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انتقاد عضو شورای شهر قم از اتخاذ 
تصمیمات مهم شهری در خارج از استان؛

سخنگوی شورای شهر از ضرورت تغییر کاربری شهردار قم:
و افزایش محدوده شهری قم خبر داد؛

سعادتمند: مدیریت 
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تومان برای اداره شهر 
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زمین های محدوده جمکران 
و بلوار جمهوری خارج 
از محدوده شهری است
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:
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رئیس مرکز پژوهش های آموزش و پرورش قم پاسخ داد:

بر چه مبنایی تصمیم بر بازگشایی مدارس 
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تلنگر - وحید حاج سعیدی 

 گـره بـرجـامـی و 
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صفحه 7

گزیـده خبـرها

آگهی مزایده عمومی  
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم ) نوبت دوم (

به صورت  به واگذاری محل فرهنگی ذیل  از طریق مزایده عمومی نسبت  سازمان در نظر دارد 
نماید: اقدام  مذکور  مشخصات  طبق  بهاء  اجاره 

شرایط عمومی مزایده:
)دربسته(  شده  مهر  و  الک  پاکت  در  و  بوده  ابهام  بدون  و  معین  مشخص،  مبلغ  حیث  از  باید  پیشنهادی  بهای   -1

گردد. صدر  موسی  امام  بلوار  در  واقع  مرکز  شهرداری  ششم  طبقه  حراست،  کل  اداره  تسلیم 
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( مبلغ پایه مورد مزایده مندرج در آگهی می باشد که می 
نام  به  بانک شهر   100795279735 به حساب سپرده شماره  مقطوع  به صورت  و  کنندگان  نام شرکت  به  بایست 

نمایند. واریز  ورزشی  فرهنگی  سازمان 
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط طبق ضوابط آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

4- متقاضیان می توانند پس از چاپ آگهی نوبت دوم در تاریخ 1401/01/27 به مدت 3 روز کاری )1401/01/29(، 
جهت اخذ مشخصات و دریافت اسناد و شرکت در مزایده به )واحد حقوقی( سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری واقع 

در بلوار بهشت، روبروی بوستان جنت، ساختمان شهرداری، طبقه دوم مراجعه نمایند.
5- تمامی اوراق و اسناد شرکت در مزایده باید از سوی متقاضیان با قید کلمه قبول است امضاء گردد.

6- شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت )مصوب 1337( اقدام نمایند.
7- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

8- هزینه چاپ آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
مهلت تسلیم پیشنهاد:

1- آگهی اول 1401/01/20
2- آگهی دوم 1401/01/27

3- پس از 3 روز کاری، به تاریخ 1401/01/29
محل تسلیم پیشنهاد:

آدرس: قم، خیابان خاکفرج، شهرداری طبقه 6، اداره کل حراست.
)شناسه آگهی: 1297906(

روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

قیمت پایه مزایده )اجاره عنوانردیف
ماهیانه ریال(

%5 مبلغ سپرده )ریال(

1
سایت IT فرهنگسرای خانواده

واقع در بلوارشهيدکریمی، خيابان شهيدحقانی، ميدان ایثار، 
خيابان شبنم

16.500.0009.900.000

◄     قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان قم 
الگوی مصرف آب  نیازمند اصالح  اینکه  بیان  با 
در تمام بخش ها هستیم، گفت: باید نگاه به آب 

به عنوان یک کاالی یک بارمصرف تغییر کند.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  جبلی  احمدی  محمد  قم،  استان  فاضالب 
منطقه   در  ایران  کشور  گرفتن  قرار  به  اشاره 
داشت:  اظهار  زمین  کره  نیمه خشک  و  خشک 
قم  استان  در  به ویژه  کشور  در  آب  مصرف  اگر 
خواهیم  مشکل  و  بحران  دچار  نشود  مدیریت 

بود.
حدود   کشور  در  ساالنه  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  مصرف  آب  مترمکعب  میلیارد   93
خاطرنشان کرد: از این میزان حدود 90 درصد 
در بخش کشاورزی، 8 درصد در بخش بهداشت 
معدن  و  صنعت  بخش  در  مابقی  و  شرب  و 

می شود. مصرف 
الگوی  اصالح  نیازمند  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شد:  یادآور  هستیم،  بخش ها  تمام  در  مصرف 

به  توجه  باید  ما  کار  عمده  کشاورزی  بخش  در 
افزایش نرخ بهره وری باشد در حالی که در حال 
شده  وری  بهره  جایگزین  آب  استخراج  حاضر 

است.
قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  قائم مقام 
در  پساب  از  استفاده  و  فاضالب ها  تصفیه 
مصرف  الگوی  اصالح  در  نیز  را  تولید  چرخه 
کرد:  تصریح  و  دانست  ضروری  صنایع   در  آب 
شبکه  از  سبز  فضای  آبیاری  شبکه  جداسازی 
که  است  مهمی  مسائلی  از  نیز  شهر  شرب  آب 

شود. ویژه  توجه  آن  به  باید 
یک  به عنوان  آب  به  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  کند،  تغییر  باید  یک بارمصرف  کاالی 
امکان  فاضالب ها  درصد   80 حدود  داشت: 
مصارف  در  آن  پساب  بازچرخانی  و  تصفیه 

دارد. را  سبز  فضای  جمله  از  مختلف 
احمدی جبلی  سرانه مصرف آب را در کشور 
250 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز اعالم کرد 
و گفت: این میزان بسیار باالتر از استانداردهای 

و  مصرف  مدیریت  با  می توان  که  است  جهانی  
این  درصد   50 تا  کاهنده  تجهیزات  از  استفاده 

میزان را کاهش داد.
سفره های  شدن  خالی  به  اشاره  با  وی 
و  بی رویه  برداشت های  علت  به  آب  زیرزمینی 
در  ما  داشت:  اذعان  غیرمجاز  چاه های  حفر 
حدود 25 سال پیش در برخی از مناطق قم در 
عمق 50 متری زمین به آب مطلوب و باکیفیت 
مناسب می رسیدیم ولی در حال حاضر در همان 
نقاط با حفاری تا عمق 300 متری هم به آبی با 

نداریم. دسترسی  مناسب  کیفیت  و  کمیت 
قائم مقام آبفای استان، از استان قم به عنوان 
و  یاد  کشور  استان های  تاالبی ترین  از  یکی 
و  سدها  ایجاد  با  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
قم  به  که  رودخانه هایی  باالدست  در  بندها 
زیست محیطی  حقابه های  می شدند  منتهی 
استان از بین رفته و شرایط بحرانی در تاالب های 
این  می رود  انتظار  که  است  شده  ایجاد  قم 

► بازگردد.   استان  به  حقابه ها 

دکتر جبلی؛ قائم مقام آبفای قم:

مصرف مدیریت نشود دچار بحران می شویم



به  اشاره  با  قم  شهر  شورای  رئیس       ◄
مانند  پروژه ها  از  بعضی  حقوقی  مشکالت 
منتظر  پروژه  این  گفت:  کاظمی،  شهید  پروژه 
مدیریت  حتی  و  است  تهران  دادستانی  حکم 
شهری اعالم آمادگی برای خریداری زمین ها را 
نیز داشت و منتظر اعالم مزایده بود تا پروژه ها 
داده  پاسخی  هیچ  هنوز  اما  برساند  اتمام  به  را 

است.  نشده 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  دیدار  در  اسالمی  حسین  دکتر  قم، 
نماینده  ذوالنور  حجت االسالم والمسلمین 
به  اسالمی،  شورای  مجلس  در  قم  مردم 
شهری  پروژه های  و  طرح ها  اجرای  مشکالت 
از  مهمی  بخش  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
پروژه های  به موقع  اجرای  مانع  که  عواملی 
شهری می شود خارج از قدرت مدیریت شهری 

. ست ا
کمکی  را  عوارض  تخفیف  اعمال  وی 
با  داریم  تالش  افزود:  و  دانست  مردم  به 
مردم  به  کمکی  بتوانیم  مناسبتی  تخفیف های 
عوارض  برای  را  درصدی   30 تخفیف  و  کرده 
تا  بگیریم  نظر  در  جاری  سال  برای  ساختمانی 

بیاورد. مردم  به  کمتری  فشار  قیمت ها  افزایش 
مهم ترین  قم،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
سال  در  را  شهری  مدیریت  مجموعه  اولویت 
و  کرد  اعالم  نیمه تمام  پروژه های  اتمام   1401
اولویت قرار  باید پروژه های نیمه تمام در  گفت: 

شهری،  منظر  و  سیما  بهبود  بر  عالوه  تا  گرفته 
نیز  پروژه ها  اجرای  مشکالت مردم در محدوده 

شود. حل 
پروژه ها  از  بعضی  حقوقی  مشکالت  وی 
ابراز  و  مطرح  را  کاظمی  شهید  پروژه  مانند 

که  مانده  نیمه تمام  قم  در  پروژه هایی  کرد: 
حتی  و  است  تهران  دادستانی  حکم  منتظر 
خریداری  برای  آمادگی  اعالم  شهری  مدیریت 
مزایده  اعالم  منتظر  و  داشته  نیز  را  زمین ها 
هنوز  اما  برسانیم  اتمام  به  را  پروژه ها  تا  بوده 

است. نشده  داده  ما  به  پاسخی  هیچ 
از  را  نیمه تمام  پروژه های  اسالمی، 
دستگاه  در  پرونده  دارای  مسئله دار  پروژه های 
نیمه تمام  پروژه های  افزود:  و  کرد  تفکیک  قضا 
تالش  که  بوده  شهرداری  اختیارات  حوزه  در 
پایان  به  مشخص  زمانی  بازه  در  می کند 
اختیار  در  مسئله دار  پروژه های  اما  برساند، 
نهادهای دیگر بوده و انتظار همکاری بیشتری 

داریم. آن ها  از 
دیگر  یکی  را  مشکل  دارای  زمین های  وی 
گفت:  و  کرد  ذکر  مردم  روی  پیش  مشکالت  از 
فضای  قید  با  جمکران  محدود  زمین های 
خیابان  انتهای  زمین های  از  بخشی  سبز، 
جمکران،  سمت  زمین های  )باجک(،  دی   19
زمین های محدوده پردیسان، زمین های پیامبر 
محدوده  از  خارج  جمهوری  و  اعظم)ص( 

► هستند.   شهری 

قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی       ◄
ریاست  سفر  مصوبات  تکمیل  برای  گفت: 
نمایندگان  کمک  به  نیاز  قم،  به  جمهوری 
وارد محدوده  موردنظر  زمین های  باید  و  داشته 
کنند. پیدا  کاربری  تغییر  امکان  و  شهری شده 
با  دیدار  در  محرری  محسن 
نماینده  ذوالنور  حجت االسالم والمسلمین 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی، بخشی از 
اختیارات  محدوده  در  را  شهر  توسعه  مشکالت 
اظهار  و  کرد  عنوان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
قم  شهر  به  جمهوری  ریاست  سفر  در  داشت: 
از این مشکالت مطرح شده و مصوباتی  بخشی 

است. شده  گذرانده  آن  حل  برای 
جمکران  محدوده  زمین های  از  بخشی  وی 
شهری  محدوده  از  خارج  را  جمهوری  بلوار  و 
مدیریت  و  شهرداری  گفت:  و  کرد  عنوان 
شهری نمی تواند در این زمین ها تصرف داشته 
و  دارد  شخصی  مالک  نیز  زمین ها  از  بخشی  و 
این  تملک  برای  مالی  منابع  به  نیز  شهرداری 

دارد. نیاز  زمین ها 
تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
کرد: در مصوبات سفر ریاست جمهوری به قم، 
و  نشده  تکلیف  تعیین  مشکالت  این  از  بخشی 
مشکالت  حل  برای  نمی تواند  هنوز  شهرداری 
کند  ورود  قانونی  به صورت  شهر  از  بخش  این 
قید  با  محدوده  این  در  زیادی  سبز  فضای  و 

ندارد. کاربری  تغییر  اجازه  سبز  فضای 
قم  شهر  مردم  نماینده  از  درخواست  با  وی 

کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  تکمیل  برای 
باید  و  داشته  نمایندگان  کمک  به  نیاز  قم،  به 
شده  شهری  محدوده  وارد  موردنظر  زمین های 

کنند. پیدا  کاربری  تغییر  امکان  و 
ثابت: سبحانی 

در  سرمایه گذاری  نظام مند  سازوکار  نیازمند 
هستیم قم 

شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس  همچنین 
مجتبی  سید  قم؛  شهر  اسالمی  شورای 
مشکالت  از  یکی  دیدار،  این  در  ثابت  سبحانی 
دانست  سرمایه گذاری  نحوه  را  شهری  مدیریت 
از مشکالت  بپذیریم یکی  باید  و اظهار داشت: 

کمبود  و  سرمایه گذاری  بحث  شهری  مدیریت 
است. بخش  این  در  کاردان  و  متخصص  افراد 

نمونه  به عنوان  را  اصفهان  و  مشهد  شهر  وی 
در  سرمایه گذاری  فرمول های  افزود:  و  برد  نام 
است،  نظام مند  بسیار  اصفهان  و  مشهد  شهر 
نخورده  رقم  اتفاق  این  قم  شهر  در  درحالی که 
نمی تواند  موارد  بسیاری  در  شهرداری  و 
پروژه ها  از  بسیاری  شده  باعث  و  کند  ورود 
کاظمی  شهید  پروژه  زمزم،  ساختمان  مانند 
مانده  بالتکلیف   … و  حرم  شرقی  پارکینگ  و 

. ست ا
سرمایه گذار  جذب  برای  کرد:  ابراز  وی 
مدیریت  در  نظام مندی  سازوکار  نیازمند 
امن  فضایی  در  سرمایه گذار  تا  هستیم  شهری 
و در کمترین زمان بتواند در قم سرمایه گذاری 

داشته  انتفاع  مهم  این  از  شهر  و  مردم  و  کرده 
► باشند.  
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◄       نماینده مردم قم گفت: محیط اطراف 
حرم  به  دسترسی  و  تبدیل   معضل  یک  به  حرم 
منطقه  این  چهره  و  است  شده  سخت  مطهر 
بیشترین  درحالیکه  است،  زشت  بسیار  شهر 
حضور زائران و مسافران در این محدوده است.
دیدار  در  ذوالنور  مجتبی  حجت االسالم  
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  با 
اداری  سیستم  اصالح  لزوم  به  اشاره  با  قم، 
اداری  سیستم  گاهی  داشت:  اظهار  کشور 
و  داده  سوق  فساد  سمت  به  را  افراد  ناکارآمد، 
درحالی که  میافتند،  دام  این  در  توانمند  افراد 
اقتصاد  شکوفایی  در  آن ها  از  می توانستیم 

ببریم. را  بهره  بهترین  کشور 
برای  الزم  قانونی  راهکارهای  نبود  وی 
باید  افزود:  و  کرد  مطرح  را  اقتصاد  در  مردم 
افراد  و  داشته  زیادی  قانونی  خألهای  بپذیریم 
خالف  به  مجبور  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 
می شود و باید این مسائل حل شود و متأسفانه 
حوزه  در  توانمند  افراد  شکار  برای  سیستمی 

نداریم. اقتصاد 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
و  توجه  نیازمند  را  سرمایه  جذب  اسالمی، 
جذب  در  باید  ما  کرد:  تأکید  و  دانست  علم 
تا  کنیم  عمل  علمی  و  حرفه ای  سرمایه گذار 
برای  و  نشود  تبدیل  گر  چپاول  به  سرمایه گذار 
سرمایه گذاری  فضای  باید  مهم  این  به  رسیدن 
شود. انجام  دقیق  نظارت های  و  کرده  امن  را 

از  یکی  را  سرمایه گذار  جذب  وی 
کرد:  ابراز  و  خواند  اقتصاد  حوزه  اولویت های 
نه  کرد  شکار  عبارتی  به  را  سرمایه گذار  باید 
روزها  مجوز  یک  دریافت  برای  سرمایه گذار 
مدیر  با  ساده  مالقات  یک  منتظر  ماه ها  و 
از  مربوطه باشد و این مشکل در شهر قم بیش 

دارد. وجود  دیگر  کالن شهری های 
را  مونوریل  و  فرودگاه  تکمیل  ذوالنور 

شاخص  پروژه ها  تکمیل  گفت:  و  کرد  مطرح 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  ورود  با  تنها 
به بخش  اعتماد  نگاه  با  باید  و  بوده  امکان پذیر 
و  کنیم  تعامل  سرمایه گذاران  با  خصوصی، 
باید  شهر  اجرایی  ارگان های  و  نهادها  تمام 
قرار  سرمایه گذار  جذب  در  را  خود  اولویت 

. هند د
شورای  مثبت  عملکرد  بر  تأکید  با  وی 
کرد:  و شهرداری خاطرنشان  قم  اسالمی شهر 

در  کار  حال  در  وجود  تمام  با  شهری  مدیریت 
جذب  بر  بیشتر  تمرکز  با  اما  هستند،  قم  شهر 
را  شهر  توسعه  سرعت  می توانند  سرمایه گذار 
اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  و  داده  افزایش 

کنند. حل  را  شهر 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
هنر  کردن  خرج  و  داشتن  پول  کرد:  اضافه 
مشارکت  با  بتوانیم  که  بوده  این  مهم  نیست؛ 
اهداف  همه  به  سرمایه گذار  جذب  و  مردم 
محدود  منابع  باوجود  شهر  اقتصادی  و  شهری 
قوی  مدیریت  این یک  و  کنیم  پیدا  دست 

. هد ا می خو
نکات  از  دیگر  یکی  نیز  را  اولویت بندی  وی 

متأسفانه  کرد:  مطرح  و  دانست  مدیریت  مهم 
و  تبدیل شده  معضل  یک  به  حرم  پیرامون 
است  شده  سخت  مطهر  حرم  به  دسترسی 
است،  زشت  بسیار  شهر  منطقه  این  چهره  و 
مسافران  و  زائران  حضور  بیشترین  درحالی که 
باید منظر این منطقه  در این محدوده بوده که 

کند. تغییر 
مدیریت شهری  اولویت  کرد:  اذعان  ذوالنور 
سیما  تا  باشد  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  بر 
باشد  نداشته  تخریب  حالت  شهری  منظر  و 
گذشته  پروژه های  اتمام  تا  جدیدی  پروژه  و 
و  شده  اذیت  کمتر  مردم  تا  نشود  زنی  کلنگ 
نیاز  که  نشود  ایجاد  ترافیکی در شهر  مشکالت 

دارد. مدیریت  به 
در  ویژه  جایگاه  نظر  از  را  قم  شرایط  وی 
کشور یادآور شد و مطرح کرد: باید از پتانسیل 
سراغ  به  و  کرده  استفاده  علمیه  حوزه  و  علما 
شهر  بالقوه  ظرفیت های  که  برویم  منابعی 
شهر  پیرامون  زمین های  از  و  کند  بالفعل  را 
تا  کنیم  بیشتری  استفاده  شهر  توسعه  برای 

شود. حل  مشکالت 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، 
ضروری  و  الزم  را  پایدار  درآمدهای  ایجاد 
مالی  محدودیت های  داشت:  اظهار  و  دانست 
کنیم  برطرف  پایدار  درآمدهای  ایجاد  با  باید  را 
از  که  مردم  کند،  پیدا  سرعت  شهر  توسعه  تا 
پرده  پشت  قانونی  محدودیت های  و  مشکالت 
پروژه ها  اجرای  در  سرعت  توقع  و  ندارند  خبر 

دارند. را 
و  همکاری  به  نیاز  را  شهر  مسائل  حل  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  دستگاه ها  همه  هم افزایی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  ما 
جذب  برای  رایزنی  و  کمک  نوع  هر  آماده  شهر 
دولت  این  در  تا  داشته  مشکالت  حل  و  اعتبار 

► شود.   انجام  شهر  در  بزرگی  کارهای 

ذوالنور در دیدار با اعضای شورای شهر قم:

نابسامانی پیرامون حرم مطهر چهره شهر  را 
زشت جلوه می دهد

انتقاد عضو شورای شهر قم از اتخاذ تصمیمات مهم 
شهری در خارج از استان؛

سعادتمند: مدیریت کامل شهر 
باید به شهرداری سپرده شود

بسیاری  متأسفانه  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیات رئیسه  عضو 
و  بوده  گیر  دست وپا  ضوابط  وجود  قم،  شهری  مدیریت  مشکالت  از 
بسیاری از تصمیمات مهم شهری در تهران و شورای عالی معماری و 

