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استاندار قم: در نشست مدیران انجمن های هنری با شهردار دستجرد:
استاندار؛

رفــع دغـدغـه هــــای 
هنرمندان قمی با 

جدیت پیگیری می شود

»دستجرد« در استان قم 
بهترین نقطه برای سرمایه 
گذاری گردشگری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قم خواستار حمایت 
بیشتر از هنرمندان شد
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گزیـده خبـرها

»بایـد« هـا و بایستـه هـای 
مدیران استان

به مدیران دولت  انقالب اسالمی در توصیه ای خطاب  رهبر معظم 
مسئوالن  خود  »باید«ها  از  بسیاری  مخاطب  کردند  تأکید  پیشین 
امور کشور تسهیل  از  بسیاری  برسد  انجام  به  بایسته ها  اگر  و  هستند 
می شود. ارجاع چاره جویی برای گرفتاری ها به مقامات و بخش های 
دیگر یکی از راهکارهای برخی مدیران بجای پاسخگویی شده است و 

از بخش ها درآمده است. به سبک رایجی در بسیاری 
پاسخگویی  از  فرار  از  ناشی  موارد  تمامی  در  آنکه  بدون  رویه  این 
ادارای  های  عادت  سایر  مانند  اداری  سبک  یک  گاه  ناخودآ اما  باشد 

است. گردیده  مدیران 
بطور مثال مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفته است: 
 ۱۴۰۱ سال  بودجه  قانون  به  توجه  با  »باید«  اجرایی  های  دستگاه 

کنند. حمایت  استان  هنری  آثار  و  هنرمندان  از  بیشتر  هرچه 
از  درصد   ۲ اختصاص  به  استان  فرهنگ  محترم  مدیرکل  گرچه 
بودجه  در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  ها  دستگاه  هزینه ای  بودجه های 
سال ۱۴۰۱ به عنوان اراده و عمل دولت در تحقق بایدها و حمایت از 
هنرمندان و اهالی فرهنگ اشاره کرده و آن را اقدامی ارزشمند و مؤثر 
در حوزه اقتصاد فرهنگ برشمرده است اما ادبیات بکار رفته توسط او 

را نشان می دهد. از مواجهه  نوع  این  رواج 
از ادارات کل استان،  باید اذعان نمود که متأسفانه بسیاری  گرچه 
از اختیارات محدودی برای پیشبرد طرح ها و حمایت از جامعه مرتبط 
با  مقایسه  در  و  صورت  هر  در  اما  برخوردارند  خود  های  مأموریت  با 
وسیعی  امکانات  از  دولتمردان،  با  مردم  ارتباطات  و  اختیارات  میزان 
اداری  اهرم های  و  ابزارها  از  که  است  این  انتظار  و  برخوردار هستند 
خود  مخاطبان  از  استان  های  دستگاه  حمایت  جلب  برای  قانونی  و 
محقق  را  خود  های  بایسته  نتوانند  آنان  اگر  که  چرا  کنند.  استفاده 

بود. نخواهد  دیگران  از  انتظاری  کنند، 
ظرفیت  دهد  می  نشان  مختلف  ادوار  در  استان  و  کشور  تجارب 
میزان  به  کشور  ای  بودجه  و  اعتباری  و  اداری  فضای  و  قوانین 
عدم  آنچنانکه  است  توسعه  و  بسط  قابل  مدیران  تکاپوی  و  کنشگری 
بهره مندی از امکانات و جذب اعتبارات نیز یکی از پدیده های ساالنه 

است. قم  استان  در 
مقایسه جایگاه قم با برخی از استان ها، وضعیت و دسترسی بهتر 
قم به منابع و امکانات را نشان می دهد چرا که به دلیل مرکزیت دینی 

شهر و استان، همواره مورد توجه بخش های مختلف قرار می گیرد.
برجستگی برخی مفاهیم و شعارها در قم، گاه موجب دیده نشدن 
که  است  شده  فرهنگ  اهالی  و  هنرمندان  جمله  از  اقشار  برخی 
نیازمند توازن و متناسب سازی است و اساسا جهت گیری عادالنه در 
تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی موجب بهبود شرایط و کاهش 
ناهنجاری ها می شود و بخش عمده ای از گالیه مندی اقشار جامعه 
به  قم  اداره  در  و عدالت  توازن  رعایت  دلیل عدم  به  استان  مدیران  از 

رسد. می  نظر 

سرمقـالـه
ارائه ۱۹ هزار نفر 

دوره آموزش های مهارتی فنی 
و حرفه ای در سال ۱۴۰۰

نفر   ۷۷ هزار   ۱۹ ارائه  از  قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی در  آموزش های فنی  دوره 

داد. خبر  استان  در  گذشته  سال 
از  قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  پور،  تقی  محمود 
دو بخش  در  و حرفه ای  فنی  آموزش های  دوره  نفر   ۷۷ ۱۹ هزار  ارائه 
کرد:  عنوان  داد،  خبر  استان  در  گذشته  سال  در  خصوصی  و  دولتی 
فرهنگ  صنعت،  خدمات،  حوزه های  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
می شوند. ارائه  خصوصی  و  دولتی  بخش های  در  کشاورزی  و  هنر  و 

پادگان ها،  در  آموزشی  خدمات  دولتی؛  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
سّیار،  و  شهری  ثابت  کارگاه های  رسمی،  غیر  گاه های  سکونت 
آسیب های  واقعی،  کار  محیط  در  آموزی  مهارت  صنایع،  زندان ها، 

می شود. ارائه  شغلی  مشاوره  و  اجتماعی 
و  فنی  آموزش  کل  اداره  آموزش ها؛  این  مجموع  از  کرد:  اظهار  وی 
حرفه ای استان قم با ارائه آموزش به ۵۱ نفر آسیب دیدگان اجتماعی 
معلولیت،  دارای  افراد  نفر   ۸ اعتیاد(،  از  دیده  آسیب  )خانواده های 
و  آموختگان  دانش  نفر   ۹۸ خارجی،  اتباع  و  پناهندگان  نفر   ۱۴۵
نفر   ۲۲۵ آموزان،  دانش  نفر   ۳۴۲ دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ 
خانوار  سرپرست  زنان  نفر   ۸۵۲ دار،  خانه  زنان  نفر   ۶۱ دانشجویان، 
ساکنین  نفر   ۱۳۳ زندانی،  نفر   ۱۱۰۱ خانواده هایشان،  اعضای  و 
 ۱۴۰۶ روستایی،  مناطق  ساکنین  نفر   ۱۰۹ رسمی،  غیر  سکونتگاه 
 ۲۶۳۷ اقتصادی،  بنگاه های  نفر شاغلین   ۵۵۳ نفر سربازان وظیفه، 
نفر متقاضیان مهارت آموزی و ۶۶۲ نفر معتادین بهبود یافته؛ وظیفه 
مهارت آموزی به جامعه هدف خود را با موفقیت سپری نموده است.

مجموع  از  افزود:  قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
 ۱۰ خصوصی؛  و  دولتی  بخش  دو  در  شده  ارائه  مهارتی  آموزش های 
این  از  بانوان  نفر دوره   ۲۴۰ و  ۸ هزار  و  آقایان  نفر دوره   ۸۳۷ و  هزار 

شده اند. مند  بهره  آموزش ها 
به  صنعت  خوشه های  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  کرد:  بیان  وی 
تعداد ۵ هزار و ۹۶۱ نفر، فرهنگ و هنر یک هزار و ۶۰۴ نفر، خدمات 

۱۰ هزار و ۸۱۹ نفر و کشاورزی ۶۹۳ نفر دوره است.
در  قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  داد:  ادامه  پور  تقی 
سال ۱۴۰۰ در دو بخش دولتی و خصوصی بر اساس نفر- ساعت، ۳ 
میلیون و ۱۶۶ هزار و ۳۹۰ نفر- ساعت آموزش های فنی و مهارتی را 

است. نموده  ارائه  عالقه مندان  به 
شیوه  رعایت  و  اجتماعی  گذاری های  فاصله  حفظ  کرد:  اضافه  وی 
همچنان  مهارتی،  کارگاه های  آموزشی  روند  در  بهداشتی  نامه های 

دارد. ادامه 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹87   



قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون    ◄
حدفاصل  جمهوری  بلوار  ادامه  پروژه  گفت: 
امام  یادگار  بلوار  تا  حسین)ع(  امام  میدان 
نیمه  در  هزینه  تومان  میلیارد   300 صرف  با 
می رسد. بهره برداری  به   1401 سال  نخست 

پروژه های  تبیین  در  حلوایی زاده  عباس 
ازجمله  کرد:  اظهار  قم  شهر  در  اجرا  حال  در 
تقاطع های  شهرداری،  شاخص  پروژه های 
بزرگراه های  و  بلوارها  احداث  یا  غیرهمسطح 
و  دوساله  پروژه های  اکثرًا  که  است  شهری 
علت  به  زمان  طول  این  و  هستند  سه ساله 
معارضات  رفع  و  عمرانی  عملیات  باالی  حجم 

می افتد. اتفاق  تملکی  و  تأسیساتی 
که  پروژه هایی  ازجمله  داد:  ادامه  وی 
تکمیل  امسال  و  آغازشده  گذشته  سال های 
بلوار  ادامه  پروژه  می رسد،  بهره برداری  به  و 
تا  حسین)ع(  امام  میدان  حدفاصل  جمهوری 
زیرگذر  که  است  متر   ۸۰۰ به طول  یادگار  بلوار 
بالغ بر  و  اجراشده  طول  متر   ۳۸۰ با  آن  تونلی 
آن  اجرای  برای  بتن  متر   ۵۰۰ و  هزار  سه 

است. مصرف شده 
بیان  با  قم،  و عمرانی شهرداری  فنی  معاون 
 ۹۵ بالغ بر  پروژه  این  سازه ای  عملیات  اینکه 
پروژه  کل  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
علت  به  گفت:  دارد  پیشرفت  درصد   ۷۰ بالغ بر 
بافت  داخل  پروژه  این  عمرانی  عملیات  اینکه 
انحراف  می بایست  همزمان  و  می شد  انجام 
را  شهری  تأسیسات  جابه جایی  و  ترافیکی 
بودیم  مواجه  مشکالتی  با  می دادیم،  انجام 
به  بخش  و  گام به گام  به صورت  آن  رفع  برای  که 

رفتیم. پیش  بخش 
رفع  موارد  بیشتر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
فیبر  فاضالب،  ازجمله  تأسیساتی  معارضات 
نوری، شبکه گاز، آب شیرین، شبکه فشارقوی 
و  شبکه  داخل  که  ضعیف  فشار  و  کیلوولت   ۲۰
در  کرد:  تصریح  است،  انجام شده  بوده  معابر 
ادامه  و  تونل  نازک کاری  عملیات  حاضر  حال 
تملک مسیر حدفاصل سواران تا یادگار امام در 
برنامه ریزی  طبق  ان شاءالله  تا  اجراست  دست 
این  امسال  اول  نیمه  تا  شهری  مدیریت  کالن 

برسد. بهره برداری  به  پروژه 
اجرای  کرد:  خاطرنشان  حلوایی زاده 
برای  گرفته  صورت  تملک  و  عمرانی  عملیات 
که  است  تومان  میلیارد   ۳۰۰ حدود  پروژه  این 
پردیسان  از  قم  درون شهری  بزرگراه  بزرگ ترین 

► می کند.    ایجاد  را  امام  یادگار  تا 

اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس    ◄
اندیشکده  در  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای 
یا  هیئت  آسیبی،  و  موضوع  هر  برای  اجتماعی 
پیرامون  آن ها  و  می شود  تشکیل  اندیشه ورز  میز 
و  ریشه یابی  شناسی،  مسئله  موضوع  یک 
آن  از  برون رفت  راه های  و  کرده  آسیب شناسی 

می کند. شناسایی  را  موضوع 
مصطفی مالیی در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره 
اجتماعی  اندیشکده  تشکیل  موضوع  طرح  به 
در  موجود  آسیب های  و  مشکالت  رفع  برای 
جامعه، اظهار کرد: با تشکیل این اندیشکده در 
علمی  نخبگان  مشارکت  دنبال  به  شهر  شورای 
دانشگاهی(  و  )حوزوی  جامعه  فرهیختگان  و 
و  اجتماعی  آسیب های  رفع  و  بررسی  پیرامون 

هستیم. آسیب ها  رشد  از  پیشگیری 
هر  برای  اندیشکده  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع و آسیبی، هیئت یا میز اندیشه ورز تشکیل 
اندیشه ورز  هیئت  یا  و  میز  هر  افزود:  می شود 
به عنوان مثال  می پردازد؛  موضوع  یک  پیرامون 
گردانی،  سگ  آسیب  و  پدیده  به  هیئت ها  این 
و  غیرمجاز  آرایشگاه های  غیرمجاز،  عمارت های 
… پرداخته و پیرامون آن پدیده و آسیب، مسئله 
و  کرده  آسیب شناسی  و  ریشه یابی  شناسی، 

شناسایی  را  موضوع  آن  از  برون رفت  راه های 
می کند و این یعنی به درد و راه درمان می پردازد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر قم ادامه داد: اتصال این میزهای 
را تشکیل  اندیشکده  یکدیگر، یک  به  اندیشه ورز 
می دهد که باید در دانشگاه ها یا حوزه قرار داشته 

باشند.
باعث  اندیشکده  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در  را  موضوعات  که  ما  علمی  جامعه  می شود 
و  همگرا  هم  با  می کنند،  بررسی  مدل ها  قالب 
و  برای بررسی  این ظرفیت  هم افزا شوند، گفت: 
رفع آسیب های شهر مورداستفاده قرار می گیرد؛ 
حاشیه  از  را  نخبگانی  و  علمی  جامعه  ما  یعنی 
و  آورده  جامعه  مشکالت  حل  پای  و  کار  متن  به 
مسئولیت پذیری جامعه علمی را نسبت به مسائل 

می کنند. تقویت  جامعه  مشکالت  و 
وی ابراز کرد: پدیده مشارکت نخبگان و جامعه 
اقشار  این  می شود  باعث  دانشگاهی  و  حوزوی 
با  هم راستا  و  درآمده  سکوت  وضعیت  از  اثرگذار 
کنند  تالش  جامعه  مشکالت  حل  جهت  در  هم 
و از سوی دیگر جامعه هنگامی که ببیند نخبگان 
آسیب  و  ناهنجاری  را  موضوعی  فرهیختگان  و 
برای  و  کرده  نگاه  آن  به  الگو  به عنوان  می دانند 

کرد. خواهند  تالش  وضعیت،  تغییر 
به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
پدیده ای  وقتی  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
برون رفت  راه های  شود،  بررسی  علمی  به صورت 
مشخص  عملیاتی  و  علمی  به صورت  نیز  آن  از 

