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اناهلل و انا الیه راجعون

اناهلل و انا الیه راجعون

 سید محمد حسین دریاباری مدیـرمسئــول 
و اعضای تحریریه روزنامه گویه 

 سید محمد حسین دریاباری
گویـــــــــه روزنامـــــه  مدیـــرمسئــــول 

مدیرمسئول  عبداللهی  حسین  آقای  جناب  درگذشت  خبر   
شک  بدون  گردید.  بسیار  تاسف  و  تاثر  موجب  ایمان  روزنامه 
مطبوعات  عرصه  در  تاثیرگذاران  و  پیشکسوتان  از  یکی  او 
وشعاعش  بود  هویدا  اثرش  تهران  و  قم  در  که  بوده  کشور 
ملی  آرمان  روزنامه  مسئول  مدیر  او  درسراسرکشورنمایان. 
و  ،هنر  فرهنگ  اعتالی  در  مهمی  سهم  وی  است.  بوده  نیز 
. اینجانب وهمکاران  روزنامه نگاری ایران اسالمی داشته است 
مان درروزنامه گویه  این ضایعه ی مولمه را به خانواده محترم 
ایشان و سایر بستگان و دوستان و همکاران به ویژه آقای روح 
اهلل کرمانی تسلیت گفته و برای آن مرحوم از خداوند غفار علو 
درجات ،رحمت وافره ، مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و 

نماییم. می  مسئلت  شکیبایی 

انقالبی،  و  مجاهد  روحانی   ، گرامیتان  خانم  پدر  ارتحال 
محرابی  عبداهلل  شیخ  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت 
معنوي  فیوضات  راه کسب  در  را  برکت خویش  با  عمر  که 
و تبیین و تبلیغ دین مبین اسالم صرف کرد، موجب تاثر و 

گردید. تاسف 
اینجانب این ضایعه مولمه را به خانواده محترم و بستگان 
ایشان تعزیت و تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن 
و  الهی  مغفرت   ، واسعه  ،رحمت  درجات  علو  فقید سعید، 
برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم. 

برادر گرامی جناب حجه االسالم علی عدالتی 
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صفحه صفحه 22از سوغاتی های کمتر شناخته شده تا بناهای دیدنی قماز سوغاتی های کمتر شناخته شده تا بناهای دیدنی قم

آگهی مناقصه عمومی  
یک مرحله ای ) نوبت اول (

سازمان میادین شهرداری قم در نظر دارد  پروژه  ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط: 
یا واریز وجه  بانکی در وجه سازمان )با حداقل اعتبار 3ماه(  : به صورت ضمانتنامه  -نوع تضمین شرکت در مزایده 
نقد به حساب بانک ملی شعبه تره بار به شماره 0115427089004 بنام سازمان ميادین ميوه و تره بار  ارائه و رسيد 

پيشنهاد تسليم شود. به ضميمه   آن 
ميادین  سازمان  نام  به  ملی  بانک   0113127588001 حساب  شماره  به  بایست  مي  مناقصه  اسناد  خرید  مبلغ   -

باشد(  می  استرداد  غيرقابل  مناقصه  اسناد  خرید  )هزینه  گردد  واریز  قم  شهرداري 
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پيشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود 

خریداری کرده باشند. 
زمان دریافت اسناد: از مورخ 1401/01/16 لغایت 1401/01/27

و  ميوه  بزرگ  بلوار شهيد رجایی ميدان   - روبروی بهشت معصومه  تهران-  قم  : قم- جاده قدیم  محل دریافت اسناد 
 ، قراردادها  امور  ميادین-  اداری سازمان  رجایی- ساختمان  بار شهيد  تره 

محل تسلیم پیشنهادها : آدرس فوق ذکر -  طبقه همکف - واحد حراست سازمان ميادین .     
مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها : تا  پایان وقت اداری روز شنبه  1401/01/27 می باشد .

با شماره تلفن 02536641327 تماس حاصل فرمایيد . جهت کسب اطالعات بيشتر 
صالحیت  گواهی  و  مناقصه  موضوع  خصوص  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  تاییدیه  ارائه   - تذکر: 
ارائه مدارک فوق شرکت کننده  باشد.در صورت عدم  الزامی می  مناقصه  کار جهت شرکت در  اداره  از  ایمنی 

گردد. می  حذف  مناقصه  فرایند  از 
به  و  ، امضا کرده  با قيد قبولی و بدون قيد و شرط  و  از اسناد مناقصه را دریافت  باید یک نسخه  - پيشنهاد دهندگان 
پيشنهاد خود ضميمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه 

مي گردد.
گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد و سازمان در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است. - هزینه درج آ

- سایر اطالعات و جزئيات دراسناد مناقصه قيد گردیده .
گهی نوبت دوم:  1401/01/16 تاریخ آ

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

مدت برآورداولیه)ریال(عنوان و آدرس پروژه
پیمان

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه

هزینه خرید اسناد

انجام امور خدماتی ) نظافت محوطه ميدان بزرگ ميوه و 
تره بار شهيد رجایی و نگهداری فضای سبز ميدان و بلوار 

تالشگران شهرک صنوف (
2/000/000 ریال1/360/000/000 ریال11 ماه27/118/063/519

محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقالب:

 فعالیت های فرهنگی و بصیرتی اوقاف قم 
قابل تقدیر است                       

صفحه 4

یادداشت - مرتضی نجفی قدسی 

   ویژگی هـای حکومت صالحـان 
در زمین                                    
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تلنگر - وحید حاج سعیدی

  نوروز بدون مدیر و ساخت راهبند با 
پیت حلبی!                                    
صفحه 7

یادداشت - عباس جعفری

ارتقاء دانش بنیان شاخص های گردشگری مذهبی، 
رکن مهم اشتغال آفرینی قم در سال ۱۴۰۱                                    
صفحه 5

بشیمیدر قم آسیایی شد  

بانوان بسکتبالیست  افتخـار 
ورزش قـم                           

صفحه 7

گزیـده خبـرها
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گردشگران پنج قاره، 
میهمان نوروزی حرم بانوی 

کرامت شدند

اراده خدماتی  با  نوروز  ایام  بانوی کرامت در  امور بين الملل حرم  اداره 
حضرت  شناسی  شخصيت  و  شناسی  حرم  تورهای  برگزاری  قبيل  از 
معصومه، برگزاری حلقه های معرفت و پاسخ گویی به سوال های شرعی 
و اعتقادی زائران پذیرای زائران و گردشگران خارجی از پنج قاره جهان 

در این آستان بوده است.
امور  اداره  معصومه،  حضرت  آستان  توليت  عمومی  روابط  گزارش   به 
بين الملل حرم مطهر در این ایام پذیرای زائران بين المللی از کشورهای 
اسپانيا،  سوئيس،  تونس،  یونان،  ایتاليا،  هلند،  نيوزیلند،  دانمارک، 
بلغارستان،  آمریکا،  لهستان،  کلمبيا،  آلمان،  سوئد،  اتریش،  مکزیک، 
هندوستان  و  پاکستان  کویت،  لبنان،  سوریه،  عراق،  فرانسه،  پرتغال، 

است. بوده 
ارائه  و  خارجی  گردشگران  و  زائران  راهنمایی  و  پذیرش  همچنين 
تورهای حرم گردی، حرم شناسی و شخصيت شناسی حضرت معصومه 

است. گرفته  صورت  حرم  زبان دان  کارشناس   40 از  بيش  حضور  با 
از دیگر برنامه های اداره امور بين الملل، برپایی حلقه های معرفت برای 
از  روز  بوده، که هر  آذری  و  اردو  زبان های عربی،  به  بين المللی  زائران 
ساعت 10 الی 14 و 17 الی 22 در صحن صاحب الزمان )عج( به اجرا 

درآمده است.
فارسی  غير  زائران  اعتقادی  و  شرعی  مسائل  به  پاسخ گویی  همچنين 
در  نيز  فاطمی  آستان  بين الملل  امور  اداره  کارشناسان  به وسيله  زبان 
ایام نوروز انجام، و این زائران می توانند با مراجعه به دفتر این اداره در 
صحن صاحب الزمان)عج( در دو شيفت صبح و عصر پاسخ سوال ها و 

کنند. دریافت  را  شبهه های خود 
11 ميز خدمت برای پاسخگویی به سواالت شرعی تشکيل شد

به همت واحد خدمات فرهنگی حرم حضرت معصومه، 11 ميز ثابت و 
سيار پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی زائران و مجاوران این آستان 

هستند.
از  است:  شده  یادآور  خبر،  این  اعالم  ضمن  معصومه  حضرت  آستان   
دیگر خدمات بخش پاسخ گویی به مسائل شرعی حرم مطهر، تصحيح 
احکام  جمله  از  نماز  دو  بين  مردم  مبتالبه  احکام  بيان  و  نماز  قرائت 
توسط  که  است  پاکيزگی  و  نظافت  احکام  و  رحم  صله  احکام  سفر، 

می گيرد. صورت  بخش  این  کارشناسان 
شرعی  سوال  به  پاسخ گویی  مراکز  کارشناسان  گزارش:  این  اساس  بر 
امام خمينی)ره(  ورودی شبستان  در  در دفتر مرکزی  اعتقادی حرم  و 
الزمان)عج( به صورت 24 ساعته و دفاتر باب  از سمت صحن صاحب 
رواق عالمه مجلسی، مسجد  ورودی درب هشت حرم مطهر،  السالم، 
هادی  امام  صحن  و  السالم  عليه  رضا  امام  صحن   19 حجره  باالسر، 
عليه السالم از ساعت 9 تا اذان ظهر و از ساعت 17 تا 22 پاسخگوی 

هستند. بيت)س(  اهل  کریمه  حرم  مجاوران  و  زائران 
در  نيز  اعتقادی  و  شرعی  مسائل  به  پاسخ گویی  دفتر  یک  همچنين 
شده  واقع  االئمه  جواد  صحن  سمت  از  اعظم  مسجد  صحن  ورودی 
اعظم  مسجد  جماعت  نمازهای  در  نيز  الصالتين  بين  احکام  و  است 

می شود. بيان 
موزه فاطمی تلفيقی از فرهنگ باستانی و اسالمی

گنجواره فصلی موزه فاطمی با نمایش سفره هفت سين با اشياع دوره 
از همزیستی و سازگاری  تلفيقی  آثار موزه ای،  بر نمایش  قاجار عالوه 

فرهنگ باستانی و اسالمی ایران را به نمایش گذاشت.
سين  هفت  این  در  است:  حاکی  معصومه  حضرت  آستان  گزارش 
آینه  الکی،  جلد  با  نفيس  خطی  قرآن  جلد  یک  قاجار  دوره  موزه ای 
دوره  به  متعلق  سکه های  کوچک،  آینه  قاب  و  نقره ای  قاب  با  پایه دار 
قاجار، رحل قرآن با طرح و نقش گل و بوته، چراغ روشنایی از جنس 
و  قوری  مسی،  ذغالی  سماور  بارفتن،  شمعدان  دو  و  بارفتن  و  شيشه 
دید  معرض  در  سين  هفت  حاوی  نقره ای  گلدان  هفت  و  چينی  کاسه 

گرفت. قرار  عموم 
این ایده و سبک چينش سفره هفت سين نو و ابتکاری است و با این 
با  بازدیدکنندگان  موزه ای،  و  بصری  جذابيت  بر  عالوه  جذاب  روش 
آثار مذهبی مثل رحل،  و  ورود مضامين  با  ایرانی که  این رسم  پيشينه 

می شوند. آشنا  کرده،  پيدا  نيز  اسالمی  صبغه  ادعيه  و  قرآن 
ابتدای  از  فصلی  گنجواره  معصومه،  حضرت  آستان  اعالم  طبق 
فروردین ماه در ورودی موزه فاطمی در تاالر عترت جانمایی و به نمایش 
گذاشته شده و مورد استقبال زائران و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

بازدید استاندار قم از معدن 
منگنز ِونارچ

این  مسئوالن  از  تعدادی  و  قم  استاندار  شاهچراغی  محمدتقی  سيد 
خاورميانه  منگنز  معدن  بزرگ ترین  ِونارچ،  منگنز  معدن  از  استان 

کردند. بازدید 
منگنز  معدن  استخراج  محل  از  بخشی  از  بازدید  ضمن  قم  استاندار 
ونارچ با تعدادی از معدنکاران گفت وگو و نيز در جلسه ای با مدیران و 

کرد. شرکت  معدن  این  کارشناسان 
نياز  مورد  منگنز  سنگ  تامين کننده  عمده ترین  عنوان  به  معدن،  این 
صنعت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به شمار می رود و با حداقل 
توليد ساالنه یکصد هزار ُتن سنگ منگنز، رتبه بزرگ ترین توليدکننده 

منگنز ایران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.
سنگ  و  هماتيت  کوهی،  ماسه  و  شن  شرکت  این  محصوالت  جمله  از 

است. دانه بندی  منگنز 
معدن منگنز ونارچ در جنوب غربی شهر قم در شهرستان کهک قرار 
و تعداد  2 کيلومتری آن واقع شده است  و روستای »ونارچ« در  دارد 

این معدن فعال هستند. از ساکنان آن در  زیادی 

و  ایران  مذهبی  کالن شهر  قم       ◄
از مهم ترین شهرهای کشور است که  یکی 
ساالنه ميليون ها مسافر ایرانی و گردشگر 
آثار  از  و  کرده  سفر  شهر  این  به  خارجی 
دیدن  آن  تاریخی  و  مذهبی  فرهنگی، 

. می کنند
از  یکی  قم  شهر  حاجيلو:  مهدی 
ایران  تاریخی  و  مذهبی  کالن شهر های 
از  نفر  ميليون ها  ساليانه  که  است 
بازدید  برای  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
این  می کنند،  سفر  آن  به  شهر  این  از 
بارگاه  وجود  دليل  به  مذهبی  کالن شهر 
مسجد  و  )س(  معصومه  حضرت  مطهر 
مذهبی  مختلف  ایام  در  جمکران  مقدس 
می دهد. جای  خود  در  را  زیادی  زائرین 
ایران  مواصالتی  شاه راه  در  شهر  این 
واقع شده و از یک سو رابط بين استان های 
دیگر  سویی  از  و  تهران  با  ایران  صنعتی 
ایران  جنوبی  شهرهای  و  استان ها  رابط 
است،  شمالی  شهرهای  و  استان ها  با 
و  نيست  حاضر  به  منحصر  اهميت  این 
در  گرفتن  قرار  به دليل  قم  نيز  درگذشته 
ارتباطی  اهميت  دارای  ابریشم  راه  مسير 

است. بوده 
یاد  می رسد  گوشمان  به  قم  نام  وقتی 
سوغاتی معروف این شهر که سوهان است 
حتی  همه  برای  که  نکته ای  اما  می افتيم، 
است  این  می رسد  نظر  به  جالب  قمی ها 
نيست  سوهان  فقط  قم  شهر  سوغات  که 
دیگری  سوغاتی های  از  شهر  این  در  بلکه 
با  سفال  انگشتر،  دستباف،  قالی  مانند 
قدمتی دیرینه ای که دارد و نان کسمه که 
ناشناخته ترین سوغات قم است، می توان 

برد. نام 
سوهان سوغات معروف قم

از  و  ایرانی  شيرینی  نوعی  سوهان 
از جوانه  که  نوعی حلوا است  دیگر  طرفی 
اولين  تاریخچه دقيق  تهيه می شود،  گندم 
نسبت  قاجار  دوره  به  قم  شهر  در  سوهان 
داده شده است، حلوایی که در سال های 
1289 تا 1290 هجری خورشيدی هنگام 
بارگاه  عقيق  صحن  افتتاح  مراسم  برپایی 
طرف  از  قم،  در  )س(  معصومه  حضرت 
یکی از بزرگان شهر به رئيس ایل قاجار که 

شد. اهدا  بود،  شاه  الدین  ناصر  نماینده 
این  از  مختلفی  اشکال  و  انواع  امروزه 
پيدا  قم  بازار های  در  قدیمی  شيرینی 
می شود و می توان بر اساس ذائقه خود از 

کرد. خریداری  سوهان ها  این 
ترین  ناشناخته  کسمه  ان شیرینی 

قم سوغات 
قم  سوغات  لذیذترین  از  کسمه  نان 
پخته  خانگی  تنورهای  در  که  است 
تخم مرغ،  آرد،  از  را  کسمه  می شود، 
تهيه  شکر  یا  شيره  و  زعفران  زردچوبه، 
لغت شناختی،  جهت  از  کسمه  می کنند، 

است. کلوچه  از  دیگر  صورتی 
نان کسمه در سه نوع کنجدی به صورت 
یا  مخصوص  و  شکل  بيضی  شکری  گرد، 
روشن تر  و  بزرگ تر  ولی  بيضی  که  اعالی 
آن  اعالی  نوع  است.  دیگر  نوع  دو  آن  از 
بر  و  است  هل  و  زنجبيل  از  پر  و  زعفرانی 
به  رویش کنجد پاشيده می شود که گاهی 

می گویند. زنجبيلی  نان  آن 
تاریخ  که  سوغاتی  سفالی  اشیای 

دارد دیرینه ای 
دليل  به  قم  استان  در  سفال گری 
و  دارد  زیادی  رونق  مرغوب  خاک  داشتن 
است،  معروف  قم  سوغات  به عنوان  سفال 
اشيای  از  استفاده  و  توليد  تاریخی  سابقه 
در  می باشد،  دیرینه  بسيار  قم  در  سفالی 
و  فرم ها  زمان،  گذشت  با  قم  سفال گری 
تغييراتی  با  تدریج  به  سنتی  تکنيک های 
از گل   ابتدا  روبه رو شده است، ظروفی که 
دست  هنر  با  نهایت  در  و  می آیند  به وجود 
کردن  پياده  و  نقاشی  کنده  کاری،  انجام  و 
آثاری  به  آن  روی  بر  برجسته  نقش های 

می شوند. تبدیل  جذاب 

آن  روستایی  مناطق  و  قم  در 
می کنند  ایفا  مهمی  نقش  صنایع دستی 
کسب  برای  ابزاری  عنوان  به  هم  هنوز  و 
معيشت و نشان دادن فرهنگ قم هستند، 

دارد  قم  در  طوالنی  سابقه ای  قالی بافی 
آنچه امروز در قالی بافی قم می بينيد به 80 
سال قبل برمی گردد، این صنعت از طریق 
تجار کاشانی به قم منتقل و تبدیل به یکی 
قم شد. و سوغات  رایج  از هنرهای دستی 

زنان  دست  هنر  ابریشمی  های  قالی 
است قم  روستایی 

قم،  قدیمی  قالی های  نقش   در 
ترنج  و  به لچک  می توان طرح های مشهور 
شاه عباسی، محرمات، محرابی و شکارگاه 
اصفهان  و  کاشان  نقشه های  از  که  را 
اقتباس شده بودند را دید، اما با تغييراتی 
ایجاد  طرح ها  این  در  قمی  هنرمندان  که 
آوردند  پدید  را  خود  خاص  سبکی  کردند، 
که به سبک فرش قم مشهور شد. فرش قم 
ایرانی است  از جمله فرش های دست باف 
که در حال حاضر در دنيا به عنوان فرشی 

می شود. شناخته  نفيس 
قم شهر انگشتر سازی ایران

گردشگران  گسترده  حضور  دليل  به 
قم  در  انگشترسازی  قم،  استان  مذهبی 
گسترش پيدا کرده و روز به روز بر رونق آن 
افزوده می شود، تاریخچه توليد و استفاده 
قبل  سال  هزار  دو  به  قم  سوغات  این  از 
انگشترها  پایه های  برمی گردد،  ميالد  از 
چنگه ای،  مانند  مختلفی  شکل های  به 
دیواره دار  شکل،   )V( وی  چنگه ای 
سنگ فرشی،  کانالی،  یاحفره ای، 
ساخته  بالرین  و  تراز  خوشه ای،    مهره ای، 

. د می شو
فرهنگی  ميراث  اداره  مدیرکل  اعالم  با 
 80 قم،  دستی  صنایع  و  گردشگری  و 
 90 و  خراسان  در  که  انگشترهایی  درصد 
فروش  به  کربال  در  که  انگشترهایی  درصد 
هنرمند  انگشترسازان  دست  کار  می رسد 

است. قمی 
دیرینه ای که  دليل قدمت  به  قم  استان 
دارد دارای بناهای تاریخی زیادی در شهر 
بناهای  است،  تابعه  روستاهای  حتی  و 
وشنوه،  غار  قدیم،  بازار  مانند  دیدنی 
باغ  مقبره های  گچين،  دیر  کاروانسرای 
سلطان،  حوض  کارونسرای  گنبد سبز، 
است. بناها  دیگر  و  دالک  پل  کاروانسرای 

)س(  معصومه  حضرت  حرم 
قم مکان  شاخص ترین 

مهم ترین  )س(  معصومه  حضرت  حرم 
از  بعد  که  است  قم  دیدنی  و  زیارتی  جای 
مهم  جاذبه  دومين  )ع(،  رضا  امام  حرم 
این  می شود.  شناخته  نيز  ایران  مذهبی 

و  سرشناس  چهره های  دفن  محل  حرم 
مهم تاریخ ایران همچون پروین اعتصامی، 
آیت   طباطبائی،  عالمه  مطهری،  شهيد 
صفوی  شاهان  از  تعدادی  و  بهجت  الله 

مرقد  زیارت  کنار  در  که  است  قاجار  و 
بازدیدی  حضرت معصومه )س( می توانيد 

باشيد. داشته  آن ها  از 
پایگاه  جمکران  مقدس  مسجد 

اسالم جهان  مهدویت 
مسجد مقدس جمکران در 6 کيلومتری 
شهر قم به طرف جاده  کاشان و در نزدیکی 
روستای جمکران قرار دارد و از مهم ترین و 
شمار  به  قم  دیدنی  جاهای  ارزشمندترین 
و  احداث  پيشينه   به  توجه  با  می رود، 
و  آن، مسجد جمکران عالقمندان  ساخت 
می کند  جلب  خود  به  را  بسياری  عاشقان 
و  سه شنبه  روزهای  در  ویژه  به  ساالنه  و 
دلسپردگان  ميزبان  هفته،  هر  پنجشنبه  

می شود. عصر)عج(  امام  بی شمار 
انجام  قاجار  دوران  در  مسجد  تزیينات 
به  می توان  آن ها  جمله  از  که  گرفت 
تزئيناتی  هفت رنگ،  خشتی  کاشی کاری 
طال  آب  با  اسليمی  نقوش  از  استفاده  با 
از کاشی های  کتيبه ای  و  رنگ الجوردی  و 
اشاره  جمعه،  سوره  ی  به  مزین  و  خشتی 
تزئين  هنرمندانه  و  زیبا  محراب ها  کرد، 
را  آن ها  هنرمند،  استادکاران  و  شده اند 
لچکی های  و  گچی  مقرنس  پوشش  با 
به  مزین  کتيبه هایی  با  شده  کاشی کاری 