می شود. گرفته  شهرسازی 
رئیسه شورای  و عضو هیات  استان  رئیس شورای  ماشاالله سعادتمند 
اسالمی شهر مقدس قم در دیدار با حجت االسالم والمسلمین ذوالنور 
مدیریت  مشکالت  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
مشکالت  از  بسیاری  متأسفانه  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شهری 
از  بسیاری  و  بوده  گیر  دست وپا  ضوابط  وجود  قم،  شهری  مدیریت 
تصمیمات مهم شهری در تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی 

می شود. گرفته 
وی تأکید کرد: شهرداری باید این اختیار را داشته باشد تا تصمیمات 
مهم را در ابتدا خود اتخاذ کرده و سپس برای تصویب نهایی به تهران 
برعکس  روند  این  امروز  درحالی که  بفرستد،  دیگر  عالی  نهاد  هر  یا  و 

انجام می شود و این همه مشکل وجود دارد.
یکپارچه  مدیریت  عدم  قم،  شهر  اسالمی  شورای  هیات رئیسه  عضو 
ابراز کرد: سال هاست  و  را دومین مشکل توسعه شهر دانست  شهری 
حل  برای  کافی  تمرکز  باید  شهری  مدیریت  و  حل نشده  مشکل  این 
به  باید  اصلی  مدیریت  بپذیرید  باید  دولت  و  باشد  داشته  مشکالت 
باشد. شهر  عالی  ناظر  شهر  اسالمی  شورای  و  واگذارشده  شهرداری 

نائب رئیس شورای شهر:
پروژه شهید کاظمی برای 
شهرداری قم سود اقتصادی 

ندارد
شدن  اجرایی  لزوم  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
این  گفت:  شهر  یک  شماره  رینگ  تکمیل  برای  کاظمی  شهید  پروژه 

پروژه باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود تا بتوان با راه اندازی آن 
کرد. تکمیل  را  شهر  ترافیکی  رینگ 

محمود مسگری در دیدار با حجت االسالم والمسلمین ذوالنور نماینده 
نیمه تمام شهر قم  پروژه های  به  مردم قم در مجلس شورای اسالمی، 
اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار مدیریت شهری از نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی کمک و حمایت از مدیریت شهری در حل 

مشکالت و مسائل خارج از قدرت آن هاست.
افزود:  و  را مطرح کرد  و مرکز تجاری زمزم  پارکینگ شرقی  پروژه  وی 
وضعیت آشفته اطراف حرم و بالتکلیفی پروژه زمزم و همچنین پروژه 
و  زائران  سردرگمی  باعث  شهر،  چهره  زشتی  بر  عالوه  کاظمی  شهید 

پیگیری شود. تهران  از  باید  نارضایتی مردم شده که 
نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم، سهم شهرداری در پروژه شهید 
این پروژه  30 درصد اعالم کرد و گفت: مشکالت حقوقی  کاظمی را 
مدیریت  و  شده  پروژه  تکمیل  برای  خصوصی  بخش  ورود  از  مانع 
باید  اما  دارد،  را  موردنظر  شرکت  با  زمین  این  تهاتر  آماده  شهری 

کند. تکلیف  تعیین  را  پروژه  این  تهران  دادستان 
شهری  یک  رینگ  تکمیل کننده  را  کاظمی  شهید  پروژه  تکمیل  وی 
دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه در ادامه پروژه خیابان بیگدلی و 
در ادامه عمار یاسر و فلکه جهاد بوده و رینگ یک شهری بوده و باید 
اجرایی شود و با کاهش تراکم برای شهرداری دیگر سوددهی نداشته 

و اقتصادی نیست و تنها برای تکمیل رینگ یک اجرایی می شود.

خط و نشان امیرآبادی برای موسسات و 
نهادهای متخلف؛

زمین ها را به دولت بازگردانید

واگذار  اراضی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  استان  نماینده 
آن  واگذاری  مهلت  و  تاریخ  که  دولتی  دستگاه  و  موسسات  به  شده 
ها سپری شده و هیچ اقدام ساخت و سازی در آن ها صورت نگرفته 

شوند. بازگردانده  دولت  به  قانون  حکم  به  سریع  چه  هر  باید  است 
امیرآبادی  احمد  قم،  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  گزارش  به 
سر  بازدید  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  فراهانی 
زده خود از اداره کل راه و شهرسازی استان قم اظهار داشت: اراضی 
واگذار شده به موسسات و دستگاه دولتی که تاریخ و مهلت واگذاری 
صورت  ها  آن  در  سازی  و  ساخت  اقدام  هیچ  و  شده  سپری  ها  آن 
بازگردانده  دولت  به  قانون  حکم  به  سریع  چه  هر  باید  است  نگرفته 

شوند.
تا  قم،  استان  در  متقاضی  هزار   130 نام  ثبت  به  توجه  با  افزود:  وی 
شده  بینی  پیش  اراضی  مسکونی  واحد  هزار   35 حدود  برای  کنون 

دارد. اولویت  متقاضیان  این  نیاز  مورد  زمین  تامین  و  است 
دانست  مردم  عامه  و  عمومی  حقوق  جز  را  گیری  بازپس  امیرآبادی 
دستگاه  همراهی  با  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  گفت:  و 
تا  باشند  داشته  خود  کار  دستور  را  اراضی  این  حقوقی  پیگیری  قضا 

باشیم. مردم  امید  و  اعتماد  پاسخگوی  بتوانیم 
 نماینده استان قم در مجلس شورای اسالمی به موضوع راه در بحث 
با عنایت به  ساختار وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و توضیح داد: 
این که بخش عمده اقدامات حوزه راه، در اداره کل راهداری و حمل 
و  مهندسی  معاونت  الحاق  پیشنهاد  شود  می  انجام  ای  جاده  نقل  و 
ساخت راه و شهرسازی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

داده شده است و در این راستا پیگیری ها انجام می شود.
کل،  اداره  این  از  خود  بازدید  پایانی  بخش  در  فراهانی  امیرآبادی 
در  ساخت:  نشان  خاطر  مختلف  واحدهای  کارکنان  با  دیدار  ضمن 
و  راه  ادارات  کارکنان  مزایای  و  حقوق  اجرایی،  های  دستگاه  میان 
های  مأموریت  و  ها  فعالیت  تناسب  به  توجه  با  ها  استان  شهرسازی 
این  در  و  دارد  قرار  دستمزد  و  حقوق  سطح  ترین  پایین  در  سازمانی 
و  راه  کل  ادارات  کارکنان  معیشت  تأمین  برای  بایست  می  راستا 

شود. انجام  جدی  و  الزم  اقدامات  ها  استان  شهرسازی 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:
اقدامات فرهنگی در شهر قم 
نباید شکل جزیره ای به خود 

بگیرد 

اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
فرهنگ  ترویج  برای  محیطی  تبلیغات  ظرفیت  از  قم  شهرداری 
قم  شهر  در  فرهنگی  اقدامات  گفت:  می کند،  استفاده  شهروندی 

بگیرد. خود  به  جزیره ای  شکل  نباید 
درمان  و  پیشگیری  ستاد  جلسه  هفتمین  در  کالنترزاده  مهدی 
حضور  با  و  قم  شهرداری  میزبانی  به  که  جامعه  اجتماعی  آسیب های 
 1200 حدود  کرد:  بیان  شد،  برگزار  قم  شهردار  نژاد  سقاییان  دکتر 
بخش  به  قراردادهایی  طی  قم  شهرداری  به  متعلق  تجاری  سازه 

است. شده  واگذار  خصوصی 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم ادامه داد: همچنین 
با  نیز  قم  رسانی  اصالع  تابلوهای  و  تبلیغاتی  عرصه های  از  برخی 
است. خصوصی  شرکت های  اختیار  در  مسئول  دستگاه های  نظارت 
نمایشگر   2 همراه  به  اطالع رسانی  سازه   172 کرد:  خاطرنشان  وی 
سال  طول  در  قم  شهرداری  فرهنگی  سازه   50 و  متری   24 دیجیتال 

است. فعالیت  مشغول  سازی  فرهنگ  امر  در 
شورای  تاکید  با  و  گذشته  سال های  طی  کرد:  تاکید  کالنترزاده 
شهر  جایگاه  با  تناسبی  که  تابلوهایی  از  بسیاری  عمومی  فرهنگ 

است. شده  آوری  جمع  نداشتند،  قم  مقدس 
که  است  مرجعی  تنها  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  گفت:  وی 
می تواند محتوای سازه های تجاری نصب شده در شهر را تایید نماید.
هم  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  بین الملل   امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
در  محتواهایی  شهری،  تابلوهای  و  سازه ها  از  بسیاری  در  اکنون 
است. اکران  حال  در  شهروندی  فرهنگ  و  رمضان  مبارک  ماه  زمینه 

خبـرخبـر

رئیس شورای شهر قم: 

سرنوشت پروژه شهید کاظمی در انتظار حکم دادستانی تهران است

سخنگوی شورای شهر از ضرورت تغییر کاربری و افزایش محدوده شهری قم خبر داد؛ 

زمین های محدوده جمکران و بلوار جمهوری خارج از محدوده شهری است

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



عمرانی  امور  هماهنگی  معاون        ◄
برای  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری 
رام قطار  نیازمند دو  تست گرم متروی قم 
متروی  کامل  اندازی  راه  گفت:  هستیم 
بلکه  نمی گیرد؛  صورت  گرم  تست  با  قم 
 600 نیازمند  تکمیل  برای  پروژه  این 

است. اعتبار  تومان  میلیارد 
در  خبری  نشست  در  معتمدی  ابراهیم 
استان  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  جمع 
رییس  سفر  در  اینکه  به  اشاره  با  قم 
حوزه های  در  طرح   156 قم  به  جمهور 
طی  در  که  رسیده  تصویب  به  مختلف 
اظهار  شود،  اجرایی  می بایست  سال  دو 
کرد: 88 درصد مصوبات زیرساختی بوده 

است. مصوبات  سایر  نیز  درصد   12 و 
گرم  تست  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستیم  قطار  رام  دو  نیازمند  قم  متروی 
گرفته  صورت  اقداماتی  زمینه  این  در  که 
حل  واگن  تامین  مشکل  است  امید  و 
قم  متروی  کامل  اندازی  راه  گفت:  شود، 
این  بلکه  نمی گیرد؛  صورت  گرم  تست  با 
میلیارد   600 نیازمند  تکمیل  برای  پروژه 
پیمانکار  با  قرارداد  و  است  اعتبار  تومان 

شود. مشخص  می بایست  نیز 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اندازی  راه  برای  افزود:  قم  استانداری 
زمان  نمی توان  قم  متروی  یک  خط 
و  منابع  که  چرا  کرد؛  اعالم  مشخصی 
اختیار  در  اندازی  راه  برای  امکانات 

نیست. استان 
سرانجام  خصوص  در  معتمدی 
حمل  مشاور  داشت:  بیان  نیز  مونوریل 
رویکرد  با  مونوریل  وجود  بر  نقل  و 

گردشگری تاکید دارد و بعد از سفر رییس 
شهر  مسئولین  حضور  با  جلسه ای  جمهور 
پیمانکار  شرکت  دو  مدیرعامل  و  استان  و 
و  ظرفیت ها  جلسه  این  در  که  شد  برگزار 
کاربری های گردشگری این پروژه بررسی 

شد. تشریح  و 

پروژه  تکمیل  برای  کرد:  عنوان  وی 
رویکرد  بر  تکیه  با  و  گذار  سرمایه  از  باید 
است  قرار  و  شود  استفاده  گردشگری 
تعیین  برای  تهران  در  کشور  کمیته ای 

البته  که  شود  تشکیل  قم  مونوریل  تکلیف 
مشخص  صورت  به  استان  پیشنهادهای 
جلسه  برگزاری  منتظر  و  است  آماده 

. هستیم
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری قم، افزود: ریل های متروکه از 
آن  از  بخشی  که  شود  جمع  باید  قم  شهر 
بخشی  و  شده  آوری  جمع  دو  منطقه  در 
این  برای  که  است   5 و   4 منطقه  در  دیگر 
نظر  در  پشتیبان  اراضی  از  80 هکتار  کار 

است. شده  گرفته 
ساماندهی  خصوص  در  معتمدی 
داشت:  بیان  نیز  جمکران  منطقه 
ملحق  قم  شهر  به  تازه  جمکران  محدوده 
برای  مصوباتی  شهرداری  و  است  شده 
است  داشته  کوچه ها  از  برخی  تعریض 
منسجم  و  محور  برنامه  باید  کار  این  که 

شود. پیگیری 
از  یکی  جمکران  کرد:  تاکید  وی 
شورای  و  شهرداری  و  است  قم  مناطق 
زیرساخت های  تامین  برای  باید  شهر 
مناطق  سایر  همانند  منطقه  این  شهری 

کند. اقدام  شهری 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
برای  کرد:  عنوان  قم،  استانداری 
 20 اختران  چهل  ساماندهی 
مابقی  تا  یافته  تخصیص  میلیاردتومان 
این  مشکالت  و  گیرد  صورت  تملکات 

شود. برطرف  منطقه 
از  را  ساختمانی  تخلفات  معتمدی 
داشت:  ابراز  و  برشمرد  قم  در  معضالت 
که  کرد  یابی  ریشه  باید  زمینه  این  در 
که  چیست  ساختمانی  تخلفات  علت 
نشان می دهد که  زمینه  این  در  بررسی ها 
از  منطقی نبودن طرح تفصیلی در برخی 
اجرایی،  نقشه های  مناطق شهری، وجود 
باال  تخلفات،  با  موقع  به  برخورد  عدم 
آرای  اجرای  عدم  و  تخلفات  هزینه  نبودن 
علل   100 ماده  کمیسیون  در  تخریب 
استان  در  ساختمانی  تخلفات  اصلی 
است که در این زمینه جلساتی را با نظام 
نیز  و  شهرسازی  و  کل  اداره  و  مهندسی 
امیدواریم  و  کردیم  برگزار  قم  شهرداری 
مشخص  بسته ای  آینده  ماه های  طی 
تهیه  ساختمانی  تخلفات  با  برخورد  برای 

► شود.   تدوین  و 

و  توسعه  سازمان  مدیرعامل        ◄
تاکنون  گفت:  قم  شهرداری  عمران 
یاسر  عمار   5 فاز  تملکات  درصد   80
درصد   20 و  گرفته  صورت  کامل  به طور 
شهرداری  هفت  منطقه  توسط  باقی مانده 

است. پیگیری  حال  در 
اشاره  با  امامی  میریک  ابوالفضل  سید 
عمار  بلوار   5 فاز  پروژه  عملیات  روند  به 
مسیر  در  پیش آمده  مشکالت  و  یاسر 

تاکنون  داشت:  اظهار  پروژه  این  تملکات 
صورت  کامل  به طور  تملکات  درصد   80
تملکات  باقی مانده  درصد   20 و  گرفته 
هفت  منطقه  توسط  یاسر  عمار   5 فاز 

است. پیگیری  حال  در  شهرداری 
استاندار  پیگیری های  بر  تأکید  با  وی 
به  مربوط  تملکات  برای  قم  شهردار  و 
بحث   99 سال  اواخر  افزود:   پروژه  این 
خیابان  تا  یاسر  عمار   5 فاز  شدن  اجرایی 

با  عمران  و  توسعه  سازمان  توسط  ممتاز 
شد. شروع  تومان  میلیارد   74 مبلغ 

عمران  و  توسعه  سازمان  مدیرعامل 
اولیه  توافقات  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
گرفته  صورت  مالک  نهادهای  و  مالکان  با 
پروژه  این  زمان  طول  کرد:  تصریح  است 
 450 به طول  که  برنامه ریزی شده  2 سال 
پروژه در  این  نیز در  پارکینگ  ایجاد  و  متر 

است. گرفته شده  نظر 

پروژه  این  روی  پیش  معضالت  به  وی 
اجرایی  روند  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
ولی  نداشته ایم  تعطیلی  پروژه  این 
بلوار  این  از  بزرگی  بخش  این  ازآنجاکه 
در  و  است  شهر  اصلی  راه های  از  یکی 
به عنوان  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
و  شهروندان  تردد  محل  اصلی  محور 

می رود. شمار  به  مسافران 
عبور  شاهراه  این  در  که  تأسیساتی 

موضوع  کیلوولت   63 برق  مثل  داده شده 
آن  به  امامی  میریک  که  است  دیگری 
موضوع  این  مدیریت  افزود:  و  کرد  اشاره 
در  که  است  استان  از  خارج  مسئوالن  با 
تقاطع  بخش  مشکل  این  رفع  صورت 

می شود. انجام  نیز  معلم  خیابان 
از  قبل  فاز  در  پروژه  این  وی،  گفته  به 
ساخت  برای  انجام  حال  در  معلم  خیابان 
► اجراست.   حال  در  سطح  دو  در  عرشه 

◄      مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: از ابتدای فروردین تا روز 
به مدت  نسبت  که  ثبت شده  قم  در  ناسالم  روز   6 ماه  این  و چهارم  بیست 

افزایش داشته است. مشابه سال قبل 2 روز 
سیدرضا موسوی مشکینی در جلسه ستاد مدیریت بحران قم، با هشدار 
در خصوص افزایش روزهای ناسالم نسبت به توجه به مساله محیط زیست و 

جلوگیری از پیشروی بیابان تاکید کرد.
رود  می  انتظار  قم  استان  بر  حاکم  کنونی  وضعیت  با  کرد:  عنوان  وی 
کانون های ریزگرد مناطق شمالی و شرق قم در بدتر شدن پدیده گرد و غبار 

در این استان اثرات سوء بیشتری داشته باشند.
موسوی مشکینی ادامه داد: در شش ماه نخست سال 99، 16 روز آلوده 

در قم ثبت شده بود که طی سال 1400 تعداد روزهای آلوده با افزایش دو 
برابری به 32 روز افزایش یافته است.

۸0 درصد مساحت قم با خشکسالی شدید مواجه است
مدیرکل هواشناسی قم نیز در ادامه با بیان اینکه 80 درصد مساحت قم 
با خشکسالی شدید مواجه است، گفت: میزان بارش باران در فروردین ماه 

جاری در مقایسه با میزان بلندمدت 15 درصد کاهش یافته است.
تر  با بحرانی  افزایش دما  رابطه مستقیم  بر  تاکید  با  بنی  مهران حیدری 
شدن پدیده گرد و غبار و ریزگرد، اضافه کرد: دمای هوای قم در فروردین ماه 
جاری در مقایسه با سال گذشته حداقل 6 درجه افزایش داشته و این می 

تواند هشداری نسبت به تغییر اقلیم باشد.

وی با تاکید بر اینکه فروردین ماه سالجاری یکی از آلوده ترین ماه های 
قم  در خصوص پدیده گرد و غبار است، افزود: به دلیل استعداد ذاتی قم و 
خشکسالی شدید بخش بزرگی از مساحت آن، معضل ریزگرد در این استان 

آزاردهنده تر است.
به فعالیت کانون جدید گرد و غبار در  با توجه  حیدری بنی تاکید کرد: 
کشور عراق، احتمال فعالیت پدیده گرد و غبار در ایران  و از جمله استان قم 

طی روزهای آینده وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی قم در ادامه با تاکید بر وزش شدید باد طی ساعات 
بعد از ظهر و شب در قم، بیان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده یک 

سامانه بارشی استان قم را تحت تاثیرقرار خواهد داد.  ►

شنبـه ۲7 فروردین 14۰1/ شماره 19۲۲ خبـر3 www.gooyeh-qom.com

»مولود مبارک رمضان«     

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َوَلَدْت  ا  »َلمَّ َقاَل:  السالم(   )علیهما  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ  َعن 
ِلَعِليٍّ  َقاَلْت  السالم(  )علیه  اْلَحَسَن  علیها(  الله  )سالم  َفاِطَمُة 
ِه  اللَّ َرُسوَل  ِباْسِمِه  ْسِبَق 

َ
ِل ُکْنُت  َما  َفَقاَل:  ِه!  َسمِّ السالم(:  )علیه 

آله(  و  الله علیه  ِه )صلی  اللَّ َرُسوُل  َفَجاَء  آله(.  و  الله علیه  )صلی 
ِفي  وُه  َتُلفُّ ْن 

َ
أ ْنَهُکْم 

َ
أ َلْم   

َ
أ َفَقاَل:  َصْفَراَء.  ِخْرَقٍة  ِفي  ِإَلْیِه  ْخِرَج 

ُ
َفأ

ِلَعِليٍّ  َقاَل  ُثمَّ  ِفیَها.  ُه  َفَلفَّ َبْیَضاَء  ِخْرَقًة  َخَذ 
َ
أ َو  ِبَها  َرَمی  ُثمَّ  َصْفَراَء؟ 

ِباْسِمِه.  ْسِبَقَك 
َ
ِل ُکْنُت  َما  َفَقاَل:  ْیَتُه؟  َسمَّ َهْل  السالم(:  )علیه 

ي َعزَّ َو  ْسِبَق ِباْسِمِه َربِّ
َ
َفَقاَل: )صلی الله علیه و آله( َو َما ُکْنُت ِل

ٍد  ُه َقْد ُوِلَد ِلُمَحمَّ نَّ
َ
أ ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی ِإَلی َجْبَرِئیَل  ْوَحی اللَّ

َ
. َفأ َجلَّ

ِبَمْنِزَلِة  ِمْنَك  َعِلّیًا  ِإنَّ  َلُه  ُقْل  َو  ِه  َهنِّ َو  اَلَم  السَّ ْقِرْئُه 
َ
َفأ َفاْهِبْط  اْبٌن 

َجْبَرِئیُل  َفَهَبَط  َهاُروَن.  اْبِن  ِباْسِم  ِه  َفَسمِّ ُموَسی،  ِمْن  َهاُروَن 
َو  َتَباَرَك  َه  ، ُثمَّ َقاَل ِإنَّ اللَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ ُه ِمَن اللَّ

َ
أ َفَهنَّ )علیه السالم( 

اْسُمُه؟  َکاَن  َما  َو  َقاَل  َهاُروَن.  اْبِن  ِباْسِم  َیُه  ُتَسمِّ ْن 
َ
أ ُمُرَك 

ْ
َیأ َتَعاَلی 

اْلَحَسن  اُه  َفَسمَّ اْلَحَسَن  ِه  َسمِّ َقاَل   . َعَرِبيٌّ ِلَساِني  َقاَل  ُر  َشبَّ َقاَل: 
1.» ...