می شود.
ایجاد  اهداف  دیگر  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
علمی  جامعه  که  بوده  این  اندیشکده ها  این 
بتواند با پرداختن به آسیب های محلی و شهری 
علمی  روش های  و  مدل ها  بومی سازی  به 
از  شکل  این  همچنین  کرد:  تصریح  بپردازد، 
روند  به  پدیده ها  تبدیل شدن  از  عالمانه،  بررسی 
جلوگیری می کند و این از مزایای پرداختن علمی 
است. اجتماعی  آسیب های  و  ناهنجاری ها  به 

اندیشکده،  این  در  اینکه  بر  تأکید  با  مالیی 
پیدا  نیز  اجرایی  توان  ما  و نخبگی  جامعه علمی 
پایان نامه  و  کتاب  تئوری،  حالت  از  و  می کنند 
دیگر  مزیت  کرد:  خاطرنشان  می شوند،  خارج 
این روش، پیوند نخبگان علمی و اجرایی در قالب 
می شود  باعث  که  است  یکدیگر  با  اندیشکده 
موضوعات  به  گروه ها یک طرفه  این  از  هیچ کدام 
تعاملی  و  جامع  به صورت  مسائل  و  نکند  نگاه 

► شوند.   بررسی 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

برآورد  از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل    ◄
و هدایت مسیر در چهارشنبه سوری  ترافیکی  تابلوهای  به  وارده  خسارت 
گذشته  سال  آخر  چهارشنبه  در  متأسفانه  گفت:  و  داد  خبر   1400 سال 
خسارت  شهر  سطح  در  نصب شده  تابلوهای  مترمربع   500 از  بیش  به 

می شود. ریال  میلیارد   60 بالغ بر  رقمی  که  است  واردشده 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 

و  ترافیکی  تابلوهای  به  خسارت  برآورد  به  اشاره  با  شعبان زاده  حسین 
سال  آخر  چهارشنبه  در  متأسفانه  گفت:  شهر  سطح  در  مسیر  هدایت 
شهر  سطح  در  نصب شده  تابلوهای  مترمربع   ۵۰۰ از  بیش  به  گذشته 

می شود. ریال   میلیارد   ۶۰ بالغ بر  رقمی  که  است  واردشده  خسارت 
یا  کمبودها  می توانست  تابلو  متراژ  این  اینکه  بیان  با  وی 
زیادی  حدود  تا  را  معابر  سطح  در  ترافیکی  تابلوهای  استانداردسازی 
برطرف نماید تصریح کرد: اما با این خسارت ها، باید در زمینه تعویض و 

گردد. هزینه  تابلوها  تعمیر 
با  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
در  سازمان  ترافیکی  و  عمرانی  بودجه  از  درصد   ۲۰ واردشده  خسارت 

شد. خواهد  خسارت دیده  تابلوهای  تعویض  صرف   ۱۴۰۱ سال 
به گفته وی، بسیاری از اقدامات و طرح های سازمان ترافیک با هدف 
خسارت  که  می گیرد  صورت  شهری  مرور  و  عبور  بهبود  و  ایمنی  افزایش 
و  ایمنی  مالی،  خسارت  آوردن  وارد  ضمن  طرح ها،  و  اقدامات  این  به 
خسارت های  بروز  زمینه  و  نموده  مخدوش  را  شهر  مرور  و  عبور  کیفیت 

است. بیشتری  احتمالی 
با  که  می خواهیم  محترم  شهروندان  از  کرد:  خاطرنشان  شعبان زاده 
سطح  در  نصب شده  تجهیزات  و  ترافیکی  امکانات  از  نگهداری  و  حفظ 

► نمایند.    جلوگیری  بیت المال  رفت  هدر  و  خسارت  بروز  از  معابر 

خسارت ۶ میلیارد تومانی چهارشنبه سوری به تابلوهای ترافیکی شهر قم؛

صرف ۲۰ درصد بودجه سازمان ترافیک شهرداری 
برای تعویض تابلوها کارنامه درخشان شهرداری قم در سال ۱۴۰۰

تحقق بیش از ۹۶ درصدی 
بودجه

96 درصدی  از  بیش  تحقق  از  قم  اقتصادی شهرداری  و  مالی  معاون 
خبر  هزینه  و  درآمد  بخش های  در  گذشته  سال  در  شهرداری  بودجه 

داد.
تحقق  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  حسام نژاد  سیدمرتضی 
سال  بودجه  داشت:  اظهار   ۱۴۰۰ سال  در  قم  شهرداری  بودجه 
در  که  شد  مصوب  تومان  میلیارد  هزار  سه  بالغ بر  شهرداری   ۱۴۰۰
طول سال با توجه به نیازها بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اضافه گردید.

وی با بیان اینکه نگرانی هایی برای تحقق این بودجه در سال گذشته 
شهرداران  درآمدی،  حوزه های  زحمات  با  کرد:  ابراز  داشت،  وجود 
این  درصد   ۱۰۰ به  نزدیک  شهرداری  مختلف  بخش های  و  مناطق 

است. ویژه ای  و  قابل توجه  عملکرد  که  شد  محقق  بودجه 
قسمت  در  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
و  حمل ونقل  و  شهری  خدمات  عمرانی،  معاونت های  هم  هزینه 
مجموع  افزود:  است،  کرده  پیدا  تحقق  درصد   ۹۶ باالی  ترافیک 
قبولی  نمره  شود  تحقق  درصد   ۸۰ باالی  اگر  که  بود  این  برآوردها 
همه  تالش  با  که  دارد  خرسندی  جای  سطح  این  در  ولی  گرفتیم 

است. گرفته  صورت  بخش ها 
وی با اشاره به اینکه این درصد باال کارایی و انگیزه پرسنل شهرداری 
را نشان می دهد، ابراز کرد: این موضوع برای شهروندان نیز ملموس 
دیگر  و  سبز  فضای  و  بوستان ها  جدید،  معابر  تا  آسفالت  از  است، 

کردند. لمس  را  آن ها  مستقیم  مردم  که  خدماتی 

هرگونه قطع و جابجایی بدون 
مجوز درختان در سطح شهر قم 

غیرقانونی است

جلوگیری  از  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
ماده  کمیسیون  مجوز  بدون  شهر  سطح  درختان  قطع  و  جابجایی  از 

داد. خبر  قم  شهرداری  هفت 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام 
در  سبز  فضای  توسعه  برای  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  جوادیان 
شهرداری  اخیر  سال های  در  کرد:  اظهار  قم  شهر  در  اخیر  سال های 
را در زمینه توسعه فضای سبز در سطح شهر  قابل توجهی  هزینه های 
افزایش  ضمن  بتوانیم  تا  داده  انجام  قم  شهر  سبز  کمربند  تکمیل  و 
آب وهوا  و  اقلیم  بهبود  و  شهر  طراوت  و  شادابی  تقویت  به  سرانه ها، 

کنیم. کمک  نیز 
وی با اذعان به اینکه کاشت هر درخت هزینه های سنگینی برای شهر 
سرمایه های  حفظ  منظور،  همین  به  کرد:  تصریح  دارد  شهروندان  و 
سبز موجود در سطح شهر اهمیت ویژه ای داشته و تالش شده در این 
سال ها اقدامات خاصی در زمینه جلوگیری از قطع درختان و حفظ و 

نگهداری آن ها صورت گیرد.
بر  تأکید  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
از  جلوگیری  و  بررسی  جهت  هفت  ماده  موضوع  کمیسیون  اینکه 
جابجایی  هرگونه  گفت:  است  فعال  آن ها  جابجایی  و  درختان  قطع 
محدوده  در  شهرداری  و  ذینفعان  متصدیان،  مالکین  توسط  درختان 
از  اخذ مجوز  با  اماکن عمومی و خصوصی  و  معابر  و در  و حریم شهر 
صورت  این  غیر  در  است  امکان پذیر  هقت  ماده  موضوع  کمیسیون 

است. جلوگیری  به  موظف  شهرداری 

چه خودروهایی شامل جریمه 
دوربین ثبت تخلفات ساکن در 

قم می شوند؟

اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ترافیک  هوشمند  کنترل  مرکز  مدیر 
مرکز  برای  را  تصاویر  آنالین  به صورت  ساکن  تخلف  ثبت  دوربین های 
توقف  محل های  در  که  خودروهایی  پالک  گفت:  می کنند،  ارسال 
می کنند  توقف  دوبل  پارک  و  اتوبوس  و  تاکسی  ایستگاه  ممنوع، 

می شود. ثبت  سامانه  در  و  خوانی  پالک  آنالین  به صورت 
وحید برزو با اشاره به اینکه دو دسته دوربین در سطح شهر نصب شده 
مربوط  دیگر  بخشی  و  نظارتی  دوربین ها  از  بخشی  کرد:  اظهار  است، 

به ثبت تخلف است.
فعال است،  نظارتی در سطح شهر قم  ۱۴۰ دوربین  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه داد: ۶ دوربین از دوربین های ثبت تخلف در هسته مرکزی شهر 
و طرح ترافیک فعال بوده که خودروهای ورودی به طرح را کنترل و در 

صورت غیرمجاز بودن پالک، برای اعمال قانون ارسال می شود.
با تأکید بر اینکه سه  مدیر مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری قم 
و  پردیسان  سمت  به  بروجردی  آیت الله  بزرگراه  رفت  مسیر  در  دوربین 
غدیر  بلوار  در  گفت:  دارد  وجود  آن  برگشت  سمت  در  نیز  دوربین  سه 
نیز برای نخستین بار در کشور دوربین ثبت عدم رعایت فاصله طولی با 

است. نصب شده  جلویی  خودروی 
شناسایی  را  متخلف  خودروهای  دوربین ها  این  کرد:  خاطرنشان  برزو 
می کند و پس از اطالع رسانی آن به شهروندان وارد مرحله اعمال قانون 

و جریمه می شود.
آنالین  به صورت  ساکن  تخلف  ثبت  دوربین های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  که  ارسال می کنند، گفت: پالک خودروهایی  مرکز  برای  را  تصاویر 
محل های توقف ممنوع، ایستگاه تاکسی و اتوبوس و پارک دوبل توقف 

ثبت می شود. و در سامانه  آنالین پالک خوانی  به صورت  می کنند 
برای  شد:  یادآور  قم  شهرداری  ترافیک  هوشمند  کنترل  مرکز  مدیر 
دو  طریق  از  پایش ها  این  نشود،  شهروندان  حق  در  اجحافی  اینکه 
نکند،  حرکت  خودرو  دقیقه  چند  ظرف  اگر  و  می شود  انجام  دوربین 
تخلفش محرز و پالک برای اعمال قانون ارسال و منجر به صدور جریمه 

می شود.

برگزاری ویژه برنامه »آستان 
بهشت« در میدان آستانه قم 

همزمان با ماه رمضان
ماه  ورزشی شهرداری قم در شب های  و  اجتماعی  سازمان فرهنگی، 
و  آستانه  میدان  در  را  بهشت«  »شب های  ویژه برنامه  رمضان،  مبارک 

می کند. برگزار  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  اطراف 
نخستین  از  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
موضوعات  برای  ویژه ای  تدارک های  رمضان  مبارک  ماه  روزهای 
پر  ماه  این  در  و…  اجتماعی  نشاط  قرآن خوانی،  معنوی،  فرهنگی، 

است. گرفته  نظر  در  خیروبرکت 
اجرای  رمضان،  مبارک  ماه  شب های  در  برنامه ها  این  ازجمله  یکی 
در  ُجنگی شاد  قالب  در  برنامه  این  که  بوده  بهشت  آستان  ویژه برنامه 
حال  در  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  اطراف  و  آستانه  میدان 

است. برگزاری 
سرود،  اجرای  همچون  برنامه هایی  شامل  بهشت  آستان  ویژه برنامه 
هر  که  بوده  جوایز  اهدای  با  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  سخنرانی، 
و  همشهریان  استقبال  با  که  برگزارشده   ۲۳ الی   ۲۱ ساعت  از  شب 

است. شده  مواجه  مطهر  حرم  زائران 
برگزار می شود  آستانه  میدان  در  افطار  از  بعد  ویژه برنامه هر شب  این 
و از همشهریان دعوت می شود برای گذراندن اوقات خوب با خانواده 

این ویژه برنامه شرکت کنند. در 

خبـرخبـر

معاون عمرانی شهرداری خبر داد: 

پیشرفت ۹5 درصدی سازه تونل جمهوری اسالمی قم

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر خبر داد:

تشکیل اندیشکده اجتماعی برای رفع علمی مشکالت 
و آسیب های جامعه در قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  تهران  مطهری  شهید 
۱/۱۴۰۰ج/۸۸۰ ثبت گردیده له بازرگانی و پخش سفیر نور جنت علیه مهدی 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  تبریزی  چی  توتون  الدین  جمال  و  نسب  یگانه 
۱۵۵/۹۱۰/۰۶۸ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۳/۱۱۹/۰۰۱/۳۶۵ریال  پرداخت 
ارانی(  رسولیان  فاطمه  )خانم  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۴۶۸ از  فرعی   ۱۸ پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در 
 ۵۱ ارزیابی نموده ضمنا حسب مواد  توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع   ۱۲۰ از  مشاع  سهم   ۲۰/۷۸۱۷ مقدار   ۱۳۵ و 
مشاع  سهم   ۱/۰۳۸۸ مقدار  به(و  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع   ۱۲۰ از 
 ۸۸۰ شماره  پرونده  ابالغ  به  عطف  ؛  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا( 
اصلی   ۱۸/۱۰۴۶۸ ثبتی  پالک  ششدانگ  از  دانگ  سه  ارزیابی  موضوع  با 
ادرس  به  الذکر  فوق  پالک  محل  از  رساند  می  باستحضار  قم  ثبتی  یک  بخش 
 ۴۱ پالک   ، الشهدا  سید  کوچه   ، یکم  امداد  کوی   ، خرداد   ۱۵ خیابان   ، قم 
فوق  ثبتی  پالک  عرصه  مساحت  کارشناسی:  و  گزارش  امد.  عمل  به  بازدید 
و همکف  زیرزمین  طبقه  در سه  مسکونی جنوبی ساز  منزل  باب  یک  که  الذکر 
مترمربع   ۱۵۶ متراژ  به  ۰۵۸۵۷۱ه/۹۳  شماره  سند  باستناد  باشد  می  اول  و 
زیر  شرح  به  الذکر  فوق  سند  باستناد  فوق  ثبتی  پالک  اربعه  حدود  باشد.  می 
 ۱۰۴۶۷ پالک  باقیمانده  به  متر  بیست  طول  به  دیواریست  شماال  باشد:  می 
 ۱۲ شارع  به  متر  سانتی  هشتاد  و  متر  هفت  طول  به  دیوار  و  درب  شرقا  اصلی 