آراسته اند. ثلث  خط 
شمسی،  هجری   1332 سال  در 
بازسازی  آقازاده  محمد  سيد  همت  به 
محوطه ی  شد.  انجام  ورودی  محوطه ی 
به صورت  ورودی، در بخش جنوب صحن 
و  طراحی  آهنی  ستون  شش  با  تاالری 
تاریخ  به  قدیمی  کتيبه ای  که  شد  احداث 
کتيبه  این  )امروزه  قمری  هجری   1167
در انبار مسجد نگهداری می شود(، در آن 

بود. نصب 
شبستان اصلی مسجد جمکران، دارای 
که  است  مربع  متر   1000 حدود  وسعتی 
ورودی  سه  از  و  ضلعی  هشت   صورت  به 
بخش  در  ورودی  دو  و  شمالی  بخش  در 
ستون   هشت  می شود،  تشکيل  جنوبی 
تعبيه شده در این شبستان نيز با استفاده 
تزئين  مقرنس کاری  و  معرق  کاشی های  از 
فلزی  سازه ای  با  مسجد،  گنبد  و  شده اند 

دارد. قرار  آن  روی 
را  گنبد  درونی  بخش  هنرمندان 
با  و  معرق  کاشی های  از  استفاده  با 
کرده اند،  تزئين  زیبایی  به  آجر  تلفيق 
نيز  شکل  شلجمی  گنبد  خارجی  بخش 
فيروزه ای  کاشی های  از  بهره گيری  با 

تهليل  کتيبه های  و  است  شده  پوشيده 
»یا  ذکر  به  مزین  که  تزئينی  ترنج های  و 
بيننده ای  هر  نظر  است،  ادرکنی«  مهدی 

می کند. جلب  خود  به  را 

بازار قدیم قم شاهکار معماری ایران
معماری  شاهکارهای  از  قم  قدیم  بازار 
از راسته،  و متشکل  به شمار می رود  ایران 
این  است،  بزرگ  تيمچه  و  سرا  چهارسوق، 
شهرستان  این  قدیمی  بافت  در  مجموعه 
قم  قدیمی  بازار  بزرگ  تيمچه  دارد  قرار 
سراسر  در  را  ضربی  سقف  بزرگ ترین 
بازار،  بخش های  از  کدام  هر  و  دارد  کشور 
مثال زدنی  و  ناب  معماری  از  برخوردار 
سنتی  معماری  اصول  که  است  ایران 
ایرانی را با توجه به کویری بودن منطقه به 

برده اند.  به کار  آن  ساخت  در  خوبی 
دوران  در  قم  قدیمی  بازار  از  بخش  هر 
آن  وسعت  بر  مرور  به  و  ساخته  مختلفی 
قم  بازار  قدمت  کلی  طور  به  شده،  افزوده 
ایلخانيان،  سلجوقيان،  دوران  به  متعلق 
این  است،  پهلوی  و  قاجاریان  صفویان، 
بازار  و  کهنه  بازار  قسمت  دو  با  مجموعه 
نو، در تاریخ 16 آذر 1376، با شماره ثبت 
به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   1937

است. رسيده  ثبت 
غار وشنوه دارای منابع غنی آب

روستای  نزدیکی  در  که  وشنوه  غار 
وشنوه قرار دارد در فاصله 60 کيلومتری از 
قم قرار گرفته است، این غار در کوهستان 
وشنوه  روستای  بخش جنوبی  و  اردهال 
واقع شده و الزم به ذکر است که کوهستان 
غار  است،  چاله  یا  غار   4 دارای  اردهال 
وشنوه دارای منابع غنی آب است، آب این 
غار نيز از طریق شيار های کوهستان جمع 
می شود و به صورت چشمه خارج می شوند 

می ریزند. آبی  منبع  این  به  و 
همانند  نيز  منطقه  این  هوای  و  آب 
نسبتا  و  گرم  قم،  استان  بخش های  سایر 
ساالنه  بارش  ميانگين  است.  خشک 
ميلی متر   215 تا   125 منطقه  این  در 
درجه   18 نيز  آن  متوسط  دمای  و  است 
در  مذکور  غار  می شود.  برآورد  سانتی گراد 
بسيار  که  شده  واقع  کوهستانی  منطقه ای 
بکر و جالب است. این بخش که منطقه ای 
قم  شهروندان  توجه  مورد  است  یيالقی 
قرار دارد و به همين دليل افراد زیادی در 
تابستان ها برای لذت بردن از هوا و منظره 

می کنند. سفر  منطقه  این  به  خوب 
ملی  آثار  سلطان،  حوض  کاروانسرای 

ایران
جاهای  از  سلطان  حوض  کاروانسرای 
دیدنی قم است و در کنار یک کاروانسرای 
دوره صفویه در دشت های جنوبی کوه مره 

قرار دارد، این کاروانسرا بنایی است آجری 
احداث  قاجار  شاه  ناصرالدین  دوره  در  که 
سبک  به  کاروانسرا  این  ساختمان  شده، 
معمول دارای 3 تاالر ستون دار در 3 گوشه 

تاالرها  این  از  یک  هر  در  است،  شده  بنا 
. دارد  وجود  ستون  چهار  بين  سکویی 

که  است  این  کاروانسرا  خصوصيات  از 
سردر آن به جای اینکه جلوتر از دیوارهای 
ازاره های  با  و  رفته  عقب  باشد،  اطراف 
دیوارها  باالی  کوتاه  ستون های  و  دالبری 
تزیين شده است، همچنين به جای ایوان 
وجود  حياط  در  عقب رفتگی  یک  اصلی 
دارد و پشت آن تاالر پذیرایی ساخته شده 
خانه های  در  ساختمانی  سبک  این  است 
کاشان و یزد معمول بود، ولی نظير آن در 
است. نشده  مشاهده  دیگر  کاروانسراهای 
شماره  با  سلطان  حوض  کاروانسرای 
شده  ثبت  ملی  آثار  فهرست  در   76659

. ست ا
مکان  جدیدترین  پرندگان  باغ 

قم در  تفریحی 
باغ پرندگان قم با همه کش و قوس های 
فراوان در سال 1400 باالخره افتتاح شد، 
در این باغ 310 گونه پرندگان گرمسيری، 
اقسام  و  انواع  سردسيری،  حاره ای، 
پرندگان  از  کلکسيونی  و  شکاری  پرندگان 

می شود. یافت  نادر  و  کمياب 
باغ پرندگان قم با مساحت 16 هکتار به 
در  پرندگان  بزرگ  مجموعه  دومين  عنوان 
بلوار شهيد  و در حدفاصل دو  کشور است 
آوینی و شهيد عماد مغنيه در ميدان مفيد 
این  در  مجموعه  این  شده،  احداث  قم 
گردشگران  که  بوده  مناطقی  جز  مدت 

است. داده  جای  خود  در  زیادی 
از  یکی  و  مذهبی  کالن شهر  قم 
مناسبی  مکان  ایران  فرهنگی  قطب های 
است،  خارجی  و  داخلی  مسافران  برای 
دیگر  شهرهای  از  که  کسانی  بر  عالوه 
قم  استان  مردم  می کنند  سفر  قم  به 
شهر،  همين  در  گردشگری  با  می توانند 
بازدید  را  توریستی  و  تاریخی  های  مکان 
مشاغل  از  بازدید  این  کنار  در  هم  و  کنند 

کنند. حمایت  بومی 
و  تفریحی  جاذبه های  افزایش 
مالی  سرمایه   می شود  باعث  توریستی 
همه  و  شود  قم  بازار  چرخه  وارد  زیادی 
استفاده  فرصت  این  از  می توانند  مشاغل 
زیبا،  استراحت گاه های  ایجاد  کنند، 
ميوه  باغ های  مصنوعی،  رودخانه های 
افزایش  را  امکان  این  دیگر  مکان های  و 
و  ایران  سراسر  از  زیادی  افراد  تا  می دهد 
شهر  این  از  و  شده  قم  راهی  جهان  حتی 

► کنند.  بازدید 

سالیانه میلیون ها نفر از گردشگران داخلی و خارجی به قم سفر می کنند؛

● از سوغاتی های کمتر شناخته شده تا بناهای دیدنی قم   ●
خبـر
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اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َعْن  السالم(  )عليهما  َضا  الرِّ ُموَسی  ْبِن  َعِليِّ  اْلَحَسِن  ِبي 

َ
أ َعْن 

ِبيِه 
َ
أ ٍد َعْن  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبيِه الصَّ

َ
أ ِبيِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َعْن 

َ
أ

اْلُحَسْيِن  ْبِن  َعِليِّ  اْلَعاِبِدیَن  َزْیِن  ِبيِه 
َ
أ َعْن  َعِليٍّ  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ اْلَباِقِر 

يَن   ِد اْلَوِصيِّ ِبيِه َسيِّ
َ
َهَداِء اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ َعْن أ ِد الشُّ ِبيِه َسيِّ

َ
َعْن أ

»ِإنَّ  َقاَل:  السالم(  )عليهم  َطاِلٍب  ِبي 
َ
أ ْبِن  َعِليِّ  اْلُمْؤِمِنيَن  ِميِر 

َ
أ

َها  یُّ
َ
أ َفَقاَل:  َیْوٍم  َذاَت  َخَطَبَنا  آله(  و  عليه  الله  )صلی  ِه  اللَّ َرُسوَل 

اْلَمْغِفَرِة  َو  ْحَمِة  الرَّ َو  ِباْلَبَرَکِة  ِه  اللَّ َشْهُر  ِإَلْيُکْم  ْقَبَل 
َ
أ َقْد  ُه  ِإنَّ اُس  النَّ

َلَياِليِه  َو  اِم  یَّ
َ
اْل ْفَضُل 

َ
أ اُمُه  یَّ

َ
أ َو  ُهوِر  الشُّ ْفَضُل 

َ
أ ِه  اللَّ ِعْنَد  ُهَو  َشْهٌر 

ِفيِه  ُدِعيُتْم  َشْهٌر  ُهَو  َو  اَعاِت  السَّ ْفَضُل 
َ
أ َساَعاُتُه  َو  َياِلي  اللَّ ْفَضُل 

َ
أ

ِفيِه  ْنَفاُسُکْم 
َ
أ ِه  اللَّ َکَراَمِة  ْهِل 

َ
أ ِمْن  ِفيِه  ُجِعْلُتْم  َو  ِه  اللَّ ِضَياَفِة  ِإَلی 

ِفيِه  ُدَعاُؤُکْم  َو  َمْقُبوٌل  ِفيِه  َعَمُلُکْم  َو  ِعَباَدٌة  ِفيِه  َنْوُمُکْم  َو  َتْسِبيٌح 
ْن 

َ
أ َطاِهَرٍة  ُقُلوٍب  َو  َصاِدَقٍة  اٍت  ِبِنيَّ ُکْم  َربَّ َه  اللَّ ُلوا 

َ
َفاْسأ ُمْسَتَجاٌب 

ِه   اللَّ ُغْفَراَن  ُحِرَم  َمْن  ِقيَّ  الشَّ َفِإنَّ  ِکَتاِبِه  ِتاَلَوِة  َو  ِلِصَياِمِه  َقُکْم  ُیَوفِّ
ِفيِه  َعَطِشُکْم  َو  ِبُجوِعُکْم  اْذُکُروا  َو  اْلَعِظيِم  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي   »3«
َمَساِکيِنُکْم  َو  ُفَقَراِئُکْم  َعَلی  ُقوا  َتَصدَّ َو  َعَطَشُه  َو  اْلِقَياَمِة  َیْوِم  ُجوَع 
اْحَفُظوا  َو  ْرَحاَمُکْم 

َ
أ ِصُلوا  َو  ِصَغاَرُکْم  اْرَحُموا  َو  ِکَباَرُکْم  ُروا  َوقِّ َو 

ُنوا  َتَحنَّ َو  ْسَماَعُکْم 
َ
أ ِإَلْيِه  ااِلْسِتَماُع  َیِحلُّ  اَل  ا  َعمَّ وا  َو ُغضُّ ْلِسَنَتُکْم 

َ
أ

ِه  ْیَتاِمُکْم َو ُتوُبوا ِإَلی اللَّ
َ
أ ُن َعَلی  اِس َکَما ُیَتَحنَّ ْیَتاِم النَّ

َ
أ »4« َعَلی 

َصَلَواِتُکْم  ْوَقاِت 
َ
أ ِفي  َعاِء  ِبالدُّ ْیِدَیُکْم 

َ
أ ِإَلْيِه  اْرَفُعوا  َو  ُذُنوِبُکْم  ِمْن 

ِإَلی  ْحَمِة  ِبالرَّ ِفيَها  َجلَّ  َو  َعزَّ  ُه  اللَّ َیْنُظُر  اَعاِت  السَّ ْفَضُل 
َ
أ َها  َفِإنَّ

َلُهْم  َیْسَتِجيُب  َو  َناَدْوُه  ِإَذا  يِهْم   ُیَلبِّ َو  َناَجْوُه  ِإَذا  ُیِجيُبُهْم  ِعَباِدِه 
.»... َدَعْوُه  ِإَذا 

کاظم  امام  بزرگوارشان  پدر  از  السالم(  )عليه  رضا  امام 
)عليه  صادق  امام  بزرگوارشان  پدر  از  ایشان  و  السالم(  )عليه 
و  السالم(  )عليه  باقر  امام  بزرگوارشان  پدر  از  ایشان  و  السالم( 
ایشان  و  السالم(  )عليه  سجاد  امام  بزرگوارشان  پدر  از  ایشان 
پدر  از  ایشان  و  السالم(  )عليه  حسين  امام  بزرگوارشان  پدر  از 
که  کردند  نقل  السالم(  )عليه  علی  اميرالمؤمنين  بزرگوارشان 
و در  از روزهای }آخر ماه شعبان  آن حضرت فرمودند: در یکی 
آله(  و  عليه  الله  پيامبر خدا )صلی  مبارک رمضان[،  ماه  آستانه 
است[: چنين  آن،  از  بخشی  ]که  فرمودند  ایراد  مهمی  خطبه 

»ای مردم! به درستی که ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش 
ماه ها،  بهترین  خدا  نزد  که  ماهی  است،  کرده  رو  به شما 
و ساعاتش  بهترین شب ها  روزها، شب هایش  بهترین  روزهایش 
دعوت  خدا  ضيافت  به  آن  در  که  ماهی  است،  ساعات  بهترین 
شما  نفس های  شده اید.  داده  قرار  خدا  کرامت  اهل  از  و  شده 
عمل  و  عبادت  آن،  در  شما  خواب  و  دارد  تسبيح  ثواب  آن،  در 

است. مستجاب  آن  در  شما  دعای  و  مقبول  آن  در  شما 
پس با نيت های خالص، حقيقی و به دور از آلودگی و دل های 
تالوت  و  روزه  برای  را  شما  که  کنيد  درخواست  خدا  از  پاک، 
بد  و  بدبخت  شقی،  انسان  که  به درستی  دهد.  توفيق  قرآن 
عاقبت، کسی است که از آمرزش خدا در این ماه بزرگ محروم 
گرسنگی  خود،  تشنگی  و  گرسنگی  به وسيله  ماه  این  در  شود. 
خود  مسکينان  و  فقيران  بر  و  کنيد  یاد  را  قيامت  روز  تشنگی  و 

دهيد. صدقه 
و  داشته  رحمت  ُخردساالن  بر  نمایيد،  احترام  سالمندان  به 
مهربانی کنيد و با خویشان، صله ارحام نمایيد و زبان های خود 
نباید  چه  آن  از  را  خود  چشم های  و  گفت[  نباید  چه  آن  ]از  را 
با  و  کنيد  حفظ  شنيد،  نباید  چه  آن  از  را  گوش هایتان  و  دید 
و  شود  مهربانی  شما  یتيمان  با  تا  کنيد،  مهربانی  مردم  یتيمان 
را در  توبه کنيد و دست های خود  به سوی خدا  از گناهان خود 
بهترین ساعت های  آن هنگام،  که  کنيد  بلند  به دعا  نماز  اوقات 
رحمت  با  ساعات  این  در  خداوند  است.  دعا(  )استجابت 
نمایند،  مناجات  او  با  هرگاه  می فرماید،  نظر  بندگانش  به سوی 
و هرگاه  لبيک می گوید  ندا کنند،  را  او  و هرگاه  جواب می دهد 

 .»... می کند  اجابت  بخوانند،  را  او 
*****************

)عليه  الرضا  أخبار  عيون  علی ،  بن  محمد  صدوق،   .1
السالم( ، محقق / مصحح: الجوردی، مهدی ، ج 1، ص 295، 

ق.  1378 تهران،  اول،  چاپ  جهان ،  نشر  ناشر: 

حدیث روز )252( 

امام  حضرت  مبارک  تمثال  به  اهانت  به دنبال     ◄
خمينی )ره( در ميدان مرجعيت بازسازی این تمثال در 

گرفت. قرار  قم  شهرداری  ویژه  کار  دستور 
امام  حضرت  مبارک  قم،تمثال  شهرداری  از  نقل  به 
خمينی )ره( در ميدان مرجعيت شهر قم چهارشنبه شب 
آتش  به  و  قرارگرفته  اغتشاش گران  از  برخی  موردحمله 
به  بااطالع  بامداد   2:36 ساعت  در  و  شد  کشيده 
سامانه 125، تيم اطفاء حریق آتش نشانی قم به ميدان 
مرجعيت اعزام و علی رغم تالش های انجام شده، بخش 
بين  از  آتش سوزی  براثر  تمثال  این  از  قابل توجهی 

می رود.
تلخ، گروه های  اتفاق  این  از  از اطالع  بالفاصله پس 
امور  انجام  جهت  منطقه  شهری  خدمات  و  زیباسازی 
که  می شوند  اعزام  محل  به  تمثال  ترميم  و  بازسازی 
از  علت  به  انجام شده  بررسی های  به  توجه  با  متأسفانه 
بين رفتن بخش عمده ای از سازه امکان ترميم و تعمير 

است. نداشته  وجود 
جمع آوری شده  قبلی  تمثال  سازه  منظور  همين  به 
قبلی  محل  در  مجددًا  جدید  تمثال  ساخت  از  پس  تا 

گردد. نصب  کامل  به صورت 
بدون شک این حرکت توطئه ای از پيش طراحی شده 
که  است  خودفروخته  عناصر  و  بيگانه  ایادی  توسط 
جمهوری  به  مردم  رأی  سالروز  بزرگ  جشن  آستانه  در 
آل  عش  شهر  در   1358 فروردین ماه   12 در  اسالمی 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم به قصد تشویش اذهان 
و نشان دادن دشمنی با مردم و نظام به آن دست زده اند.

مجدد  ساخت  شنيع،  حرکت  این  محکوميت  ضمن 
و نصب  )ره(  امام خمينی  مبارک حضرت  تمثال  ِاِلمان 
کار  دستور  در  ویژه  به صورت  مرجعيت  ميدان  در  آن 

مدیریت  خادمان  و  گرفت  خواهد  قرار  قم  شهرداری 
این  مجدد  نصب  و  ساخت  با  وقت  اسرع  در  شهری 

نظام مقدس  از  تا در حمایت  داد  ِاِلمان نشان خواهند 
به ویژه  و  بزرگان  یاد  پاسداشت  و  اسالمی  جمهوری 
بنيان گذار این نظام مقدس همواره همراه ملت شریف 

ایستاد. خواهند  قم  استان  غيور  مردم  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  بنيان گذار  تمثال  المان 

حضرات  تمثال  همراه  به  )ره(  خمينی  امام  حضرت 
تشيع  بزرگ  مراجع  از  یزدی  حائری  و  بروجردی  آیات 
همت  به   1398 سال  در  علميه  حوزه های  تأثيرگذار  و 

بلوار  در  مرجعيت  ميدان  در  و  ساخته  قم  شهرداری 
حضرت آیت الله العظمی بروجردی نصب شده بود.  ► 

اینکه  بيان  با  قم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل     ◄
صورت  به  دانش آموزان  همه  حضور  با  مدارس 
نشدن  حاضر  گفت:  می  کنند،  فعاليت  وقت  تمام 
کالس های  در  فروردین   14 روز  از  دانش آموزان 
این  با  می شود،  محسوب  غيبت  منزله  به  درس 
با  دارند  حاد  بيماری  که  دانش آموزانی  حال 
معاف  کالس  در  حضور  از  متخصص  پزشک  گواهی 

. ند می شو
اظهار  رحيمی  عليرضا  قم،  تسنيم  گزارش   به 
مدارس  فعاليت  جمهور  رئيس  دستور  با  داشت: 
شروع  زمان  از  قبل  شيوه  به  و  آغاز  فروردین   14 از 
باز  می شود. قبل  مقررات  و  ضوابط  همان  با  و  کرونا 

همه  حضور  با  مدارس  اینکه  بيان  با  وی 
فعاليت  وقت  تمام  صورت  به  و  دانش آموزان 
روز  از  دانش آموزان  نشدن  حاضر  افزود:  می کنند، 
غيبت  منزله  به  درس  کالس های  در  فروردین   14

می شود. محسوب 
کرد:  تصریح  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
استفاده  بهداشتی،  دستورالعمل های  رعایت  با 
اما  می شود  توصيه  دانش آموزان  همه  به  ماسک  از 
رعایت  بر  عالوه  دارند  زمينه ای  بيماری  که  افرادی 

کنند. استفاده  نفره  تک  صندلی  از  موارد  این 
نيست  الزامی  زدن  واکسن  اینکه  بيان  با  رحيمی 
و  شهروندی  حقوق  رعایت  منظور  به  آن  تزریق  اما 
داد:  ادامه  گيرد،  صورت  خودشان  سالمتی  حفظ 
دانش آموزانی که بيماری حاد دارند با گواهی پزشک 

می شوند. معاف  کالس  در  حضور  از  متخصص 
مدارس  در  حضوری  آموزش  آغاز  با  گفت:  وی 
برای  بستری  به  و  نمی شود  تعطيل  شاد  سامانه 
و  شد  خواهد  تبدیل  آموزشی  کمک  فعاليت های 
می شود. ارائه  درس  کالس های  در  درسی  محتوای 

اینکه  بيان  با  پرورش استان قم  و  آموزش  مدیرکل 

معلمان  مدارس،  اوليا  برای  ماسک  از  استفاده 
کرد:  خاطرنشان  است  الزامی  دانش آموزان  و 

پيش بينی  دانش آموزان  پذیرش  برای  الزم  تمهيدات 
 ► است.  شده 

◄     خطيب نماز جمعه قم در رابطه با اتفاق شبانه 
رخ  )ره(  امام  به ساحت  تعرض  در  که  و مفتضحانه ای 
که  است  دسيسه هایی  زنجيره  امر  این  گفت:  داد، 
به  کردن  وارد  خدشه  برای  منافقان  و  طلبان  سلطنت 
صفوف ایران دنبال می کنند و این کار رذیالنه و پستی 
خواهند  دنبال  را  این  امنيتی  مسئوالن  قطعًا  و  بود 
ساکت  این  تعارض  این  برابر  نيز  قهرمان  قم  کرد. 