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  العابدین  زین  امام  حضرت  از 
فرمودند: »هنگامی که امام حسن )علیه السالم( متولد شدند، 
حضرت فاطمه زهرا )سالم الله علیها( به پدرشان حضرت علی 
)علیه السالم( گفتند: نامی برای او بگذار! علی )علیه السالم( 
فرمودند: من در نام گذاری بر این کودک، بر رسول خدا )صلی 
الله  )صلی  خدا  رسول  پس  نمی گیرم.  پیشی  آله(  و  علیه  الله 
زردی  پارچه  در  را  کودک  آن  و  آوردند  تشریف  آله(  و  علیه 
پیچیده، نزد آن حضرت بردند. حضرت فرمود: مگر من به شما 
پارچه  آن  سپس  نپیچید؟  زرد  پارچه  در  را  او  که  بودم  نگفته 
آن  در  را  کودک  و  گرفته  سفیدی  پارچه  و  انداختند  کناری  را 
فرمودند:  و  نموده  السالم(  )علیه  علی  به  رو  آن گاه  پیچیدند. 

کرده ای؟  انتخاب  او  برای  نامی  آیا 
عرض کردند: من در نام گذاری وی بر شما پیشی نمی گیرم! 
رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمودند: من هم در نام گذاری 
هنگام  این  در  پس  جویم.  نمی  سبقت  جّل  و  عّز  خدای  بر  وی 
فرمود  وحی  السالم(  )علیه  جبرئیل  به  تعالی  و  تبارک  خدای 
نزد  شده،  متولد  پسری  آله(  و  علیه  الله  )صلی  محمد  برای  که 
وی برو و به او سالم برسان و تبریک و تهنیت بگو و به وی بگو: 
به راستی که علی نزد تو به منزله هارون نزد موسی است، پس او 
را به نام پسر هارون نام بگذار! جبرئیل )علیه السالم( از آسمان 
اکرم )صلی  به حضرت رسول  تعالی  از سوی خدای  و  آمد  فرود 
خدای  داشت:  اظهار  سپس  و  گفت  تهنیت  آله(  و  علیه  الله 
نام  هارون  پسر  نام  به  را  او  که  کرده  مأمور  را  تو  تعالی  و  تبارک 
پسر  نام  پرسیدند:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  بگذار. 
)حضرت(  ر«.  َشَبّ  « کرد:  عرض  )جبرئیل(  چیست؟  هارون 
فرمود: فرمودند: زبان من عربی است.  )جبرئیل( عرض کرد: 
نامش را » َحَسن« بگذار و رسول خدا )صلی الله علیه و آله( او 

.».  .. نامیدند  َحَسن  را 
خداوند سبحان در سال سوم هجرت از دریای بی کران نبوْت 
ثمره  تاب ناک، نخستین  این گوهر  آورد،  پدید  گوهری گران بها 
پیوند امامت و نبوت بود. ابومحمد حسن بن علی بن ابی طالب 
از  معصوم  چهارمین  و  شیعیان  دوم  پیشوای  السالم(،  )علیهم 
بنابر  تولد آن حضرت  السالم( است که  چهارده معصوم )علیهم 
ماه  پانزدهم  سه شنبه  روز  و  مدینه  در  مورخان،  تر  بیش  گفته 

مبارک رمضان رخ داده است.
شامخ ترین  و  پاک ترین  در  السالم(  )علیه  حسن  امام  والدت 
تربیت  تحت  ایشان  پذیرفت.  انجام  طهارت  و  عترت  خاندان 
مانند  مادری؛  و  )علیه السالم(  علی  مانند  پدری؛  پرورش  و 
اثر این تربیت بود  الله علیها( صورت گرفته و در  فاطمه )سالم 
که جهانی از صفا، صمیمیت، مکارم اخالق و صفات حمیده را 

آورد. ارمغان  به  خود  با 
خود،  منش  و  سلوک  و  اخالق  روش،  و  رفتار  با  آن حضرت 
بزرگوار  پیامبر  بزرگش  نیای  انبساط خاطر و سرور قلبی  عوامل 
ایشان بهجت،  فراهم ساختند. وجود  را  آله(  و  الله علیه  )صلی 
او  چرکه  برانگیخت؛  رسالت  خاندان  در  خاصی  شادی  و  سرور 
صفات  و  حمیده  اخالق  دارای  هم  و  زیبا  اسمش  مانند  هم، 

بود. اال  و  و  پسندیده 
حسن  امام  بیت  اهل  کریم  سعادت  با  والدت  خاتمه  در 
حضرت  بزرگوارش  فرزند  محضر  به  را  السالم(  )علیه  مجتبی 
و  تبریک  آن حضرت  دوست داران  همه  و  السالم(  )علیه  مهدی 

می کنیم. عرض  تهنیت 
**************

1. صدوق، محمد بن علی ، امالی، ص 134، ناشر: اعلمی، 
چاپ پنجم ، بیروت، 1400 ق / 1362 ش.

حدیث روز )۲6۰( 

◄       شهردار قم با بیان اینکه زمانی که 
بنده شهردار قم شدم این شهر هیچ برنامه 
و چشم اندازی برای آینده نداشت و اکنون 
14 میلیارد تومان هزینه اداره یک روز شهر 
زمانی  فرهنگی  اقدامات  گفت:  است،  قم 
پیش  که  می شود  تاثیرگذارتر  جامعه  در 
آسایش  و  شهری  زندگی  اولیه  شرط های 

شود. تأمین  شهروندان  فردی 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هفتمین  در  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  قم، 
جلسه ستاد پیشگیری و درمان آسیب های 
به میزبانی شهرداری  اجتماعی جامعه که 
بخش  براینکه  تأکید  با  شد،  برگزار  قم 
به دلیل  جامعه  ناهنجاری های  از  زیادی 
ایجابی  بخش  در  مؤثر  اقدامات  عدم 
مسائل  در  می رسد  نظر  به  افزود:  است، 
سلبی  کارهای  که  مقداری  به  فرهنگی 
نشده  انجام  ایجابی  اقدام  گرفته،  صورت 

است.
مهم  مباحث  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
از  اجتماعی  و  فرهنگی  آسیب های  در 
برخی  بین  در  درست  جامعه پذیری  عدم 
دیگر  مهم  موضوع  و  شده  ناشی  افراد  از 

زندگی  سبک  ترویج  و  فرهنگی  تبلیغات 
برتری  و  مادی  مسائل  اساس  بر  غربی 

است. ظاهری  جویی 
اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  قم  شهردار 
شهر  اجرایی  سیستم  بزرگترین  شهرداری 
با  مرگ  زمان  تا  تولد  از  و شهروندان  است 
گفت:  دارند،  کار  و  سر  مردمی  نهاد  این 
دارد؛  اجرایی  مسئولیت   372 شهرداری 
و  است  بسترساز  نهاد  یک  شهرداری 
شهری  مدیریت  مجموعه  در  که  اقداماتی 
اقبال  عدم  یا  اقبال  در  شود  می  انجام 
رابطه  اسالمی  نظام  و  حاکمیت  به  مردم 

دارد. مستقیمی 
که  زمانی  کرد:  عنوان  سقائیان نژاد 
هیچ  شهر  این  شدم  قم  شهردار  بنده 
نداشت  آینده  برای  چشم اندازی  و  برنامه 
برنامه  اولین   96 سال  از  اساس  این  بر  و 
5 ساله شهرداری قم و از سال 1401 نیز 
برنامه دوم شهرداری قم با نظارت و اعمال 
نظرات نهادهای فرهنگی تدوین و اجرایی 

است. شده 
معابر  ترمیم  و  آسفالت  کرد:  ابراز  وی 
طی  قم  شهرداری  مهم  اقدامات  از  یکی 

برخی  در  است،  بوده  اخیر  سال های 
آسفالت  تن  هزار   300 از  بیش  سالها  از 
و  بوستان   119 و  توزیع  معابر  سطح  در 
توسعه  است.  شده  احداث  شهری  پارک 

اولیه  بستر  شهری  زندگی  زیرساخت های 
است. فرهنگی  اقدامات  انجام 

 ،96 سال  از  گفت:  قم  شهردار 
تکمیل  بر  زیادی  توجه  قم  شهرداری 
در  آموزشی  و  فرهنگی  زیرساخت های 
فرهنگی  های  کانون  و  مساجد  سطح 

اکنون  هم  است؛  داشته  مساجد  هنری 
معابر  و  کوچه  از  درصد   90 بر  افزون 

شده اند  مزین  شهدا  نام  به  که  قم  شهری 
نوین  سامانه های  به  شدن  مجهز  حال  در 

. هستند
با وجود  نژاد خاطرنشان کرد:  سقائیان 
از  بسیاری  در  عمومی  ناوگان  عمر  اینکه 
رسیده  فرسودگی  مرز  به  کشور  شهرهای 
شهری  مدیریت  مجموعه  اقدامات  با  اما 
به  قم  در  ناوگان  این  عمر  اکنون  هم 
ناوگان  نوسازی  روند  و  سال  دو  از  کمتر 

است. شده  آغاز  نیز  تاکسیرانی 
فرهنگی  اقدامات  کرد:  تصریح  وی 
که  می شود  تاثیرگذارتر  جامعه  در  زمانی 
و  شهری  زندگی  اولیه  شرط های  پیش 
تا  شود  تامین  شهروندان  فردی  آسایش 
روی  فرهنگی  اقدامات  به  نسبت  مردم 
عالقه  و  شوق  با  و  داده  نشان  خوش 

کنند. دنبال  را  فرهنگی  طرح های 
شهردار قم با بیان اینکه هم اکنون 14 
شهر  روز  یک  اداره  هزینه  تومان  میلیارد 
درآمدهای  تمام  داشت:  ابراز  است،  قم 
از شهروندان  قم  مجموعه مدیریت شهری 
آنها  به  رسانی  خدمات  صرف  و  تأمین 

► می شود.   

شهردار قم: 

● روزانه ۱۴ میلیارد تومان برای اداره شهر هزینه می شود    ●

معاون عمرانی استاندار قم:

● اختصاص ۲۰ میلیاردتومان برای ساماندهی چهل اختران   ●

عزم راسخ استان قم برای اجرای فاز ۵ بلوار عمار یاسر؛

● ۸۰ درصد تملکات تکمیل شده است   ●

مدیرکل محیط زیست قم:

● روزهای ناسالم در قم روند صعودی دارد   ●

تکمیل مترو نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است
ریل های متروکه از شهر قم جمع شوند

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵9۸7   

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019677 شماره  رأی   -1
1400114430002001478 آقای/خانم  رسول تکاور فرزند ابراهیم در قسمتی 
مترمربع   118 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از 1937 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم )مبایعه نامه عادی و 

)13160 الف  قلی(.)م  اله  حسین  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019446 شماره  رأی   -2
1400114430002001686 آقای/خانم  نصرت اله یعقوبلو عباد فرزند فیض اله 

در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 77/15 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2207 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم )مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از عبداله احمدی طی سند قطعی شماره 22034 

)13161 الف  (.)م  قم   13 دفترخانه   1381/9/28 مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019405 شماره  رأی   -3
1400114430002001460 آقای/خانم  محمدحسن بداقی فرزند محمدرضا 
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 27/11 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   2167/2 باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   2167/2/455 پالک  به  سازمان 
)مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از خانم السادات میر و افتخار السادات 

)13162 الف  بین(.)م  حق  احمد  سید  و  میر 

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 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
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. 

تاریخ انتشار اول: 1401/01/27
تاریخ انتشار دوم: 1401/02/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم



◄     موج تازه گرانی ها در سال جدید 
و  کاالها  قیمت  افزایش  نوبت  چند  از  بعد 
ماه های گذشته، تعجب  خدمات در طول 

است. برانگیخته  را  مردم  نگرانی  و 
رئیس  که  بود  گذشته  سال  ماه  دی 
هیأت  و  خود  سفر  نخستین  در  جمهور 
دولت به استان قم اعالم کرد برای کنترل 
برخی  و  است  داده  انجام  اقداماتی  تورم 
است.  کرده  متوقف  را  زا  تورم  فعالیت های 
ابراهیم  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیسی در آن سفر به قم به آیت ا... نوری 
که  این  بود  گفته  تقلید  مراجع  از  همدانی 
گرانی ها و تورم به زودی متوقف می شود و 
تصریح کرده بود »گرانی های اخیر نتیجه 
آثار  و  است  گذشته  نادرست  تصمیمات 
تصمیمات ما در ماه های آینده روشن می 
شود«. او در این دیدار افزوده بود: »دولت 
انجام  اقداماتی  سیزدهم برای کنترل تورم 
زا  تورم  های  فعالیت  برخی  و  است  داده 
اساس  همین  بر  و  است  کرده  متوقف  را 

هستیم«. تورم  کاهشی  روند  شاهد 
جمهور  رئیس   1400 ماه  دی  دیدار  در 
مکارم  ا...  آیت  تقلید،  عظام  مراجع  با 
و  ریشه ای  حل  ضرورت  بر  نیز  شیرازی 
اساسی مشکل گرانی در کشور تاکید کرده 
دولتی  شرکت های  با  برخورد  خواستار  و 

هستند. گرانی  باعث  خود  که  بود  شده 
سال  اواخر  که  است  حالی  در  این 
استمرار  گفت:  نیز  قم  جمعه  امام  گذشته 
اساسی  کاالهای  تأمین  در  را  مردم  گرانی 
انداخته  رنج  و  سختی  به  نیازشان  مورد  و 
موضوعات  این  در  بازنگری  است  الزم  که 
صورت گیرد. آیت ا... سعیدی خاطرنشان 
برای  زیادی  تالش  »دولت  بود:  کرده 
ایام  این  در  مردم  معیشتی  اوضاع  بهبود 
را  مردم  گرانی  استمرار  اما  می دهد  انجام 
به سختی و رنج انداخته و کماکان کاالهای 
مردم  دست  به  گران  باقیمت  اساسی 
برنامه ریزی  زمینه  این  در  باید  که  می رسد 

بگیرد«. صورت  مناسبی 
وعده  از  ماه  سه  از  بیش  گذشته  با  اما 
بر آشکار شدن  رئیس جمهور در قم مبنی 
و  گرانی  کنترل  در  دولت  های  تصمیم 
و  کاالها  قیمت  افزایش  جدید  موج  تورم، 
چشم  به  نسبت  را  زیادی  نگرانی  خدمات، 

انداز معیشتی مردم در سال جدید بوجود 
است. آورده 

رئیس  واکنش  موجب  وضعیت  این 
المسلمین  و  االسالم  حجت  و  شد  جمهور 
ضیافت  حاشیه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
سؤال  به  پاسخ  در  هنرمندان  افطار 
گرانی ها  علت  خصوص  در  ایرنا  خبرنگار 
 40 باالی  تورم  سال  چهار  اینکه  بیان  با 
صفر،  به  نزدیک  اقتصادی  رشد  و  درصد 
»نرخ  گفت:  گرانی هاست،  اصلی  علت 
آتی  ماه های  در  و  شده  مهار  تورم  رشد 

با تأکید بر  کمتر و کمتر خواهد شد«. وی 
ساختاری  تورم  از  ندارد  حق  کسی  اینکه 
یا  شخصی  اغراض  تأمین  برای  موجود 
»دولت  افزود:  کند،  سواستفاده  گروهی 
و  اصالح،  را  مالی  پولی  سیاست های  هم 

می کند«. مبارزه  گران فروشی  با  هم 

اسب  مهار  دستور  جمهور،  رئیس 
معیشتی  اصلی  برنامه  را  تورم  سرکش 
دولت در 8 ماه گذشته عنوان کرد و ادامه 
درصد   40 باالی  تورم  سال  »چهار  داد: 
نزدیک  یا  منفی  اقتصادی  رشدهای  و 
ویژه  به  مردم  خرید  قدرت  به  صفر،  به 
زده  جدی  آسیب های  ضعیف  قشرهای 
کار  دستور  فوری ترین  بنابراین  است؛ 
تالش  و  تورم  سیل  از  جلوگیری  به  دولت 
اختصاص  خانوار  خرید  قدرت  بهبود  برای 

کرد«. پیدا 

مهم  تصمیمات  »اتخاذ  افزود:  رئیسی 
که  شد  موجب  مدت  این  در  مالی  و  پولی 
60 درصد  از حدود  ماهه  تورم دوازده  نرخ 
به 46 درصد در اسفند  در شهریور 1400 
واحد   13 از  بیش  یعنی  رسیده؛   1400

است«. داشته  کاهش  درصد 

قوه  رئیس  که  است  بار  نخستین  این 
در  60 درصد  تورم  به وجود  اجرایی کشور 
این  از  پیش  تا  زیرا  کند  می  اذعان  ایران 
هیچ مقام دولتی اخبار و شایعات مبنی بر 
باالتر بودن تورم از 40 تا 50 درصد را نمی 

پذیرفت.
است  گفته  زمینه  این  در  جمهور  رئیس 
به  دولت  توسط  شده  انجام  اقدامات 
قیمت  مدت  این  در  که  نیست  معنی  این 
و  است  نداشته  افزایش  خدمات  و  کاالها 
هشت  ظرف  که  است  این  دولت  موفقیت 

تورمی  سیل  جلوی  حّدی  تا  توانسته  ماه 
بر  تأکید  با  دولت  رئیس  بگیرد.  را  گذشته 
به طور  آن  خرابی  و  تورم  سیل  هنوز  اینکه 
در  »ما  افزود:  است،  نشده  متوقف  کامل 
می توانیم  که  دادیم  نشان  سیزدهم  دولت 
نیز  آینده  ماه های  در  و  کم  را  تورم  سرعت 
تدریج  به  تا  کنیم  کمتر  و  کمتر  ان شاءالله 
کمر  تورمی  آوار  زیر  از  بتواند  ملی  اقتصاد 
»البته  داد:  ادامه  رئیسی  کند«.  راست 
ساختاری  علت  عنوان  به  تورم  کنار  در 
وجود  نیز  سوءاستفاده ها  بعضی  گرانی ها، 
دارد که اساسًا دستگاه های نظارتی دولت 
این سوءاستفاده ها  از  به جلوگیری  موظف 

. » هستند
بیانات رئیس جمهور در واکنش به موج 
جدید گرانی ها شباهت زیادی به وعده او 
در قم به مردم دارد و همین مسئله نگرانی 
با  همزان  را  ها  قیمت  افزایش  تداوم  از 

دهد. می  افزایش  مؤثر  نظارت  فقدان 
بوده  برانگیز  تعجب  آنجا  تا  ماجرا  این 
که در روزهای اخیر با سؤال و ابهام برخی 
چهره های مردمی هوادار دولت نیز مواجه 
شده است و در شرایطی که رئیس جمهور 
و وزراء اظهار می دارند با وجود تحریم ها، 
بدون اعتناء به نتیجه مذاکرات توانسته اند 
گشایش های زیادی در روابط اقتصادی با 
تانتقال  و  نفت  راحت  فروش  جمله  از  دنیا 
دارایی  دالر  ها  میلیون  و  نماید  ایجاد  پول 
در  آن  آثار  چرا  کنند  آزاد  را  کشور  های 
نمی  هویدا  کشور  اقتصاد  و  مردم  معیشت 