درب  غربا   ۱۰۴۶۸ باقیمانده  به  متر  بیست  طول  به  دیواریست  جنوبا  متری 
متر  ده  عرض  شارع  به  متر  سانتی  هشتاد  و  متر  هفت  طول  به  دیواریست  و 
می  مترمربع   ۴۲۰ حدود  متراژ  به  الذکر  فوق  طبقات  در  شده  احداث  اعیانی 
باشد. معماری طبقات شامل اتاق خواب هال و پذیرایی و اشپزخانه و سرویس 
فاقد  ان  از  قسمتی  و  نما  اجر  قسمتی  ساختمان  نمای  باشد.  می  بهداشتی 
و  سنگ  حیاط  پوش  کف  و  کاری  سفید  ساختمان  کاری  نازک  باشد.  می  نما 
متر  یک  ارتفاع  تا  پیرامونی  های  دیوار  باشد.  می  نما  اجر  حیاط  داخلی  نمای 
تزئینات گچبری  دارای  اند. سقف ها  یا سنگ شده  و  بیست سانت سرامیک  و 
و سرامیک  بهداشتی کاشی  و سرویس  اشپزخانه  بدنه  و  اشپزخانه  پوش  و کف 
و  گاز  انشعاب  دو  و  برق  انشعاب  دو  دارای  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  باشد.  می 
الومینیوم  و  پروفیل اهن  از  و پنجره ها  انشعاب اب می باشد. جنس درب  یک 
دیوار  ساختمان  سازه  باشد.  می  کاذب  سقف  دارای  حیاط  سقف  باشد  می 
باربر و سقف طاق ضربی می باشد. طبقه زیرزمین پالک فوق در تصرف احمد 
طبقه  و  ارانی  رسولیان  فاطمه  خانم  تصرف  در  همکف  طبقه  و  پرست  یگانه 
به  ثبتی  پالک  دانگ  باشد.سه  می  پرست  یگانه  مهدی  اقای  تصرف  در  اول 
نظریه  باشد.  می  ارانی  رسولیان  فاطمه  خانم  مالکیت  در  الذکر  فوق  استناد 
پالک   ، الذکر  فوق  ارزش  در  موثر  جهات  جمیع  به  عنایت  با  کارشناسی: 
)مترمربع(  مساحت  موضوع  ردیف  گردد:  می  ارزیابی  زیر  شرح  به  الذکر  فوق 
 ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش هر مترمربع )ریال( قیمت کل )ریال( ۱- عرصه ۱۵۶ 
 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴۲۰ حدود  شده  احداث  اعیانی   -۲  ۱۸/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   – انشعابات  و  سازی  حیاط   -۳  ۱۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

پالک  ارزش  شود  می  ارزیابی  جمعا  ۳۶/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  جمع 
ششصد  و  میلیارد  سه  معادل  ۳۶/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  الذکر  فوق 
خانم  مالکیت  در  مشاع  دانگ  سه  شود  می  ارزیابی  لذا  و  تومان  میلیون  دو  و 
میلیارد  یک  معادل  ۱۸/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ارانی  رسولیان  فاطمه 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  تومان  میلیون  یک  و  هشتصد  و 
تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  توانند در مدت پنج روز مانده  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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



دستگاه  گفت:  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل        ◄
از  بیشتر  هرچه   ۱۴۰۱ سال  بودجه  قانون  به  توجه  با  باید  اجرایی  های 

کنند. حمایت  استان  هنری  آثار  و  هنرمندان 
انجمن  مدیران  نشست  در  شب  شنبه  کاشانی  حسینی  موسی  سید 
های  ظرفیت  دارای  قم  گفت:  قم  استاندار  با  هنری  و  فرهنگی  های 
های  حمایت  انجام  با  تردید  بدون  و  است  هنری  و  فرهنگی  چشمگیر 
بود. خواهیم  عرصه  این  در  بیشتر  هرچه  شکوفایی  و  رشد  شاهد  الزم، 
با  هماهنگی  و  تعامل  برای  جدی  اقدامات  و  ریزی  برنامه  از  وی 
قمی،  هنرمندان  تا  ایم  کرده  تالش  گفت:  و  داد  خبر  استان  هنرمندان 
همواره  و  بدانند  خود  خانه  را  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مجموعه 

است. داشته  وجود  دوسویه  تعامل 
 ۲ اختصاص  به  اشاره  با  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  ها  دستگاه  هزینه ای  بودجه های  از  درصد 
حوزه  در  تواند  می  ارزشمند  اقدام  این  گفت:   ،  ۱۴۰۱ سال  بودجه 
انجام  خوبی  به  استان  در  امیدواریم  و  بوده  مؤثر  بسیار  فرهنگ  اقتصاد 

شود.
کارهای هنری  به  نسبت  و مسؤوالن  مردم  باید همه  اینکه  بیان  با  وی 
الزم  زمینه  باید  گفت:  باشند،  داشته  آشنایی  و  گاهی  آ قمی  هنرمندان 
های  عرصه  از  مردم  بیشتر  هرچه  مندی  بهره  و  هنری  آثار  خرید  برای 

کنیم. فراهم  را  هنری  و  فرهنگی 
هنری  و  فرهنگی  های  انجمن  مدیران  حضور  با  که  نشست  این  در 
شرکت  شد،  برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  قم  استان 
زیرمجموعه  هنرمندان  مشکالت  و  ها  درخواست  ها،  دغدغه  کنندگان 

► کردند.   ارائه  را  خود  های  انجمن 

◄      مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در  ستاد  این  اول  رتبه  کسب  به  اشاره  با  قم  استان 
فهمای ۱۴۰۰، کار تشکیالتی، آموزش و توانمندسازی 
کانون ها را از عوامل موفقیت ستاد کانون های مساجد 

برشمرد. قم  استان 
فرهنگی  کانون های  عمومی ستاد  روابط  گزارش  به 
سعید  والمسلمین  االسالم  حجت  قم،  مساجد  هنری 
مراسم  در  گذشته)شنبه۲۷فروردین(  شب  روحانی 
ائمه  به  مقدم  خیر  ضمن  برتر  های  کانون  از  تجلیل 
اصلی  نقش  که  کانونها  مسئولین  و  جماعات  محترم 
قبولی  آرزوی  و  اند  داشته  دوش  به  موفقیت  این  در  را 
طاعات و تبریک سالروز والدت امام حسن مجتبی)ع( 
از  کشور  در  مساجد  کانونهای  حاضر  حال  در  گفت: 
مرز 26000 کانون گذشته و سهم قم از این رقم 429 

باشد. می  فرهنگی  کانون 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  ستاد  مدیر 
به صورت رسمی است  آمار  این  یادآور شد:  استان قم 
اجازه  با  اما  کانون  یک  مسجد  هر  تفسیرکه  این  وبا 

ستاد در برخی از مساجد هم کانون خواهر و هم برادر 
تشکیل شده که در مجموع  644 کانون خواهر و برادر 

داریم.
ادامه داد: کانون های مساجد گسترش خوبی  وی 

در استان داشته اند و شبکه مناسبی را در سطح استان 
رقم زده اند.

گفت:  مسجد  های  بچه  سایت  به  اشاره  با  وی 
اعضای کانون ها با کد ملی ثبت شده اند که طبق آمار 
سامانه بچه های مسجد 55437 عضو داریم که بیش 
از 60 درصد را آقایان و نزدیک به 40 درصد را خانم ها 

دهند. می  تشکیل 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  ستاد  مدیر 
استان قم  تصریح کرد: به لحاظ سنی 53 درصد اعضا 
را نوجوانان تشکیل داده اند که اکثریت اعضا کانونها را 

دهند. می  تشکیل 
وی همچنین با اغشاره به تعداد کانون های شهری و 
روستایی استان گفت:به نسبت شهر و روستا 83درصد 

شهری و 17 درصد کانون ها روستایی هستند.
قم  آمارایتان  این  اساس  بر  کرد:  تصریح  روحانی 
باال  اختالف  با  و  فهما  رویداد  در  متوالی  سال  سه  در 
نسبت به استان دوم باالترین امتیاز را کسب نموده اند 
که جای تشکر از تک تک مسئولین و ائمه جماعات را 

دارد.
وی در ادامه با اشاره به محورهای شاخص در کسب 
این رتبه گفت: در استان قم کار به صورت تشکیالتی 
قوی  تشکیالتی  چارت  است،همچنین  شده  انجام 
مختلف  های  الیه  ایجاد  و  مسئولین  به  آموزش  و 
و  آموزش  و  انداز   چشم  سند  ستاد،تهیه  در  مشورتی 
دالیل  جمله  از  کانونها  تشکیالتی  ارکان  توانمندسازی 

است. بوده  قم  استان  موفقیت 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  ستادکانون  مدیر 
در  خواهران  ظرفیت  از  استفاده  همچنین  قم  استان 
ها  برنامه  این  در  بسزایی  نقش  که  کانونها  های  برنامه 
بندی  منطقه  طرح  کردن  پیاده  همچنین  داشتند، 
بسزایی  تاثیر  و  شد  برقرار  کانونها  با  نزدیک  ارتباط  که 
عوامل  دیگر  جمله  از  را  داشت  کانونها  امتیازگیری  در 

کرد. عنوان  قم  ستاد  موفقیت 
کرونا  دوران  در  ها  کانون  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
صورت  به  کرونا  زمان  در  ها  کانون  فعالیت  گفت: 

► بود.   مجازی 

ابی  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده        ◄
واالمقام  شهید  خانواده  با  طالب)ع( 
شاخص  شهید  عنوان  به  که   خوانساری 
سال ۱۴۰۱ استان قم معرفی شده است، 

کردند. دیدار 
استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرمانده  موحد  محمدرضا  سردار  قم، 
و  طالب)ع(  ابی  بن  علی  امام  سپاه 
مسئول  اکبری  سیدحسن  حجت االسالم 
قم  استان  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
مجتبی  سید  واالمقام  شهید  خانواده  با 
شهید  عنوان  به  که  خوانساری  صالحی 
معرفی  قم  استان   1401 سال  شاخص 

کردند. دیدار  است،  شده 
اشاره  با  موحد  سردار  دیدار  این  در 
گفت:  شهدا  شامخ  و  رفیع  جایگاه  به 
شهدای  زندگی  سبک  ترویج  راستای  در 
این  از  گیری  بهره  و  بسیجی  گرانقدر 
اسالمی،  انقالب  گنجینه  گوهرهای 
از  بسیج  شاخص  شهدای  معرفی 
این  که  شده  پایه گذاری   1389 سال 

برای  بی نظیری  فرصت  حسنه  سنت 
و  ایثار  مقاومت،  حوزه ی  در  فرهنگ سازی 
شهادت و بازخوانی سبک زندگی نام  آوران 

است. بسیجی 
ابی  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 
تعیین  از  هدف  قم،  استان  طالب)ع( 
کردن،   زنده  را  سال  هر  در  شاخص  شهید 
و  درخشان  الگو های  معرفی  و  بازآفرینی 
نام آوران شهدای بسیجی به جوانان خواند 
و افزود: پرداختن به معیارها و ویژگی های 
الگوهای  معرفی  و  انقالبی  مومن  جوان 
اسالمی  انقالب  عزتمند  تاریخ  در  عینی 
باز آفرینی این الگو برای نسل جوان باعث 
انقالبی   مومن  جوان  الگوی  جریان سازی 

شد. خواهد 
حجت االسالم  نیز  دیدار  این  ادامه  در 
مقام  از  تجلیل  گفت:  اکبری  حسن  سید 
تاریخ  گنجینه های  بعنوان  شهدا  شامخ 
اسالم و انقالب اسالمی و نشر، گسترش و 
ایثار، جهاد و شهادت جزو  تقویت فرهنگ 
و  شناختن  برای  جامعه  اساسی  نیاز های 

شکوهمند  و  افتخار  پر  مسیر  نکردن  گم 
است. اسالمی  انقالب 

سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
شاخص  شهید  تعیین  از  منظور  قم  استان 
برای  شهدا  عملی  سیرهء  تبیین  را  سال 
نمودن  ارزشی  و  جامعه  فرهنگی  مدیریت 
شهید  افزود:  و  دانست  جامعه  محیط 
واالمقام سید مجتبی صالحی خوانساری، 
که  بود  مردمی  و  عالم  فاضل،  طلبه ی 
به  بودن  جهادی  و  بودن  مردمی  وجه  این 
خلوص نیت  و  پاک  سیرت  و  واقعی  معنای 
روحانی  این  بارز  بسیار  ویژگی های  از 
واالی  شخصیت  هنوز  که  می باشد،  شهید 
و  تبیین  جامعه  برای  خوبی  به  شهید  این 
برجسته نشده است. ان شاء الله بتوانیم در 
بهتر  هرچه  شناساندن  در  گامی  سال  این 

برداریم. جامعه  و  جوان  نسل  به  ایشان 
و  مکرمه  همسر  ادامه  در  همچنین 
برخی  بیان  به  شهید  این  معزز  خانوادهء 
مردمداری  و  معنوی  اخالقی،  ویژگی های 
و  پرداختند  خوانساری  صالحی  شهید 

: گفتند
برجسته  آنقدر  ایشان  معنوی  شخصیت 
در  بهجت)ره(  الله  آیت  حضرت  که  بود 
درب  جلوی  قد  تمام  شهید  ختم  مراسم 

مهمانان  به  خوش آمدگویی  برای  مسجد 
صالحی  مجتبی  آقا  می گفتند  و  ایستادند 

بود. پاک  و  صاف  آئینه  مثل  خوانساری 
روحانی  که  می شود  خاطرنشان 

خوانساری  صالحی  مجتبی  سید  شهید 
آخرین  در  و  شد  متولد   1323 اردیبهشت 
دست  به   1362 سال  بهمن  روز های 
جوانرود  منطقه  در  انقالب  ضد  عوامل 

نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  کرمانشاه 
شهدای  گلزار  در  وی  مطهر  مزار  و  گشت 
ردیف  چهار  قطعه  قم،  جعفر)ع(  بن  علی 

► دارد.   قرار  پنجم 
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ها  دغدغه  گفت:  قم  استاندار         ◄
پس  قمی  هنرمندان  های  درخواست  و 
در  ها،  اولویت  احصاء  و  بندی  دسته  از 
پیگیری  جدیت  با  استانی  و  ملی  سطوح 

شود. می 
محمدتقی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
با  نشست  در  شب  شنبه  شاهچراغی 
هنری  و  فرهنگی  های  انجمن  مدیران 
و  مسائل  حاضر  حال  در  گفت:  قم  استان 
از مشکالت هنرمندان  الیه های متراکمی 
بخشی  و  استان  در  بخشی  که  دارد  وجود 
شود. حل  و  پیگیری  باید  ملی  سطح  در 
وزارت  و  جدید  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
به  ویژه ای  توجه  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ 
هنرمندان به ویژه جایگاه و اثربخشی شهر 
زمینه  کرد:  خاطرنشان  دارد،  قم  مقدس 

