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آیت اهلل حسینی بوشهری:  مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری خواستار شد:

تاکید آیت اهلل سعیدی بر لزوم شفاف 
بودن عملکرد مسئوالن؛

آموزش و پرورش با برنامه ریزی 
عقب ماندگی تحصیلی 
دانش آموزان را جبران کند

لزوم توجه اصحاب 
رسانه به پروژه های 

ناتمام قم

مسائل را با مردم در 
میان بگذارید تا در 
مظان شبهات نباشید

صفحه 4 صفحه 2صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی
سازمان مديريت پسماند شهرداري قم در نظر دارد راهبری ماشین آالت و باسکول، حفظ، 
توسعه و نگهداری روزانه فضای سبز و نظافت سايت البرز  را از طريق مناقصه عمومی به 
شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كلیه اشخاص حقوقي متقاضي، می توانند جهت 
پسماند  مديريت  سازمان  به  مراجعه  طريق  از  مناقصه  اسناد  دريافت  و  شرايط  از  اطالع 
شهرداری قم به نشانی:قم میدان آزادگان، بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان شهید 

بهشتی سازمان مديريت پسماند شهرداری قم، واحد امور قراردادها اقدام نمايند.
عمومي: شرايط 

بلوکه  2-مطالبات  بانکی  نامه  ضمانت  بصورت   -1 کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین   -1
شماره  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  حساب  به  نقد  وجه  3-واریز  شده  تائید  شده 

باشد. می   )IR شبا)770600520301101520177001 
به  ایشان  سپرده  نشوند  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  مناقصه  سوم  و  دوم  اول،  برندگان  هرگاه   -2

شد. خواهد  ضبط  ترتیب 
3- سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

گهی بر عهده برنده مناقصه است. 4- هزینه درج آ
5- سایر شرایط وجزیئات مربوط به مناقصه در برگ شرایط عمومی ونمونه قرارداد درج گردیده 
ضمیمه  و  امضاء  و  مهر  است(  )قبول  جمله  قید  با  دهندگان  پیشنهاد  توسط  بایست  مي  که 

گردد. پیشنهاد 
از تاریخ 1401/01/22لغایت 1401/02/01  6- مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات 

باشد.
،واحد  چهارم  مرکز،طبقه  شهرداری  صدر،  موسی  امام  بلوار  پیشنهادات:قم  تسلیم  محل   -7

شهری. خدمات  معاونت  حوزه  حراست 
8- جهت پاسخگویی به سواالت با کارشناس امور قراردادها با شماره تلفن 09196653321 

فرمایید. تماس حاصل 
آنها در محل سازمان بالمانع مي باشد. یا نمایندگان  9- حضور پیشنهاد دهندگان 

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

) نوبت اول () نوبت اول (

صفحه 4

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

فاز پنجم محور عمار یاسر و تونل غدیر، تونل و بلوار جمهوری اسالمی در منطقه دو تقاطع غیرهمسطح نماز و دسترسی های تقاطع شهید حکیم مهمترین پروژه های در حال اجرا در سال فاز پنجم محور عمار یاسر و تونل غدیر، تونل و بلوار جمهوری اسالمی در منطقه دو تقاطع غیرهمسطح نماز و دسترسی های تقاطع شهید حکیم مهمترین پروژه های در حال اجرا در سال 14011401؛؛

صفحه صفحه 22اتمام اتمام ۱۷۱۷ پروژه شهری؛ اولویت نخست شهرداری قم پروژه شهری؛ اولویت نخست شهرداری قم

قم درهفته ای كه گذشت،

لزوم تسریع درمجوزهای صنعتی تا تداوم 
مسیر تحول و پیشرفت قم                       
صفحه 8

يک كارشناس: افت آموزشی جبران می شود اما روابط مخدوش شده والدين با فرزندان نه 

   بحران آموزش غیرحضوری؛ وقتی 
دانش آموزان حروف الفبا را نمی شناسند                                    
صفحه 4

بازدید بیش از 5۰ هزار نفر از خیمه 
معرفت مزار شیخان قم                                    
صفحه 5

تیمچه قم بزرگترین سقف ضربی جهان و 
شاهکار هنر و معماری ایرانی                                    
صفحه 5

  

مراجعه به مشاور خانواده ریختن پول 
در »جوب« است؟                           
صفحه 7

گزیـده خبـرها

 روزنامـــه گویـــه منتشـــر کــرد 
 كتاب معارف خطبه شعبانیه مولف محمد جواد موحدی 

  با مقدمه مدير مسئول روزنامه گويه 
  سید محمد حسین درياباری  

 اين كتاب بر اساس خطبه شعبانیه 
وصف ماه مبارک رمضان و بیان اوصاف روزه و روزه داران است تلفن تماس جهت تهیه به شرح زير است

قـم  ----   ۳۷۸۴۲۵۵۶ - ۳۷۸۴۲۵۵۷ - ۰۹۱۸۴۴۸۰۴۰۲ - ۰۹۱۲۷۶۲۵۹۸۷



سال  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهردار       ◄
پیگیری  را   1404 قم  عملیاتی  برنامه  دوم 
در  اجرا  حال  در  پروژه   17 گفت:  می کنیم، 
اولویت  که  دارد  وجود  شهر  مختلف  مناطق 

آن هاست. اتمام  قم  شهرداری 
دیدار  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
مقدس  آستان  تولیت  سعیدی  آیت الله  با 
اینکه  به  اشاره  با  معصومه)س(  حضرت 
 5 حدود  جاری  سال  در  شهرداری  بودجه 
اظهار  است  تصویب شده  تومان  میلیارد  هزار 
سه  شهرداری  بودجه  گذشته  سال  داشت: 
 90 باالی  که  بوده  تومان  میلیارد   600 و  هزار 
درصد بودجه تحقق یافته است و این در حالی 
برنامه ها  تحقق  برنامه ریزی ها  در  که  بوده 

می گیرد. صورت  درصد   50 زیر  معمواًل 
برنامه  دوم  سال  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بیان  می کنیم،  پیگیری  را   1404 قم  عملیاتی 
شهر  سطح  در  اجرا  حال  در  پروژه   17 کرد: 
آن هاست  اتمام  با  اولویت  که  داشته  وجود  قم 
غدیر،  تونل  و  یاسر  عمار  محور  پنجم  فاز  و 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری  بلوار  و  تونل 
دسترسی های  و  نماز  غیرهمسطح  تقاطع  دو 
پروژه های  این  ازجمله  حکیم  شهید  تقاطع 

است. مهم 
خط  نخست  فاز  اینکه  بابیان  قم  شهردار 
است،  گرم  تست  انجام  آماده  نیز  قم  مترو  یک 
بگیریم  قرض  تهران  از  واگن  بود  قرار  گفت: 
موانعی  با  تهران  شهردار  دستور  علیرغم  که 
گفت وگو  و  بحث  حال  در  که  شده  مواجه 

. هستیم
در  حرم  اطراف  پروژه های  پیگیری  از  وی 
دیگر  از  افزود:  و  داد  خبر  بازآفرینی  ستاد 
آسفالت  قم  شهرداری  امسال  مهم  پروژه های 
برای  تومان  میلیارد   150 که  است  معابر 
در  که  است  گذاشته شده  بودجه  کار  این 

دارد. مؤثری  نقش  مردم  رضایتمندی 

ناوگان  عمر  داد:  ادامه  سقائیان نژاد  دکتر 
شرایطی  در  بوده  سال  دو  قم  شهر  حمل ونقل 
باالی  رقم  این  کالن شهرها  از  بسیاری  در  که 
سال  آغاز  از  پیش  همچنین  و  است  سال   10
که  شده  توافق  اوراق  تومان  میلیارد   100 نیز  
نوسازی  و  عمومی  حمل ونقل  مباحث  برای 

تا  است  گرفته شده  نظر  در  فرسوده  ناوگان 
یابد. ارتقا  زمینه  این  در  شهر  شاخص های 

تومان  میلیارد   600 اینکه  به  اشاره  با  وی 
گرفته شده  نظر  در  شهری  قطار  برای  اوراق 
به  رئیس جمهوری  سفر  در  گفت:  است، 
از  یکی  که  بود  مطرح  پروژه  چند  استان، 
تعیین  و  مطهر  حرم  شرقی  بست  پروژه  آن ها 
حرم  مقابل  احداث شده  ستون های  تکلیف 
قرار شد  بود که  و شهرسازی  راه  وزارت  توسط 
تومان  میلیارد   60 و  شوند  تخریب  ستون ها 
و   1401 این قسمت در دو سال  برای احداث 

شد. گرفته  نظر  در   1402
آغاز  برای  مطالعات  انجام  از  قم  شهردار 
ظرفیت  با  شرقی  پارکینگ  احداث  عملیات 
یک هزار و 600 خودرو خبر داد و گفت: طرح 
به  نیز  چهل اختران  امامزادگان  و  محله  جدید 
اقدام  دست  در  مترمربع  هزار   18 مساحت 

بودجه توسط دولت  تومان  10 میلیارد  و  است 
است. اختصاص یافته  پروژه  این  برای 

شهرداری  تشکیالت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
است،  برخوردار  الزم  اقتدار  و  انسجام  از 
 14 گفت  باید  نیز  کادرسازی  بحث  در  گفت: 
از  قبل  قم  شهرداری  مدیران  و  معاونان  از  نفر 
کشور  در  حساس  پست های  برای  جدید  سال 
بر  این موضوع گواهی  امور شدند که  و استان 
اهمیت پرورش نیروی انسانی و کادرسازی در 

است. قم  شهرداری 
شهردار قم ادامه داد: موضوع بعدی که در 
برچیده  شد  پیگیری  قم  به  رئیس جمهور  سفر 
شهر  در  متروکه  ریل های  کیلومتر   7 شدن 
است  که اگر اجرایی شود چهره شهر دگرگون 
جلساتی  نیز  موضوع  این  برای  که  می شود 
مدیریت  مجموعه  که  است  برگزاری  حال  در 

است. آن  متولی  استان 
تمام  اینکه  بر  تأکید  با  سقائیان نژاد  دکتر 
از  میزبانی  برای  شهرداری  مجموعه های 
مسافران  همچنین  و  شعبان  نیمه  زائران 
کردند،  فعالیت  شبانه روزی  به صورت  نوروزی 
رضایت  فعالیت  این  نتیجه  کرد:  خاطرنشان 
که  بود  قم  میزبانی  از  مسافران  و  زائران 
هماهنگی،  با  نیز  جاری  سال  در  امیدواریم 
مردم  رضایتمندی  جهت  در  انسجام  و  وحدت 
همه  نظر  مد  که  شهری  سمت  به  حرکت  و 

► کنیم.   حرکت  است 
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲59۸۷   

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
خواستار شد:

لزوم توجه اصحاب رسانه به 
پروژه های ناتمام قم

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم بازدید اصحاب رسانه 
از پروژه های نیمه تمام شهری را راهکاری برای رفع ِگره های مدیریت 
شهری مطرح کرد و خواستار حضور مسئوالن استانی در این بازدیدها 

شد.
پارکینگ شرقی حرم مطهر  ناتمام  پروژه  به  اشاره  با  مهدی کالنترزاده 
که وضعیت  نیست  تردیدی  کرد:  تأکید  فاطمه معصومه )س(  حضرت 
مطهر  حرم  ورودی های  از  یکی  عنوان  به  به ویژه  محدوده  آن  فعلی 

نیست. قم  شأن  در  اهل بیت)س(  کریمه 
مطهر  حرم  اطراف  در  مختلف  پیاده راه های  افتتاح  البته  افزود:  وی 
الله  آیت  پیاده راه  و  انقالب  پیاده راه  بازار،  پیاده راه  بهار،  راه  باغ  مانند 
محدوده  این  آرام سازی  برای  شهرداری  عزم  از  نشان  نجفی  مرعشی 
دارد تا مردم و زائران عزیز بتوانند با آرامش الزم و کافی به زیارت ُمشّرف 

شوند.
برخی  به  ادامه  در  قم  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
مشکالت  گفت:  و  داد  توجه  شهری  مدیریت  پروژه های  مشکالت 
بودن  ُمشاع  همچنین  و  فرهنگی  میراث  به  مربوط  مسائل  حقوقی، 
برخی  تملک  تا  ارث سبب می شود  به  مربوط  و مسائل  زمین ها  برخی 

باشد. مواجه  مشکل  با  پروژه ها  برخی  رساندن  ثمر  به  و  زمین ها 
پروژه های  از  برخی  مشکل  باالخره  کرد:  تصریح  سپس  کالنترزاده 
پارکینگ شرقی حرم مطهر حضرت  که  باید حل شود  مدیریت شهری 
فاطمه معصومه )س( هم از آن جمله است و امید می رود که ِگره کور 

شود. باز  اخیر  های  پیگیری  با  پروژه  این  ساله  چند 
وی همچنین گفت: پیگیری شما، ایده ای را در ذهن بنده ایجاد کرد 
و آن این که مدیریت شهری عالوه بر زمینه سازی برای بازدید اصحاب 
رسانه از پروژه های شیک و افتتاح آن ها، تورهای قم گردی برای معرفی 
مسئوالن  و  رسانه  اصحاب  حضور  با  نیز  را  شهری  مدیریت  ِگره های 
ارائه  و  رسانه ها  بیشتر  نقد  برای  زمینه ای  اقدام،  این  تا  کند  فراهم 

باشد. راهکارها 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در ادامه خاطر نشان 
برخی  که  باشند  داشته  توجه  محترم  همشهریان  و  عزیز  مردم  کرد: 
البته  پروژه های مدیریت شهری در قم دارای مسائل حقوقی است که 
و  پیگیری  استان  و  شهر  مسئوالن  همراهی  با  مسائل  این  امیدواریم 

شود. مرتفع 

رئیس کل دادگستری:
249 نفر از زندانیان استان قم 

سال گذشته از بند آزاد شدند

زندانی   249 گذشته  سال  گفت:  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شدند. آزاد  قانونی  ارفاقات  از  استفاده  با  قم  استان 

حجت االسالم والمسلمین  قم،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس  مظفری  علی 
نظیر  ارفاقی  تأسیسات  مشمول  قم  استان  زندانیان  از  تعدادی 
مشروط،  عفو  فهرست  در  گرفتن  قرار  حبس،  پایان  مرخصی های 
اعطای آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه 
در  گذشته  سال  در  زندانی   249 کرد:  اظهار  شدند،  الکترونیکی 
شدند. آزاد  زندان  از  قانونی  ویژه  تسهیالت  از  استفاده  با  قم  استان 
اجرای  منظور  به  اینکه  بیان  با  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قضاییه  قوه  رئیس  تأکیدات  و  قضاییه  قوه  تحول گرایانه  سیاست های 
این  زندان ها در دستور کار دادگستری  طرح کاهش جمعیت کیفری 
مختلف  دوره های  در  منظور  همین  به  کرد:  تاکید  دارد،  قرار  استان 
بسیاری از زندانیان با کمک نیکوکاران و استفاده از تخفیفات قانونی 

گشتند. باز  خود  خانواده های  آغوش  به  و  آزاد  زندان  از 
وی افزود:طرح پایش و غربال گری زندانیان به طور مستمر در استان 
تغییر  برای  قانونی  ارفاق های  همه   از  طرح  این  در  که  می شود  اجرا 
استفاده  با  آنان  آزادی  زمینه  ایجاد  و  شرایط  واجد  زندانیان  وضعیت 
و  مرخصی  اعطای  مجازات،  تعلیق  و  تخفیف  قانونی  راهکار های  از 
راستا  این  در  و  می شود  استفاده  حبس  پایان  مرخصی  با  موافقت 
مردم  امنیت  و  شهروندان  آسایش  نظم،  مخل  سابقه دار،  که  افرادی 

شد. نخواهند  بهره مند  قانونی  تخفیف  هیچ  از  باشند، 

ساعت کاری ادارات قم در ماه 
رمضان تغییر کرد

در  گفت:  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست 
ماه مبارک رمضان ساعت کاری کلیه دستگاه های اجرایی یک ساعت 

یافت. خواهد  خاتمه  زودتر 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سیدمهدی قریشی سرپرست 
تبریک  عرض  ضمن  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
روزه داران  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  رمضان  مبارک  ماه  حلول 
در این ماه مبارک گفت: با توجه به مصوبه روز چهارشنبه هیات دولت و 
به منظور بهره مندی هر چه بهتر کارکنان دولت از فیوضات این ماه پر 
خیر و برکت، ساعت کاری کلیه دستگاه های اجرایی استان یک ساعت 

زودتر خاتمه خواهد یافت.
اجرایی  دستگاه های  کار  شروع  ساعت  اساس،  این  بر  افزود:   وی 
مطابق روال معمول خود خواهد بود و  پایان ساعت کار ادارات استان 

می گردد. اعالم   13:30 ساعت  نیز 

آغاز پویش »من روزه دارم« 
از ابتدای ماه مبارک رمضان در 

قم
با اکران بنرهای  ابتدای ماه مبارک رمضان  از  پویش »من روزه دارم« 

آغاز شد. به همت شهرداری قم  و فعالیت در فضای مجازی  شهری 
است  اخالقی  خوب  صفات  و  روایات  احادیث،  از  برگرفته  پویش  این 
ابتدای ماه مبارک رمضان در دستور کار قرارگرفته و  از  که اجرای آن 
بنرهای آن در سطح شهر به متراژ یک هزار و 530 مترمربع در قالب 
زیباسازی،  با همراهی سازمان  پرتابل  و  پل  تبلیغاتی عرشه  70 سازه 
شهرداری  بین الملل  و  ارتباطات  کل  اداره  و  هنری  فرهنگی  سازمان 

اکران شده است. قم 
و  علما  شهر  و  اهل بیت)ع(  حرم  قم  مقدس  شهر  اینکه  به  توجه  با 
مراجع است، لزوم فضاسازی شهری در ایام ماه مبارک رمضان در آن 
جز بدیهایت بود که با تأکید شهردار قم، این شعار در کمیته راهبری 

رسید. تصویب  به  رسانه 
در  رمضان  ماه  در  قم  شهرداری  توسط  متعددی  برنامه های 
ترویجی  و  تبلیغی  حوزه های  در  شهر  سطح  در  و  بوستان ها  فضای 
پیش بینی شده و مسابقات و جشنواره های مختلفی در فضای مجازی 
به  به تدریج  که  شد  خواهد  برگزار  مختلف  دستگاه های  همکاری  با 

رسید. خواهد  قمی  روزه دار  شهروندان  اطالع 

۱۴ میلیون قطعه جوجه ریزی 
طی یکسال گذشته در قم انجام 

شد
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  سرپرست 
گفت: درسال 1400، 14 میلیون و 112 هزار قطعه جوجه ریزی مرغ 

گوشتی در واحد های مرغداری استان قم صورت گرفت.
در  مرتبط  موجود  مشکل های  وجود  با  گفت:  اردستانی  دیان  منصور 
انجام شده همراه  اقدام های  و  با مدیریت صورت گرفته  تولید،  زمینه 
گوشتی،  مرغداری  واحد های  و  طیور  تشکل های  فعال  همکاری  با 

شد. محقق  قم  استان  در  جوجه ریزی  میزان  این 
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  سرپرست   
از  انجام شده طی سال گذشته درقم بیش  گفت: میزان جوجه ریزی 
وزارت جهاد  از سوی  گرفته شده  درنظر  و شاخص های  اهداف کمی 
تولید  سطح  افزایش  موجب  و  بود  مرغ  گوشت  تولید  برای  کشاورزی 

شد. استان  در  پروتئینی  مهم  محصول  این 
با  برابر   99 درسال  گوشتی  مرغ  جوجه ریزی  میزان  گفت:  او 
با   1400 سال  در  فوق  رقم  که  بود  قطعه  هزار   225 و  میلیون   12
با  نیز  سال جاری  در  رشد  به  رو  روند  این  و  شد  همراه  مطلوبی  رشد 

یافت. خواهد  ادامه  گرفته،  صورت  برنامه ریزی 
قم،  در  پایدار  غذایی  امنیت  تامین  راستای  در  گفت:  اردستانی 
استان  این  در  مرغ  گوشت  همچون  راهبردی  محصوالت  تولید  سطح 
رابطه  همین  در  و  می یابد  افزایش  خصوصی  بخش  فعال  مشارکت  با 
حمایت  عرصه  این  در  فعالیت  به  عالقه مند  سرمایه گذاران  حضور  از 

. می کنیم
فعال  مرغداری های  تراکم  ازنظر  کشور  برتر  استان های  جمله  از  قم 
میانگین  به طور  و  دارد  طیور  صنعت  در  قابل توجهی  رشد  قم  است؛ 
را  کشور  گوشتی  مرغ  نیاز  درصد  سه  و  تخم مرغ  نیاز  درصد  هشت 

می کند. تامین 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال 850 هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی، باغی، 

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تن هایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

◄     تولیت حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
گفت:  قم  شهرداری  زحمات  از  تقدیر  ضمن 
امنیتی،  دستگاه های  به غیراز  دستگاه ها  همه 
به صورت  را  موضوعات  و  موارد  مشکالت،  باید 
غیر  در  که  بگذارند  میان  در  شفاف  و  روشن 
قرار  ابهام  و  شبهات  مظان  در  صورت  این 

. می گیرند
دیدار  در  سعیدی  محمد  سید  آیت الله 
معاونان  و  شهردار  نژاد  سقائیان  دکتر  با 
ماه  فرارسیدن  تبریک  ضمن  قم،  شهرداری 
ضیافت  در  اینکه  به  اشاره  با  رمضان،  مبارک 
از میزبان درخواست کند  را  اگر مهمان چیزی 
کرد:  اظهار  می شود،  ایجاد  دین  میزبان  برای 
متعال  خدای  رمضان  ضیافت  میزبان  وقتی 
روسیاه  گرفتار،  انسان های  مهمانان؛  و  است 
است  بیشتر  خدا  از  درخواستمان  گناهکار  و 
محتاج تر  درگاه  این  در  را  خودمان  چه  هر  و 
ریشه دارتر  و  عمیق تر  دعاهایمان  ببینیم 

. د می شو
کار  کند  نیت  انسان  اگر  داد:  ادامه  وی 
بیشتر  هم  مطاعش  دهد،  انجام  خدا  برای  را 
راضی  سریع  و  بوده  یکی  خدا  چراکه  است، 
می شود و در اینجا باید دلمان را به خدا خوش 

نهایت  در  تا  باشد  مدنظرمان  رضایتش  و  کنیم 
کنیم. جلب  را  مردم  رضایت  بتوانیم 

معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
اسالمی  جمهوری  رأس  در  اینکه  به  اشاره  با 
به  فقط  که  داشتند  حضور  راحل  امام  ایران 
انجام  و  متعال  خدای  رضایت  جلب  دنبال 
این  پرتوی  در  ابراز کرد:  بودند،  تکلیف شرعی 
و  عزت  ایشان  به  خداوند  خدا،  رضایت  جلب 
همچون  خطرناکی  پیچ های  تا  داد  شوکتی 
را  جنگ  و  منافقین  تجزیه طلبان،  اخاللگران، 
بگذارند. سر  پشت  به سالمت  مردم  همراهی  با 