شود؟
ارائه  با  تا  کند  می  تالش  دولت  گرچه 
در  آنچه  مانند  معیشتی  جدید  های  بسته 
خانوار  سرپرستان  برای  نو  سال  عید  شب 
مردم  از  رمضان،  ماه  سبد  یا  شد  واریز 
حمایت کند اما ضروری است همانطور که 
خود اذعان می کند نظارت ها و رسیدگی 
تقویت  از گذشته  بیش  را  زمینه  این  در  ها 

► نماید.    
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»گویه« بررسی می کند:

● سرانجام وعده رئیس جمهور در قم نسبت به گرانی ها   ● معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:
رشد ۵۳ درصدی دارایی های 

سرمایه ای قم

درصدی   53 رشد  از  قم  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  معاون 
داد. خبر  قم  سرمایه ای  دارایی های 

نخستین جلسه  در  پنجشنبه  روز  امانی  نعمت الله  قم،  موج  به گزارش 
اظهار  استانداری  کرامت  تاالر  در  قم،  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  کل  از  استان  سهم  داشت: 

می باشد. درصد   1.2 کشور 
ریال  میلیارد   30 و  نیز چهار هزار  را  امسال قم  اعتبارات هزینه ای  وی 
ذکر کرد و گفت: نسبت به سال قبل، 26 درصد رشد پیدا کرده، و سهم 

استان از کل اعتبارات هزینه ای کشور هم 1.4 درصد است.
دارایی های سرمایه ای  تملک  و  اعتبارات هزینه ای  امانی مجموع کل   
این  از  نیمی  حدود  افزود:  و  برشمرد  ریال  میلیارد  هزار   22 را  کشور 
نیز  بقیه  و  شده،  تقسیم  استان ها  همه  بین  مساوی  صورت  به  اعتبار 
قم  سهم  که  یافته،  اختصاص  بیکاری  و  جمعیت  شاخص  اساس  بر 

است. ریال  میلیارد   70 و  چهارهزار 
کرد:  خاطرنشان  تسهیالت  این  از  استفاده  چگونگی  خصوص  در  وی 
و  هزار   9 و  سرمایه گذاری  توسعه  بابت  ریال  میلیارد   330 و  هزار   12

است. مسکن  ملی  صندوق  برای  نیز  ریال  میلیارد   670
برای  قبل،  سال  مانند  امسال  بودجه  قانون  در  شد:  یادآور  وی 
محرومیت زدایی از 31 شهرستان کشور، اعتباری پیش بینی شده، که 
قم نیز یکی از این شهرستان هاست و هزار میلیارد ریال به آن تخصیص 

است. یافته 

معاون مالی شهرداری قم خبر داد:
اختصاص 7۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت برای مترو و 

نوسازی اتوبوس شهری 

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از اختصاص 700 میلیارد تومان 
روزهای  در  شهری  اتوبوس  نوسازی  و  مترو  پروژه  برای  مشارکت  اوراق 

پایانی سال گذشته خبر داد.
در  حسام نژاد  سیدمرتضی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اوراق مشارکت  به اختصاص 700 میلیارد تومان  با اشاره  گفت وگویی، 
 28 در  مشارکت  اوراق  این  مجوز  داشت:  اظهار  قم  شهرداری  به 

است. انجام شده   1400 اسفندماه 
وی با بیان اینکه این اوراق مشارکت برای دو موضوع مهم تخصیص یافته 
است، ابراز کرد: 600 میلیارد از این اوراق مربوط به پروژه قطار شهری 

و 100 میلیارد آن مربوط به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی است.
این  نهایی  فروش  داد:  ادامه  قم  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
به حساب  آن  مبلغ  و  می شود  انجام  جاری  سال  شهریورماه  تا  اوراق 

می شود. واریز  پروژه  دو  این  در  کرد  هزینه  برای  شهرداری 
بعدازآن  و  گرم  تست  معرض  در  شهری  قطار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تأسیساتی  و  ارزی، تجهیزاتی  نیازهای  و طبیعتًا  بهره برداری قرار دارد 
این  پیشبرد  برای  خوبی  کمک  مبلغ  این  گفت:  دارد،  زیادی  بسیار 

است. پروژه 
بهتری  وضعیت  اتوبوس رانی  خصوص  در  کرد:  خاطرنشان  نژاد  حسام 
شهرداری  اتوبوس های  به اتفاق  قریب  گذشته  دوسال  در  چراکه  داریم، 
قم نوسازی شده است و در حال حاضر شرایط مناسبی نسبت به سایر 
کالن شهرها داریم و با تزریق نقدینگی برای نوسازی ناوگان اتوبوس رانی 

تا چند سال آینده در این زمینه نیاز به نقدینگی جدی نداریم.

خبـر

اجتماعی  آسیب های  درمان  و  پیشگیری  ستاد  جلسه  هفتمین       ◄
جامعه به میزبانی شهرداری قم و با حضور مسئولین ذی ربط برگزار شد.

جامعه  اجتماعی  آسیب های  درمان  و  پیشگیری  ستاد  جلسه  هفتمین 
حجت االسالم  قم،  کالنشهر  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر  حضور  با  امروز 
وحدتی مدیر خدمات اجتماعی پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی 
شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  مالیی  علمیه،  حوزه های 
استانداری،  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل  غریب  قم،  شهر  اسالمی 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست  طباطبایی نژاد  حجت االسالم 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده   ، شهرداری  ورزشی  و 
شهرداری و دیگر مسئوالن حوزه فرهنگی در سالن جلسات شهرداری قم 

شد. برگزار 
آسیب  فرهنگی،  مبتالبه  مسائل  و  موضوعات  جلسه  این  در 

گرفت. قرار  موردبررسی   … و  اجتماعی 
آسیب  کنترل  الگوسازی  برای  شهرداری  و  علمیه  حوزه  همکاری 

کشور در  اجتماعی  های 
بحران  ستاد  آسیب های  درمان  و  پیشگیری  اجتماعی  خدمات  مدیر 
این جلسه اظهار کرد: شهرداری قم در زمینه  حوزه های علمیه کشور در 

نیست. پوشیده  کسی  بر  که  داشته  ارزشمندی  تالش های  اجتماعی 
بر 70 آسیب  بالغ  اینکه  به  اشاره  با  والمسلمین وحدتی  حجت االسالم 
کنیم،  اندیشی  چاره  اینها  برای  باید  که  شده  احصا  جامعه  در  اصلی 
گفت: حوزه علمیه در جایگاه خود دست یاری دراز کرده تا در فعالیت ها 
دوشادوش دیگر دستگاه ها در این زمینه اقدام جدی و علمی انجام دهد.

و  برخواست  انقالب  قم  های  خیابان  خاک  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ستاد  این  ذیل  کرد:  ابراز  شده،  دوخته  شهر  این  به  دنیا  چشم های  تمام 
بررسی کنیم چه  امروز هفتمین جلسه است که  و  9 کارگروه شکل گرفته 

باشیم. داشته  اجتماعی  آسیب های  کنترل  برای  توانیم  می  اقداماتی 
دنبال  را  دانشگاه ها  در  عفاف  و  حجاب  موضوع  داد:  ادامه  وحدتی 
به  مربوط  قوانین  تا  شده  برگزار  ها  دانشگاه  رؤسای  با  جلساتی  و  کردیم 
حجاب و عفاف با جدیت رعایت شود. همچنین در دستگاه های دیگر هم 
نوبه خود  به  ایجاد شود و هر دستگاهی  باید  به بدحجابی  این حساسیت 

کند. تالش  عفاف  و  حجاب  قوانین  اجرای  در 
فضای  حوزه  در  کشور  شهرداری های  از  انتظاراتی  اینکه  بیان  با  وی 
خالصانه  قم  کالنشهر  شهرداری  کرد:  ابراز  دارد،  وجود  شهرها  عمومی 
از  انتظار  ولی  هستیم؛  زحمات  قدردان  و  کند  می  تالش  زمینه  این  در 
تواند  می  که  شهری  و  اسالم  جهان  القرای  ام  عنوان  به  قم  شهرداری 

است. بیشتر  باشد،  شهرها  دیگر  برای  الگویی 
اجتماعی  آسیب های  درمان  و  پیشگیری  اجتماعی  خدمات  مدیر 
حوزه های علمیه با اشاره به اینکه هجمه آسیب های اجتماعی در سطوح 
برای  وظایفش  چارچوب  در  باید  ارگانی  هر  و  است  زیاد  جامعه  مختلف 
کنترل و رفع این آسیب ها تالش کند، گفت: باید همه در این زمینه هم 

خود  کنار  در  نیز  را  علمیه  حوزه  ارزشمند  و  عظیم  ظرفیت  و  کنند  افزایی 
. ببینند

نخستین  قم  شهرداری  بگوییم  توانیم  می  اینکه  بر  تاکید  با  وحدتی 
اجتماعی  های  آسیب  روی  بر  کار  زمینه  در  کشور  در  موفق  شهرداری 
داریم  انتظار  قم  شهرداری  مجموعه  و  شهردار  از  کرد:  خاطرنشان  است، 
موضوع  این  سازی  فضا  برای  علمیه  حوزه  همکاری  با  پیش  از  بیش  که 
با اقدامات موثر شهر قم را در این زمینه به  بتوانیم  تا  در شهر تالش کند 

درآوریم.  شهرها  دیگر  برای  الگو  عنوان 
خالء اقدامات فرهنگی در قم شناسایی شود

کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  دانشگاه  و  حوزه  استاد  ظهیری  معصومه 
یکی از اقدامات و اهداف مهم این ستاد آسیب شناساسی اقدامات انجام 

شده قبلی و احصای خالءهای موجود است.
کرد:  اضافه  فرهنگی،  مباحث  در  جزیره ای  اقدامات  از  انتقاد  با  وی 
جامعه  برای  را  اثرگذاری  و  هماهنگ  اقدامات  باید  فرهنگی  دستگاه های 

دهند. انجام  قم  مقدس  شهر  در  هدف 
فرهنگی  مباحث  در  قم  شهرداری  مندی  دغدغه  به  اشاره  با  ظهیری 
اثرگذاری  در  مهم  مساله  داشت:  ابراز  اجتماعی،  آسیب های  کاهش  و 
موجود  خالءهای  احصای  کنونی،  شرایط  در  فرهنگی  اقدامات  بیشتری 

است. اقدامات  اثرپذیرکردن  برای 
شهرداری قم یکی از دستگاه های فعال در مباحث فرهنگی است
جلسه  این  در  قم  استانداری  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل  همچنین 
بیان کرد: شهرداری یکی از دستگاه های پای کار و فعال در حوزه کاهش 

است. اجتماعی  آسیب های 
خصوص  به  اجتماعی  آسیب های  کرد:  خاطرنشان  غریب  حسین 

نیست. مقدس  شهر  زیبنده  حجاب  و  عفاف  به  مربوط  مباحث 
وی تصریح کرد: در قالب قرارگاه 19 دی و همکاری و تعامل نهادهای 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  قم،  علمیه  حوزه  مانند  فرهنگی 
آسیب های  کاهش  حوزه  در  مطلوبی  اقدامات  وغیره  سپاه  شهرداری، 

است. انجام  حال  در  قم  در  اجتماعی 
بودجه 130 میلیارد تومانی برای فعالیت های ورزشی و هنری قم

نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
یکی دیگر از مدعوین این جلسه بیان کرد: مباحث فرهنگی از اولویت ها و 

است. شهری  مدیریت  مجموعه  مهم  رویکردهای 
 15 قم  شهرداری  سالجاری  بودجه  در  داد:  ادامه  مالیی  مصطفی 
قم  شهر  شهیدان  موزه های  خانه  تجهیز  و  توسعه  برای  تومان  میلیارد 

است. یافته  اختصاص 
خانه  مراجع،  موزه  خانه  هیات،  موزه  خانه  سازی  آماده  افزود:  وی 
موزه شهید فخری زاده و خانه موزه های شهیدان یک اقدام زیرساختی و 
زیربنایی در انتقال مفاهیم فرهنگی و مقابله با هجمه های دشمنان است.

عضو شورای اسالمی شهر قم با اشاره به برخی تعرضات به تمثال امام 

اقدامات نشانگر عصبانیت  این  راحل در میدان مرجعیت، اظهار داشت: 
دشمنان از اقدامات شهری قم و اثرگذاری فعالیت های مجموعه مدیریت 

شهری در حوزه های مختلف است.
صورت  به  تومان  میلیارد   130 سالجاری  بودجه  در  کرد:  اضافه  وی 
مستقیم به فعالیت های ورزشی و هنری و 12 میلیارد تومان نیز به مباحث 

است. کرده  پیدا  اختصاص  شهری  فعال  مساجد  و  قرآنی 
در  فرهنگی  فعال  مجموعه  و  نهاد  یک  شهرداری  اینکه  بیان  با  مالیی 
شهر مقدس قم گفت: دشمنان طی سال های اخیر بودجه های چند صد 
و  قم تصویب  استان  برای  فرهنگی صرفا  برای هجمه های  تومانی  میلیارد 

درآورده اند. اجرا  به 
لزوم بهره گیری دستگاه های فرهنگی از ظرفیت های ایجاد شده در قم
در  نیز  استان  آموزش وپرورش  کل  اداره  پرورشی  و  تربیتی  امور  معاون 
حضرت  مطهر  حرم  از  جدای  قم  شهر  گذشته  در  کرد:  اظهار  جلسه  این 
ولی  بود  نازیبا  و  بی روح  شهری  است،  شهر  این  نگین  که  معصومه)س( 

زیرساخت های  و  مدرن  شهری  با  شویم  می  شهر  این  وارد  وقتی  امروز 
خیلی خوب مواجه هستیم که جای تقدیر از شهردار و مجموعه شهرداری 

دارد. قم 
قم وظایفش  اینکه شهرداری  بر  تاکید  با  امینیان  حجت االسالم محمد 
در  را  ممتازی  هنری  فرهنگی  ظرفیت های  و  داده  انجام  خوب  خیلی  را 
این شهر ایجاد کرده است، گفت: با تحقیقی که کردم بیش از 70  درصد 
خانواده های دانش آموزان قم از ظرفیت هایی مانند خانه موزه شهید زین 

بهره برداری نکرده اند. این ظرفیت ها  از  و  الدین بی اطالع هستند 
دیگر  و  علمیه  حوزه  پرورش،  و  آموزش  وظیفه  کرد:  خاطرنشان  وی 
اهداف  راستای  در  ظرفیت ها  این  از  که  است  فرهنگی  دستگاه های 
فرهنگی و تربیتی بهره برداری کنند و به صورت عملیاتی در این حوزه ها 

► شوند.  وارد  قبل  از  بیش 

هفتمین جلسه ستاد پیشگیری آسیب های اجتماعی برگزار شد

● خالء اقدامات فرهنگی در قم شناسایی شود   ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
بخش  در  واقع  اصلی   10543 از  127فرعی  پالک  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام امیرحسین رضایی  فرزند  58  که  – پالک  14 فرعی دوم  – کوچه  بلوار روحانی  یک  ثبت قم اراضی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  اله   حبیب 
نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  رسمی    سند  فاقد  امالک 
در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/01/17  -  1/347 شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/03/02 مورخ  دوشنبه  روز 
آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله 
تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت  از  روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا 
تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست 
 )15116 الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی 

 1401/1/27 انتشار:  تاریخ 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

بخش  در  واقع  اصلی   10333 از  فرعی   77 پالک  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
یک  ثبت قم اراضی خیابان 15 خرداد کوچه 29 فرعی 8 پالک 34  که بنام خانم منصوره حسینخانی  
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  نادعلی  فرزند 
نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 از طرفی مطابق ماده  نیامده  بعمل  فاقد سند رسمی    و امالک 
مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/1/20 مورخ   -  1/403 شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/3/2 مورخ  دوشنبه  روز  در 
آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله 
تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت  از  روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا 
تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست 
 )15116 الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  دادخواست  تقدیم  گواهی 

 1401/1/27 انتشار:  تاریخ 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

بخش  در  واقع  اصلی   11238 از  فرعی   70 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باشد،   قربانعلی می  فرزند  نیا   نقی صالح  بنام  که    52 47- پالک  کلهری کوچه  20متری  قم  ثبت  یک  
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی   
کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل 
  1401/03/02 مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/01/17-1/345 نامبرده 
ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  مالکین مجاور و 
بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
73/2/25 متعرض  20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  طبق ماده 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 

 )15116 الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  ذیصالح قضائی 
 1401/01/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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آغاز تولید ۱۰ فیلم مستند و 
داستانی در حوزه هنری قم

پنج  و  مستند  فیلم  پنج  تولید  اسالمی،  انقالب  هنر  هفته  با  همزمان 
حوزه  مستند  باشگاه  و  فیلم  باشگاه  اعضای  توسط  داستانی  فیلم 

شد. آغاز  قم  هنری 
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری قم،  نشست آغاز به کار تولید پنج 
استان  هنری  حوزه  رئیس  حضور  با  داستانی  فیلم  پنج  و  مستند  فیلم 
قم و جمعی از اعضای باشگاه فیلم و باشگاه مستند حوزه هنری قم در 

سالن آسمان این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد علی روزبهانی درباره فعالیت باشگاه های 
با حضور جناب  فیلم حوزه هنری قم گفت: خوشبختانه سال گذشته 
و  تصویر  واحد  کار  رأس  در  میرتاج الدینی  و  میرغیاثی  داوری،  آقای 
باشگاه های فیلم سازی و مستند حوزه هنری قم اتفاقات خوبی افتاد و 

آثار تصویری جذب شد. سرمایه خوبی برای ساخت 
وی در ادامه گفت: هنرجویان دو باشگاه فیلم داستانی و مستند حوزه 
هنری که مقدمات را آموخته اند به روند تولید متصل می شوند. در سال 
داستانی  فیلم های  ساخت  تقویت  قم  هنری  حوزه  برنامه  هم   1401

کوتاه و مستند است.
رئیس حوزه هنری قم افزود: در نظر داریم که حوزه هنری قم را به یک 
کمک  با  ان شاءالله  که  کنیم  تبدیل  استان  در  فیلم  تولید  معتبر  برند 
دیگر  با  همکاری  از  روند،  این  در  البته  بیفتد.  اتفاق  این  عزیزان  شما 
در  می توانند  که  داستان،  باشگاه  جمله  از  هنری  حوزه  باشگاه های 
غافل  نباید  باشد،  تاثیرگذار  هنری  حوزه  فیلم های  کیفی  سطح  رشد 

شد.
*مسیر رو به رشد باشگاه های فیلم حوزه هنری

فیلم  باشگاه  مسئول  و  فیلمساز  میرغیاثی  مهدی  سید  ادامه  در 
سال  ابتدای  در  گفت:  کوتاه  سخنانی  در  قم  هنری  حوزه  داستانی 
1400 تصمیم گرفته شد که فعالیت باشگاه فیلم داستانی حوزه هنری 

شود. راه اندازی  مجدد  قم 
ببینند،  آموزش  افزود: اساسًا هنرجویان فیلم سازی هر چقدر هم  وی 
اصلی  بنابراین هدف  در هاون می کوبند؛  آب  نسازند،  فیلمی  وقتی  تا 
باشگاه در کنار آموزش، ساخت فیلم توسط عواملی است که تا به حال 

آموزش دیده اند اما فرصتی برای ساخت فیلم نداشتند.
همچنین روح الله داوری مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 
دوره های  و  داشتیم  را  فیلم  باشگاه  تشکیالت  ما  گفت:  قم  استان 
در  کرونا  که  وقفه ای  بخاطر  اما  شده بود  برگزار  هم  مختلفی  آموزشی 
ایجاد کرد دچار یک  فیلم سازی  فعالیت های  و  بعضی دوره ها  برگزاری 

شدند. جدا  یکدیگر  از  باشگاه  هنرمندان  و  هنرجوها  و  شدیم  وقفه 
دوباره  هنرجویان  باشگاه،  مجدد  راه اندازی  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
فیلم   2 گذشته  سال  کردند.  دنبال  گذشته  از  جدی تر  را  کار  و  آمدند 
من  نظر  از  شد.  ساخته  قم  هنری  حوزه  تصویری  واحد  در  داستانی 
به  رو  و  مثبت  شده،  حرکت  ساخته  باشگاه  این  در  فیلمی  که  همین 

است. جلویی 
قم  هنری  حوزه  مستند  باشگاه  مسئول  تاج الدینی  حنظله  پایان،  در 
به  حوزه  فیلم سازی  باشگاه های  هنرمندان  و  هنرجویان  از  جمعی  و 
ساختشان  دست  در  فیلم های  کار  مراحل  تشریح  و  نظرات  نقطه  بیان 

پرداختند.

