داشت: 
فرهنگ  ترویج  حوزه  در  خدمت  نوع   80 قم  شهرداری 
برنامه های  و  نموده است  ترسیم  را  ایثار و شهادت  ناب 
را  فرهنگی  متنوع  فعالیت های  از  متعددی  حمایتی 

► می کند.    دنبال 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل      ◄
استان از تولید فیلم سینمایی "نهر خین" 
خصوص  در  افشار  جواد  کارگردانی  به 
عملیات  در  قم  استان  شهدای  نقش 

داد. خبر   4 کربالی 
با خبرنگار  امیرعلی عموزاده در گفتگو 
خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که تولید 
مرتبط  های  فعالیت  از  یکی  فیلم  این 
می  شمار  به  استان  شهدای  کنگره  با 
جدی ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  رود، 
فرهنگ  وزارت  طریق  از  که  برنامه هایی 
و  پیگیری  حال  در  اسالمی  ارشاد  و 
برنامه ریزی برای آن هستیم، تهیه و تولید 
نویسندگی  به  خین"  "نهر  سینمایی  فیلم 
اثر  این  که  است  افشار  کارگردانی جواد  و 
می باشد،  استان  عزیز  شهدای  پیرامون 
این کار شاهد فالش بک  ضمن آن که در 
مهدی  شهید  رزمندگی  و  زندگی  به  هایی 

بود. خواهیم  هم  الدین  زین 
برخی  به  اشاره  با  قم  ارشاد  مدیرکل 
خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات 
افزود:  کشور  در  هنر  اهمیت  و  جایگاه 

فرمایشات  و  مطالبات  به  عمل  سایه  در 
تمرکز  و  برنامه ریزی  رهبری،  معظم  مقام 
از  فرهنگی،  و  هنری  تولیدات  راستای  در 
جمله اولویت های جدی ما در کنگره ملی 

بوده  اخیر  های  ماه  در  استان  شهدای 
است.

آغاز  ابتدای  از  ما  گفت:  همچنین  وی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  فعالیت های 
ملی  کنگره  برگزاری  بحث  در  قم  استان 
فاخر  تولیدات  روی  بر  استان،  شهدای 
الهی  لطف  به  و  شدیم  متمرکز  هنری 
دید  معرض  در  را  آن  نتایج  و  ثمرات  امروز 

دهیم. می  قرار  خود  مخاطبان 
ستاد  هنری  و  فرهنگی  کمیته  دبیر 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری 
نمایش های  اجرای  و  تولید  داد:  ادامه 
تولید  و  تهیه  خیابانی،  و  صحنه ای  فاخر 
مستند زندگی برخی شهدای عظیم الشان 
شهدای  بزرگ  سمفونی  تولید  استان، 
مسابقات  و  جشنواره ها  برگزاری  و  استان 
ویژه  نمایش نامه نویسی  و  فیلم نامه نویسی 
از  گرانقدر  شهدای  وصایای  و  زندگی نامه 

برنامه های  شاخص ترین  و  مهم ترین  جمله 
هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در 

است. بوده  قم  استان 
به برگزاری جشنواره  با اشاره  همچنین 
عکس "راز خون" و جشنواره خوشنویسی 
در  مشارکت  داشت:  بیان  مهر"  "نسیم 
محیطی  فضاسازی های  و  پوستر  طراحی 
کاغذ  اعطای  کنگره،  رسانه ای  امور  و 
حوزه  نویسندگان  و  ناشران  به  تعاونی 
عنوان   50 بازنشر  و  خرید  مقدس،  دفاع 
عرصه  در  شده  نگاشته  شاخص  کتاب 
در  آن ها  توزیع  و  قم  استان  شهدای 
 ... و  فرهنگی  مراکز  مساجد،  مدارس، 
کتاب  نمایشگاه  برگزاری  در  همکاری  و 
برنامه های  جمله  از  نیز  مقدس  دفاع 
فرهنگی ما در کنگره ملی شهدای استان 

► است.    بوده  قم 

شهردار قم در جمع نمایندگان طالب و فضال:

● حامی برنامه های فرهنگی در شهر قم هستیم    ●

مدیرکل ارشاد قم:

● فیلم سینمایی "نهر خین" به کارگردانی جواد افشار تولید می شود   ●
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◄    خادمان شهر مقدس قم در مجموعه 
ترویج  و  تبلیغ  توسعه،  شهری  مدیریت 
از  یکی  به عنوان  را  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
خود  عملکردی  شاخص های  اصلی ترین 

دارند. مدنظر 
قم مبدأ حرکت عظیم و تمدن ساز انقالب 
اسالمی، خاستگاه بزرگ مردان دفاع از این 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  بوم  و  مرز 
پیشاهنگ و ُمبِدع یادواره ها و اجالسیه های 
سال های  در  شهدا،  گرامی داشت  استانی 
برنامه های  مجموعه  برگزاری  شاهد  اخیر 
بوده  قم  استان  شهدای  کنگره  دومین 
پس  که  ارزشمند  و  مبارک  رویدادی  است. 
از گذشت 27 سال از برگزاری دوره نخست 
 1398 سال  از   1374 سال  در  کنگره  این 
آغاز شد و در طول بیش از سه سال گذشته 
استان  فرهنگی  برنامه های  بسیاری  تمرکز 
غنی  فرهنگ  ترویج  و  شهدا  متوجه  را  قم 

کرد. شهادت  و  ایثار 
مجموعه  در  قم  مقدس  شهر  خادمان 
ترویج  و  تبلیغ  توسعه،  نیز  شهری  مدیریت 
از  یکی  به عنوان  را  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
خود  عملکردی  شاخص های  اصلی ترین 
مدنظر داشته  و با نگاهی به سند چشم انداز 
قم 1414 و برنامه های راهبردی و عملیاتی 
سازمان دهی   ،1404 قم  و   1400 قم 
منظر  سیما،  بهبود  و  شهر  محتوایی  کالبد 
و فضای شهری در قالب جهان شهر شیعی 
و  ایثار  واالی  فرهنگ  ترویج  به  نگاهی  با  را 
راستا  همین  در  کردند.  ترسیم  شهادت 
و  همراه  اخیر  سال های  در  قم  شهرداری 
شهدای  کنگره  برگزاری  ستاد  با  هم قدم 
و  دستگاه ها  دیگر  پیشاپیش  و  قم  استان 
نهادهای استان قم در خط مقدم این بزنگاه 
برگزاری  در  توان  تمام  با  را  خود  وظیفه 

مجموعه برنامه های این رویداد بزرگ به کار 
است. گرفته 

در  که  اقداماتی  اصلی ترین  از  یکی 
تالش  با  و  قم  شهرداری  توسط  زمینه  این 
معاونت خدمات شهری، اداره کل ارتباطات 
فرهنگی  سازمان  بین الملل،  امور  و 
به  زیباسازی  سازمان  و  ورزشی  اجتماعی 
انجام رسید، فضاسازی و تبلیغات محیطی 
سطح شهر بود؛ اقدامی که به نوعی آراستن 
شهر با لباسی مملو از نقش و طرح در ایام 
مختلف و مناسبت های ملی و مذهبی بود.
آثار حجمی نظیر سردیس ها و تندیس ها، 
اکران  مختلف،  انواع  در  شهری  ِاِلمان های 
در  گرافیکی  طرح های  و  محیطی  تبلیغات 
پرتابل،  آویز،  جمله  از  گوناگون  سازه های 
و  پل  عرشه های  بیلبورد،  استرابورد، 
سازه های  شهر،  سطح  پیکر  پهن  تابلوهای 
پرچم های  نصب  نورپردازی ها،  و  نوری 
الوان و ریسه های نوری و پارچه ای از جمله 
توسط  این مدت  بود که در طول  اقداماتی 

رسید. انجام  به  قم  شهرداری 
اکران  4880 مترمربع تبلیغات محیطی 
شهدای  ملی  کنگره  برای  اطالع رسانی  و 

استان
مدیرکل  کالنترزاده،  مهدی  گفته  به 
قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
متر   4400 از  بیش   1401 سال  در  تنها 
مرتبط  موضوعات  با  شهری  تبلیغات  مربع 
ملی  کنگره  و  شهادت  و  ایثار  حوزه  در 
شهرداری  توسط  صرفا  قم  استان  شهدای 
قم طراحی، چاپ و به اکران رسیده است.