با  باید  مسئوالن  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
همه  کرد:  ابراز  کنند،  صحبت  شفاف  مردم 
امنیتی،  دستگاه های  به غیراز  دستگاه ها 
به صورت  را  موضوعات  و  موارد  مشکالت،  باید 
روشن و شفاف در میان بگذارند که در غیر این 
صورت در مظان شبهات و ابهام قرار می گیرند 
نمی دانند چرا  بوده که مردم  این  آن  و حداقل 

نمی شود. حل  مشکل 
زحمات  از  تقدیر  ضمن  قم  امام جمعه 
انجام  که  کاری  اینکه  بیان  با  قم،  شهرداری 
مشکالتی  تا  باشد  تدبیر  و  فکر  با  باید  می شود 
قم  در  منوریل  زمین مانده  بر  پروژه  همچون 

و  خوب  کارهای  کرد:  تصریح  نشود،  ایجاد 
بزرگراه ها  و  تونل ها  راه ها،  همچون  ارزشمندی 
شهر  مرکز  در  ولی  انجام شده  شهر  سطح  در 
کارهایی که باعث رضایتمندی مردم و حضرت 
کاری  باید  و  اجرانشده  باشد  معصومه)س( 
مورد  شهر  مرکز  به عنوان  منطقه  این  که  کنید 

گیرد. قرار  حضرت  رضایت 
در  ساخت وسازها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مقدس  مکان  این  با  متناسب  باید  حرم  اطراف 
نشانه هایی  از  حرم  گنبد  و  مناره  گفت:  باشد، 
حضرت  و  خدا  یاد  به  را  مردم  که  بوده 
بازدارنده  به نوعی  و  می اندازد  معصومه)س( 
ساخت وسازهای  با  نباید  و  خطاست  و  گناه  از 
محو  مردم  دید  از  گلدسته  و  گنبد  این  مرتفع 

. د شو
با  پایان  در  قم  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
صالح  و  کنید  کار  خدا  برای  باید  اینکه  بیان 
این  بر  کارها  اگر  و  بگیرید  نظر  در  را  شهر 
منوال انجام شود رضایت خداوند هم به همراه 
خیرخواه  و  گو  دعای  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
از  موانع  و  مشکالت  امیدواریم  و  هستیم  شما 
به خوبی  کارها  و  شود  برداشته  شما  روی  پیش 

► رود.    پیش  انجام  شهر  این  در 

تاکید آیت الله سعیدی بر لزوم شفاف بودن عملکرد مسئوالن؛

مسائل را با مردم در میان بگذارید تا در مظان شبهات نباشید

فاز پنجم محور عمار یاسر و تونل غدیر، تونل و بلوار جمهوری اسالمی در منطقه دو تقاطع غیرهمسطح نماز و 
دسترسی های تقاطع شهید حکیم مهمترین پروژه های در حال اجرا در سال 1401؛

اتمام ۱۷ پروژه شهری؛ اولویت نخست شهرداری قم

خبـرخبـر
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»خطبه شعبانیه )2(«      

اختصاصی گويه - محمد رضا متقی 
َعْن  السالم(  )علیهما  َضا  الرِّ ُموَسی  ْبِن  َعِليِّ  اْلَحَسِن  ِبي 

َ
أ َعْن 

َرُسوَل  »ِإنَّ  َقاَل:  السالم(  )علیهم  َعِليٍّ  ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
أ َعْن  آباِئِه 

ْنُفَسُکْم 
َ
أ ِإنَّ  اُس  النَّ َها  یُّ

َ
أ  ...« َقاَل:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  ِه  اللَّ

ِمْن  َثِقیَلٌة  ُظُهوُرُکْم  َو  ِباْسِتْغَفاِرُکْم  وَها  َفُفکُّ ْعَماِلُکْم 
َ
ِبأ َمْرُهوَنٌة 

َتَعاَلی  َه  اللَّ نَّ 
َ
أ اْعَلُموا  َو  ُسُجوِدُکْم  ِبُطوِل  َعْنَها  ُفوا  َفَخفِّ ْوَزاِرُکْم 

َ
أ

اَل  ْن 
َ
أ َو  اِجِدیَن  السَّ َو  یَن  اْلُمَصلِّ َب  ُیَعذِّ اَل  ْن 

َ
أ ِتِه  ِبِعزَّ ْقَسَم 

َ
أ ِذْکُرُه 

َمْن  اُس  النَّ َها  یُّ
َ
أ اْلعاَلِمیَن   ِلَربِّ  اُس  النَّ َیُقوُم  َیْوَم  اِر  ِبالنَّ َعُهْم   ُیَروِّ

ِه  اللَّ ِعْنَد  ِبَذِلَك  َلُه  َکاَن  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  ُمْؤِمنًا  َصاِئمًا  ِمْنُکْم  َر  َفطَّ
َیا  َلُه  َفِقیَل  ُذُنوِبِه  ِمْن  َمَضی  ِلَما  َمْغِفَرٌة  َو  َرَقَبٍة  ِعْتُق  َجلَّ  َو  َعزَّ 
َلْو  َو  اَر  النَّ ُقوا  اتَّ ص  َفَقاَل  َذِلَك  َعَلی  َیْقِدُر  َنا  ُکلُّ َلْیَس  ِه  اللَّ َرُسوَل 
َن  َحسَّ َمْن  اُس  النَّ َها  یُّ

َ
أ َماٍء  ِمْن  ِبَشْرَبٍة  َلْو  َو  اَر  النَّ ُقوا  اتَّ َتْمَرٍة  ِبِشقِّ 

َتِزلُّ  َیْوَم  َراِط  الصِّ َعَلی  َجَوازًا  َلُه  َکاَن  ُخُلَقُه  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  ِمْنُکْم 
َف  َخفَّ َیِمیُنُه  َمَلَکْت  ا  َعمَّ ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  َف  َخفَّ َمْن  َو  ْقَداُم 

َ
اْل ِفیِه 

ُه َعْنُه َغَضَبُه  ُه کّفَف ]َکفَّ [ اللَّ ُه َعَلْیِه ِحَساَبُه َو َمْن َکفَّ ِفیِه َشرَّ اللَّ
َوَصَل  َمْن  َو  َیْلَقاُه  َیْوَم  ُه  اللَّ ْکَرَمُه 

َ
أ َیِتیمًا  ِفیِه  ْکَرَم 

َ
أ َمْن  َو  َیْلَقاُه  َیْوَم 

َرِحَمُه  ِفیِه  َقَطَع  َمْن  َو  َیْلَقاُه  َیْوَم  ِبَرْحَمِتِه  ُه  اللَّ َوَصَلُه  َرِحَمُه  ِفیِه 
َکَتَب  ِبَصاَلٍة  ِفیِه  َع  َتَطوَّ َمْن  َو  َیْلَقاُه  َیْوَم  َرْحَمَتُه  َعْنُه  ُه  اللَّ َقَطَع 
َمْن  َثَواُب  َلُه  َکاَن  َفْرضًا  ِفیِه  ی  دَّ

َ
أ َمْن  َو  اِر  النَّ ِمَن  َبَراَءًة  َلُه  ُه  اللَّ

ِمَن  ِفیِه  ْکَثَر 
َ
أ َمْن  َو  ُهوِر  الشُّ ِمَن  ِسَواُه  ِفیَما  َفِریَضًة  َسْبِعیَن  ی  دَّ

َ
أ

ِفیِه  َتاَل  َمْن  َو  اْلَمَواِزیُن   َتِخفُّ  َیْوَم  ِمیَزاَنُه  ُه  اللَّ َل  َثقَّ َعَليَّ  اَلِة  الصَّ
ِمَن  َغْیِرِه  ِفي  اْلُقْرآَن  َخَتَم  َمْن  ْجِر 

َ
أ ِمْثُل  َلُه  َکاَن  اْلُقْرآِن  ِمَن  آَیًة 

1.»... ُهوِر  الشُّ
ایشان  و  بزرگوارشان  پدران  از  السالم(  )علیه  رضا  حضرت 
رسول  که  کرده اند  نقل  السالم(  )علیهم  علی  امیرالمؤمنین  از 
اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: »... ای مردم! به درستی 
استغفار  با  پس  است؛  شما  اعمال  گرو  در  شما  جان های  که 
سنگین  گناهانتان  از  شما  پشت های  و  کنید  آزاد  را  خود  جان 
است، پس با طوالنی کردن سجود، آن را سبک سازید و بدانید 
و  نمازگزاران  که  است  کرده  یاد  سوگند  خود  عّزت  به  خدا  که 
سجده کنندگان را عذاب نکند و آن ها را در روز قیامت، به آتش 

نترساند. جهّنم 
مؤمِن  )رمضان(،  ماه  این  در  شما  از  کس  هر  مردم!   ای 
آزاد  بنده  یک  ثواب  خدا  نزد  او  برای  دهد،  افطار  را  روزه داری 
هنگام  این  در  بود.  خواهد  گذشته  گناهان  آمرزش  و  کردن 
یا  کرد:  سؤال  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  از  شخصی 
نداریم؛  دادن(  )افطاری  آن  بر  قدرت  ما  همه  الله!  رسول 
آن حضرت فرمودند: با افطار دادن به روزه دار؛ اگر چه به نصف 

بپرهیزید. آتش  از  یاشد،  آب  جرعه ای  یا  خرما  دانه 
این  در  را  خود  )اخالق(  ُخلق  شما  از  کس  هر  مردم!  ای 
آن  بر  می لغزد،  صراط  بر  قدم ها  که  روزی  در  سازد،  نیکو  ماه 
ماه  این  در  که  کسی  کرد.  خواهد  عبور  آن  از  و  نخواهد  لغزید 
بر زیردستانش آسان بگیرد، خدا در قیامت، حساب او را آسان 
سازد و هر کس در این ماه شّر خود را از مردم باز دارد، خداوند 
در روز قیامت، خشم خود را از او باز دارد و کسی که یتیمی را 
در این ماه گرامی بدارد، خدا او را در روز قیامت گرامی بدارد و 
با خویشاوند خود صله نماید )صله ارحام  این ماه  کسی که در 
و  کند  وصل  خود  رحمت  به  قیامت  در  را  او  خدا  آورد(،  به جا 
کسی که در این ماه قطع رحم کند، خدا در روز قیامت رحمت 

فرماید.  او قطع  از  را  خود 
او  برای  آورد،  به جای  مستحّبی  نماز  ماه  این  در  کس  هر 
واجب  نماز  )یک(  که  کسی  و  می شود  نوشته  آتش  از  برائت 
نماز  ماه های دیگر هفتاد  در  آورد، مثل کسی است که  به جای 
صلوات  من  بر  بسیار  ماه  این  در  که  کسی  آورد.  به جا  واجب 
بفرستد، خدا در روزی که میزان ها سبک باشد، ترازوی عمل او 
را سنگین می فرماید و هر کس در این ماه یک آیه از آیات قرآن 
ماه های  در  قرآن  ختم  پاداش  و  ثواب  او  برای  کند،  تالوت  را 

 .»... دارد  را  دیگر 
*******************

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

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

حدیث روز )253( 

انقالب  رهبر  ای،  خامنه  الله  آیت  حضرت         ◄
اسالمی در سخنرانی اولین روز سال جدید ) 1401 
مساله  اهمیت  درباره  گذشته  سالهای  همچون   )
اقتصادی  های  چالش  از  رفت  برون  راه  و  اقتصاد 
معیشت  و  اقتصاد  مساله  شک  بدون  کردند؛  صحبت 
با  توان  نمی  که  است  کشور  اصلی  مسائل  از  مردم 
ده  این  در  ما   « کرد:  گذر  آن  کنار  از  اعتنایی  بی 
سال گذشته، در دهه ی 90، در واقع مواجه بودیم با 
بایستی  انسان  خب  که  اقتصادی  چالشهای  انباشت 
ان شاءالله  باید  بشود.  خالص  نحوی  یک  به  اینها  از 
درست  کرد،  فکر  درست  اقتصادی  مسائل  درباره ی 
برای مّلت وسایل آسایشی  تا  عمل کرد و حرکت کرد 
ما  بنابراین  بیاید.  وجود  به  ان شاءالله  زمینه  این  در 
میکنیم.«.  مطرح  جهت  این  از  را  اقتصادی  بحث 

01 /01 /1401
نام گذاری سال ها چیست؟   دلیل 

سنت  سال،  هر  برای  شعار  تعیین  و  گذاری  نام 
اسالمی  انقالب  رهبر  سوی  از  که  است  حسنه  ای 
اقدامات  به  بخشی  اولویت  و  ریل گذاری  هدف  با 
و  حرکت ها  به  جهت دهی  همچنین  و  سه گانه  قوای 
دقیق  رصد  است.  شده  پایه گذاری  مردمی  مطالبات 
شرایط  نیازسنجی   ، کشور  ظرفیت های  و  مسائل 
آسیب پذیر  و  ضعف  نقاط   ، خالءها  به  نگاه  موجود، 
دشمنان  شوم  نقشه های  به  توجه  همچنین  و  جامعه 
شعار  تعیین  در  که  هستند  مؤلفه هایی  از  همگی 

هستند. مؤثر  سال 
سوی  از  گذشته  های  سال  گذاری  نام  بر  مروری 
های  بحث  گرفتن  شکل  دهنده  نشان  انقالب،  رهبر 
سوق  نیاز،  مورد  علمی  ادبیات  تولید  و  علمی  جدی 
پیدا کردن قوای سه گانه و نهادهای باالدستی برای 
و  عزم  ایجاد  دیگر  سوی  از  و  اجرا  و  ریزی  برنامه 
حس  ایجاد  و  آن  تحقق  جهت  در  ملی  مشترک  اراده 

است. مردم  میان  گری  مطالبه 
  نام گذاری مکرر سال های متمادی به مسائل 

اقتصادی نشانه چیست؟
رهبر  های  دغدغه  مهمترین  از  اقتصاد  مساله 
بوده  اخیر  متمادی  سالهای  گذاری  نام  در  انقالب 
و  مساله  این  به  ایشان  ویژه  توجه  دهنده  نشان  که 
است؛  مهم  بخش  این  در  اصالحی  اقدامات  لزوم 
که  است  این  دهنده  نشان  ساله  هر  تاکیدات  این 
و  داریم  فاصله  اقتصادی  مطلوب  وضعیت  با  هنوز 
مدیران  خصوص  به  و  قضایی  و  تقنینی  مسئوالن 
و  تر  دقیق  ریزی  برنامه  باید  مجریه  قوه  اقتصادی 

کنند. اتخاذ  تری  موقع  به  تصمیم 
و  اقتصادی  مسائل  به  سالها  های  گذاری  نام 
از  دیگری  نشانه  اما  تولید  محوریت  با  خصوص  به 
ایران  انقالب  با  دشمن  زورآزمایی  صحنه  شناخت 
اول  خاکریز  اینکه  دهنده  نشان  است؛  اسالمی 
از  و  اقتصادی  آرامش  و  ثبات  زدن  برهم  دشمن، 
است،  اسالمی  نظام  اقتصادی  زیرساخت  بردن  بین 
نظر  از  شده.  متمرکز  ما  کشور  اقتصاد  روی  »دشمن 
که  است  ضعفی  نقطه ی  یک  کشور  اقتصاد  دشمن، 
مقاصد  ضعف،  نقطه ی  آن  بر  تکیه ی  با  میتواند  ]او[ 
مورد  در  و  ما  عزیز  کشور  مورد  در  را  خودش  سوء 
26/08/1395 بکند.«  ِاعمال  اسالمی  جمهوری 

های  پیشران  از  یکی  اقتصاد  مساله  دیگر  سو  از 
سایر  بر  که  است  اسالمی  ایران  پیشرفت  اصلی 
»واقعًا  گذارد،  می  تاثیر  نیز  جامعه  های  ساحت 
عدالت  با  همراه  اقتصادی  ]رشد[  کشور  در  اگر 
فّعال  پیشرفت  زمینه های  همه ی  بیاید،  وجود  به 
خواهد  واقعی  پیشرفت  به  کشور  و  شد  خواهد 
دارد.  محوری  نقش  چنین  یک  اقتصاد  یعنی  رسید؛ 

01/01/1401  »
اقتصاد چرا و چگونه؟   

پربرکتی  نتایج  اقتصادی،  میدان  در  حضور   
از  کشور  اقتصاد  شدن  خارج  به  می توان  که  دارد 
اقتدار  افزایش  و  اقتصادی  رشد  ایجاد  رکود،  حالت 
مساله  که  ساخت  معلوم  باید  پس  کرد.  اشاره  ملی 
آن  برای  حلی  راه  چه  و  چیست  اقتصادی  عمده 
داخلی  تولید  انقالب،  رهبر  نظر  از  دارد.  وجود 

اقتصاد  »در  ماست،  کشور  اقتصادی  مسائل  راهکار 
که  مّلی  تولید  از  است  عبارت  عمده  مسئله ی   هم 
سال  چهار  سه  این  در  من  و  کردیم  عرض  اجمااًل 
 » کردم  تکرار  را  تولید  مسئله ی  سال  شعار  در  اخیر 

01 /01 /1401
کاهش  اشتغال،  اصلی  کلید  تولید؛  که  آنجا  از 
تّورم و ایجاد ارزش پول مّلی است، در نتیجه »تولید 
حقیقتًا  کنیم.  تقویت  باید  را  ایرانی  کاالی  و  داخل 
اهّمّیت  ایرانی  کاالی  از  حمایت  مسئله ی  به  بایستی 
و  ضروری  کار  است،  واجب  کار  یک  این  بدهیم؛ 

02/03/1397  » است.  قطعی 

  رونمایی از سال 1401 با چهره جدیدی از تولید
مهم  شاخص  دو  با  جدید  سال  در  اقتصاد 
سوی  از  که  عنوانی  شد،  مطرح  کاربردی  عملیاتی، 
من  هم  »امسال  شد:  مطرح  این گونه  انقالب،  رهبر 
ی  الیه   یک  منتها  کنم.  مطرح  می  خواهم  را  تولید 
خواهم  می  را  تولید  از  جدید  چهره ی  یک  جدیدی 
مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو 
باشد،  اشتغال آفرین  اینکه  یکی  باشد:  خصوصیت 

دانش بنیان،  تولید  باشد.  دانش بنیان  اینکه  یکی 
 ، علمی  پیشرفتهای  و  جدید  دانش  دانش،  به  مّتکی 
29/12/1400 و تولیدی که اشتغال آفرین باشد. « 

بنیان چرا مهم است؟ تولید دانش    
اقتصادی  رقابت  میدان  در  می خواهیم  اگر  امروز 
اقتصاد  سمت  به  اینکه  جز  نداریم  راهی  شویم  پیروز 
چرخ دنده های  که  روزی  کنیم.  حرکت  دانش بنیان 
فرمان  و  جوان،تأثیر  نخبگان  دانش  و  فکر  از  اقتصاد 
دست  برتر  اقتصاد  به  که  است  روزی  آن روز  بگیرند، 
بلکه  داخل  در  فقط  نه  که  اقتصادی  یافت.  خواهیم 
قابل  جهانی  بازارهای  در  را  محصوالت  راحتی  به 

دانش بنیان  اقتصاد  با  هدف  این  و  نماید  می  رقابت 
موجب  سویی  از  بنیان  دانش  اقتصاد  است.  شدنی 
با  دیگر  سوی  از  و  شده  تولید  هزینه های  کاهش 
افزایش  را  محصوالت  کیفیت  وری،  بهره  و  نوآوری 
اثرات  دیگر  از  کند.  می  رقابت پذیر  را  محصوالت  و 
از  مصداقی  عنوان  به  بنیان  دانش  اقتصاد  مهم 
ساختارهای  به  وابستگی  عدم  مقاومتی،  اقتصاد 
در  خودکفایی  به  نیل  و  آن  های  تکانه  و  المللی  بین 

است. مختلف  های  زمینه 
  تهديدات فرا روی تحقق شعار سال

نخست  باید  شود  محقق  سال  شعار  اینکه  برای 
باید  که  اقدامی  از  دقیقی  شناسی  هدف  و  تعریف 
نسبت  بعدی  گام  در  و  باشیم  داشته  گیرد  صورت 
از  برای گذر  و  گاهی داشته  آ رو  پیش  آسیب های  به 

باشیم. داشته  برنامه  آنها 
تشريفاتی و  شعاری  ۱-برخورد 

یکی  سال  شعار  با  نمایشی  یا  تشریفاتی  مواجهه 
اشتغال  و  بنیان  دانش  "تولید،  کمین  در  خطرات  از 
همایشی  و  انگارانه  ساده  رفتارهای  است.  آفرین" 
مهم  آنچه  است؛  گذاری  نام  این  تهدید  نمایشی  و 
است عمل هر سازمان و ارکان و نهاد با هدف تحقق 
انقالب  رهبر  رو  این  از  است.  آفرین  دانش  تولید 
که  گفتم  را  این  هم  گذشته  »سال  که  کردند  تاکید 
کاغذهاِی  روی  حاال  اینکه  به  دوستان  نکنند  اکتفا 
این  بنویسند  گوناگون  هاِی  دستگاه  سربرگهاِی 
درست  تابلو  یک  که  کنید  فرض  مثاًل  یا  را  عبارت 
نیست.  کار  اینها  بزنند؛  مثاًل  خیابان  در  کنند 
این  روی  کلمه  واقعی  معنای  به  که  است  این  عمده 

29/12/1400  ». بشود  سیاستگذاری 
مالحظه و  مطالعه  بدون  اقدامات   -۲

گزارش  ارائه  نگاه  با  صرفا  و  سطحی  رفتارهای 
نهادینه  برای  دیگری  خطر  هم  خروجی  بدون  اما 
دیگر  عبارت  به  است،  آفرین  دانش  تولید  شدن 
نمایشی،  حرکات  به  اکتفا  و  بی عملی  که  همانقدر 
، حمایت  های  تبدیل خواهد شد  به ضد هدف خود 
دولتی بدون نگاه کالن و برنامه ریزی دقیق و صرف 
جایی  به  راه  نیز  سال  شعار  با  مواجهه  در  پول پاشی 
با  هایی  طرح  مختلف  دولتهای  در   « برد.  نخواهد 
در  را  بانکی  تسهیالت  که  داشتیم  گوناگون  های  نام 
برود؛  باال  تولید  اینکه  برای  بگذاریم  افراد  اختیار 
این  همه ی  بود؛  ناموّفق  طرحها  این  همه ی  تقریبًا 
بی مالحظه  و  کردن  پول پاشی  بود.  ناموّفق  طرحها 
]این[  باید  رسید؛  نخواهد  جایی  به  کردن  اقدام 
و  بگیرد  انجام  درست  و  مطالعه  و  دّقت  با  خیلی  کار 
زنجیره ای  صورت  به  دانش بنیان  شرکت های  فّعالّیت 

01/01/1401  ». بکند  پیدا  شکل 
بنیان! ۳- شركت های صوری دانش 

است  این  سال  شعار  تحقق  در  دیگر  مهم  نکته 
جعل  و  عنوان سازی  با  افراد  برخی  است  ممکن  که 
کنند،  استفاده  سوء  بنیان  دانش  مفهوم  از  واژه ها، 
و  سوداگری  مسیر  در  را  آنها  اعتبارات،  جذب  با  و 
معامالت کاذب خرج کنند، »البّته این ]کار[ موجب 
اسمش  و  کنیم  درست  شرکتی  یک  ما  که  نشود  این 
دانش بنیان  که  حالی  در  دانش بنیان،  بگذاریم  را 
]درست  دانش بنیان  شرکتهای  حقیقتًا  نه،  نباشد؛ 
را  کار  این  و  ما  مسئولین  کنند  هّمت  باید  شود[؛ 
عقب ترند،  که  بخشهایی  در  بخصوص  بدهند؛  انجام 
 01/01/1401  » کشاورزی...  بخش  همین  مثل 
خنثی  برای  کار  موّفق ترین  و  »بهترین  اینکه،  پایان 
تالش  -نه  واقعی  تالش  همین  تحریمها  کردن 
مّلی  تولید  تقویت  برای  واقعی-  تالش  شعاری؛ 

►   02/12/1400 است. 