رئیس سازمان سنجش خبرداد؛
رتبه نخست قم در 

زبان های  پذیرفته شدگان 
خارجی

پذیرفته شدگان  در  قم  نخست  رتبه  از  کشور  سنجش  سازمان  رئیس 
خبرداد. خارجی  زبان های 

آزمون سراسری  برگزاری  تغییرات در  پورعباس در نشست  عبدالرسول 
در  استان  دانشگاه های  از  نمایندگانی  حضور  با  که   1401 سال 
سفرهای  در  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  دانشگاه  اندیشه  تاالر 
کرد:  اظهار  هستیم،  دانشگاه ها  با  مستقیم  ارتباط  دنبال  به  استانی 
اختیار  در  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  قم  استان  ظرفیت  از  بخشی 

می گیرد. قرار  اطراف  شهرستان های 
الی  بازه 12.5 درصد  استانی قم در  قبولی در  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
استان  و سمنان جزو سه  تهران  یزد،  15.1 درصد است، عنوان کرد: 
در  همجوار  استان های  از  دیگر  تعدادی  و  قم  و  هستند  قبولی ها  برتر 

دارند. حضور  بعدی  رده 
هشتم  رتبه  قم  استان  اینکه  به  اشاره  با  کشور  سنجش  سازمان  رئیس 
پذیرش  در  قم  استان  کرد: همچنین  دارد، مطرح  را  آزمون  با  پذیرش 
بدون آزمان یا با سوابق تحصیلی در رتبه دوم قرار داشته و 8 درصد از 

است. باالتر  کل کشور 
وی با بیان اینکه قم در گروه ریاضی رتبه 19 کشور را دارد، خاطرنشان 
امکانات  پرورش  و  آموزش  و  دانشگاهی  حوزه  در  قم  امکانات  کرد: 
کشوری است و انتظارات در بحث ریاضی از این استان بیش تر است.

پورعباس با اشاره به اینکه در بخش گروه هنر استان قم دارای رتبه دوم 
کشور است، تصریح کرد: خوشبختانه قمی ها در گروه پذیرفته شدگان 

گروه زبان های خارجی رتبه نخست در کشور را دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی و ارشد 23 موسسه در قم داریم 
که دانشجویان را پذیرش می کنند، یادآور شد: در استان قم 40 رشته 

در آزمون کارشناسی ارشد وجود دارد.
دکتری  آزمون  در  پذیرفته   196 افزود:  کشور  سنجش  سازمان  رئیس 

داشته ایم. قم  از  نیز 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵9۸7   

◄     جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  پنجشنبه  روز 
از  آن  طی  و  برگزار  قم  استانداری  اقتصادی 
پرداخت  در  قم  بانک های  ضعیف  عملکرد 

شد. انتقاد   18 تبصره  تسهیالت 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
مدل  کرد:  عنوان  جلسه،  این  ابتدای  در  قم 
تبصره  تسهیالت  پرداخت  در  "پاس کاری" 
اجرایی  های  دستگاه  و  بانکها  بین  در   18
پرونده  درصد   95 تاکنون  نیست،  پذیرفتنی 
پرداخت  در  قم  بانکهای  به  ارسالی  های 
پرداخت  مرحله  به   18 تبصره  تسهیالت 

است. نرسیده 
 200 و  هزار   2 گفت:  امیدیان  محسن 
سال  در   18 تبصره  تسهیالت  تومان  میلیارد 
که  یافته  اختصاص  قم  استان  برای  جاری 
اختصاصی  تسهیالت  کامل  جذب  آن  الزمه 

است. گذشته  سال 
و  سنگین  وثایق  برخی  از  انتقاد  با  وی 
تسهیالت  پرداخت  در  عامل  بانکهای  مجدد 
کارگروه  این  هدف  داشت:  بیان  تولید  بخش 
تسهیل در تولید است و بانک های استان حق 
به  تسهیالت  پرداخت  در  ثانویه  وثایق  ندارند 

کنند. تحمیل  متقاضیان 
بهبود  مساله  در  کرد:  عنوان  امیدیان 
دستگاه  همه  تولید  رونق  و  اشتغال  ظرفیت 
های اجرایی باید در کنار یکدیگر باشند و الزم 
بتوانند  رویه  وحدت  با  استانی  مدیران  تا  است 
ببخشند. بهبود  را  استان  اقتصادی  وضعیت 
اعتبارات  و  تسهیالت  تمام  کرد:  بیان  وی 
نیمه  تا  باید  قم  استان  به  ابالغی   18 تبصره 
متقاضیان  به  و  جذب  جاری  سال  خردادماه 

شود. پرداخت 
سال  پرونده   600 از  اینکه  بیان  امیدیان 

 70 تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  گذشته 
درصد به مرحله اجرا رسیده است، ادامه داد: 
بیش از 80 درصد مراجعات و درخواست های 
بخش  در  قم  در  گذاری  سرمایه  متقاضیان 
تسهیالت  دریافت  و  ها  زیرساخت  تامین 

است. بانکی 
و  متقاضیان  از  درصد   10 وی،  گفته  به 
سرمایه گذاران استان قم را افرادی شامل می 
واگذاری  زمینه  در  یا  مجوز  صدور  در  که  شود 
با  نحوی  به  صنعتی  های  شهرک  در  زمین 
اند. شده  مشکل  دچار  اجرایی  های  دستگاه 

وی در بخش دیگری از سخنان قم با اشاره 
به شعار سال، تاکید کرد: تکیه بر دانش بنیان 
با  است،  امسال  شعار  تمایز  وجه  و  قید  بودن 
این حوزه  انجام شده در  اقدامات خوب  وجود 
دانش  های  شرکت  بین  خوبی  ارتباط  هنوز 

است نشده  انجام  قم  در  صنعت  و  بنیان 
تحلیل  و  آمار  اساس  بر  داد:  ادامه  امیدیان 
واحدهای  از  بسیاری  استخراجی،  های 
و  تولید  نیازهای  از  بخشی  قم  صنعتی 
کنند  می  تامین  خارج  از  را  خود  تجیهزات 
دانش  های  شرکت  از  بسیاری  که  حالی  در 
را  مشابه  و  کیفیت  با  محصول  داخلی  بنیان 
تولید می کنند که الزم است توانایی های این 

شود. معرفی  صنعتگران  به  ها  شرکت 
تسهیالت  تومان  میلیارد   105 پرداخت 

قم در   1۸ تبصره 
در  نیز  قم  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
ادامه با اشاره به عملکرد تبصره 18 در استان 
 420 و  هزار  یک  جاری  سال  در  گفت:  قم 

است. شده  ابالغ  و  تصویب  تومان  میلیارد 
ضعیف  عملکرد  از  انتقاد  با  فراهانی  مهدی 
اعتبارات  جذب  در  استانی  های  بانک  برخی 
میلیارد   105 تاکنون  داد:  ادامه   18 تبصره 

جذب   18 تبصره  تسهیالت  اعتبارات  از  تومان 
را  اعتباری  هیچ  ها  بانک  از  برخی  و  شده 

کنند. جذب  نتوانستند 
های  بانک  عملکرد  از  دوباره  انتقاد  با  وی 
در  متقاضیان  پیگیری  عدم  همچنین  و  قم 
و  جذب  در  تسهیالت  این  دریافت  پیگیری 
داشت:  بیان   ،18 تبصره  تسهیالت  پرداخت 
معرفی  های  پرونده  برغم  استان  بانک  هفت 
نکرده  پرداخت  را  اعتباری  هیچ  آنها  به  شده 

ند. ا
پرونده   544 تاکنون  داد:  ادامه  فراهانی 
 22 برای  و  ارجاع  استانی  عامل  های  بانک  به 
محل  از  تسهیالت  تومان  میلیارد   105 پرونده 

است. شده  پرداخت   18 تبصره 
2۴9 طرح گردشگری قم معطل پرداخت 

تسهیالت تبصره 1۸
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
مجموع  از  کرد:  بیان  نیز  قم  دستی  صنایع 
گردشگری  بخش  ارسالی  پرتعداد  های  پرونده 
میلیارد   6 فقط  تاکنون  عامل  بانک های  به  قم 
تومان به یکی از طرح های گردشگری در این 

است. یافته  اختصاص  بخش 
پروژه   250 داد:  ادامه  ارجمندی  علیرضا 
 18 تبصره  تسهیالت  دریافت  برای  گردشگری 
تا  است؛  شده  معرفی  قم  عامل  های  بانک  به 
برای  استان  های  بانک  در  ای  اراده  که  زمانی 
جذب  امکان  نگیرد  شکل  تسهیالت  پرداخت 

نیست. ممکن  تسهیالت  کامل 
ریزی  برنامه  معاون  ابراهیمی  الله  روح 
نیز  قم  صنعتی  های  شهرک  شرکت  توسعه  و 
بیان کرد: تا پایان سال 1400، 145 زمین در 
بخش  در  متقاضیان  به  شهاب  صنعتی  شهرک 
وغیره  غذایی  مواد  نشر،  چاپ،  مختلف  های 

► است.   شده  واگذار 

زائرین  امور  هماهنگی  معاون         ◄
رسانه ها  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استانداری 
کنند،  پیگیری  را  ضعیف  اقشار  مطالبات 
و  مطالبه گری  به  استان  این  در  ما  گفت: 
داریم  نیاز  ضعیف  اقشار  مطالبه های  پیگیری 
به  منجر  که  اقدام هایی  و  حرکت ها  بنابراین 
باید  می شود،  بهتر  زیست  و  توسعه  رشد، 

شود. دنبال  رسانه ها  توسط 
مقیمی  ابوالقاسم  ایرنا،  گزارش  به 
هفتمین  پایانی  آیین  در  چهارشنبه  عصر 
آوینی  شهید  تاالر  در  ابوذر  رسانه ای  جشنواره 
اظهار  قم،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 

باید  اسالمی  انقالب  گفتمان  تبیین  داشت: 
فضای  و  باشد،  رسانه ای  کار  جزءالینفک 

رسانه ای  فرهنگی  برنامه های  و  جشنواره ها 
برود. سمت  این  به  نیز 

ظرفیت های  به  اشاره  با  قم  استاندار  معاون 
این جشنواره  ابوذر خاطرنشان کرد:  جشنواره 
جوان  و  هنرمند  قلم های  تا  می کند  تالش 
چهره های  رشد  به  و  بکشد  رخ  به  را  استان 

کند. کمک  اسالمی  انقالب  حوزه  در  جدید 
رسانه  ابوذر  که  همان گونه  شد:  یادآور  وی 
شهادتش  به  او  سرخ  زبان  و  بود  اسالم  صدر 
ابوذر  جشنواره  در  رسانه  اصحاب  شد،  ختم 
برای  تبیین  جهاد  سرباز  کامل  مصداق  نیز 

باشند. اسالمی  انقالب 

معظم  رهبر  فرموده  به  گفت:  مقیمی 
جهاد  ابزارهای  رسانه ها  و  مسئوالن  انقالب، 

این  دارد  ضرورت  رو  این  از  هستند،  تبیین 
معیارهای  و  شاخص ها  همان  با  رسانه ها 
انقالب  روز  مسائل  تبیین  به  رهبری  مدنظر 
کنند. بررسی  را  روز  نیازمندی های  و  بپردازند 
قطعا  که  این  بیان  با  استاندار  معاون 
دلیل  بی  تبیین  برای  جهاد  مقدس  پیشوند 
که  است  امری  جهاد  داد:  ادامه  نیست، 
به  را  سختی هایی  و  جانباز  و  مجروج  شهید، 
بلکه  فیزیکی،  پیکر  بر  تنها  نه  که  دارد  دنبال 
مهم  اما  است،  تاثیرگذار  نیز  افراد  روح  بر 
جلوگیری  و  اسالمی  انقالب  بالندگی  و  رشد 
رسانه های  به واسطه  که  است  هجمه هایی  از 
وارد  انقالب  پیکره  بر  استکباری  و  معاند 

. د می شو
استان،  در  گفت:  قم  استاندار  معاون 
چیره  و  خبره  بسیار  قلم  اصحاب  و  خبرنگاران 
که  داریم  را  ملی  چهره های  بعضا  و  دست 
از  اسالمی  انقالب  به مسائل مختلف  پرداختن 

دارد. ضرورت  آنها  سوی 
که  جلوه هایی  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
و  مناسبت ها  از  و  داریم  پیش  در  روزها  این 
قدس  جهانی  روز  است،  رو  پیش  ایام الله های 
که  تطوری  سیر  و  تحول  لحاظ  به  که  می باشد 
و فلسطین رخ می دهد حائز  در حوزه مقاومت 

است. اهمیت 
چهار  در  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  هفتمین 
مصاحبه  و  گزارش  عکس،  تک  خبر،  بخش 
مورد  اثر   17 نیز  خاتمه  در  و  بود،  یافته  ترتیب 

► گرفت.     قرار  تجلیل 

معاون استاندار قم:

رسانه ها مطالبات اقشار ضعیف را پیگیری کنند برترین های هفتمین جشنواره 
ابوذر در قم تجلیل شدند

با  آیینی  طی  چهارشنبه  عصر  قم،  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  هفتمین 
برتر  آثار  از  تجلیل  با  و  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  مسئوالن،  حضور 
در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان به 

پایان داد.  کار خود 
شکل گیری  اساس  داشت:   اظهار  سخنانی  در  جشنواره  این  دبیر 
محتوی  تولید  حوزه  پیشران  بتواند  که  بوده،  این  مذکور  جشنواره 

باشد. اسالمی  انقالب  حوزه  در  رسانه ای 
علی فردوسی افزود: جشنواره ابوذر در این هفت مرحله نشان داده، 

که یکی از معتبرترین جشنواره های رسانه ای است.
چهار  در  جشنواره  این  برای  گرفته  صورت  فراخوان  به  اشاره  با  وی 
اثر   400 از  بیش  گفت:  گزارش  و  مصاحبه  عکس،  تک  خبر،  بخش 
اثر   312 نیز  مقدماتی  پایش  در  و  ارسال،  جشنواره  این  دبیرخانه  به 

رسید. ثبت  به 
کرد:  بیان  یافت  راه  داوری  مرحله  به  اثر   34 اینکه  بیان  با  فردوسی 
نهایت  در  و  انجام،  رسانه ای  بسیج  سازمان  در  آثار  نهایی  بررسی  کار 

شد. برگزیده  اثر   17
تجلیل از خانواده معظم دو شهید از جلوه های ویژه این آیین بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:
جهاد تبیین اولویت جشنواره 

رسانه ای ابوذر باشد

بیش ازپیش  توجه  بر  تاکید  با  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
رسانه ای  جشنواره  گفت:  تبیین  جهاد  موضوع  به  رسانه  اصحاب 
اولویت های  یکی  از  را  تبیین  جهاد  آینده،  دوره های  در  باید  ابوذر 

دهد. قرار  خود 
جشنواره  هفتمین  پایانی  درآیین  کاشانی  حسینی  موسی  سید 
رسانه ای ابوذر در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تحت  که  است،  مختلفی  برنامه های  از  ابوذر  جشنواره  افزود:  استان 

می شود. گذاشته  اجرا  به  بسیج  عنوان 
ظرفیت های  قطعا  است،  مبارکی  و  مقدس  نام  بسیج  داد:  ادامه  وی 

است. نهفته  مجموعه  این  در  زیادی  فرهنگی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت: سازمان بسیج رسانه ای از 
سازمان های وابسته به بسیج است، که سعی کرده بر مبنای اهداف و 

وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده، حرکت کند.
اقدام های  از  یکی  ابوذر  رسانه  جشنواره  کرد:  بیان  همچنین  وی  
را  و استان  به طور حتم، عرصه رسانه ای کشور  بسیج رسانه  است که 

می کند. تحول  دچار 
عکس،  تک  خبر،  بخش  چهار  در  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  هفتمین 
تجلیل  مورد  اثر   17 پایان  در  که  بود،  یافته  ترتیب  گزارش  و  مصاحبه 

گرفت. قرار 

خبـر

در جلسه ستاد تسهیل قم مطرح شد؛ 

وضعیت غیرقابل قبول پرداخت تسهیالت تبصره ۱۸ در قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   78 پالک  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
10333 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی خیابان 15 خرداد کوچه 
امیر حسین رضایی   بنام  که    25 امام حسن عسگری )ع( پالک  – کوچه   29
فرزند حبیب اله می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 
قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی 
در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/01/22  -  1/512 شماره  به  نامبرده 
محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/03/03 مورخ  شنبه  سه  روز 
مالکین  به  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در  و  مجاور 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض 
گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 
تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع 

 )15116 )م الف 
 1401/1/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402
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◄     رئیس انجمن خوشنویسان قم با تشریح کامل 
بیمارستان  در  آهنگران  استاد  بستری شدن  ماجرای 
خوشنویسی،  برجسته  چهره  این  نسبی  بهبود  و 
ترخیص  و  درمان  مراحل  تکمیل  به  توجه  با  گفت: 
مشکل  حل  زمان  تا  آینده،  روزهای  طی  استاد 
منزلی  باید  آن،  مرمت  و  ایشان  پدری  منزل  قضایی 

کرد. تهیه  استاد  موقت  سکونت  برای 
بستری شدن  درباره  مطلبی  که  بود  قبل  روز  چند 
خوشنویسی  پیشکسوت  آهنگران  حسن  استاد 
شبکه های  در  جسمی  نامساعد  وضع  با  قم  استان 

شد. دست  به  دست  اجتماعی 
مشهور  چهره های  از  که  آهنگران  استاد 
قبل  سال   65 می رود،  شمار  به  کشور  خوشنویسی 
حسین  سید  استادان  نزد  در  را  ماندگار  هنر  این 
حسین  محمد  و  میرخانی  حسن  سید  میرخانی، 
هنرمندان  معدود  از  امروز  و  آموخت  عطارچیان 
محسوب  ایران  خوشنویسی  طالیی  نسل  پیشکسوت 
یک  درجه  مدرک  بودن  دارا  بر  عالوه  که  می شود 
خط  به  کریم  قرآن  کتابت  بار  یک  تجربه  و  هنری 

کشور  سراسر  در  را  بسیاری  خوشنویسان  نستعلیق، 
است. کرده  تربیت 

سال هاست  که  قم  خوشنویسان  انجمن  مؤسس 
خیابان  »عشقعلی«  محله  در  خود  پدری  منزل  در 
روزی  چهارده  حاال  دارد،  سکونت  قم  چهارمردان 
بیمارستان  در  دیابت  بیماری  به دلیل  که  می شود 

است. شده  بستری 
علی اصغر نظری حائل رئیس انجمن خوشنویسان 
گفتگو  در  آهنگران  استاد  بستری  جزئیات  درباره  قم 
در  فروردین  دهم  روز  استاد  گفت:  بیست،  شهر  با 
زمین  به  و  شده  قند  ُافت  دچار  خود  منزل  از  خارج 
به  قم،  اورژانس  با  رهگذران  تماس  از  پس  و  می افتد 
روز در  دو  و در حدود  منتقل شده  نکویی  بیمارستان 

بودند. اغما  حال 
استاد  هوش آمدن  به  از  بعد  کرد:  تصریح  وی 
نکویی  بیمارستان  در  مستقر  پلیس  افسر  آهنگران، 
از  تعدادی  و  بنده  از جله  مرتبطین وی  از  تعدادی  با 
از حادثه  را  ما  و  اساتید خوشنویسی قم تماس گرفته 

کردند. مطلع 

در  مطرح شده  حواشی  برخی  خصوص  در  وی 
تعدادی  اول  از همان لحظات  فضای مجازی، گفت: 
کارهای  پیگیر  استاد  عالقه مندان  و  شاگردان  از 
به  مربوط  اولیه  گزارش  آن  متأسفانه  شدند،  ایشان 
سامان  و  سر  کار  روند  هنوز  که  است  آغازین  روزهای 

بود. نیافته 
استاد،  افزود:  قم  خوشنویسان  انجمن  رئیس 
برادران  و  خواهر  از  بعضی  و  ندارد  فرزندی  و  همسر 
نوعی  به  ایشان  از  نیز  بستگان  و  کرده  فوت  ایشان 

داشته اند. کمی  ارتباط  و  دورند 
عفونت  دلیل  به  کرد:  تصریح  حائل  نظری 
دیابت  بیماری  به دلیل  استاد  پای  در  که  شدیدی 
شد  عنوان  نکویی  بیمارستان  در  بود،  شده  ایجاد 
مشورت ها  با  اما  شود،  قطع  پا  از  قسمتی  باید  که 
هفته  اوایل  از  استاد  شده،  انجام  پیگیری های  و 
منتقل  گلپایگانی  الله  آیت  بیمارستان  به  گذشته 
البته روش مؤثر  تا از طریق روش اوزون تراپی که  شد 
ولی بلند مدت و گران قیمتی است، زخم پای ایشان 