نشست. نخواهد 
 12 جمعه  نماز  خطبه  در  اعرافی  عليرضا  آیت الله 
فروردین 1401 قم که در مصلی قدس قم برگزار شد، 
امام  کرد:  عنوان  فروردین،   12 الله  یوم  به  اشاره  با 
روز  فروردین،   12 صبحگاه  که  فرمودند  )ره(  خمينی 
حکومت الله، روز بزرگ، عيد ملی و مذهبی ملت ایران 

است.
ایران  از قرن ها وابستگی، ملت  وی ادامه داد: بعد 
با آرای خودشان صحنه ایران را تغيير دادند و باهمت 
شيطانی  ورق های  تمام  شما  پيشينيان  و  شما  واالی 
فرصت  این  و  شد؛  برپا  الهی  حکومت  و  رفت  کنار 
انقالب  انوار  با   14 قرن  دوم  نيمه  بود.  کم نظيری 

خورد. رقم  ایثارگران  و  شهدا  مجاهدات  و  اسالمی 
وی با اشاره به اینکه دستاوردهای انقالب اسالمی 
و  جهانی  استکبار  قدرت  کرد:  تصریح  نيست،  کم 
و  رسيد  صفر  به  مواردی  در  و  کرد  پيدا  کاهش  بيگانه 
اراده  مقابل  در  می دادند  فرمان  ایران  به  که  آن هایی 

زدند. زانو  ایران  مردم 
تبيين  جهاد  کرد:  بيان  علميه،  حوزه های  مدیر 
پاره ای  به خاطر  را  این همه دستاوردها  می گوید مبادا 
از  یک  هر  بگيرید.  کم  دست  ضعف ها  و  بهانه  از 
بود  هرجایی  در  ایران  عليه  داشته  روا  دشمنی های 

می آورد. در  پا  از  را  بزرگ  قدرت های 
بيشتر  حضور  با  ساله  هشت  جنگ  گفت:  وی 
کودتاهایی  نبود،  تصور  قابل  دنيا  قدرت های 
گروهک  کردیم،  عبور  آن ها  از  و  شد  طراحی  که 
سازی هایی که انجام شد و اقوام مختلف کرد، لر، ترک 
کشور،  تجزیه  برای  تالش  ایستاند،  ان  مقابل  در  و... 
جوانان  تا  مقامات  باالترین  از  اعم  مختلف  ترورهای 

پا  از  را  ابر قدرتی  عزیز، تحریم های ظالمانه ای که هر 
شد. تحميل  ما  بر  مياورد  در 

وی ادامه داد: اختاپوس تبليغات عليه ایران به کار 
گرفته شد در حال حاضر بيش از 300 شبکه عليه ما 
انجام شد و ضربه هایی که  نفوذهایی که  کار می کند، 
جنگ  این ها  مهم ترین  و  زدند  ما  به  سيستم  درون  از 
ادراکی که راه انداختند ازجمله هجوم های دشمن به 

ایستاد. ما 

این  معنای  به  این  گفت:  قم  جمعه  نماز  خطيب 
این ملت می تواند روی  اما  نداریم  نيست که ما ضعف 
دشمنان  به  شدن  تسليم  بدون  و  بایستد  خود  پای 
هم  دشمان  و  کند  طی  را  تکامل  راه  اسالم،  و  ایران 
و  کرد  تحمل  را  سختی ها  این  همه  ملت  هم  بدانند 
و  بورس  خودرو،  مشکالت  و  ایستاد  خواهد  هم  امروز 
بر  را  ایران  تجزیه  و  سقوط  آرزوی  و  می کند  حل  ...را 

گذاشت. خواهد  شما  دل 
دانشگاه ها  مدارس،  بازگشایی  با  رابطه  در  وی 
با  کرد:  اظهار  حضوری  شکل  به  علميه  حوزه های  و 
توجه به کاهش نسبی کرونا و این که نظام فرهنگی و 
علمی فرزندان لطمه خورده است تصميم گرفته شده 
از  و  بياید؛  در  حضوری  شکل  به  آموزش ها  که  است 
نهادهای علمی  و سایر  مربيان  و  معلمان  زحمت همه 
تربيت  و  تعليم  نظام  حفظ  برای  خانه  در  که  مادران  و 

کرد. تشکر  باید  کردند  تالش 
عضو شورای عالی حوزه های علميه با اشاره به ماه 
روحانيون  ما  همه  کرد:  اظهار  تبليغ  فرصت  و  رمضان 
باید در هر جایی که می توانيم به جهاد تبيين و تبيين 
رعایت  با  که  کنيم  تالش  باید  بپردازیم  الهی  معارف 
بدهيم.  رونق  را  مساجد  بهداشتی  دستورالعمل های 
افزایش  باید  معرفتی  و  فرهنگی  درست  برنامه های 
پيدا کند. بسياری از سختی ها و مشکالت فرهنگی را 

کرد. جبران  فعال  رمضان  ماه  با  باید 
تالش  بين الملل  عرصه  در  داد:  ادامه  وی 
تضعيف  را  مقاومت  محور  که  دارد  وجود  گسترده ای 
همبستگی  که  می خواهيم  عراق  ملت  از  ما  کنند 
می خواهند  اسالم  دشمنان  زیرا  باشند؛  داشته 

بشکنند. را  شما  همبستگی 

اميدواریم حرکت عادی سازی  قم گفت:  امام جمعه 
و  مقرضان  مزدوران،  توسط  که  اسرائيل  با  روابط 
غافالن شروع شده است متوقف شود امت اسالم این 
امت  یا  برگردید  باید  شما  یا  نمی پذیرد  را  عادی سازی 

برمی گرداند. حق  راه  به  را  شما  اسالم 
با  رابطه  در  قم  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  عضو 
ساحت  به  تعرض  در  که  مفتضحانه ای  و  شبانه  اتفاق 
امام )ره( رخ داد، گفت: این امر زنجيره دسيسه هایی 
وارد  خدشه  برای  منافقان  و  طلبان  سلطنت  که  است 

می کنند. دنبال  ایران  صفوف  به  کردن 
و  بود  پستی  و  رذیالنه  کار  این  شد:  یادآور  وی 
قم  دنبال خواهند کرد.  را  این  امنيتی  قطعًا مسئوالن 
و  کرد  قيام  زمان  آن  در  ننگين  مقاله  یک  با  قهرمان 
انقالب را به وجود آورد و امروز هم جوانان ما در برابر 

نشست. نخواهد  ساکت  این  تعارض  این 
را  راحل  امام  تمثال  به  تعرض  قمی  نمازگزاران 

کردند محکوم 
از  اقشار و گروه های مختلف مردم، پس  همچنين، 
اقامه نماز جمعه قم با تجمع در ميدان جانبازان قم، و 
از مسير خيابان شهدا، ميدان شهدا و خيابان  حرکت 
نورانی  و  به ميدان روح الله و بيت شریف  را  معلم خود 

امام )ره( رساندند.
شرکت کنندگان در این راهپيمایی باشکوه در حالی 
که تصاویر حضرت امام، رهبر معظم انقالب اسالمی، 
با  پالکاردهایی  و  سليمانی  قاسم  حاج  شهيد  سردار 
با  داشتند،  دست  در  منافق  بر  مرگ  شعار  مضمون 
ایادی  و  مزدوران  جهانی،  استکبار  عليه  فریادهایی 
پليد آن، اوج نفرت و انزجار خود را از این اقدام شنيع 

► گذاشتند.    ظهور  منصه  به  مفتضحانه  و 

● هتک حرمت به تمثال امام خمینی )ره( در میدان مرجعیت قم    ●

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد:

● الزام دانش آموزان قمی برای حضور در مدارس    ●

هتک حرمت به امام)ره( کار رذیالنه و پستی بود

● آیت الله اعرافی: قم ساکت نمی نشیند   ●

شماره آگهی ابالغیه: 140103830011000001
ملی  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  سعادتمند  محمد  مرحوم  وراث  به  بدینوسيله 
متولد:   ،  0382641213 ملی:  شماره   ، سعادتمند  )طيبه   0385305206
متولد:   0382640586 ملی:  شماره  مند  سعادت  کبری  و   1357/11/24
متولد:   0385521601 ملی:  شماره  سعادتمند  زهرا  و   1355/05/01
متولد:   0385521464 ملی:  شماره  سعادتمند،  مجيد  و   1353/01/01
متولد:   0382641231 ملی:  شماره  سعادتمند  طاهره  و   1351/01/03
1357/11/24( و وراث مرحوم غالمرضا احمد زاده فرزند حسن شماره شناسنامه 
 1361/04/01 متولد:   0382641671 ملی:  شماره  احمدزاده  )ایوب   487
 ،  1368/05/27 متولد:   0370110536 ملی:  شماره  احمدزاده  ابوالفضل   ،
به  اباد لک ها  1363/05/01 ( ابالغ می گردد که بانک کشاورزی شعبه حاجی 
استناد قرارداد بانکی 442/344 عليه: آقای حميد سعادتمند )وام گيرنده( و مرحوم 
الزم  موضوع  با  )ضامن(  سعادتمند  محمد  مرحوم  و  )ضامن(  احمدزاده  غالمرضا 
االجرای 87/165/739 تا مورخه 1385/8/9 )که خسارت روزانه از تاریخ فوق وفق 
مقررات به آن اضافه می گردد( طی کالسه 8500176 در این اداره تشکيل شده 
است و پالک ثبتی 35/201 اصلی بخش 4 قم متعلق به اقای حميد سعادتمند 
به  ارزیابی  از  و پس  باشد.  ارزیابی می  مرحله  در  پرونده  و  است  گردیده  بازداشت 
جز  دیگری  آگهی  و  منتشر  بار  یک  فقط  آگهی  این  شد.  خواهد  گذاشته  مزایده 

)15091 الف  شد.)م  نخواهد  منتشر  مزایده  و  ارزیابی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه
09127625987   

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

اند. نموده  تایيد  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010257 شماره  -رأی   1
در  مرتضی  فرزند  خواه  قنبری  علی  آقای   1400114430001001119
شماره  پالک  مترمربع   85/40 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
10633 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 
  )12935 الف  قم.)م   39 دفترخانه   1395/01/09 مورخ   18410 شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001008585 شماره  رأی   -2
1400114430001000857 آقای امير حاجی حسينی قمی فرزند محمود در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73/02 مترمربع پالک شماره 1 فرعی 
از 10542 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 

 )13134 الف  قم.)م   3 دفترخانه   1399/07/09 مورخ   196439 شماره 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائيکه  از  و  گرفته  قرار  تایيد  مورد 
دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکيت  سند  مقرر  موعد  انقضاء 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکين  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
گهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسليم و رسيد  آ
دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسليم  از  یکماه پس  و ظرف مدت  اخذ  را  آن 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

ثروت(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
تاریخ انتشار اول:  1400/12/25

تاریخ انتشار دوم :  1401/01/14
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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 15 قرِن  اول  سال  امیری:1401،  زهرا      ◄
با  انقالب  معظم  رهبر  امسال  نوروز  شمسی؛   هجری 
توليد  بر مساله  بار دیگر  نامگذاری هوشمندانه سال، 
توليد  از  جدیدی  چهره  و  الیه  بر  البته  کردند،  تاکيد 

»اشتغال آفرین.« و  »دانش بنيان«  توليِد  یعنی 
سال  را   1401 سال  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
نامگذاری  اشتغال آفرین«  دانش بنيان،  »توليد؛ 

. ند کرد
راه  تنها  اینکه  بر  تأکيد  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اقتصاد  سمت  به  حرکت  اقتصادی،  رشد  به  رسيدن 
اقتصاد  از  منظور  افزودند:  است،  دانش بنيان 
همه  در  توليد  به  فناورانه  و  علمی  نگاه  دانش بنيان، 
هزینه های  کاهش  آن،  نتيجه  که  است  عرصه ها 
محصوالت،  کيفيت  ارتقای  بهره وری،  افزایش  توليد، 
و  جهانی  بازارهای  در  توليدات  شدن  رقابت پذیر 
خواهد  داخل  در  محصوالت  تمام شده  قيمت  کاهش 

بود.
دانش  اقتصادی،  رشد  جدید  های  نظریه  براساس 
شمار  به  اقتصاد  در  زا  برون  متغير  نوعی  عنوان  به 
اقتصادی  نظام  کليدی  و  اصلی  بخش  بلکه  نمی رود، 
ترین  اصلی  عنوان  به  دانش  شود.  می  محسوب 
ریشه  اقتصادی  رشد  و  می شود  تلقی  سرمایه  نوع 
منشا  دانش  انباشت  زیرا  دارد،  دانش  انباشت  در 
با  رو،  این  از  است.  کارآفرینی  و  نوآوری  فناوری، 
اثرات  بررسی  ایران  اقتصاد  شرایط  گرفتن  نظر  در 
توليدات  رشد  بر  دانش بنيان  اقتصاد  های  شاخص 

باشد. اهميت  حائز  می تواند 
نیازمند جراحی ایران  اقتصاد   

در دنيای پرتحول امروز، زیربنای اقتصاد صنعتی، 
سرمایه های  محوریت  سمت  به  منابع  محوریت  از 
فکری جابه جا شده و بر همين اساس عامل دانش به 
به همين دليل  پراهميت تر می شود.  روزافزون  صورت 
شکل جدیدی از سازمان ها نياز است، تشکيالتی که 
دانش بنيان  شده،  شناخته  وفناوری  علم  بر  مبتنی 
ناميده می شود و اکنون تبدیل به عاملی حياتی برای 

است. شده  کشوری  هر  اقتصادی  توسعه 
پایه های  بر  مبتنی  اکنون  دنيا  اقتصادی  نظام 
شمار  به  توسعه  و  رشد  موتور  که  است  دانش بنيان 

و  اساسی  تحوالت  جز  چاره ای  بنابراین  می روند، 
واقع،  نيستدر  مسير  این  در  ایران  اقتصاد  جراحی 
واسطه   به  مختلف  حوزه های  در  که  افزوده ای  ارزش 
مورد  کاتاليزور  همان  می شود،  ایجاد  دانش بنيان ها 
نيازی است که می تواند اقتصاد را با سرعت بيشتری 

دهد. حرکت  جلو  به 
نيز  همه  برای  که  نزدیک  مثال  به  بخواهيم  اگر 
دانش بنيان  شرکت های  کنيم،  اشاره  است،  ملموس 
ایرانی بسياری از نيازهای کشور را در دوران مقابله با 
کرونا رفع کردند. در همان روزهایی که دنيا با چالش 
ماسک، کيت تشخيص کووید 19 و ضدعفونی کننده 
در  ایرانی  بود.شرکت های  مواجه  پزشکی  نيازهای  و 
این سطح و  پایه در همه بخش ها از کشاورزی گرفته 
افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  صنعت،  و  پزشکی  تا 
در  کشور  قدرتمند  دست  می توانند  که  دادند  نشان 
که  قدرتمندی  بازوی  باشند.  نوپدید  چالش های 
و  تورم هم نجات دهد  و  از رکورد  را  اقتصاد  تواند  می 
از  نياز به همت و جدیت ملی اعم  این مهم،  البته که 

دارد.  مردم  و  مسئوالن 
کم کاری جبران شود

 1401 سال  آغاز  پيام  در  انقالب،  معظم  رهبر 
را  سال  شعار  تعيين  از  هدف  شمسی،  هجری 
آحاد  و  ها  دستگاه  مسئوالن  حرکت  به  جهت دهی 
سال ها  از  بعضی  در  افزودند:  و  دانستند  مردم 
آمد  دست  به  خوبی  توفيقات  سال  شعار  با  متناسب 
اما در بعضی سال ها نيز کم کاری هایی وجود داشت. 
و  پشتيبانی ها  »توليد؛  سال  که   1400 سال  در  البته 
باید  انجام شد که  بود، کارهای خوبی  مانع زدایی ها« 

کند. پيدا  ادامه 
تمرکز  علت  بيان  در  ای،  خامنه  الله  آیت  حضرت 
توليد،  فرمودند:  اخير،  سال های  در  توليد  مساله  بر 
از  عبور  اصلی  راه  و  اقتصادی  مشکالت  حل  کليد 
رشد  اینکه  ضمن  است،  اقتصادی  دشواری های 
افزایش  تورم،  کاهش  اشتغال،  افزایش  اقتصادی، 
افزایش  همچنين  و  عمومی  رفاه  بهبود  سرانه،  درآمد 
رواِج  و  رونق  گرو  در  ملی  عزت  و  نفس  به  اعتماد 
اکسيری به نام توليد ملی است که تکيه بر آن در این 

است. داشته  نيز  خوبی  تأثيرهای  سال ها 

اقتصادی  عناوین  انتخاب  به  اشاره  با  ایشان 
 1401 سال  شعار  همچنين  و  گذشته  دهه  یک  در 
شعار  و  عنوان  نيز  امسال  برای  اینکه  علت  گفتند: 
مساله  محوری  اهميت  شد،  انتخاب  اقتصادی 

اقتصاد و همچنين چالش های اقتصادی در دهه 90 
تدبير، عمل  نيازمند  این چالش ها  از  است که رهایی 

است. صحيح  حرکت  و 
امروز  اینکه  بر  تأکيد  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
اداره  در  که  کسانی  و  اجرایی  مسئوالن  اصلی  مساله 
البته  افزودند:  است،  اقتصاد  هستند،  دخيل  کشور 
رویکردهای مردمی جدیدی نيز به چشم می خورد که 
دلگرم کننده  کند،  پيدا  ادامه  مناسبی  شکل  به  اگر 

است.«
نفتی اقتصاد  چالش 

پایانی  سال های  در  دانش بنيان  اقتصاد  اصطالح 
واحدی  تعریف  گرچه  شد.  پدیدار  بيستم  قرن 
اما  ندارد،  وجود  کارشناسان  بين  مفهوم  این  برای 
این  که  دارد  وجود  تعاریف  همه  در  مهمی  مولفه های 
جمله  از  می کند؛  متمایز  صنعتی  اقتصاد  از  را  نظام 
فناوری  و  دانش  نوآوری،  از  بهره گيری  ویژگی ها  این 

است.
از  تعریفی  می توان  مولفه ها،  این  نظرگرفتن  در  با 
نظامی  دانش بنيان  اقتصاد  داد؛  ارائه  موضوع  این 
مصرف  و  توزیع  و  توليد  آن،  در  که  است  اقتصادی  

می پذیرد. انجام  اطالعات  و  نوآوری  پایه  بر  دانش 
آن  نفتی  فرهنگ  و  نفت  به  وابسته  اقتصاد  این 
دست  بوروکراسی  چاق،  دولت  یک  ما  که  شده  باعث 
کسب وکار  محيط  و  متناقض  قوانين  با  پاگير،  و 
که  حالی  در  باشيم  داشته  کارآفرینی  برای  نامناسب 
دارد.  وجود  کشور  در  العاده ای  فوق  انسانی  نيروی 
سرمایه  این  جذب  و  حفظ  برای  سبب  همين  به 
توليد  به  نفت،  سلطه  از  اقتصاد  شدن  رها  و  انسانی 
این  متخصصان  و  نواندیشان  جذب  دانش بنيان، 

است. نياز  حوزه 
نام گرفتند؟ سال های دهه اخیر چه 

نامگذاری  با  اخير  دهه  در  انقالب  معظم  رهبر 
شدن  قوی  اهميت  بر  بارها  سال ها،  اقتصادی 
و  کرده اند  تاکيد  اقتصادی  پيشرفت  طریق  از  کشور 
مزین  توليد  به  را  ها  سال  نام  نيز  اخير  سال  سه  در 

و  پشتيبانی ها  »توليد؛  سال   1400 سال  کرده اند، 
مانع زدایی ها«، سال 98 به نام رونق توليد و سال 99 

توليد. جهش 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  را   97 سال  -ایشان 

بر  همگان  توجه  که  سالی  همان  کردند،  نامگذاری 
شد. جلب  ایرانی  توليدات  و  اجناس  خرید  اولویت 

مقاومتی،  اقتصاد  را   96 سال  انقالب  معظم  رهبر 
تحریم  شرایط  در  که  چرا  ناميدند.  اشتغال  و  توليد 
مقاومتی  اقتصاد  این  ایران،  ملت  عليه  آمریکا  های 
است که می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و 

سازد. هموار  را  توسعه  راه 
شاه  قدری  به  تحریم  شرایط  در  مقاومتی  اقتصاد 
سال  یعنی  آن  از  پيش  سال  که  است  توسعه  کليد 
و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  انقالب  رهبر  نيز  را   1395

گذاشتند. نام  عمل 
و  همزبانی  و  همدلی  ملت،  و  دولت  را   94 سال 
مدیریت  و  ملی  عزم  با  فرهنگ  و  اقتصاد   ،93 سال 

شد. ناميده  جهانی 
و  سياسی  حماسه  را   92 سال  انقالب  معظم  رهبر 
توليد   91 سال  کردند،  نامگذاری  اقتصادی  حماسه 
ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سال 90 نيز با 

شد. مزین  اقتصادی  جهاد  عنوان 
و  مضاعف  همت  عنوان  با   89 سال  نامگذاری  با 
اقتصادی  رشد  برای  همگانی  همت  بر  مضاعف  کار 

شد. تاکيد 
سخن فرجام 

 15 قرِن  اول  سال  به  دوران،  گردش  درپی  اکنون 
هجری شمسی رسيدیم. 1401 شروع دیگری است، 
و  کنند  تالش  باید  مجلس  و  دولت  مسئوالن  همه 
تاکيدات  تحقق  برای  باید  کشور  ظرفيت  تمامی 
کار  به  اقتصادی  چالش های  از  خروج  برای  رهبری 
کيفی  و  کمی  ارتقای  راستای  در  باید  شود،  گرفته 
پایدار  اشتغال  ایجاد  موجب  که  داخلی  کاالهای 
و  توليد  مشکالت  رفع  برای  برداشت،  قدم  می شود 
حمایت  ميان ُبر  راه   داخلی،  کاالهای  کيفيت  ارتقای 
از  کشور  خروج  برای  دانش بنيان  شرکت های  از 
معنای  به  که  شرکت هایی  البته  است،  رکود  وضعيت 
آن ها  اقدامات  نتایج  و  هستند  دانش بنيان  واقعی 