وی طراحی و اجرای پویش های تبلیغات 
هماهنگ  و  منسجم  به صورت  محیطی 
رویکردهای  از  را  قم  شهر  سطح  تمامی  در 
شهرداری قم در این زمینه دانست و تصریح 

شد  تالش  بیشتر  اثرگذاری  هدف  با  کرد: 
متنوع  قالب های  ظرفیت  از  استفاده  با  تا 
قم،  استان  بومی  هنرمندان  توان  و  هنری 
در  مرتبط  اطالع رسانی های  و  پیام ها  بیان 
مختلف  برنامه های  و  شهادت  و  ایثار  زمینه 
یادواره های  و  اجالسیه ها  و  شهدا  کنگره 

شود. پیگیری  مرتبط 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تبلیغات  این  تمامی  اکران  قم  شهرداری 
اختیار بخش های  در  در سازه های مختلف 
و  محاسبه  بدون  را  قم  شهرداری  مختلف 
دریافت هرگونه هزینه اعالم کرد و گفت: با 
توجه به اهتمام مجموعه مدیریت شهری در 
همراهی، حمایت و مشارکت با دستگاه ها، 
نهادها، هیئات و گروه های مردمی و جهادی 
ستاد  ذیل  گوناگون  برنامه های  برگزاری  در 
تبلیغات در  کنگره، تمام فرصت های اکران 

یافت. اختصاص  برنامه ها  این  به  بازه  این 
برای  انجام شده  فضاسازی  وی  گفته  به 
اطالع رسانی و تبلیغات کنگره ملی شهدای 
استان قم در شهر توسط شهرداری عددی 
اقدامات  و  بوده  مترمربع   4880 بالغ بر 
انجام شده برای کنگره تنها بخشی از برنامه 
بلندمدت شهرداری در حوزه فرهنگ ایثار و 

است. شهادت 
مهدی اصفهانیان مقدم، معاون خدمات 
هم  قم  شهرداری  زیست  محیط  و  شهری 
قم  شهرداری  داشت:  اظهار  زمینه  این  در 
در  تجهیزات  و  امکانات  تمامی  بسیج  با 
با  محیطی  تبلیغات  و  فضاسازی  راستای 
رویکرد معرفی  اصل کنگره، زمان و مکان و 

است. کرده  اقدام  نهایی  اجالسیه 
وی افزود: از جمله اقدامات انجام شده 
توسط شهرداری قم در این زمینه فضاسازی 
تصاویر  نصب  طریق  از  قم  شهر  ورودی 

فرماندهان شهید و المان سردار شهید حاج 
ابومهدی مهندس است. و  قاسم سلیمانی 
و  محیطی  تبلیغات  کمیته  رئیس 
ملی  کنگره  برگزاری  ستاد  فضاسازی 
تولید  داد:  ادامه  قم  استان  شهدای 
راستای  در  و  بهشتی  چله  صوتی  مجموعه 
و  استان  شهید  چهل  زندگینامه  معرفی 
تبلیغی  بنرهای  و  پرچم ها  تولید  همچنین 
با مضامین ایثار و شهادت و تولیدات هنری 
برای پخش از تلویزیون های شهری از جمله 
اقداماتی است که توسط شهرداری قم برای 

است. گرفته  صورت  شهر  آماده سازی 
شهدا  سردیس های  بروزرسانی  از  وی 
خبر  نهایی  اجالسه  مکان  فضاسازی  و 
فضاسازی  راستا  همین  در  گفت:  و  داد 
به  منتهی  بلوارهای  در  محیطی  تبلیغات 
بلوار پیامبر  از  مسجد مقدس جمکران اعم 
اعظم)ص( ، بلوار خلیج فارس، بزرگراه امام 
مقدس  مسجد  پیرامونی  بافت  و  علی)ع( 
جمکران و سطح مناطق هشتگانه از طریق 
ایران و  نصب پرچم های جمهوری اسالمی 

است. گرفته  صورت  رنگی  ریسه های 
برای  کرد:  اضافه  مقدم  اصفهانیان 
و  مدعوین  به  مطلوب  خدمت رسانی 
جانبازان  و  شهدا  محترم  خانواده های 
فعالیت بیش از 200 نفر از پرسنل اجرائی 
و  پاکبانان  جمله  از  شهرداری  عوامل  و 
موتوری،  تجهیزات  کارگیری  به  همچنین 
سازمان  ظرفیت  و  شهرداری  آالت  ماشین 

است. شده  تعبیه  اتوبوسرانی 
تبلیغات  و  فضاسازی  کمیته  رئیس 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  محیطی 
سازه   200 از  بیش  تاکنون  کرد:  عنوان 
 300 و  پرتابل  و  بیلبورد  قبیل  از  تبلیغی 
زیباسازی،  سازمان  طریق  از  آویز  بنر  هزار 

روابط  اداره کل  و  سازمان فرهنگی ورزشی 
و  دستگاه ها  برخی  و  شهرداری  عمومی 
قرار  استفاده  مورد  راستا  این  در  ادارات 
باشکوه تر  چه  هر  برگزاری  شاهد  تا  گرفته 

باشیم. استان  شهدای  ملی  کنگره 
سازمان  سرپرست  جوادیان،  پیام 
مسئولیت  که  نیز  قم  شهرداری  زیباسازی 
اجالسیه  اجرایی  ستاد  فضاسازی  کمیته 
نهایی کنگره شهدای استان قم را عهده دار 
کمیته  این  اقدامات  برخی  اعالم  با  است، 
دکور  اجرای  و  ساخت  و  فضاسازی  گفت: 
برگزاری مراسم و همچنین محوطه و  محل 
پیرامون مسجد مقدس جمکران و برخی از 
نهایی  نمایشگاه جنبی اجالسیه  غرفه های 
سازمان  محوریت  با  که  است  اقداماتی  از 
خواهد  انجام  به  قم  شهرداری  زیباسازی 

رسید.
وی همچنین ساخت و نصب 48 سردیس 
شهدای شاخص کشور و استان قم، اجرای 
و  برجسته  نقش  مترمربع   2500 از  بیش 
دیواری  نقاشی  مترمربع  هزار   25 اجرای 
از  را  و شهادت  ایثار  با  مرتبط  با موضوعات 
دانست  شهری  فضاسازی  اقدامات  دیگر 
که در ارتباط با مجموعه برنامه های دومین 
سال های  در  قم  استان  شهدای  کنگره 
انجام  به  زیباسازی  سازمان  توسط  گذشته 

است. رسیده 
ضرورت  مسئله  این  در  اساسی  نکته 
استمرار اینگونه حرکت ها و معطوف نبودن 
که  موضوعی  است.  خاص  زمانی  بازه  به 
به  قم  شهردار  نژاد،  سقائیان  مرتضی  سید 
آن تاکید کرده و اجرا و پیگیری برنامه های 
را  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  با  مرتبط 
موضوعی مستمر و همیشگی در این ارگان 

► می داند.    

● ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مسیری ماندگار در شهرداری قم    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه 2 اجرای احکام مدنی به شماره 2/99ج/1045 ثبت گردیده خواهان ثاره 
آدابی قمی ، فائزه ، فیروز ، فرزانه ، محمدرضا ، فاطمه ، زهرا ، قدسی ، معصومه 
، مهدی ، مهین ، محمدرضا ، محمد حسین و نرجس همگی رنجبران خواندگان 
عبدالناصر ، عاطفه ، ثاره و فهیمه همگی آدابی قمی و مهرداد ، مهرنوش و محمد 
سهم   17/71 از  مشاع  مترمربع   79/40 مقدار  فروش  بر  مبنی  لو  حمزه  همگی 
مشاع از 240 سهم پالک ثبتی 9489 اصلی بخش 1 قم کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی کرده است. با احترام در خصوص پرونده کالسه 98099825124009017 
با شماره بایگانی 9901045 موضوع دعوی انم ثاره آدابی به طرفیت خانم فهیمه 
آدابی قمی ، مهرنوش حمزه لو ، محمد حمزه لو و .. که جهت ارزیابی پالک 9489 
به اینجانب ارجاع شده باستحضار می رساند از محل مذکور واقع در قم – 45 متری 
15 خرددا – نبش کوچه 3 بازدید به عمل آمد و نظریه تکمیلی اینجانب به شرح ذیل 
مورخ 99/10/1  دادنامه  مطابق   : ملک  ثبتی  مشخصات  الف-  گردد.  می  تقدیم 
شعبه چهارم دادگاه حقوقی قم و گزارش شماره 1400220281701138 مورخ 

امور  در  دادگستری  رسمی  محترم  کارشناس  بابویهی  مهدی  آقای   1400/12/1
ثبت ، مقدار 44/22 مترمربع سهم خانم رنجبران و مقدار 35/18 مترمربع سهم 
آقای آدابی و جمع مساحت زمین 79/40 مترمربع می باشد. ملک مذکور به صورت 
زمین ، داخل محدوده شهری و بدون دیوار کشی و دارای کد نوسازی 580-0-0-
دارای  مذکور  پالک  ثبت  محترم  کارشناس  اولیه  گزارش  مطابق  و  بوده   7-3-44
تحدید حدود فاقد طول و ابعاد و مساحت و بدون نقشه می باشد. ب- اظهار نظر 
: با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق گزارش اخیر کارشناس محترم ثبت 
بازای  مذکور  زمین  پایه  قیمت   ، بوده  مترمربع  مذکور 79/4  زمین  عرصه  جمع   ،
مبلغ  جمعا  مترمربع   79/40 پایه  قیمت  و  720/000/000ریال  مترمربع  هر 
57/168/000/000ریال پنجاه و هفت میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون 
ریال اعالم می گردد. توضیح اینکه مساحت باقیمانده زمین مذکور توسط کارشناس 
محترم ثبت تعینی و اعالم شده و این گزارش صرفا در حدود صالحیت راه و ساختمان 
و برای تعیین قیمت پایه مکل موصوف تهیه و ارائه شده است. مقرر گردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ 1401/9/21 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 

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

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

از سوی شهردار قم انجام شد:
تشکر از مردم و دست اندرکاران 

برگزاری کنگره ملی شهدای 
استان قم

استان  شهدای  کنگره  دومین  نهایی  اجالسیه  برگزاری  دنبال  به 
و  مردم  تمامی  از  پیامی  صدور  با  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر  قم 