شود. منتفی  عضو  قطع  عمل  و  کند  پیدا  بهبود 

ترخیص  زمان  و  عمومی  حال  خصوص  در  وی 
پزشکان،  گفته  به  کرد:  اظهار  آهنگران،  استاد 
حاضر  حال  در  آهنگران  استاد  جسمانی  وضعیت 
دیگر  پزشکی  اقدام  چند  از  بعد  و  بوده  مطلوب 

شد. خواهند  مرخص 
همچنین  قم  استان  خوشنویسان  انجمن  رئیس 
کرد  اشاره  آهنگران  استاد  از  مسئوالن  عیادت  به 
از  تعدادی  دوستداران،  و  شاگردان  جز  به  گفت:  و 
متولیان  دکتر  جناب  بویژه  جامعه المصطفی  مدیران 
امر  کنون  تا  ابتدا  همان  از  علیزاده  آقای  جناب  و 
روزهای  همان  نیز  و  بودند  پیگیر  را  ایشان  درمان 
رهبری  معظم  مقام  دفتر  نماینده  بستری،  نخست 
استان  مسئوالن  با  تماس  در  و  آمد  ایشان  عیادت  به 
برجسته  پیشکسوت  این  جایگاه  و  شأن  کرد  تأکید 

شود. حفظ  خوشنویسی  هنر 
توسط  آهنگران  استاد  درمان  پیگیری  از  وی 
شاهچراغی  آقای  گفت:  و  داد  خبر  قم  استاندار 
گفت وگو  همراهان  و  استاد  با  و  گرفت  تماس  شخصًا 

کار  پیگیر  و  کرد 

6 خبـر
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آموزش  پژوهش های  مرکز  رئیس    ◄
پژوهش های  طبق  گفت:  قم  پرورش  و 
از  مجازی  آموزش های  گرفته  صورت 
تحقیقات  و  بود  برخوردار  ضعفی  نقاط 
دارد  این  از  نشان  فناوری  و  علم  جدید 
با  مجازی  یادگیری  و  تدریس  آموزش،  که 
می شد. مواجه  مناسب  انتقال دهی  عدم 

طبق مصوبات ستاد ملی کرونا در تاریخ 
بازگشایی  دستورالعمل  فروردین،  ششم 
حضوری کامل مدارس از 14 فروردین ماه 
به کلیه ادارات آموزش و پرورش استان ها 
که  است  آن  از  حاکی  خبرها  و  شد  ابالغ 
راستای  در  خانواده ها  درصد   77 مطالبه 

است. حضوری  آموزش 
مردم  نظرات  به  نگاهی  با  همچنین 
مجازی  فضای  و  اجتماعی  گروه های  در 
مدارس  بازگشایی  بر  موافق  کثیری  جمع 
در  22 ساله  مثال خانمی  به طور  هستند؛ 
فرزندی  و  نکرده  ازدواج  هنوز  که  حالی 
در  شلوغی  همه  این  با  است  معتقد  ندارد 
17 بچه در  تا  ایام متفاوت سال که گاهی 
عدم  از  نگرانی  بودند  هم  کنار  فضا  یک 
معنی  مدرسه  در  اجتماعی  فاصله  رعایت 

ندارد.
پیرو  هم  مجرد  و  ساله   27 خانمی 
این  درگیر  ذهنش  دیگران  صحبت های 
خانواده ها  عید  ایام  در  چرا  است  سؤال 
هرچند  نبودند؟  فرزندانشان  نگران 
افرادی هم هستند که در این میان دارای 
مدرسه  اگرچه  معتقدند  و  هستند  فرزند 
امر  یک  پرورش  و  آموزش  و  است  خوب 
رویه  تکرار  و  بازگشایی  چگونگی  اما  مهم 
گذشته هم جای تأمل دارد. بعضی هم که 
سؤالشان  هستند  خانواده  پدر  جایگاه  در 
حرف  چیز  همه  در  رسانه  چرا  است  این 
آموزش  مبحث  در  ولی  می زند  را  اول 

نیست. پاسخگو  رسانه 
مرکز  رئیس  راستا،  همین  در 
در  قم  پرورش  و  آموزش  پژوهش های 
چه  بر  که  داد  پاسخ  ایسنا،  با  گفتگو 
مدارس  بازگشایی  بر  تصمیم  مبنایی 
سال  دو  این  تجربه  است؟  شده  گرفته 
کرونایی آنان چه بوده  و چه دستاورهایی 

حوزه  در  که  اقداماتی  هم چنین  داشتند. 
چه  داشتند  پرورش  و  آموزش  در  پژوهش 

است. بوده 
مرکز  رئیس  مالحسینی،  امیرهوشنگ 

پژوهش های آموزش و پرورش، در رابطه با 
تجربیات دو ساله آموزش و پرورش استان 
کرد:  اظهار  مجازی،  آموزش  مورد  در 
شدن  فراهم  و  اطالعات  عصر  به  ورود  با 
آموزش  راستای  در  الزم  زیرساخت های 
مقاالت  تعداد  توسعه  آن  تبع  به  و  مجازی 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  بر  که  علمی 
ضرورت  داشتند؛  تأکید  آموزش  امر  در 
را  مجازی  آموزش  آنکه  جز  نبود  چیزی 
 19 بیماری کووید  گوشزد می کرد، چراکه 
آموزش  آن،  از  منبعث  پیرامونی  شرایط  و 
تبدیل  انکارناپذیر  ضرورتی  به  را  مجازی 
تنها  به عنوان  مجازی  آموزش  و  بود  کرده 
و  عمومی  امر  به  ممکن،  آموزش  گزینه 

شد. مبدل  همگانی 
که  قوتی  نقاط  جمله  از  کرد:  بیان  وی 
بود  این  شد  بررسی  مجازی  آموزش  در 
زمان  و  وقت  در  صرفه جویی  شاهد  که 
به  دانش آموزان  دسترسی  البته  بودیم. 
نیز  مکان  و  زمان  هر  در  آموزشی  محتوای 
بود.  مجازی  آموزش  قوت  نقاط  دیگر  از 
دیگر  از  برنامه ریزی  در  انعطاف   امکان 
نقاط قوتی بود که در آموزش های مجازی 

آموزش های  البته  و  بودیم  آن  شاهد 
امکان  که  داشت  را  مزیت  این  مجازی 
شده  تهیه  آموزشی  محتوای  به  دسترسی 
ادامه  بر  تدریس  تا  کند  فراهم  بیشتر  را 

باشد. مبتنی  تجربه  کسب 
و  آموزش  پژوهش های  مرکز  رئیس 
حیث  از  آموزش  شدن  تعاملی  قم  پرورش 
را  آموزشی  محتوای  به  والدین  دسترسی 
از دیگر نقاط قوت آموزش مجازی دانست 
کالس  زمان  از  بهینه  استفاده  گفت:  و 
به  معلمان  درگیری  عدم  علت  به  درس 
انظباط  و  نظم  نظیر  کالسی  حواشی 
و  ورود  در  تعجیل  و  تأخیر  دانش آموزان، 
و  برشمرده  مزیت های  دیگر  از  نیز  خروج 
مورد پژوهش است؛ هرچند گاهی در این 
صوتی  آلودگی  شبیه  اختالل هایی  میان 
هر  به  اما  می کرد  ایجاد  مزاحمت هایی 
سیستم  محسنات  جزو  عناوین  این  حال 

بود. مجازی  آموزش 
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  مالحسینی 
پژوهش های  طبق  مجازی  آموزش های 
ضعف  نقطه  هفت  از  گرفته  صورت 
پژوهش های  طبق  افزود:  بود،  برخوردار 
صورت گرفته آموزش های مجازی از نقاط 
جدید  تحقیقات  و  بود  برخوردار  ضعفی 
که  است  این  بیان کننده  فناوری  و  علم 
عدم  سبب  یادگیری  و  تدریس  آموزش، 

می شد. مناسب  انتقال دهی 
در  دانش آموزان  حضور  کرد:  بیان  وی 
کالس و مدرسه به صورت آموزش مجازی، 
یکدیگر،  با  دانش آموزان  تعامالت  عدم 
بر  حاکم  فرهنگ  با  ارتباط  برقراری  عدم 
آموزشی  جو  در  حضور  و  مدرسه  و  کالس 
را  دانش آموزان  موارد  این  که  بود  محیط 
از حضور در فضای رقابتی کالس و فضای 
در  و  کرده  دور  موضوعات  دیگر  و  علمی 
آموزش  در  ضعف  نقاط  جمله  از  واقع 

بود. مجازی 
از  برخی  همچنین  افزود:  مالحسینی 
معذوریت های  به  توجه  با  دانش آموزان 
اقتصادی، به اینترنت و گوشی هوشمند یا 
این  که  نداشتند  دسترسی  رایانه  سیستم 
مسئله نیز بار مضاعفی را برای خانواده ها 
آموزش  ضعف  نقاط  دیگر  از  کرد.  ایجاد 
والدین  حد  از  بیش  درگیری  مجازی، 
که  بود  دانش آموزان  با  مادران  باالخص 
این عامل به خودی خود زمینه های تنش 

بود. کرده  فراهم  خانواده  در  را 
و  آموزش  پژوهش های  مرکز  رئیس 
بیش  استفاده  کرد:  اظهار  قم  پرورش 
آسیب های  و  الکترونیکی  وسایل  حد  از 
روانی  و  جسمانی  سالمت  به  جدی 
که  بود  ضعفی  نقاط  دیگر  از  دانش آموزان 
این  و  یافتیم  دست  آن  به  پژوهش ها  در 
بررسی  و  بحث  محل  خود  نوبه  به  خود 

. ست ا
و  آموزش  پژوهش های  مرکز  رئیس 
این  از  هرچند  داد:  ادامه  قم  پرورش 
مقوله هم نباید غافل بود که سرعت پایین 
کیفیت  آمدن  پایین  سبب  نیز  اینترنت 
اعتیاد  می تواند  حتی  و  شده  آموزش 
کنترل  عدم  و  دانش آموزان  اینترنتی 
کافی والدین بر استفاده از فضای مجازی 
داشته  دنبال  به  را  دانش آموزان  توسط 
از  می تواند  موضوع  این  واقع  در  باشد؛ 
مجازی  آموزش های  ضعف  نقاط  دیگر 

. شد با
وی در پاسخ به این سؤال که آموزش و 
چه  پژوهش  بخش  در  ایام  این  در  پرورش 
داده  اختصاص  خود  به  را  دستاوردهایی 

اقدام پژوهی  برنامه  کرد:  اظهار  است، 
کشورهای  که  است  برنامه هایی  جمله  از 
پیگیر  تربیت  و  تعلیم  حیث  از  موفق 
آموزش،  بهسازی  آن  از  هدف  و  می شوند 
به  موجود  وضعیت  از  حرکت  و  تربیت 

است. مطلوب  وضعیت 
برنامه  راستای  در  افزود:  مالحسینی 
هزار  یک   پژوهنده،  معلم  سوم  و  بیست 
آموزش  در  ما  همکاران  از  نفر   232 و 
به  ادامه  در  که  کردند  شرکت  پرورش  و 
راستای  در  پژوهشی  طرح   24 اجرای 
مشکالت  و  مسائل  شناسایی  و  بررسی 
نظام آموزش استان و تدوین سیاست های 

پرداختند. الزم 
مستمر  برگزاری  گفت:  همچنین  وی 
به عنوان  تحقیقات  شورای  جلسات 
از  بهره برداری  راستای  در  فکر  اتاق 
مسائل  حل  و  شناسایی  در  جمعی  خرد 
دستاورهایی  دیگر  از  تربیتی  و  آموزشی 

کرد. اشاره  آن  به  می توان  که  است 
دیگر  از  اینکه  به  اشاره  با  مالحسینی 
این  در  پرورش  و  آموزش  فعالیت های 
کارگاه های  برگزاری  کرونایی  دوسال 
و  درس پژوهی  اقدام پژوهی،  پژوهشی 
کیفی  تحقیق  روش  و  کمی  تحقیق  روش 
 ،SPSS ،LISREL آماری  نرم افزارهای  و 
بوده  و...  تافل  انگلیسی  زبان  کارگاه 
جلسات  همواره  همچنین  گفت:  است، 
آموزشی  محتوای  بررسی  و  نقد  مستمر 
پژوهشی  چکیده  ارسال  و  شده  برگزار 
پژوهشی  اقدامات  دیگر  از  مدارس  به 

است. استان  پرورش  و  آموزش 
دستاورهای  جمله  از  شد:  یادآور  وی 
رتبه  کسب  از  عبارتند  پرورش  و  آموزش 
توسط  کشوری  اقدام پژوهی  نخست 
نخست  رتبه  کسب  سلطانیان،  فرشته 
همکار  توسط  الکترونیکی  محتوای  تولید 
محترم مرضیه آقاعلی، کسب رتبه نخست 
گروه  توسط  کشوری  پژوهشی  تجربه 
تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان 
فعالیت های  نخست  رتبه  کسب  و  قم 
و  آموزش  تحقیقات  شورای  پژوهشی 

► قم.    استان  پرورش 

رئیس مرکز پژوهش های آموزش و پرورش قم پاسخ داد: 

●  بر چه مبنایی تصمیم بر بازگشایی مدارس گرفته شده است؟    ●
آشنایی با دکترعلی اکبر سیاسی 

پیشنهادی که منجربه شکل گیری یونسکو شد         

دنیا  به  تهران  در  ش   1273 سال  در  سیاسی  اکبر  علی 
احمدشاه  روزگار  در  دانشگاهی،  تحصیالت  اتمام  از  پس  آمد. 
شد  اول  شاگرد  خارج،  به  دانشجو  اعزام  امتحانات  در  قاجار، 
گرفت.  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دکترای  فرانسه  در  بعدها  و 
اجتماعی  و  فکری  جریان های  تأثیر  تحت  سیاسی  اکبر  علی 
فرنگ  از دوستانش که در  تن  با چند  اروپا،  در  زندگی  از  ناشی 

کرد. تأسیس  را  جوان  ایران  حزب  بودند،  کرده  تحصیل 
دارالفنون،  مدرسه  در  تدریس  به  اروپا  از  بازگشت  از  پس  او 
تهران  دانشگاه  تأسیس  با  و  پرداخت  سیاسی  علوم  و  نظام 
انجمن  که  بعدها  وی  آمد.  نائل  دانشگاه  این  استادی  به 
روانشناسی ایران تأسیس شد به ریاست آن انجمن برگزیده شد 
و ریاست مؤسسه روانشناسی دانشگاه تهران را برعهده گرفت. 
دانشگاه  ریاست  سال  دوازده  مدت  همچنین  سیاسی  دکتر 
تهران را به عهده داشت. دکتر سیاسی، وزیر فرهنگ در دولت 
دولت  هیئت  در  مشاور  وزیر  نیز  و  سهیلی  علی  و  قوام  احمد 
وزیر  و  حکیمی  ابراهیم  دولت  فرهنگ  وزیر  بیات،  قلی  مرتضی 
پایان  دوم  جهانی  جنگ  وقتی  بود.  ساعد  دولت  خارجه  امور 
تا  رفتند  سانفرانسیسکو  به  هایی  هیئت  دنیا  تمام  از  یافت، 
برنامه ای بریزند که پس از جنگ چه باید کرد که جنگ جهانی 
ایران رفت که شامل دکتر  از  نیز  سومی روی ندهد. یک هیئت 
البته دکتر  و   ..... تیمسار جهانبانی  زاده،  انتظام، قاسم  غنی، 

بود. هم  سیاسی 
در سانفرانسیسکو هیئت ایرانی گل کاشت ! زیرا در جلسات 

، سایرین هرکدام پیشنهاد می کردند که مثاًل :
تمام دنیا را باید خلع سالح کرد تا جنگ نشود!  

یکی گفت که همه مردم را باید سیر کرد تا جنگ نشود! 
یکی گفت که تمام ثروت ها را باید تقسیم کرد تا دنیا متعادل 

شود! 
های  جنگ  تا  برداشت  را  مرزها  باید  که  گفتند  می  جمعی 

. نیاید  پیش  طلبانه  توسعه 
و  نبود  عملی  پیشنهادها  از  کدام   هیچ  که  پیداست  ناگفته 
نمی  عمومی  جلسه  به  و  کرد  نمی  تجاوز  خصوصی  جلسات  از 
و  انگلیسی  زبان  به  که  سیاسی  دکتر  روز  یک  اینکه  تا  رسید 
و  عالمانه  نگاهی  و  تریبون  پشت  رفت   ، بود  مسلط  فرانسه 

: گفت  و  انداخت  حضار  به  سفیه  اندر  عاقل  مصداق 
....... خیر آقایان! 

جنگ نه مربوط به شکم است و نه ثروت و نه مرز! 
جنگ و دعوا تنها نتیجه جهل است! 

و چون فرهنگ  ندارند  آشنایی  یکدیگر  با فرهنگ های  مردم 
گذارند!  نمی  احترام  به همدیگر  نمی شناسند،  را  همدیگر 

کاری  باید  پس  ندارد.  جنگ  جز  ای  نتیجه  ها  توهین  این  و 
کرد که سطح دانش مردم و شناخت آنها از فرهنگ همسایگان 
میزان  از  که  دارد  احتمال  این صورت  در  برود.  باال  بیگانگان  و 
که  بود  نیافته  اتمام  سخنش  شود....هنوز  کاسته  ها  جنگ 
آنها  ممتد  های  زدن  کف  صدای  و  خواستند  بپا  حضار  ناگهان 
بقای  راز  تنها  که  بود  سیاسی  دکتر  های  گفته  تایید  از  نشان 
به  را  مردمش  آمیز  مسالمت  همزیستی  و  ایران  کهن  سرزمین 

بود. آورده  زبان 
شناخِت  بر  آن  اساس  که  شد  تشکیل  کمیسیونی  بنابراین 
فرهنگ ها و باالبردن تعلیم و تربیت عمومی باشد و این همان 
از  یکی  بعدها  و  گرفت  خود  به  یونسکو  عنوان  که  است  چیزی 
به شمار رفت  به سازمان ملل متحد  وابسته  سازمان های بزرگ 

پاریس شد. آن  مرکز  و 
چه افتخاری از این باالتر که ما ایرانیان با هر زبان و هر نژاد، 
به پشتوانه تاریخ و فرهنگ واال و کهن و مشترک مان، هیچ گاه 
قطعًا  و  ایم  نداشته  زمین  ایران  در  قومی  جنگ  گونه  هیچ  و 

داشت. نخواهیم 
و  استادی  با  دانشگاه،  ریاست  از  کناره  گیری  از  پس  وی 
تدریس در دانشکده ادبیات خدمت می  کرد و به مقام استادی 
و  اروپا  در  را  عمر  پایانی  سال  ده  سیاسی،  دکتر  رسید.  ممتاز 
امریکا زندگی می کرد و به کارهای علمی می  پرداخت. از دکتر 
روانشناسی،  اصول  که  مانده  جای  بر  متعددی  آثار  سیاسی 
فلسفه،  و  منطق  جدید،  روانشناسی  پرورشی،  روانشناسی 
روانشناسی  اصول  وی  جمله اند.  آن  از  و...  خرد  و  هوش 
پدر  و  بنیانگذار  نام  روبه  این  از  نهاد،  بنیاد  ایران  در  را  جدید 
اکبر  علی  دکتر  باشد.  می   معروف  ایران  در  جدید  روانشناسی 
سال  در  کرد،  می   زندگی  اروپا  در  که  سالیانی  از  پس  سیاسی 
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درگذشت.  تهران  در  سالگی 

اقتدار برای چاپ: عباس حسنی  تنظیم 

از البه الی تاریخ

رئیس انجمن خوشنویسان قم:

●    استاد آهنگران به زودی از بیمارستان مرخص می شود   ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   35 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
 – شورا  1/96ج/2202  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم 
نظری  اصغر  اقای  علیه  جدید(  سپه  )بانک  اقتصاد  مهر  بانک  له  گردیده  ثبت 
سلیمانی ، حسن تاالنه ، عباد اله تاالنی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 136/455/000ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق 
که  کرده  معرفی  منقول  اموال  به  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت 
کارشناس به شح ذیل ارزیابی کرده است. با احترام در اجرای قرار کارشناسی 
صادره در پرونده به شماره 9409982523501137 مورخ 1400/10/7 در 
حسن  طرفیت  به  سامانلو  اقای  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص 
ابی رنگ   16 ایران   12 476 س  به شماره  پراید  ارزیابی خودرو  بر  تاالنه مبنی 
به  ان  نتیجه  که  امد  عمل  به  بازدید  امین  پارکینگ  در  خودرو  از   1376 مدل 
شرح زیر به استحضار می رساند. نقاط اسیب دیده : سپر عقب و جلو ، گلگیر 