 ► است.  کرده  باز  کشور  اقتصاد  از  گرهی 
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سال  خامنه ای  آیت الله  حضرت       ◄
دانش بنیان،  »تولید؛  سال  به عنوان  را   1401
انقالب  رهبر  کردند.  نام گذاری  اشتغال آفرین« 
اقتصاد  معنای  تعریف  با  نوروزی،  سخنرانی  در 
دانش بنیان  »اقتصاد  کردند:  تأکید  دانش بنیان 
موجب کاهش هزینه های تولید میشود؛ بهره وری 
مشکالت  از  یکی  امروز  که  میدهد  افزایش  را 
را  محصول  کیفّیت  است؛  بهره وری  کاهش  ما 
را  محصوالت  و  میبخشد  بهبود  میدهد،  افزایش 
ما  جهانی،  بازارهای  در  یعنی  میکند؛  رقابت پذیر 
محصوالت  عنوان  به  محصوالت  این  از  میتوانیم 

کنیم.« استفاده  رقابت پذیر 
شیمی  رشته  اساتید  از  روستاآزاد  رضا  دکتر 
است.  شریف  صنعتی  دانشگاه  اسبق  رئیس  و 
بیشتر  بررسی  برای   KHAMENEI.IR رسانه ی 
مسائل مرتبط با تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
پرداخته  روستاآزاد  آقای  با  کوتاه  گفت وگویی  به 

است.
به  ایران  در  دانش بنیان  شرکت های  سابقه 
مؤسسات  این  بازمی گردد.  دهه  دو  حدود  چیزی 
را  آن ها  که  دارند  هویتی  و  ماهیت  چه  شرکت ها  و 
متمایز  تولیدی  مراکز  و  مؤسسات  دیگر  به  نسبت 

؟ می کند
هر کاری به دانش بنيادی احتياج دارد. یک مقنی 
دارد،  فنی  دانش  آن  در  حتمًا  می کند  کار  که  هم 
در  فنی  دانش  یک  هم  سوپرمارکت  و  نانوایی  حتی 

تازه  که  نوینی  دانش های  آن  منتها  هست.  کارشان 
در  دانش بنيان  عنوان  با  گذاشته  وجود  عرصه   به  پا 
به  نياز  است  جالب  است.  شده  مصطلح  امروز  دنيای 
خيلی  می کند،  ایجاد  کارها  این  که  ارزش افزوده ای 

بيشتر از قبل است و دانش فنی که در این جور کارها 
می شود  منجر  ارزش افزوده ای  به  می کنند  استفاده 
بهتر جواب می دهد. مثل  ارزش افزوده خيلی  این  که 
پهپاد  که  دانشی  آن  یا  ساختيم  که  ضدهوایی  پدافند 
نهایتًا  و  نشاندیم  زمين  روی  را  آمریکا   170 کيو  آی. 
کردم  عرض  که  دانش هایی  افتاد.  ما  دست  به  سالم 
امروزی  به اصطالح  و  است  بيشتر  ارزش افزوده اش 

می شود. گفته  دانش بنيان  حرکت های 

مؤسسات و مراکزی که چنین ماهیت و هویتی 
در  اشتغال  و  اقتصاد  در  می توانند  چگونه  دارند 

باشند؟ داشته  نقش  کالن  مقیاس 
  ارزش افزوده در قضيه  دانش بنيان خيلی باالست؛ 
احتياج  دانش  به  هم   19 کووید  واکسن  توليد  مثاًل، 
دارد و دانش قابل توجهی در آن وجود دارد. یک ویال 
قيمت  بيشتر  یا  کمتر  دالر  ده  یا  بيست  مثالً   واکسن 
ویال  پنج  یا  ده  که  کنيد  مقایسه  را  این  شما  دارد، 
بنابراین،  می کند؛  برابری  خام  نفت  بشکه   یک  با  این 
زیادی  ارزش افزوده   دانش بنيان  فرآورده های  توليد 
توليد می کند و اشتغالی هم که ایجاد می کند اشتغال 
که  دوره دیده  و  تحصيل کرده  افراد  است.  دانش بنيان 
که  است  این  ملت  افتخار  نمی شوند.  پيدا  همه جا 
بتواند اشتغال از نوع دانش بنيان ایجاد بکند که افراد 

باشند. داشته  خوبی  دانش  بتوانند 
نقش آفرینی  از  بتواند  حوزه  این  اینکه  برای 
کیفی  و  کمی  تأثیرات  و  شده  برخوردار  بیشتری 
در  مالحظاتی  چه  باید  باشد  داشته  بیشتری 
بگیرد؟ قرار  موردتوجه  سیاست گذار  نهادهای 
  اآلن در فضای کسب وکار مانع وجود دارد. با اینکه 
به  اینکه  از  افراد قبل  و  آمده  کار  دولت سيزدهم روی 
توليد  برای رفع موانع  و نظراتی  ایده ها  بيایند  سر کار 
زیادی  مشکالت  همچنان  بااین حال  ولی  داشتند، 
کسب وکار،  مجموعه های  از  یک سری  دارد.  وجود 
فضای  در  اگر  است.  دانش بنيان  کسب وکارهای 
رفع  در  خاصی  حرکت های  دانش بنيان  کسب وکار 

کار  توسعه  باعث  نه تنها  گيرد  صورت  توليد  موانع 
پيدا  تسری  به تدربج  بلکه  می شود،  دانش بنيان 
معاونت  و  نخبگان  بنياد  قضيه  این  در  می کند. 
اگر  بود،  آقا  حضرت  ایده های  از  هم  آن  که  علمی 
معاونت  و  شود  انجام  آن  در  خوبی  حرکت های  واقعًا 
پروانه  ماليات،  بيمه،  مشکالت  و  شود  بال  سپر  علمی 
بهره برداری و پایان کار و هزار و یک مسئله  اداری دیگر 
به  از حرکت های دانش بنيان دفاع کند،  و  را حل کند 
می شود. کسب وکار  فضای  برای  خوبی  الگوی  نظرم 
سر  مدیرانی  و  بشود  انجام  قضيه  این  که  اميدوارم 
جهادی  واقعًا  هم  باشند،  بلد  کار  هم  که  بيایند  کار 
اینکه  نه  بدهند؛  انجام  کار  بخواهند  هم  و  باشند 
بخواهند کار را بشکنند و نهایتًا چوب الی چرخ توليد 

بگذارند.
در  انقالب  رهبر  رویکردهای  اخیر  سال های  در 

می کنید؟ ارزیابی  چطور  را  فضا  این  از  حمایت 
بحث  یک  کردند،  مطرح  ایشان  که  مسائلی  از 
به بعد دائم در رابطه  از آن سال  و  خيلی گسترده بود 
به خصوص  فناوری صحبت می کنند؛  و  علم  با مسائل 
دیدارها  از  یکی  در  ایشان  پيش  وقت  چند  اینکه 
بر  ایشان  خاطر  همين  به  سلطان«؛  »العلم  فرمودند: 
این قضيه  در  باید  ما  و  دارند  تأکيد  مسئله علم خيلی 
دفاع  خودمان  از  بتوانيم  تا  کنيم  پيدا  دست  علم  بر 
به وسيله   تا  دانش مجهز شویم  و  علم  به  باید  ما  کنيم. 
آن دشمنانمان را بترسانيم. حضرت آقا هميشه بر این 

► دارند.    تأکيد  قضيه 

گفتگو با رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف:

●  ارزش افزوده تولید دانش بنیان چندین برابر صادرات نفت است     ●

● چرا دانش بنیان ها، راهبرد عبور از چالش های اقتصادی هستند؟  ●

محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقالب:
 فعالیت های فرهنگی و بصیرتی 

اوقاف قم قابل تقدیر است 

رئيس دفتر رهبر معظم انقالب گفت: فعاليت های فرهنگی و بصيرتی 
اوقاف قم با محوریت بقاع شاخص و مزارهای مقدس، ستودنی است 

و باید در طول سال ادامه یابد.
اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گویه«  روزنامه  گزارش»  به 
محمدی  محمد  والمسلمين  حجت االسالم  قم،  استان  خيریه  امور  و 
گلپایگانی در حاشيه بازدید از خيمه معرفت طرح آرامش بهاری مزار 
مقدس شيخان ضمن تقدیر از فعاليت های فرهنگی و بصيرتی اوقاف 
استان قم به ویژه مدیرکل و معاونين وی اظهار کرد: تبليغ جهادی در 
آرامش  روحانيون حاضر در طرح  توفيقی است که نصيب  نوروز،  ایام 

بهاری شده است.
راستای  در  بصيرتی  و  فرهنگی  طرح های  اجرای  افزود:  وی 
که  است  پسندیده ای  اقدام  مجاورین،  و  زائران  به  خدمت رسانی 
در  ویژه  به  سال  ایام  طول  در  فاخر  برنامه های  گونه  این  است  الزم 

باشد. داشته  تداوم  ملی  و  مذهبی  مناسبت های 
شيخان  مزار  جایگاه  که  این  بيان  با  انقالب  معظم  رهبر  دفتر  رئيس 
دارد  اختصاص  تشيع  جهان  و  ایران  تمام  به  و  نبوده  قم  به  منحصر 
این  در  مدفون  بزرگان  معرفی  راستای  در  باید  اساس  این  بر  گفت: 

بگيرد. صورت  بيشتری  تالش  زائران  و  مردم  عموم  به  مکان 
و  علما  و  اطهار)ع(  ائمه  اصحاب  شناساندن  اهميت  به  اشاره  با  وی 
بزرگانی  تمام جهانيان عنوان کرد:  به  دانشمندان مدفون در شيخان 
علوم  دانشمندان  و  گذشته  مراجع  اطهار)ع(،  ائمه  اصحاب  همچون 
به  می توان  آنها  جمله  از  که  آرميده اند  مکان  این  در  مختلف  فنون  و 
ميرزاجواد آقای تبریزی استاد اخالق بنيان گذار انقالب حضرت امام 

کرد.  اشاره  خمينی)ره( 

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم:
عملیات اجرایی ۳0 مرکز 

تربیت محور در ماه رمضان 
امسال آغاز می شود

مرکز   30 اجرایی  عمليات  آغاز  از  قم  استان  اسالمی  تبليغات  مدیرکل 
داد. امسال خبر  مبارک رمضان  ماه  در  تربيت محور 

تبليغات  اداره کل  از  روابط عمومی  نقل  به  به گزارش »روزنامه گویه« 
شعبان زاده  مرتضی  والمسلمين  حجت االسالم  قم،  استان  اسالمی 
همه جانبه  احيای  قم،  مساجد  از  یکی  غبارروبی  آئين  حاشيه  در 
اداره  برنامه ای  اولویت های  از  یکی  را  مساجد  اجتماعی  ظرفيت های 

برشمرد. رمضان  مبارک  ماه  در  قم  اسالمی  تبليغات  کل 
وی بر لزوم نقش آفرینی همه دلباختگان مکتب تشيع با محوریت امام 
محله و حضور نوجوانان و جوانان در برنامه های ماه رمضان تاکيد کرد 
و افزود: در ماه مبارک رمضان امسال عمليات اجرایی 30 مرکز تربيت 

محور در منطقه نيروگاه قم آغاز می شود.
گفت:  مراکز  این  فعاليت  جزئيات  بيان  در  شعبان زاده  حجت االسالم 
هسته های تربيت محور در هر یک از این مساجد شکل خواهد گرفت 

کند. تسهيل  تربيتی  بلندمدت  کار  برای  را  نوجوانان  حضور  تا 
برنامه های  اساسی ترین  از  یکی  را  محله  در  مسجد  نقش  احيای  وی 
با  که  توافقی  طی  داشت:  بيان  و  کرد  ذکر  اسالمی  تبليغات  سازمان 
انقالب  فرهنگی  جبهه  و  شهرداری  سپاه،  فرمانداری،  استانداری، 
محله ها  مسائل  فراگيرترین  و  اساسی ترین  است  قرار  شده،  قم  استان 
اولویت بندی  و  آفرینی نمازگزاران شناسایی  با محوریت مسجد و نقش 
پشتيبانی  با  آمده،  وجود  به  دولت  در  که  جدیدی  نگاه  با  و  شود 
استانداری، فرمانداری و دستگاه های ذی ربط، نظام مسائل هر منطقه 
و  زیرساختی  و  آموزشی، مسائل عمرانی  در سه قالب مسائل فرهنگی 

شود. بندی  دسته  امنيتی  و  سياسی  مسائل 
راه اندازی اولين مدرسه علميه مسجدمحور در قم

از سخنان خود  دیگری  در بخش  قم  استان  اسالمی  تبليغات  مدیرکل 
و  داد  خبر  استان  مسجد   700 حدود  در  غبارروبی  آئين  اجرای  از 
افزود: مسجد اميرالمومنين )ع( پردیسان یکی از مساجد تربيت محور 
این  در  امسال  استان،  مسجدمحور  علميه  مدرسه  اولين  که  است  قم 

می شود. راه اندازی  مسجد 

خبـر

مدیرکل آموزش وپرورش قم گفت:     ◄
تاکنون،  نوروزی  تعطيالت  ابتدای  از 
اسکان  مراکز  در  خانوار   862 و  هزار   18

کردند. پيدا  اقامت  استان،  فرهنگيان 
با  گفت وگو  در  رحيمی  عليرضا 

فوق  مطلب  بيان  ضمن  ایرنا،  خبرنگار 
 641 و  81 هزار  تعداد شامل  این  افزود: 

است. َتن 
 مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنين 
یافته،  اسکان  مسافران  شمار  داد:  ادامه 

معادل 113 هزار و 149 نفر روز است.
و  مدرسه   237 شد:  یادآور  رحيمی 
اسکان،  نوروزی  طرح  در  آموزشی  واحد 

هستند. فعال 
و  آموزش  ناحيه  چهار  دارای  قم 

با  سه  ناحيه  مدارس  که  است  پرورش 
بيشترین  مسافران،  از  درصد   26 پذیرش 
ناحيه  داد،  اختصاص  خود  به  را  تعداد 
 17 با  دو  ناحيه  درصد،   19.5 با  یک 
8.5 درصد در  با  نيز  درصد و ناحيه چهار 

دارند. قرار  بعدی  رتبه های 
 آموزش وپرورش استان 2 هزار و 650 
کالس درس را با امکانات اوليه و ضروری 
ب  و  الف  درجه بندی  قالب  در  اسکان 

 ► آماده کرد.    

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد:

● 18 هزار و 862 خانوار در مدارس قم اسکان یافتند    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402
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در  دامداران  سبک  دام های  که  است  مدتی       ◄
دليل  به  بود،  کشور  دام  توليد  قطب  روزگاری  که  قم 
و  هستند  شدن  تلف  حال  در  دامی  نهاده  کمبود 
بهره  از  دامی  نهاده های  تامين  برای  نيز  حمایتی 

نمی گيرد. صورت  برداران 
در حالی که قم را به سبب وجود مجتمع دام شهر 
کشور  در  دام  توليد  قطب  عنوان  به  استان  این  در 
نهاده  کمبود  دليل  به  روزها  این  ولی  می شناسند 
محصول،  این  دولتی  نوع  ناعادالنه  توزیع  و  دامی 
هستند  مواجه  جدی  چالشی  با  استان  این  دامداران 
خود  سبک  دام های  دامداران  این  اغلب  که  جایی  تا 
این  ادامه فعاليت در  به  از دست داده و دیگر قادر  را 

نيستند. عرصه 
 516 و  هزار   27 مسئوالن  هدف گذاری های  طبق 
توليد  قم  استان  در  امسال  طی  قرمز  گوشت  تن 
می شود  مطرح  اینجا  که  سؤالی  اما  شود  توليد  باید 
و  دالالن  دست  که  این  به  توجه  با  آیا  که  است  این 
آن  توزیع  و  شده  باز  دامداری  سمت  به  سودجویان 
به  می توان  چگونه  نيست  عادالنه  دولتی  نرخ  با  هم 
توليد پيش بينی شده برای استان رسيد؟  این ميزان 
نهاده دامی  به کمبود  توجه  با  آن هم در شرایطی که 
با  قرمز  گوشت  قم  در  دامداری ها  فعاليت  کاهش  و 
افزایش قيمت بسياری روبرو و در سبد مصرفی مردم 

است. گذاشته  منفی  تأثير  هم 
از  کشاورزی  جهاد  مسئوالن  قبل،  گزارش  در 
دامی  نهاده  بازار  ساماندهی  برای  سامانه ای  ایجاد 
بصورت  دامداران  آن  موجب  به  که  بودند  داده  خبر 
به  توجه  با  می تواند  خود  ملی  کد  ثبت  با  اینترنتی 
برای دامداری خود درخواست  نهاده  ظرفيت موجود 
در  باید  امر  مسئوالن  می رسد  نظر  به  اما  نمایند 

کنند. بازنگری  خود  توزیع  سيستم 
گالیه دامداران از توزیع ناعادالنه نهاده

نهاده های  توزیع  درباره  قمی  دامداران  از  یکی 
دامی با نرخ دولتی به خبرنگار بازار می گوید: از اول 
آوری  سرسام  قيمت  با  را  نهاده  تاکنون   1400 سال 
کشاورزی  جهاد  می کنيم؛  خریداری  آزاد  نرخ  با  و 

کيلو   3 ماه  هر  در  اما  می کند  توزیع  را  دولتی  نهاده 
دارد؟ دامداران  ما  برای  ارزشی  چه  محصول  این 

با  را  نهاده  مجبوریم  اینکه  بيان  با  عزیزی  محمد 

مشکالتی  ما  برای  امر  این  و  کنيم  تهيه  آزاد  قيمت 
شده اند  مجبور  هم  بسياری  و  است  داشته  همراه  به 
جهاد  افزود:  کنند،  رها  را  خود  دامداری  فعاليت 
کنسانتره  کارخانه  به  را  بازرسانی  باید  کشاورزی 
بود  عادالنه  توزیع  اگر  که  چرا  کند  ارسال  دام  نهاده 
اکنون دام های ما به دليل کمبود نهاده تلف نمی شد.

با  دامداران  به  را  دولتی  نهاده  عده ای  وقتی 
می فروشند نجومی  قیمت 

 200 و  هزار  چهار  ارز  که  برد  پی  نمی توان  حال 
خير؟  یا  یابد  اختصاص  نهاده  واردات  به  باید  تومانی 
باز  شده  هم  حذف  حدودی  تا  ارز  این  که  اکنون 
جهاد  مسئوالن  سویی  از  می شود؛  دیده  معضالتی 

توزیع  ساماندهی  برای  را  بازارگاه  سامانه  کشاورزی 
چرا  پس  است  کرده  ایجاد  هم  دامی  نهاده  عادالنه 
که  دارد  وجود  آشفتگی  چنين  دامی  نهاده  بازار  در 

تلف شده  نگون بخت  دامداران  دام های  آن  دنبال  به 
است؟

ميليون  دو  حدود  جو  کيلوگرم   300 خرید  برای 
این  تأمين  برای  و  کردم  پرداخت  تومان  هزار   800 و 
بفروشم را  خود  دام های  از  برخی  شدم  مجبور  هزینه 
یک دامدار دیگر قمی که نام خود را بيان نمی کند، 
هفت  تن،  هر  برای  امروز  می گوید:  بازار  خبرنگار  به 
در  باید  پس  کرده ام  خریداری  او  از  تومان  ميليون 
به  کافی  نهاده  که  چرا  شود  بازنگری  توزیع  سيستم 
از  بسياری  و  برسد محدود  اگر هم  نمی رسد  ما  دست 

شده اند. تلف  نيز  ما  دام های 
کيلوگرم   300 خرید  برای  امسال  می افزاید:  وی 
پرداخت  تومان  هزار   800 و  ميليون  دو  حدود  جو 
برخی  شدم  مجبور  هزینه  این  تأمين  برای  و  کردم 
را  دام ها  مابقی  نهاده  تا  بفروشم  را  خود  دام های  از 
جهاد  از  باید  حال  نباشم.  نهاده  لنگ  و  کنم  تأمين 
توزیع  دامی  نهاده  چرا  که  پرسيد  استان  کشاورزی 
شده به انداز ظرفيت و حجم دام های استان نيست و 
نهاده ها عادالنه است؟ این  توزیع  آیا شبکه  همچنين 
تأمین 4۵ هزار تن نهاده دامی نهاده کنسانتره 

برای دامداران قمی
کشاورزی  جهاد  رئيس  رضا،  حاجی  محمدرضا 
می گوید:  بازار  خبرنگار  به  زمينه  این  در  قم  استان 
هزار   10 قم  کشاورزی  جهاد  گذشته  روز   45 طی 
حال  در  و  است  کرده  تأمين  را  کنسانتره  نهاده  تن 
پيگيری هستيم تا این نهاده طی سه مرحله به دست 
دامداران قمی برسد؛ این نهاده برای دام های سبک 
می شود. توزیع  پرواری  گوسفندان  شيری  گاوهای  و 

خبرنگار  با  گفتگو  در  نيز  اقتصادی  کارشناس  یک 
قمی،  دامداران  که  مشکالتی  جمله  از  گفت:  بازار 

روبرو هستند،  آن  با  نهاده های دامی  در کنار کمبود 
گرانی است متاسفانه خشکسالی در سال های اخير، 
در  کند  پيدا  کاهش  علوفه  توليد  ميزان  تا  شده  سبب 

نتيجه کمبود علوفه به گرانی آن نيز منجر شد و سبب 
قمی  دامداران  برای  ای  عدیده  مشکالت  که  شده 

بياید. پيش  کشور  نقاط  دیگر  مانند 
عليرضا معصومی بيان کرد: از طرف دیگر اما باید 
سياست  نتوانسته  شاید  و  باید  که  آنطور  دولت  گفت 
تامين  و  دامداران  قبال  در  را  خود  حمایتی  های 
در  دهد  قرار  کار  دستور  در  شان،  دامی  های  نهاده 
هر  از  تر  دشوار  قمی  دامداران  برای  روزگار  نتيجه 
رسد  می  نظر  به  که  جایی  تا  گذرد  می  دیگری  زمان 
بخشيده  لقایش  به  را  کردن  کار  عطای  شان  بسياری 
موانع  که  چرا  پندارند  می  بيهوده  را  کار  ادامه  و  اند 
پيش رویشان بسيار زیاد و سود و درآمد این کار بسيار 

است. اندک 
 10 قم  کشاورزی  جهاد  گذشته  روز   4۵ طی 

است کرده  تأمین  را  کنسانتره  نهاده  تن  هزار 
بسته  باید  دولت  که  رسد  می  نظر  به  افزود:  وی 
قيمت،  ارزان  تسهيالت  شامل،  حمایتی  ترکيبی 
تامين علوفه دامی و نهاده ها، کنترل بازار نهاده ها و 
.. را در دستور کار قرار دهد تا شاید شاهد ساماندهی 
بسياری  متاسفانه  آن  در  که  وضعيتی  باشيم  وضعيت 
سودجویان نيز حضور دارند و عرصه را برای دامداران 

کنند. می  گذشته  از  تر  تنگ 
قرمز  گوشت  قيمت  امروز  دامی  نهاده های  گرانی 
را به مرز 200 هزار تومان رسانده است و باعث شده 
از  از شهروندان  بسياری  از سبد غذایی  این محصول 
این  رفع  شود؛  حذف  جامعه  پایين  دهک های  جمله 
مبارک  ماه  و  نو  سال  آستانه  در  خصوص  به  مشکل 
در  مربوطه  مسئوالن  بيشتر  توجه  نيازمند  رمضان 
توزیع  در  دقت  و  دامدارن  نياز  مورد  نهاده  تأمين 