کرد. تقدیر  کنگره  این  برگزاری  دست اندرکاران 
برگزاری دومین  از دست اندرکاران  با قدردانی  پیامی  شهردار قم طی 
به خاطر مشارکت  از شهروندان قمی  کنگره ملی شهدای استان قم، 
سید  دکتر  پیام  متن  کرد.  تشکر  ارزشمند  و  بزرگ  حرکت  این  در 

است: شرح  این  به  قم  شهردار  سقائیان نژاد،  مرتضی 
باطل  و  خام  خیال  دیگر  بار  مرزوبوم  این  دشمنان  که  روزهایی  در 
خود را برای شکست این نظام مقدس رؤیاپردازی می کنند و از ایجاد 
عادی  شهروندان  رساندن  شهادت   به  و  تروریستی  تحرکات  و  ناامنی 
ابایی ندارند، شهر قم، ُعش آل محمد صلی الله  نیز  و زنان و کودکان 
اسالمی،  انقالب  تمدن ساز  و  عظیم  حرکت  مبدأ  و  سلم  و  آله  و  علیه 
و  یاد  گرامیداشت  در  بود  ارزشمند  و  بزرگ  رویدادی  برگزاری  شاهد 
به  ایران  امروز  افتخار  و  اقتدار  که  شهدایی  آرمان های  پاسداشت 

است. به دست آمده  آنان  خون  بهای 
و  قم  استان  شهدای  کنگره  دومین  پایانی  اجالسیه  برگزاری 
برنامه های فاخر مختلفی که در طول سه سال گذشته و در قالب این 
در  خداوند  یاری  با  و  رسیده  اجرا  به  قم  شهر  در  فرهنگ ساز  حرکت 
در  که  است  مسیری  امتداد  یافت،  خواهد  ادامه  قدرت  با  نیز  آینده 
فرموده رهبر معظم انقالب کم تر از شهادت نیست، وظیفه همه مردم 
شهدا  زندگی  عملی  سیره  تبیین  برای  تالش  با  تا  است  مسئولین  و 

کنند. ایفا  مسیر  این  در  را  خود  نقش 
و  الهی  توفیقی  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  در  کوشش  و  تالش 
در  عقیده  و  باور  این  است.  معنویت  و  آزادگی  روح  از  برآمده  باوری 
ایران در تارک اعتقادات تمامی  سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
آزادگان جهان و نه تنها ملت شریف ایران دمیده و جاودان شده است.
نیز  شهرداری  در  قم  مقدس  شهر  خادمان  که  است  سعادت  مایه 
کنگره  این  مختلف  برنامه های  و  امور  در  خود  توان  به قدر  توانستند 
ذره ای  و  باشند  داشته  مشارکت  آن  نهایی  اجالسیه  علی الخصوص  و 

کردند. ادا  زمینه  این  در  را  خود  ِدین  از  ناچیز 
و  و مسئوالن  تمامی مدیران  از  ادب  به رسم  تا  بر خود وظیفه می دانم 
و کمیته های  به ویژه در ستاد کنگره  بزرگ  رویداد  این  دست اندرکاران 
مجموعه  علیه السالم،  علی بن ابی طالب  امام  سپاه  ستاد،  این  ذیل 
مسجد  و  علیها  سالم الله  معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان 
همکاران  و  قم  استان  دستگاه های  و  نهادها  سایر  جمکران،  مقدس 

نمایم. تشکر  و  تقدیر  شهری  مدیریت  مجموعه  در  خود  خدوم 
مردم شریف استان قم به عنوان محور و مخاطب اصلی این برنامه ها و 
برنامه ها  این  اجرای  در  و هم قدم  فرهنگی همواره همراه  رویدادهای 
حضور  با  همیشه  همچون  که  حالشان  شامل  خداوند  درود  بودند؛ 
گسترده و مثال زدنی و بصیرت خود توانستند بسیاری از دسیسه ها و 

کنند. آب  بر  نقش  را  نیرنگ های دشمنان 
ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت جمعی از هم وطنان در عملیات 
اصفهان،  و  ایذه  شهرهای  در  گذشته  روز  ناجوانمردانه  تروریستی 
امید آن دارم توفیق الهی در ادامه این مسیر برای تالش های ماندگار 
تمام  حال  شامل  شهدا  پیام  تبیین  و  شهدا  یاد  نگاه داشتن  زنده  در 
تا در لوای زعامت نائب بر حق  خدمتگزاران این نظام و انقالب باشد 
آیت الله  حضرت  الشریف،  فرجه  تعالی  الله  عجل  ولی عصر  حضرت 
در  حرکت  استمرار  و  تداوم  مدظله العالی  خامنه ای  امام  العظمی 

باشیم. شاهد  موعود  فرج  زمان  تا  را  آزادگی  و  حقانیت  مسیر 

تقدیر فرمانده کل انتظامی 
کشور از شهردار قم

قم  شهرداری  اقدامات  از  کشور  انتظامی  کل  فرمانده  اشتری  سردار 
گرامیداشت  اجالسیه  برگزاری  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  در 

کرد. تقدیر  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  شهید   121
 121 گرامیداشت  اجالسیه  برگزاری  با  هم زمان  شهرنیوز؛  به گزارش 
کل  فرمانده  اشتری  سردار  قم،  استان  انتظامی  فرماندهی  شهید 

کرد. تقدیر  سپاس  لوح  اهداء  با  کشور  انتظامی 
 در این لوح سپاس ضمن اشاره به برخی از دالوری ها و رشادت های 
مؤثر  نقش  ایفای  کشور،  اقتدار  و  امنیت  حریم  مدافعان  و  سربازان 
شهرداری قم در اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی حماسه ایثار 
 121 اجالسیه  و  گرامیداشت  آئین  برگزاری  در  همکاری  و  شهادت  و 
حوادث  و  امنیت  مدافعان  و  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  شهید 

است. قرارگرفته  موردتقدیر  اخیر 

خبـر

از روز 28 شهریور  ◄     پروژه ای آشوب 
آغاز و کمتر از 2 ماه به تروریسم عریان بدل 
شد. جنایاتی نظیر زنده سوزی، بریدن گلو، 
حرمت  هتک  زجرکشی،  خیابانی،  شکنجه 
و ... امری نیست که شهروند عادی و حتی 
مرتکب  بتواند  معیشتی  اوضاع  به  معترض 

آن شود.
 ،24 شنبه  سه  روزه  سه  فرخوان  در 
آماری  آبان   26 پنجشنبه  و   25 چهارشنبه 
فراجا  بسیجی،  نیروهای  از  تن   22 بر  بالغ 
به شهادت رسیدند. در  و شهروندان عادی 
تروریستی  عملیات  شاهد  ایذه  و  اصفهان 
خشونت  میزان  بودیم.  گرم  سالح  با  کور 
ایذه  و  کردنشین  شهر  دو  در  عریان 

بود. باالتر  شهرها  سایر  از  خوزستان 
در خوزستان عالوه بر کشتار یک کودک 
9 ساله و یک مادر 45 ساله، شاهد جوالن 
عناصر وهابی نیز در شهر بودیم که با جمله 
مشخص  را  خود  بکش«عقبه  را  »رافضی 
کردند. البته استاندار خوزستان در گفت وگو 
عامالن  از  تعدادی  که  کرد  اعالم  فارس  با 
فرار  حین  در  ایذه،  در  تروریستی  عملیات 
دستگیر شدند و در حال بازجویی هستند. 
پنجشنبه  روز  نیز  بوکان  مرزی  مجاور  شهر 
اموال عمومی شد. و  مغازه ها  غارت  درگیر 

تفکیک  به  تاکنون  اعالمی،  شهدا  آمار 
است:  ذیل 

• ایذه )خوزستان(: 7 تن
• بوکان )آذربایجان غربی(: 3 تن

• مشهد: 3 تن
• اصفهان: 3 تن

• سنندج )کردستان(: 2 تن
• سراوان )سیستان و بلوچستان(: 2 تن

• قروه )کردستان(: 1 تن
• شیراز )فارس(: 1 تن

تروریست  ها  رسانه ای/سایبری  جریان 
الفتوح  فتح  به سان  را  ایذه  کشتار  ابتدا 
فقط  که  بود  این  گمان شان  کردند.  منتشر 
به  تروریستی  حمله  این  در  بسیج  و  پلیس 
شدن  مشخص  از  پس  رسیدند.  شهادت 
ابعاد جنایت، سیاست فرار به جلو را انتخاب 
از  آنان  شادی  و  هات  ُترَّ اسکرین  اّما  کردند 
مجازی  فضای  در  ایذه  تروریستی  عملیات 

است. موجود 
در  ایذه  جنایت  مشابه  شب  چهارشنبه 
اصفهان تکرار شد. دو راکب موتور سوار به 

کردند.  تیراندازی  انتظامی  نیروی  سمت 
به  نفر   3 کور  تروریستی  عملیات  این  در 
شهادت رسیدند و یک تن نیز مجروح شد.