نگاهی به اهمیت شعار سال ۱۴۰۱ و آسیب های آن؛ از پول پاشی تا تالش شعاری

● برخـــورد نمایشــی و تشریفـاتـی ممنـــوع   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017214 شماره  رأی  1ـ 
در  حسین  فرزند  نجفعلی  محمد  آقای   1400114430002000852
 60 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1964 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع 
قطعی  سند  طی  زمزم  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 )13055 الف  قم.)م   18 دفترخانه   1356/12/1 مورخ   34669 شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017474 شماره  رأی  2ـ 
در  محمد  فرزند  فیروزی  مجتبی  آقای   1400114430002001347
 67 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   2277/259/416 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع 

مالعلی  رضا  حمید  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 
 )13056 الف  522.)م  دفتر   533 صفحه  پور 

کالسه  پرونده  به  مربوط   139960330002015477 شماره  رأی   -3  
زیدآبادی   حسینی  محمود  سید  آقای   1395114430002000380
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  سیدکاظم   فرزند 
 1906 از  فرعی   13 شماره  ک  پال مترمربع   198/17 بمساحت  شده  بنا 
شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی 
 39196 شماره  قطعی  سند  و  قم   41 دفترخانه   95/9/17 مورخ   87354

 )13057 الف  قم.)م   20 دفترخانه   63/11/10 مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002016648 شماره  رأی   -4
در  محمود  فرزند  یوسفی  مریم  خانم   1399114430002002658
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
بخش  در  واقع  اصلی   2339 از  فرعی   184 شماره  ک  پال مترمربع    21/58
563.)م  دفتر   237 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو 

 )13058 الف 
گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه 
قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار 
به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم 
تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره 
صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و 
بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند 

قدس( و  )گویه 
 1401/01/15 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/01/30 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
 به موجب دستور فروش صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  که 
در شعبه 5 اجرای احکام مدنی به شماره 5/1400ج/630 ثبت گردیده خواهان 
علی عسکری خواندگان زهرا، حسین و اعظم عسکری مبنی بر فروش پالک ثبتی 

1646/95 اصلی بخش 2 قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.
مورخه   140002100007513712 شماره  ابالغیه  به  عطف  احتراماً 
در  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  اخذ  مورد  در   1400/08/09
شماره  پرونده  موضوع  مسکونی  منزل  باب  یک  ششدانگ  ارزیابی  خصوص 
140002920000187093 به بازدید از محل به نشانی قم – خیابان امام – سه راه 
خورشید – کوچه 63 - پالک 23 ، رفته و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می 

گردد:
الف- مشخصات ثبتی منزل احداثی:

عباس  دانگ   4 نام  به  اصلی   1646 از  فرعی   95 ثبتی  پالک  دارای  فوق  ملک 
میباشد. مترمربع   92 حدود  مساحت  به  و  اکبری  سنمبر  دانگ  دو  و  عسگری 

ب- مشخصات ساختمان مورد بازدید:

ساختمان ملک به صورت سه سقف شامل زیرزمین، اول و دوم می باشد. هر سه 
طبقه به صورت جداگانه شامل دو اتاق خواب، آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس 
و گاز مشترک. مساحت  انشعاب آب  و  برق  باشند. دارای سه کنتور  جداگانه می 
قدمت  و  سکنه  از  خالی  حاضر  حال  در  باشد.  می  مترمربع   60 حدود  طبقه  هر 
نمای  باشد.  می  نسبی  استحکام  دارای  ساختمان  است.  سال  پنجاه  حدود  بنا 
تصویری  آیفون  و  فاضالب  انشعاب  دارای  است.  قدیمی  سفید  سنگ  ساختمان 

میباشد.
نظریه کارشناس:

با توجه به شرح یاد شده فوق، موقعیت محل، بر، مساحت، کمیت و کیفیت ملک 
مورد بازدید و سایر عوامل موثر، در حال حاضر ارزش ششدانگ ملک فوق با در نظر 
گرفتن عرصه، اعیانی و همه موارد برابر با 27/000/000/000 )بیست و هفت 

میلیارد( ریال تعیین می گردد.
 10/15 الی   10 ساعت   1401/01/27 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان  قم،  آدرس  به  صبح 

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

نمایید. مراجعه  مزایده 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                  تلفن: 09184480402



◄     یک کارشناس آموزش گفت: جدا از درس چیزی که در آموزش 
مجازی لطمه خورده رابطه میان والدین و دانش آموزان است، مخصوصًا 
افت  ضررهای  و  کمبودها  بشود  روزی  می کنم  گمان  فرزند،  و  مادر 
آموزش در درس فارسی و ریاضی را جبران کرد، اما روابط مخدوش شده 
مانده  باقی  آن ها  برای  این دوران  مادر فرزند و خاطرات دردناکی که در 
را به سادگی نمی شود جبران کرد و می تواند برای این نسل پایدار بماند.

همه  است  قرار  شود  تمام  که   1401 نوروز  گودرزی:  مظاهر 
بوی  بار  اولین  برای  تا شاید  بروند  به مدرسه  از دو سال  بعد  دانش آموزان 
در  که  دانش آموزانی  شود،  عجین  فروردین  با  مهر  به جای  مدرسه  ماه 
تمام دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به جای میز و نیمکت پای تبلت 
در  آموزش  اگرچه  نشود؛  متوقف  آموزش  تا  نشستند  هوشمند  تلفن  و 
بود  به گونه ای  آن  کیفیت  اما  داد  ادامه  خود  به کار  مجازی  فضای  بستر 
که یک کارشناس می گوید: »برخی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی حتی 

نمی شناسند.« هم  را  الفبا  حروف 
مهارت های  آموزشی،  مهارت های  بر  عالوه  که  درحالی ست  این   
ارتباطی دانش آموزان از جمله کیفیت ارتباط آن ها با والدین شان به ویژه 

است. شده  مواجه  خدشه  با  به شدت  مادران 
نیستند بلد  جمله سازی  ابتدايی  دانش آموزان 

آموزش  امروز  تا   1398 ساِل  بهمِن  از  می کرد  فکر  کسی  کمتر  شاید 
مختلف  زمانی  بازه  در  و  فاصله  این  در  اگرچه  بکشد،  طول  مجازی 
دانش آموزان برای رفع مشکل به مدرسه مراجعه می کردند اما تقریبًا همه 
به نظر  که  اقدامی  شد،  پیگیری  مجازی  فضای  بستر  در  آموزشی  امور 
با شیوع ویروس کرونا چاره ای جز آن وجود نداشت  می رسد در مواجهه 
کرد.  وارد  دانش آموزان  سواد  به  جدی ای  آسیب های  بیچارگی  این  اما 
طوری که محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش می گوید: »طبق اعداد 
و ارقامی که یونسکو اعالم کرده همه کشورها بین 40 تا 70 درصد افت 
بیشتر  آموزش ها  این دوره  در  به ویژه در دوره دبستان،  آموزش داشتند، 
آمار  با  بخواهیم  اگر  را  آموزش ها  این  اما  است،  متمرکز  سوادآموزی  بر 
 50 باالی  حالت  خوشبینانه ترین  در  کنیم،  بررسی  ایران  درباره  یونسکو 

داشتیم.« آموزشی  افت  درصد 
»شرایط  می گوید:  ابتدایی  اول  پایه  معلم  خمامی،  زهرا  همچنین 
فارسی  مثاًل درس  افت کرده است،  این مدت  در  تحصیلی دانش آموزان 
درس  این  در  بگیرید،  درنظر  ابتدایی  دوران  درس  مهم ترین  به عنوان  را 
زبان آموزی مهم است، اما در دو فرآیند زبان آموزی یعنی صحبت کردن 
و شنیدن، در کالس های آنالین به شدت دچار نقص بودیم، در این دوران 
آن ها در  ما متوجه می شدیم  به مدرسه می آمدند  که گاهی دانش آموزان 
کالس  معلم های  هستند،  مشکل  دچار  کردن  صحبت  برای  جمله سازی 
نشناخته اند  خوب  را  الفبا  حروف  دانش آموزان  از  خیلی  می گویند  دوم 
گفت وگو  تدریس  فرآیند  در  وقتی  چراکه  نیستند،  بلد  سازی  جمله  و 
مواجه  جدی  مشکالت  با  مطمئنًا  دانش آموزان  زبان آموزی  شد  کمرنگ 

می شود.«
آسیبی كه آموزش مجازی به رابطه والدين و فرزندان زد

چیزهای  خیلی  مانند  دانش آموزان  برای  شده  ایجاد  تحصیلی  افت 
امکانات  میان  تفاوت  طوری که  دارد،  عدالت  با  وسیعی  نسبت  دیگر 
گذاشت.  تاثیر  گذشته  سال  دو  طی  آن ها  یادگیری  در  دانش آموز  هر 
ابتدایی را می شود به دو دسته تقسیم  نیک نژاد می گوید: »دانش آموزان 
کرد، بخشی از این ها شهرنشین و جزو طبقه متوسط به باال هستند، این 
اجازه  خانواده ها  یعنی  شدند،  پشتیبانی  خانواده های شان  توسط  گروه 
دانش آموزان  از  بخش  یک  اما  باشد.  شدید  خیلی  آموزشی  افت  ندادند 
به  کمک  برای  الزم  توان  و  سواد  آن ها  که  هستند  خانواده هایی  برای 
 80 تا  حتی  گروه  این  نداشتند،  را  خودشان  فرزندان  آموزشی  سطح 
برخی  طوری که  شدند،  مواجه  آموزشی  شدید  افت  با  درصد   90 الی 
را  الفبا  حروف  دانش آموزان شان  می گویند  ابتدایی  دوم  پایه  همکاران 

» . سند نمی شنا
خمامی هم معتقد است »افت آموزش در خانواده هایی که پدر و مادر 
داشتند  هوشمند  تلفن  به  شخصی  دسترسی  بچه ها  و  داشتند  سواد 
اما به همین نسبت وقتی خانواده ها کم سواد بودند و بچه ها  کمتر است 
بیشتر  تحصیلی  افت  شدت  نداشتند  شخصی  دسترسی  ارتباط  ابزار  به 

شد.«
دانش آموزان  تحصیلی  ضعف  کنار  در  خانواده  آموزش  مدرس  این 
به ویژه مادران  والدین  و  رابطه فرزند  به مخدوش شدن  با اشاره  ابتدایی، 
مجازی  آموزش  اول  »روزهای  می دهد:  ادامه  مجازی  آموزش  دوران  در 
هرچقدر  اما  می کردند،  توجه  بیشتر  آموزشی  فیلم های  به  دانش آموزان 
خسته  وضعیت  این  از  هم  دانش اموزان  خود  می رویم  سال  پایان  به 
کرد،  احساس  می شود  بچه ها  و  خانواده ها  در  را  دلزدگی  لذا  شدند، 
چیزی  درس  از  جدا  نیست،  تحمل  قابل  برای شان  دیگر  فضا  این  چون 
که از این وضعیت لطمه خورده رابطه میان والدین و دانش آموزان است، 
ضررهای  و  کمبودها  بشود  روزی  می کنم  گمان  فرزند،  و  مادر  مخصوصًا 
افت آموزش در درس فارسی و ریاضی را جبران کرد، اما روابط مخدوش 
باقی  آن ها  برای  دوران  این  در  که  دردناکی  خاطرات  و  فرزند  مادر  شده 
پایدار  مانده را به سادگی نمی شود جبران کرد و می تواند برای این نسل 

بماند.«
ارتباطی میان دانش آموزان افت مهارت های 

منظور  متوجه  کنیم  نگاه  خود  اطراف  به  ما  از  هرکدام  اگر  شاید 
با فرزندان شویم،  کارشناس آموزش درباره مخدوش شدن رابطه والدین 
فرآیند  در  روزه  هر  ارتباط  به دلیل  والدین  و  بچه ها  آن  در  که  وضعیتی 

این  در  حتی  و  می شوند  عصبانی  یکدیگر  دست  از  گاهی  یادگیری 
می شود،  گرفته  درنظر  دانش آموزان  برای  هم  روحی  یا  بدنی  تنبیه  بین 
واقعیت  این  موید  مجازی  فضای  در  دراین باره  متعدد  ویدیوهای  انتشار 
آموزش  از  دوری  معتقدند  کارشناسان  وضعیتی  چنین  درکنار  اما  است. 

نگیرند. یاد  را  زندگی  مهارت های  دانش آموزان  شده  سبب  حضوری 
مهارت های  برقراری  »ضعف  می گوید:  خمامی  زهرا  دراین باره 
آموزش  ضعف  از  بیشتر  خیلی  دانش آموزان  در  ارتباطی  و  اجتماعی 
در  را  شدن  داوطلب  مانند  اجتماعی  مهارت های  دانش آموز  یک  است، 
همکاری  چگونه  گروه ها  در  می شود  بلد  می گیرد،  یاد  تدریج  به  مدرسه 
را  کردن  آشتی  می کند  قهر  دوستش  با  وقتی  کند،  پیدا  دوست  یا  کند 
دانش آموزان  می گیرد،  یاد  را  گرفتن  قرض  و  دادن  قرض  می گیرد،  یاد 
حضور  از  بتوانند  تا  می گیرند  یاد  مدرسه  در  را  مادر  و  پدر  از  دور  زندگی 
پررنگ پدر و مادر چند ساعتی دور باشند، به نوعی دارند تمرین مستقل 
طول  در  دادیم،  دست  از  ما  را  مهارت ها  این  همه  اما  می کنند،  بودن 
و در همان ساعت های کم که دانش آموزان مدرسه می آمدند،  این مدت 
باالی سرشان  معلم می خواهند  از  دائم  و  بودند  آن ها مضطرب  از  خیلی 
باشند، چون در تمام این مدت مادر باالی سرشان بوده و دانش آموز فکر 
دانش آموز  بیفتد، چراکه  اتفاق  این  باید  در مدرسه هم همچنان  می کند 

دارد.« نیاز  تایید  به  مدام  و  ندارد  خودش  به  را  اعتماد  آن 
دیگر  بخش  »یک  می کند:  بیان  مسئله  به همین  اشاره  با  نیک نژاد 
کردن  آماده  نوشتن  و  خواندن  آموزِش  درکنار  مدارس  در  آموزش 
آموزش های  گسترش  یعنی  است،  آینده  زندگی  برای  دانش آموزان 
مهارتی، طوری که دانش آموزان بتوانند با یکدیگر و محیط اطراف ارتباط 
دروغ  بایستند،  زورگویی  جلوی  بزنند،  حرف  بتوانند  یا  کنند،  برقرار 
حقوق  از  می گیرند  یاد  بچه ها  مدرسه  در  دیگر،  مهارت های  و  نگویند 
خودشان دفاع کنند، یاد می گیرند که اگر به اندیشه و رفتار کسی توهین 
کردند ممکن است مورد بی توجهی قرار بگیرند، در مدرسه دوست شدن 
محروم  آموزش ها  این  از  ما  گذشته  سال  سه  دو  در  اما  می گیرند،  یاد  را 
بودیم، به ویژه برای دانش آموزان دبستانی، اگر آن ها در این سن نتوانند 
قابل  و  می شود  سخت  کمی  آینده شان  برای  بگیرند  یاد  را  مهارت  این 

نیست.« جبران 
 لزوم آموزش معلمان و والدين برای بازگشت به آموزش حضوری

ضعف  سبب  مجازی  آموزش  معتقدند  کارشناسان  آن طورکه 
مواردی  است،  شده  دانش آموزان  در  ارتباطی  و  آموزشی  مهارت های 
برنامه ریزی  آن  برای  باید  حضوری  آموزش  فردای  از  می رسد  به نظر  که 
آینده  سال های  برای  می رسد  »به نظر  می کند:  بیان  نیک نژاد  داشت، 
آموزش و پرورش با برنامه ریزی درست باید بخش زیادی از این آسیب ها 
دهد  انجام  مالی  و  روحی  حمایت های  معلم  از  کند،  جبران  را  ضررها  و 
دهند،  اختصاص  دانش آموزان  برای  بیشتری  وقت  بتوانند  معلم ها  تا 
برای  مدرسه ها  می دهند،  انجام  را  کار  این  معلم ها  از  بسیاری  که  گرچه 
داشته  رایگان  البته  و  فوق العاده  کالس های  بازماندند  که  دانش آموزانی 
باشند، البته شرایط آموزش و پرورش در کشور ما طوری هست که نباید 
دارد.« گفتن  جای  کردن  توصیه  برای  اما  داشت  آن ها  از  را  انتظار  این 
آموزش  اهمیت  به  بیشتر،  مداخله  ضرورت  به  اشاره  با  هم  خمامی 
می کند  اشاره  دانش آموزان  ارتباطی  مهارت های  جبران  برای  معلمان 
درون  از  که  پیشنهادهایی  به  نسبت  سال ها  »مسئوالن  می گوید:  و 
می بینیم  ما  که  چیزی  هستند،  بی توجه  می شود  مطرح  مدرسه ها 
آمدن کرونا  با  و حاال  آموزش در مدرسه ها است  تدریجی کیفیت  کاهش 
زمینه های  در  ما  داد  نشان  یعنی  شد،  عیان  نمی شود  دیده  هرآن چه 
هستیم؛  مشکل  دچار  آموزش  اولویت های  و  معلمان  آموزش  مانند 
به نظرم در این شرایط ضعف آموزشی دانش آموزان را با یک ارزیابی اولیه 
اما در خصوص ضعف  و وقت گذاشتن چند ماهه می شود بر طرف کرد، 
آموزش های  است،  معلمان  آموزش  به  نیاز  حتما  زندگی  مهارت های 
بگیرند  آموزش  باید  برگزار شود، معلم ها  روانشناس  نظر  زیر  کارگاهی که 
تا بتوانند مهارت هایی مانند جرأت ورزی، نه گفتن، و سایر مهارت هایی 
باید  ارائه کنند. از طرفی خانواده ها هم  نیاز دارند را  به آن ها  که بچه ها 
روابط  یا  دانش آموز  با  شده  ایجاد  وابستگی  بتوانند  تا  ببینند  آموزش 

► کنند.«    ترمیم  را  او  با  شده  مخدوش 
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بازگشایی ۱۴۰۰ مدرسه در استان و پایان دوگانه 
تحصیل حضوری یا مجازی؛

۲۸۰ هزار دانش آموز قمی
 به مدرسه رفتند

مدیر کل آموزش و پروش استان قم گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
از یک شنبه آموزش حضوری در 1400 مدرسه استان  با کرونا  مقابله 

قم آغاز می شود.
 رحیمی در جریان بازدید از فرآیند بازگشایی حضوری مدارس با اشاره 
به آماده سازی کلیه شرایط و مقدمات در استان قم برای حضوری شدن 
تعلیم و تربیت در مدارس گفت: از روز های گذشته پس از ابالغ دستور 
و  نواحی  مدیران  حضور  با  متعدی  جلسات  آموزش  حضوری  برگزاری 
الزم  تمهیدات  مدیران  همه  هماهنگی  با  تا  برگزارشد  مدارس  مدیران 

برای برگزاری حضوری آموزش مهیا شود.
از امروز آموزش  اینکه  بر  تاکید  با  مدیر کل آموزش و پروش استان قم 
اختیاری  حالت  دیگر  و  است  اجباری  درس  کالس های  در  حضوری 
در  آموزان  دانش  نداشتن  حضور  صورت  در  گفت:  است  شده  حذف 

می شود. لحاظ  غیبت  آموزان  دانش  برای  کالس ها 
رحیمی گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، 70 درصد دانش آموزان 
اعالم کرده اند که در 2 سال آموزش مجازی فهم و درک پایینی از درس 
از کرونا  از قبل  آنان بسیار کمتر  اند و کیفیت یادگیری  و مشق داشته 

بوده است.
آموزان  دانش  خوب  استقبال  از  قم  استان  پروش  و  آموزش  کل  مدیر 
برای برگزاری آموزش حضوری خبر داد و گفت: والدین هم با اطمینان 
کالس های  به  خود  فرزندان  اضطرابی  و  نگرانی  کمترین  بدون  خاطر 
حضوری بفرستند تا در زمان باقی مانده از آموزش، عقب ماندگی های 

آموزان جبران شود. دانش  تحصیلی 
در  آموز  دانش  هزار   280 حدود   1401  –  1400 تحصیلی  سال  در 
علم  مشغول  قم  استان  مدرسه   1400 در  مختلف  تحصیلی  پایه های 

هستند. آموزی 

آیت الله حسینی بوشهری: 
آموزش و پرورش با برنامه ریزی 

مناسب عقب ماندگی تحصیلی 
دانش آموزان را جبران کند

مناسب  برنامه ریزی  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
جمله  از  دانشجویان  و  دانش آموزان  افتادگی  عقب  جبران  جهت  در 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  تاکید  مورد  باید  که  است  موضوعاتی 

باشد. استان 
و  آموزش  مدیرکل  با  دیدار  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت الله 
پرورش استان که در سالن جلسات جامعه مدرسین برگزار شد اظهار 
با  حضوری  صورت  به  دروس  برقراری  و  مدارس  بازگشایی  داشت: 
رعایت امور بهداشتی و فاصله گذاری در تاریخ چهاردهم فروردین ماه 

است. مثبتی  اقدام 
برنامه ریزی  کرد:  تصریح  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
از  افتادگی دانش آموزان و دانشجویان  مناسب در جهت جبران عقب 
جمله موضوعاتی است که باید مورد تاکید اداره کل آموزش و پرورش 

باشد. استان 
کریم  قرآن  جای  چهار  در  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
کنار  در  تزکیه  کرد:  بیان  است  شده  مطرح  تزکیه  و  تعلیم  از  سخن 

است. برخوردار  زیادی  اهمیت  از  تربیت  و  تعلیم 
دست یابی  قابل  تعلیم  رهگذر  از  اینکه  با  تزکیه  گفت:  قم  جمعه  امام 
دارد،  تزکیه  اهمیت  از  نشان  این  و  است  شده  مقدم  تعلیم  بر  است 
دانش آموزان باید از لحاظ فرهنگی رشد پیدا کنند که بر اولیای خود 