► قم    است./بازار  آن  عادالنه 

و کارشناس  عباس جعفری: کنشگر اجتماعی     ◄
زیست  محيط  برنامه ریزی 

مهمترین  از  یکی  عنوان  به  می تواند  گردشگری 
باال  زایی  اشتغال  با  خدمات  توليد  محورهای 
بنيان  دانش  تحولی  نيازمند  که  شود  مطرح  درکشور 
درکارآفرینی های آتی و سياستگذاری های کالن دولت 

دارد.
در  گردشگری  جغرافيایی  گستره  تعيين  عدم   
قلمرو  و  اداری  تقسيمات  کشورها،  سياسی  مرزهای 
اولویت های  بين سایر  در  را  این صنعت  قومی،  اقتدار 
فرد  به  منحصر  و  خاص  منطقه ای  هر  سرمایه گذاری 
فرهنگی  مذهبی  گردشگری  بين  این  در  است،  کرده 
با  که  می باشد  حوزه  این  متعدد  شاخه های  از  یکی 
می تواند  ایران  فراوان  قابليت های  و  ظرفيت ها  وجود 
ارتقاء  پایدار،  درآمدزایی  ایجاد  توانایی  دليل  به 
و  کارکردها  همچنين  و  اقتصادی  رشد  شاخص های 
فرهنگ  و  اعتقادی  ارزش های  گسترش  در  آن  اثرات 
اسالمی ایران در سطوح منطقه ای، ملی و بين المللی، 
محور برنامه ریزی جهت ارائه طرح های اشتغال زایی و 

گيرد. قرار  خصوصی  گذار  سرمایه  جذب 
و  باورها  در  ریشه  که  مذهبی  گردشگری  و  زیارت   
مفهوم  بنابر  دارد،  ملت ها  مذهبی  دینی  اعتقادات 
اوقات  و  زمان  به  وابستگی  از  فراتر  و  خود  تخصصی 
گيری  شکل  در  انسانی  جغرافيای  مهم  عامل  فراغت، 
است.  فرهنگی  انداز  چشم  و  تمرکز  ایجاد  مسافرت، 
اولویت اصلی توسعه  آمایشی قم،  به استناد مطالعات 

توجه  با  استان، گردشگری است و صنعت گردشگری 
ذخایر  از  برداشت  در  وحشتناک  فشار  آب،  کمبود  به 
طبيعی تجدید ناپذیر در گذشته و محدودیت های پيش 
می تواند  صنعتی،  و  کشاورزی  بخش های  توسعه  روی 
نقش به سزایی در حيات اقتصادی، اجتماعی و حتی 

باشد. داشته  قم  شهر  سياسی 
متبرکه،  اماکن  از  برخورداری  دليل  به  قم 
برجسته،  شخصيت های  مزار  قدیمی،  قبرستان های 
همه  از  مهمتر  و  دینی  علوم  مدرسه های  مسجدها، 
مسجد  و  )س(  معصومه  حضرت  کرامت  با  حرم  وجود 
تاریخی،  جاذبه های  وجود  کنار  در  جمکران  مقدس 
مناطق  از  جذاب  اقليمی  تنوع  با  طبيعی  و  باستانی 
در  و  آن  تاالب های  و  مسيله  دشت  در  کویری  پست 
زدنی  مثال  کوهستانی  طبيعت  وجود  کوتاه  فاصله 
خود می تواند نقش گسترده ای در توسعه گردشگری 
نمادی  عنوان  به  و  کرده  ایفا  کشور  فرهنگی  مذهبی 
دینی  فرهنگی  توسعه  و  فرهنگی  تعامالت  و  هویت  از 
المللی مطرح شود. بين  و  در سطوح ملی، منطقه ای 
راهکارهای  از  یکی  مذهبی  گردشگری  صنعت   
های  ارزش  و  فرهنگ  تاریخ،  بهتر  هرچه  معرفی 
بين  در  ادیان  آميز  مسالمت  همزیستی  و  اعتقادی 
بر  عالوه  مذهبی  اماکن  و  متبرکه  بقاع  کشورهاست، 
رسوم،  و  آداب  بيانگر  خود،  خاص  معنویت  و  قداست 
در  است،  ملت ها  اندیشه های  و  اعتقادات  و  باورها 
زائران و گردشگران  آمار  از  این ميان شهر قم هر چند 
اذعان  به  اما  است،  برخوردار  قبولی  قابل  مذهبی 

از  آن  گردشگری  زیرساخت های  هنوز  کارشناسان 
نيست. برخوردار  الزم  یافتگی  توسعه 

سفرهای  قالب  بر  مبتنی  شهر  گردشگری  لگوی 
به  قم  شهر  نزدیکی  که  می باشد  روز  یک  از  کمتر 
و  کشور  گردشگری  و  صنعتی  مهم  مراکز  و  پایتخت 
گردشگری  جاذبه های  صحيح  معرفی  عدم  همچنين 
شاخه های  سایر  توسعه  در  زیرساختی  ضعف  و 
گردشگری و محدودیت های امکانات اقامتی و باالخره 
مسافرتی  نقل  و  حمل  خدمات  بهبود  روزافزون  تأثير 
شده  آن  در  اقامت  متوسط  مدت  شدن  کوتاه  باعث 

. ست ا
سالهاست  قم  به  سفر  جاذبه  تنها  عنوان  به  زیارت   
تشکيل  را  ایرانی  گردشگران  ذهن  اصلی  شاکله 
در  دگرگونی  یک  نيازمند  باور  این  تغيير  و  داده است 
و  سو  یک  از  موجود  تقاضای  و  بازار  در  نگری  آینده 
دارد،  دیگر  سوی  از  گردشگری  محصول  در  تنوع 
اصلی  اولویت  در  رسد  می  نظر  به  که  مهمی  موضوع 

است. گرفته  قرار  استانی  جدید  مدیران 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  قریشی  سيد مهدی 
استانداری قم ضمن بيان اینکه توسعه صنعت درقم در 
نهایت این استان را گرفتار آلودگی و معضالتی می کند 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  پيرامونی  شهرهای  امروزه  که 
می کنند با تاکيد بر تقویت و توسعه »برند زائر«،  آن را 
بعنوان راهکار اساسی تکریم، خدمات رسانی و شفاف 
قلمداد  تفریحی  خرید  و  اقامتی  مراکز  خدمات  سازی 
کرده و از عزم مجموعه مدیریتی استانداری نسبت به 

زائرپذیری  بهبود  و  گردشگری  بخش  توسعه  و  تقویت 
قم خبر داده است.

 در این بين از اسکان غير رسمی می توان به عنوان 
در  گردشگری  توسعه  چالش های  مهمترین  از  یکی 
مدیرکل  اسکندری  عباس  اظهارات  بنابر  برد،  نام   قم 
 1401 نوروز  در  فقط  قم  استان  خيریه  امور  و  اوقاف 

متبرکه  بقاع  در  گردشگران  از  نفر  هزار  ها  ده  از  بيش 
و  ساماندهی  بهاری  آرامش  طرح  قالب  در  استان 
بر  غلبه  برای  مطمئنا  یافته اند.  شبانه  موقت  اسکان 
در  گردشگر  پذیرش  در  فرهنگی  اجتماعی  موانع 
و  فرهنگی  منابع  شناخت  مانند  عواملی  باید  استان 
تاریخی و بهبود شرایط بازدید و بهره برداری اقتصادی 
از آنها، شناخت و احيای منابع طبيعی و حفظ محيط 
زیست، احيا و تقویت سنت ها و هنرهای بومی، بهبود 

تلفات دام های قم به دلیل کمبود نهاده دامی؛

● روایت گرانی گوشت و ورشکستگی دامداران   ●

● ارتقاء دانش بنیان شاخص های گردشگری مذهبی، رکن مهم اشتغال آفرینی قم در سال 1۴01  ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 13 اجرای احکام 
بر  مدنی به شماره 13/1400ج/171 ثبت گردیده خواهان ذکری عباسی خواندگان علی ایل خانی مبنی 
فروش پالک ثبتی 9439/55 اصلی بخش 1 قم کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ضمنا حسب 
و  رهن  عنوان  به  150/000/000ریال  مبلغ  با   98/5/6 لغایت   97/5/6 مورخه  از  ملک  کارشناس  اعالم 
به ابالغيه شماره  با احترام ، عطف  اجاره ماهيانه 50/000ریال اجاره هست و قرار داد تمدید نشده است. 
 140002920000977034 شماره  پرونده  به  مربوط   1400/8/26 مورخ   140002100008204349
بخش  اصلی   9439 از  فرعی   55 ثبتی  پالک  ششدانگ  ارزیابی  درخصوص   0000171 بایگانی  شماره  به 
بلوار 15  از پالک فوق واقع در  به استحضار ميرساند در معيت خواهان )خانم ذکرا عباسی(   ، ثبتی یک قم 
شرح  به  موارد  که  امد  عمل  بازدیدبه   3714775564 پستی  کد   – عالیی  شهيد  کوچه   –  11 کوچه   – خرداد 
ذیل تقدیم حضور می گردد. الف: وضعيت ملک: مطابق تصویر سند ثبتی تک برگی ارائه شده ، این پالک 
به صورت یک ساختمان مسکونی دارای سند مشاع ، که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ، تحت 
و  حدود  ب:  است.  گردیده  ثبت  عباسی  ذکرا  خانم  مالک  نام  به   139920330001035377 یکتا  شناسه 
مشخصات ملک مطابق تصویر سند ثبتی: عرصه ملک به مساحت 152/75مترمربع ، شماال دیوار به دیوار 
طول  به  دیوار  به  دیوار  جنوبا   ، متری   4 شارع  به  متر   7 طول  به  دیوار  و  درب  شرقا   9429 به  متر   22/60

21/30 متر به 9439 اصلی و غربا دیوار به طول 7 متر به شارع عرض 3/70متری می باشد. ج : مشخصات 
با حياط مرکزی جمعا  بازدید: اعيانی  ملک در دو ضلع شرقی و غربی ساختمان  فنی و ظاهری ملک مورد 
غربی  ضلع  بنای  که  همکف  ضلع  بنای  که  همکف  طبقه  یک  در  مترمربع   85 مساحت  به  اتاق  چهار  شامل 
 ، گلی  مالت  و  اجری  بادیوارهای  فرسوده  و  قدیمی  ساختمان  دارد.  نيز  مترمربع   15 مساحت  به  زیرزمينی 
 ، موزایيک  ساختمان  و  حياط  کف  فرش  سيمانی  و  اجری  نما   ، اهنی  ضربی  طاق  و  تيرکالف  قوسی  سقف 
باشد در  ابی می  و سرمایش کولر  ، گرمایش بخاری گازی  و درب های خارجی فلزی شيشه خور  پنجره ها 
و  از سکنه  بنای ضلع غربی خالی  و  بوده  به مستاجر  متعلق  که  و  وسایل مختصر  اسباب  بنای ضلع شرقی 
نياز به تعمير دارد. بنا به گواهی شماره 1/10/055184 مورخ 1398/7/1 شهرداری منطقه یک قم ، این 
تبدیل شود. ج  8 متری  و  به 12 متر  تا شارع موجود  و غربا 2/10 متر عقب نشينی دارد  4 متر  ملک شرقا 
و نوع کاربری )مسکونی( و کيفيت و  – شوارع دسترسی  بازدید و معاینه محلی  با توجه  : نظریه کارشناسی: 
قدمت بنا از نظر اینجانب جمع کل ارزش ملک بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود 
داشته باشد 11/577/000/000ریال یازده ميليارد و پانصد و هفتاد و هفت ميليون ریال به شرح ذیل تعيين 
جمعا  68/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   152/75 مساحت  به  عرصه  ارزش   -1 گردد:  می 
10/387/000/000ریال 2- ارزش اعيانی زیرزمين به مساحت 15 مترمربع 5/000/000ریال و ارزش کل 

75/000/000ریال 3- ارزش اعيان همکف به مساحت 85 مترمربع از قرار هر مترمربع 9/000/000ریال 
و ارزش کل 765/000/000ریال 4- حياط سازی و انشعابات مبلغ کل 350/000/000ریال مقرر گردید 
، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  8/45 صبح  الی   8/30 1401/1/27 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
از  پایه  قيمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص 
باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم 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 بيشتر به واحد  مراجعه نمائيد.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

مدیر کل امور اقتصادی و  دارایی استان قم خبر داد:
مازاد درآمد استان با کشف 
فرارهای مالیاتی و انتقال 

پرونده های شرکت های قمی 

جمع  در  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر  فراهانی  مهدی 
پرونده های  انتقال  و  مالياتی  فرار های  کشف  به  اشاره  با  خبرنگاران 
مالياتی شرکت های قمی به استان گفت: از این دو محل، سال 1400 

ایم. 1399داشته  سال  به  نسبت  تومانی  ميليارد  درآمد250  مازاد 
پرونده  انتقال  برای  اقتصاد  وزارت  جدی  برنامه  به  اشاره  با  فراهانی 
استقرار  محل  استان  به  استانها  سایر  یا  تهران  از  استانی  های  شرکت 
مستقيم،  های  ماليات  قانون   110 ماده  اساس  بر  گفت:  ها  شرکت 
باید ماليات خود را  اشخاص حقوقی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 

کنند. پرداخت  خود،  فعاليت  محل  استان  به 
وی ادامه داد: سال 98 تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالياتی 
در  مستقر  های  شرکت  مالی  های  پرونده  انتقال  به  نسبت  استان، 
که  موفق شدند   98 در سال  و  اند  داشته  اهتمام جدی  قم،  به  استان  

کنند. منتقل  قم  به  را  شرکت   70 پرونده 
فراهانی اضافه کرد: در سال 99 نيز این هدف با جدیدیت ادامه داشت 
و 57 پرونده شرکت مستقر در استان، به استان منتقل شد و در سال 

1400 نيز 59 پرونده به قم منتقل شد.
مدیر کل امور اقتصادی و  دارایی استان گفت:  تعداد 19 پرونده، هنوز 
به قم منتقل نشده است که انتظار ميرود با پيگيری و جدیت همکاران  
و  شود  منتقل  استان   به  جاری  سال  در  نيز  ها  پرونده  این  مالياتی، 
قم  مقدس  استان   آبادانی  و   عمران  در  نقشی  ها،  شرکت  این  ماليات 

باشد. داشته 
مدیر کل امور اقتصادی و  دارایی استان قم خبر داد:

های  پرونده  انتقال  و  مالياتی  فرارهای  کشف  با  استان  درآمد  مازاد 
قمی های  شرکت 

جمع  در  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر  فراهانی  مهدی 
پرونده های  انتقال  و  مالياتی  فرار های  کشف  به  اشاره  با  خبرنگاران 
مالياتی شرکت های قمی به استان گفت: از این دو محل، سال 1400 

ایم. 1399داشته  سال  به  نسبت  تومانی  ميليارد  درآمد250  مازاد 
پرونده  انتقال  برای  اقتصاد  وزارت  جدی  برنامه  به  اشاره  با  فراهانی 
استقرار  محل  استان  به  استانها  سایر  یا  تهران  از  استانی  های  شرکت 
مستقيم،  های  ماليات  قانون   110 ماده  اساس  بر  گفت:  ها  شرکت 
باید ماليات خود را  اشخاص حقوقی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 

کنند. پرداخت  خود،  فعاليت  محل  استان  به 
وی ادامه داد: سال 98 تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالياتی 
در  مستقر  های  شرکت  مالی  های  پرونده  انتقال  به  نسبت  استان، 
که  موفق شدند   98 در سال  و  اند  داشته  اهتمام جدی  قم،  به  استان  

کنند. منتقل  قم  به  را  شرکت   70 پرونده 
فراهانی اضافه کرد: در سال 99 نيز این هدف با جدیدیت ادامه داشت 
و 57 پرونده شرکت مستقر در استان، به استان منتقل شد و در سال 

1400 نيز 59 پرونده به قم منتقل شد.
مدیر کل امور اقتصادی و  دارایی استان گفت:  تعداد 19 پرونده، هنوز 
به قم منتقل نشده است که انتظار ميرود با پيگيری و جدیت همکاران  
و  شود  منتقل  استان   به  جاری  سال  در  نيز  ها  پرونده  این  مالياتی، 
قم  مقدس  استان   آبادانی  و   عمران  در  نقشی  ها،  شرکت  این  ماليات 

باشد. داشته 
ایران،  بيمه  ها،  بانک  گمرکات،  کل  ادارات  مالياتی،  امور  کل  ادارات 
بورس و ادارات اموال تمليکی در استانهای کشور، دستگاههای تابعه 

استانها هستند. در  دارایی  و   اقتصادی  امور  وزارت 

خبـر کوتـاه

و  انسانی  از ظرفيت های  استفاده  تسهيالت گردشگری،  و  ها  زیرساخت 
قرار  بررسی  و  توجه  مورد  بهبود سيمای شهر  و  مراکز جمعيتی  اقتصادی 

گيرند.
بررسی  و  قم  در  کوتاه  گذاری  و  گشت  با  را  آنها  در  ضعف  که  مواردی   
راهنمای نصب  تابلوهای  مانند  دقيق برخی مولفه های اصلی گردشگری 
یکپارچه  مدیریت  عدم  کرد.  مشاهده  می توان  شهری  محورهای  در  شده 
نهادها و سازمان های تأثيرگذار در افق توسعه گردشگری قم نمود بارزی 
برنامه  آنها در گام اول می تواند در  دارد، مسلما وفاق و همکاری متقابل 
ریزی هدفمند و کارشناسی توسعه پایدار گردشگری شهر قم تاثير شگرفی 
داشته باشد تا گردشگری مذهبی به عنوان مهمترین محور توسعه استان 

در سال توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرین معرفی گردد.   ►
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09127625987

◄   مرتضی نجفی قدسی به بهانه سالروز میالد 
امام زمان )عج(با ارسال  یا د داشتی برای روزنامه 
گویه تحت عنوان » ویژگی های حکومت صالحان 
وحضور  مساجد  احیای  به  بااشاره  زمین«  در 
حضرت  ظهور  مقدمات  از   را  آن   ، درآن  پررنگ 

: نویسد  ومی  کند  می  )عج(تلقی  حجت 

ظهور  مقدمات  آمادگی های  از  یکی  قطعًا   
مردم  انسانی  حضور  احیای  )عج(  حجت  حضرت 
اسالمی  انقالب  که  طور  همان  است،  مساجد  در 
از مساجد بپاخاست و پیروزی انقالب نیز مرهون 
تاریخ  مساجد  است.  مساجد  در  مردم  حضور 
باقی  آنها  انقضای  تاریخ  قیامت  تا  و  ندارند  انقضاء 
انقالب  وفاداران  و  دلسوزان  امیدوارم  که  است 
اسالمی نسبت به احیای حضور مردم در مساجد 
داشت  یاد  متن  باشند.  داشته  مضاعف  همتی 

است:  زیر  شرح  به  موصوف 
ْرَض 

َ
اْل نَّ 

َ
أ ْکِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  الزَّ ِفی  َکَتْبَنا  »َوَلَقْد 

)105 )انبياء،آیه  اِلُحوَن«  الصَّ ِعَباِدَی  َیِرُثَها 
قطعًا  که  نوشتيم  هم  زبور  در  تورات  از  بعد  ما  و 
را وارث و متصرف  نيکوکار من، زمين  و  بندگان صالح 
خواهند  بدست  را  زمين  )حاکميت  شد  خواهند 
گرفت( یکی از آیاتی که در قرآن کریم داللت دارد که 
حکومت صالحان در زمين برپا خواهد شد، همين آیه 
السالم  عليهم  بيت  اهل  از  متعدد  روایات  در  و  است 
زمين  وارث  که  صالحی  بندگان  آن  که  است  آمده 
هستند.  او  یاران  و  )عج(  مهدی  حضرت  شد  خواهند 
پيشگویی های  از  یکی  زمين  در  صالحان  حکومت 
آیات  در  البته  که  است  کریم  قرآن  مسلم  و  قطعی 
 55 آیه  جمله  از  است،  شده  پرداخته  آن  به  هم  دیگر 
آَمُنوا  ِذیَن  الَّ ُه  اللَّ »َوَعَد  می فرماید:   که  نور  سوره  از 
َکَما  ْرِض 

َ
اْل ِفی  ُهْم  َلَيْسَتْخِلَفنَّ اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُکْم 

ِذی  الَّ ِدیَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمکِّ َقْبِلِهْم  ِمن  ِذیَن  الَّ اْسَتْخَلَف 
َیْعُبُدوَنِنی  ْمًنا 

َ
أ َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضی 

ُهُم  وَلِئَک 
ُ
َفأ َذِلَک  َبْعَد  َکَفَر  َوَمن  َشْيًئا  ِبی  ُیْشِرُکوَن  اَل 

آورده  ایمان  از شما که  به کسانی  اْلَفاِسُقوَن« خداوند 
و کارهای شایسته انجام می دهند وعده داده است که 
قطعًا آنان را حکمران روی زمين خواهد کرد همانگونه 
و  بخشيد  را  زمين  روی  خالفت  آنها  پيشينيان  به  که 
بر  پا  را  است  پسندیده  آنان  برای  که  را  آئينی  و  دین 
جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و 
آرامش مبدل می کند آن چنان که تنها مرا می پرستند 

ساخت.  نخواهند  من  شریک  را  چيزی  و 
سه ویژگی حکومت صالحان 

در این آیه شریفه، خدای متعال برای جامعه ای که 
را  مهم  ویژگی  سه  باشند،  صالح  عمل  و  ایمان  دارای 

از:  عبارتند  که  قرار می دهد  تأکيد  مورد 
انسان های  که  معنا  بدین  زمين،  در  استخالف   -1
و  می کنند  پيدا  حاکميت  و  خالفت  زمين  در  صالح 
قدرت و شوکتی بدست آورده و اداره زمين را بر عهده 

می گيرند 

صالحان  جامعه،  در  دین  استقرار  و  تمکين   -2
زمين،  در  خالفت  و  حاکميت  آوردن  بدست  از  پس 
اعتقادات و ایدئولوژی آن ها که دین نام دارد تسلط و 
استقرار می یابد و دین مورد رضایت آن ها یعنی اسالم 
در جامعه گسترش پيدا کرده و حاکميت می یابد و در 
اشاره  جهانی  دین  این  نام  به  سوم  آیه  مائده،  سوره 
و  ِدیًنا«  ْساَلَم  اْلِ َلُکُم  »َوَرِضيُت  است:  فرموده  و  شده 