شد  آغاز  شهریور   28 روز  که  پروژه ای 
است.  شده  بدل  عریان  تروریسم  به  اکنون 

شد: پیگیری  بخش   3 در  فرآیند  این 
نوجوان  جمعیت  با  اعتراضات  اول؛  فاز 
تحصیلی  سال  آغاز  با  موازی  شد.  شروع 
و مدارس  دانشگاه ها  ملتهب کردن  جدید، 
 15 از  بیش  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 
حال  در  کشور  در  آموز  دانش  میلیون 
تحصیل هستند ولی نهایتًا تعدادی کلیپ با 
حضور چند ده دانش آموز عاید رسانه های 
میلیون   3 از  بیش  شد.  سعودی   - لندنی 
ولی  هستند  تحصیل  حال  در  دانشجو 
را  دانشجویان  درصد  یک  هتاک،  جمعیت 

کند. همراه  خود  با  نتوانست  هم 
شروع  نقطه  که  است  ذکر  به  الزم 
دانشگاه های  از  الفاظ  رکیک ترین 
بود.  نصیر  خواجه  و  شریف  نظیر  دولتی 
یک  به  قریب  دولت  که  دانشگاه هایی 
هزینه  آن  محصل  فرد  هر  برای  میلیارد 
می کند. لذا هتاکان مرفه، بدون وقفه، باید 
افراد  این  شوند.  اخراج  دولتی  دانشگاه  از 
یک  به  قریب  هزینه  باید  تحصیل،  برای 

کنند. پرداخت  را  میلیارد 
هم زمان تصاویر متعدد از دختران جوان 
نظام«  توسط  شده  »کشته  عنوان  تحت 
تعدادی  صرفا  هیچ.  مدرک؟  شد.  منتشر 
توسط  سریالی  صورت  به  عکس نوشت 
ادله  هیچ  بدون  و  منتشر  لندنی  رسانه های 
نیروهای  توسط  افراد  شدن  کشته  مدعی 

می شدند. امنیتی 
زن  و  دختر   20 از  بیش  فوت  تاکنون 
جوان از سوی رسانه های لندنی-سعودی به 
اسم نظام نوشته شده است: مرضیه دشمن 
زیاری، ندا بیات، نگین عبدالملکی، سارینا 
پناهی،  اسرا  رضایی،  آیتک  اسماعیل زاده، 
سارینا  دوزدوزانی،  هانا  جاوید،  پردیس 
ساعدی، مائده جوانفر، ناهید مصطفی پور، 
پارمیس  صدقی،  نسیم  قادری،  نسرین 
بهمنی  پریسا  مقامی،  قائم  آرنیکا  همنوا، 
و نیکا شاکرمی از جمله این اسامی است.

دخترکشی  قطار  اینجاست:   نکته 
نقاط  تمام  در  گردش  حال  در  معارضین 
ایران می باشد و هر یک از اسامی متعلق به 

یکی از اقوام ایران است! تعدادی از اسامی 
دوزدوزانی  هانا  و  بیات  ندا  نظیر  ادعایی 

ندارند. خارجی  وجود  اصال 
جنگ  دیده  آموزش  طیف  دوم؛  فاز 
شهری به تجمعات تزریق شد. تمرکز عمده 
آشوبگران  بود.  این طیف مناطق مرزنشین 
یک  کردن  پر  در  کشور  مرکزی  مناطق 
ماندند.  عاجز  مردمی  جمعیت  از  خیابان 
بر همین اساس، الجرم برای تسلط بر یک 
می زدند.  عریان  توحش  به  دست  خیابان، 
فضای  لطف  به  نیز  متعددی  نمونه های 

جمله: از  است.  شده  مستند  مجازی 
 29 داخلی  تروریست های  سوزی:  زنده 
شهریور در مشهد و 21 مهر در تهران دست 

به این جنایت بزرگ زدند.
شکنجه زجرکش کردن در خیابان: روح 
الله عجمیان در کرج از سوی قریب به 20 
کشانده  زمین  روی  می شود،  سنگسار  نفر 
می شود، سر و صورت او لگدکوب و بر روی 
بدن ناتوان او تاخته می شود. اّما این پایان 
استخوان های  اشقیاء  سان  به  نبود.  کار 
او  سینه  روی  بر  می شکنند،  را  او  دنده 
او  بدن  به  قمه  مرتبه  چندین  و  می نشینند 
به  شکنجه  تحت  الله  روح  می کنند.  وارد 

رسید. شهادت 
آرمان علی وردی نمونه دیگر است. او در 
حال عبور از میان جمعیت در محله اکباتان 
بود. در همین حال قریب به 30 نفر به جرم 
کردند  دوره  را  او  دارد،  ریش  آرمان  اینکه 
مدتی  از  پس  گرفتند.  لگد  و  مشت  زیر  و 
آغاز  خیابان  در  آرمان  شکنجه  دوم  مرحله 
چاقو  با  می زنند.  آرمان  سر  به  آجر  با  شد. 
صورت او را پاره می کنند. سپس او به اندازه 
چندین بلوک روی زمین می کشند. سر او را 
به جدول زدند، با چاقو ران پای او را دریدند 
تا نتواند روی پا بایستد و حرکت کند. پشت 
را  قداره  پاره کردند. یک  پاره  را  آرمان  کمر 

نیز بر فرق سر او فرود آوردند!
تفتیش  دادگاه  یک  نفره   30 جمع  این 
راه  وسطی  قرون  سبک  به  خیابانی  عقاید 
بگیرند:  جمله  یک  آرمان  از  تا  انداختند 
»به رهبر توهین کن!« اّما آرمان گفت رهبر 
نور چشم من است. آرمان تحت شکنجه به 

رسید. شهادت 
هتک حرمت و برهنه کردن:  این اقدام 
در  داد.  رخ  مرزی  شهرهای  در  بیشتر 

تجزیه  تروریست های  از  شماری  کردستان 
طلب کرد اقدام به هتک حرمت یک مامور 
فراجا کردند. به صورت جمعی به او حمله ور 
در  کردند.  سنگسار  و  برهنه  را  او  و  شدند 
در  اقدام  همین  مشابه   1401 اردیبهشت 
جریان  در  پذیرفت.  صورت  کردی  مناطق 
آشوب های دی 1396 نیز مشابه همین امر 
رخ داد. این نشان می دهد که شورشیان و 
تجزیه طلبان مناطق کردی، این هتاکی را 
می دانند.  خود  برای  عملیاتی  پروتکل  یک 
طریق  به  ایران  امنیتی  نهادهای  اگر  شاید 
ترکیه  امنیتی  نهادهای  و  ارتش  خشونت 
هتاکی  این  عامالن  و  کرد  طلبان  تجزیه  با 
هتاکی  دست  این  شاهد  می شد،  برخورد 
این  فیلم های  همه  انتشار  از  نبودیم. 

معذوریم. هتاکی ها 
فاز سوم: این مرحله ورود به فاز تروریسم 
خوزستان  و  اصفهان  در  امری  است.  گرم 
مرحله  این  به  ورود  واقع  در  داد.  رخ 
کردن  »مردمی  پروژه  که   می دهد  نشان 
»ملحم  است.  خورده  شکست  آشوب ها« 
ریا« کارشناس شبکه عربی المیادین گفت: 
نظر من آنچه ]در خوزستان و اصفهان[ رخ 
و  ایران  علیه  توطئه  از  مرحله  آخرین  داد، 

است«.  مرحله  خطرناک ترین  همچنین 
این  آنکه  از  »بعد  داد:  توضیح  ریا  ملحم 
آن  از  متعددی  مراحل  و  شد  آغاز  توطئه 
اجرایی شد و البته هیچ یک از این مراحل 
دو  این  در  آنچه  همه    ... نرسید  نتیجه  به 
با موضوع حجاب شروع شد  و  داد  رخ  ماه 
رسید  قومیتی  اختالف افکنی های  به  و 
رسیده[  مسلحانه  اقدام  به  ]که  امروز  تا  و 
االن  رسید.   بست  بن  به  مراحل  این  همه 
چرا  شده.  آغاز  مرحله  خطرناک ترین 
خطرناک تر؟ چون در این مرحله از گروه های 
فشار  اهرم  عنوان  به  تکفیری  و  تروریستی 
از  بعد  می شود.  استفاده  دارد  ایران  علیه 
در  خوزستان  حادثه  دیشب  شیراز،  حادثه 
این  هم  طرح  اصفهان.  در  بعدش  و  ایذه 
امنیتی  نیروهای  و  مردم  به  شلیک  است، 
وحشیانه.   طرزی  به  کودکان  به  حتی  و 
هدف اصلی این اقدامات، ایجاد هرج ومرج 

است.« ایران  کل  در  سراسری 
امور  کارشناس  محمدی«  »مهدی 
راهبردی نوشت: تروریسم یک برنامه اعالم 
ندارد.  وجود  کاری  پنهان  است.  شده 

]نظیر  آن،  حین  هم  و  عملیات  از  قبل  هم 
آشوب،  مرجع  های  اکانت  ایذه[  ماجرای 
می  تقدیس  و  تحسین  ترویج،  را  تروریسم 
اما در  تروریسم است.  کنند.وقاحت همزاد 
این  است،  تماشاچی  که  ای  جامعه  ذهن 
آشوب  مروجان  ماهیت  صریح،  حمایت 
مشت  کرد.  خواهد  تکلیف  تعیین  هم  را 
اما  شد  خواهد  وارد  تروریسم  سر  بر  آهنین 
به  پاسخ دادن  و  با سه مکمل: 1- شنیدن 
روایت  و  تصویر  اعتراضات مشروع 2-تولید 
ایران  اینکه چگونه دشمن در پی ویرانی  از 
طرف  به  همزمان  دهی  پاسخ   -3 و  است 