از مشکالت و دغدغه ها بسیار  رفع برخی 
در دسترس بوده و باید برنامه ریزی درست 

و اقدامات الزم برای آن تعریف شود.
رسانی  اطالع  ضرورت  بر  قم  استاندار 
برای  شده  انجام  اقدامات  و  کارها  از 
حمایت  گفت:  و  کرد  تأکید  هنرمندان 
های  حوزه  در  هنرمندان  از  الزم  های 
بر  و  شده  انجام  هنری  و  فرهنگی  مختلف 
دغدغه  برای  مشخص  زمانبندی  اساس 

شود. می  ریزی  برنامه  ایشان  های 
باید  هنرمندان  اینکه  بیان  با  وی 
و  زیبایی  بشناسند،  را  ها  زیبایی 
باورها  و  فرهنگی  هویت  را  قم  برجستگی 
مقدس  خطه  این  در  مردم  اعتقادات  و 
فرهنگی  و  فکری  فضای  گفت:  و  دانست 
از  متفاوت  شاید  قم،  در  زندگی  سبک  و 

باشد. دیگر  نقاط  برخی 
تحوالت  به  اشاره  با  شاهچراغی 
هنری  و  فرهنگی  فضای  در  چشمگیر 
تأکید  اسالمی،  انقالب  از  پس  کشورمان 
کرد: هنرمندان قمی باید حریت و آزادگی 
انجام  با  و قطعا  داده  قرار  را سرلوحه خود 
هنرمندان  اثرگذاری  الزم،  های  حمایت 

بود. خواهد  شکوفاتر 
از  حمایت  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
قرار  خود  صحیح  ریل  در  باید  هنرمندان 
کار  در  مدیران  برخی  تصریح کرد:  بگیرد، 
دارند  افزاری  سخت  نگاه  صرفا  اجرایی، 
باید  هنرمندان  از  حمایت  در  نگاه  این  که 
تغییر کند و شهر قم با وجود ظرفیت های 
به  تواند  می  هنری،  و  فرهنگی  نظیر  بی 

► باشد.    الگو  محتوایی  نظر 

استاندار قم:

آزادی ۹5 زندانی قمی به ● رفع دغدغه های هنرمندان قمی با جدیت پیگیری می شود    ●
مناسبت میالد حضرت امام 

حسن)ع(

به  قم  دادستان  دستور  با  قم  استان  غیرخشن  جرائم  زندانی   95
شدند. آزاد  حسن)ع(  امام  میالد  مناسبت 

با  هم زمان  قم،  انقالب  و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسن  امام  حضرت  خجسته  میالد  مناسبت  به  و  رمضان  مبارک  ماه 
انقالب قم حجت االسالم  و  با موافقت دادستان عمومی  مجتبی )ع( 
و المسلمین غریب، دستور آزادی و مرخصی پایان حبس ۹۵ زندانی 

شد. صادر  استان  خشن  غیر  جرائم 
از  ناشی  های  آسیب  کاهش  و  کیفری  جمعیت  کاهش  منظور  به 
او از همه ی ارفاق های قانونی برای تغییر  حبس بر زندانی و خانواده 
استفاده  با  آنان  آزادی  زمینه  ایجاد  و  شرایط  واجد  زندانیان  وضعیت 
و  مرخصی  اعطای  مجازات،  تعلیق  و  تخفیف  قانونی  راهکارهای  از 

می شود. استفاده  حبس  پایان  مرخصی  با  موافقت 

15 مجموعه در قم به علت 
تخلفات بهداشتی پلمب شدند

بازرسی  هزار   6 انجام  از  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
برای نظارت بر رعایت بهداشت در مجموعه ها و اماکن مختلف استان 
از اول ماه رمضان 15 مجموعه پلمب و برای هزار و  خبرداد و گفت: 

48 ساعته صادر شده است. تعطیلی  اخطار  279 مجموعه 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  قم،  در  فارس  با  گفتگو  در  محبی  سیامک 
دو  در  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  در  بهداشتی  های  نظارت  تشدید 
برقراری  با  بهداشت  مرکز  بازرسان  مبارک  ماه  آغاز  از  گذشته  هفته 
مجموع  در  روزانه،  فعالیت  بر  عالوه  افطار  از  بعد  ساعات  در  کشیک 

شدند. نظارت  مورد   673 و  هزار   6 انجام   به  موفق 
وی افزود:  این نظارت ها که با تاکید بر بازرسی از مراکز و کارگاه های 
حلیم،  و  آش  فروش  و  پخت  واحدهای  بامیه،  زولبیا  فروش  و  تولید 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراکز و امکنه مسیرراهی، نظارت بر 
فعالیت استخرها و نیز رعایت پروتکل ها در مدارس انجام شده است 

امکنه متخلف شد.  ۱۵ تعطیلی  یا  پلمب  به  منجر 
مدت  این  در  گفت:   قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ساعته   ۴۸ تعطیلی  اخطار  نیز  امکنه  و  مرکز   279 و  هزار  همچنین 
شده  اعالم  نواقص  چنانچه  بعدی  های  نظارت  در  که  کردند  دریافت 

شد. خواهد  محل  پلمب  و  تعطیلی  به  اقدام  نشود  رفع 

کشف گردوی قاچاق در اتوبوس 
مسافربری توسط پلیس قم

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک تن و 160 کیلوگرم 
گردوی قاچاق در پی بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری بین 

شهری در قم خبر داد.
اسماعیلی"  "بهادر  سردار  پلیس،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
انتظامی  فرماندهی   122 تکاوری  یگان  مأموران  اظهارداشت: 
کاالی  حامل  خودروهای  با  برخورد  طرح  اجرای  راستای  در  استان 
قاچاق یک دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری را متوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی صورت گرفته از خودرو فوق یک تن و 

160 کیلوگرم گردوی خارجی فاقد مجوز و قاچاق کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: کارشناسان ارزش ریالی 

این محموله را حدود 2 میلیارد ریال اعالم کردند.
پرونده  همراه  به  و  دستگیر  راننده  نهایت  در  داد:  ادامه  اسماعیلی 
قضائی  مرجع  تحویل  قانونی  مراحل  انجام  برای  شده  تشکیل 

شد. استان 

خبـر

در نشست مدیران انجمن های هنری با استاندار؛

● مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم خواستار حمایت بیشتر از هنرمندان شد   ●

مدیر کانون فرهنگی مساجد استان خبر داد:

● کسب رتبه اول فهمای 1400 توسط کانون های مساجد قم   ●

● دیدار فرمانده سپاه علی بن ابی طالب)ع( با خانواده شهید شاخص سال ۱۴۰۱ استان قم   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
بلوار  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  ۱۱۱۹۱اصلی  از  -فرعی  پالک  به   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  غالم  پورفرزند  قمی  اصغر  آقای  نام  به  عصر  ولی  میدان  به  نرسیده  آذر-  دل  شهید 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  نامبرده  حضور  عدم  بعلت   که 
  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ مورخ  شنبه  روزسه  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۱/۱۷-۱/۳۵۱ نامبرده  کتبی  تقاضای 
مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت  مجاور و 
ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته 
نماید./ر  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  تقدیم دادخواست  میبایست گواهی  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۱۳۵ الف  )م 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  ۱۱۲۰۳اصلی  از  ۲۴۹فرعی  پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
میدان ولی عصر- کوچه کار آفرین- پالک ۱۴۶ که بنام آقای مهدی رفسنجانی فرزند عباس می باشد،  در جریان ثبت 
است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی مطابق 
تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۱/۲۴-۱/۶۱۰ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مورخ  روزیکشنبه  در  مذکور  پالک 
و ساعت  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله 
و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح  با  از تسلیم اعتراض  متعرض ظرف مدت یک ماه پس 

 )۱۵۱۳۴ ارائه نماید./ع )م الف  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

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

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

معاون فرهنگی مسجد جمکران خبر داد:
تالش برای راه اندازی شبکه 

جهانی مساجد با محوریت 
مسجد مقدس جمکران

مقدس  مسجد  آمادگی  اعالم  ضمن  حسین آبادی،  حجت االسالم 
گفت:  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  با  همکاری  برای  جمکران 
با  مساجد  جهانی  شبکه  افتادن  راه  شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدواریم 

باشیم. جمکران  مقدس  مسجد  محور 
های  برترین  از  تجلیل  مراسم  در  آبادی  حسین  یاسین  االسالم  حجت 
با  میالد  سالروز  با  همزمان  که  قم  استان  فهما  ملی  رویداد  سومین 
شد  برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  در  مجتبی)ع(  حسن  امام  سعادت 
ویژه  نقش  که  به عنوان مسجدی  اظهار کرد: مسجد مقدس جمکران 
با کانون های مساجد  ایفا می کند جهت همکاری  الزمان  ای در آخر 

کند. می  آمادگی  اعالم 
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه نقش این مسجد 
مقدس در بین مساجد نقش ویژه ای است، افزود: این مسجد بستری 
ائمه  و  کانون  مدیران  اختیار  در  زائر  میلیون   ۲۰ و  ملیت   ۵۲ حضور  با 
اقدامات  توان  یاری یکدیگر می  به  و  باشد  جماعات دیگر مساجد می 

موثری را رقم زد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اعالم آمادگی برای همکاری 
راه  شاهد  شاالله  ان  افزود:  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  با 
افتادن شبکه جهانی مساجد با محور مسجد مقدس جمکران باشیم و 
با صادر کردن فرهنگ ها و محصوالت فرهنگی و هنری، شاهد رویداد 

باشیم. فهما  المللی  بین 
ظرفیت  جمکران  مقدس  مسجد  افزود:  آبادی  حسین  االسالم  حجت 
های فراوان و متعددی دارد و آمادگی هرگونه تعامل و همکاری با کانون 

های فرهنگی هنری مساجد استان را دارد.

صدور ۲۰۲ پروانه اشتغال جدید 
در استان قم در سال ۱۴۰۰

کیفیت  و  ملی  مقررات  بر  نظارت  و  مهندسی  توسعه  اداره  رئیس 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: در سال گذشته 

شد. صادر  جدید  کار  به  اشتغال  پروانه   ۲۰۲ تعداد 
تعداد   ۱۴۰۰ سال  در  کرد:  بیان  اسدی  اسماعیل  ایسنا،  گزارش  به   
۲۰۲ پروانه اشتغال به کار جدید صادر، ۱۱۷۵ مورد تمدید و ۳۹۱ مورد 

پایه یافت. ارتقاء  نیز 
وی افزود: در سال گذشته پروانه اشتغال به کار معماران تجربی، انبوه 
سازی، کاردانی های فنی و مهندسین ساختمان به ترتیب به تعداد ۶، 
۲، ۳۶، ۱۵۴۵ فقره وفق ضوابط و مقررات موجود صادر گردیده است. 
همچنین مجوز فعالیت در حرفه های مرتبط با ساختمان در قالب صدور 
فنی،  آزمایشگاه های  از  اعم  حقوقی  شرکت های  کار  به  اشتغال  پروانه 
مهندسان  و  ناظر  و  طراح  شرکت های  ساختمان،  و  مسکن  سازندگان 

مشاور صادر شده است.
کیفیت  و  ملی  مقررات  بر  نظارت  و  مهندسی  توسعه  اداره  رئیس 
نشان  خاطر  پایان  در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان 
موظفند  ساختمان  کاردانی  و  مهندسی   نظام  سازمان های  ساخت: 
ارائه خدمات  از سرویس  گیری حداکثری  بهره  و  رسانی  اطالع  ضمن 
به  نسبت  بهداشتی  العمل های  دستور  کامل  رعایت  با  حضوری  غیر 
کار  به  اشتغال  پروانه  ارتقای  یا  و  تمدید  صدور،  فرآیند  اولیه  اقدامات 

کنند. اقدام 

خبـر

گفت:  قم  پزشکی  علوم  داشگاه  سرپرست       ◄
و  است  گسترده  بسیار  جهاددانشگاهی  کاری  طیف 
دارد. وجود  همکاری  امکان  مختلفی  زمینه های  در 

پزشکی  علوم  داشگاه  رئیس  مصری  مهدی 
اظهار  قم  جهاددانشگاهی  رئیس  با  دیدار  در  قم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بین  مشترکی  موارد  کرد: 
فصل  تواند  می  که  دارد  وجود  جهاددانشگاهی  و 
شکل  را  مرکز  دو  این  بین  های  همکاری  از  جدیدی 

. هد د
و علوم  بین رشته ای سالمت   وی، حوزه مطالعات 
بین  مشترک  فعالیت  های  زمینه  از  یکی  را  انسانی 
سالمت  دانشکده  افزود:  و  دانست  مرکز  دو  این 
ایجاد می شود  مرکز رشد  برای  که  و حوزه هایی  ودین 
متخصصین  همکاری  و  فعالیت  زمینه  می تواند 

باشد. پزشکی  علوم  دانشگاه  با  جهاددانشگاهی 
امنیت  و  سالمت  شورای  دیگر،  مورد  افزود:  وی 
به  این حوزه  اولویت های پژوهش در  غذایی است که 
کاربردی  پژوهش های  بخش  دو  در  و  شده  مشخص 

است. فعالیت  زمینه  فناوری  و  محور  مسئله 
با  همکاری  و  قرآنی  فعالیت های  زمینه  در  وی 
علوم  دانشگاه  کرد:  بیان  ایکنا  قرآنی  خبرگزاری 
اواخر  این حوزه پبشتاز است و در  پزشکی قم هم در 
عترت  قرآن،  المللی  بین  و  ملی  همایش  ماه  بهمن 
دهمین  همایش  این  کرد.  خواهیم  برگزار  سالمت  و 
علوم  دانشگاه  را  همایش  نهمین  و  است  همایش 

است. داده  انجام  تهران  پزشکی 
حوزه  دیگر  سالمت  آی تی  کرد:  عنوان  مصری 

فعالیت های مشترک  به  آن  توان در  ای است که می 
دارد.  بستگی  مورد  این  به  نیز  طب  آینده  زیرا  رسید. 
تا  این بخش در حال تکمیل هیئت علمی هستیم  در 

کنیم. پذیرش  را  دانشجویان  بتوانیم 
در  گفت:  قم  پزشکی  علوم  داشگاه  سرپرست 
سالمت  استودیو  ایجاد  حال  در  بهداشت  دانشکده 
همکار  برای  سالمتیم.  محتوای  نیازمند  و  هستیم 
آموزشی  زیرساخت ها  بررسی  با  نیز  آموزش  حوزه  در 
مشخص  همکاری  محدوده  جهاددانشگاهی 