پذیرفتم.  شما  جاودان  آئين  عنوان  به  را  اسالم 
ناامنی ها  از  که  آن  از  پس  امنّيت،  پدیدآمدن   -3
این  صالحان  حکومت  سوم  ویژگی  بودند.  هراسان  در 
عالوه  آنان،  صالح  اعمال  سبب  به  خداوند  که  است 
دین،  احکام  استقرار  و  زمين  در  حاکميت  و  قدرت  بر 
و  می آورد  پدید  اسالمی  جامعه  در  را  عمومی  امنيت 
داشت.  نخواهند  ناامنی ها  از  هراسی  و  خوف  دیگر 
زمان  به  مربوط  شریفه،  آیه  این  اصلی  تحقق  البته 
مهدی  حضرت  بشریت،  عالم  منجی  آخرین  ظهور 
افراد  که  ميزانی  به  مسلمًا  وليکن  است  )عج(  موعود 
خدای  باشند،  صالح  عمل  و  ایمان  اهل  جامعه ای 
اساسی،  محور  سه  این  تا  است  فرموده  وعده  متعال 
یعنی خالفت در زمين، استقرار دین در جامعه و تبدیل 
شدن خوف و هراسشان به امنيت را برایشان پدید آورد 
این  مناطقی  در  و  تاریخ  طول  از  مقاطعی  در  بارها  و 
دارای  جامعه ای  آمدن  پدید  اثر  در  تحوالت  و  تغيير 

است.  آمده  وجود  به  صالح  عمل  و  ایمان  اهل 
انقالب اسالمی و حکومت صالحان 

همين  حاضر،  زمان  در  موضوع  این  عينی  مثال 
انقالب اسالمی ایران است که به مجرد آن که اکثریت 
همچون  صالحی  انسان  سر  پشت  و  بپاخاستند  مردم 
خواهان  و  گرفتند  قرار  )رض(  خمينی  امام  حضرت 
حاکميت دین و اسالم در جامعه شدند، خدای متعال 
در  ستمگران  و  ظالمان  حاکميت  به  و  کرد  لطف  نيز 
حضرت  تبار  از  فرزندی  و  داد  پایان  علوی  کشور  این 
زهرا )س(  را بر مسند حکومت نشاند و دین در چنين 
»جمهوری  نامش  و  کرد  پيدا  رسميت  جامعه ای 
فراهم  هم  عمومی  امنيت  الله  بحمد  و  شد  اسالمی« 
پرتو  در  و  فقيه  ولی  حاکميت  سایه  در  مردم  و  گردید 

می برند.  بسر  امنيت  کمال  در  اسالم  مکتب 

در  یعنی  کردیم  شرح  که  رابطه ای  این  البته 
صالح  عمل  و  ایمان  اهل  آن  اکثریت  که  جامعه ای 
اقامه  دین  و  می رسد  صالحان  به  حکومت  باشند، 
معکوس  جهت  می شود،  برقرار  امنيت  و  می شود 
را  صالح  عمل  و  ایمان  جامعه ای  اگر  یعنی  دارد  هم 
خارج  صالحان  دست  از  هم  حکومت  داد،  دست  از 
ترس  و  امنی  نا  و  بود  نخواهد  دین  از  اثری  و  می شود 

می گيرد.  فرا  را  جا  همه 
فانتوم ها  از  ما  می فرمودند  امام  حضرت  که  این 
روزی  از  ما  ترس  نمی ترسيم  دشمنان  )جنگنده ها(ی 
است که مساجدمان خالی شود! از همين جهت است 
آن است  در جامعه مخدوش شود خطر  ایمان  اگر  که 
و  نعمت ها  دادن  دست  از  موجب  نعمت ها  کفران  که 

شود. الهی  عنایات 
»این  فرمودند:  تأکيد  )رض(  خمينی  امام  حضرت 
درست  ما  ملت  برای  را  پيروزی  این  که  بود  مساجد 
است،  اسالم  حقيقت  بسط  مرکز  که  مراکزی  کرد، 
را  اینها  است،  مساجد  آن  و  است  اسالم  فقه  بسط 
می خواهند  که  است  توطئه  یک  این  نگذارید،  خالی 

کنند!«  خالی  کم  کم  را  مسجدها 

انقالب  دلسوزان  و  مسئوالن  امیدوارم 
مساجد  حال  به  فکری  و  آیند  بخود  اسالمی 
و  نشده  تمام  مساجد  انقضای  تاریخ  بکنند! 
است!  باقی  مساجد  انقضای  تاریخ  قیامت  تا 
متأسفانه مساجد مدیریت واحدی هم ندارند، 
)عج(  االمر  به لطف حضرت صاحب  امیدوارم 
خیزشی  رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در  و 
همچنان  مساجد  و  آید  پدید  متدیینین  در 
از  یکی  قطعاً   و  بمانند  باقی  رونق  پر  و  گرم 
حجت  حضرت  ظهور  مقدمات  آمادگی های 
انسانی  حضور  احیای  همین  فداه  ارواحنا 
مردم در مساجد است که باید برای آن برنامه 

شود. ریزی 

 مساجد پایگاه اصلی انقالب اسالمی 
وفاداران  و  دلسوزان  با  جا  این  در  بنده  سخن  روی 

و  اصلی  پایگاه  عزیزان!  که  است  اسالمی  انقالب 
هيچ  در  را  مسجدها  است،  مسجد  شما  انقالبی 
اوقاف،  مساجد،  روحانيون  نکنيد،  رها  شرایطی 
امور  اسالمی،  تبليغات  سازمان  علميه،  حوزه های 
باید وجهه  فرهنگی همه  کانون های  و  بسيج  مساجد، 
و  کنند  آباد  را  مساجد  که  باشد  این  همتشان  اول 
جوانان  و  مردم  گسترده  حضور  به  مساجد  آبادانی 
بيمه  انقالب اسالمی  امر محقق شد،  این  اگر  و  است 

 . د می شو
جمهوری  قدرت  اسالمی!  انقالب  یاران  و  عزیزان 
انقالب  از  اوج خودش پس  نقطه  باالترین  به  اسالمی 
از  حمایت  در  مردمی  موج  آن  ولی  است  رسيده 
تا  می آورند،  پدید  مساجد  را  اسالمی  جمهوری 
بقای  رمز  بدهيد،  اهميت  و  بها  مساجد  به  می توانيد 
حاميان  است،  مساجد  احيای  اسالمی  جمهوری 
مساجد  در  می شوند،  متشکل  مساجد  در  فقيه  والیت 
رشد و پرورش پيدا می کنند همان طور که بسياری از 
به فوز شهادت  و  و  ما در مساجد بزرگ شدند  شهدای 

رسيدند.  هم 
احساس  مساجد  خلوتی  از  کمترین  ی  بنده 
جا  هر  که  است  این  خودم  سعی  و  می کنم  خطر 
پيوسته  و  بخوانم  مساجد  در  را  نمازم  پيوسته  باشم 
امام  بسياری  دارند،  اسفناکی  وضع  مساجد  شاهدم 
یا  و  ندارند  نماز  وعده  سه  هر  یا  و  ندارند  جماعت 
مأموم و نمازگزار ندارند! اميدوارم مسئوالن و دلسوزان 
مساجد  حال  به  فکری  و  آیند  بخود  اسالمی  انقالب 
قيامت  تا  و  نشده  تمام  مساجد  انقضای  تاریخ  بکنند! 
مساجد  متأسفانه  است!  باقی  مساجد  انقضای  تاریخ 
مدیریت واحدی هم ندارند، اميدوارم به لطف حضرت 
رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در  و  )عج(  االمر  صاحب 
همچنان  مساجد  و  آید  پدید  متدیينين  در  خيزشی 
گرم و پر رونق باقی بمانند و قطعاً  یکی از آمادگی های 
همين  فداه  ارواحنا  حجت  حضرت  ظهور  مقدمات 
باید  که  است  مساجد  در  مردم  انسانی  حضور  احيای 
ان  لکم  خير  الله  بقيت  شود.  ریزی  برنامه  آن  برای 

مؤمنين.  کنتم 
مرتضی نجفی قدسی   ► 

یادداشتی از  مرتضی نجفی قدسی

● ویژگی های حکومت صالحان در زمین    ● ثبت نام حدود 130 هزار نفر قمی در 
طرح نهضت ملی مسکن 

کمبود زمین برای تأمین مسکن 
در قم  

توجه  با  راه وشهرسازی قم گفت:  اداره کل  و ساختمان  معاون مسکن 
تنها  مسکن،  ملی  نهضت  طرح  در  نفر  هزار   130 حدود  نام  ثبت  به 
برای 35 هزار نفر از آن ها زمين تامين شده است که برای جبران این 
دارد. قرار  اولویت  در  مهلت سپری شده  اراضی  گيری  بازپس  تقاضا، 

داود  قم،  استان  راه وشهرسازی  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت:  اظهار  اداره کل،  این  ساختمان  و  مسکن  معاون  طلوعی 
براساس برنامه ابالغی وزارت راه وشهرسازی سهم استان قم در طول 

است. مسکونی  واحد  هزار   63 ساخت  ساله،  چهار  دوره 
وی افزود: این سهم از ساخت برای مجموعه استان و همه شهرهای 
آن است که بخش خود مالکين و داخل محدوده بافت فرسوده را نيز 
استان  در  مسکن  متقاضی  هزار   130 حدود  تاکنون  می شود.  شامل 
این  از  سوم  یک  از  کمتر  برای  که  کرده اند  نام نویسی  سامانه  در  قم 

است. شده  تأمين  زمين  تعداد، 
در  متقاضی  هزار  یک صد  حدود  پيش بينی ها،  طبق  گفت:  وی 
با توجه به سياست دولت  نهایت حائز شرایط چهارگانه خواهند بود و 
تأمين  مسکونی  واحد  متقاضيان،  از  تعداد  این  برای  باید  سيزدهم 

شود.
در  که  اراضی  ظرفيت  از  باید  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  طلوعی 
مهلت  در  ساخت وسازی  هيچ گونه  اما  شده  واگذار  گذشته  سال های 
به حکم  و تمامی آن ها  انجام نشده است استفاده کرد  مقرر در آن ها 

شود. بازپس گيری  واگذاری،  برگه  و  قانون 
در  قم  استان  راه وشهرسازی  اداره کل  ساختمان  و  مسکن  معاون 
قرارداد  ضوابط  و  قانون  وفق  و  دقيق  رصد  با  کرد:  خاطرنشان  پایان 
واگذار  ملی  اراضی  در  ساخت وساز  قانونی  مهلت  چنانچه  واگذاری، 
تغيير  و  بازپس گيری  به  نسبت  اداره کل  این  باشد  شده  سپری  شده، 
کاربری آن به مسکونی، در راستای خانه دارکردن مردم شهر قم اقدام 

کرد. خواهد 

هیچ خسارت جانی در حوادث 
نوروزی نداشته ایم

گفت:  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
اندیشيده  زائرین  تسهيالت  ستاد  ایمنی  کميته  در  که  تمهيداتی  با 
نوروزی  حوادث  در  جانی  خسارت  هيچ  خوشبختانه  بود  شده 

نداشته ایم.
تسهيالت  فعاليت های  از  رسانه ها  بازدید  حاشيه  در  کریمی  حميد 
در  قم  شهرداری  امداد  و  ایمنی  کميته  تشکيل  به  اشاره  با  نوروزی، 
در  اسفندماه   25 از  کميته  این  کرد:  اظهار  نوروزی،  تسهيالت  ستاد 
داشته است. را  نشانی  آتش  موتوری  و  استقرار خودرویی  سطح شهر 
محل  که  بوستان  پنج  در  سوری  چهارشنبه  از  بعد  اینکه  بيان  با  وی 
آتش نشانی  خودرو  ساعته   24 صورت  به  بودند  مسافران  اسکان 
بوستان ها  این  در  که  اقداماتی  از  یکی  کرد:  عنوان  داشتيم،  مستقر 
انجام شده است انجام تذکرات الزم در خصوص عدم استفاده از پيک 

است. بوده  حوادث  از  جلوگيری  منظور  به  نيک 
ادامه  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
داد: این آتش نشانان به دوربين حرارتی مجهز هستند و با گشت در 
پایش می کنند. را  از پيک نيک  از استفاده  بوستان ها حرارت حاصل 
می کرد  پيدا  افزایش  هوا  برودت  که  شب هایی  در  کرد:  اضافه  وی 
این  ایمنی  که  می کردیم  مستقر  ورزشی  سالن های  در  را  زائرین 

بودیم. کرده  فراهم  قبل  از  نيز  را  ورزشی  سالن های 
جانی  حادثه  هيچ  ایام  این  در  خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  کریمی 
ما اعالم شده است  به  نداشته ایم، مطرح کرد: بيش تر موردهایی که 
در  کودکان  شدن  مبحوس  و  خودروها  درب  شدن  قفل  خصوص  در 

است. بوده  خودرو 
اینکه همچنين دو مورد آتش سوزی پيک نيک داشته ایم  بيان  با  وی 
این  در  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  رفع  آن  خطر  خوشبختانه  که 
به  نيرو  نفر   12 موتور،  دستگاه  دو  خودرو،  دستگاه  هفت  کميته 
صورت مستمر و همچنين سه نفر نيرو برای هر خودرو فعاليت داشته 

است.
در  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
ای اف دی  10 دستگاه  با شب عيد  اینکه همزمان  به  اشاره  با  پایان 
کرد:  تصریح  است،  شده  خریداری  سازمان  برای  شهرداری  توسط 
دو دهم  تا  را  آب  واترميست قطرات  تکنولوژی  اساس  بر  این دستگاه 
یک  مطابق  و  می شود  آب  شدن  خنک  موجب  که  کرده  ریز  ميکرون 

دارد. کارآیی  ليتری   800 نيسان 

خبـر کوتـاه

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   11 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  7/1400ج/173  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   7 شعبه 
است  محکوم  عليه  محکوم  شهرضا  پور  نصير  قاسم  محمد  عليه  دوستی  سميرا 
در  31/600/000ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   64 پرداخت  به 
بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نيم  و  له  محکوم  حق 
نموده  توقيف  قم   1 بخش  اصلی   6153 از  فرعی   51 ثبتی  پالک  عليه  محکوم 
و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
حق  و  به  محکوم  ميزان  به  مزایده  روز  در  سکه  قيمت  استعالم  به  توجه  با   135
شماره  پرونده  به  عطف  احتراما  رسيد.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  از  االجرا 
موضوع  با  محترم  شعبه  ان   1400/8/8 مورخ   9709982516300517
رساند  می  باستحضار  قم  یک  بخش  اصلی   6153/2/51 ثبتی  پالک  ارزیابی 
پالک   –  29 کوچه   – انقالب  خيابان   – قم   : ادرس  به  الذکر  فوق  پالک  محل  از 
الذکر  فوق  پالک  عرصه  مساحت  کارشناسی:  گزارش  امد.  عمل  به  بازدید   42
 252/50 به مساحت  با کاربری مسکونی  ارائه شده یک منزل  براساس مدارک 
مترمربع می باشد. اعيانی پالک فوق حدودا به متراژ 484 مترمربع در 3 طبقه 
زیرزمين و همکف و اول احداث بنا شده است. درب و  پنجره های خارجی فلزی 
و ورودی ساختمان همراه با فضای پارکينگ با کف موزایيک و بدنه و سقف سفيد 
کاری ، بنای زیرزمين شامل سالن و اشپزخانه و یک اتاق ، کف موزایيک و بدنه 

کاشی قدیمی و سقف ها دارای سفيد کاری و فضای زیر سرویس پله و پارکينگ 
ورودی بدنه سيمان است. سرویس پله به طبقات و بام با پله های سنگ گوهره 
با تراورتن قدیمی ، بدنه  سقف سفيد کاری ، طبقه همکف و اول هر یک شامل 
کاری  سفيد  سقف  و  بدنه  و  شده  سراميک  ها  کف   ، اشپزخانه  و  اتاق   4 و  هال 
اتاق ها چوبی رنگ شده و  اشپزخانه دارای کاشی قدیمی و درب های داخلی 
سرویس بهداشتی و حمام دارای کاشی و سراميک می باشد. قسمتی از فضای 
شده  ابدارخانه  اتاق  شيروانی  سبک  سقف  با  بوده  خواب  بهار  که  اول  طبقه 
است. کف حياط دارای موزایيک قدیمی و بدنه سنگ هفت سانتی دارای باغچه 
باشد.  می  گازی  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر  ساختمان  سرمایش  باشد.  می 
باشد. پالک فوق دارای دو  نما می  7 سانتی در  الذکر دارای سنگ  پالک فوق 
کنتور برق و یک کنتور اب و گاز می باشد. ارزش پالک ثبتی فوق به شرح ذیل 
اعالم می گردد: 1- عرصه 252/50مترمربع مبلغ واحد 140/000/000ریال 
جمع مبلغ 35/350/000/000ریال 2- اعيانی زیرزمين 170 مترمربع مبلغ 
اعيانی   -3 3/230/000/000ریال  مبلغ  جمع  19/000/000ریال  واحد  
مبلغ  جمع  23/000/000ریال  واحد  مبلغ  مترمربع   314 اول  و  همکف 
570/000/000ریال  انشعابات  و  سازی  و  حياط  7/222/000/000ریال 
جمع کل مبلغ 46/372/000/000ریال با عنایت جميع جهات موثر ، ارزش 
پالک فوق الذکر عبارتست از : 46/372/000/000ریال معادل چهار ميليارد 

و ششصد و سی و هفت ميليون و دویست هزار تومان می باشد. قابل ذکر است 
در زمان بازدید منزل فوق الذکر کسی سکونت نداشت. مقرر گردید موارد فوق 
، خ  آدرس  قم  به  10/15 صبح  الی   10 1401/1/29 ساعت  تاریخ  در  الذکر 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ 
بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در یکی  این اگهی یک  شد. 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل     ◄
هوشمند  سيستم  اهميت  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
گفت:  تن  دو  و  هفتاد  ميدان  در  ترافيک  کنترل 
و  به موقع  تامين  سيستم  این  مزیت های  از  یکی 
مسافران  جابجایی  برای  شهری  برون  اتوبوس  سریع 

است. شهریار  و  کرج  تهران،  مانند  شهرهایی 
اصحاب  بازدید  حاشيه  در  حسينی  رضا  سيد 
و  نوروزی  تسهيالت  ستاد  فعاليت های  از  رسانه 
خبرنگاران،  جمع  در  قم  شهرداری  سفر  خدمات 
هوشمند  سامانه های  از  استفاده  کرد:  تصریح 
افزایش  و  کارها  شدن  روان تر  سبب  ترافيک  کنترل 
به  خروجی  و  ورودی  مسافران  به  رسانی  خدمات 

است. شده  قم  شهر 
غيرمتمرکز  پایانه های  اهميت  بر  تاکيد  با  وی 

مسافران،  جایی  جابه  در  سهولت  جهت  مسافربری 
و  ایرادات  برخی  رفع  و  تقویت  داشت:  بيان 
ميدان  مانند  غيرمتمرکز  های  پایانه  چالش های 
هفتاد و دو تن اقدام منطقی و کاربردی جهت کنترل 

است. قم  شهر  در  مسافران  مطلوب تر  هدایت  و 
مسافربری  های  پایانه  سازمان  مدیرعامل 
سریع  جابجایی  برای  کرد:  تصریح  قم  شهرداری 
دستگاه  چندین  قم،  شهر  به  ورودی  مسافران 
ابتدای  در  و  شمالی  سوار  پارک  در  شهری  اتوبوس 

شده اند. مستقر  قم-کاشان  محور 
فدک  مسافربری  پایانه  دو  در  داد:  ادامه  حسينی 
و  دسترسی  راه  ترميم  و  اصالحات  با  نيز  خرمشهر  و 
ترافيکی  اختالل  هيچ  اکنون  هم  آن ها،  سازی  ایمن 

 ► وجود ندارد.    

● اجرای سیستم هوشمند کنترل ترافیک در قم    ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

 نوروز بدون مدیر و ساخت 
راهبند با پیت حلبی!            

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
المصب  گوشی  این  بار  دو  یکی  سال  در  دستکم  که  کسانی 
می  نيک  خوانند  می  کتاب  صفحه  چهار  و  گذارند  می  کنار  را 
دانند که مدیریت در دنيا یک علم است و هيچ ربطی به داشتن 

برتر ندارد!  والدین خوب و پدر زن بهتر و فک و فاميل 
به  یا  استایل  فری  ما  مملکت  در  مدیریت  که  کنيم  چه  اما 
خزعبالت  این  واقع  در  است.  جهت  هر  به  باری  همان  قولی 
که نمی دانم مدیریت عبارت است از فرایند به کارگيری کارامد 
برنامه ریزی،  چون  اصولی  و  انسانی  و  مادی  منابع  اثربخش  و 
سازماندهی، بسيج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت 
نقشی  مدیریت  در  شده  تعيين  پيش  از  هدف های  اساس  بر 
خوردن  سبزی  همان  اندازه  ما  مملکت  در   ... و  دارند  اساسی 
تنها  شدن  مدیر  برای  و  ندارند  ارزش  هم  عادل  حداد  جناب 
کافی است سيم تان وصل شود یا به قول حضرت موالنا سوراخ 
دعا را پيدا کنيد! حاال اینکه چيزی از علم مدیریت سر در می 

نيست. مهم  چندان  نه  یا  آورید 
استان  ریلی  نقل  و  حمل  مدیران  ما  والیت  در  المثل  فی 
ریل  و  جاده  تقاطع  محل  در  راهبند  نصب  به  اعتقادی 
و  ماشين  قطار  که  کند  جمع  را  حواسش  باید  راننده  و  ندارند 
واگن های  که  آوردیم  تازه شانس  نکند.   را مچاله  سرنشينانش 

کنند! نمی  توليد  سایپا«  و  خودرو  »ایران  را  مملکت 
استان  در  گردشگری  توسعه  گفته  مملکت  جمهور  رئيس  یا 
ولی  شود  پيگيری  جدیت  با  باید  آشوراده  ویژه  به  گلستان 
استاندار  که  جایی  تا  شوند  می  مانع  استانی  مدیران  تعدادی 
گلستان تهدید به افشای نام مدیرانی کرده که سنگ اندازی و 

کنند!  می  کارشکنی 
پس  هستند  انداز  سنگ  بزرگواران  این  اگر  نفهميدیم  ما 
اگر مدیر هستند پس چرا سنگ  و  چرا هنوز مدیریت می کنند 
می  دریافت  اندازی  سنگ  حق  ماهيانه  کنند؟!  می  اندازی 
بگذارند  استان  توسعه  کنند الی چرخ  نمی  پيدا  کنند؟! چوپ 
که سنگ پرت می کنند؟! یا اینکه چوب الی چرخ جواب نمی 
دهد که سنگ اندازی می کنند؟! خالصه ماجرا خيلی پيچيده 
طرح  یاد  به  را  ما   ، مدیریتی  سيستم  این  امر،  حقيقت  است. 