تروریسم. بانی  خارجی 
و  آغاز  شهریور   28 روز  از  آشوب  پروژه  
کمتر از 2 ماه به تروریسم عریان بدل شد. 
گلو،  بریدن  سوزی،  زنده  نظیر  جنایاتی 
حرمت  هتک  زجرکشی،  خیابانی،  شکنجه 
و ... امری نیست که شهروند عادی و حتی 
مرتکب  بتواند  معیشتی  اوضاع  به  معترض 
سوی  از  نیز  قصورهایی  طرفی  از  شود.  آن 
که  شده  انجام  آشوب  با  مقابله  نیروهای 
دستور ویژه برای  پیگیری داده شده است. 
یکی  سردمداران  احوال،  همین  در 
برخی  نظام،  درون  سیاسی  قطب   2 از 
جریانات  به  وابسته  بعضًا  سلبریتی های 
خاص و رسانه های لندنی - سعودی نسبت 
و  آمل  در  شهروند  دو  گلوی  »بریدن  به 
برهنه کردن یک  و  مشهد«، »هتک حرمت 
مامور در کردستان  و یک شهروند در ایذه«، 
شکنجه  مشهد،  و  تهران  در  سوزی  »زنده 
و  کرج«  و  تهران  در  زجرکشی  و  خیابانی 
خونخوارترین  تروریستی  عملیات  حتی 
در حرم  )داعش(  قرن 21  تروریستی  گروه 
باالتر،  همه  از  و  کردند  سکوت  شاهچراغ 
حرم  نظیر  تروریستی  اعمال  از  برخی 
ساله   10 کیان  دلخراش  فوت  و  شاهچراغ 

دادند. نسبت  نظام  به  را  ایذه ای 
قضائیه  قوه  احکام  مقابل  در  نیز  برخی 
اعتراض  و گفتند که جواب  باز کردند  زبان 
اعدام نیست.  این یعنی  با نقاب اعتراض، 
جانی  و  قاتل  ولی  کنیم  توحش  و  جنایت 
که  درصورتی  نکنید!  اعدام  و  مجازات  را 
صحنه روشن است و برای فهم حقیقت یک 
واقعه، فقط نیاز به دو مولفه است: »گوگل« 
منابع  برای دیدن همه  کلمه  »ِسرچ چند  و 

► خبری«. همین!   

نتیجه فراخوان 3 روزه آبان چه شد؟ 

● زنده می سوزانیم، شکنجه می کنیم، می ُکشیم ولی اعدام نکنید!   ●



اختصاصی گویه - معصومه ربیع نیا    ◄
هر انسانی آرزو دارد در زندگی دنیایی خود به موفقیت 
رابطه  انسان  ها  خوشبختی  و  شادمانی  که  چرا  برسد. 
افراد  دارد.  زندگی  در  موفقیتشان  میزان  با  تنگاتنگی 
محبوبیت  و  رضایت  خاطر  و  نشاط  زندگی  در  موفق، 
ویژه  ای  رابطه  جامعه  افراد  و  کنند  می  تجربه  را  بیشتری 

دارند.  آنان  با 
در  موثر  عوامل  و  موفقیت  معنای  بررسی  به  حال 
معنای  به  »موفقیت«  واژه  پردازیم.  می  آن  به  رسیدن 
انجام  یا  آرزو  به  دستیابی  کامروایی،  کامیابی،  توفیق، 
 )Webster(وبستر لغت  فرهنگ  در  است.1  کاری  دادن 
تعریف  هدف«  به  رضایت  بخش  »نیل  مفهوم  به  موفقیت 

است. شده 
آرزوهای  به  نگاه بیشتر مردم؛ موفق کسی است که  از 
از  و  کند  رضایت  احساس  خویش،  درون  در  برسد،  خود 
اینکه با تالش و کوشش پیوسته، در زندگی به این رضایت 

باشد. خشنود  رسیده،  مندی 
دارد  مهم  عامل  چند  به  بستگی  انسان  موفقیت 
اشاره  آنها  از  برخی  به  خالصه  طور  به  این جا  در  که 

می  شود:
هدفمندی 

آنچه که آدمی را به سوی موفقیت و مقام واالی خود و 
ارزشمند  های  هدف   داشتن  می  کشاند،  شخصیتی  رشد 
باید  هدف  ها  برگزیدن  در  انسان  اما  است.  زندگی  در 
حدود توانایی و نیرو و استعدادهای خود را در نظر بگیرد 
و از بلندپروازی  های بیجا و نامعقول اجتناب ورزد، چرا که 
علی)ع(  امام  بود.  خواهد  ناکامی  و  محرومیت  نتیجه اش 
بیش  »هرکس  می  سازند:  خاطرنشان  چنین  را  نکته  این 
از اندازه و حدود خود، چیزی بخواهد، سزاوار محرومیت 

است«.2 ناکامی  و 
جست وجوی موفقیت، همیشه با هدفی آغاز می شود؛ 
کارهایش  باید  و  است  باشعور  و  عاقل  انسان،  زیرا 
در  هم  و  ببرد  لذت  زندگی  از  هم  که  باشد  خردمندانه 
نشود. سرگردان  تا  بردارد  گام  ارزشمند  هدفی  راستای 

عملی  برنامه  توان  می  روشن  اندازی  چشم  داشتن  با 

خود  نیروهای  هرکس  کرد.  ایجاد  هدف  به  رسیدن  برای 
گمان  بی  گیرد،  به کار  معین  هدفی  با  مهم،  کاری  در  را 
قهرمان  دید.  خواهد  زیادی  موفقیت های  و  پیروزی 
بالندگی  عالی،  تحصیالت  در  موفقیت  ورزش،  در  شدن 
و  اختراع  و  اکتشاف  در  نامدارشدن  حرفه،  در  نوآوری  و 
عبادت  و  معنوی  خودسازی  در  موفقیت  مهم  تر،  همه  از 
و  مشخص  هدفی  داشتن  گرو  در  همه  همه  و  پروردگار، 

است. آن  راستای  در  تالش 
نظم و برنامه ریزی

بزرگ  مردان  پیروزی  و  موفقیت  رازهای  از  تنها  نه  نظم 
آفرینش  اساس  بلکه  می  باشد،  زندگی  دهنده  سامان  و 
کامال  رابطه  موفقیت  است.  شده  استوار  نظم  بر  جهان 

دارد. نظم  با  مستقیمی 
که  است  ریزی  برنامه  یک  نیازمند  موفقیت  به  رسیدن 
در  خاصی  نظم  از  موفق  افراد  رفت.  پیش  آن  طبق  باید 
برنامه  خود  های  زمان  برای  و  کنند  می  پیروی  زندگی 
دارند و از زمان به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند. 
و  کند  می  تضمین  را  ها  فعالیت  در  ثبات  نظم،  داشتن 
استرس را کاهش می دهد و مدیریت کار و برنامه را آسان 
لحظه  یک  در  پایدار  و  حقیقی  »تغییر  کرد.  خواهد  تر 

است«3  فرایند  یک  نمی شود.  حاصل 
به نفس  اعتماد 

در  مهمی  بسیار  نقش  باوری،  خود  و  نفس  به  اعتماد 
یعنی شخص،  نفس؛  به  اعتماد  دارد.  موفقیت  به  رسیدن 
حس  خود  در  را  کارها  انجام  درونی  توانایی  و  توانمندی 

کند.4
رستگاری  اساس  نفس  به  اعتماد  روانشناسان،  باور  به 
و پیشرفت است. با اعتماد به نفس، عزم انسان راسخ می 
دیگران  کمک  می شود.  ضعیف  دیگری،  به  اتکا  با  و   شود 
به شخص، پشتکار را سست می کند؛ زیرا در این  صورت، 

برای کوشش نمی  یابد. انگیزه ای  انسان 
مقابل  نقطه  نفس،  به  اعتماد  که  برسد  نظر  به  شاید 
اعتماد  و  توکل  خدا  به  که  فردی  و  است  خدا  به  اعتماد 
باید  و  باشد  داشته  نفس  به  اعتماد  تواند  نمی   دارد، 
انتخاب کند؛ زندگی بر مبنای توکل به خدا و یا اعتماد به 

نفس. ولی با اندکی دقت، روشن خواهد شد که این گونه 
به  توکل  مهم  و  اصلی  ابعاد  از  نفس  به  اعتماد  و  نیست 
خدا است. توکل به خدا به معنای واقعی آن »به کارگیری 
حال،  عین   در  و  اهداف  به  رسیدن  برای  طبیعی  اسباب 

مشیت  و  خواست  به  آنها  اثربخشی  و  نتایج  واگذاری 
الهی« است و منشأ اعتماد به نفس نیز خدا است. نتیجه 
این باور، آن می  شود که باید به نیروها و توانایی های خود 
در  خداداد،  نیروهای  این  از  بهره گیری  با  و  بود  متکی 
کشید.5 دوش  به  را  خویش  بار  زندگی،  ُپرپیچ وخم  مسیر 

داشتن اراده 
و  اساسی  نقش  رفتاری،  و  فعالیت  و  کار  هر  در  اراده 
است.  ضروری  هدف،  به  رسیدن  برای  و  دارد  بنیادین 
به  کاری،  مورد  در  وقتی  که  است  کسی  اراده  با  شخص 
ثبات  با  و  گیرد  می   آن  انجام  به  تصمیم  اندیشید،  خوبی 