جلو دو طرف ، کشیدگی درب جلو و عقب دو طرف ، کشیدگی گلگیر عقب دو 
 ، پریدگی  و رنگ  بتونه  ، روی صندوق عقب  ، چراغ خطر عقب دو طرف  طرف 
سقف بتونه و رنگ پریدگی ، کاپوت جلو رنگ پریدگی ، ایینه بغل سمت چپ ، 
راهنما جلو سمت راست ، الستیک ها صاف می باشند. در ضمن با توجه از کار 
افتادگی باتری امکان روشن شدن موتور نبود و ازمایش فنی و مکانیکی خودرو 
مقدور نشد. لذا با توجه به کسر هزینه های قسمت های اسیب دیده خودرو و 
بیست  معادل  2/300/000/000ریال  مبلغ  پایه جهت  قیمت  پارکینگ  هزینه 
تاریخ  در  الذکر  فوق  گردیدموارد  مقرر  گردد.  می  تعیین  تومان  میلیون  سه  و 
جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت   1401/2/7
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 

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

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵9۸7   
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را  ◄   یک روانشناس گفت: فضای مجازی کودکان 
می کند. اضطراب  و  افسردگی  دچار 

با  رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  درخشان  علی 
آسیب های فضای مجازی برای کودکان، اظهار کرد: در 
کنار مزیت هایی که دنیای مجازی دارد، متأسفانه امروزه 
این فضا برای کودکان مشکل ساز شده و شاهد هستیم 
دانلود  و  تبلت  داشتن  به  بسیاری  عالقه  کودکان  که 
معناست  این  به  این  و  دارند  رایانه ای  متنوع  بازی های 
که والدین باید بیش  از پیش مراقب فرزندان خود باشند 
در  و  نبوده  در محیط کوچک خانه محصور  آنها  چراکه 

می کنند. زندگی  نیز  اینترنت  دنیای 
دارد  بسیاری  مزایای  مجازی  دنیای  داد:  ادامه  وی 
انسان ها قرنطینه بوده و عمده  ایام کرونا که  به ویژه در 
حتی  می برند،  پیش  مجازی  دنیای  با  را  خود  کارهای 
از  باید  خود  تحصیلی  دوره  کردن  طی  برای  فرزندان 
در  پیشرفت  این  اگر  بنابراین  کنند،  استفاده  اینترنت 
تکنولوژی رخ نداده بود، امروزه هم به کسب و کار و هم 
به امر تحصیل لطمه بزرگی وارد می شد، اما حقیقت تلخ 
این است که باید روی دیگر دنیای مجازی را ببینیم که 

دارد. کودکان  برای  بسیاری  منفی  تأثیرات 
اعتیادآور  مجازی  دنیای  اینکه  به  اشاره  با  درخشان 
در  تنها  نه  مجازی  دنیای  به  اعتیاد  کرد:  اضافه  است، 
خواهد  رخ  نیز  بزرگساالن  میان  در  بلکه  کودکان  میان 
و  گشت  به  را  خود  روزانه  ساعات  عمده  کسی که  داد، 
گذار در دنیای مجازی و بازی مشغول باشد، نسبت به 

شد. خواهد  معتاد  آن 
این روانشناس بالینی لرستانی با بیان اینکه برخی از 
والدین کودکان خود را با فضای مجازی سرگرم می کنند 
و همین امر اعتیادآور است و ممکن است کودکان دچار 
افسردگی و اضطراب شوند، ادامه داد: کودک از یک سو 
ساعات بسیاری را در اینترنت سپری می کند که همین 
منجر به خستگی روح و روان او خواهد شد و از سویی 
بررسی  را  اینترنتی  بازی های  لیست  است  کافی  دیگر 
کنید تا متوجه شوید اغلب آنها خشن و ترسناک هستند 
برایش  شدت  به  فضایی  چنین  در  کودک  حضور  که 
اختالالت  دچار  کودک  این  و  بود  خواهد  آسیب رسان 

روحی شده و این مسئله آینده او را متأثر می کند.
درخشان با اشاره به اینکه زمانی که کودک در فضای 

تصاویر  است  ممکن  لحظه  هر  دارد  حضور  مجازی 
این  شما  برای  حتمًا  افزود:  کند،  مشاهده  را  جنسی 
اینترنت،  در  جست وجو  هنگام  در  که  داده  رخ  اتفاق 
حاوی  که  شده  باز  ناخواسته  صورت  به  صفحه ای 
مطالب جنسی و گاهی تصاویر زننده است، اگر چنین 
اتفاقی برای کودک رخ بدهد چه ذهنیتی برای او شکل 
می گیرد؟ آیا می دانید چه سؤاالتی در ذهن او به وجود 
می آید که ترس پرسیدن آنها از والدین، آسیب روحی را 

می کند؟ تشدید 
برای  توصیه هایی  بیان  با  لرستانی  روانشناس  این 
ابتدا  در  تصریح کرد:  دنیای مجازی کودکان،  مدیریت 
والدین توصیه می کنیم حتمًا برای بازی با کودکان خود 
وقت بگذارید، آنها را حداقل دو بار در هفته به گردش 
سرگرم  را  آنها  خانه  در  بازی،  وسایل  خرید  با  و  ببرید 

. کنید
وی ادامه داد: برای مدیریت دنیای مجازی کودکان 
باشند،  داشته  توجه  توصیه  چند  به  والدین  است  الزم 
فضای  در  روز  ساعات  تمام  کودک  ندهند  اجازه  اینکه 
کنند،  مشخص  را  زمانی  مدت  او  برای  باشد،  مجازی 

اینکار  چون  نشوند  متوسل  زور  به  عنوان  هیچ  به  البته 
نظر  در  و  تشویق  با  بلکه  او خواهد شد،  لجبازی  باعث 
چند  فقط  کنند  قانع  را  او  تشویقی،  برنامه های  گرفتن 

کند. استفاده  اینترنت  از  ساعت 
درخشان با اشاره به اینکه راهکار دیگر این است که 
والدین استفاده از اینترنت را به عنوان طرح تشویقی در 
نظر بگیرند، اضافه کرد: برای اینکه کودک به انجام امور 
اتاق  کردن  تمیز  نقاشی،  کتاب،  خواندن  همانند  دیگر 
و… ترغیب شود، استفاده از اینترنت را به عنوان طرح 

تشویقی در نظر بگیرند.
بزرگ تر  کودکان  که  همزمان  اینکه  بیان  با  وی 
اینترنت آشنا  از  با نحوه استفاده صحیح  باید  می شوند 
بوده و  برای همه کودکان  آموزش الزم  این یک  باشند، 
افزود: درست است  انجام شود،  باید  آنها  براساس سن 
که در شرایط فعلی به دلیل کرونا نباید به مهمانی برویم 
و سال  برادران شما کودک هم سن  و  اگر خواهران  اما 
فرزند شما دارند، در هفته فرزندان خود را دور هم جمع 
کنند  تخلیه  را  خود  انرژی  و  کرده  بازی  هم  با  تا  کنید 
چراکه این کار آن ها را از دنیای مجازی دور می کند.    ►

درباره  هشدارها  روزها  این       ◄
است.  یافته  افزایش  فراری  شوهر  پدیده 
به  پایبندی  عدم  می گویند  کارشناسان 
سخت  شرایط  و  اخالقی  های  ارزش 
اقتصادی دو عامل اصلی که باعث می شود 

کنند. ترک  را  شان  خانواده   ، مردان 
زن فریاد می زند:» آقای قاضی، شوهرم 
من  شده!  فراری  و  کرده  خیانت  من  به 
طالق می خواهم. با مهریه. با نفقه بچه ها 
. با حضانت همه آنها . رفته زن دوم گرفته 

کرده.« فرار  و 
مرد میانسالی با صبر و حوصله پشت میز 
نشسته، سرش را پایین انداخته و اظهارت 
دادگاه  اینجا  کند:»  می  یاداشت  را  زن 
در  است.  اختالف  حل  شورای  نیست. 
قانون ازدواج دوم یک مرد خیانت محسوب 
جلب  را  شما  رضایت  اگر  فقط  شود.  نمی 
نکرده باشد، قانون به شما عالوه بر حقوق 
حق  المثل(،  اجرت  نفقه،  مهریه،  قانونی) 

گیرد.« می  تعلق  هم  طالق 
به  تا دقیقتر  را تنگ می کند  چشمانش 
آن مرد نگاه کند وبا حالتی از خشم و تعجب 
آرام تر می پرسد:» فقط همین! من با 2 تا 
یکی  با  رفته  گذاشته  را  قد  نیم  و  قد  طفل 
محبت  نه  مخارجی  نه  خرجی  نه  دیگر. 
خودش  نوش  و  عیش  دنبال  او  ای.  پدرانه 
است. یعنی زندانی اش نمی کنید!؟ نباید 
می  چه  من  جوانی  بدهد!؟  پس  تقاص 

ها!؟« بچه  این  شود!؟آینده 
- خانم قرار نیست که اعدامش کنیم. ما 
 . اجرا می کنیم  بگوید  قانون  اینجا هر چه 
ماموریم و معذور. او زندانی نمی شود جون 
اجرا  به  را  تان  جرمی مرتکب نشده. مهریه 
پرداخت  را  تان  حقوق  و  حق  اگر  بگذارید. 
نکرد آن وقت زندانی اش می کنیم تا مهریه 
ات را پرداخت کند. اگر نداشت هم قسطی 

اش می کنند.«
اشک  اینکه  جز  به  ندارد   پاسخی  زن 

کند. ترک  ناامیدی  با  را  آنجا  و  بریزد 
شلوارشان  که  مردهایی  اول؛  روایت 

شده دوتا 
شورای  های  شعبه  از  یکی  در  اینجا   
گوش  تا  گوش  تهران  غرب  اختالف  حل 
تا کار  اند  آمده  و زن نشسته؛ عده ای  مرد 
را یکسره کنند، عده ای فقط می خواهند 

تمام  شان  مرافه  هنوز  انگار  و  کنند  دعوا 
برسند،  قطعی  تصمیم  یک  به  تا  نشده 
خیلی از زوج ها هم تنها هستند، زن های 
تنهایی که کلی هم صحبت و هم درد پیدا 
کرده اند و حاال متوجه شده اند با خیلی ها 
مشکالت شان مشترک است چه بسا وقتی 
وضع  شوند،  می  متوجه  کنند  می  مقایسه 
دیگر  زنان  از  خیلی  از  بهتر  شان  شرایط  و 

است.
راهرو پر شده از قدم های آشفته زنی که 
قانون  ،حتی  هیچکس  کند،  می  احساس 
سال  بستاند:»15  حقش  تواند  نمی  هم 
و در گوشم حرف  آمد  توی دانشکده  پیش 
گفت  و  گفت  انقدر  خواند.  عاشقانه   های 
که خامش شدم. پا به پای کار کردم، خانه 
خریدیم، ویال خریدیم. ماشین لوکس، بچه 
تازه داشت زیر زبانم  دار شدیم و... زندگی 
سوم  بچه  پارسال   . کرد  می  شیرینی  مزه 
در  درست  نفر.    5 بشود  ما  خانواده  تا  آمد 
لحظه ای که  زندگی روی خوش به ما نشان 
داده بود آقا فیلش یاد هندوستان کرد. چه 
می دانستم چه نقشه ای در سر دارد. هنوز 
چله بچه سر نرفته بود که غیبش زد. خانه و 
ویال و ماشین را از قبل فروخته بود. رفت که 
رفت. ردش را گرفتم آخرین بار ترکیه بود،با 
کوچکتر  خودش  از  سال   20 که  دختری 
داغ  و  ماندم  من  حاال  کرده.  ازدواج  است، 

خیانت، فقر و نداری و سه بچه بی بابا.«
کاری  شوهرش  گوید  می  مرادی  خانم 
کرده که دست قانون را هم بسته:»از کشور 
خارج شده، دیگر به این اسانی دست مان 

به او نمی رسد.«
زن ها در اینجا به دو علت تنها شده اند 
اول   دلیل  ؛  کرده  رها  را  آنها  شوهرشان  و 
تا  دو  شان  شلوارهای  که  هستند  مردهای 
شده و عشق فاتحه زندگی شان را خوانده. 
خاطر  به  که  هستند  مردهای  دوم  دسته 
گذاشته  فرار  به  پا  اقتصادی  سخت  شرایط 
پررنگ  مورد  اند! جالب است که در هر دو 

است.
اختالف  حل  شورای  اعضای  از  از  یکی 
می گوید:» امان از دست برخی زن ها. می 
روند سراغ مرد های متاهلی که زن و زندگی 

دارند.«
 زن میانسالی خودش را امیر زاده معرفی 

می کند می گوید باور می کنید من، خواهرم 
سوراخ  یک  از  مان  همه  ام  دخترخاله  و 
گزیده شدیم:» 15-20 سال پای شوهران 
مان ماندیم و جوانی مان را گذاشتیم برای 
سر  آنها  نگذریم  حق  از  زندگی.  و  پیشرفت 
به راه بودند اما تا دست شان به دهان شان 
شان.  سراغ  آمدند  دیگر  های  زن  رسید، 
زن های جوان تر. مطمئنم دختران و زنان 
جوان  فقط به خاطر شرایط مالی با مردان 
فقط  آنها  اند.  کرده  ازدواج  ما  سال  میان 
ساپورت  بتواند  که  هستند  کسی  دنبال  به 
مالی شان کند. اینطور زندگی دیگر زنان را 
هستیم  کوچکی  فامیل  ما  کنند.  می  نابود 
اما در همین فامیل کوچک ، تا به حال سه 
قربانی داشتیم؛ من، خواهرم، دختر خاله 

ام.«
خاطر  به  که  شوهرانی  دوم؛  روایت 

شوند می  ناپدید  نداری 
یاد  شان  فیل  که  هایی  مرد  برخالف 
و  عشق  هوای  دوباره  و  کرده  هندوستان 
مردان  برخی  زند  می  شان  سر  به  عاشقی 
به این خاطر از خانه فرار می کنند که شانه 
مالی  حمایت  و  مسئولیت  تاب  شان  های 
آنقدر  آنها  را ندارند.  همسر و فرزندان شان 
در باتالق طاقت فرسای اقتصادی دست و 
نا امید می شوند.  از زندگی  پا می زنند که 
انتخاب آنها »فرار« است، قید زن و زندگی 
مشکالت  ازدست  تا  زنند  می  را  فرزند  و 

شوند. خالص 
با دو فرزند  خانم مقدم زن جوانی است 
قد و نیم قد. همسر او کارگر، کارگاه شیشه 
شده،  تعطیل  پیش  سال  دو  که  بوده  گری 
بعداز این اتفاق در این دو سال پدر خانواده 
آن  ساختمان  این  در  کارگری  به  مشغول 
نان  با  امورات خانه  اما  ساختمان می شود 
آمد:»  نمی  در  جور  ساختمانی  کارگری 
اما  کردیم.  شروع  عاشقانه  مان  زندگی  ما 
واقعا  بودیم.  نان  لقمه  یک  دنبال  همیشه 
نمی  آورد.  می  فشار  خیلی  ما  به  نداری 
گویم من مقصر نیستم باالخره من هم آدمم 
و گاهی به خاطر فقر و تنگدستی به شوهرم 
غر می می زدم و فشار می آوردم . او همیشه 
طاقت می آورد. اما 6 ماه پیش مرتب تهدید 
می کرد که فرار می کند تا از شر این زندگی 
خانه  به  شب  یک  شود.  راحت  بار  خفت 

نیامد. تلفنش خاموش بود. هیچکس از او 
خبر نداشت. اولش تصور می کردم خانواده 
مدتی  از  بعد  اما  اند  کرده  پنهانش  اش 
من  مانند  هم  انها  شدم.  اشتباهم  متوجه 
شده  ناپدید  بهزاد  بودند.  خبر  بی  بهزاد  از 
مرده اش.  نه  زنده اش خبری هست  از  نه 
من و بچه ها هم آواره ایم با کمک خیرین به 

کنیم.« می  فردا  را  امروزمان  زحمت 
خانم  شبیه  هم  میرزاده  زندگی  روایت 
مقدم است. مادری که با 35 سن و دو فرزند 
برای همیشه تنها مانده است:»  شوهرم دو 
بار به خاطر فقر خودکشی نافرجام داشت. 
او فارغ التحصیل دانشگاه است و مهندس 
مهندس  طعم  هیچوقت  او  است.  عمران 
شدن را نچشید در بازار تهران کار می کرد. 
پیش  ماه   7 بود. آخرش هم   دست فروش 

زد.« غیبش 
اخالقی  های  ارزش  به  پایبندی 

شده کمرنگ 
خیریه  موسسه  دانشورمدیر  فاطمه 
آنالین  همشهری  با  گفتگو  در  مهرآفرین 
ضمن تایید افزایش پدیده پدران یا شوهران 
مددکاران  های  گزارش  گوید:»  می  فراری 
اجتماعی نشان می دهد مردان بسیاری به 
شان  خانواده  اقتصادی  شرایط  فقر   دلیل 
رو  این  از  اند.  کرده  ترک  همیشه  برای  را 
هر روز ما شاهد مراجعه زنان و مادرانی بی 
سرپناهی هستیم که حتی از پس پرداخت 

آیند.« نمی  بر  هم  خانه  اجاره 
او ادامه می دهد:» در کنار فقر ،اعتیاد 
ترک  دالیل  از  یکی  نیر  مخدر  مواد  به  مرد 
خانه است. اما این روزها ازدواج دوم مردان 
بسیار  فرزندان   و  اول  همسر  کردن  رها  و 
عدم  گفت  توان  می  کل  در  شده.  گزارش 
از  یکی  اخالقی  های  ارزش  به  پایبندی 

است.« پیده  این  افزایش  دالیل 
با  »مهرآفرین«   خیریه  موسسه  مدیر 
رها  را  که خانواده شان  مردانی  اینکه  بیان 
خانواده  فروپاشی  باعث  عمال  کنند،  می 
هنگامی  بسیاری  مادران  شوند:»  می 
دلیل  به  کند  می  رها  را  آنها  مردشان  که 
شرایط اقتصادی چاره ای جز ازدواج مجدد 
نجات  خاطر  به  تنها  که  ازدواجی  ندارند. 
مشکالت  ها  ازدواج  نوع  این  است  فقر  از 
آورد  می  وجود  به  فرزندان  برای  بسیاری 

چند  گاهی  و  یک  فروپاشی  ساز  زمینه  و 
شود.« می  خانواده 

رییس  چلک،  موسوی  حسن  سید 
نیز  کشور  اجتماعی  مددکاران  انجمن 
می  زمینه  این  در  همشهری  با  گفتگو  در 
ویژگی های جوامع در حال  از  یکی  گوید: 
خانواده،  متوجه  که  است  تاثیراتی  گذار، 
خانواده  اعضای  بین  روابط  زندگی،  سبک 
در  خانواده  اعضای  پذیری  مسئولیت  و 
بین مولفه  این  قبال یکدیگر می  شود. در 
تاثیراتی مضاعفی  و متغییر های اقتصادی 
را  تاثیرات شرایطی  این  دارد. گاهی مواقع 
انسجام خانواده  و  ثبات  که  کند  ایجاد می 
این  ها تحت و شعاع قرار می گیرد گاهی  
تاثیرات به دلیل فشار های اقتصادی بستر 
برای  خانواده  ترک  و  فرار  و  متارکه  برای  را 

کند.« می  فراهم   زن  یا  مرد 
 او ادامه می دهد:» این اتفاقات گاهی 
به خاطر ناتوانی در تامین معیشت خانواده، 
خشونت  جرم،  ارتکاب  خاطر  به  گاهی   ،
عاطفی،گاهی  جسمی  جنسی  روانی  ها 
برای  را  زمینه  مخدرو...  مواد  به  وابستگی 
خروج مرد ها فراهم می کند. اتفاقی که در 
حال حاضر در جامعه ما در حال گسترش 

است«
فرا  روابط  اینکه  بیان  با  چلک  موسوی   
در  او  پذیرش  عدم  به  منجر  مرد  زناشویی 
این  در  مرد  گوید:»  می  شود  می  خانواده 
و  همسر  ترک  به  مجبور  خانواده  شرایط 
فرزندانش می شود که به اصطالح به آن فرار 
فراری می گویند. همچنین  یا شوهر  شوهر 
خروج  برای  زمینه  مردان  مجدد  ازدواج 
ازدواج های  کند.  می  مهیا  خانواده  از  آنها 
هستند  عواملی  از  مرد  بیکارِی  و  تحمیلی 
حتی  شود.  خانه  ترک  سبب  می تواند  که 
خشونت هایی که ممکن است توسط زن به 
مرد تحمیل شود از دالیل دیگر این مسئله 
است. ورشکستگی و شکست در کار و امور 
منزل  ترک  برای  محرکی  عامل  اقتصادی 
میان  حد  از  بیش  تنش های  گاهی  است. 
آسیب  این  ایجاد  عوامل  از  فرزندان  و  مرد 
و دشواری های  به هر حال شرایط  است.  
هر  شود  می  باعث  جامعه  در  آمده  پدید 
مشکالت  و  تازه  های  پدیده  شاهد  ما  روز 

► شویم.«/خبرانالین   بیشتری 

یک روانشناس:

●  فضای مجازی کودکان را  دچار افسردگی می کند   ●
گره برجامی و آرد ذرت!         