انداخت. پرورش  و  آموزش  در  »مدام« 
طرح  این  در  که  »مدام«  نام  به  داریم  طرحی  مدارس  در  ما 
و  شوند  می  اداره  معلم  و  مدیر  بدون  سال  در  روز  یک  مدارس 
بچه ها خودشان کالس و مدرسه را مدیریت و کنترل می کنند. 
و  فهمند  می  بهتر  را  یکدیگر  زبان  ها  بچه  که  آنجا  از  ضمن  در 
گاهی کامل  از سير و پياز کالس و گپ ها و باگ های مدرسه آ
دارند، خللی در امور مدرسه پيش نمی آید و آن روز همه راضی 

 . هستند
مدیران  نوروز  ایام  دستکم  سال  طول  در  شود  می  پيشنهاد 
والیت ما هم به تعطيالت بروند و اجازه بدهند این دو هفته ای 
شاید  طوری  این  کنند!  مدیریت  را  شان  والیت  خودشان  مردم 
شورای روستا موقع تردد قطار یک حفاظی، پيت حلبی چيزی 
خدا  نشوند!  له  قطار  زیر  ما  هموطنان  تا  بگذارند  ریل  جلوی 
و  آشوراده  احيای  و  گرگان  خليج  الیروبی  شاید  دیدید  چه  را 
آغاز شود!  این جزیره هم در همين دو هفته  به  بازگشت سکنه 

باشد؟! چه  شما  نظر  تا 

ر ـُ َتَلنگ

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   12 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
همگی  معصومه  و  نرگس   ، زهرا   ، سعيد  خواهان  گردیده  ثبت  12/1400ج/185  شماره  به  مدنی  احکام 
خادم دیزج خواندگان حسن ، افسانه ، حسين ،  محمد ، مهدی مصطفی ، علی و داود همگی خادم دیزج و 
فاطمه حمل بر مخير و نرگس دباغ فرد مبنی بر فروش پالک ثبتی 2608/9 اصلی بخش 2 قم کارشناس به 
شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما عطف به درخواست این شعبه شماره 140002100008890621 
مورخ 1400/9/13 در رابطه با پرونده شماره 140002920000683263 با شماره بایگانی 0000185 
به   1400/9/18 مورخ  در   ، ثبتی  از پالک  ارزیابی  در خصوص   ،  ... و  دیزج  زهرا خادم  ها خانم  خواهان 
126 مراجعه و پالک مذکور مورد معاینات فنی و  – پالک   33 – کوچه  – خاکفرج  به ادرس : قم  محل ملک 
ارزیابی قرار گرفته و موارد براساس ماده 138 قانون اجرای احکام به شرح زیر اعالم می گردد. ماده 138 
قانون اجرای احکام : 1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: براساس کپی سند ارائه شده از سوی خواهان 
، اقای حسن خادم دیزج مالک ششدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی می باشد. 2- محل وقوع ملک و ...: 
پالک مذکور واقع در قم – خاکفرج – کوچه 33 – پالک 126 و به صورت یک ساختمان مسکونی سه طبقه 
درب از حياط و غير مهندسی ساز احداث گردیده است. طبقه زیرزمين شامل سالن اتاق با کف موزایيک 
موزایيک  کف  با  اشپزخانه   ، کاشی  بدنه  و  کف  با  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  کاری  نازک  سقف  و  بدنه  و 
نازک  سقف  و  بدنه  و  موزایيک  کف  با  اتاق  سه  و  سالن  دو  شامل  همکف   ، فلزی  کابينت  و  سراميک  بدنه  و 
سنگ  بدنه  و  موزایيک  کف  با  خلوت  حياط  یک  و  کاشی  بدنه  و  کف  با  حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، کاری 
اتاق  و سه  ، همکف شامل دو سالن  فلزی  کابينت  و  بدنه سراميک  و  موزایيک  با کف  اشپزخانه   ، و سيمان 
حياط  یک  و  کاشی  بدنه  و  کف  با  حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، کاری  نازک  سقف  و  بدنه  و  موزایيک  کف  با 

فلزی  کابينت  و  بدنه سراميک  و  موزایيک  با کف  اشپزخانه   ، و سيمان  بدنه سنگ  و  موزایيک  با کف  خلوت 
و یک تراس با کف سنگ و بدنه سيمان و یک سرویس بهداشتی با کف و بدنه کاشی ، حياط با کف و بدنه 
انشعابات  و  واحد   3 کدام  هر  گاز  و  برق   ، اب  های  کنتور  همراه  به  بهداشتی  سرویس  واحد  دو  و  سنگ 
سند  کپی  براساس  نه:  یا  است  شده  ثبت  ملک  اینکه  تعيين   -3 باشد.  می  ابی  کولر  و  ابگرمکن   ، مربوطه 
رسمی ارائه شده از سوی خواهان ، پالک ثبتی با شماره 9 فرعی از 2608 اصلی واقع در بخش دو قم با 
 190/30 مساحت  به   1360/12/6 ثبت  تاریخ  به   51166 ملک  ثبت  شماره  با   286 امالک  دفتر  شماره 
ثبت گردیده است. 4- تعيين اینکه ملک در اجاره است یا نه : در زمان بازدید کل ملک در اختيار خانواده 
از سوی خواهان اشاره  ارائه شده  یا مفروز: در کپی سند   اینکه ملک مشاع است  به  مالک بود.5- تصریح 
تحت  ملک  ان  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعيين   -6 است.  نگردیده  ثبتی  پالک  بودن  مشاع  به  ای 
می  شروع  ان  از  مزایده  که  قيمتی   -7 ندارد.  موضوع  این  از  مستندی  اطالع  کارشناس  دارند:  عنوان  هر 
به  با توجه  و  بازار  به کميت و کيفيت و موقعيت منطقه ای ، وضعيت  با توجه  الذکر  شود: ارزش ملک فوق 
به شرح زیر اعالم می  و به صورت قيمت عادله  و براساس قيمت روز  امر کارشناسی  جميع جهات موثر در 
کل  ارزش  و  70/000/000ریال  مترمربع  هر  ازا  به  مترمربع   190/30 متراژ  به  عرصه  ارزش   -1 گردد: 
ارزش  با  طبقه  سه  در  ثبتی  پالک  در  شده  ساخته  اعيانی  مجموع  ارزش   -2 13/321/000/000ریال 
کل 7/080/000/000ریال 3- ارزش کل حياط سازی ، سازه درب و دیوار ، سرویس بهداشتی و تراس 
و ... به همراه کنتور ها و امتيازات اب و برق و گاز به مبلغ 450/000/000ریال قيمت پایه مزایده کل 6 
دانگ پالک ثبتی مذکور به همراه کليه امتيازات به ارزش کل 20/851/000/000ریال براورد و اعالم می 
گردد. تذکر مهم 1: ارزش ملک فوق الذکر بر این اساس تعيين گردیده است که نقل و انتقال ان هيچگونه 

 ، موقوفه  و  اوقاف  اداره   ، شهرداری  به  بدهی  هيچگونه  موجود  وضعيت  به  توجه  با  و  نداشته  قانونی  منع 
بانک ها و سایر ادارات ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غير دولتی ، اشخاص حقيقی و حقوقی و غيره 
را  مزایده  در  شرکت  قصد  که  افرادی  کليه  همچنين   :2 مهم  تذکر  باشد.   نداشته  قانونی  شرایط  هر  تحت 
دارند ، بایستی قبال در مورد ملک مذکور از اداره ثبت اسناد و امالک قم و شهرداری و منطقه دیگر ادارات 
و  کامل  بطور  را  ملک  و  اورده  عمل  به  مذکور  ثبتی  ملک  کيف  و  کم  خصوص  در  الزم  استعالمات  مربوطه 
الی   11 1401/1/30 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید  قرار دهند.  بازدید  مورد  از هر جهت 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/15
را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد 
اجرا  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم 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 

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

کسب  با  قم  شيميدر  بانوان  بسکتبال  تيم       ◄
مقام نخست و عنوان قهرمانی فصل 1401 – 1400 
در  ایران  نماینده  کشور  باشگاه های  برتر  ليگ 

شد. آسيایی  بازی های 
فعاليت  سال  نخستين  در  فارس،  گزارش  به 
بسکتبال  در  شيميدر  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
متشّرعی  شایسته  سرمربيگری  به  که  تيمی  بانوان، 
برتر  ليگ   1400  –  1401 فصل  رقابت های  راهی 
قهرمانی  مقام  به  اقتدار  با  شد،  ایران  باشگاه های 
کسب  نيز  را  آسيا  سهميه  تا  یافت  دست  بازی ها  این 

. کند
باشگاه  قهرمانی  عنوان  نخستين  تيم  این 
برتر  ليگ  مسابقات  در  شيميدر  ورزشی  فرهنگی 
تا  ابتدا  از  که  تيمی  زد،  رقم  را  ایران  باشگاه های 
رقبا  تک  تک  برابر  موفق  عملکردی  مسابقات  انتهای 
اعضای  تک  تک  و  بود  هماهنگ  و  همدل  کرد،  ارائه 
و  به مسابقات گذاشتند  با یک هدف مشترک گام  آن 
لحظه ای از تالش برای ثبت این دستاورد بزرگ دریغ 

. ند نکرد
خون  شهر  سربلندی  مایه  امروز  شيميدر  بانوان 

معصومه  فاطمه  حضرت  کرامت  بانوی  شهر  قيام،  و 
مقام  کسب  بر  عالوه  که  تيمی  هستند،  )س( 
یعنی  دیگر  بزرگ  اتفاق  یک  برتر،  ليگ  در  قهرمانی 
زنان  باشگاه های  مسابقات  در  حضور  سهميه  کسب 
جامعه  قم،  استان  ورزش  برای  هم  را  آسيا  غرب 
باشگاه فرهنگی ورزشی شيميدر رقم زد. و  بسکتبال 
نماینده  عنوان  به   1401 سال  در  شيميدر  بانوان 
غرب   2022 مسابقات  در  ایران  زنان  بسکتبال 
بزرگ  رویداد  این  در  تا  رفت  خواهند  ميدان  به  آسيا 
به  دست یابی  با  و  شده  ظاهر  شایسته  نيز  برون مرزی 
زنان  سربلندی  و  افتخار  موجب  دیگر،  موفقيت  یک 
شوند. بين المللی  معتبر  ميدان  یک  در  زمين  ایران 
ليگ   1400 بازی های شيميدر قم در فصل  نتایج 

ایران بانوان  بسکتبال  برتر 
دور رفت:

97 – شيميدر قم   42 امرتات تهران 
56 – گروه بهمن   76 شيميدر قم 

37 بانوان شهر گرگان   –  64 شيميدر قم 
97 – شيميدر قم   28 کادمی ای زی بسکتبال  آ

23 تهران  – سپهرداد   90 شيميدر قم 

برگشت: دور 
51 امرتات تهران   –  83 شيميدر قم 

60 – شيميدر قم   49 گروه بهمن 
72 – شيميدر قم   43 بانوان شهر گرگان 

35 کادمی ای زی بسکتبال  آ  –  101 شيميدر قم 
)حریف   20 قم  شيميدر   – صفر  تهران  سپهرداد 

نشد( حاضر 
مقدماتی: مرحله  رده بندی  جدول 

امتياز  20 قم  1- شيميدر 
امتياز  18 تهران  بهمن   -2

امتياز  16 3- شهرداری گرگان 
امتياز  13 تهران  امرتات   -4

امتياز  13 بسکتبال  ای زی  کادمی  آ  -5
امتياز  10 تهران  6- سپهرداد 

پلی آف: مرحله 
22 پاز تهران   - 80 شيميدر قم 

حاضر  )حریف   20 قم  شيميدر   - صفر  تهران  پاز 
) نشد

نهایی:  نيمه  دیدارهای 
55 آبادان  91 - پاالیش نفت   شيميدر 

 79 – شيميدر قم   61 آبادان  پاالیش نفت 
51 آبادان  77 - پاالیش نفت   شيميدر 

فينال: دیدارهای 
59 – شيميدر قم   70 گروه بهمن 

 63 – گروه بهمن   67 شيميدر قم 
 65 – شيميدر قم   46 گروه بهمن 
57 – گروه بهمن   72 شيميدر قم 

تنها  فصل  این  دیدارهای  تمام  در  قم  شيميدر 
برابر  فينال  مرحله  بازی  نخستين  در  باخت  یک 
کمترین  که  بود  تيمی  تنها  و  کرد  تجربه  بهمن  گروه 
در  اینکه  ضمن  داشت،  فصل  این  در  را  شکست 
برتر  ليگ  قبل  دوره  قهرمان  بهمن  تيم  با  فصل  این 
شکست  را  حریف  بار   5 و  شد  روبه رو  بار   6 بسکتبال 
بر   3 برتری  باعث  و  بود  فينال  در  برد  سه  که  داد 
و  پایانی  مرحله  در  بهمن  گروه  برابر  شيميدر   1
در  متشّرعی  شایسته  شاگردان  مقتدرانه  قهرمانی 
کشور  باشگاه های  برتر  ليگ  مسابقات   1400 فصل 
غرب  باشگاه های  در  ایران  نماینده  تيم  این  تا  شد 

شود.  2022 آسيا 
گزارش از رضا جعفری     ►

شیمیدر قم آسیایی شد 

● بانوان بسکتبالیست افتخار ورزش قم   ●

در  درخشش  از  بعد  قم  فوتسال  جدید  ستاره     ◄
فصل 1400 ليگ برتر باشگاه های کشور از سوی کادر 
شد. انتخاب  آسيا  ملت های  جام  در  حضور  برای  فنی 

سال  اوایل  از  که  نامی  جویای  و  جوان  بازیکن 
بيت)ع(  اهل  دلسوختگان  تيم  در  حضور  با   1400
کشور  باشگاه های  دوم  دسته  ليگ  مسابقات  در  قم 
توانایی های خود را به نمایش گذاشت و آنقدر درخشيد 
بعد  قرار گرفت،  برتری فردوس  ليگ  تيم  توجه  مورد  تا 
ایران  ملی  تيم  عضو  اکنون  برتر  ليگ  در  درخشش  از 

است.
از  باال  نبوغ  با  که  است  عباسی  مسعود  بازیکن  این 
نظر تکنيک، سرعت و هنرهای فردی در مسابقات فصل 
مهره های  از  یکی  کشور  باشگا ه های  برتر  ليگ   1400
گلزنی  ليگ  در  بارها هم  و  بود  قم  فردوس  تيم  کليدی 
کرد و هم سازنده گل بود، اکنون این بازیکن مزد تالش 

و درخشش خود را با دعوت به تيم ملی گرفته است.
 23 زیر  ملی  تيم  اخير  در مسابقات  عباسی  مسعود 
بازیکنان  از  سال کشورمان که به شرق آسيا رفت یکی 
ملی پوش بود و حاال در اردوی تيم ملی بزرگساالن ایران 

و در جمع شاگردان وحيد شمسایی قرار دارد تا این تيم 
را در مسابقات 2022 فوتسال مقدماتی جام ملت های 

آسيا همراهی کند.
ایران  فوتسال  ملی  تيم  آماده سازی  اردوی  دومين 
در سال 1401 به منظور حضور در مسابقات مقدماتی 
جام ملت های قاره کهن از روز جمعه دوازدهم فروردین 
آذربایجان  از استان های قم،  بازیکنانی  و  آغاز می شود 
در  مرکزی  و  مازندران  قزوین،  البرز،  اصفهان،  شرقی، 

اردو حضور دارند. این 
در  که  شد  دعوت  ملی  تيم  به  حالی  در  عباسی 
بازی های فصل اخير ليگ برتر باشگاه های کشور موفق 
به زدن 18 گل برای تيم فردوس قم شد تا هم یکی از 
بازیکنان کليدی در حفظ فردوس قم در ليگ برتر لقب 
بگيرد و هم به تيم ملی بزرگساالن ایران برای بازی های 

شود. دعوت  پيش رو  آسيایی 
فوتسال  جدید  ستاره  را  عباسی  می توان  واقع  در 
اخير  سال های  در  که  شرایطی  در  کرد،  توصيف  قم 
کاپيتان  حسن زاده  علی اصغر  همچون  بزرگی  بازیکن 
تيم ملی ایران در جام جهانی 2021 ليتوانی و نفراتی 

عنوان  به  وفایی  عليرضا  و  اروجی  ابوالقاسم  همچون 
بوده اند. ملی  تيم  در  قم  فوتسال  نماینده های 

علی اصغر  قطعا  شاخص  چهره  نفرات  این  بين 
آسيا  فوتسال  حسن زاده است که چهار دوره مرد سال 

در  قهرمانی ها  اقسام  و  انواع  ایران  ملی  تيم  با  و  شده 
حاال  و  کرده  تجربه  را  جهانی  جام  سومی  مقام  و  آسيا 
نوبت به ستاره جدید فوتسال قم یعنی مسعود عباسی 

 ► بگذارد.  بزرگان  پای  جا  در  پا  که  است 

● ستاره جدید فوتسال قم در جام ملت های 2022 آسیا    ●

بسکتبال  تيم  در  شاهين طبع  مهران  شاگردان     ◄
شيميدر قم با عبور از تيم مس کرمان به عنوان نخستين 
 –1401 فصل  رقابت های  نهایی  نيمه  مرحله  به  تيم 

کردند. صعود  ایران  برتر  ليگ   1400
هنریک  حضور  در  شاهين طبع  مهران  شاگردان 
جواد  و  قم  شيميدر  باشگاه  مدیرعامل  درغوکاسيان 
داوری رئيس فدراسيون بسکتبال در دومين مسابقه از 
مرحله یک چهارم نهایی فصل 1401- 1400 ليگ برتر 
بسکتبال مردان ایران، نمایشی  خاطره  انگيز برای تمام 
عالقمندان به بسکتبال به ویژه هواداران قمی خود به 
برابر  تایی   100 گل  جشنواره  با  و  گذاشتند  یادگار 
برتر  ليگ  نهایی  نيمه  به  تيم مس کرمان، مجوز صعود 

آوردند. دست  به  را  بسکتبال 
از  کرمان  مس  و  قم  شيميدر  تيم های  دوم  مسابقه 
مرحله یک چهارم نهایی پيکارهای ليگ برتر بسکتبال 

اوج  در  و  آزادی  سالن  در  کشور  باشگاه های  مردان 
حساسيت به برگزار شد و سرانجام این شيميدر بود که 
فاتح این بازی مهم لقب گرفت و به عنوان نخستين تيم 

کرد. صعود  نيمه نهایی  به 
صدرنشين  تيم  عنوان  به  قم  شيميدر  که  حالی  در 
تهران  زمينی  نيروی  بر  غلبه  از  بعد  مقدماتی  مراحل 
سد  از  عبور  با  کرمان  مس  و  شده  مرحله  این  راهی 
فوالد مبارکه سپاهان به این مرحله رسيده بود، دو تيم 
یکدیگر  برابر  مجموعا دو مسابقه در مرحله یک چهارم 
برگزار کردند که سهم شيميدر قم پيروزی در هر 2 بازی 
برتر  ليگ  از  فصل  این  نيمه نهایی  به  مقتدرانه  صعود  و 

بود. بسکتبال 
شيميدر قم که بازی نخست این مرحله را با حساب 
و  آرامش  با  بود ،   برده  کرمان  مس  تيم  از   71 بر   81
که  حالی  در  گذاشت  ميدان  به  گام  خاطر  آسودگی 

کشاندن  و  شکست  آن  انتقام  دنبال  به  کرمانی ها 
مهران  شاگردان  اما  بودند  سوم  بازی  به  صعود  جنگ 
شاهين طبع اجازه این کار را نداده و در نهایت با حساب 

شدند. مسابقه  این  پيروز   87 بر   100
ميدان  برتر  تيم  دیدار  این  دقایق  اکثر  شيميدری ها 
بودند و کوارتر نخست را )23 بر 17(، کوارتر دوم را )26 
بر  نخست 49  نيمه  تا  کردند  تمام  نفع خود  به  بر 14( 
31 با برتری شيميدر تمام شود، اما در کوارتر سوم این 
تيم مس کرمان بود که با حساب )30 بر 24( نتيجه را 

از آن خود کرد.
جدال دو تيم در کوارتر چهارم با حساسيت بيشتری 
نفع شيميدر رقم  به  بر 26(  و سرانجام )27  برگزار شد 
 87 بر   100 قم  بسکتبال  نماینده  مجموع  در  تا  خورد 
حریف خود را شکست داده و با عبور از مس کرمان به 

نهایی شود. نيمه  مرحله  راهی  تيم  نخستين  عنوان 

امریکایی  بازیکن  باکس  دوایت  مسابقه  این  در 
آالده  امتياز،   21 رضایی فر  نوید  امتياز،   29 شيميدر 
امتياز،   10 درغوکاسيان  رافی  امتياز،   11 آمينو 
امتياز،   6 واحدی  سينا  امتياز،   7 آذری  اميرحسين 
حسن علی اکبری 4 امتياز، ساالر منجی 4 امتياز و علی 
دریایی یک امتياز برای برتری و صعود شيميدر به مرحله 
بسکتبال  برتر  ليگ  مسابقات  جاری  فصل  نيمه نهایی 

کردند. نفش آفرینی 
نخستين  عنوان  به  که  مهران شاهين طبع  شاگردان 
مردان  بسکتبال  برتر  ليگ   1400  –  1401 فصل  تيم 
مرحله  این  در  شده اند،  نيمه نهایی  مرحله  راهی  ایران 
مس  و  گرگان  شهرداری  تيم های  مسابقه  برنده  با  باید 
شهرداری  زیاد  احتمال  به  که  کنند  دیدار  رفسنجان 
گرگان حریف این تيم خواهد بود تا رقابت نيمه نهایی دو 

 ► تيم در فصل 1400 – 1399 تکرار شود.   