. د می شو
اینکه طیف کاری جهاددانشگاهی  به  با اشاره  وی 
فرهنگی  جمله  از  مختلف  های  عرصه  در  وسیع 
مسائل  زمینه  در  کرد:  بیان  است،  اجتماعی  و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اصلی  وظیفه  اجتماعی 

و  کارگروه  اندازه  هر  است.  اجتماعی  پاسخگویی 
کمیته تشکیل شود و پژوهش شود اگر پاسخگویی به 
است. بی فایده  نباشد  اجتماعی  مشکالت  و  مسائل 
علوم  التحصیل  فارغ  یک  کرد:  تصریح  مصری 
دانش  بر  عالوه  رشته ها  از  کدام  هر  در  پزشکی 
اگر  و  بداند  را  مردم  با  معاشرت  آداب  باید  تخصصی 
رفته  تحصیل  برای  یا  است  کار  به  مشغول  جایی  در 
محلی  مشکل   3 حدود  ساالنه  تخصصش  به  توجه  با 

کند. حل  را 
از  یکی  افزود:  اجتماعی  مسئولیت  زمینه  در  وی 
ترغیب  داد  انجام  می توان  مسیر  این  در  که  کارهایی 
نکات  از  استفاده  به  غذایی  کارگاه های  و  شرکت ها 

است. خود  تبلیغاتی  شعارهای  در  سالمت 
نیز  سالمت  پژوهی  آینده  حوزه  در  گفت:  مصری 
قم  جهاددانشگاهی  با  مثبتی  همکاری  می توان 
تقسیم بندی  پژوهش  انجام  با  حوزه  این  در  داشت. 
یکی  می شود.  بررسی  استان  بیمارستانی  ظرفیت 
باید  که  است  سالمت  گردشگری  بخش ها،  از 
مرکز  تشکیل  برای  همچنین  شود.  نیازسنجی 
استان  در  است.  پژوهش  به  نیاز  عفونی  بیماری های 
چون  زیاد  عفونی  بیماری های  فراگیری  امکان 
استان  این  همچنین  است.  بین المللی  شهری 
طرفی  از  است  استان  استان   17 مواصالتی  مسیر 
داده  جای  خود  در  نیز  زیادی  صنعتی  کارگاه های 

. ست ا
وی با تاکید بر همکاری جهاددانشگاهی در زمینه 
برای  بخش  این  گفت:  کسب وکار  حوزه  آموزش های 

کسانی که در بخش فناوری و مرکز رشد کار می کنند 
علوم  فارغ التحصیالن  است.  باالیی  اهمیت  دارای 
تا  کنند  پیدا  کار  چگونه  بگیرند  یاد  باید  پزشکی 
بینیان  دانش  شرکت های  تشکیل  سمت  به  بتوانند 

بروند. کارآفرین  و  محور  محصول 
زمینه  در  گفت:  قم  پزشکی  علوم  داشگاه  رییس 
دارد.  وجود  همکاری  امکان  نیز  بنیادی  سلول های 
بنیادی  سلول های  ستاد  با  پزشکی  علوم  دانشگاه 
امضا  نامه  تفاهم  ریاست جمهوری  علمی  معاونت 
این  در  موسسه  یک  راه اندازی  درصدد  و  است  کرده 
به  فناوری  زیست  زمینه  در  همچنین  هستیم.  زمینه 

نیازمندیم. جهاددانشگاهی  فعال  محققین  کمک 
تصریح  سالمت  فرهنگ  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
درمان  کادر  با  چگونه  بگیرند  یاد  باید  مردم  کرد: 
بیماران هنوز  از  باشند. بسیاری  تعامل مثبتی داشته 
یا  دهند  توضیح  درستی  به  را  مشکلشان  نمی توانند 
چگونه  را  خوانده اند  وب  فضای  از  که  مبهمی  نکات 
نتیجه مثبتی  روند درمان  تا  بگذارند  با دکتر در میان 
فرهنگ  به  مربوط  موارد  از  دیگر  یکی  باشد.  داشته 
از  پیشگیری  راستای  در  سالم  زندگی  سبک  سالمت 
است. بیماری  درست  و  موقع  به  درمان  و  بیماری ها 
فعالیت های  از  دیگر  یکی  کرد:  بیان  مصری 
اولیه  مواد  و  داروها  تولید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
زمینه  این  در  جهاددانشگاهی  اگر  که  است  دارویی 
و  تخصصی  بخش های  می توانیم  ما  دارد  فعالیتی 
آزمایش نهایی محصول را در آزمایشگاه هایمان انجام 
► کنیم.    آماده  رونمایی  برای  را  محصول  و  دهیم 

مقدس  مسجد  غیرایرانی  زائران  تکریم  واحد       ◄
هزار   ۶۳ از  بیش  پذیرای   ۱۴۰۰ سال  در  جمکران 
خدمات  و  بوده  مختلف  کشورهای  از  غیرایرانی  زائر 

است. کرده  ارائه  آنان  به  را  متعددی  فرهنگی 
مقدس  مسجد  غیرایرانی  زائران  تکریم  واحد 
هزار   ۶۳ از  بیش  پذیرای   ۱۴۰۰ سال  در  جمکران 
خدمات  و  بوده  مختلف  کشورهای  از  غیرایرانی  زائر 

است. کرده  ارائه  آنان  به  را  متعددی  فرهنگی 
هند،  عراق،  همچون  کشورهایی  از  زائران  این 
نیجریه،  کویت،  لبنان،  عربستان،  بحرین،  پاکستان، 
فرانسه،  ترکیه،  افغانستان،  سوریه،  عمان،  روسیه، 
آمریکا،  کانادا،  هلند،  استرالیا،  انگلستان،  آلمان، 
هلند،  تانزانیا،  تایلند،  گرجستان،  آذربایجان، 
کشورهای  و  فلسطین  ایتالیا،  سوئد،  سوئیس،  چین، 

از  و  مشرف  جمکران  مقدس  مسجد  به  آفریقایی 
شدند. مند  بهره  مقدس  مکان  این  فرهنگی  خدمات 
کرونایی  های  محدویت  کاهش  با  است  گفتنی 
در  غیرایرانی  زائران  حضور  میزان  اخیر  های  ماه  در 
مسجد مقدس جمکران افزایش یافته است و خادمان 
های  برنامه  زائر  تکریم  بخش  در  مقدس  مکان  این 
مختلفی همچون مراسمات مذهبی،  جلسات پرسش 

با  مرتبط  موضوعات  با  سخنرانی  شبهات،  به  پاسخ  و 
فرهنگ مهدویت، جلسات  و  زمان)عج(  امام  شناخت 
های  زبان  به  زائران  این  برای  را  و...  شعرخوانی 

کنند. می  برگزار  مختلف 
از  استقبال  و  پذیرایی  تبرکی،  هدایای  اهدای 
زائرین  تکریم  واحد  های  برنامه  دیگر  از  زائران  این 

► است.   جمکران  مقدس  مسجد  غیرایرانی 

و  راه  وزیر  معاون  که  طور  آن        ◄
 ۹۵۹ حاضر  حال  در  گفته  شهرسازی 
ملی  نهضت  طرح  قالب  در  واحد  هزار 
مسکن به مرحله اجرا رسیده که از سقف 
واحد  هزار   ۸۰۰ سالیانه  ساز  و  ساخت 

است. جلوتر  شهری  مسکونی 
اعالم  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
راه  وزیر  معاون  ـ  محمودزاده  محمود 
ساخت   هدف  از  دولت  شهرسازی،  و 
فراتر  مسکونی  واحد  میلیون  یک  سالیانه 
که  آماری  تازه ترین  در  او  است.  رفته 
واحد  هزار   ۵۳۰ است:  گفته  داده  ارایه 
هزار   ۳۲۱ مسکن،  ملی  اقدام  طرح 
هزار   ۱۰۸ و  مسکن  ملی  نهضت  واحد 
دریافت  برای  که  خودمالکی  طرح  واحد 
حال  در  شده،  معرفی  بانک  به  تسهیالت 
یک  ساخت  وظیفه ی  دولت  است.  اجرا 
دارد  را  سال  در  مسکونی  واحد  میلیون 
 ۸۰۰ سالی  معادل  شهری  مسکن  در  که 
واحد  هزار   ۲۰۰ و  می شود  واحد  هزار 
است؛  روستایی  مسکن  ساخت  دیگر 
مسکن  ساخت وساز  سقف  از  اکنون 

هستیم. جلوتر  هم  شهری 
ماه  هفت  در  محمودزاده،  گفته  به 
بخش  در  اجرایی  کار  مهم ترین  اخیر 
انجام  بوده،  زمین  تامین  که  مسکن 
پروانه  اخذ  طرح،  تاییدیه  است.  شده 
و  فنی  نقشه های  تایید  ساختمان، 
مراحل  در  سازنده  تعیین  برای  فراخوان 
تا  و  است  شده  انجام  که  است  بعدی 
 ۳۲۱ از  بیش  اخیر(  ماه  هفت  )در  امروز 
وارد  مسکن  ملی  نهضت  واحد  هزار 
واحد  تعداد  این  که  شده  اجرا  مراحل 
است  حمایتی  طرح های  سایر  از  جدا 
بود.  شده  شروع  قبل  دولت های  در  که 
خاکبرداری  مراحل  واحدها  این  اکنون 
تکمیل  مرحله  به  و  می کنند  طی  را 
ساختمان  فیزیکی  اجرای  و  پی سازی 

. ند ه ا رسید
وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
بر  عالوه  کرد:  اضافه  شهرسازی  و  راه 

هزار   ۱۰۸ واحد،  هزار   ۳۲۱ ساخت 
خودمالک  پروژه های  قالب  در  نیز  واحد 
معرفی  بانک  به  و  شده  تسهیالت  اخذ 
شده اند. جمع این ارقام ۴۳۰ هزار واحد 
و  است  شهری  مسکن  ساخت  به  مربوط 
است. جدا  روستایی  مسکن  ساخت  آمار 

پروژه های  ساخت  وضعیت  درباره  وی 
دولت  در  گفت:  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
به  شروع  واحد  هزار   ۵۰۰ از  بیش  قبل 
قانون  که  هنگامی  و  شد  ساخت  عملیات 
مزایایی  شد،  ابالغ  مسکن  تولید  جهش 
اقدام  متقاضیان  که  شد  دیده  قانون  در 
کنند.  استفاده  آن  از  داشتند  تمایل  ملی 
تسهیالت  سقف  افزایش  شامل  مزایا  این 
تخفیفات  و  تومان  میلیون   ۴۵۰ به  بانکی 
نیز  دولت  بود.  انشعابات  و  مالیات  در 
اقدام  متقاضیان  انصراف  با  اینکه  برای 
افرادی  داد  اجازه  نشود،  مواجه  ملی 
کردند  نام  ثبت  ملی  اقدام  طرح  در  که 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  مزایای  از 
طرح  دو  هر  حالی که  در  کنند،  استفاده 
که  شد  اخذ  مصوبه ای  و  است  حمایتی 
در  اکنون  و  شوند  ادغام  طرح  دو  هر 

دارد. پیشرفت  طرح  یک  غالب 
وضعیت  آخرین  درباره  محمودزاده 
هزار   ۹۸۰ حدود  گفت:  نیز  زمین  تامین 
طی  مسکونی  کاربری  با  زمین  واحد 
شده  قطعی  تامین  گذشته  ماه  شش 
و  میلیون  یک  معادل  آن  بر  عالوه  است؛ 
شده  شناسایی  زمین  واحد،  هزار   ۴۰۰
الحاق  یا  کاربری  تعیین  نیازمند  که 
سطح  در  فنی  بررسی  یا  و  محدوده  به 
شورای  و  استان ها  برنامه ریزی  شوراهای 
در  دارد.  شهرسازی  و  معماری  عالی 
زمین ها  این  نهایی  تکلیف  تعیین  انتظار 
هستیم و در صورت تعیین تکلیف نهایی، 
زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 

شد. خواهد  تامین  مسکونی  واحد 
و  مسکن  معاون  گفته  به  همچنین 
کل  از  شهرسازی،  و  راه  وزیر  ساختمان 
است  قرار  که  مسکونی  واحد  میلیون   ۴

 ۳ ۴ سال توسط دولت ساخته شود،  طی 
 ۸۰۰ ۲۰۰ هزار واحد شهری و  و  میلیون 

است. روستایی  واحد  هزار 
تعیین  احتساب  با  داد:  توضیح  وی 
دو  ساخت  برای  زمین  نهایی  تکلیف 
مسکونی  واحد  هزار   ۳۰۰ و  میلیون 
ساخت  برای  زمین  درصد   ۷۰ حدود 
حالی  در  این  و  است  شده  تامین  مسکن 
اراضی  درصد   ۷۰ همه  تامین  است 
راه  وزارت  اراضی  محل  از  مسکن سازی 
بزرگی  کار  شده،  انجام  شهرسازی  و 

می شود. محسوب 
ملی  نهضت  متقاضیان  ریزش  احتمال 

مسکن
سوی  از  شرایطی  در  مذکور  آمار 
آورده  پرداخت  که  شده  ارایه  محمودزاده 
تولید  جهش  طرح  متقاضیان  سوی  از 

مسکن(  ملی  )نهضت  مسکن  تامین  و 
هدف گذاری  برنامه ی  با  چندانی  تناسب 
مدیرعامل  ـ  شایان  محمود  ندارد.  شده 
است:  گفته  تازگی  به  مسکن  بانک 
طرح  متقاضیان  از  نفر  هزار   ۳۷۲ حدود 
برای  بانک مسکن  در  نهضت ملی مسکن 
این  از  و  کرده  حساب  افتتاح  طرح  این 
واریز  را  خود  آورده  نفر  هزار   ۲۲۰ میزان 

ند. کرده ا
قبل  روز  چند  که  است  حالی  در  این 
۲ میلیون  وزارت راه و شهرسازی از تایید 
این  با  داد.  خبر  متقاضی  هزار   ۳۰۰ و 
هزار   ۲۲۰ کال  گفت  می توان  حساب 
نهضت  طرح  در  تاکنون  موثر  متقاضی 
که  داشته اند  وجه  واریز  مسکن  ملی 
آنها خودمالک هستند.  حدود یک چهارم 
می دهد  نشان  قرائن  و  شواهد  بنابراین 

به  چندان  نمی توان  فراخوان  بخش  در 
متقاضیان  آورده  طریق  از  پروژه  پیشرفت 
باشد،  مجبور  دولت  شاید  و  بود  امیدوار 
طرح  بانکی،  تسهیالت  طریق  از  بیشتر 