کند. می  اجرا  را  آن    قدم، 
و  علل  تمام  اگر  که  است  گونه ای  به   اراده  ضرورت 
اراده وجود نداشته  باشد، ولی  آماده  عوامل تحقق کاری 
را  زیادی  افراد  رسید.  نخواهد  سرانجام  به  کار  آن  باشد، 
آنها  پیروزی  و  موفقیت  امکانات  و  وسایل  که  بینیم  می  
یا  و  ندارند  اراده  یا  آنان  نیستند.  موفق  ولی  است،  آماده 
روانشناختی،  دلیل مشکالت  به  و  نیست  اراده  شان قوی 

بگیرند. جدی  تصمیم  نمی توانند 
می   نابسامان  زندگی  شود،  سست  انسان  اراده  اگر 
چنین  در  دارد.  دنبال  به  را  ناکامی  و  شکست  و  گردد 
هیچ   مادی،  قدرت  و  دانش  نبوغ،  استعداد،  شرایطی، 
آورند. نمی   ارمغان  به  کامیابی  و  رسد  نمی  نتیجه  به  یک 

مشورت با افراد موفق  
برای  محکم  پشتوانه  های  و  موفقیت  ابزارهای  از  یکی 
اندیشه  علم،  تجربه،  از  استفاده  اهداف،  به  رسیدن 
گیری  بهره   و  فکری  هم   است.  دیگران  توانمندی  و 
در  خطا  کاهش  باعث  دیگران،  تجارب  و  توانمندی  از 
به هدف می شود.  در رسیدن  تسریع  و  زندگی  برنامه های 

مشورت  و  صالح اندیشی  با  مهم  کارهای  در  که  افرادی 
و  می  شوند  لغزش  گرفتار  کمتر  کنند،  می   اقدام  دیگران 

است.  همراه  بیشتری  موفقیت  با  آنان  کارهای 
با  امام علی)ع( می  فرماید: »هرکس  راستا،  در همین 

روشنی  آنان،  خردهای  انوار  با  کند،  مشورت  خردمندان 
نایل گردد«.6  و رستگاری  راه درست  به  و  یابد 

محیط
احاطه  آن  با  را  خود  که  شود  می  چیزی  همان  انسان 
کامل  طور  به  آیا  که  کند  می  تعیین  محیط  است.  کرده 
که  کنید  ایجاد  محیطی  باید  خیر.  یا  شوید  می  شکوفا 
چه  هر  کند.  تقویت  را  شما  اشتیاق  و  تمرکز  خالقیت، 
بهره  کنید،  تالش  مثبت  محیط  یک  ایجاد  برای  بیشتر 
پیرامون  محیط  داشت.  خواهد  دنبال  به  بیشتری  وری 
می  کمک  رشدتان  به  که  کنید  احاطه  افرادی  با  را  خود 
شوید  تبدیل  فردی  به  تا  کنند  می  تشویق  را  شما  و  کنند 
با  را  خود  اطراف  محیط  که  هنگامی  خواهید.  می  که 
و  کنید  می  تغذیه  را  خود  ذهن  کنید،  احاطه  موفق  افراد 

روید. می  پیش  خود  عظمت  سمت  به 
و  خانوادگی  و  اجتماعی  محیط  که  است  روشن  البته 
با هم متفاوت است، مثاًل فردی که  افراد  امکانات زندگی 
در  که  فردی  با  می  کند،  زندگی  ثروتمند  خانواده  ای  در 
خانواده  ای فقیر است، تفاوت آشکار دارد،  ولی مهم آن 
توانمندی  و  از استعداد  است که هرکسی در هر شرایطی 
کند،  در گستره وجودی خود تالش  و  کند  استفاده  خود 

بسازد. را  زندگی خود  تواند  می 
تالش و کوشش

نبرد،  این  در  است.  کوشش  و  تالش  میدان  زندگی، 
یکی پیروز می شود و جلو می  رود و دیگری دچار شکست 
و  اولی غرق در سرور و شادی و دومی دردمند  می  شود. 
غمگین است. آنان که پیروز می شوند و به هدف  هایشان 
بخورند  شکست  اگر  که  کسانی  اند  یابند،  می   دست 
دوباره  ناامیدی  و  یأس  بجای  شوند،  مشکالت  گرفتار  و 

و  شکست  دهند.  می   ادامه  خود  راه  به  و  خیزند  برمی  
عزم  بلکه  نمی کند  وارد  آسیبی  آنان  اراده  به  مشکالت 
را  ها  پیروزی  باید  می کند.  استوارتر  نیز  را  آنان  اراده  و 
هوشمندانه  و  گرفت  درس  ها  شکست  از  و  گرفت،  جشن 

رفت. پیش  قبل  از  تر 
موفقیت،  و  خوشبختی  که  می  پندارند  بسیاری 
بخت  ستاره  اگر  و  آنان  وجود  از  خارج  در  است  کیمیایی 
در آسمان زندگی کسی بدرخشد، او به سعادت و موفقیت 
زاییده  سعادت،  که  ندارند  باور  افراد  این  رسید.  خواهد 
و پشتکار،  ایمان، تالش  با  انسان است که می تواند  خود 
آموزه  از  عظیمی  گستره  اسالم،  در  بسازد.  را  خود  آینده 
گرو  در  را  لذت ها  و  تکامل  و  موفقیت  که  می  بینیم  را   ها 
در  متعال  خداوند  دانند.  می   پایداری  و  پشتکار  تالش، 
و کوشش  در سایه تالش  »انسان  کریم می  فرماید:  قرآن 

برسد«.7 خود  های  خواسته   به  می تواند 
راهبردهایی  نیازمند  زندگی  در  موفقیت  بنابراین، 
تا حد زیادی به سبک زندگی و دیدگاه و محیط  است که 
انجام  به  نیاز  موفقیت  به  رسیدن  برای  دارد.  بستگی  فرد 
می  ساده  اصول  همین  با  و  نیست  انگیز  شگفت  کارهای 

کرد.  تجربه  را  زندگی  در  موفقیت  لذت  توان 
*********************************************

1-  لغت نامه دهخدا، واژه »موفقیت«.
2- تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و 

درر الکلم، ص 624.
امروز  داغی،  قراچه  مهدی  ترجمه  مکسول،  جان   -3
موفقیت  تضمین  برای  روزانه  اقدام  دوازده  است،  مهم 

.14 1392،صفحه  سوم،  چاپ  فردا، 
ترجمه:  نفس،  به  اعتماد  ساموییل،  اسمایلز،   -4

.15 ص  علی،  دشتی، 
5- شجاعی، محمد صادق، توکل به خدا، ص 50.

6- بحار األنوار، ج  72، ص 105.
7- سوره نجم، آیه 39.     ►
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام   1 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
مدنی به شماره 1/1401ج/474 ثبت گردیده خواهان فرشته شعبانیان خواندگان ابوالفضل و حسین هر 
 2545 از  257 فرعی  ثبتی  بر فروش پالک  انقالب شهرستان قم مبنی  و  دو شعبانیان و دادسرای عمومی 
ارزیابی  بر  مبنی   ، شعبانیان  خانم  دعوی  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2 بخش  اصلی 
فرشته شعبانی  تقاضای خانم  به تصویر  توجه  با  )که  قم  ثبت   2 2545/43/198 اصلی بخش  ثبتی  پالک 
از اداره ثبت طی نامه شماره 2006315 مورخ 1401/3/12 ابرازی فرعی 198 به دلیل تکراری بودن و 
از  بهزاد )مستاجر(  آقای  اتفاق  به  راهنمایی خانم سلیمی وکیل محترم خواهان  با  تغییر کرده است(   752
باب ساختمان  ایفاد می گردد: ملک مذکور شامل یک  به شرح ذیل  موارد جهت استحضار  و  بازدید  محل 
متری   20  – قم   : نشانی  به  قم  ثبت   2 اول مسکونی( بخش   ، تجاری  و همکف  )زیرزمین  3 طبقه  تجاری   –
مساحت  به  کامپوزیت  نمای  با   3-304-104-34 کدنوسازی  با   11 کوچه شماره  روبروی   ، بهشتی  شهید 
عرصه 90 مترمربع مندرج در تصویر سند موجود در پرونده به شماره ثبت 30097 دفتر 175 صفحه 217 
 1401/1/20 مورخ   140185630002000314 شماره  به  حقوقی   21 شعبه  به  ثبت  استعالم  پاسخ  و 
با  مترمربع   90 مساحت  به  تجاری  صورت  به  زیرزمین  طبقه  باشد.  می  شعبانیان  ا....  ولی  مرحوم  نام  به 
همکف  طبقه  و  گازی  کولر  و  بهداشتی  سرویس  دارای   PVC کاری  سفید  سقف  و  پوش  بدنه  و  سنگ  کف 