یاران شاهین طبع در نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 

● مس برابر شیمیدر قم 100 تایی شد    ●



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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

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

اولویت دار  مسائل  بررسی  جلسه     ◄
دکتر  قم،  استاندار  حضور  با  پردیسان 
و  استانی  مدیران  و  شهردار  سقائيان نژاد 

شد.  برگزار  شهری  مدیریت 
اولویت دار  مسائل  بررسی  جلسه 
استاندار  شاهچراغی  حضور  با  پردیسان 
قم،  شهردار  سقائيان نژاد  دکتر  قم، 
امام جمعه  حامدی  حجت االسالم 
فرمانداری  سرپرست  ذاکریان  پردیسان، 
امور  هماهنگی  معاون  معتمدی  قم، 
معاون  فر  متين  استانداری،  عمرانی 
شهرسازی و معماری شهرداری، مسئولين 
و  استانی  مدیران  مختلف،  دستگاه های 
کانون  جلسات  سالن  در  شهری  مدیریت 
این  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

شد. برگزار  منطقه 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
استاندار  شاهچراغی  سيدمحمدتقی  قم، 
تصميمات  و  مباحث  اهم  به  اشاره  با  قم 
یک  در  گفت:  جلسه  این  در  شده  اتخاذ 
بررسی  مورد  مصوبات  این  سه ماهه   بازه 

گرفت. خواهند  قرار 
زیرساختی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بيان  مختلف  حوزه های  در  پردیسان 
اراضی فریزشده برای کاربری های مختلف 

شوند. آزاد  فرصت  اولين  در  باید 
فرماندار  که  این  بيان  با  شاهچراغی 
جلسه  این  مصوبات  پيگيری  مسئول  قم 
دستگاه های  مدیران  گفت:   بود،  خواهد 
فرماندار  به  پاسخگویی  به  ملزم  دولتی 
موارد  و  مسائل  حل  پيگيری  راستای  در 
ملی  ظرفيت های  از  بود.  خواهند  مصوب 
زیرساخت های  مشکالت  حل  برای  نيز 

شد. خواهد  استفاده  استان 
استاندار قم در ادامه با اشاره به کمبود 
پردیسان  شهرک  در  آموزشی  فضاهای 
مورد  اراضی  تامين  آمادگی  دولت  افزود: 

دارد. را  آموزشی  کاربری  با  نياز 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
از  باید  دولت،  اعتباری  محدودیت های 
تجهيز  و  ساخت  برای  خيرین  ظرفيت 

شود. استفاده  آموزشی  اماکن 
در  قابل توجهی  اقدامات  شهرداری 

است داده  انجام  پردیسان 
تا  مترمربعی   26 سرانه  به  رسيدن  از 
از  خروج  برای  مختلف  پروژه های  احداث 

بن بست
نيز  سقایيان نژاد  سيدمرتضی  دکتر 
رفع  اهميت  به  اشاره  با  جلسه،  این  در 
در  داشت:  اظهار  پردیسان  مشکالت 
پردیسان چند مسئله اساسی وجود داشته 

شود. حل  مسائل  این  باید  و 
را  پردیسان  مشکالت  از  یکی  وی 
کرد  اعالم  قير  سهميه  تأمين  و  آسفالت 
قير،  سهميه  تأمين  صورت  در  افزود:  و 
شوارع  تمام  زمان  کمترین  در  شهرداری 
باقی مانده را آسفالت می کند و باید بدانيم 
تعهدات  جزو  باقی مانده  شوارع  آسفالت 
بوده که بالتکليف  تعاونی های مسکن مهر 

است. رهاشده 
بلوارهای داخل  تأکيد کرد:  شهردار قم 
اساس  بر  شهرداری  را  شهری  محدوده 
بلوارهای  اما  می کند،  آسفالت  زمان بندی 
خارج از محدوده باید تعيين تکليف شود، 
زیرا در بعضی از موارد که قرار بوده خدمات 
اجرانشده  شود  تهاتر  قير  با  شهرداری 
آب  برای  که شهرداری  زمانی  مانند  است، 
داشته  آورده  تومان  ميليارد   15 فاضالب  و 
و قرار بوده هفت ميليارد تومان آن را قير به 

بدهند. شهرداری 
این  واگذاری  داد: در صورت  ادامه  وی 
شهرداری  شهرسازی،  و  راه  طرف  از  قير 
آسفالت  و  پياده راه ها  مشکالت  می تواند 
معابر را حل کند اما باید این موضوع تعيين 
تکليف شود، زیرا شهرداری نمی تواند تمام 
بر  را  تعاونی ها  و  ارگان ها  سایر  تعهدات 

گيرد. عهده 
درصد   25 واگذاری  سقایيان نژاد  دکتر 
و  کرد  مطرح  نيز  را  پردیسان  تجاری های 
تجاری های  درصد   25 واگذاری  با  گفت: 
شهرداری  منابع،  تأمين  و  پردیسان 
مشکالت  از  دیگری  بخش  می تواند 

سوم  مسئله  کند؛  مدیریت  را  پردیسان 
و  بوده  بن بست  در  پردیسان  که  است  این 
بلوار آیت الله بروجردی  با ساخت و اجرای 

شد. خارج  بن بستی  از  پردیسان 
شهيد  بلوار  تکميل  پيگيری  از  وی 
تکميل  عدم  شد:  یادآور  و  داد  خبر  آوینی 
شرکت  با  توافق  عدم  علت  به  زائر  بلوار 
استانداری  اگر  که  بوده  منطقه ای  و  آب 
در  شهرداری  کند،  ورود  قضایيه  قوه  و 
و  کرده  تکميل  را  بلوار  این  زمان  کمترین 

به پردیسان متصل می کنيم تا در کنار بلوار 
باشد. داشته  ورودی  چهار  پردیسان  غدیر 

حال  در  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار 
حاضر مسير بی آر تی نيز در بلوار آیت الله 
در  که  بوده  تکميل  حال  در  بروجردی 
این  در  اتوبوس   12 بهره برداری  صورت 
کمترین  در  می تواند  و  کرده  تردد  مسير 

کند. وصل  شهر  به  را  پردیسان  زمان 
کنترل  برای  الزم  بودجه  تأمين  وی 
بر عهده دولت دانست  را  آب های سطحی 
و ابراز کرد: این موضوع در دولت های قبل 
بودجه ای  هنوز  اما  بود،  مطرح شده  نيز 

است،  نشده  گرفته  نظر  در  آن  برای 
پردیسان دچار  بارندگی  هر  با  درصورتی که 
مشکالت آب گرفتگی شده و باید برای این 

شود. اندیشيده  تدبيری  مشکل 
اقدامات  به  ادامه  در  سقایيان نژاد  دکتر 
انجام شده در پردیسان اشاره کرد و گفت: 
کارهای  اما  بوده  زیاد  پردیسان  مشکالت 
زیادی نيز در این منطقه انجام شده است، 
به طوری که امروز منطقه پردیسان باالترین 
مترمربع   26 یعنی  شهر  سبز  فضای  سرانه 

به ازای هر نفر را دارد.
را  مناطق  سایر  سبز  فضای  سرانه  وی 
و  کرد  اعالم  نفر  هر  ازای  به  مترمربع   20
گفت: یکی از هدف گذاری های شهرداری 
 26 به  قم  شهر  سبز  فضای  سرانه  رساندن 
مترمربع در سال 1404 است، درحالی که 
 26 برابر  سبزی  سرانه   امروز  پردیسان 

دارد. نفر  هر  ازای  به  مترمربع 
شهردار قم ادامه داد: در پردیسان 338 
همچنين  دارد،  وجود  سبز  فضای  هکتار 
بوستان،   28 آتش نشانی،  ایستگاه   3
 163 بهداشتی،  سرویس های  مورد   26

و  کودکان  بازی  زمين های   30  ، آالچيق 
که  داشته  وجود  ورزشی  ست های   232
باید در کنار مشکالت پردیسان به آن توجه 

کرد.
زیرساختی  مسائل  جلسه  این  در 
کاربری  با  زمين های  حوزه  در  پردیسان 
از  ضروری  اصناف  برخی  جهت  تجاری 
آسفالت  و  راه  مشکالت  نانوایی ها،  جمله 
زیرساخت های  کمبود  پردیسان،  محالت 
فرهنگی  مسائل  کتابخانه ها،  و  آموزشی 

مجتمع های  کمبود  شامل  اجتماعی  و 
دو  مزار  المان های  طراحی  فرهنگی، 
مرکز  راه اندازی  و  پردیسان  گمنام  شهيد 
معيشت  و  اشتغال  پردیسان،  خانواده  مهر 
افزایش  مشاغل،  شهرک  راه اندازی  شامل 
بازارچه  ایجاد  و  پردیسان  شهرداری  درآمد 
شامل  امنيتی  و  سياسی  مباحث  و  محلی 
شهر،  به  پردیسان  ارتقاء  کارگروه  تشکيل 
دولتی،  دستگاه های  نماینده  استقرار 
پردیسان  مسائل  بررسی  کارگروه  تشکيل 
مورد  کالنتری ها  افزایش  و  استانداری  در 

 ► گرفتند.     قرار  بررسی 

● برگزاری جلسه بررسی مسائل پردیسان با حضور استاندار و شهردار قم    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
عليه  محکوم  جعفری  جعفر  عليه  نژاد  کاشانی  محسن  له  گردیده  ثبت  1/99ج/665  شماره  به  قم  مدنی 
در  عشر  نيم  250/000/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  5/139/658/943ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم عليه پالک ثبتی 695 فرعی از 44 اصلی بخش 4 قم 
توقيف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 170/14 
 240 از  مشاع  سهم   11/6739 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم 
سهم ششدانگ پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسيد. احتراما ؛ در خصوص کارشناسی این 
هيئت در پرونده کالسه فوق الذکر موضوع ارزیابی ملک پالک ثبتی شماره 44/695 بخش 4 قم که بنا به 
درخواست اقای محسن کاشانی نژاد )محکوم له( جهت وصول مبلغ محکوم به از اقای جعفر جعفری )محکوم 
عليه( توقيف گردیده است ، پس از مطالعه پرونده و با توجه به قرار صادره در تاریخ 1400/11/17 در معيت 
مالک )اقای حسين مهدی سعادتی( از ملک مورد نظر واقع در قنوات – بلوار وليعصر – خيابان شهدا – کوچه 
شماره 12 – پالک 8 ،دارای کد پستی شماره 3731744717 ، بازدید و پس از انجام بررسی های به عمل 
ارزیابی  و عمومی ملک: ملک مورد  ثبتی  – مشخصات  الف  به استحضار می رسد:  به شرح ذیل  نتيجه  امده 
قم   4 بخش   695 شماره  ثبتی  پالک  دارای  و  مترمربع   197/58 مساحت  به  االشاره  فوق  ادرس  در  واقع 
)اراضی حاجی اباد لکها ( می باشد که طی شماره 5872 در صفحه 293 دفتر 45 به ثبت رسيده و برای ان 
یک جلد سند مالکيت دفترچه ای به شماره چاپی 737451 / 80 سری الف در تاریخ 1384/2/25 به نام 

اقای حسين مهدی سعادتی فرزند اصغر )مالک( صادر گردیده است. حدود اربعه ملک موصوف: شماال ، به 
طول 7/95 متر درب و دیواری است به شارع ، شرقا به طول 25/15 متر دیوار به دیوار پالک 696 فرعی 
جنوبا ، به طول 1/45 متر ، 4/35 متر و 2/35 متر دیوار به دیوار پالک های 690 ، 691 و 692 فرعی غربا: 
ارتفاعی می  و فاقد حقوق  به دیوار پالک 694 فرعی ، ملک موصوف طلق بوده  به طول 24/25 متر دیوار 
باشد. ملک مورد ارزیابی به صورت قطعه زمينی محصور و فاقد اعيانی می باشد که تنها در ضلع شمالی و 
انجام شده است و سمت شرق غرب  با اجر های فشاری 22 سانتی  ان دیوار کشی  از ضلع جنوبی  بخشی 
فاقد دیوار اختصاصی می باشد همچنين در ضلع شمالی یک عدد درب دو لنگه اهنی ادم رو نصب گردیده 
و ارتفاع دیوار ها نيز حدود 2/70 متر در شمال و حدود 2/90 متر در ضلع جنوبی ملک می باشند قابل ذکر 
است که دیوار ضلع شمالی ملک موصوف نسبت به ملک مجاور غربی حدود 2/30 متر عقب نشينی داشته 
موصوف  ملک  که  است  ذکر  قابل  است.  گرفته  قرار  گذر  در  ملک  مساحت  از  مترمربع   18/28 حدود  فلذا 
نتيجه گيری  قرار دارد. ب-  اختيار مالک  باشد و ضمنا در  و گاز می  برق  و  از اب  اعم  انشعاب  نوع  فاقد هر 
به شرح  مدنی  احکام  اجرای  قانون   138 ماده  اعيانی  با  ملک موصوف  ارزیابی  کارشناسی:   نظریه  اعالم  و 
و  ابعاد   ، نوع کاربری   ، ، مساحت  ، موقعيت  به توضيحات فوق االشاره  توجه  با  به استحضار می رسد:  ذیل 
و  امالک مسکونی  ارزیابی  در  موثر  و سایر عوامل  متری(   12 )گذر  ، عرض گذر مجاور  شکل هندسی ملک 
بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی ملک به اشخاص ، ارگان ها ، بانک ها ، و با نهاد های حقيقی و حقوقی 
دیگر به نظر این هيئت ارزش تمامی ششدانگ ملک پالک ثبتی شماره 44/695 بخش 4 قم جمعا به مبلغ 

7/250/000/000ریال معادل هفتصد و بيست و پنج ميليون تومان تعيين و ارزیابی می گردد که به شرح 
ذیل محاسبه گردیده است: پرداخت فيش حق الزحمه کارشناسی به احدی از کارشناسان مورد تقاضاست 
18/28 – 197/58 ارزش عرصه ملک :  . مساحت عرصه موجود )وضعيت موجود( : مترمربع 179/30 = 
179/30 ارزش دیوار کشی : 78/000/000ریال جمع کل  7/172/000/000ریال = 40/000/000* 
7/250/000/000ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/1/30 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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

گام نهایی صنعتگران قم برای 
خودکفایی در تولید کفش 

فعاالن صنعت کفش قم با راه اندازی کارخانه توليد قالب های کفش به 
خودکفایی در توليد کفش ماشينی نزدیک شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما؛  استان قم با دارا بودن بيش از 300 
واحد صنعتی فعال و با تامين 70 درصد نياز کشور، قطب اصلی توليد 

کفش های ماشينی در کشور است.
رئيس انجمن کفش ماشينی استان گفت: سال گذشته ارزش صادرات 
کفش ماشينی از قم  به صد ميليون دالر رسيد که پيش می شود امسال 

با رشد صادرات به رقم صد و بيست و پنج ميليون دالر برسد.
ماشينی  کفش  صنعت  درصد  نود  از  بيش  افزود:  زاده  شعبان  جواد 
به  مربوط  باقيمانده،  درصد   10 و  رسيده  خودکفایی  مرحله  به  کشور 
می شود. تامين  واردات  صورت  به  که  است  ماشينی  کفش های  قالب 

وی گفت: برای قطع وابستگی به خارج از کشور، واحد صنعتی توليد 
مشارکت  با  قم  شکوهيه  صنعتی  شهرک  در  ماشينی  کفش  قالب های 
واحد  این  اکنون  هم  که  است  شده  اندازی  راه  چينی  شرکت  یک 
ارائه  همچنين  و  ماشينی  کفش  قالب های  توليد  به  مشغول  صنعتی 

است. ایرانی  کارآموز   130 یک  به  آموزش 
با  هستيم  تالش  در  افزود:  استان  ماشينی  کفش  انجمن  رئيس 
کفش  قالب های  توليد  جدید  خط های  چينی،  شرکت  چند  مشارکت 
توليد  خصوص  در  تدریج  به  تا  کنيم  راه اندازی  استان  در  را  ماشينی 

برسيم. خودکفایی  به  قالب ها 
به  کشور  نياز  درصد   25 تنها  اکنون  هم  گفت:  زاده  شعبان  جواد 
با  اميدواریم  که  می شود  توليد  داخل  در  ماشينی  کفش  قالب های 

کنيم. تامين  را  کشور  نياز  تمامی  دیگر،  جدید  خط   5 راه اندازی 
دارد  را  رتبه دوازدهم  توليد کفش ماشينی،  زمينه  ایران در  افزود:  وی 
به جایگاه هشتم  رتبه  این  بينی شده است  پنج ساله پيش  افق  که در 

یابد. ارتقا 

500 سلول به ظرفیت پارکینگ 
شهر قم افزوده شد

ابتدای سال جاری  از  ترافيک شهرداری قم گفت:  و  ونقل  معاون حمل 
افزوده شده است. پارکينگ شهر قم  به ظرفيت  500 سلول 

امروز در  ترافيک شهرداری قم  و  ونقل  حسين شعبان زاده معاون حمل 
سفر  خدمات  و  زائران  تسهيالت  ستاد  از  رسانه  اصحاب  بازدید  حاشيه 
شهرداری قم در جمع خبرنگاران، بيان کرد: ورودی و خروجی قم امسال 
حجم تردد بسيار باالیی را تجربه می کند و خط کشی و تابلوگذاری های 
جدید به خصوص در محورهای منتهی به حرم مطهر اصالح شده است.
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری قم اضافه کرد: چهارده پارکينگ 
در اختيار شهرداری ظرفيت شش هزار سلول پارک دارد و عالوه بر آن از 
برخی فضاهای روباز شهری نيز برای افزایش موقت این ظرفيت استفاده 

شده است.
ابتدای سال  از  پارکينگ  پانصد سلول  ابتدای سال  از  اینکه  بيان  با  وی 
اضافه شده است، گفت:  مکانيزه کردن پارکينگ و پل های عابر پياده در 
دستور کار شهرداری قم است، شش ميليارد تومان هزینه مکانيزه کردن 

هر پل مکانيزه است.
شعبان زاده در پایان با اشاره به ساماندهی پایانه مسافربری ميدان 72 
تن نيز گفت: هم اکنون دو سکو استقرار اتوبوس های برون شهری در این 
ميدان احداث و خودروهای سواری در صورت توقف مقابل این سکوها 

توسط دوربين های ثبت تخلف ساکن جریمه می شوند.
قم  شهرداری   137 سامانه  در  نوروزی  تعطيالت  ابتدای  از  پيام  هزار   9

شد ثبت 
در این بازدید همچنين مسوول سامانه 137 شهرداری قم از ثبت 9 هزار 

پيام از ابتدای تعطيالت نوروزی در این سامانه خبر داد.
زائران  تسهيالت  ستاد  از  خبرنگاران  بازدید  حاشيه  در  جهانبازی  امين 
و خدمات سفر شهرداری قم طی سخنانی، افزود: این سامانه بصورت 

است. شهروندان  به  راهنمایی  و  پاسخگویی  آماده  شبانه روزی 
وی با اشاره به فعاليت واحد پيگيری ویژه این سامانه، ادامه داد: تمام 
پيام های شهروندان و مسافران در این سامانه تا دریافت پاسخ و رسيدن 

به نتيجه رصد و پایش می شود.
مسوول سامانه 137 شهرداری قم ابراز کرد: از ابتدای تعطيالت نوروزی 
9 هزار تماس با این سامانه انجام گرفته که راهنمای زائر و اسکان از این 

بين بيشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
اطالعاتی سامانه 137 شهرداری  بانک جامع  در  بيان کرد:  جهانبازی 
قم، اطالعات بسياری از واحدهای صنفی و خدماتی احصا و در صورت 

نياز مردم، در اختيار آن ها قرار می گيرد.

خبـر کوتـاه

◄   رئيس شورای عالی جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم ضمن تقدیر از بهبود وضعيت شهر قم در سال های 
تبدیل  اسالمی  نمونه  شهر  به  باید  قم  گفت:  گذشته 
به  شهری  مبلمان  و  اسالمی  معماری  نظر  از  و  شده 

باشد. مطرح  الگو  یک  عنوان 
به گزارش شهرنيوز، شهردار قم به همراه معاونين با 

آیت الله حسينی بوشهری دیدار کردند.
علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  عالی  شورای  رئيس 
معظم  مقام  تأکيدات  به  اشاره  با  دیدار،  این  در  قم، 
هجمه  داشت:  ابراز  تبيين  جهاد  مسئله  بر  رهبری 
مختلف  عرصه های  در  اسالمی  انقالب  عليه  دشمن 
مقابله  آن  با  تبيين  جهاد  بواسطه  باید  و  دارد  جریان 
تبيين  جهاد  انقالب،  دوم  گام  بيانيه  پيوست  شود. 
محقق  تبيين  جهاد  بدون  انقالب  اهداف  و  است 

شد. نخواهد 
بزرگ  را  ضعف ها  نقطه  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
می نمایانند.  کوچک  را  مثبت  نقاط  و  می دهند  جلوه 
صورت  تبيين  جوانان،  خصوص  به  مردم  برای  باید 
خوبی  به  آن  اهداف  و  انقالب  دستاوردهای  تا  پذیرد 
و  نيست  بيان  با  صرفا  تبيين  جهاد  البته  شود؛  روشن 
یکی  شهرداری  بيافتد.  اتفاق  عملی  صورت  به  گاهی 
صورت  به  را  تبيين  جهاد  باید  که  است  ارگان هایی  از 
عملی بر عهده بگيرد و نتایج آن را برای شهروندان به 

کند. بيان  خوبی 
اصل  در  ریشه  تبيين  جهاد  افزود:  قم  جمعه  امام 
البته  است؛  بوده  مطرح  ابتدا  همان  از  و  دارد  اسالم 
باطل  و  حق  بين  رویارویی  اما  کرده  تغيير  قالب ها 

دارد. ادامه  همچنان 

بهبود  در  شهرداری  های  تالش  به  اشاره  با  وی 
وضعيت شهر قم خاطر نشان کرد: قم زمانی به استان 
شدن  تبدیل  برای  الزم  زیرساخت های  که  شد  تبدیل 
از تبدیل  با این اميد که بعد  به یک استان را نداشت؛ 
کار  شود.  مهيا  الزم  زیرساخت های  استان،  به  شدن 

عمران و آبادانی در قم وقفه پذیر نيست و آنچه مطلوب 
است. نشده  محقق  هنوز  است 

داد:  ادامه  علميه  حوزه های  عالی  شورای  دبير 
نظر  از  و  شده  تبدیل  اسالمی  نمونه  شهر  به  باید  قم 
الگو  یک  عنوان  به  شهری  مبلمان  و  اسالمی  معماری 
آنچه  از  باید،  نيز  شهر  فرهنگی  فضای  باشد.  مطرح 
جایگاه  کند.  پيدا  بهبود  هستيم،  آن  شاهد  اکنون  که 
شهرهای مذهبی مانند قم و مشهد به گونه ای است که 
بر این گونه مسائل بيشتر پافشاری نماید. باید  انسان 
مرتضی  سيد  جلسه،  ابتدای  در  است  ذکر  شایان 
سقائيان نژاد، شهردار قم، گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته در طی سال 1400 و برنامه های شهرداری برای 

ارائه نمود. سال 1401 
وی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسيرانی، ایجاد 
پارکينگ های مختلف و آغاز تعداد زیادی پروژه عمرانی 
در سطح شهر را به عنوان برخی از اقدامات شهرداری 
در طی سال 1400 عنوان کرد و از تحقق بيش از 90 
درصدی بودجه پيش بينی شده سال 1400 خبر داد.

شهردار قم پياده سازی معماری و مبلمان شهری بر 
اساس الگوهای اسالمی، ایجاد پارکينگ ، اتمام حدود 
برخی  افتتاح  اول سال،  ماهه  ناتمام در سه  پروژه   17
بافت های فرسوده  نوسازی  و  بازآفرینی  و  مترو  خطوط 
را از برنامه های شهرداری در سال آینده مطرح کرد.  ► 

آیت الله حسینی بوشهری:

● قم باید به شهر نمونه اسالمی تبدیل شود    ●