ببرد. جلو  را 
۴۵۰ میلیون تومان  قرار است تا سقف 
بازپرداخت  مدت  حداکثر  با  تسهیالت 
تعلق  طرح  این  واحدهای  به  ساله   ۲۰
بگیرد. نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد خواهد 
متفاوت  مختلف،  اقشار  برای  اما  بود 
دهک های  که  می گوید  دولت  است. 
مشوق های  و  یارانه  بیشترین  سوم  تا  اول 
اقساط  کرد.  خواهند  دریافت  را  دولتی 
میلیون   ۴ تا   ۳ نیز  تسهیالت  ماهیانه 
محاسبات  اما  می شود  اعالم  هم  تومان 
 ۸ تا   ۴ دهک های  برای  باالتر  مبالغ  از 

► دارد.   حکایت 

● ارائه خدمات فرهنگی به بیش از ۶۳ هزار زائر غیرایرانی در مسجد مقدس جمکران   ●

طبق اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی

● نهضت ملی مسکن از برنامه فراتر رفت    ●

دکتر مصری عنوان کرد؛

●  زمینه های گسترده فعالیت مشترک جهاددانشگاهی قم با دانشگاه علوم پزشکی    ●
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سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت:
7۳۹ فقره کارت بازرگانی در قم 

فعال است

مجموع  در  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
فقره   ۴۸۹ که  می باشد  فعال  قم  در  بازرگانی  کارت  فقره   ۷۳۹ تعداد 

است. تجاری  دیگر  فقره   ۲۵۰ و  تولیدی  آن 
کرد:  بیان  ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  یکشنبه  روز  ابدالی  اکبر 
دنبال  جدی  صورت  به  را  استان  صادرات  بخش  در  امور  تسهیل 
از  نفتی  غیر  کاالهای  صادرات  میزان  ارتباط  همین  در  و  می کنیم 
گمرکات قم طی سال ۱۴۰۰ از لحاظ ارزش به ۲۸۳ میلیون دالر و از 

رسیده است. تن  هزار   ۲۹۵ به  وزن  لحاظ 
ترتیب  به  استان  صادراتی  کاالهای  عمده  گذشته  سال  افزود:  وی 
ارزش صادرات شامل محصوالت سرب، مفتول مس، مواد پالستیکی، 
یکسره)الیاف  غیر  مصنوعی  یا  سنتتیک  الیاف  معدنی،  های  سوخت 
پلی استر(، کفش، محصوال لبنی، ماشین آالت مکانیکی، محصوالت 

بوده است. روی  شمش  آلومینیوم، 
افغانستان،  امارات،  عراق،  مدت  این  طی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
به  ازبکستان  و  ترکمنستان  روسیه،  ترکیه،  هند،  پاکستان،  آلمان، 
کاالهای  صادراتی  هدف  کشورهای  عمده  صادرات  ارزش  ترتیب 

بوده اند. قم  ساخت 
میلیون   ۳۰۳ ارزش  لحاظ  از  نیز  استان  واردات  میزان  گفت:  ابدالی 

از لحاظ وزن ۶۲ هزار تن بوده است. دالر و 
ماشین   نیز  را  استان  وارداتی  کاالهای  مهمترین  داشت:  بیان  وی 
سایر  و  راهسازی  آالت  ماشین  قطعه های  مکانیکی،  وسایل  و  آالت 
دستگاه های  و  آالت  ماشین  چای،  پالستیکی،  مواد  آالت،  ماشین 
برقی، قطعه های ساخته شده از چدن، آهن و فوالد، آلومینیوم، مرغ 

داده اند. تشکیل  آلی  شیمایی  محصوالت  و  منجمد 
هند،  ایتالیا،  ترکیه،  امارات،  چین،  همچنین  داد:  ادامه  وی 
که  هستند  کشورهایی  مهمترین  ژاپن  و  عراق  آلمان،  برزیل،  عمان، 
از طریق گمرکات استان قم  محصوالت ساخت آن ها در سال گذشته 

شده است. وارد  کشور  به 

رییس جهاد کشاورزی:
کشت قراردادی در دستور کار 
جهاد کشاورزی قم قرار گرفت

کشت  اهمیت  اشاره  با  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
کشت  تحت  قم  در  زراعی  محصول  سه  امسال  گفت:  قراردادی 

می گیرد. قرار  قراردادی 
روابط عمومی جهاد کشاورزی قم، محمد رضا حاجی رضا  به گزارش 
در گفت و گویی ضمن تاکید بر دستور کار قراردادن کشت قراردادی، 
تولیدکنندگان  برای  قراردادی  کشت  مفهوم  و  اهمیت  باید  کرد:  بیان 

شود. تبیین  کشاورزی  بخش 
کشاورزان  توان  تمام  از  باید  بهاره  کشت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  سورگوم  و  ای  علوفه  ذرت  پنبه،  محصول  سه  گفت:  شود  استفاده 

گیرد. قرار  قراردادی،  کشت  تحت  مشخص  صورت 
از  باید  گفت:  ها  تعاونی  نقش  بر  تاکید  ضمن  همچنین  رضا  حاجی 
ظرفیت های تعاونی ها استفاده شود و تعاونی ها هم در شرایط خاص 

بیاند. مردم  کمک  به 
برداشت  افزود: در  پایان  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در 
گونه  به  خشکسالی ها  و  کشور  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  امسال  های 
نحو  به  برداران  بهره  و  تولیدکنندگان  دسترنج  از  که  شود  عمل  ای 

شود. حفاظت  شایسته 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
این  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  دامی، 

است. گلخانه ای  و  شیالت 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
روستاییان در بخش های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

خبـر

◄  شهردار شهر توریستی و گردشگری دستجرد، در 
شهرداری  عملکرد  تشریح  ضمن  خود،  خبری  نشست 
دستجرد، پاسخ گوی سؤاالت اصحاب رسانه استان قم 

بود.
دستجرد،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
برخی  با  خبری  نشست  در  طالعی  حسین  مهندس 
سالن  محل  در  که  قم،  استان  های  رسانه  نمایندگان 
شد،  برگزار  دستجرد  شهر  صبا  مجتمع  اجتماعات 
اظهار داشت: شهرداری از نهادهایی است که بیشترین 
را به مردم  با مردم را داشته و بیشترین خدمات  ارتباط 
و شهروندان ارائه می کند و لذا ارائه گزارش از عملکرد 

دارد. ضرورت  شهری،  مدیریت  مجموعه 
مدیریت  مجموعه  که  کارهایی  که  این  بیان  با  وی 
نکته  این  لحاظ  با  دهد  می  انجام  دستجرد  شهری 
استان  گردشگری  قطب  دستجرد  که  است  مهم  بسیار 
نیست،  شعار  یک  فقط  این  داشت:  اظهار  باشد،  قم 
در  ای  ویژه  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  واقعا  بلکه 
ها،  آن  واسطه  به  میتوان  که  دارد  وجود  شهر دستجرد 
دستجرد را بعنوان قطب گردشگری استان قم بدانیم و 
در نهایت کسانی که در داخل استان قم و حتی خارج 
تأمین  و  نیازها  دارند،  گردشگری  به  نیاز  قم  استان  از 
خواسته های خود را در این شهر توریستی و گردشگری 

. ببینند
شهردار دستجرد با بیان این که البته شهر دستجرد 
استان  مردم  محترم  نمایندگان  با  که  دارد  مشکالتی 
قم در مجلس شورای اسالمی مطرح کرده ایم، گفت: 
تا  باغ یک  راه  اتصال جاده سه  از مشکالت بحث  یکی 
و  و همیاری  با کمک  انشاالله  که  شهر دستجرد هست 
همکاری اداره راه و شهرسازی و با مشارکت شهرداری 
و مردم بتوانیم هر چه زودتر مشکالت این جاده و نقاط 
حادثه خیز آن را رفع کنیم و در نهایت به استاندارد قابل 

برسد. قبولی 
با بیان این که یکی از مشکالت شهر دستجرد،  وی 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  است،  آن  شرب  آب  بحث 
بوده،  کم  گذشته  سال  و  امسال  در  ها  بارش  که  این 
کمبود آب در بخش خلجستان وجود دارد که در حال 
به  دز  های  سرشاخه  از  آب  انتقال  که  هستیم  پیگیری 
که  هست  چندسالی  البته  شود؛  انجام  دستجرد  شهر 
هرچه  کار  این  انشاالله  و  افتاده  تعویق  به  موضوع  این 
زودتر انجام شود و مشکل کم آبی در این بخش و شهر 

باشیم. نداشته 
*احداث پارک جنگلی بزرگ در شهر دستجرد

بحث  به  دستجرد  شهرداری  که  این  بیان  با  طالعی 
مجموعه  گفت:  دهد،  می  اهمیت  شهری  زیباسازی 
مدیریت شهری دستجرد معتقد است که باید در حوزه 
نشاط اجتماعی فعالیت ویژه داشت تا فضایی که مردم 
به  و  زیبا  فضایی  کنند،  می  زندگی  آن  در  شهروندان  و 
بحث  به  اساس  همین  بر  باشد؛  تمیز  واقعی  معنای 
فضای سبز به صورت خوبی ورود کردیم و از نظر هرس 
و کاشت نهال و گل فعالیت های خاصی انجام دادیم که 
انشاا… بهار متفاوتی نسبت به سال های قبل در نگاه و 

بیاید. وجود  به  شهروندان  دید 
وی اضافه کرد: همچنین از مدتی قبل، زمینی برای 
اختصاص  دستجرد  شهر  بزرگ  جنگلی  پارک  احداث 
می  و  کرده  تالش  شهرداری  بعنوان  ما  که  شده  داده 
کنیم که زمین این پارک جنگلی را سبز کرده و فضای 
و  دستجرد  شهر  شهروندان  برای  را  تفریحی  خوب 
شهروندان  کلیه  و  کارمندان  همچنین  و  خلجستان 

کنیم. فراهم  قم  استان 
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  دستجرد  شهردار 
اقدامات عمرانی صورت گرفته در این شهر توریستی نیز 
گفت: دو پروژه بزرگ عمرانی از سال گذشته شروع شد 
که حدود ۶۰ درصد کار آن انجام شده و مابقی کار در دو 
الی سه ماه آینده انجام و به بهره برداری خواهد رسید.

ترویج فرهنگ  برای  کارویژه شهرداری دستجرد 
ایثار و شهادت

به  دستجرد  شهر  شهرداری  که  این  بیان  با  وی 
کارهای فرهنگی و به ویژه کار برای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت، اهمیت بسیار ویژه ای قائل است، گفت: بر 
اساس همین نگاه و اندیشه، یک المان شهدای گمنام 
قم  استان  در  المان های موجود  از  متفاوت  المانی  که 
است را سفارش ساخت داده ایم و البته فضای کناری 
قرار  هایی  بینی  پیش  مورد  هم  را  المان  این  مجاور  و 
دادیم که در آینده مورد استفاده و نظر مردم قرار خواهد 

گرفت.
که  اسفندماه   ۲۲ در  همچنین  شد:  یادآور  طالعی 
شهدای  یادواره  است،  شده  نامگذاری  شهید  روز  بنام 
و  دستجرد  شهرداری  همت  به  خلجستان  بخش 
شد  برگزار  خلجستان  بخش  مسئوالن  تمامی  همراهی 
که خوشبختانه مورد رضایت مجموعه مسئوالن، مردم و 

گرفت. قرار  شهدا  معظم  خانواده  همچنین 
در  چه  هر  که  است  همین  هم  حق  کرد:  تأکید  وی 
به  و  کنیم،  خرج  ایثار  فرهنگ  ترویج  برای  داریم  توان 
که  چرا  کنیم،  احترام  و  تکریم  شهدا  معظم  خانواده 
کشور  امنیت  و  اسالمی  انقالب  برکات  از  که  هرچه 

است. شهیدان  پاک  خون  مدیون  داریم،  عزیزمان 
کتابچه جامع شهدای دستجرد رونمایی می شود
شهردار دستجرد یادآور شد: مقدمات کار برای تهیه 
و چاپ کتابچه جامع شهدای دستجرد شامل شناسنامه 
شهدا و وصیت نامه شهدا و خاطرات شهداست، در حال 
از کتابچه  رو،  پیش  ماه های  انشاالله در  و  انجام است 
جامع شهدای دستجرد که به همت شهرداری دستجرد 

فراهم خواهد شد، رونمایی می شود.
ما  کارهای  کنیم  می  تالش  اینکه  بیان  با  طالعی 
الصالحات  باقیات  صورت  به  دستجرد  شهرداری  در 
جمعه  امام  از  باید  جا  همین  در  گفت:  بماند،  باقی 

برای  که  کنم  تشکر  خلجستان  بخش  و  دستجرد  شهر 
موضوعات مختلف شهری وقت می گذارند و همچنین 
راهنمایی  دستجرد،  شهدای  جامع  کتابچه  تهیه  برای 
کنیم  می  سعی  انشاالله  دارند؛  و  داشته  را  الزم  های 
کتابچه جامعی که یک کار ماندگار از شهرداری دستجرد 

بگذاریم. جای  به  را  باشد 
ترویج فرهنگ نماز توسط شهرداری دستجرد

اقدامات  از  خود  سخنان  ادامه  در  دستجرد  شهردار 
در  نماز  فرهنگ  ترویج  برای  شهری  مدیریت  مجموعه 
از  اذان  پخش  بحث  گفت:  و  داد  خبر  شهروندان  بین 
ویژه  بلندگوی   ۵ نصب  با  شهر  سطح  ویژه  بلندگوهای 
در خیابان های مهم شهر انجام شده که فضای معنوی 
ترویج  در  و  کرده  فراهم  دستجرد  شهر  برای  را  خاصی 
است؛  بوده  مؤثر  هم  شهروندان  بین  در  نماز  فرهنگ 
شاهد  امسال  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  همچنین 
فضای  که  هستیم  بلندگوها  این  از  بیشتر  استفاده 

همچنین  و  داده  دستجرد  شهر  به  انگیزی  دل  معنوی 
می توان از این بلندگوها در مناسبت های مهم ملی و 

برد. بهره  و  کرد  استفاده  مذهبی 
حمایت ویژه از سرمایه گذاران در دستجرد

به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
از  دستجرد  شهری  مدیریت  مجموعه  ویژه  حمایت 
حمایت  برای  کامل  آمادگی  ما  گفت:  گذاران،  سرمایه 
از سرمایه گذاران داریم و همین جا هم اعالم می کنیم 
که  گذارانی  سرمایه  ویژه  به  گذاران  سرمایه  تمام  از  که 
شهر  این  در  گردشگری  مباحث  توسعه  به  عالقمند 
هستند حمایت ویژه خواهیم کرد؛ یعنی هم شهرداری 
و هم شورای شهر دستجرد در این موضوع نگاه حمایتی 
سرمایه  اگر  که  این  بیشتر  توضیح  دارد؛  خوبی  بسیار 
گذاری برای ورود به مباحث گردشگری دستجرد اقدام 
کند، هم مجوزهای الزم را برای او خواهیم گرفت و هم 
در صورت امکان زمین رایگان در اختیار او قرار خواهیم 
داد؛ همچنین می توانیم با بانک ها برای ارائه تسهیالت 
شکلی  به  کلی  صورت  به  و  کنیم  رایزنی  بیشتر  و  بهتر 
گذاران  سرمایه  برای  اقتصادی  توجیه  که  کنیم  رفتار 