بگذارند. تأثیر  نیز 
با  مستقیمی  ارتباط  کشور  آینده  اینکه  بیان  با  بوشهری  حسینی 
و  آموزش  کلیدی  نقش  داد:  ادامه  دارد  پرورش  و  آموزش  وضعیت 
و  آموزش  چقدر  هر  است،  توجه  قابل  کشور  تعالی  و  رشد  در  پرورش 
پرورش بالنده و به روزتر باشد، به همان تناسب آینده بهتری را شاهد 

بود. خواهیم 
جایگاه  ما  اسالمی  و  دینی  فرهنگ  در  معلم  کرد:  خاطرنشان  وی 
ُبِعثُت  ما  »إنَّ که  می فرمایند  اکرم)ص(   پیامبر  دارد  تأثیرگذاری  و  ویژه 

دارد. اسالم  در  تربیت  و  تعلیم  اهمیت  از  نشان  که  ما«  ُمَعلِّ

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به چند سوال درباره 
بازگشایی مدارس؛

 دانش آموزان عاداتی 
پیدا کردند که باید تغییر کنند

مدارس  در  حضوری  آموزش  برقراری  روند  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نظر  از  مدارس  سازی  آماده  گفت:  و  کرد  تشریح  را  فروردین   14 از 
در کالس  حضور  برای  نیز همگی  معلمان  است.  انجام شده  فیزیکی 

هستند. آماده  درس 
گفت:  خیرین  و  والدین  معلمان،  از  قدردانی  ضمن  نوری  یوسف 
معلمان، خانه خود را تبدیل به کالس درس کردند. اولیا ناگزیر بودند 
آماده سازی  در  نیز  خیرین  و  کنند  رسیدگی  دانش آموزان  تکالیف  به 
کمک  برخوردار  کمتر  مناطق  در  دانش آموزی  تبلت  تأمین  و  مدارس 

کردند.
کنم.  می  تشکر  نیز  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  از  افزود:  وی 
به  محروم  مناطق  در  حضوری  صورت  به  جهادی  گروه های 
راه اندازی  با  نیز  اول  همراه  اپراتور  کردند.  می  تدریس  دانش آموزان 
شبکه آموزشی شاد، برای آموزش دانش آموزان کمک کردند. از دولت 
امروز  تا  کردند  فراهم  را  واکسیناسیون  امکان  که  بهداشت  وزارت  و 
می کنم. قدردانی  نیز  شوند  واکسینه  معلمان  و  دانش آموزان  اکثر 

نیز  عذرخواهی  چند  است  الزم  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تکلیف  بار  از  بخشی  و  شدند  اذیت  مدت  این  در  اولیا  باشم.  داشته 
به  را  خودشان  خانه  نیز  معلمان  افتاد؛  آنها  عهده  بر  دانش آموزان 
همچنین  گذشتند.  خود  فرزندان  از  و  کردند  تبدیل  درس  کالس  
نداشتن  و  ارتباطی  محدودیت  دلیل  به  که  بودند  دانش آموزانی 
این راستا  البته در  از تحصیل شدند که  بازمانده  الکترونیکی،  وسایل 

کردیم. اتخاذ  آنها  برای  را  تدابیری 
 14 از  مدارس  در  حضوری  آموزش  برقراری  روند  به  ادامه  در  نوری 
فروردین اشاره کرد و گفت: آموزش مجازی مکمل است، اما آموزش 
زمینه  این  در  نیز  بخشنامه ای  است.  کامل  آموزش  یک  حضوری، 
ابالغ شده است. تمام مراحل بازگشایی در این بخشنامه قید شده و 
یک  هراستان  برای  و  برگزار  مختلف  های  استان  با  متعددی  جلسات 

است. شده  تعیین  معین  استان 
واکسیناسیون  مدارس  بازگشایی  الزامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
بوده است گفت: تزریق دز اول در فرهنگیان به 95 درصد، تزریق دز 
دوم به 90 درصد و تزریق دز سوم به 51 درصد رسیده است. در میان 
دانش آموزان 12 تا 18 ساله نیز 92 درصد دز اول و 80 درصد دز دوم 
موضوع  علت  همین  به  ندارند.  سوم  دز  تزریق  و  اند  کرده  دریافت  را 

به تصویب رسید. حضوری شدن مدارس جدی شد و 
را  یادگیری  افت  از  ناشی  خالء  بتوانیم  آنکه  برای  گفت:  نوری 
برای  و  می کنیم  استفاده  مکمل  عنوان  به  شاد  شبکه  از  کنیم  جبران 
انجام  آنها  شناسایی  امر  که  کرونا  واسطه  به  تحصیل  از  بازماندگان 
شده، تمهیداتی را فراهم کرده ایم و برنامه های جبرانی از بهمن ماه 

است. برگزاری  حال  در  آنها  برای  گذشته  سال 
افزایش  احتمال  درباره  که  مباحثی  پیرامون  پرسشی  به  درپاسخ  وی 
سال  افزایش  گفت:  بود  شده  مطرح  تحصیلی  سال  به  ماه  یک 
تحصیلی در چندجای قانون مطرح شده است. برنامه درسی ملی که 
زمان  که  قوانین است  این  از جمله  است  بنیادین  زیرنظام سندتحول 
تحصیل را مشخص کرده است. در سال 1376 نیز  مجلس زمان کلی 
تحصیل دانش آموزان را در قالب قانونی تعیین و اعالم کرده است که 
بر اساس آن اتمام سال تحصیلی، پایان اردیبهشت است و امتحانات 

برگزار می شود. ماه  خرداد 
پرورش  و  آموزش  شوراهای  قانون  در  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
طریق  از  باید  که  است  منعطف  و  اند  گذاشته  باز  را  آموزش  زمان  نیز 
مصوبه  باید  رسد  می  نظر  به  کلی  طور  به  اما  باشد.  شورا  مصوبه 
مجلس را برای تغییر زمان آموزش بگیریم. پیش از این بررسی هایی 
از طریق شورای عالی آموزش و پرورش انجام شده است، اما هنوز به 
اقداماتی  چه  باید  و  است  میزان  چه  نیاز  این  که  نرسیدیم  نتیجه  این 
و  حضوری  آموزش  با  که  است  این  بر  ما  تالش  فعال  دهیم.  انجام 
آموزان هم  را جبران کنیم. دانش  این خالها  از سامانه شاد  استفاده 

داشت. خواهند  مضاعفی  تالش 
مبارک  ماه  با  تحصیلی  سال  پایانی  ماه  یک  همزمانی  درباره  وی 
رمضان و اینکه تغییر در ساعات برگزاری کالس ها درنظر گرفته شده 
کنند  می  کار  به  شروع  صبح   7:30 ساعت  از  مدارس  گفت:  است؟ 
و  ایاب  دلیل عدم هماهنگی سرویس های  به  اول  روزهای  نظرم  به  و 
از  الزم  تدابیر  خواستیم  که  باشیم  رو  روبه  جزیی  اشکاالت  با  ذهاب 

شود. اتخاذ  معین  های  سرویس  طریق 
اولیا  میدهم،  حق  جامعه  به  گفت:  خاتمه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آموز  دانش  ولی  هم  من  باشند،  داشته  هایی  نگرانی  است  ممکن 
ستاد  مصوبه  اساس  بر  ما  شد  تاکید  قبال  که  همانطور  اما  هستم؛ 
کرونا عمل کرده و تمهید مقدمات انجام شده و سامانه نظام مراقبت 
آموزی مبتال شود رصد  اگر دانش  و  کرونا هم در دست مدیران است 

کنند. می 

یک کارشناس: افت آموزشی جبران می شود اما روابط مخدوش شده والدین با فرزندان نه

بحران آموزش غیرحضوری؛ وقتی دانش آموزان 
حروف الفبا را نمی شناسند

خبـرخبـر
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◄     مدیر مرکز فرهنگی افق مزار مقدس شیخان 
 50 از  بیش  امسال،  نوروز  تعطیالت  در  گفت:  قم 
برپا شده  از غرفه های مختلف خیمه معرفت  نفر  هزار 
بهره مند  آن  خدمات  از  و  کرده  بازدید  مکان  این  در 

شده اند.
امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  خویی  مهدی  حجت االسالم  قم،  استان  خیریه 
بهاری  آرامش  طرح  معرفت  خیمه  برپایی  به  اشاره 
بعد  کرد:  اظهار   1401 نوروز  طی  شیخان  مزار  در 
آرامش  طرح  کرونا،  شیوع  خاطر  به  که  سال  دو  از 
امسال  بود،  همراه  فراوان  محدودیت های  با  بهاری 
خیمه  به  مربوط  غرفه های  و  داشتیم  ویژه ای  برنامه 
با حضور حداکثری  و  معرفت شیخان همانند گذشته 
خیمه  این  از  استقبال  افزود:  وی  شد.  برپا  مبلغان 
با حرم مطهر حضرت  به خاطر مجاورت مزار شیخان 
قم،  شهر  مرکز  در  داشتن  قرار  و  معصومه)س( 
از  نفر  هزار   5 تا   4 روزانه  که  نحوی  به  بود  چشمگیر 

می کردند. بازدید  آن 
اشاره  با  شیخان  مقدس  مزار  افق  مرکز  مدیر 
کرد:  عنوان  مکان  این  در  شده  برپا  غرفه های  به 
فرهنگ  ترویج  هدف  با  باشیم  واقف  همه  ایستگاه 
کودک  غرفه  آزاد،  حجت االسالم  حضور  با  وقف 
غرفه  فاطمی تبار،  حجت االسالم  حضور  با  آسمانی 

غزالی،  حجت االسالم  حضور  با  بهشتی  نوجوان 
با کرسی تالوت  دارم همراه  را دوست  قرآن  غرفه من 
هدف  با  زائر  غرفه  و   رضائی  حجت االسالم  حضور  با 
مزار  ستارگان  و  قم  شاخص  امامزادگان  معرفی 
ائمه،  اصحاب  شناخت  محوریت  با  شیخان  مقدس 
واقفان  و  ایران  مشاهیر  شاخص،  شهدای  و  علما 
جمله  از  نوری،  حجت االسالم  حضور  با  خیراندیش 

هستند. غرفه ها  این 
حضور  با  تبیین  جهاد  غرفه  داد:  ادامه  وی 
رسانه ای  چند  سخنرانی  طاهری،  حجت االسالم 
مشاوره  غرفه  شعاع،  انجم  حجت االسالم  اجرای  با 
علی،  مانده  حجت االسالم  حضور  با  خانواده 
حجت االسالم  حضور  با  برادران  ویژه  احکام  ایستگاه 
حضور  با  خواهران  ویژه  احکام  ایستگاه  و  حق بین 
مزار  معرفت  خیمه  دیگر  بخش های  گرجی،  استاد 

می دهند. تشکیل  را  شیخان  مقدس 
معرفت  خیمه  رسمی  فعالیت  کرد:  تصریح  خویی 
تا  و  شده  آغاز  گذشته  سال  اسفندماه   29 از  شیخان 

دارد. ادامه  نوروزی  تعطیالت  پایان 
از  گفت:  شیخان  مقدس  مزار  افق  مرکز  مدیر 
هزار   50 از  بیش  تاکنون،  خیمه  این  فعالیت  ابتدای 
نفر از غرفه های مختلف آن بازدید کرده و از خدمات 

► شده اند.    بهره مند  خیمه  فرهنگی 
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ضربی  سقف  بزرگترین  عنوان  به  قم  تیمچه       ◄
به   که  است  ایرانی  معماری  و  هنر  شاهکار  و  جهان 
است. رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  عنوان 
تاریخی  اثر   360 میان  از  سورکی:  بخشی  مهدی 
ارزشمند  آثار  از  یکی  قم،  مقدس  شهر  در  موجود 
از  که  حاضر  عصر  اسالمی  و  ایرانی  معماری 
به  نیز  قم  شهر  گردشگری  جاذبه های  برجسته ترین 
است  قم  بزرگ  تیمچه  نواز  چشم  بنای  می رود،  شمار 
توسط  که  می گردد  باز  قاجار  دوره  به  آن  قدمت  که 
سال  در  قمی  حسن  استاد  دوران  آن  برجسته  معمار 
1301 طراحی و بنا شده که به معمار باشی قمی نیز 

داشت. شهرت 
محمد  سید  حاج  نام  به  شخصی  شده  گفته 
طباطبایی که از تجار بزرگ فرش قم در آن عصر بوده، 
این بازار را بنا کرده است و نهادینه شدن تجارت فرش 
و  شده  قم  در  محصول  این  رونق  موجب  بازار  این  در 
شاید همین امر سبب گردید تا پس از گذشت سالیان، 
تبدیل  کشور  در  قطبی  به  امروز  قم  دستبافت  فرش 

شود.
تیمچه قم دو بخش اصلی تیمچه و سرا دارد

تیمچه موجود  از سه  یکی  این شاهکار معماری که 
در شهر قم بوده را بزرگترین سقف ضربی ایران و جهان 
سرا  و  تیمچه  اصلی  بخش  دو  قم  تیمچه  نهادند.  نام 
و  حجره ها  و  صحن  فضای  تیمچه،  بخش  در  که  دارد 
برای  جمله  از  مختلفی  کارگاه های  نیز  سرا  بخش  در 

دارد. قرار  فرش  رفوگری 
می شویم  وارد  که  نو  بازار  راسته  شمال  سمت  از 
می خورد  چشم  به  قدیمی  و  چوبی  بزرگ  درب  یک 
به سمت  را  ما  و  است  بنای شکوهمند  این  ورودی  که 
آنکه مساحتی 380 متری دارد هدایت  صحن مرکزی 
به  فرهنگی  میراث  تابلوی  درب  این  باالی  می کند، 
را  آن  قدمت  و  ثبت  شماره  اثر،  نام  که  می خورد  چشم 
نوشته"  نیز  آن  زیر  و  می شود  یادآور  بازدیدکننده ها  به 
قانونی  پیگرد  مجوز  بدون  تصرف  و  دخل  هرگونه 
طاق  سه  بریم  می  باال  که  را  سر  داشت"،  خواهد 
گنبدی شکل با ابهت خیره کننده اش، با گچ بری های 

را  انسان  نظیرش  کم  مقرنس های  و  برانگیز  تحسین 
می کند. معماری  هنر  مجذوب 

طول سقف تیمچه 28 متر است
است  چشمه  سه  اصطالحًا  قم  بزرگ  تیمچه  سقف 
که بخش وسط و مرکزی آن دهانه ای به طول 15 متر 
و در ارتفاع 15 متری از کف آن قرار دارد و در مجموع 
طول سقف تیمچه 28 متر است؛ آن هم بدون ستون 
که نشان از محاسبه گری دقیق و مهارت باالی طراح و 
سازنده آن دارد که باید به هنر و همت او دست مریزاد 

گفت.
بنا  از جنبه هنر معماری، وسعت  این سازه قدیمی 
تاریخی  بناهای  جمله  از  آن  در  رفته  کار  به  تزئینات  و 
کاری های  شمسه  که  می رود  شمار  به  فرد  منحصربه 
آجری با اسلوب رسمی بندی، یزدی بندی و همچنین 
طبقات  شده  چینی  گره  ارسی  پنجره های  و  درب 
از  شمالی  جبهه  نمای  گچی  مقرنس های  و  فوقانی 

می شود. محسوب  بنا  تزئینات  برجسته ترین 
است  حجره  طبقه  دو  شامل  تیمچه  مرکزی  صحن 

که در طبقه همکف آن 27 حجره و دکان قرار دارد که 
محل  و  است  بازار  تشکیل دهنده  بخش  کوچک ترین 
به  بیشتر  که  حجره   15 نیز  فوقانی  طبقه  در  و  کسب 
عنوان دفاتر حساب و کتاب حجره است قرار دارد تا در 
مجموع، فرش دستبافت و ابریشم قم را به مخاطبانش 

کنند. عرضه 
ثبت تیمچه قم به عنوان یکی از آثار ملی ایران

مرداد   11 تاریخ  در  نواز  چشم  معماری  اثر  این 
1376 با شماره ثبت 1902 به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است و در سال 1398 نیز که در 
اثر بارندگی ، یکی از طاق های پوششی تیمچه قم دچار 

شد. مرمت  بود  شده  آسیب 
این اثر تاریخی در قم در طول سال به خصوص در 
به معماری  ایام نوروز میزبان گردشگران و عالقمندان 
و هنر است و گردشگران خارجی نیز اشتیاق بسیاری 
شهر  به  سفر  در  و  دارند  معماری  اثر  این  دیدن  برای 
اصلی  اماکن  از  یکی  عنوان  به  تیمچه  از  قم  مقدس 
برای بازدید در برنامه خود قرار می دهند./ مهر قم   ►

● تیمچه قم بزرگترین سقف ضربی جهان و شاهکار هنر و معماری ایرانی   ●
مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱5 قم:

تلفات رانندگی در قم ۴۳ درصد 
کاهش یافت 

و فوریت های پزشکی قم  روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث  مسئول 
گفت: نوروز امسال در مقایسه با نوروز پارسال، تلفات رانندگی در این 

یافته است. استان 43 درصد کاهش 
تا  گذشته  سال  اسفندماه   25 از  افزود:  گفتگویی،  در  عبدی  مسعود 
سال  نوروز  مشابه  مدت  در  و  نفر  چهار  جاری،  فروردین ماه  سیزدهم 

باختند. جان  قم  استان  ترافیکی  حوادث  در  نفر  هفت  نیز  گذشته 
اورژانس  با مرکز  این مدت 14 هزار و 779 تماس  وی اضافه کرد: در 

ماموریت شد.  168 و  پنج هزار  انجام  به  و منجر  برقرار  قم   115
هزار  چهار  به   115 اورژانس  کارشناسان  امدادرسانی  به  اشاره  با  وی 
و 662 بیمار و مصدوم، ادامه داد: در این مدت 922 حادثه ترافیکی 

داد. رخ  262 جاده ای  و  660 شهری  شامل 
که  شدند  مصدوم  نفر   267 و  هزار  یک  مدت  دراین  کرد:  بیان  عبدی 
447 مصدوم به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و 820 نفر نیز با 

درمان شدند. درمانی  مراکز  به  انتقال 
اورژانس 115 استان قم دارای22 پایگاه شهری، 18 پایگاه جاده ای، 
موتورالنس،  دستگاه   10 آمبوالنس،  دستگاه   61 هوایی،  پایگاه  یک 
نیروی   270 با  بالگرد  فروند  یک  و  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  یک 

است. انسانی 

کشف 110 کیلوگرم گوشت قرمز 
منجمد تنظیم بازار در یک مرکز 

توزیع گوشت در قم 

گفت:  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
توزیع  مرکز  یک  از  بازار  تنظیم  منجمد  قرمز  گوشت  کیلوگرم   110

شد. کشف  بازار  تنظیم  گوشت 
راستای اجرای  ایسنا عنوان کرد: در  با  وگو  موسی محمدی در گفت 
مصرف  حقوق  از  حمایت  و  نوروز  عید  تعطیالت  ویژه  کشیک  طرح 
رئیس  حضور  با  قم  حکومتی  تعزیرات  مشترک  گشت  طی  کنندگان، 
شعبه سیار این اداره کل و بازرسان سازمان های صمت و دامپزشکی 
کاالهای  توزیع  رصد  پیرو  اقتصادی  امنیت  پلیس  مأمورین  همراه  به 
اساسی یک مرکز توزیع گوشت تنظیم بازار در شهرک پردسیان مقدار 
 4,200 )ارز  وارداتی  بازار  تنظیم  منجمد  قرمز  گوشت  کیلوگرم   110
نگهداری شده  نامناسب  و محیط  تومان( که در شرایط غیربهداشتی 

بوده کشف شد. ریال  میلیون  پنجاه  و  بر یکصد  بالغ  ارزش  به  و 
 وی ادامه داد: با دستور رئیس  شعبه سیار حاضر در صحنه، تمامی 
توسط  وارداتی  بازار  تنظیم  منجمد  قرمز  گوشت  کیلوگرم   110 این 

شد. معدوم  استان  دامپزشکی  سازمان  بازرسان 
خاطر  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
انجماد  رفع  یا  و   کردن  دیفراست  از  پس  مذکور  واحد  کرد:   نشان 
آزاد  نرخ  به  آن  فروش  به  نسبت  خانوار،  سهمیه  منجمد  قرمز  گوشت 
از  خارج  عرضه  و  تقلب  تخلف  گزارش  راستا  این  در  که  کرده  اقدام 
و رسیدگی  قانون  اعمال  تنظیم و جهت  این واحد صنفی  برای  شبکه 

شد. ارسال  قم  حکومتی  تعزیرات  به 
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1357/11/24( و وراث مرحوم غالمرضا احمد زاده فرزند حسن شماره شناسنامه 487 )ایوب احمدزاده شماره ملی: 
0382641671 متولد: 1361/04/01 ، ابوالفضل احمدزاده شماره ملی: 0370110536 متولد: 1368/05/27 
 442/344 بانکی  به استناد قرارداد  اباد لک ها  بانک کشاورزی شعبه حاجی  ابالغ می گردد که   )  1363/05/01  ،
علیه: آقای حمید سعادتمند )وام گیرنده( و مرحوم غالمرضا احمدزاده )ضامن( و مرحوم محمد سعادتمند )ضامن( با 
موضوع الزم االجرای 87/165/793 تا مورخه 1385/8/9 )که خسارت روزانه از تاریخ فوق وفق مقررات به آن اضافه 
می گردد( طی کالسه 8500176 در این اداره تشکیل شده است و پالک ثبتی 35/201 اصلی بخش 4 قم متعلق به 
اقای حمید سعادتمند بازداشت گردیده است و پرونده در مرحله ارزیابی می باشد. و پس از ارزیابی به مزایده گذاشته 
گهی دیگری جز ارزیابی و مزایده منتشر نخواهد شد.)م الف 15091( گهی فقط یک بار منتشر و آ خواهد شد. این آ
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شناسه   1391/03/21 ایجاد:  تاریخ   3044 ثبت:  شماره  قم  شیر  سحر  دامپروری  تعاونی  شرکت  به  وسیله  بدین 
کالسه  پرونده  بدهکار  طاهریان(  مهرانگیز  و  قمی  طاهری  اصغر  علی  آقایان  نمایندگی  )با   10860978610 ملی: 
اید  نگردیده  شناخته  پست  مامور  گزارش  برابر  که   140002918 بایگانی  شماره  به   140004030011002774/1
تعاونی  آذر قم و علیه شرکت  بانک کشاورزی شعبه  له   140002918 پرونده اجرایی کالسه  به موجب  ابالغ می گردد 
پالک  دادگستری  رسمی  کارشناسان   1401/1/11 و   1400/10/12 مورخ  گزارش  طبق  قم  شیر  سحر  دامپروری 
ثبتی 57 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از باقیمانده 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش: 4 قم، واقع در قم 
C با کد پستی 3747174968  جاده جنت اباد شهرک لبن – چهارراه اول سمت چپ فرعی اول سمت چپ واحد 1 – 
با در  مورد وثیقه سند رهنی شماره 5866 مورخ 1392/08/18 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 75 شهر قم 
ریال   14/764/700/997 مبلغ  به  جمعا  برداری  بهره  پروانه  االمتیاز  حق  و  انشعابات  و  اعیان  و  عرصه  گرفتن  نظر 
مدت  ظرف  را  خود  کتبی  اعتراض  باشید،  می  معترض  مذکور  پالک  ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه  لذا  گردیده.  ارزیابی 
مبلغ  به  نظر  تجدید  کارشناسی  نفره  سه  هیئت  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه  به  اخطاریه  این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج 
بانک  نزد   0101787004006 شماره  به  قم  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  حساب  به  ریال   108/780/000
بانکی  فیش  فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنًا  نمایید.  تسلیم  اداره  این  به  را  واریزی  فیش  و  واریز  ملی 
اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   18 ماده  طبق  لذا  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  باشد  تجدیدنظر  کارشناس  دستمزد 
گهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات  انتشار آ اعتراض شما بدون  و در صورت عدم  ابالغ می گردد  رسمی بشما 
بایست  می  شونده  ابالغ  اجرا  نامه  آئین  اصالحی   18 ماده  طبق  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  تعقیب  شما  علیه 
مسوولیت  و  شد  خواهد  انجام  سامانه  آن  طریق  از  ابالغها  کلیه  و  نمائید  اقدام  ثنا  سامانه  در  نام  ثبت  به  نسبت  سریعا 