با درب شیشه سکوریت و کرکره اکاردئونی به مساحت تقریبی 90 مترمربع با کف سنگ  به صورت تجاری 
با مساحت حدود  اول یک واحد مسکونی  و طبقه  تایل دارای کولر گازی  بدنه دیوار پوش و سقف کاذب  و 
96 مترمربع با راه دسترسی سرویس پله با کف موزاییک ، بدنه سرامیک و سفید کاری شده و سقف سفید 
کاری شده دارای اتاق خواب و اشپزخانه با کابینت فلزی و آبگرمکن دیواری ، کولر آبی و سرویس توالت و 
حمام با انشعابات آب و برق مشترک و برق )3کنتور( می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده ، ملک 
دارای گواهی پایانکار به شماره 3/10/632 مورخ 87/2/9 از شهرداری می باشد. شایان ذکر است طبقه 
به صورت  اول  و طبقه  باشد  بهزاد می  آقای محمد  اختیار مستاجر  به صورت تجاری در  و همکف  زیرزمین 
تجاری ملک  و همکف  زیرزمین  اظهارات مستاجر  به  توجه  با  باشد.  پلمپ می  و  از سکنه  و خالی  مسکونی 
و ماهیانه مبلغ یکصد و چهل  ریال  با مبلغ ودیعه سیصد میلیون  به مدت یک سال   1401/2/10 تاریخ  از 
گواهی حصر  تصویر  به  توجه  با  ا... شعبانیان  و  ولی  مرحوم  ورثه  باشد.  ایشان می  اختیار  در  ریال  میلیون 
)همسر(  شعبانیان  مرحمت  خانم  و  )فرزند(  شعبانیان  ابوالفضل   ، )فرزند(  شعبانیان  فرشته  خانم   ، وراثت 
شعبانیان  فرشته  خانم   ، وراثت  حصر  گواهی  تصویر  به  توجه  با  شعبانیان  مرحمت  خانم  مرحومه  ورثه  و 
نظر  به  آمده  عمل  به  های  بررسی  به  توجه  با  نهایت  در  باشند.  می  )فرزند(  شعبانیان  ابوالفضل  و  )فرزند( 
)بدون  و همکف  زیرزمین  تجاری  ارزش  احتساب  با  مذکور  اعیان پالک  و  ارزش ششدانگ عرصه  اینجانب 

در نظر گرفتن هر گونه عقب نشینی ، بدهی و موارد دیگر به شهرداری ، بانک و سایر ارگان ها و اشخاص( 
مبلغ 120/900/000/000ریال صد و بیست میلیارد و نهصد میلیون ریال ارزیابی می گردد. مقرر گردید 
جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت  درتاریخ1401/9/23  الذکر  فوق  موارد 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 

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

●  راهکارهای دستیابی به موفقیت در زندگی   ●

با تاکید بر لزوم  یک روانشناس،      ◄
یکدیگر  به  زوجین  احساسات  ابراز 
به  منجر  که  مسائلی  درباره  گفتگو  و 
شده  آنها  میان  کدورت  و  نظر  اختالف 
است، گفت: گرچه بردباری به این معنا 
بر روی تمام  را  نیست که ما چشمانمان 
نمی توان  اما  ببندیم  همسر  منفی  نقاط 
شکل  به  اختالفی  کوچک ترین  بروز  با 
خاطر  به  بگوییم  و  کرده  عمل  انتحاری 
ما  چشم  از  "همسرمان  مساله  این 

است". افتاده 
در  تکلو  ابراهیم  محمد  دکتر 
روز  با  همزمان  ایسنا،  گفت وگوبا 
کرد:  اظهار  بردباری  و  مدارا  جهانی 
به  مدارا  و  بردباری  علمی،  تعریف  در 
کردن  عمل  عقالنیت  و  تدبیر  با  معنای 
در  بردباری  عرف  در  شاید  است. 
که  شود  تلقی  اینگونه  زناشویی  روابط 
یکدیگر  منفی  نقاط  تمام  باید  همسران 
را تحمل کرده و با آن بسازند اما تعریف 
تصمیم  عجوالنه  معنای  به  آن  علمی 
است. نکردن  رفتار  هیجانی  و  نگرفتن 
هنگام  به  زوجین  اینکه  بیان  با  وی 
عمل  احساسی  نباید  اختالفات  بروز 
شرایطی  چنین  در  داد:  ادامه  کنند، 

مقابل  طرف  و  خود  به  باید  همسران 
مورد  موضوع  آن  روی  تا  دهند  فرصت 
کنند  گفت وگو  و  صحبت  فکر،  اختالف 
برای  درستی  حل  راه  دنبال  به  نهایتا  و 
با  اینگونه  بگردند.  اختالف  آن  رفع 
برخورد  درستی  به  آمده  پیش  مشکل 

. می کنند
تاکید  حال  عین  در  روانشناس  این 
روابط  در  مدارا  و  بردباری  که  کرد 
افراد  که  نیست  معنا  این  به  زوجین 
منفی  نقاط  تمام  روی  به  را  چشمشان 
آنها  گرفتن  نادیده  با  و  ببندند  همسر 
بردباری  بلکه  کنند،  تحمل  را  مشکالت 
درحالی  افراد  که  است  معنا  این  به 
را  خود  رابطه  مشکالت  و  مسائل  که 
به  مسائل  این  رفع  برای  اما  می بینند 

هستند. راهکار  دنبال 
ممنوع! عمل کردن  انتحاری 

تکلو همچنین در پاسخ به این سوال 
که بعضا همسران به ویژه زوجین جوان 
اینطور  اختالفی  کوچک ترین  بروز  با 
عنوان می کنند که "همسرمان از چشم 
همانند  نمی توانیم  و  است  افتاده  ما 
قبل با همسر رفتار کنیم"، توضیح داد: 
که  دارد  این  به  بستگی  موضوع  این 

بزرگ است،  مساله مورد اختالف چقدر 
است  بار  چندمین  دارد،  اهمیت  چقدر 
سابقه ای  و  سبقه  آیا  و  می آید  پیش  که 
اختالفات  برخی  بعضا  خیر.  یا  دارد 

از  زوجین  که  می آیند  پیش  آنقدر 
در  اصطالح  به  و  می شوند  خسته  آن 
این  درواقع  می ُبرند.  رابطه  از  برهه ای 
اختالف  "فراوانی"  به  بستگی  موضوع 

این  بار  چند  همسرمان  اینکه  دارد، 
رفتار را تکرار کرده و یا آن اختالف برای 
می شود  تکرار  که  است  بار  چندمین 
مسائل  برخی  گاهی  اما  است  مهم 

نیز  اهمیت  چندان  که  اختالفاتی  و 
وقتی  دهند.  رخ  بار  اولین  برای  ندارند 
در  افتاده   پا  پیش  اختالفات  و  مسائل 
زوجین  می کند،  بروز  زناشویی  زندگی 
باید در جهت رفع و رجوع مساله برآیند 
نباید  کنند.  عبور  و  گذشت  آن  از  و 
زوجین  نیست  قرار  که  کرد  فراموش 
شکل  به  اختالفی  کوچکترین  بروز  با 
"این  بگویند  و  کرده  عمل  انتحاری 
است". شده  تمام  برایمان  دیگر  رابطه 
هم  بار  اولین  برای  مسائل  برخی 

نیست گرفتن  نادیده  قابل 
لزوم  به  اشاره  با  روانشناس  این 
"واکاوی" در جهت رفع اختالف نظراتی 
زوجین  زندگی  در  بار  چندین  برای  که 
سخنان  دیگر  بخش  در  شده اند،  ایجاد 
وجود  این  با  کرد:  نشان  خاطر  خود 
هرچند  زندگی  در  مسائل  برخی  گاهی 
آنقدر  اما  می دهند  رخ  بار  اولین  برای 
آنها  نمی توان  که  است  باال  اهمیتشان 
"خیانت"  نمونه  برای  گرفت.  نادیده  را 
رخ  نیز  بار  نخستین  برای  اگر  حتی 
چراکه  نیست  گرفتن  نادیده  قابل  دهد 
در  است.  اساسی  و  مهم  موضوعی 
برای  می توان  هرچند  شرایطی  چنین 

ارائه داد  به زوجین  آن راهکارهایی  رفع 
زوجین  که  است  فهم  قابل  طبیعتا  اما 
اینچنین  خود  همسر  خیانت  از  پس 
ما  چشم  از  "همسرمان  که  کنند  عنوان 

است". افتاده 
درباره  باید  زوجین  وی،  گفته  به 
از  اعم  می کنند  حس  زندگی  در  آنچه 
همسر  با  مثبت  و  منفی  احساسات 

دهند. بروز  را  آنها  و  کرده  صحبت 
در  نباید  زوجین  شد:  یادآور  تکلو 
سکوت  آمده  پیش  ناراحتی های  برابر 
را  ناراحتی ها  اصطالح  به  و  کرده 
در  نباید  بریزند".  خودشان  "درون 
اینکه  اما  کرد  سکوت  ناراحتی ها  برابر 
در  و  شکل  چه  به  احساسات  این  بروز 
این  در  است.  مهم  باشد  مواقعی  چه 
نظر  در  را  افراد  روانی  تیپ  باید  امر 
همسر  با  می خواهیم  ما  گاهی  بگیریم. 
صحبت  آمادگی  او  اما  بزنیم  حرف 
و  ندارد  را  آمده  پیش  اختالف  درباره 
که  کند  سکوت  فعال  می دهد  ترجیح  یا 
باید به این رفتار او احترام بگذاریم. اگر 
خشم  نکنیم  صحبت  مسائل  این  درباره 
فروخورده ای می شود که در طول زمان 
► می گذارد.     اثر  ما  رابطه  روی  بر 

همسرم از چشم من افتاد؛ عکس العمل های »انتحاری« در روابط ممنوع!