باشد. داشته 
طالعی گفت: من بعنوان شهردار دستجرد، پیگیری 
این  بر  و  داشتم  جوانان  اشتغال  بحث  برای  ای  ویژه 
بوده و هستیم  رایزنی های مختلف در تالش  با  اساس 
برای بحث  ادارات  اختیار  از فضاهای بالاستفاده در  تا 
ببریم. بهره  ورزشی  اماکن  توسعه  یا  و  جوانان  اشتغال 

سرمایه  از  دستجرد  شهرداری  ویژه  حمایت 
گردشگری گذاری 

بر  مبنی  دیگری  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  طالعی 
دستجرد  شهر  برای  گردشگر  جذب  بحث  در  که  این 
باید  ابتدا  در  گفت:  اید؟  داده  انجام  را  اقداماتی  چه 
شهر  در  گردشگری  المللی  بین  مجموعه  دو  که  بگویم 
که  صبا  سالمت  دهکده  یکی  که  دارد  وجود  دستجرد 
است  گردشگران  و  مردم  استفاده  مورد  حاضر  حال  در 
و دیگری مجموعه تفریحی دشت بهشت است که البته 
دارد؛  نیاز  آن  افتتاح  و  تکمیل  بحث  برای  کمی  زمان 
در  محترم  بخشدار  همچنین  و  شهردار  بعنوان  بنده 
تالش هستیم که این مجموعه هم زودتر به بهره برداری 

برسد. افتتاح  و 
برای  نقطه  بهترین  دستجرد  که  این  بیان  با  وی 
شهر  در  افزود:  است،  گردشگری  گذاری  سرمایه 
دست  در  گذاری  سرمایه  دیگر  مجموعه  دو  دستجرد 
اقدام است؛ یکی مجموعه تجاری نو و ویژه و خاص با 
و م مجوز گرفته  برندهای خاص در حال احداث است 
برداری  بهره  و  احداث  آتی  دوسال  در  انشاالله  تا  شده 
خدمات  با  خاص  مسکونی  مجموعه  دیگری  شود؛ 
این  بیشتر در مورد  برای خریداران است؛ توضیح  ویژه 
اقامتی  واحد   ۱۰۰ که  این  خاص  مسکونی  مجموعه 
است که در مجاورت دهکده صبا ساخته خواهد شد و 
تا  اقامتی  این واحدهای  از میان  با یک پل طبیعت که 
مجتمع تفریحی صبا زده می شود، مکان جذابی برای 

کرد. خواهد  فراهم  گردشگران 
شهردار دستجرد در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری 
مناسب  و  معلولین  برای  شهرداری  اقدامات  مورد  در 
ورود  موضوع  این  به  گفت:  هم  آنان  برای  شهر  سازی 
مختلفی  مباحث  کارشناسی،  جلسات  در  و  ایم  کرده 
روی آن صورت گرفته و انشاا… تصمیمات خوبی در این 

شد. خواهد  رسانی  اطالع  و  گرفت  خواهیم  زمینه 
سرمایه گذاری و همدلی

بر  مبنی  دیگری  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  طالعی 
برای سرمایه گذاری  اطمینان خاطر  که مهمترین  این 
چیست؟  کند  ورود  دستجرد  به  تازه  خواهد  می  که 
یک  برای  خاطر  اطمینان  مهمترین  داشت:  اظهار 
ورود  دستجرد  شهر  به  خواهد  می  که  گذاری  سرمایه 
بخش  مسئولین  میان  نظیر  بی  و  خوب  همدلی  کند، 
با  مسئولین  همه  است؛  دستجرد  شهر  و  خلجستان 

بسیار  اتحاد  یک  دارای  محترم  جمعه  امام  محوریت 
شهر  در  ما  که  نیست  موضوعی  واقعا  و  هستند  خوبی 
های  دستگاه  همه  که  چرا  بخوریم  مشکل  به  دستجرد 

هستند. همدل  هم  با  رسان  خدمت 
بخشدار  بافرانی  آقای  مثال  برای  افزود:  وی 
خلجستان از همکاران قدیم بنده است و هیچ وقت در 
با همدلی هم،  بلکه  نداریم  و  نداشتیم  زاویه  مقابل هم 
کمک کردیم خیلی از مشکالت حل شده است و هنوز 
توسعه  بحث  تا  کنیم  می  پیگیری  را  مسائل  خیلی  هم 

بیافتد. اتفاق  بیشتر  بخش 
شهردار دستجرد یادآور شد: البته برای توسعه بحث 
دفتر  دستجرد،  شهر  در  آن  تقویت  و  گذاری  سرمایه 
اندازی  راه  دستجرد  شهر  در  را  گذاری  سرمایه  جذب 
کردیم که مشاوران خوبی در این دفتر مباحث را بررسی 
های  بسته  زودی  به  امیدواریم  همچنین  کنند؛  می 
کنیم  رسانی  اطالع  و  تهیه  را  دستجرد  گذاری  سرمایه 
تا اگر سرمایه گذاری می خواهد به بحث شهر دستجرد 
ورود کند، با کمترین بررسی و زحمت، نقاط مورد عالقه 

بشناسد. را  برای سرمایه گذاری  خود 
و  ساخت  و  دستجرد  شهر  مسکن  موضوعات 

غیرمجاز سازهای 
وی در بخش دیگری از سخنان خود کمبود مسکن 
با  گفت:  و  کرد  عنوان  دستجرد  شهر  در  معضل  یک  را 
تصمیماتی که در مجموعه مسئوالن بخش خلجستان و 
شهر دستجرد گرفته شده و با پیگیری هایی که از اداره 
سال  از  شهرداری  که  هایی  تفکیک  و  شهرسازی  و  راه 
تا  است  شده  این  بر  قرار  داده،  انجام  کنون  تا  گذشته 
مشکل انشعابات زمین هایی که برای سکونت مناسب 
امکان  نهایت  در  تا  شود  حل  شدند  داده  تشخیص 

فراهم شود. آن ها  سکونت در 
داریم  اعتقاد  که  این  بیان  با  دستجرد  شهردار 
به  باید  ویژه شهرسازی  به  و  موضوعات مختلف شهری 
صورت ریشه ای حل شود، گفت: در بحث شهرسازی 
حال  در  را  اس(  آی  )جی  هوایی  برداری  نقشه  بحث 
و  امالک  ممیزی  بحث  باید  همچنین  هستیم؛  انجام 
اختصاص  دستجرد  شهر  امالک  کل  به  نوسازی  کد 
الشکل  متحد  های  پالک  راستا  همین  در  شود؛  داده 
در سطح شهر دستجرد در هفته های آتی نصب خواهد 

. شد
وی با بیان این که در بحث موضوعاتی که در حوزه 
کرد،  خواهیم  توجه  آن  به  ما  هست  نیاز  شهرسازی 
خاطرنشان کرد: بحث ساخت و سازهای غیر مجاز را به 
جد مقابله می کنیم و در همین راستا یک واحد پلیس 
تمام  رصد  و  شده  ایجاد  ما  حضور  از  بعد  ساختمان 
ساخت و سازها در شهر دستجرد و نظارت مستمر را در 

دارد. کار  دستور 
شهر  در  که  دیگری  مشکل  که  این  بیان  با  طالعی 
مالکیت  سند  و  اسناد  داشتن  عدم  هست،  دستجرد 
است برای واحدهای مسکونی و اقامتی این شهر است، 
رواج  جا  این  در  خواری  زمین  خیلی  متأسفانه  گفت: 
دارد؛ البته تالش می کنیم جلوگیری کنیم و با حمایت 
و پیگیری قوه قضائیه و نیروی انتظامی، از این موضوع 
جلوگیری کردیم؛ و در ادامه هم تالش می کنیم منابع 

یا شهرداری قرار گیرد. یا در اختیار دولت  مالی 
جدول  اینکه  به  اشاره  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
گذاری های سطح شهر دستجرد همگی نیاز به تعویض 
دارند، گفت: اگرچه بودجه ای که برای شهرداری داریم 
و  بعنوان شهردار  بنده  که  این  دلیل  به  و  است  محدود 
مجموعه جدید مدیریت شهری آخر سال گذشته کار را 
به دست گرفتیم، نتوانستیم این بودجه را ارتقاء دهیم، 
اما در سال ۱۴۰۱ در نظر داریم هم منابع دولتی را برای 
اضافه شدن بودجه پیگیری کینم تا بیاید و پروژه های 
کار  خودمان  داخلی  منابع  از  هم  شود؛  انجام  عمرانی 
سازی و اضافه خواهیم کرد تا انشاا… شاهد رشد کلی 
بسیاری  نهایت  در  و  باشیم  دستجرد  شهرداری  بودجه 
از پروژه های عمرانی که شاید سال ها باقی مانده را به 

برسانیم. سرانجام 
الحاق ۴ روستا به شهر دستجرد نیازمند مصوبه 

وزارت کشور و استانداری
و  خبری  نشست  این  ادامه  در  دستجرد  شهردار 
که  این  بر  مبنی  خبرنگاران  از  یکی  سؤال  به  پاسخ  در 
محدود شهر دستجرد از کجا تا کجاست؟ اظهار داشت: 
میدانک جز محدوده شهری دستجرد محسوب می  از 
را  شهر  تفصیلی  طرح  بازنگری  موضوع  بحث  اما  شود 
محدوده  هم  شود  انجام  اگر  که  داریم  کار  دستور  در 
که  مناطقی  از  و هم خیلی  کند  پیدا می  افزایش  شهر 
ارائه می دهیم و محدوده قانونی ما نیست  ما خدمات 

شوند. می  الحاق 
وی افزود: خیلی افراد درخواست دارند که ما بعنوان 
طینوج،  گیو،  روستاهای  تا  کنیم  پیگیری  شهرداری 
شهر  با  همجواری  واقعا  که  منصورآباد  و  آباد  عیسی 
وزارت  اگر  الحاق شوند؛ که  به شهر دستجرد  دستجرد 
دستجرد  شهر  به  کنند،  موافقت  استانداری  و  کشور 

شوند. می  الحاق 
طالعی گفت: در حال حاضر محدوده شهر دستجرد، 
۲۸۰ هکتار هست و حریم شهر حدود ۶۰۰ هکتار؛ که 
ما تصمیم داریم با پیگیری هایی که از معاونت عمرانی 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و  قم  استانداری 
ضرورت  داشت،  خواهیم  که  آتی  جلسات  و  داشتیم 
مطرح  بیشتر  را  دستجرد  شهر  به  روستا   ۴ این  الحاق 
بتوانیم نسبت به خدات بهتر نسبت  تا در نهایت  کنیم 
به افرادی که در آنجا سکونت دارند و همچنین در بحث 
با این کار محدود  ارائه خدمات کنیم؛  ساخت و سازها 
توان  می  و  یافت  خواهد  توسعه  هم  دستجرد  شهری 

تا حد زیادی حل کرد. را  مشکل مسکن 
وضعیت مسکن ملی دستجرد

مورد  در  دیگری  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  هم  دستجرد  شهر  در  ملی  مسکن  وضعیت 
شهر  در  نامی  ثبت   ۲۰۰ مسکن  ملی  اقدام  بحث  در 
و  راه  کل  اداره  که  هستیم  پیگیر  که  داشتیم  دستجرد 
دستجرد  شهر  از  ای  محدوده  در  و  بیاید  شهرسازی 

دهد. تحویل  و  بسازد 
نباید  ما  معتقدم  البته  افزود:  دستجرد  شهردار 
کنیم  سعی  باید  بلکه  بکشیم  یدک  را  شهر  اسم  فقط 
استانداردهای الزم یک شهر واقعی را داشته باشیم و ما 
تالش داریم دستجرد به استانداردهای کافی یک شهر 
واقعی برسد و درنهایت نیازهایی که در سطح یک شهر 

شود. برآورده  مردم  برای  دارد  وجود 
دستجرد  شهر  ملی  مسکن  البته  افزود:  وی 
به  شده  واگذار  که  بوده  هایی  زمین  و  شده  جانمایی 
راه و شهرسازی استان؛ و قبال بنیاد مسکن در خیابان 
مجموع  در  است؛  داشته  سازهایی  و  ساخت  کلهری 
گفته  به  که  داشتیم  ملی  برای مسکن  نامی  ثبت   ۲۰۰
باید  آقای صادقی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، 
واگذاری  استحقاق  نفر  چند  ببینیم  تا  شود  پاالیش 
واحدها  ایجاد  برای  تصمیم  نهایت  در  و  دارند  مسکن 
از  که  چرا  نداریم  زمین  کمبود  مشکل  هم  ما  بگیریم؛ 
نشده  انجام  که  بودند  داده  تخصیص  واحد  هزار  قبل 

است.
سایه  در  رسد  می  نظر  به  کرد:  تصریح  طالعی 
آنچنان  تابعه  شهرهای  قم،  شهر  به  مطلوب  رسیدگی 
که  طلبد  می  لذا  و  نیستند  توجه  مورد  و شاید  باید  که 
به  را  استان  منابع  و  امکانات  برخی  استان،  مسئولین 
شهرهای  این  هم  تا  کرده  هدایت  کوچک  شهرهای 
کوچک توسعه پیدا کند و هم مشکالت داخل شهر قم 

شود. حل  بهتر 
افزود: اگر امکانات بیشتری به سمت شهرهای  وی 
کوچک استان قم روانه شود و برای مثال بحث مسکن 
در این شهرهای کوچک رونق بگیرد، شهروندان استان 
قم با قیمت پایین تر از خود شهر قم میتوانند صاحب 