)15049 الف  )م  بود.  بر عهده شما خواهد  ها  اخطاریه  و  اوراق  ابالغ  و عدم  نام  ثبت  عدم 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   19 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  1400/ج533/4ثبت  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   4 شعبه  در 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  کاویانی  کمیل  علیه  حسنی  حمید  له 
514/329/268ریال  و  له  محکوم  حق  در  ریال   10/287/385/356
رقیه  و  کاویانی  رشید  ثالث)محمد  شخص  دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
1699فرعی  ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  شیر(در  عجب  زاد  نیک 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم  یک  بخش  10600اصلی  از 
مشاع  67/242سهم  135مقدار  مواد51و  است.ضمناحسب  نموده  ارزیابی 
3/381سهم  مقدار  به(و  محکوم  فوق)بابت  پالک  دانگ  شش  از240سهم 
خواهد  فروش  االجرا(به  حق  )بابت  فوق  پالک  دانگ  شش  از240سهم  مشاع 
شماره140002100010044007وشماره  ابالغیه  به  رسید.احترامادرپاسخ 
بایگانی0000533مورخ1/10/11 پرونده14000292000618979وشماره 

اپارتمانی مسکونی خانم  400ارجاعی از ان شعبه محترم مبنی بر ارزیابی واحد 
رقیه نیک زاد عجبشیر و اقای محمد رشید کاویانی به ادرس قم_ساالریه_خیابان 

معیت  در  که   10 5_واحد  ارین_طبقه  نسترن_مجتمع  خیابان  بهشت_نبش 
مالکین از محل معرفی شده بازدید به عمل امد و ضمن برسی های الزم گزارش 
مورد  اپارتمانی  واحد  ثبتی  میگردد.مشخصات  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی 
بازدید:ملک موصوف شش دانگ عرصه و اعیان به پالک ثبتی 579/11699فرعی 
ثبت 128584دفتر 661صفحه 378واقع در بخش  به شماره  از 10600 اصلی 
اعیانی  الف/16سال88با  0349484سری  مالکیت  دفترچه  شماره  به  قم  یک 
با سهم  به مالکیت خانم رقیه نیک زاد عجب شیر  به مساحت 155/11مترمربع 
3دانگ مشاع و اقای محمد رشید کاویانی با سهم 3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه 
و اعیان به ثبت رسیده است.مشخصات اعیانی واحد اپارتمانی مورد بازدید:ملک 
6 طبقه  کاربرد مسکونی در  نمابا  دارای  دوبر  به صورت جنوبی شمالی  موصوف 
مسکونی  واحد  یک  همکف  از  قسمتی  و  زمین  زیر  که  همکف  زمینو  زیر  روی 
واحد   5 طبقه  در  نظر  مورد  واحد  که  13واحد  جمعا  و  2واحد  دارای  هرطبقه  و 
خواب  به  دسترسی  جهت  راهرو  دیواری  کمد  با  خواب   2 دارای  و  شده  10واقع 
ها و سرویس بهداشتی حال خصوصی سالن تراس که پوشش بدنه از سرامیک و 
کف سنگ نور پردازی از رنگ و کف ها سرامیک و پارکت و پوشش بدنه سرویس 

ها و اشپزخانه کاشی و  واحد دارای ایفون تصویری و جنس درب و پنجره ها یو 
پی وی سی  با شیشه دوجداره و جنس درب ها ی داخلی اچ دی اف و سیستم 
سرمایش و گرمایش  داک اسپیلیت و پوشش بدنه کریدور و سرویس پله به ارتفاع 
40 سانتی متر سنگ و الباقی پتینه و سقف کنتکس و کف و پله سرویس پله سنگ 
دارای نرده اهنی و دیوار های پارکینگ ها و البی و دیوارهای حیاط  و کف و نمای 
ساختمان و رمپ ورودی به پارکینگ از سنگ و سقف رویه گچ و واحد دارای یک 
انشعاب برق و اب و گاز میباشد. در ضمن واحد دارای یک انشعاب برق و اب و گاز 
میباشد . درضمن واحد دارای پارکینگ قطعه25و انباری قطعه 23تفکیکی واقع 
در زیرزمین میباشد. در ضمن مالک خانم رقیه نیک زاد عجبشیر و محمد رشید 
کاویانی در واحد اپارتمانی ارزیابی شده سکونت دارند. نظریه کارشناسی:ارزش 
میزان  کاربری  محلی  موقعیت  به  توجه  با  نظر  مورد  اپارتمان  واحد  ششدانگ 
کیفیت  و  کمیت  ساخت  سال  شوارع  ها  واحد  و  طبقات  تعداد  احداثی  اعیان 
دیون  گرفتن  درنظر  بدون  و  گذاری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  دیگر  اجراو  در 
پنجاه  میلیاردو ششصدو  نهایی36/500/000/000)سه  به مبلغ  و غیرو  دولتی 
تاریخ  الذکر در  و اعالم میگردد.مقررگردید موارد فوق  تومان تمام(تعیین  میلیون 

جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  1401/01/27ساعت9/15الی9/30صبح 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
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 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
نام خود شخص باشد همراه داشته  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

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

● بازدید بیش از 50 هزار نفر از خیمه معرفت مزار شیخان قم    ●



گفت:  قم  علمیه  حوزه  پژوهشگر  و  مدرس       ◄
در  رهبری  معظم  مقام  مطالبه  به  عمل  و  تبیین  جهاد 
اقدام  نیازمند  دیگری  چیز  هر  از  بیش  خصوص،  این 

است عمل  و 
منش  طباطبایی  سیدمحمدحسین  االسالم  حجت 
عدم  که  این  بیان  با  قم  در  شبستان  با  گفتگو  در 
از  استکبارستیزی  مساله  نفی  و  استکبار  از  تبعیت 
جهاد  به  نسبت  اهتمام  های  بایسته  و  مقدمات  جمله 
انقالب  حکیم  و  فرزانه  رهبر  تاکید  است،گفت:  تبیین 
ضرورت  و  اهمیت  بر  ای  رسانه  و  فرهنگی  مقوالت  در 
با  که  است  خاطر  این  به  انقالبی،  روحیه  و  بصیرت 
بصیرت  و  بینش  سو  آن  از  و  انقالبی  روحیه  داشتن 
و  با شگردها  توان  انقالبی است که می  و  دینی  باالی 
شیوه های دشمن آشنا شد و در وهله بعد به مقابله با 

پرداخت. ها  آن 

این  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  پژوهشگر  و  مدرس   
اعتقادات،  دیگری  چیز  هر  از  بیش  دشمن  امروز  که 
است،  رفته  نشانه  را  ما  مردم  زندگی  سبک  و  باورها 
افزود: هدف دشمن این است که با ابزار هنر و رسانه، 
و  با فرهنگ غربی  نوع رفتار ما مطابق  و  سبک زندگی 
باورها  البته آن ها  این قضیه  از  آمریکایی شود و پیش 
و  فرهنگی  استحاله  با  و  اند  رفته  نشانه  را  ما  عقائد  و 
تخریب باورهای دینی و ایمانی ما می خواهند به این 

کنند. پیدا  دست  شوم  هدف 
نکته  تبیین،  جهاد  بحث  در  گفت:  همچنین  وی 
این  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که حتمًا  بسیار مهمی 
به  نیاز  دیگری  چیز  هر  از  بیش  تبیین  جهاد  که  است 
این که به صرف شعار و حرف و  نه  اقدام و عمل دارد 
کار  اصل  از  و  شده  بسنده  گذاشتن  همایش  و  بیانیه 

بمانیم. غافل 

کرد:  خاطرنشان  حوزوی  پژوهشگر  و  محقق  این 
جهاد  فرمودند  نیز  رهبری  معظم  مقام  که  طور  همان 
معظم  وقتی  و  است  قطعی  و  فوری  فریضه  یک  تبیین 
کنند،  می  استفاده  راستا  این  در  جهاد  عنوان  از  له 
عادی  روال  در  که  است  آن  دهنده  نشان  مساله  این 
نمی توان به تحقق این مساله کمک کرد بلکه نیازمند 
اندیشه، روحیه و عمل مجاهدانه در این راستا هستیم.
نباید  اراده ها، ما  بر این که در جنگ  تأکید  با   وی 
ابراز  شویم،  غافل  تبیین  جهاد  ضرورت  و  اهمیت  از 
داشت: یکی از مهم ترین الزامات در راستای موفقیت 
فعالیت  و  همبستگی   ، همدلی  لزوم  تبیین،  جهاد  در 
اسالمی  انقالب  به  مندان  عالقه  بین  در  ای  جبهه 
است و این که به معنای واقعی کلمه، شاهد هم افزایی 
شایسته  نحو  به  موجود  های  ظرفیت  کلیه  از  و  باشیم 

► نماییم.     استفاده 
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مّلت  یک  برای  مّلی  »قدرت      ◄
اگر چنانچه  یعنی یک مّلت  حیاتی است؛ 
باشد،  سرافراز  باشد،  مستقل  بخواهد 
خودش  میل  به  خودش  حیاتی  منابع  از 
رأی  کند،  استفاده  خودش  سود  به  و 
به  خودش  اساسی  مسائل  در  را  خودش 
این  رأی  از  پیروی  به  مجبور  و  ببندد  کار 
بیگانگان  طمع ورزی  نگران  نباشد،  آن  و 
زندگی  لرز  و  ترس  در  همیشه  نباشد، 
قوی  باید  کند؟  کار  چه  باید  نکند، 
قدرت  »عناصر  و  شدن«  »قوی  باشد.« 
رهبر  مهم  سخنان  اصلی  محور  ملی« 
 1400 اسفندماه  دیدار  اسالمی  انقالب 
بود.  نمایندگان مجلس خبرگان رهبری  با 
تبیین  برای   KHAMENEI.IR رسانه ی 
به  یادداشتی  در  بیانات،  از  محور  این 
علوم  استاد  برزگر  ابراهیم  دکتر  آقای  قلم 
به  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  سیاسی 
مرکب  ملی  قدرت  ارکان  و  عناصر  واکاوی 

می پردازد.
سیاست  اساسی  مفاهیم  از  قدرت   
علم  اصلی  موضوع  را  آن  برخی  است. 
سیاسی  قدرت  دانسته اند.  سیاست 
تسخیر  و  دیگران  بر  تأثیرگذاری  به معنای 
که  جا  هر  بنابراین،  است؛  دیگران  اراده 
می شود،  اعمال  دیگری  بر  یکی  اراده 
شده ایم.  سیاست  نام  به  محدوده ای  وارد 
و  است  نسبی  امری  فی نفسه  قدرت 
مقایسه  دیگران  با  یکی  قدرت  همواره 
یکی  به  نسبت  است  ممکن  و  می شود 
شود. محسوب  قوی  دیگری  به  و  ضعیف 
سیاست  در  همواره  قدرت  آن  از  فراتر 
با دیگری  ارتباط  و در  تعاملی است  امری 
پیدا  فعلیت  و  موجودیت  و  می گیرد  شکل 
تا  می کوشد  دولتی  و  کنشگر  هر  می کند. 

به راه خود که متضمن  به رفتن  را  دیگری 
کند.  وادار  و  رهنمون  است،  خود  منافع 
در  کمیاب  ارزش های  به دلیل  امر  این 
بازیگرانی  اینکه  و  می دهد  رخ  سیاست 
تا  می کوشند  و  نیستند  خود  حق  به  قانع 
با ظلم به دیگری، سهم خود از ارزش های 
حتی  بنابراین،  دهند؛  افزایش  را  کمیاب 
اخالقی  بازیگری  اسالمی  جمهوری  اگر 
قدرت  آن  زیاده طلبی  با  هم  باز  باشد، 
قدرت  افزایش  به  مجبور  ظالم  و  ستمگر 
دولت   آن  قبال  در  بتواند  تا  است  خود 
ایستادگی  ظالم  و  غیراخالقی  و  قدرتمند 
قوی شدن،  که  اینجاست  از  کند. 
دولت های  و  سیاستمداران  برای  حتی 
اسالمی،  جمهوری  مانند  اخالق مدار 
ایران  است.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 
در  ایران  اساسی  راهبرد  همواره  قوی 
هر  است.  بوده  گذشته  سال  چهل  طول 
استفاده  سرافرازی،  استقالل،  اگر  ملتی 
و  خود  اراده  مبنای  بر  حیاتی  منابع  از 
دیگران  خواسته های  مقابل  در  ایستادگی 

باشد.  قوی  باید  می خواهد،  را 
قدرت امری مرکب است. قدرت انواعی 
دارد، ولی معمواًل آن را به دو بخش قدرت 
سخت و قدرت نرم گونه شناسی می کنند. 
بخش  دو  هر  شامل  هوشمند  قدرت  البته 
ترکیبی  به طور  سخت  قدرت  و  نرم  قدرت 
شامل  سخت  قدرت  است.  توأمان  و 
منابع  ژئوپلیتیک؛  و  جغرافیایی  موقعیت 
طبیعی و انرژی؛ قدرت نظامی و دفاعی؛ 
و عمق  منطقه ای  نفوذ  و  اقتصادی  قدرت 
نفوذ  و  سیاسی  و  نهادی  قدرت  راهبردی 
بین المللی  و  منطقه ای  سازمان های  در 
و  اقناع  قدرت  به  هم  نرم  قدرت  است. 
فکری  سبک  تأثیرگذاری  و  جذاب  منطق 

سایر  برای  کشور  یک  فرهنگی  و  زندگی  و 
می شود.  اطالق  بازیگران  و  کشورها 
و  جذاب  منطق  و  زندگی  سبک  و  فرهنگ 
تأثیرگذار بر دیگر ملت ها از دیگر بازوهای 
هر  برای  ملت ها  جذب  است.  ملی  قدرت 

می کند. ایجاد  راهبردی  عمق  کشوری، 
بصیرت  و  گاهی  آ و  درونی  انسجام 
است.  نرم  قدرت  عناصر  از  ملت  یک 
راه  از  ستمگر  قدرت های  وقتی  معمواًل 
و  نظامی  حمله  مثل  سخت  کارهای 
خود  دل خواه  نتایج  به  اقتصادی  جنگ 
برای  نرم  کارهای  راه   به  آنگاه  نمی رسند 
فریفتن  بر  و  می کنند  اقدام  منظور  این 
متوسل  نرم  جنگ  و  مردم  اغوای  و 
بر  هم  توأمان  به طور  نیز  گاه  می شوند؛ 
رسانه ای  جنگ  هم  و  اقتصادی  جنگ 
قدرت  که  اینجاست  می جویند.  تمسک 
قدرت  از  ترکیبی  باید  هم  ما  مقابله ای 
مفهوم  و  باشد  توأمان  به طور  نرم  و  سخت 

می شود. معنادار  مرکب  قدرت 
ملی،  مرکب  قدرت  ارکان  و  عناصر 
را  یکدیگر  و  است  به هم پیوسته  کل  یک 
همه  هم زمان  تقویت  می کنند.  تکمیل 
است.  ضروری  ملی  قدرت  سبدهای 
یک  ملت  عمومی  اراده  و  مردم  قدرت 
دلیل  همین  به  شود.  تضعیف  نباید  کشور 
است که حضور حداکثری مردم در مواقع 
است،  مهم  بسیار  انتخابات  حساس 
می انجامد.  ملی  قدرت  افزایش  به  زیرا 
از  نظام  که  می شوند  متوجه  جهانیان 
کشوری  است.  برخوردار  مردمی  پشتوانه 
ملی  انسجام  از  داخلی  سیاست  در  که 
هم  خارجی  سیاست  در  باشد  برخوردار 
سیاست  زیرا  شود،  ظاهر  قوی  می تواند 

است. داخلی  سیاست  ادامه  خارجی 

به  علم  تبدیل  و  علمی  قدرت 
هم  فناوری  یعنی  عملی،  کاربست های 
است.  ملی  قدرت  از  دیگری  بخشی 
همین  از  هسته ای  تکنولوژی  و  دانش 
قابل درک است. قدرت های موجود  زاویه 

داشته  خود  انحصار  در  را  آن  می کوشند 
آنان  به  ابد  تا  همواره  دیگران  تا  باشند 
عبارت  به  باشند.  وابسته  و  نیازمند 
و  خود  توسعه یافتگی  می کوشند  دیگر، 
ابدی  و  نهادینه  را  خود  توسعه نیافتگی 
ثابت  ضعف  موضع  در  را  دیگران  و  کنند 
علم  و  قدرت  دادن  دست  از  دارند.  نگاه 
ملی  قدرت  تضعیف  هسته ای،  دانش  و 
انقالب  رهبر  تأکید  دارد.  به دنبال  را 
صنعتی  تولیدات  بودن  دانش بنیان  بر 
ناشی  گزاره  همین  از  هم  کشاورزی  و 

می آورد. قدرت  علم،   که  می شود 
و  نظامی  توان  از  صرف نظرکردن 
از  حیاتی  بخشی  نیز  موشکی  و  دفاعی 
موضوع  این  است.  مرکب  ملی  قدرت 
مقدس  دفاع  دوران  در  ایرانیان  را 
بدن  سلول های  تمام  با  هشت ساله  
ده ها  در حالی که  کردند؛  احساس  خود 
عراق  از  بزرگ  قدرت های  تمام  و  کشور 
در  را  اسالمی  ایران  می کردند،  حمایت 
قرار  دفاعی  امکانات  شدید  محدودیت 
قدرت داشتن  با  ایران  اکنون  دادند. 
و  مؤمن  جوانان  دفاعی  و  نظامی  بنیاد 
نظامی  هزینه  کمترین  با  و  خود  مبتکر 
است؛  رسیده  فعال  بازدارندگی  قدرت  به 
کشورهای  برنامه  طبق  آنان  درحالی که 
و سودان  لیبی، سوریه  افغانستان، عراق، 
را در مورد تهاجم ویرانگر قرار داده اند، از 
مانده اند.  ناکام  کامالً   ایران  به  آسیب زدن 
آنان با کمال وقاحت و شگفتی می کوشند 
قدرت دفاعی و موشکی و بازدارندگی را با 
تا هر وقت  بگیرند  ما  از  مذاکرات سیاسی 
کشورهای  سایر  همچون  کردند  اراده 

کنند. حمله  ایران  به  منطقه 
بخش  هم  ایران  منطقه ای  قدرت 
ایران  است.  ملی  مرکب  قدرت  از  دیگری 
بعد از دوران امپراتوری هخامنشی، اولین 
مدیترانه  تا  را  خود  راهبردی  عمق  بار 

با  نه  را  کار  این  است.  داده  گسترش 
منطق  با  که  دولت ها  با  استراتژیک  اتحاد 
پیش  خود  اخالقی  و  عقالنی  و  جذاب 
متحدان  که  آمریکا  برخالف  است.  برده 
خود را در روز مبادا و نیاز تنها می گذارد، 
ایران وفاداری خود به متحدان خود را در 
این  است.  رسانده  اثبات  به  بارها  منطقه 
مردم پایه  و  حق مدارانه  منطقه ای  قدرت 
منطقه ای  قدرت  این  است.  مؤمنانه  و 
برای  طمع ورز  دشمنان  همواره  هم 
فلج  و  است  داده  آزار  را  ایران  به  تهاجم 
خصمانه  محاسبات  در  آنان  تصمیم گیری 

است. داشته  به دنبال  را  ایران  علیه 
ملی،  مرکب  قدرت  از  دیگر  بخشی 
مبنای  بر  قدرت  است.  الهی  قدرت 
معرفت شناسی  و  هستی شناسی 
مادی  و  محسوس  قدرت  در  اسالمی، 
جمهوری  چون  نمی شود؛  محدود 
و  است  حق مدار  دولتی  ایران،  اسالمی 
عدالت  و  اسالمی  آموزه های  مبنای  بر 
با  مطابق  می کند.  عمل  محوری 
َتْنُصُروا  »ِإْن  قرآنی  تخلف ناپذیر  وعده های 
ماورایی  امدادهای  مشمول  َیْنُصْرُکم«  َه  الَلّ
هم قرار می گیرد و بارها این امر در دوران 
تجربه  عرصه ها،  سایر  و  مقدس  دفاع 
نظام  است.  شده  مردم  و  رهبران  زیسته 
سیاستمداران  کارزار  به  نسبت  خلقت 
باد  و  ابر  نیست.  بی طرف  عادل  و  ستمگر 
کارگزاران  کنار  در  فلک  و  خورشید  و  مه  و 
همان  مانند  است؛  نیکوکار  و  محسن 
در  طبس  صحرای  شن  طوفان  که  سالی 
قرار  ایران  کنار  در  کارتر  آمریکای  تهاجم 

 ► گرفت.    