● برخی مسائل در زندگی برای اولین بار هم قابل نادیده گرفتن نیست    ●
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◄     رئیس انجمن صنایع کفش 
به  اشاره  با  قم  استان  ماشینی 
انواع  تولیدی  واحد   320 فعالیت 
این  قم،  در  ماشینی  کفش های 
استان را ترمینال صادراتی صنعت 
و  دانست  کشور  ماشینی  کفش 
دالر  میلیون   115 ایران  گفت: 
ماشینی  کفش  صنعت  در  ارزآوری 
دارد که 70 درصد آن سهم استان 

است. قم 
جواد  بیست،  شهر  گزارش  به 
خبری  نشست  در  شعبان زاده 
ماشینی  کفش  صنایع  انجمن 
از خبرنگاران،  با جمعی  استان قم 
به  قم  ماشینی  کفش  صنعت  از 
در  معتبر  برند  و  نماد  یک  عنوان 
آن  پیشینه  به  و  کرد  یاد  کشور 
تولید  قدمت  گفت:  و  پرداخت 
به  انواع کفش های ماشینی در قم 
شصت سال می رسد، اگر تبریز در 
کفش دست دوز برند است، قم نیز 
شناخته  ماشینی  کفش  صنعت  به 

. د می شو
وی تصریح کرد: انجمن صنایع 
کفش ماشینی استان قم 27 سال 

پیشکسوتان  و  بزرگان  توسط  قبل 
به  رسیدگی  هدف  با  صنعت  این 
اعضای  و  فعاالن  به  مربوط  امور 
جهت  هم افزایی  و  صنعت  این 
کفش  مطلوب  صادرات  و  معرفی 

گرفت. شکل  دنیا  به  ماشینی 
کفش  صنایع  انجمن  رئیس 
ماشینی استان قم افزود: محصول 
سالیان  در  شده  انجام  تالش های 
کفش  صنعت  که  شد  باعث  گذشه 

شود. برند  منطقه  در  امروز  قم 
ایران  کرد:  تصریح  شعبان زاده 
صنعت  تولید  دوازدهم  رتبه  در 
 70 تا   65 دارد که  قرار  دنیا  کفش 
به  متعلق  صنعت  این  تولید  درصد 

است. قم 
صادراتی  ترمینال  را  قم  وی 
کشور  ماشینی  کفش  صنعت 
 115 ایران  گفت:  و  کرد  عنوان 
صنعت  در  ارزآوری  دالر  میلیون 
درصد   70 که  دارد  ماشینی  کفش 

است. قم  استان  سهم  آن 
کفش  صنایع  انجمن  رئیس 
از  همچنین  قم  استان  ماشینی 
انواع  تولیدی  واحد   320 فعالیت 

واحد   190 و  ماشینی  کفش های 
قم  در  صنعت  این  تأمین کننده 
این  واحدهای  گفت:  و  داد  خبر 
کفش های  تولید  در  قم  در  صنعت 
کفش  انواع  شامل  ماشینی 
طبی،  صندل های  پیاده روی، 
پرسنلی  کفش های  دمپایی، 
چکمه  و  نظامی  پوتین های  و 

دارند. فعالیت  بهداشتی 
جایگاه  به  شعبان زاده 
کفش  صنعت  اشتغالزایی 
گفت:  و  کرد  اشاره  قم  استان 
به  نفر  هزار   10 حاضر  حال  در 
در  نفر  هزار   25 و  مستقیم  طور 
حرفه  این  به  خانگی  کارگاه های 

دارند. اشتغال 
از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
در  خانگی  مشاغل  کارگاه های 
تصریح  است،  دایر  قم  روستاهای 
و  دوخت ودوزها  از  بسیاری  کرد: 
و  صندل ها  تزئیات  و  کاری ها  یراق 
خانگی  مشاغل  قالب  در  کفش ها 
پذیرای  قم  هم  که  شود  می  انجام 
هم  و  است  مشاغل  تیپ  این 
کمک خانوار خوبی در این شرایط 

است. اقتصادی 
کفش  صنایع  انجمن  رئیس 
افق  به  قم  استان  ماشینی 
اشاره  صنعت  این  چشم انداز 
ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
صادرات کفش به 31 کشور دنیا و 
اطراف  نفری  میلیون   600 جامعه 
است  درصد   5 زیر  قم  سهم  ایران، 
توجه  با  می کنیم  پیش بینی  اما 
ایرانی،  محصوالت  از  استقبال  به 
ماشینی  کفش  انواع  تولید  میزان 
برابر  دو  آینده  سال   5 طی  قم  در 

. د شو
کفش  صنعت  از  شعبان زاده 
و  پویا  صنعت  تنها  عنوان  به  قم 
گفت:  و  کرد  یاد  استان  در  جوان 
 320 صاحبان  از  حاضر  حال  در 
 210 قم،  در  فعال  تولیدی  واحد 
بعد  به  شصت  دهه  متولدین  واحد 
هستند و فعالیت صنعتگران جوان 
برای  روشن  آینده ای  نویدبخش 

است. صنعت  این 
صنعت  اینکه  بیان  با  وی 
علمی شدن  سمت  به  قم  کفش 
در  گفت:  است،  حرکت  حال  در 

تفاهم نامه  قالب  در  هستیم  تالش 
رشته  علوم،  وزارت  با  مشترک 
در  را  کفش  صنعت  مهندسی 
راه اندازی  قم  صنعتی  دانشگاه 

. کنیم

کفش  صنایع  انجمن  رئیس 
اینکه  بیان  با  قم  استان  ماشینی 
تولید  اولیه  مواد  از  بخشی 
طریق  از  ماشینی  کفش های 
با  افزود:  می شود،  تأمین  واردات 
در  دانش بنیان  شرکت های  تالش 
بومی سازی  شاهد  اخیر  سال های 
ارز  و خروج  واردات  از  و جلوگیری 

هستیم. کشور  از  بیشتر 

 80 کرد:  تصریح  شعبان زاده 
بود  وارداتی  قالب سازی  درصد 
سرمایه گذار  جذب  با  امروز  اما 
مجهزترین  و  بزرگ ترین  خارجی، 
کفش  صنعت  قالب سازی  کارخانه 

محمودآباد  صنعتی  شهرک  در 
نفر   180 برای  و  شده  فعال 

است. کرده  اشتغال زایی 
کفش  صنعت  مزیت های  به  وی 
صنعت  گفت:  و  کرد  اشاره  قم 
بسیار  و  آب بر  کم   پاک،  کفش 
اساس  این  بر  اشتغالزاست، 
با  می توانند  استان  مسئوالن 
حمایت از سه صنعت بومی کفش، 

مبلمان، حامی صنعتگران  و  فرش 
. شند با

کفش  صنایع  انجمن  رئیس 
خصوص  در  قم  استان  ماشینی 
نیز  ایران  در  کفش  مصرف  سرانه 
در  ایرانی  هر  مصرف  سرانه  گفت: 
سال بین 3 تا 6 جفت انواع کفش 

است. ماشینی 
توزیع  نظام  اینکه  بیان  با  وی 
اصالحات  نیازمند  ماشینی  کفش 
جفت  یک  تولید  افزود:  است، 
 140 تولیدی  واحد  در  که  کفشی 
در  می شود  تمام  تومان  هزار 
تومان  300 هزار  فروشنده  ویترین 
به فروش می رسد در حالی که اگر 
برسد،  فروش  به  تومان  هزار   200

می شود. دوبله  مصرف 
تخصصی  *نمایشگاه 
قم  در  کفش  صنعت  بین المللی 

می شود  برگزار 
سلیمانی  محسن  همچنین 
نمایشگاه  ششمین  برگزاری  از 
صنعت  بین المللی  تخصصی 
وابسته  صنایع  و  صندل  کفش، 
تا هفتم بهمن  از چهارم  استان قم 

داد. خبر  قم  در  جاری  سال  ماه 
دبیر ستاد نمایشگاه بین المللی 
قم  استان  ماشینی  کفش  صنایع 
ساعت  از  نمایشگاه  این  افزود: 
نمایشگاهی قم  21 در شهر  تا   15
قم  آزادراه  یک  کیلومتر  در  واقع 
تهران در مساحتی حدود 20 هزار 

می شود. برپا  مترمربع 
نمایشگاه  این  کرد:  تصریح  وی 
هدف  با  و  است  تخصصی محور 
می شود  برگزار  صادرات  افزایش 
حضور  امکان  دلیل  همین  به  و 
وجود  مردم  عموم  برای  بازدید  و 

ندارد.
دعوت نامه  ارسال  به  سلیمانی 
دنیا  کشور   30 از  بیش  تجار  برای 
این  در  احتماال  گفت:  و  داد  خبر 
 500 تا   400 میزبان  نمایشگاه 

بود. خواهیم  خارجی  تاجر 
آخرین  اینکه  بیان  با  وی 
سال  در  کفش  صنعت  نمایشگاه 
برگزار  کرونا  ایام  از  پیش  و   1398
نمایشگاه  این  افزود:  بود،  شده 
صنعت  نمایشگاه  تجاری ترین 

► است.    کشور  کفش 

رئیس انجمن صنایع کفش ماشینی استان اظهار کرد:

● قم قطب تولید کفش ماشینی در کشور   ●