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
به  داری  مملکت  کنند  می  فکر  عده  یک  چرا  نفهمیدیم  ما 
دونم  نمی  یا  میشه  بیل  کنی  پهنش  که  است  راحتی  همین 
برای  کاری  هر  ها  آمرزیده  پدر  میشه!  میل  بکشی  را  دمش 
شبه  یک  مثاًل  که  نیست  راحتی  این  به  دارد.  مراتبی  خودش 
رتبه بندی فرهنگیان اجرایی شود و دو میلیون تومان به حقوق 
تصویب  پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه  شود؛  اضافه  ها  معلم 
دستمزد  تخصصی  کار  قبال  در  پزشک  مثل  هم  پرستار  و  شود 
ارابه  و  آزاد شود  واردات خودرو  زبانم الل  یا  کند،  دریافت  جدا 
دان  زباله  به  و  بوقی  اسد  پارکینگ  ببریم  را  کش  نعش  های 

بسپاریم!    تاریخ 
هستند  قطعًا  نباشد،  اجرایی  امور  این  انجام  اینکه  نه  البته 
به اصطالح  و  موانع  با  برنامه ها، دوستان  اجرای  ولی در حین 
ممکن  و  است  کار  از  بخشی  که  شوند  می  مواجه  هایی  گره 

بیاندازد!  عقب  به  ها  سال  را  طرح  یا  پروژه  اجرای  است 
بوده  االیام  قدیم  از  الکردار  که  هستید  جریان  در  هم  گره 
در  عمدی  عارضه  یک  گره  تاریخی  اسناد  اساس  بر  هست.  و 
یا هر دو  یا تزئینی  یا بند است که ممکن است کاربردی  طناب 
و  دیواری  گره  مادربزرگ،  گره  است  زیاد  هم  تعدادشان  باشد. 
گره  هشت،  گره  سردست،  گره  ترک،  سر  کفن،گره  تاجی،گره 
دار،  طناب  گره  خفه بند،  گره  ضربه،  نیمه  دو  مربع،  گره  ریف، 

  ... و  سینمایی  دار  طناب  گره 
ویژه  به  و  داشتند  زیادی  کاربردهای  ها  گره  این  ها  تر  قدیم 
زیادی  اهمیت  دارای  کوهنوردان،  و  ملوانان  نجاتگران،  برای 
نیز ضروری  آنها  روزانه  زندگی  در  با گره ها،  بودن  آشنا  و  بودند 

می رسید.  نظر  به 
تنها  نه  که  شدند  ایجاد  یی  ها  گره  اخیر  های  سال  در  اما 
البته برای ما  پا گیر هستند  ضروری نیستند بلکه فقط دست و 
دارند.  بسیار  اهمیت  برای یک عده  برای  وگرنه   ... معمولی ها 
هم  را  هوا  آلودگی  و  خوردن  آب  عزیزان  که  برجامی  گره  مثل 
و دنبال خودشان می کشیدند! یک سال  بودند  به آن گره زده 
هر  هم  بعد   ... خورشیدی  سال  هشت  بلکه  نه  هم  سال  دو  و 
ها  گره  از همین  ناشی  را  و خدمات  ها  کاال  در  قیمتی  افزایش 

دانستند. می 
به برجام و مذاکرات آن  را شکر  معیشت مردم  اما االن خدا 
گره نخورده است ولی افزایش قیمت کاال ها و خدمات کماکان 
به قوت خودش باقی است و پر گاز جلو می رود!  گاز ورمه ... 
پرشتاب  روند  این  در  تاثیری  هم  ما  هموطن  آن   ... ورمه  گاز 

ندارد! 
بدون  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  که  جایی  تا 
خیره  دوربین  به  انصاری  سیامک  عین  بگیرد  اش  خنده  اینکه 
امسال  که  کاالیی  قیمت  افزایش  »هرگونه  فرموده:  و  شده 
به قیمت سال  و  صورت گرفته است همین امشب اصالح شود 

برگردد!«  قبل 
زحمت  به  راضی  ما  و  نیست  صالح  هم  عجله  قدر  این  البته 
آخر  تا  بکشند!  پائین  را  ها  قیمت  شبانه  دوستان  که  نیستیم 

است. خوب  شود  اصالح  هم  هفته  همین 
های  گره  تعداد  روزها  این  اینکه  به  عنایت  با  حال  ای  علی 
شده  بیشتر  هم  تبریز  شفقی  فرش  های  گره  از  مردم  زندگی 
دولت  بدنه  در  گره«  »کارشناس  نفر  چند  شود  می  پیشنهاد 
دعوت  ملی  رسانه  به  کارشناس  عنوان  به  یا  کنند  جاسازی 
با  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  لزوم  مواقع  در  تا  شوند 
و مردم  بگشایند«  ما  فروبسته  کار  از  آرد ذرت »گره  از  استفاده 
تورمی   ، گرانی  قیمتی،  افزایش  اگر  باشد  شان  خیال  دستکم 
داریم به هیچ معاهده یا مذاکره ای گره نخورده است و همین 

است! بیخودی  طور 
بزرگ  سرای  رباعی  گنجوی  مهستی  بیامرز  خدا  قول  به 

 : ایرانی 
در طاس فلک نقش قضا و قدر است

مشکل گرهی است خلق از این بی خبر است
پندار مدار کین گره بگشایی

دانستن این گره به قدر بشر است!

ر ـُ َتَلنگ

 پایبندی به ارزش های اخالقی کمرنگ شده 

●   پدیده شوهر فراری چیست و چقدر خانواده های ایرانی را تهدید می کند؟   ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به پالک 16/774 فرعی از 10473 اصلی واقع در بخش 
یک  ثبت قم اراضی بلوار روحانی – کوچه 42 – فرعی سوم – سمت چپ –پالک 16 که بنام حسن نصیرزاده  
فرزند علی می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک 
به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  از طرفی  نیامده  بعمل  فاقد سند رسمی   
روز  سه  در  مذکور  تحدیدحدود پالک   1401/01/23 مورخ   -  1/552 به شماره  نامبرده  کتبی  تقاضای 
انجام می گردد بدینوسیله  شنبه مورخ 1401/03/03  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت  به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد 
ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود 
مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف 15116( 
 1401/1/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به پالک 226 فرعی از 10437 اصلی واقع در بخش یک  
که    58 پالک   10 کوچه  هجرت-  8متری   -10 کوچه  حمام-  متری   18  – خرداد   15 بلوار  اراضی  قم  ثبت 
بنام سیدمحمد موسوی سرکله  فرزند سیدعلی می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 
قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز 
نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره 1/428 - 1401/01/20 تحدیدحدود پالک 
مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/03/03  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد 
بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه 
خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده 
مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف 15116( 
 1401/1/27 انتشار:  تاریخ 
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بخش  در  واقع  اصلی   11237 از  فرعی   89 پالک  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
5 که بنام محسن رمضانی فرزند حسین می  بلوار شهید کبیری- کوچه 12- پالک  یک  ثبت قم اراضی 
اراضی و امالک فاقد سند  13 قانون تعیین تکلیف  3 ماده  باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 
تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  رسمی   
مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/01/16  -  1/279 شماره  به  نامبرده  کتبی 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/03/01
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و 
20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  اعتراضات مجاورین طبق ماده 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )15116 الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
 1401/1/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اگهی مزایده اموال منقول پرونده کالسه 982028 الف 3 
 98/6/24 مورخ   9809972511001350 شماره  دادنامه  احکام  اجرای  در 
صادره از شعبه 110 دادگاه کیفری دو قم موضوع محکومیت اقای جواد نبی زاده 
با تصمیم نهایی به شماره 9809972518800997 شعبه  کلکو فرزند علی که 
هشتم دادگاه تجدید نظر استان قم در پرونده کالسه 9709982505301051 
قطعی گردیده ، جهت وصول رد مال ، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به 
شماره انتظامی 597ط86 ایران 16 توقیف و توسط هیئت سه نفره کارشناسان 
به ذکر است  ارزیابی شده است الزم  و  به شرح ذیل توصیف  رسمی دادگستری 
این اگهی براساس تصمیم و دستور مورخ 99/12/13 دادیار محترم شعبه سوم 
اجرای احکام کیفری که مرقوم فرمودند با توجه به اخذ وکالتنامه جدید معرفی 
مورخ   67095 )به شماره  از صاحب سند خودرو  ارزو جعفری  مال خانم  کننده 
خودرو  مزایده  امور  ادامه  به  نسبت  قم(   23 رسمی  اسناد  دفتر   99/12/12
، تنظیم و منتشر گردیده است. مشخصات خودرو: نوع: سواری  اقدام فرمایید 

سیستم: پژو تیپ: پارس مدل: 1384 شماره پالک : 597ط86ایران16 رنگ: 
نقره ای متالیک شماره موتور : 12484088801 شماره شاسی: 19315252 
 – اطاق  بازدید:  زمان  در  خودرو  فنی  و  ظاهری  وضعیت  نفر   5 جمعا  ظرفیت: 
بدنه: دارای خط و خش و افتاب سوخته موتور: در حد مدل و کارکرد – خاموش 
فرسوده  تودوزی:  و  صندلی  کارکرد  و  مدل  حد  در  گیربکس:  سالم   : داشبورد 
دیفرانسیل: در حد مدل و کارکرد تجهیزات : ندارد تایرها: جلو 20 درصد – عقب 
20 درصد نقایص ظاهری : شیشه جلو شکسته – سپر عقب شکسته توضیحات: 
وضعیت بیمه خودرو نامشخص می باشد. ارزش پایه خودرو: با توجه به وضعیت 
با در نظر گرفتن مدل و بدون لحاظ نمودن بیمه شخص  بازدید  خودرو در زمان 
ثالث ، از نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ پانصد و پنجاه 
میلیون ریال معادل پنجاه و پنج میلوین تومان براورد و اعالم شده و مقرر گردیده 
خودرو فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخ 1401/2/21 ساعت 9 الی 10 صبح 

واحد  ساختمان  انقالب  عمومی  دادسرای   ، ساحلی  خیابان   ، قم  نشانی:  به 
سرپرستی ، طبقه دوم واحد مزایده دادسرا ، از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد ، مزایده از قیمتی که توسط هیئت سه نفره کارشناسان تعیین شده شروع 
نقدا  را  ان  ده درصد  و  فروخته  نماید  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  به شخصی  و 
ماه  یک  ظرف  حداکثر  بایستی  را  الباقی  و  اخذ  مزایده  برنده  از  المجلس  فی  و 
پس از برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده یا اصل سند 
واریزی ان تسلیم نماید و در غیر این صورت کل مبلغ ده درصد دریافتی پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده و مطابق مقررات تجدید می 
گردد  ضمنا طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی 

اجرا از خودرو بازدید نمایند. 
محمد   – قم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای  سرپرست 

رحیمی مهدی 

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵9۸7   
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دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شعبه  در  که  تهران  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علی  اقای  علیه  امینیان  رستگار  اقای  له  گردیده  ثبت  1/99ج/338  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1
های  هزینه  عالوه  به  9/855/507/143ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  حسینی  نژاد 
 2451/3 ثبتی  پالک  به  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولتی  عشر  نیم  و  اگهی  چاپ  و  کارشناسی 
اصلی بخش 2 ثبت قم را توقیف کرده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. موضوع ارزیابی: یک 
باب منزل مسکونی به انضمام سرقفلی 5 باب تجاری با پالک ثبتی 3 فرعی از 2451 اصلی به ادرس : قم 
، بلوار45 متری کارگر ، به استحضارمی رساند با راهنمایی مالک به ادرس ملک مزبور مراجعه شد و گزارش 
هیات کارشناسی به شرح ذیل اعالم می گردد: ویژگی و ادرس ملک: بلوار 45 متری کارگر ، نبش کوچه 5 
ابرازی ملک مزبور  اسناد  برابر  ثبتی ملک:  الی 79 کد پستی 3718913456 مشخصات  ، پالک های 69 
با پالک ثبتی 2451/3 واقع در بخش 2 منطقه 2 قم به صورت ششدانگ عرصه و اعیان با مساحت عرصه 
نژاد  شیما  خانم  مالکیت  به   105324 ثبت  شماره  با   259 صفحه   598 شماره  به  دفتر  در  79/88مترمربع 
حسینی فرزند علی به کد ملی 0066487838 طی سند تک برگ به شماره سریال 055057 سری 0 سال 
93 به ثبت رسیده است. حدود اربعه: شماال: درب و دیواریست به طول 14/06 متر به شارع 10 متری  شرقا 
: در دو قسمت که اول شمالی است به طول 1/40 به صورت پخ دوم به طول 8/43 متر به شارع 6 متری 
جنوبا: درب و دیواریست به طول 17/06 متر به شارع 45 متری غربا : به طول 1/15 متر به شوارع 10 و 
45 متری مشخصات بنا: ملک مزبور یک دستگاه اپارتمان در 3 تراز با کاربری مسکونی – تجاری در عرصه به 
مساحت 79/88 مترمربع و نوع سازه اسکلت فلزی و طاق ضربی می باشد و عمر بنا نیز بیشتر از 20 سال 

با نمای سنگی قدیمی می باشد. طبقه زیرزمین : با دسترسی از شارع 45 متری ، با نور گیری ناچیز، کف 
سرامیک ، بدنه کنتکس و سرامیک و سقف گچکاری که در برخی نواحی دچار خرابی شده است و در زمان 
بازدید تخلیه بوده است. بدون سیستم سرمایش و گرمایش. طبقه همکف: شامل 5 باب مغازه دایر ، شامل 
ارایشگاه و سیم پیچی و برق خودرو و تابلو سازی و خرازی ، ارتفاع مغازه ها از پیاده رو در حد دو پله و ارتفاع 
سقف مغازه ها حدودا 4 متر است. طبقه اول: دسترسی از معبر می باشد. پوشش کف موزاییک و سرویس 
و کابینت اشپزخانه فلزی  و گرمایش بخاری گازی  ابی  بدنه و سقف سفید کاری سرمایش کولر  و  ها کاشی 
با  پهنه  در   3-9-125-1 کدنوسازی  با  مزبور  ملک  شهرسازی:  مشخصات  بود.  تخلیه  بازدید  زمان  در  است 
پایانکار صادره  بر اساس  بنای تجاری واقع شده است.  با 6 طبقه مجوز احداث  کاربری محور مجهز شهری 
مساحت  به  اعیانی  دارای  قم  شهرداری   3 منطقه  از  صادره   1386/4/28 مورخ   3/10/13921 شماره  به 
همکف  تجاری  کاربری  با  مترمربع   94/30 مساحت  با  زیرزمین  است:  ذیل  موارد  شامل  مترمربع   312/6
بالکن  مترمربع   34 تفکیک(  بدون  مغازه  باب  پنج   5 )شامل  تجاری  کاربری  با  مترمربع   79/30 به مساحت 
روز  ارزش  کارشناسی:  نظریه  مسکونی  کاربری  با  مترمربع   106 مساحت  به  اول  طبقه  طبقه(  )نیم  تجاری 
ملک تجاری – مسکونی موصوف با توجه به مشخصات و نیز بازار مسکن و موقعیت محلی و کیفیت بنا و عوامل 
موثر مذکور در ارزیابی و نیز در نظر گرفتن: ارزش سرقفلی 5 باب تجاری همکف متعلق به مالک نبوده و به 
بانک ها و... به شرح ذیل تعیین می  و  مستاجرین تعلق دارد. بدون احتساب دیون احتمالی به سازمان ها 
گردد: 1-عرصه 79/88مترمربع مبلغ واحد 200/000/000ریال جمع ایتم 15/976/000/000ریال 2- 
10/003/200/000ریال  ایتم  جمع  32/000/000ریال  واحد  مبلغ  مترمربع   312/60 ملک  کل  اعیانی 

3- سرقفلی زیرزمین 94/30 مترمربع مبلغ واحد 100/000/000ریال جمع ایتم 9/430/000/000ریال 
4- انشعابات و غیره جمع ایتم 300/000/000ریال جمع کل 35/709/200/000ریال جمع کل : سی و 
پنج میلیارد و هفتصد و نه میلیون و دویست هزار ریال حسب مواد 51 و 131 قانون اجرای احکام مدنی مقدار 
66/253 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ در قبال محکوم به به فروش خواهد رسید و در خصوص هزینه 
ها نیز ژس از تعیین دقیق به سهم اعالمی اضافه خواهد شد و مقرر گردید موارد فوق الذکر در 1401/2/7 
ساعت لغایت 9/15 تا 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
باالترین  که  به کسانی  و  مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  صورت 
پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  برنده مزایده )شرکت کنندگان می  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و 
در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

شد. درمان 
افزود:  قم  خوشنویسان  انجمن  رئیس 
همراه  به  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استاد  حال  پیگیر  دائم  به طور  نیز  معاونین 

داشتند. عیادت  ایشان  از  و  هستند 
همچنین  کرد:  تصریح  حائل  نظری 
تأکید  با  ایران  خوشنویسان  انجمن  مدیریت 
استاد  بالین  بر  و  آمدند  قم  به  امیرخانی  استاد 

شدند. حاضر 
پزشکی  و  درمان  کادر  تالش  از  وی 
و  کرد  قدردانی  گلپایگانی  آیت الله  بیمارستان 
و  بهداشت  مرکز  معاونان  ایام،  این  در  گفت: 
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  تأکید  با  درمان 
پزشک  عباسی  دکتر  و  بودند  درمان  پیگیر  قم 

داشت. وافری  تالش  نیز  استاد  معالج 
استاد  مهم  مشکالت  از  یکی  حائل،  نظری 

سکونت  قابل  مسکن  نداشتن  را  آهنگران 
عنوان کرد و گفت: منزل پدری استاد به دلیل 
مشکالت  دچار  ورثه  اختالف  مورد  مسائل 
حقوقی و قضایی شده و مدتی است که امکان 
سکونت در آنجا را ندارند، به همین علت مدت 

داشتند. اقامت  هتل آپارتمان  در  را  کوتاهی 
وی با اشاره به عالوقه خاص استاد آهنگران 
چهارمردان،  خیابان  در  خود  پدری  منزل  به 

گفت: این خانه در واقع تجسم بیش از شصت 
امیدواریم  است،  ایشان  هنری  فعالیت  سال 
را  ورثه  سهم  و  کنند  حمایت  استان  مسئوالن 
به عنوان نخستین خانه  منزل  این  و  خریداری 
ثبت  خوشنویسی  تخصصی  کتابخانه  و  موزه 

شود.
تا  افزود:  قم  خوشنویسان  انجمن  رئیس 
استاد  پدری  منزل  قضایی  مشکل  حل  زمان 

آهنگران و مرمت آن، باید منزلی برای سکونت 
موقت استاد تهیه شود تا امور پرستاری ایشان 

پذیرد. صورت  شایسته  نحو  به 
وجود  با  کنون  تا  کرد:  تصریح  حائل  نظری 
از  عملی  اقدامی  متعدد،  مساعد  قول های 
نپذیرفته  ارگانی صورت  یا  و  سوی هیچ شخص 
امور  اولیای  تا  دارند  انتظار  عالقه مندان  و 
باشند  داشته  را  بایسته ای  و  عاجل  اقدامات 

انتظار  شهرداری  و  استان  مسئوالن  از  بویژه  و 
ورود  موضوع  این  حل  با  رابطه  در  داریم 

باشند. داشته  جدی تری 
استاد  گرامیداشت  کرد:  خاطرنشان  وی 
پاسداشت  ایشان،  منزلت  حفظ  و  آهنگران 
ناپذیر کسی است که  یک عمر تالش خستگی 
این  فرهنگ  و  هنر  وقف  را  خود  زندگی  تمام 

► است.    دیارکرده 

ادامه از صفحه 6
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