● قدرت ملی مرکب    ●
اهدای خون در 

ماه مبارک رمضان؛ صدقه ای 
جاریه و خیری کثیر 

قصد  که  دارانی  روزه  کرد:  بیان  استان  خون  انتقال  فنی  معاون 
اگر در  و  را دارند حتما سحری میل کنند  نوبت صبح  اهدای خون در 
ساعات اولیه جهت اهدای خون مراجعه کنند مشکلی نخواهد بود به 
صورت  این  غیر  در  باشند  داشته  خون  اهدای  سابقه  که  کسانی  ویژه 

کنند. مراجعه  خون  اهدای  برای  افطار  از  بعد  داوطلبین 
ماه مبارک رمضان ماه نیکی و ماه احسان است و مهمترین احسان نیز 

احسانی است که خیر کثیر را شامل حال هم نوعان کند. 
نیازمند  بسیاری  هستند.  کمک  نیازمند  ماه  این  در  مردم  از  بسیاری 
برای  خون  قطره  چند  نیازمند  نیز  بسیاری  و  افطار  برای  نان  تکه  یک 
قرار  که  است  خیری  میزان  دارد،  اهمیت  میان  این  در  آنچه  حیات. 
به هم  اهدای خون  از  نیکوتر  و چه خیری  برسد  بندگان خدا  به  است 

خود. نوعان  وهم  وطنان 
در این زمیه با علیرضا کبیری معاون فنی اداره کل انتقال خون استان 
پر  سال  آرزوی  و  جدید  سال  تبریک  ضمن  وی  که  شدیم  کالم  هم  قم 
خون  انتقال  کل  اداره  افزود:  همشهریان،  عموم  برای  برکت  و  خیر 
استان و مراکز اهدای خون همچون سال های پیش در ایام تعطیالت 
نوروز پذیرای اهداکنندگان بوده که همیشه یاور ما در امر خون رسانی 

هستند. نیازمند  بیماران  به 
اول  روز  ده  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  استان  خون  انتقال  فنی  معاون 
مقدار  این  که  شدند  خون  اهدای  به  موفق  نفر   1031 سال1401، 
می  نشان  را  درصدی   20 افزایش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
دهد و این جای تشکر دارد از کلیه داوطلبین اهدای خون که این کار 

دهند. می  قرار  خود  روزانه  امورات  جز  را  پسندانه  خدا 
کبیری ادامه داد: از 1031 نفری که در ده روز اول سال جدید جهت 
اهدای خون مراجعه کردند 36 نفر از اهدا کنندگان خانم بوده که این 
تعداد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و همچنان همکاری 
جدید  سال  در  امیدواریم  و  طلبد  می  را  خانم  اهداکنندگان  بیشتر 

کنند. مراجعه  خون  اهدای  برای  بیشتری  خانم  اهداکنندگان 
معاون فنی انتقال خون استان با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان 
خون  اهدای  مرکز  دو  شد:  یادآور  هستند،  فعال  خون  اهدای  مراکز 
استان، مرکز روح الله واقع در میدان روح الله جنب دبیرستان ماندگار 
امام صادق در نوبت کاری صبح همه روزه از ساعت 8 الی13 پذیرای 
مرکزی  ساختمان  خون  اهدای  مرکز  و  است  خون  اهدای  داوطلبین 
پذیرای   13 الی   8 از  اصناف هم  اداره  15 خرداد جنب  بلوار  در  واقع 

است. کنندگان  اهدا 
در  الله  روح  میدان  در  واقع  الله  روح  مرکز  همچنین  کرد:  عنوان  وی 
ساعات بعد از افطار از ساعت 21 الی  00:30بامداد پذیرای داوطلبین 

اهدای خون می باشد.
کبیری تأکید کرد: از کلیه داوطلبین اهدای خون روزه دار تقاضا می 

کنیم به هنگام مراجعه حتما کارت ملی به همراه داشته باشند.
قصد  که  دارانی  روزه  کرد:  بیان  استان  خون  انتقال  فنی  معاون 
اگر در  و  را دارند حتما سحری میل کنند  نوبت صبح  اهدای خون در 
ساعات اولیه جهت اهدای خون مراجعه کنند مشکلی نخواهد بود به 
صورت  این  غیر  در  باشند  داشته  خون  اهدای  سابقه  که  کسانی  ویژه 

کنند. مراجعه  خون  اهدای  برای  افطار  از  بعد  داوطلبین 
و  دارند  خون  اهدای  سابقه  که  افرادی  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
استراحت کافی داشته و وعده سحری میل کرده باشند می توانند در 
برای  بار  اولین  برای  اما در صورتی که  نوبت کاری صبح مراجعه کنند 
اهدای خون مراجعه کردند و یا سحری میل نکرده باشند بعد از افطار 

است. خون  اهدای  برای  زمان  بهترین 
درمانی  واحدهای  نیاز  خصوص  در  استان  خون  انتقال  فنی  معاون 
خونی  های  فرآورده  و  خون  مصرف  میزان  شد:  یادآور  نوروز،  ایام  در 
انتخابی  جراحی  اعمال  از  بسیاری  که  چرا  داشته  محسوسی  کاهش 
به همین  و  انجام می شود  ایام کمتر  این  در  اورژانسی  غیر  موارد  یا  و 
واسطه مصرف خون و فرآورده های خونی در ایام تعطیل معموال کمتر 

شد. خواهد 
همراه  به  که  خون  واحد   100 تا   70 بین  حدودا  کرد:  اضافه  کبیری 
و  خون  واحد   200 حدود  چیزی  گفت  توان  می  خونی  های  فرآورده 
فرآورده برای مراکز درمانی استان نیاز داریم عالوه بر این در خصوص 
شبکه خون رسانی کشوری هم باید مد نظر داشته باشیم که هر استان 
باید نیاز سایر استان ها به خون و فرآورده های خونی را در قالب شبکه 

کند. تأمین  کشوری  رسانی  خون 
علمی  نظر  از  خون  برای  جایگزینی  هنوز  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
تاالسمی  بیماران  درمان  در  اساسی  عامل  خون  و  است  نشده  ساخته 
و شیمی درمانی است لذا تقاضا می  کنیم همشهریان اهدای خون را 
جز برنامه خود قرار دهند و به فکر بیمارانی باشند که چشم به اهدای 

دارند. آنان  خون 
معاون فنی انتقال خون استان با بیان این که یک بیمار به همه اجزاء 
نیاز ندارد و سه فرآورده گلبول قرمز، پالسما و پالکت  یک واحد خون 
از یک کیسه خون تولید می شود، در خصوص مدت نگهداری فرآورده 
دمای  در  پالسما  و  یکماه  را  قرمز  گلبول های  اظهارکرد:  خونی  های 
مهم  نکته  ولی  کرد  نگهداری  می توان  سال  دو  تا  را  درجه  منهای30 
دمای  و  ماهیت  واسطه  به  پالکت  واحد  هر  است،  پالکت  فرآورده  در 
آن  از  بعد  و  نگهداری کرد  توان  روز می    5 3تا  بین  نگهداری حداکثر  

ندارد. مصرف  و  درمانی  قابلیت 
بیشتر  روز   5 تا   3 اینکه  به  توجه  با  ادامه اضافه کرد: متأسفانه  وی در 
این  باید  مستمر  صورت  به  بنابراین  کرد  نگهداری  را  آن  توان  نمی  
این  و  شود  ارسال  متقاضی  درمانی  مراکز  به  تا  کنیم  تولید  را  فرآورده 
مستلزم این است که اهدا کنندگان به شکل مداوم به مراکز اهدا خون 

کنند. مراجعه 
الی  تمام  سال   18 آقا  و  خانم  اهداکنندگان  سن  کرد:  اظهار  کبیری 
از اهدا کنندگان  اگر  و  توانند مراجعه کنند  اول می  بار  برای  60 سال 

دارند. خون  اهدای  امکان  سال  تا65  هستند  مستمر 
اینکه اهدای خون یک صدقه  با بیان  انتقال خون استان   معاون فنی 
جاریه است، ادامه داد: از کلیه مردم درخواست داریم اهدای خون در 
ایام آخر سال را جز امورات روزانه خود قرار دهند و فراموش نکنند چرا 
از  را  نفر  که حداقل جان سه  است  اهدای خون یک صدقه جاریه  که 

مرگ حتمی نجات می  دهد.
امید است که در این ماه شریف رخت عافیت و صحت بر تن همه هم 
نوعان و مردم شریف کشورمان بنشیند و هیچ کسی نیازمند یک قطره 

نباشد. خون دیگری 

خبـر

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017706 شماره  رأی  1ـ 
از  قسمتی  در  علی  فرزند  ابهری  اصغر  آقای   1400114430002001281
مترمربع پالک   90 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  ششدانگ قطعه 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    1955 از  فرعی  شماره 

)13121 الف  افسر.)م  علی  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017639 شماره  رأی  2ـ 
در  محمد  فرزند  اصل  سعیدی  اکبر  علی  آقای   1400114430002001620
بنا شده بمساحت 31/50  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  قسمتی 
مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  2178 اصلی  از  فرعی  مترمربع پالک شماره 
شریف  همگی  افتخار  و  جواد  و  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
مرحوم  وراث  زاده  شریف  شمسی  و  نصراللهی  هردو  احترام  و  صدیقه  و  زاده 

 )13120 الف  نصراللهی.)م  ابراهیم 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017452 شماره  رأی   -3  
حسینعلی  فرزند  عبدی   اله  قدرت  آقای   1400114430002001336
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 

قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1978 از  فرعی  شماره  پالک  140مترمربع 
دفتر   148 صفحه  شاکری  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

 )13119 الف  257.)م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017431 شماره  رأی   -4
1399114430002000992 آقای اصغر قراگوزلو فرزند عباسعلی در قسمتی 
مترمربع    140 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

 )13112 الف  12797-1397.)م  الکترونیکی  دفاتر  ثبت  قطعی  سند  طی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017523 شماره  رأی   -5
قسمتی  در  آقامعلی  فرزند  اسدی  سعید  آقای   1400114430002001680
 120/50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی  مکرر   2209 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
به پالک 3121 اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
م  دفتر5.)   116 صفحه  تولیتی  اکبر  سیدعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

 )13111 الف
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017319 شماره  رأی   -6
در  اله  احسان  فرزند  خانی  حسن  رزاق  آقای   1400114430002000483
 120 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  2181 اصلی  از  فرعی  مترمربع پالک شماره 

 )13110 الف  فاتحی.)م  سیداحمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017459 شماره  رأی   -7
1400114430002001315 آقای محمد جباری فرزند مصطفی در قسمتی 
مترمربع    24 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره 116 فرعی از 1979اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
 583 قراگوزلو صفحه  و قاسم  قراگوزلو  از احمد  الواسطه  و خریداری مع  عادی 

 )13106 الف  م   (.164 دفتر 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
تا چنانچه اشخاص  گهی  به فاصله 15 روز آ مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

پویا( اقتصاد  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/01/15
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/01/30

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

مدرس و پژوهشگر حوزوی:

●  جهاد تبیین بیش از هر چیز دیگری نیازمند اقدام و عمل است   ●
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
تایید  آراء ذیل  گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010551 شماره  -رأی   1
دانگ  دو  در  مهدی  فرزند  کریمی  عباس  آقای   1400114430001001181
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 183/86 مترمربع 
پالک شماره 10275 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
نویسی در دفتر 177 صفحه  از 1- زهرا محمدی  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه 
277 و 2- از محمد جواد قاسم زاده در دفتر 601 صفحه 422.)م الف 13051( 

کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010558 شماره  رأی   -2
1400114430001001182 آقای بهزاد کریمی عرب فرزند عباس در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 183/86 مترمربع 
پالک شماره 10275 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
نویسی در دفتر 177 صفحه  از 1- زهرا محمدی  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه 
277 و 2- از محمد جواد قاسم زاده در دفتر 601 صفحه 422.)م الف 13052(
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010562 شماره  رأی   -3
دو  در  عباس  فرزند  پناه  رحمان  طاهره  خانم   1400114430001001183
 183/86 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10275 شماره  پالک  مترمربع 

اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 1- زهرا محمدی نویسی در دفتر 
177 صفحه 277 و 2- از محمد جواد قاسم زاده در دفتر 601 صفحه 422.)م 

)13053 الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001011448 شماره  رأی   -4
در ششدانگ  فرزند حسن  1400114430001001208 خانم معصومه رجبی 
اصلی    10437 شماره  پالک  مترمربع   94/04 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

 )13054 الف  نظر.)م  عباس  ورثه  از  احد  نظر  صغری  از 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 

ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود 
و دادخواست خود  به دادگاه مراجعه  ثبت  اداره  به  اعتراض  از تسلیم  یکماه پس 
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است 

و قدس(  )گویه  بود.  نخواهد 
تاریخ انتشار اول:  1401/01/15 

تاریخ انتشار دوم :  1401/01/30 
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه يک قم

◄     آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایران از آداب 
و رسوم قدیمی است که عرف هر استان، شهر، روستا 
درواقع  دارد.  آن  چگونگی  در  سزایی  به  نقش  قوم  یا 
جهیزیه از آداب و رسوم ازدواج است که تابع فرهنگ 

های زوجین، به خصوص زوجه تعیین می شود.
و  آداب  از  ایران  مناطق  بیشتر  در  جهیزیه  آوردن 
روستا  استان، شهر،  هر  عرف  که  است  قدیمی  رسوم 
درواقع  دارد.  آن  چگونگی  در  سزایی  به  نقش  قوم  یا 
جهیزیه از آداب و رسوم ازدواج است که تابع فرهنگ 
های زوجین، به خصوص زوجه تعیین می شود. با این 
حال در قانون مدنی ایران اشاره ای به عبارت جهیزیه 
نشده است و صرفا از آن به اثاث منزل یاد شده است 
نداریم. جهیزیه  درباره  قانونی  تعریف  دلیل  همین  به 
مجموعه  جهیزیه  گفت  می توان  عرفی  تعریف  در 
استفاده  استعمال،  برای  زوجه  است  منقولی  اموال 
البته  که  آورد  می  شوهر  منزل  به  تزئین  یا  و  مشترک 
در  قانونگذار  که  نیست؛ چرا  نیز  زوجه  قانونی  وظیفه 
اثاث  تهیه  نفقه،  تعریف  در  مدنی  قانون   1107 ماده 

است. گذاشته  مرد  عهده  به  را  خانه 
زوجه  با  جهیزیه  مالکیت  که  داشت  توجه  باید   
انتقال  معنای  به  شوهر  منزل  به  آن  آوردن  و  است 
بلکه  نیست  مالکیت  از  انصراف  یا  شوهر  به  مالکیت 
دارد.  را  آن  از  )انتفاع(  استفاده  حق  شوهر  فقط 
قانونی  تکلیف  زن  که  این  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین 
عنایت  با  و  ندارد  شوهر  منزل  به  جهیزیه  آوردن  برای 
زمان  زوجه است، زن هر  با  مالکیت جهیزیه  اینکه  بر 
)پس  نماید  مسترد  را  جهیزیه  تواند  می  بخواهد  که 
مالک  یک  که  تصمیمی  هر  تواند  می  آنکه  یا  بگیرد( 
نماید  لحاظ  نیز  را  بگیرد  خود  اموال  برای  تواند  می 
آن  بخشش  حتی  یا  فروش  تواند  می  تصمیم  این  که 
باشد که در این موضوع نیازی به اجازه شوهر ندارد. 
زندگی  یک  شان  در  اخالقی  نظر  از  کار  این  هرچند 
بهتر است  و  قانونی است  موارد  از  اما  نیست  مشترک 
و مسئولیت  موارد  با  ازدواج  از  قبل  زن  و چه  مرد  چه 

بر  زندگی  طول  در  و  شوند  آشنا  خود  قانونی  های 
را  زندگی  احترام  کمال  در  و  حسنه  اخالق  مبنای 

دهند. ادامه 
جهیزيه  جای  به  شوهر  كه  وسايلی  مالکیت   

كیست؟ با  می خرد 
باید توجه داشت که جهاز همان است که زوجه در 
بدو زندگی مشترک تهیه کرده است می شود و شامل 
شد.  نخواهد  است  کرده  تهیه  )مرد(  زوج  که  لوازمی 
مشترک  زندگی  طول  در  شوهر  که  لوازمی  همچنین 
خریداری می کند، جزء جهیزیه محسوب نمی شود. 
اما اگر زوج وسایلی را تحت هر عنوانی به مالکیت زن 
می  زن  مالکیت  تبع  به  صورت  این  در  باشد  درآورده 
توجه  باید  کند.  گیری  تصمیم  نیز  ها  آن  درباره  تواند 
داشت که اگر در طول زمان این وسایل خراب یا کهنه 
شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه 
اگر  همچنین  داشت.  نخواهد  جایگزین  دادن  یا  آن 
زوجه بخواهد دادخواست استرداد جهیزیه دهد فقط 

نماید. تواند مسترد  را می  مانده  باقی  آنچه 
به  عمد  به  که  صورتی  در  زوج  است،  ذکر  به  الزم 
مسئول  آورد  وارد  آسیبی  خود  همسر  لوازم  و  جهیزیه 
آنها  از  صحیح  طور  به  اگر  اما  است  خسارت  جبران 
استهالکات  و  ها  آسیب  قبال  در  باشد  کرده  استفاده 
اگر جهیزیه  مثال  عنوان  به  نخواهد داشت  مسئولیت 
زوجه بر اثر حوادثی مثل نوسانات برق، شکسته شدن 
اینکه  یا  ببیند  صدمه  امثالهم  و  کشی  اسباب  هنگام 
در  مسئولیتی  زوج  شود،  مستهلک  زمان  مرور  اثر  بر 
زوجه  به  غرامتی  نیست  نیازی  و  ندارد  خصوص  این 
استناد  به  تواند  نمی  نیز  زوجه  البته  و  کند  پرداخت 

نماید. خسارت  مطالبه  خود  شوهر  از  موارد  این 
خود  همسر  اجازه  بدون  تواند  می  شوهر  آيا   

بفروشد؟ را  جهیزيه 
فروشنده  که  است  نیاز  کاالیی  فروش  برای  خیر! 
در  وکالت  یا  نمایندگی  یا  باشد  آن  مالک  خود  یا 
جهیزیه  شد  گفته  که  همانطور  باشد.  داشته  فروش 

شخصی  که  صورتی  در  و  است  )زن(  زوجه  اموال  از 
اموال دیگری را بدون اذن مالک بفروشد می توان از 

کرد.  شکایت  او 
اثبات  که  شد  مشخص  مذکور  مطالب  به  توجه  با 
دعوای  طرح  برای  اساسی  رکن  جهیزیه  مالکیت 
و  دلیل  باید  دلیل  همین  به  است.  جهیزیه  استرداد 
ارائه  است  مالک  کسی  چه  اینکه  بر  مبنی  مدارکی 
سیاهه  مالکیت،  اثبات  جهت  مدرک  بهترین  شود. 

است. جهیزیه 
آن  شدن  گم  یا  سیاهه  نداشتن  صورت  در  البته 
می توان از شهادت شهود استفاده کرد و اگر شهودی 
هم وجود نداشته باشد می توان با ارائه فاکتور خرید، 
این  در  است  بهتر  و  رساند  اثبات  به  را  خود  مالکیت 
صورت با ارائه فاکتور خرید، شهود نیز معرفی گردند.

چیست؟ جهیزيه  سیاهه 

در  که  است  ایی  جلسه  جهیزیه،صورت  سیاهه 
شده  خریداری  وسایل  قیمت  و  جهاز  مشخصات  آن 
و  شد  ذکر  سیاهه  لیست  اهمیت  شود.  می  نوشته 
باید لیست  باید توجه داشت در دادخواست استرداد 

شود.  ضمیمه  سیاهه 
با  و  صحیح  نحوی  به  جهیزیه  سیاهه  است  بهتر 
تجربه،  اساس  بر  که  چرا  شود.  انجام  طرفین  امضا 
تواند  می  آن  استرداد  دعوای  در  جهیزیه  سیاهه 
نفع  به  عمدتا  البته  که  کند  کمک  طرف  دو  هر  به 
دعاوی  در  گاهی  بدانند  باید  هم  آقایان  است.  خانم 
مرد  که  را  اموالی  که  شده  دیده  جهیزیه  استرداد 
است  شده  لیست  جهاز  عنوان  به  است  کرده  تهیه 
نیز  امر  این  از  توان  می  سیاهه  وجود  صورت  در  که 
اعتراض  آن  به  وقوع  صورت  در  یا  کرد  جلوگیری 

► کرد./خبرانالین      

افراد درباره دریافت  تا کنون تصورات  ◄     گرچه 
سال  چند  نسبت  به  مشاوره  و  روانشناسی  خدمات 
گذشته بسیار تغییر کرده و کمتر شاهد آن دید منفی 
خدمات  گرفتن  و  روانشناس  به  مراجعه  پیرامون 
دارد  دیدگاه هایی وجود  اما همچنان  مشاوره هستیم 
که رفتن نزد مشاور و هزینه کردن برای اخذ خدمات 
مشکالت  رفع  منظور  به  روانشناسی  و  مشاوره 

می داند. جوب«  در  پول  »ریختن  را  خانوادگی 
»شرم«  احساس  افراد  برخی  میان  در  هم  هنوز 
خدمات  دریافت  و  روانشناس  به  مراجعه  به  نسبت 
مشاوره وجود دارد، به طوری که یا افراد به زعم خود 
نیازی  سالم  و  روانی  غیر  افراد  و  نیستند  »روانی« 
انتظار  یا چون  و  ندارند  گرفتن خدمات مشاوره  برای 
مشکلشان  درمان  نخست  جلسه  همان  در  دارند 
دادن  ادامه  از  برسند،  دلخواه  نتیجه  به  و  شده  حل 
جلسات خودداری کرده و  هزینه کردن در این راه را 

می دانند. بیهوده 
اقوام  که  زمانی  تا  معتقدند  نیز  افراد  از  بسیاری 
اصطالح  به  و  وگو  گفت  برای  صمیمی  دوستان  و 
دیگر  دارند،  اطرافشان حضور  در  و دل کردن«  »درد 
ندارد  وجود  هزینه هایی  چنین  پرداخت  برای  نیازی 
با  را هم سطح  و تخصص و تحصیالت یک روانشناس 
بودن  بی طرف  و  تنزل می دهند  متخصص  غیر  افراد 
از  درست  راهکار  ارائه  و  صحیح  قضاوت  و  روانشناس 

می گیرند. نادیده  را  او  سوی 
و  روانشناسی  جلسات  باالی  هزینه های  از  فارغ 
رئیس  قول  به  را  خدمات  این  از  استفاده  که  مشاوره 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به »کاالیی 
از  بخشی  و  است  کرده  تبدیل  مردم  برای  لوکس« 
از  ها  هزینه  پرداخت  در  ناتوانی  روی  از  تنها  مردم 

بعضا  و  کرده  خودداری  روانشناسی  خدمات  دریافت 
غیر  مشاوره های  اخذ  و  نماها  روانشناس  سمت  به 
اساسا  مردم  از  بخشی  اما  آورند،  می  روی  علمی 
کالسها  در  شرکت  و  روانشناسی  خدمات  از  استفاده 

می دانند. شان«  »کسر  را  مشاوره  جلسات  و 
منظور  به  سازی  فرهنگ  مدت ها  از  پس  هم  هنوز 
به  مشاوره،  و  روانشناسی  خدمات  از  استفاده  لزوم 
گرفتن  مورد  در  تنها  مردم  از  بخشی  رسد  می  نظر 
از  پیش  مشاوره  یا  و  ازدواج  از  پیش  مشاوره  خدمات 
طالق )آن هم به اجبار قانون( به پذیرش رسیده اند، 
در  مشکلی  هیچ  که  زوجینی  مراجعه  آنکه  حال 
برای  متخصص  روانشناس  به  ندارند  مشترک  زندگی 
جلوگیری  و  خود  روابط  به  نسبت  بیشتر  شناخت 
به  تنها  نه  احتمالی  اختالفات  و  کدورت ها  بروز  از 
تشدید  از  بلکه  می کند  کمک  زوجین  روابط  بهبود 
جلوگیری  نیز  طالق  نهایت  در  و  موجود  اختالفات 
به روانشناس  به نوعی می توان گفت مراجعه  و  کرده  
حین  و  ازدواج  از  پس  مشاوره  خدمات  دریافت  و 
برای زوجینی که هیچ مشکلی جدی  زندگی مشترک 
است. کننده  کمک  بسیار  نیز  ندارند  هم  با  خاصی  و 
حرف  خاطر  به  روانشناس  مطب  به  ورود  از  ترس 

مردم
دکتر مژگان احمد پور روانشناس و استاد دانشگاه 
زیادی  فرهنگی  مشکالت  هم  هنوز  اینکه  بیان  با 
مشاوره  و  روانشناسی  خدمات  از  استفاده  برای 
وجود دارد و می توان گفت هنوز هم استفاده از این 
است،  نیافتاده  جا  خوبی  به  مردم  بین  در  خدمات 
این  شاهد  موارد  از  بسیاری  در  گفت:  ایسنا  به 
موضوع هستیم که افراد به هنگام ورود به مطب های 
خود  اطراف  به  درمان  کلینیک های  یا  و  روانشناسی 

حوالی  آن  در  آشنایی  فرد  مبادا  تا  می کنند  نگاه 
روانشناس  یک  مطب  به  ورود  حین  در  را  آنها  و  باشد 
داشته  می تواند  مختلفی  دالیل  البته  امر  این  ببیند. 
"روانی"  نظیر  برچسب هایی  آنها  جمله  از  که  باشد 
روانشناس  مطب  به  کننده  مراجعه  افراد  به  که  است 

شود. می  زده  دیگران  سوی  از 
درد و دل با اقوام و ارائه راهکارهای غلط

اعتقادی  مردم  از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خدمات  گرفتن  راه  در  خود  پول  کردن  خرج  به 
نمی  جدی  را  خانواده  مشاوره  و  ندارند  مشاوره 
که  کرد  توجه  امر  این  به  باید  کرد:  تصریح  گیرند، 
با کارشناس و  به گفت وگو  نیاز  برای هر موضوعی  ما 
متخصص آن حیطه داریم و مشاوره و مشورت درباره 
با  نیست.  مستثنا  امر  این  از  نیز  مختلف  موضوعات 
این حال دیده می شود که افراد برای گرفتن مشاوره 
نزد دوستان  به متخصصان،  به جای مراجعه  خانواده 
خود رفته و به اصطالح درد و دل کرده و در بسیاری 
دوستان  و  اقوام  سوی  از  غلطی  راهکارهای  موارد  از 

کند. می  بدتر  را  شرایط  که  شود  می  داده  آنها  به 
نباید از خدمات مشاوره پس از ازدواج غافل شد

دریافت  به  افراد  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  پور  احمد 
روانشناس  خود  حتی  و  دارند  نیاز  مشاوره  خدمات 
مشاوره  دریافت  لزوم  و  مشکل  بروز  هنگاه  به  هم  ها 
احساسی  نگاه  از  تا  روند  می  دیگر  روانشناسان  نزد 
بتوانند  و  باشند  دور  به  قضیه   به  منطقی  غیر  و 
مشاوره  دریافت  لزوم  درباره  بگیرند،  تصمیم  منطقی 
و  روانشناس  داد:  توضیح  نیز  ازدواج  از  خانواده پس 
اگرچه  است.  دهنده  گاهی  آ و  راهنما  نوعی  مشاور 
زمان  از  باید  را  زندگی  مهارت  و  زناشویی  بحث های 
افراد آموخت  به  ازدواج  از  آشنایی و در مشاوره پیش 

و  تفاوت ها  و  قرمزها  خط  و  ازدواج  معیارهای  تا 
گرفتن  از  نباید  اما  بدانند  را  یکدیگر  های  شباهت 
خدمات مشاوره پس از ازدواج و حین زندگی مشترک 

شد. غافل 
به گفته این روانشناس، حتی زوجین دارای روابط 
جلوگیری  برای  باید  جدی  مشکل  هیچ  بدون  و  سالم 
و  کرده  مراجعه  روانشناس  نزد  احتمالی  اختالفات  از 
و  بیان  زندگی مشترک  از  را  و تصورات خود  انتظارات 

کنند. دریافت  راهکار 
نزد  که  فردی  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
روانشناس مراجعه می کند در واقع فردی سالم است 
زمینه ای  چه  در  که  رسیده  پذیرش  این  به  چراکه 
زوجین  است.  مشکل  رفع  نیازمند  و   دارد  مشکل 
هم  با  مشکلی  بدون  و  خوب  روابط  که  زمانی  در  نیز 
احتمالی  اختالفات  از  جلوگیری  برای  باید  دارند 
را  تفاوت ها  تا  کنند  مراجعه  مشاور  و  روانشناس  به 
خود  صمیمت  نشوند،  دلسرد  زندگی  از  کرده،  پیدا 
تفاوت های  برای  راهکاری  و  کنند  حفظ  را  همسر  با 

کنند. پیدا  موجود 
پایان سخنان خود خطاب به زوجین  احمد پور در 
داد  رخ  همسر  و  شما  بین  دلخوری  اگر  کرد:  توصیه 
جلسات  حتما  کنید،  مطرح  همسر  با  روز  همان  در 
روز  در  ساعت  نیم  و  هفتگی  صورت  به  خانوادگی 
ابهامات  و  آمده  پیش  دلخوری های  تا  باشید  داشته 
رد شود و مساله حل نشده ای در ذهنتان باقی نماند 
و منجر به خشم نشود. ما بدون بیان دلخوری انتظار 
داریم طرف مقابل رفتارش را درست کند و این غلط 
صحبت  همسرتان  با  دلخوری هایتان  درباره  است. 
ممکن  چراکه  بشنوید  هم  را  او  حرف های  و  کنید 

► باشد./قطره     بوده  غلط  شما  برداشت  است 

اجتماعی  علوم  حوزه  پژوهشگر  یک   «      ◄
شده  انجام  نظرسنجی  آخرین  نتایج  به  اشاره  با 
در دی ماه 1400 پیرامون نگرش افراد 18 سال 
این  نتایج  گفت:  آوری،  فرزند  به  نسبت  باال  به 
سطح  افزایش  با  که  می دهد  نشان  سنجی  نظر 
تحصیالت افراد، باور به تاثیر فرزند بر خوشبختی 

می شود. کمتر  زوجین 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  میرزامحمدی  حدیث 
دی ماه  در  ایسپا  نظرسنجی  آخرین  به  اشاره  با 
1400  در خصوص نگرش افراد 18 سال به باال 
نسبت به فرزندآوری، اظهار کرد: این نظرسنجی 
در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی با تعداد 
نمونه 1584 نفر از افراد 18 سال به باالی ساکن 
انجام  کشور  کل  روستایی  و  شهری  مناطق  در 
شده است که نتایج آن نشان داد با افزایش سطح 
تحصیالت افراد، باور به تاثیر فرزند بر خوشبختی 
زوجین کمتر می شود. به طوری که 74.8 درصد 

باورند  براین  دیپلم«  از  با تحصیالت »کمتر  افراد 
درحالیکه  می شود  خوشبختی  باعث  فرزند  که 
 69 »دیپلم«  تحصیالت  با  افراد  بین  میزان  این 
»دانشگاهی«  تحصیالت  با  افراد  بین  و  درصد 

است. درصد   63.1
سنجی  نظر  این  با  مطابق  داد:  ادامه  وی 
68.4 درصد مردم معتقداند داشتن فرزند باعث 
بین  در  باور  این  و  می شود  زوجین  خوشبختی 
 64.3 با  زنان  از  بیش  درصد   72.6 با  مردان 
درصد، در بین ساکنین مناطق روستایی با 76.7 
درصد بیش تر از ساکنین مناطق شهری با 65.5 
درصد و در  بین افراد متأهل با 72 درصد بیش تر 

است. درصد   59.9 با  مجرد  افراد  از 
معتقدند  باالها  به  سال   ۵۰ درصد   ۷۲

می شود »خوشبختی«  باعث  »فرزند« 
اجتماعی،  علوم  پژوهشگر حوزه  این  گفته  به 
داده های نظرسنجی یاد شده نشان می دهد که 

معتقدند  ساله   35 تا   18 جوانان  درصد   65.9
زوجین  »خوشبختی«  باعث  فرزند  داشتن 
گروه  افراد   بین  میزان  این  درحالی که  می شود 

است. درصد   72.8 سال   50 باالی  سنی 
داشتن  بین  رابطه  وجود  عدم  نگرش  رشد 

»خوشبختی« و  »فرزند« 
نقش »تحصیالت« در اين نگرش 

میرزا محمدی با اشاره به پیمایش دیگری در 
سال 97 و با بیان اینکه در این نظر سنجی اکثر 
داشتن  بودند  معتقد  درصد  یعنی 68.3  جوانان 
خوشبختی  باعث  مشترک  زندگی  در  فرزند 
رابطه ای  نیز  درصد   30.9 و  بود  خواهد  زوجین 
زوجین  خوشبختی  و  فرزند  داشتن  بین 
که  نگرش  این  میزان  کرد:  تصریح  نمی بینند، 
»رابطه ای بین داشتن فرزند و خوشبختی زوجین 
وجود ندارد« نسبت به سال 92، حدود 7 درصد 
نشان  نتایج  به  تحلیلی  نگاه  و  است  داشته  رشد 

می دهد که تحصیالت نقش به سزایی در نگرش 
جوانان به این موضوع دارد و جوانان مجرد فاقد 
دارای  جوانان  از  بیش  دانشگاهی  تحصیالت 
فرزند  داشتن  معتقدند  دانشگاهی  تحصیالت 

می شود. زوجین  خوشبختی  باعث 
خوشبختی  بر  فرزند  ثأثیر  به  باور  كاهش 

جوانان بین  در  زوجین 
نشان  را  مرکز  این  نظرسنجی های  روند  وی 
خوشبختی  بر  فرزند  ثأثیر  به  باور  کاهش  دهنده 
در  داد:  ادامه  و  دانست  جوانان  بین  در  زوجین 
 35 تا   18 جوانان  درصد   72.7  ،1392 سال 
باعث  فرزند  داشتن  بوده اند  معتقد  مجرد  ساله 
خوشبختی زوجین می شود که این آمار در سال 
اخیر  نظرسنجی  در  و  درصد   68.3 به   ،1397
رسیده  درصد   60.4 به   )1400 )دی ماه  ایسپا 

است.
نظر ايرانیان در مورد »تعداد« فرزندان

نتایج  با  مطابق  پژوهشگر،  این  گفته  به 
طور  به  ایران  مردم   ،1400 دی ماه  نظرسنجی 
خانواده  یک  برای  مناسب  فرزند  تعداد  متوسط 
و 12 درصد مردم گفته اند که  دانسته اند  را 2.2 

باشند. داشته  نباید  فرزندی  هیچ  خانواده ها 
همچنین وی این را هم گفت که 20.7 درصد 
و 16  فرزند  دو  درصد  فرزند، 32.7  یک  مردم  از 
درصد از مردم سه فرزند و 17.2 درصد مردم نیز 
چهار فرزند یا بیشتر را برای یک خانواده مناسب 

دانسته اند.
بر  فرزند  تاثیر  به  كمتری  باور  "مرفه ها" 

دارند زوجین  خوشبختی 
شرایط  اگرچه  پژوهشگر،  این  گفته  به 
فرزند  تعداد  و  فرزندآوری  به  باور  در  اقتصادی 
موثر است اما نقش عوامل دیگر در کنار اقتصاد 
قابل چشم پوشی نیست و مقایسه نگرش افراد در 
گروه های اقتصادی مختلف نشان می دهد افراد 

خوشبختی  بر  فرزند  تأثیر  به  باور  کمتر  مرفه تر، 
دارند. زوجین 

میرزا محمدی با بیان اینکه عالوه بر موضوع 
جامعه  از  بخش هایی  عمومی  افکار  در  اقتصاد، 
آوری  فرزند  به  نسبت  نگرش  تغییر  نوعی  ایران 
به چشم می خورد، در پایان سخنان خود افزود: 
فرزندآوری  و  ازدواج  امروز  جوانان  از  بسیاری 
از  نمی دانند.  خود  زندگی  محتوم  بخش  را 
سیاست های  بیشتر  اثربخشی  برای  رو  این  
اجرایی در حوزه فرزندآوری، توجه به گروه های 
مختلف  طبقات  برای  سیاستگذاری  و  جامعه 
و  افراد  به  جامع  نگاه  و  است  ضروری  امری 
جامعه  گروه های  همه  برای  واحد  برنامه  اجرای 
بلکه  داشت،  نخواهد  را  الزم  تاثیر  تنها  نه 
دنبال  به  دیگری  مسائل  بروز  موجب  می تواند 
به  اقتصادی  نگاه غالب  با  اجرایی  سیاست های 

► شود.      فرزندآوری  موضوع 

سیر تا پیاز قوانین جهیزیه

●  اگر شوهر جهیزیه عروس را خراب کند می شود از او خسارت گرفت؟   ●

● مراجعه به مشاور خانواده ریختن پول در »جوب« است؟    ●

● »تحصیالت« چه تاثیری در نگرش ایرانیان به فرزندآوری دارد؟    ●

آش فروشان دوره گرد در 
قم قدیم 

در  توضیحاتی  گفت وگویی  در  اجتماعی  مسائل  کارشناسان  از  یکی 
داد. ارائه  قدیم  قم  در  دوره گرد  آش فروشان  خصوص 

سید محسن محسنی در گفتگوی اختصاصی با ایسنا با اشاره به اینکه 
مشاغل بسیاری از قم که در دوره قاجار فعال بودند در کتابچه های آن 
دوران به خصوص کتابچه نفوس ذکر شده است، اظهار کرد: آن طور 
که در این کتابچه ها نگارش شده است تحول خاصی در دوران قاجار 

در مشاغل رخ نداده است.
وی اضافه کرد: پس از آن که رضا شاه دورۀ نوسازی و جدیدسازی در 
ایران و ازجمله قم را در حدود 1309 شمسی آغاز کرد، تحوالت شغلی 

نیز در این زمان شدت بیش تری پیدا کرد.
اینکه تحوالت شغلی می تواند  بیان  با  این کارشناس مسائل اجتماعی 
از تغییرات در بطن جامعه باشد، مطرح کرد:  نمایان گر و نشانۀ نوعی 
آشپزخانه های  و  غذا  تهیه  مغازه های  کنونی  شدن  زیاد  مثال  برای 
تهیه  به  و زنان  و نمایان گر عدم تمایل دختران  عمومی می تواند نشانه 

تلقی شود. آنان در جامعه  بیش تر  یا حضور  غذا در خانه  
وی افزود: زیاد شدن غیر متعارف کافه و قهوه خانه های کنونی نیز طی 
به  یا عالقه  ذایقه  تغییر  تنها  نه  نمایان گر  قم  زمانی کوتاه در شهر  بازه 
تغییر  نوعی  نشانۀ  به  است  ممکن  بلکه  باشد،  غذا  یا  نوشیدنی  تنوع 
تعبیر  جامعه  از  اقشاری  یا  قشر  در  اجتماعی  نگرش  تغییر  به  یا  رفتار 

شود.
با اشاره به اینکه آش فروشان دستۀای از دست فروشان قدیم  محسنی 
قم بودند، عنوان کرد: هنوز هم ما آش فروشان مغازه دار را درسطح شهر 
و در مکان های مختلف به سبک جدید می بینیم اما در این قسمت به 

آش فروشان دست فروش قدیم می پردازیم.
وی با بیان اینکه مرکز دست فروشان و دوره گردان قدیم قم در قبرستان 
و یا تقریبا همین کوچه ننه عباس قم بود، خاطرنشان کرد: آش فروشان 

نیز در همین مکان مستقر بودند.
زمان ها  آن  البته در  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی  این کارشناس مسائل 
بیشتر  آن ها  کرد:  تصریح  داشتند،  دکان  آش فروشان  از  برخی  نیز 
»َکل  از  می توان  آن ها  معروف ترین  از  و  می فروختند  جو  و  رشته  آش 

کرد. یاد  عبدالله« 
دست فروش  آش فروشان  داد:  ادامه  اجتماعی  مسائل  کارشناس  این 
هرچند دکان نداشتند اما جای استقرارشان همیشه ثابت بوده است.
به تدریج  مطهر  حرم  اطراف  جدیدسازی  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
آش فروشان از سر قبرستان رفتند، یادآور شد: سه چهار نفر از آن ها که 
گویا هم محل و از قوم و خویش های کل عبدالله بودن به کوچه مجاور 
نام  به  رسما  و  است  معروف  خورشتی ها  کوچۀ  به  امروزه  که  نو  میدان 
حایری، هجرت کردند و با گرفتن مغازه و تغییر شغل، چلو خورشتی باز 
کردند و سپس چلو خورشتی های دیگر کم کم به آنها پیوستند و امروز 

به حساب می آید. نشانه های هویتی قم  از  یکی 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲59۸۷   



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

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  منطقه یک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  هیات حل 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   1400114430001000078 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010310 شماره  -رأی   1
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  غالمرضا  فرزند  راد  پیری  علی 
134/81 مترمربع پالک شماره 11009 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از نظرعلی قنبری به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 774 صفحه 147.

) م الف 13116(  
آقای   1400114430001000079 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010311 شماره  رأی   -2
سهرابعلی پیری راد فرزند علی در یک دانگ نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
134/81 مترمربع پالک شماره 11009 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از نظرعلی قنبری به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 774 صفحه 147.

) م الف 13117(  
آقای   1400114430001000080 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010312 شماره  رأی   -3
مهدی پیری راد فرزند علی در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  مترمربع پالک شماره 11009 اصلی   134/81
نامه عادی مع الواسطه از نظرعلی قنبری به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 774 صفحه 147.

) م الف 13118(  
خانم   1400114430002000492 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001009359 شماره  رأی   -4
مریم رضائی فرزند شهباز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50 مترمربع پالک شماره 11003 اصلی  
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین تقوی یگانه.)م 

الف 13115( 
آقای   1400114430001001350 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001011224 شماره  رأی   -5
امیر احمدی فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121/95 مترمربع پالک شماره 
298 و 299 فرعی از 11285 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه از حبیب اله بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 307 صفحه 82.)م الف 13114( 
آقای   1400114430001000792 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010933 شماره  رأی   -6
حسین صبوری فرزند آقامصطفی  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165/23 مترمربع پالک شماره 
4 فرعی از 10707 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 2389 مورخ 

1379/12/14 دفترخانه 24 قم.)م الف 13113( 
آقای   1398114430001000436 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001008009 شماره  رأی   -7
به مساحت ششدانگ  باب ساختمان  از ششدانگ یک  حمیدرضا میرزائی فرزند غالمعلی در دو دانگ مشاع 
100 مترمربع پالک شماره 11190  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 

شماره 109709 مورخ 1390/07/20 دفترخانه 5 قم.) م الف 13108( 

خانم   1399114430001002153 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001008010 شماره  رأی   -8
معصومه جهانگیریان فرزند صادق در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
100 مترمربع پالک شماره 11190 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 

شماره 109709 مورخ 1390/07/20 دفترخانه 5 قم.) م الف 13109(
آقای   1400114430002001306 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010610 شماره  رأی   -9
امیر ابراهیمی فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 49/60 مترمربع پالک شماره 11190 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 1- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از غالم حسین 
حالجیان 2- به موجب سند رسمی شماره 83501 مورخ 1397/09/29 دفترخانه 24 قم. )م الف 13107( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و اقتصاد پویا( 
تاریخ انتشار اول:  1401/01/15

تاریخ انتشار دوم :  1401/01/30
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه يک قم

قم  مدنی  احکام  اجرای   12 در شعبه  که  قم  دادگاه حقوقی شهرستان   4 از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
دو  هر  فاطمه  خانم  و   ، حسام  اقای  علیه  ارجمند  حامد  اقای  له  گردیده  ثبت  12/1400ج/323  شماره  به 
ارجمند و خانم منصوره قاسمی مبنی بر فروش و تقسیم ترکه کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 4- 
ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک مارک کندی 3/800/000تومان 5- کولر گازی مدیا 8/800/000تومان 
6- پمپ اب بزرگ 3/000/000تومان 7- اجاق گاز فردار 5 شعله 900/000تومان 8- پنج عدد لوستر شامل 
4/200/000تومان  اشپزخانه  لوستر  یک  و  عدد   2 ابشاری  لوستر  و  شاخه   12 و  شاخه   8 قدیمی  لوستر   :
9- موکت 1/20 متر 700/000تومان 10- پرده حریر به همراه تزئینات 6*3 2/000/000تومان 11- پنکه 
سقفی 1/700/000تومان 12- میز تلفن به همراه یک عدد گوشی 800/000تومان 13- مبلمان راحتی 7 
نفره 2 دست 3/600/000تومان 14- میز مستطیل جلوی مبلمان 7 عدد قهوه ای رنگ 700/000تومان 
15- سماور بزرگ مسجدی به همراه سرویس پای سماوری 1/500/000تومان 16- میز شیشه ای تلویزیون 
اینورتر  جنرال  او  متوسط  گازی  کولر   -17 1/200/000تومان  ماهواره  سیور  و  دیجیتال  دستگاه  و  مشکی 
میز  سرویس   -19 750/000تومان  قدیمی  طالیی  چوبی  ایستاده  تلویزیون  میز   -18 7/800/000تومان 
گازی  بخاری   -21 1/500/000تومان  کن  شیرین  اب  دستگاه   -20 700/000تومان  نفره   4 خوری  نهار 
قدیمی  بزرگ  ایستاده  ابگرمکن   -23 250/000تومان  نخل  بزرگ  مصنوعی  گلدان   -22 800/000تومان 
400/000تومان  ساده  کوچک  عدد   5 تعداد  دیوار  روی  بر  تزئینی  و  منظره  قاب   -24 1/800/000تومان 
فلزی  تخت   -26 300/000تومان  قندان  و  نعلبکی  و  استکان  شامل  دست   2 چای  پذیرایی  سرویس   -25
بنر  با موضوعات هنری فلسفی تفسیر شعر 3/000/000تومان 27-  تعداد 40 جلد کتاب  و  با تشک  بیمار 
عدد  یک   -28 800/000تومان  عدد   5 مترمربع   100 متراژ  به  )ع(  حسین  امام  اقا  شرفین  حرمین  عکس 
110/000تومان  قدیمی  قوری  و  کتری   -29 1/000/000تومان  و شکسته سامسونگ  ال سی دی خراب 
)اکو همراه  میکروفن  با  اکو  31- دستگاه  200/000تومان  3 عدد  بالش  متری یک عدد   12 روفرشی   -30
نفره   18 مبلمان طالیی  33- سرویس  120/000تومان  گلنار  استیل  32- سینی  3/200/000تومان  ندا( 
طالیی  بزرگ  گرد  میز   -35 600/000تومان  عدد   3 طالیی  عسلی  میز   -34 3/600/000تومان  قدیمی 
3/200/000تومان  عدد   3 تزئینات  و  مخمل  ای  پرده  زیر  همراه  به  حریر  پرده   -36 450/000تومان 
2/400/000تومان  ای  قهوه  چوبی  پارتیشن  و  قدیمی  طالیی  تیکه  دو  درب   6 ای  شیشه  ویترین   -37
همراه  به  کریسمس  درخت  بزرگ  گلدان   -39 2/200/000تومان  تایی   2 شاخه   8 شمعی  لوستر   -38
یک  همراه  به  تلفن  میز   -41 2/500/000تومان  جدید  کنسول  و  ایینه   -40 700/000تومان  تزئینات 
مصنوعی  گل  همراه  به  عدد  بزرگ3  تشریفاتی  گلدان   -42 1/600/000تومان  جدید  فانتزی  گوشی  عدد 
قدیمی  طالیی  چوبی  ویترین   -46 2/500/000تومان  نفره   24 چینی  سرویس   -43 900/000تومان 

2/100/000تومان  متر   80 حدود  ساختمان  های  پله  روی  بر  کناره  و  فرش   -47 تومان   1/800/000
طالیی  نفره   6 و  ای  قهوه  نفره   8 خوری  نهار  میز   -49 3/500/000تومان   سلطنتی  بزرگ  لوستر   -48
6/200/000تومان 50- کولر گازی تک الکتریک 30 هزار 12/000/000تومان 51- سرویس خواب شامل 
تخت خواب دو نفره 2/800/000تومان 52- تشک راحتی تخت خواب 2 عدد 700/000تومان 53- میز 
اجیل خوری   -55 700/000تومان  اتاق خواب  داخل  گازی  کولر   -54 1/200/000تومان  5 کشو  ارایش 
به  اشپزخانه  اپن  تزئینی  59-پرده  400/000تومان  طالیی  خوری  شیرینی   -56 400/000تومان  طالیی 
اندازه 6 متر 1/800/000تومان 58- تخت خواب تک نفره به همراه تشک 2 عدد 1/100/000تومان 59- 
بخاری گازی طرح شومینه 2 عدد ، اب شیرین کن طبقه همکف مجموعا 2/900/000تومان 60- ماشین 
1/050/000تومان  و قوری یک عدد  و کتری  61- سماور گازی  4/200/000تومان   7k الجی  لباسشویی 
62- تلویزیون سامسونگ 52 اینچ با سینما خانگی و میز شیشه ای 6/000/000تومان 63- کمد لباس قهوه 
ای 4 درب  قدیمی 800/000تومان 64- پنکه پایه دار پارس خزر 600/000تومان 65- بشقاب میوه خوری 
اجیل خوری عصرانه خوری کریستال 30 نفره داخل پارتیشن 750/000تومان 66- دستگاه تردمیل بزرگ 
پتوی گلبافت   -68 1/000/000تومان  و غذا ساز مجموعا  67- فالکس چای  6/500/000تومان  ورزشی 
نفره   24 حمید  چینی   -70 600/000تومان  دست   2 خواب  رخت   -89 600/000تومان  عدد   5 نفره  دو 
گل ابی 2/800/000تومان 71- سرویس عصرانه خوری چینی 24 نفره گل سرمه ای 2/000/000تومان 
72- بخار پز و سرخ کن فاگور 2/000/000تومان 73- اجاق گاز فرار 5 شعله سخنگو 1/500/000تومان 
74- یخچال یوشا سفید 3/100/000 تومان 75- اینه و کنسول و شمعدان و میز نهار خوری استیل 12 نفره 
اوجنرال  6/100/000تومان 77- یخچال فریزر سامسونگ 4/500/000تومان 78- کولر گازی 36/000 
طرح لبخند یک عدد 14/500/000تومان 79- کولر گازی 12/000اوجنرال 2 عدد 13/000/000تومان 
دزدگیر  دستگاه   -82 800/000تومان  اینه  و  کنسول   -81 2/500/000تومان  ای  پرده  زیر  و  پرده   -80
 -84 1/130/000تومان  چایساز  و  ساز  ساندویچ   -83 3/500/000تومان  دوربین  و  سنسور  عدد   5 و 
 6 خوری  نهار  میز  سرویس   -85 5/200/000تومان  تلویزیون  میز  و  دی  ای  ال  سامسونگ  تلویزیون 
عدد  دو  خواب  تخت  تشک   -87 تومان   450/000 نفره  تک  خواب  تخت   -86 2/200/000تومان  نفره 
 7 جی  ال  لباسشویی  ماشین   -90 1/300/000تومان  سوپر  تکنو  فردار  گاز  اجاق   -88 300/000تومان 
کیلو 4/500/000تومان 91- لوستر چوبی 7 عدد 500/000تومان 92- لوستر دیرایی 2 عدد 3 شعله و 5 
شعله 1/600/000تومان 93- چرخ گوشت ناسیونال قدیمی 600/000تومان 94- ابمیوه گیری هامیلتون 
750/000تومان 95-قابلمه تفلون یک دست 350/000تومان 96- چایی ساز 900/000تومان 97- تلفن 
تومان   250/000 بی  ام  ال  عدد   2 همراه  به  ماهواره  دیش   -98 1/300/000تومان  ای  نقره  پاناسونیک 

650/000تومان  استار  مدیا  رسیور   -100 1/500/000تومان  عدد   7 گلبافت  پتوی  و  خواب  رخت   -99
101- 3 دست کت و شلوار نو )کمد مرحوم سید الرضا ارجمند( – 103- سردوز خیاطی 2/500/000تومان 
104- تخت فلزی و بدون تشک 400/000تومان 106- پادری گرد فرشی 350/000 تومان 108- سرویس 
ماهیتابه روحی و قابلمه 600/000تومان 109- پیک نیک 2 عدد 400/000تومان 110- کولر ابی دستی 
800/000تومان  سماور   -112 150/000تومان  حصیری  انداز  زیر   -111 1/800/000تومان  خزر  سپهر 
 -115 700/000تومان  قدیمی  ژانومه  خیاطی  چرخ   -114 750/000تومان  چوبی  جالباسی   -113
ارایش  میز  و  پاتختی  با  نفره  دو  خواب  تخت   -116 1/300/000تومنا  عدد  دو  کوچک  گازی  بخاری 
راحتی  مبلمان   -118 350/000تومان  چینی  قدیمی  سماوری  پای  سرویس   -117 5/500/000تومان 
9/000/000تومان120-  الجی  نفره   12 ظرفشویی  ماشین   -119 2/500/000تومان  نفره   7 کرسی 
2/100/000تومان  سفید  هامیلتون  توستر   -121 800/000تومان  مستعمل  ای  نقره  تیوا  جاروبرقی 
4/500/000تومان  کریستال  طبقه  سه  لوستر   -123 200/000تومان  عدد   2 نفر  تک  گلبافت  پتو   -122
تابلو   -126 2/400/000تومان  توستر همیلتون   -125 تومان   350/000 فیروزه ای  124- گلدان دکوری 
ساعت   1401/1/28 تاریخ  در  الذکر  فوق  اموال  گردید  مقرر  2/500/000تومان  عدد  نو  اسب  و  ا...  بسم 
9/15 الی 9/30 صبح و خط شماره 09383048650 رند معمولی به ارزش 1/000/000ریال خط شماره 
پله  رند  ارزش 390/000/000ریال خط شماره 09102820855  به  از اخر  پله ای  رند   09121533035
ریال   650/000 ارزش  به  وسط  از  ای  پله  رند   09905571726 خط  850/000ریال  ارزش  به  اول  از  ای 
 ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به   10/30 تا   10/15 ساعت   1401/1/28 تاریخ  در  فوق  های  خط  گردید  مقرر 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص 
باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

نمائید. واحد  مراجعه  به  بیشتر  درج می گردد. جهت اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

◄     لزوم تسریع درمجوزهای تولیدی و صنعتی، تداوم 
از  قم  161روستای  مندی  بهره   ، پیشرفت  و  تحول  مسیر 
جابجایی  100درصدی  افزایش  ثابت،  پرسرعت  اینترنت 
مسافر توسط ناوگان ریلی و لزوم تقویت توان بسته بندی 

از اخبار هفته گذشته قم است. در کشتارگاه صنعتی 
پسماند  قم،  راه های  وضعیت  به  مسئوالن  توجه  لزوم 
لزوم  است،  ساماندهی  نیازمند  قم  خلجستان  بخش 
صنعتی،  درکشتارگاه  بسته بندی  وتوان  ظرفیت  تقویت 
و  یکهزار  پرونده  تشکیل  مدیران،  سن  میانگین  کاهش 
درصدی  پنج  کاهش  خدمات،  و  کاال  تخلف  پرونده   245

بود. قم  گذشته  هفته  اخبار  دیگر  از  زباله،  تولید 
و صنعتی تولیدی  درمجوزهای  تسريع  لزوم 

هدف  با  اقتصادی  واحد  پنجره  ایجاد  قم  استاندار 
سرعت بخشی به صدور مجوزهای سرمایه گذاری را مورد 
توجه قرار داد و با اشاره به گالیه مندی بخش خصوصی 
تسریع  ضرورت  بر  گذشته،  سیاست های  نبودن  موثر  از 
تاکید  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  مجوزهای  صدور  در 

کرد.
دیدار  در  گذشته  هفته  شاهچراغی   تقی  محمد  سید 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون  سلمانی  الله  ذبیح 
گذاران  سرمایه  جذب  برای  دولت  سیاست  به  اشاره  با 
راستای  در  اقتصادی  واحد  پنجره  گفت:  تولید  درحوزه 

کند. عمل  پویاتر  باید  مجوزها  صدور 
واحدهای  از  میدانی  بازدیدهای  به  اشاره  با  وی 
این  از  بعضی  افزود:  استان  احداث  درحال  صنعتی 
رفع  و  داشتند  گالیه  مجوزها  صدور  در  تاخیر  از  واحدها 
دستگاه  جهادی  همت  و  پیگیری  نیازمند  مشکل،  این 

است. مسئول  های 
تداوم مسیر تحول و پیشرفت قم 

شهری  مدیریت  برنامه ریزی  به  اشاره  با  قم،  شهردار 
مسیر  نیز  امسال  گفت:  شهر  این  حرکت  تداوم  برای 

می یابد. ادامه  قم  پیشرفت  و  تحول 
و  ضرورت  تبیین  ضمن  سقاییان نژاد  مرتضی  سید 
تداوم  لزوم  بر  مردم،  به  خدمت رسانی  و  تالش  اهمیت 
و  کمبودها  رفع  برای  شهرداری  مجموعه  جهادی  حرکت 
شهروندان  زندگی  کیفیت  سطح  ارتقای  و  شهر  مشکالت 

کرد.  تاکید 
وی سال 1401 را دومین سال اجرای برنامه عملیاتی 
افزود:  و  دانست   1414 قم  ساله   20 افق  در   1404 قم 
نیز  سال  این  در  شده  انجام  برنامه ریزی های  اساس  بر 
همچون سال های گذشته شاهد اجرا و تکمیل طرح های 
مردم  به  را  نوید  این  و  بود  خواهیم  شهری  گوناگون 

شهرداری  مجموعه  تحول آفرین  حرکت  که  داد  خواهیم 
اقتصادی  وضعیت  ویژه  به   و  موجود  مشکالت  وجود  با 

ایستاد. نخواهد  توقف  از  لحظه ای 
شهرداری  ریالی  میلیارد  هزار   45 از  بیش  بودجه  وی 
پیش بینی  برنامه های  با  متناسب  را   1401 سال  در  قم 
با  امیدواریم  کرد:  بیان  و  عنوان  سال  این  برای  شده 
بودجه  درصد   75 از  بیش  که  عمرانی  طرح های  اجرای 
موعد  از  زودتر  را  بودجه  بتوانیم  برمی گیرد،  در  را  سال 
نیز  اصالحیه  در  تا  کنیم  محقق  کامل  به  صورت  مقرر 
مبالغ بیشتری را برای رشد و توسعه شهر در نظر بگیریم.
پرسرعت  اينترنت  از  قم  ۱۶۱روستای  مندی  بهره 

ثابت
از  گفت:  قم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل   
ثابت  تلفن  179 روستا دارای  استان،  225 روستای  بین 
ثابت  باند  پهن  اینترنت پرسرعت  نیز دارای  161 روستا  و 

. هستند
جواد غالم پور هفته گذشته درگفت وگویی افزود: 168 

روستا دارای اینترنت پرسرعت پهن باند سیار می باشند.
خانوار   20 باالی  جمعیت  با  روستا   127 دارای  قم 
بیش  استان  این  روستایی  مناطق  ساکن  جمعیت  است، 
از 55 هزار و 865 َتن است که در قالب 17 هزار و 385 

می کنند. زندگی  خانوار 
وی اضافه کرد: درحال حاضر شبکه فیبرنوری شهری 
و  شهری  بین  فیبرنوری  شبکه  و  کیلومتر   106 و  یکهزار 

می¬ باشد. کیلومتر   26 و  هزار  روستایی 
توسط  مسافر  جابجايی  ۱۰۰درصدی  افزايش 

ريلی ناوگان 
درصدی   100 رشد  به  اشاره  با  قم  راه آهن  مدیرکل   
گذشته  سال  ماهه  دوازده  مجموع  در  مسافر  جابه جایی 
از طریق ناوگان ریلی گفت: راه آهن قم با جابه جایی یک 
نسبت   1400 سال  در  َتن   947 و  هزار   867 و  میلیون 
است. داشته  100 درصد رشد  قبل  به مدت مشابه سال 

در  اینکه  به  اشاره  با  گفت وگویی  در  دباغ  غالمحسین 
 1400 سال  ماهه   12 در  مسافر  جابه جایی  آمار  مقایسه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری را شاهد 
ماهه   12 در  مسافر  خروجی  آمار  داشت:  اظهار  بودیم 
و  درصد،   109 که  بوده  َتن   735 و  هزار   945 قبل  سال 
در  که  بوده  مسافر   212 و  هزار   922 نیز  مسافر   ورودی 

داشته ایم. درصدی   110 رشد  هم  مورد  این 
ورودی  مدت،  همین  در   99 سال  در  شد:  یادآور  وی 
َتن   186 و  هزار   889 مجموع  در  مسافر  خروجی  و 

 . ست ه ا د بو

بندی در کشتارگاه صنعتی توان بسته  تقویت  لزوم   
جهت  شده  انجام  برنامه ریزی  به  اشاره  با  قم  فرماندار 
توان  افزایش  و  ارتقا  توسعه کشتارگاه صنعتی قم، گفت: 
قم  صنعتی  کشتارگاه  مهم  الزامات  از  یکی  بسته بندی 

است.
از  بازدید  درحاشیه  گذشته  هفته  ذاکریان  عباس 
با  کرد:  بیان  خبرنگاران،  جمع  در  قم  صنعتی  کشتارگاه 
انجام  قم  صنعتی  کشتارگاه  در  که  اقداماتی  و  اصالحات 
بوجود  استان  سطح  در  مطلوبی  بسیار  ظرفیت  گرفته، 

آمده است.
همراه  به  پساب  مدیریت  و  بندی  بسته  قم  فرماندار 
سایر الزامات بهداشتی را از ظرفیت های جدید کشتارگاه 
بهداشتی  های  نظارت  داد:  ادامه  و  دانست  قم  صنعتی 
ناظران  و  دامپزشکی  ناظران  توسط  مستمر  بصورت 

است. انجام  حال  در  شرعی 
زمینی  در  گوشت»جاهد«  طیب  کشتارگاهی  مجتمع 
متر   500 و  هزار   11 بنای  زیر  و  هکتار   20 مساحت  به 
و  واقع  قم  استان  دام  شهرک  بزرگترین  نزدیکی  در 
کرده  فراهم  مستقیم  طور  به  را  نفر   200 اشتغالزایی 

. ست ا
جذب  زيرساخت های  ضعف  با  قم  بودن  روبرو 

شگر د گر
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی 
حوزه  در  زیرساختی  خدمات  ضعف  بر  تاکید  با  قم  شهر 
ماندگاری گردشگران در قم گفت: طی  افزایش  و  اقامت 
متناسب  اقامتی  مراکز  و  فضاها  ساخت  اخیر  سال های 
این  و  نیفتاده  اتفاق  قم  شهر  در  زائر  و  گردشگر  جذب  با 

است. روبه رو  زیرساختی  خالءهای  با  شهر 
با  گو  و  درگفت  گذشته  هفته  امرالهی  الله  روح 
حوزه  برتر  مقصد   5 از  یکی  قم  اینکه  بیان  با  خبرنگاران 
همچنین  کرد:  اضافه  است،  کشور  گردشگری  و  زیارت 
 17 از  بیش  مواصالتی  محور  در  قرارگیری  خاطر  به  قم 
در  و  است  مسافران  میلیونی  حضور  شاهد  کشور  استان 
ارائه  اقامت  حوزه  در  تسهیالتی  تا  است  الزم  شرایط  این 

یابد. افزایش  قم  در  افراد  این  ماندگاری  تا  شود 
شهر  شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رییس 
جذب  زمینه  در  قم  های  افتادگی  عقب  به  اشاره  با  قم 
افزایش  خصوص  در  گفت:  مسافر،  و  زائر  ماندگاری  و 
در  دخیل  های  دستگاه  تمام  اقامتی  های  زیرساخت 
سایر  و   5 ماده  کمیسیون  کاربری،  تعیین  پروانه،  صدور 
مراکز  گذاری  سرمایه  حوزه  در  دخیل  های  دستگاه 

هستند. موثر  اقامتی 

میانگین سن مديران درقم  كاهش 
تاکید  با  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
انتصاب  در  جهادی  روحیه  و  مهارت  تجربه،  اهمیت  بر 
جدید  مدیران  سنی  میانگین  گفت:  جدید،  مدیران 
منصوب شده در استان 45 سال است که 7 سال نسبت 

است. داشته  کاهش  قبلی  مدیران  به 
و  تودیع  آیین  در  گذشته  هفته  قریشی  سیدمهدی 
دارایی  و  اقتصاد  امور  جدید  و  سابق  کل  مدیران  معارفه 
قم، با تاکید بر رویکرد استان در انتصاب مدیران جوان و 
متخصص، بیان کرد: پاک دستی، انقالبی بودن و روحیه 
از ویژگی های مهم مدیران جدید استانی است.  جهادی 
از  بعد  قم  استان  در  جدید  انتصابات  به  اشاره  با  وی 
از  روی کارآمدن دولت سیزدهم، اظهار داشت: استفاده 
مردمی  دولت  اهداف  بردن  پیش  و  بومی  توانمند  افراد 

است. استان  مدیریت  مجموعه  رویکرد 
نیازمند  قم  خلجستان  بخش  پسماند  سايت 

است ساماندهی 
دفع  سایت  گفت:  قم  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نواقصی  و  اشکاالت  دارای  خلجستان،  بخش  پسماند 

شود. ساماندهی  و  برطرف  باید  که  است 
با  دیدار  در  گذشته  هفته  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
بخش  افزود:  قم  دستجرد  شهر  شورای  رئیس  و  شهردار 
زیست  ارزشمند  بسیار  ظرفیت های  دارای  خلجستان 
در  جانوری  و  گیاهی  متنوع  گونه های  و  بوده  محیطی 

دارند. وجود  کهندان  و  قاهان  ممنوع  شکار  منطقه 
از  یکی  عنوان  به  خلجستان  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
قطب های گردشگری استان مطرح است، اظهار داشت: 
و  تولید  آالینده  واحد  دو  دستجرد  صنعتی  ناحیه  در 
تغلیظ قیر وجود داشت که به دلیل شکایت های مردمی 
پیگیری های  با  واحد  دو  این  منطقه،  بودن  توریستی  و 
محمودآباد  صنعتی  شهرک  به  زیست  محیط  کل  اداره 

یافت. بهبود  نیز  آنها  تولید  سیستم  و  شده  منتقل 
درخواست  دو  حاضر  حال  در  افزود:  ادامه  در  وی 
ناحیه  ایجاد  و  دستجرد  صنعتی  ناحیه  توسعه  جهت 
بررسی های  از  پس  که  دارد  وجود  قاهان  صنعتی 
منطقه  نسبی  های  مزیت  به  توجه  با  و  الزم  کارشناسی 
در بخش گردشگری، پاسخ این استعالمات داده خواهد 

. شد
 100 و  هزار  یک  وسعت  با  خلجستان  بخش 
کیلومترمربع در غرب و شمال غرب استان قم قرار دارد؛ 
است. قاهان  و  دستجرد  دهستان   2 دارای  بخش  این 

لزوم توجه مسئوالن به وضعیت راه های قم 

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در بازدید 
از مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل 
وضعیت  به  مسئوالن  ویژه  توجه  خواستار  قم،  جاده ای 

شد. استان  راه های 
حضور  با  که  دیدار  این  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
و  راهداری  کل  اداره  کارکنان  از  چند  تنی  و  سرپرست 
گفت:  گرفت،  صورت  قم  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
ترددهای  درصد   87 بر  افزون  شده،  ارایه  آمار  به  باتوجه 
محورهای جاده ای استان قم غیربومی و تنها 13 درصد 

دارد. تعلق  استان  این  به  خودروها  پالک 
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به بازدیدهای صورت 
مستندات،  آوری  جمع  و  استان  دستگاه های  از  گرفته 
اقدام  بیشتری  استحکام  با  اعتبارات  جذب  در  بتوانیم 

. کنیم
زباله  تولید  پنج درصدی  كاهش 

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت 
: میزان تولید زباله در سال 1400 نسبت به سال 99 ، 5 

درصد کاهش داشته است.
تولید  کاهش  به  اشاره  با  میرابراهیمی  عبدالله  سید 
پسماند در سال 1400 ، اظهار کرد: میانگین زباله هایی 
که شهروندان قمی در سال 1400 به صورت روزانه تولید 
به میانگین  این عدد نسبت  604 تن می باشد که  کردند 
کاهش  درصد   5/2 حدود   99 سال  در  زباله  تولید 

داشته است.
وی ادامه داد: در پنج سال گذشته، سیر کاهش تولید 
زباله را شاهد بودیم و به صورت میانگین هر سال بین 3 

تا 4 درصد کاهش تولید زباله اتفاق افتاده است.
با  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهر  سطح  در  زباله  تولید  کاهش  میزان  دالیل  به  اشاره 
مفاهیم  آموزش  ارائه  و  سازی  فرهنگ  کرد:  تصریح   ،
تفکیک  و  مصرف  مدیریت  جمله  از  پسماند  مدیریت 
گذشته  سال  چند  در  شهروندان  به  تر  از  خشک  پسماند 
با  برنامه های آموزشی  یافته است و در سال آتی  افزایش 

. شد  خواهد  ارائه  جدید  سیاق  و  شکل 
بیان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  میرابراهیمی 
و  اسفند   29 و   28 روزهای  در  قمی  شهروندان  کرد: 
سطح  در  زباله  تن   740 روزانه   ، فروردین  از  روز  اولین 

کردند. تولید  شهر 
سرویس   220 توسط  زباله  میزان  این  گفت:  وی 
به  نسبت  و  یافته  انتقال  البرز  سایت  مجموعه  به  خودرو 
تن   140 بر  بالغ  روزانه   1400 سال  در  زباله  میانگین 

► است.    بیشتر 

قم درهفته ای که گذشت،

● لزوم تسریع درمجوزهای صنعتی تا تداوم مسیر تحول و پیشرفت قم   ●