مسکن شوند و زندگی بهتری داشته باشند.
گلستان  منطقه  های  زمین  مشکل  شدن  حل 

دستجرد شهر 
در  دیگری  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
خصوص زمین های منطقه گلستان شهر دستجرد هم 
که  جلساتی  و  شده  انجام  که  هایی  پیگیری  با  گفت: 
جمعه  امام  با  که  هم  جلساتی  و  بود  مسکن  وزارت  در 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  صادقی  آقای  خدمت 
قم بودیم، به صورت مفصل این موضوع مهم را پیگیری 
کردیم؛ دو راه پیشنهاد دادند که انشاالله ظرف دو ماه 
آتی مشکل این زمین ها حل شده است؛ قرار شد یا از 
یا  شود؛  اقدام  مسکن  ملی  جهش  مدل  همین  طریق 
بنیاد مسکن یا خود اداره راه و شهرسازی قیمت منطقه 
ای از کسانی که آخرین تغییرات بنام شان شده دریافت 
کنند و در نهایت اسنادش را هم واگذار کنند به کسانی 
زمین  مشکل  شدن  حل  البته  اند؛  کرده  خریداری  که 
ها  آن  که  را می طلبد  های گلستان، همراهی کسانی 
هم  ما  و  کنند  کمک  باید  آنان  اند؛  کرده  خریداری  را 
بعنوان شهرداری دستجرد قول می دهیم ظرف مدت 
صدور  و  انشعابات  برای  اسناد،  انتقال  از  بعد  کوتاهی 

آنها اقدام کنیم. پروانه ساخت و ساز 
بودجه شهرداری دستجرد در سال ۱۴۰۱

به سؤالی در مورد میزان  پاسخ  شهردار دستجرد در 
بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری دستجرد و مقایسه آن با 
سال قبل هم گفت: بودجه امسال شهرداری دستجرد، 
۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوب شد که طبق 
برآوردهای ما رشدش به دو برابر می رسد و سال گذشته 
هم ۸میلیارد تومان بود که تا پایان سال به ۱۲ میلیارد و 

۸۰۰ میلیون تومان رسید.
خصوص  در  دیگری  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
برای  دستجرد  شهری  مدیریت  مجموعه  های  الویت 
بام  پاک  عنوان  تحت  ای  مجموعه  گفت:   ۱۴۰۱ سال 
یک  داخل  پارک  یک  که  دارد  وجود  دستجرد  شهر  در 
تپه جانمایی شده است؛ تکمیل این بوستان را در نظر 
داریم و البته المان شهدای خاصی هم که از آن صحبت 

بام جانمایی می شود. پاک  شد، داخل همین 
اولویت دیگر شهرداری دستجرد  طالعی گفت: یک 
برای خدمت رسانی در سال ۱۴۰۱، توسعه خیابان ها و 

آسفالت کردن بیشتر خیابان های دستجرد است.
واگذاری بولوار اصلی دستجرد به شهرداری

وی افزود: همچنین بلوار اصلی دستجرد مورد بحث 
ماست و جلساتی در این باره با اداره کل راه و شهرسازی 
استان قم داشتیم و قرار شد درخواستی ارائه دهیم تا 
این بلوار که طول آن ۳ تا ۵ کیلومتر بوده و هم اکنون در 
اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قم است و شهر 
خود  به  کرده،  تقسیم  جاده  قسمت  دو  به  را  دستجرد 
حالت  به  کمربندی  حالت  از  و  شود  واگذار  شهرداری 
خیابان شهر دستجرد تغییر پیدا کند؛ قرار شد اگر این 
میدان  یک  شود،  واگذار  دستجرد  شهرداری  به  بلوار 
شهری  استانداردهای  و  شده  احداث  بلوار  این  وسط 

برای آن تعریف شود.
شهردار دستجرد یادآور شد: متأسفانه اکنون شرایط 
سمت  یک  از  که  مسافران  از  بسیاری  که  است  طوری 
دیگر  سوی  از  و  شوند  می  وارد  دستجرد  اصلی  بلوار 
ادامه می دهند، حتی  به مسافرت خود  و  خارج شده 
او  ندارند  دستجرد  شهر  در  ای  دقیقه  چند  توقف  یک 
به  بلوار  این  واگذاری  با  تا  داریم  دلیل تالش  به همین 
مطلوب  استانداردهای  تعریف  و  دستجرد  شهرداری 
کوتاه  توقف هرچند  تا  کنیم  را مجاب  آن، مسافران  در 
رشد  باعث  کار  این  با  و  باشند  داشته  دستجرد  در 
توریستی  این شهر  در  توسعه گردشگری  و  اشتغالزایی 

► باشیم.   

»مهندس طالعی« شهردار دستجرد در گفت وگو با خبرنگاران مطرح کرد: 

● »دستجرد« در استان قم بهترین نقطه برای سرمایه گذاری گردشگری است  ●
کتاب جامع شهدای دستجرد تدوین می شود
پیگیری برای الحاق ۴ روستا به شهر دستجرد

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹87   
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گزارشی  در  فوتبال  جهانی  فدراسیون  سایت       ◄
جام  به  تا  پرداخت  ایران  فوتبال  تحوالت  سیر  به  ویژه 
جهانی 2022 قطر رسید که تیم ملی رویای صعود به 

دارد. حذفی  مرحله 
در  امروز  فوتبال)فیفا(  جهانی  فدراسیون  سایت 
جام  در  ایران  ملی  تیم  حضور  سیر  از  مفصل  گزارشی 
اروپا  جهانی و ستاره های مطرحش در فوتبال آسیا و 

برسد. قطر   2022 جهانی  جام  به  تا  پرداخت 
طارمی  مهدی  و  آزمون  »سردار  تیتر  با  فیفا  سایت 
را  خود  گزارش  اندازد«  می  رویاپردازی  به  را  ایرانیان 

کرد. تنظیم 
زمینه  این  در  فوتبال  جهانی  فدراسیون  سایت 
آسیا  فوتبال  برتر  قدرت  اینکه  از  پس  نوشت:ایران 
به لطف نسل  اواسط دهه 90  بود، در  در دهه 1970 
بازی  برای  این منطقه  بازیکنان  برای  را  راه  طالیی که 

رسید. اوج  به  دوباره  کرد،  هموار  اروپا  در 
علی دایی و کریم باقری به لطف عملکرد فوق العاده 
باشگاه  توجه   1996 آسیا  ملت های  جام  در  خود 
جایی  کردند،  جلب  خود  به  را  بیله فلد  آرمینیا  آلمانی 
بوندسلیگا  در  که  هستند  ایرانی هایی  اولین  آنها  که 
بازی می کردند. خداداد عزیزی خیلی زود پس از آنها 
نظر می رسید  به  زیرا  پیوست،  کلن  بازیکنان  به جمع 
آلمان منبع جدیدی از استعدادهای فوتبالی را کشف 

است. کرده 
 1998 جهانی  جام  در  ایران  قدرتمند  نمایش 
ایرانی  بازیکنان  افزایش اعتبار و جایگاه  فرانسه باعث 
انتقال مهدی مهدوی کیا به هامبورگ  با  شد. این امر 
منعکس شد، جایی که او هشت فصل موفق را سپری 

تبدیل  آلمانی  باشگاه  های  اسطوره  از  یکی  به  و  کرد 
شد. در زمان آغاز جام ملت های آسیا 2000، 6 ایرانی 
قبلی  دوره  در  که  حالی  در  می کردند،  بازی  اروپا  در 

بود. نفر  یک  تنها  قاره ای  مسابقات 
ایران، مهاجم  نام آن نسل طالیی فوتبال  بزرگترین 
استعداد  با  تیرانداز  این  است.  دایی  علی  ای  افسانه 
توانست 109 گل بین المللی به ثمر برساند، رکوردی 
که او به مدت 15 سال حفظ کرد تا اینکه اخیرا توسط 
کریستیانو رونالدو پرتغالی شکسته شد. حاال با گذشت 
17 سال از آویختن کفش های دایی، لیگ های بزرگ 
ایرانی  استعدادهای  از  جدیدی  موج  شاهد  اروپایی 

. هستند
نگاهی گذرا به ترکیب اصلی تیم ملی در بازی های 
اروپا  در  آنها  از  نیمی  حدود  که  می کند  تأیید  اخیر 
کشورهای  یا  ایران  لیگ  در  بقیه  و  می کنند  بازی 
این  دارند.  حضور  امارات  و  قطر  مانند  همسایه 
نشان دهنده ارزش بازیکنان برتر ایرانی و ارزشی است 
تا  گرفته  پرتغال  و  انگلیس  از  اروپایی  باشگاه های  که 

می دهند. آن ها  به  هلند  و  آلمان 
نیست.  ایران  نوظهور  ستاره  دو  از  بهتر  هیچکس 
نشان  را  موضوع  این  آزمون،  سردار  و  طارمی  مهدی 
گروهی  مرحله  حریفان  که  نماند  ناگفته  دهند.  می 
ایران در جام جهانی 2022 قطر - انگلیس، آمریکا و 
یک تیم اروپایی که هنوز مشخص نیست - باید برنامه 
ریزی خود را برای مهار این دو ستاره طرح ریزی کنند.

الیه  منتهی  در  گنبدکاووس  شهرستان  در  آزمون 
ترکمنستان  مرز  به  نزدیک  بسیار  کشور،  شرق  شمال 
شمال  سمت  به  همچنان  آزمون  آنجا،  از  آمد.  دنیا  به 

به  بود  نوجوان  یک  هنوز  که  حالی  در  و  کرد  حرکت 
در  بازی  فرصت  و  پیوست  روسیه  کازان  روبین  باشگاه 
ستارگان  این  ای  حرفه  دوران  داد.  دست  از  را  ایران 
و  شدند  متولد  هم  از  جدای  شهر  دو  که  ایرانی 
مسیرهای کامال متفاوتی را طی کردند تا اینکه هر دو 

رسیدند. خود  فوتبالی  سفرهای  اوج  به 
برتر  لیگ  در  رقابت  سال  هشت  از  پس  آزمون 
روسیه، جایی که 85 گل به ثمر رساند، بهترین گلزن 
 21/2020 فصل  بازیکن  بهترین  و   20/2019 فصل 
اوایل سال میالدی جدید  نهایت  در  روسیه شد،  لیگ 

شد. بایرلورکوزن  راهی 
مهاجمان  بهترین  از  یکی  ساله   27 بازیکن  این 
بار   10 که  بود  قطر   2022 جهانی  جام  مقدماتی 
به  گلزنی  جمله  از  گل   6 با  همچنین  او  کرد.  گلزنی 
بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید، بهترین گلزن ایرانی در 

آید. می  شمار  به  اروپا  قهرمانان  لیگ 
بوشهر در ساحل خلیج  مقابل، طارمی در شهر  در 
به   2018 سال  تا  و  آمد  دنیا  به  ایران  غرب  در  فارس 
طور انحصاری در لیگ فوتبال ایران بازی می کرد. در 
آن زمان او 26 ساله بود و رویای بازی در اروپا بیش از 

به نظر می رسید. پیش دور 
زادگاهش  تیم  از   2014 در سال  که طارمی  زمانی 
ترین  موفق  از  یکی  پرسپولیس  به  بوشهر  ایرانجوان 
این  بر  بسیاری  کرد،  مکان  نقل  ایران  کشور  باشگاه 
حرفه  دوران  اوج  پرسپولیس  در  حضور  که  بودند  باور 
چهار  حضور  دوران  در  او  بود.  خواهد  مهاجم  این  ای 
کرد  کمک  آنها  به  بار  اولین  برای  تهرانی  غول  با  ساله 
بار  دو  و  برسند  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  به  تا 

ایران  برتر  لیگ  گلزن  بهترین  جایزه  کسب  به  موفق 
. شد

در سال 2018، طارمی سرانجام این شانس را پیدا 
کرد که به صورت حرفه ای در خارج از کشور بازی کند 
اسنایدر  وسلی  با  آنجا  در  و  پیوست  قطر  الغرافه  به  و 
این  او  به  سال،  یک  عرض  در  شد.  همبازی  هلندی 
فوتبال  وارد  پرتغال  آوه  ریو  تیم  با  تا  شد  داده  فرصت 
اروپا شود. مهاجم جاه طلب همچنان به هدف باشگاه 
فصل  های  گل  تعداد  که  جایی  رسید،  می  جدیدش 
یعنی  پرتغال  فوتبال  غول  شد  باعث  گل   18 با  اول 

کند. را جذب  او  پورتو 
که  زمانی  رسیدیم،   2021 آوریل   13 به  سرعت  به 
تماشایی  برگردان  قیچی  ضربه  با  بوشهری  بازیکن 
یک  مرحله  در  چلسی  مقابل  خانه  از  خارج  در  خود 
فوتبال  داغ  بحث  اروپا،  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم 
جهان تبدیل شد. گل زیبای طارمی در مسابقات سال 
گذشته به عنوان بهترین گل فصل انتخاب شد و بعدًا 

شد. فیفا  پوشکاش  جایزه  دریافت  نامزد 
فوتبال ایران از دوران علی دایی تا به امروز سفری 
طوالنی را پشت سر گذاشته است. اما اکنون جمهوری 
اسالمی با جاه طلبی های بلند در صحنه بین المللی 
از خروج زودهنگام  جایگاه خوبی دارد. تیم ملی پس 
یک  با  تنها  که  جایی   ،2018 روسیه  جهانی  جام  از 
و  اسپانیا  یعنی   B گروه  برتر  تیم  دو  سر  پشت  امتیاز 
اولین  برای  است  مشتاق  داد،  پایان  کارش  به  پرتغال 
صعود  نهایی  هشتم  یک  مرحله  به  خود  تاریخ  در  بار 
و  آزمون  مانند  بازیکنانی  با  که  است  گاه  آ کاماًل  کند، 

► طارمی، هر چیزی ممکن است.   

◄     مهدوی کیا می گوید برای موفقیت 
حسرت  رسیدن  پایان  به  و  امید  ملی  تیم 
حمایت  باید  المپیک،  به  رسیدن  برای  ها 

بگیرد. و همکاری همه جانبه صورت 
حاشیه  در  ایران  امید  تیم  سرمربی 
پس  و  پنجشنبه  روز  که  تیم  این  اردوی 
گهر  گل  برابر  دوستانه  بازی  برگزاری  از 
گفت وگویی  رسید،  پایان  به  سیرجان 
داده  انجام  مردم"  و  "ورزش  برنامه  با  را 
لزوم  و  امید  تیم  وضعیت  درباره  آن  در  و 
این  برای  دوستانه  های  بازی  برگزاری 

است. کرده  صحبت  تیم 
مرور می کنیم: ادامه  در  را  این گفتگو 

* با بازیکنان زیر ۲۱ سال در مسابقات 
حاضر می شویم

هایش  صحبت  ابتدای  در  مهدوی کیا 
توضیح  امید  تیم  وضعیت  آخرین  درباره 
و  است  خوب  شرایط  شکر  را  خدا  داد: 
پشت  اردو  این  در  را  منظمی  تمرینات  ما 
که  سیاستی  به  توجه  با  ما  گذاشتیم.  سر 
بازیکنان  کردیم  سعی  دادیم،  خرج  به 
و  باشیم  داشته  اردو  در  را  سال   ۲۱ زیر 
در مسابقات  بازیکنان هم  با همین  تقریبا 
برای  بتوانیم  تا  می کنیم  پیدا  حضور  
مسابقات  و  المپیک  مقدماتی  مسابقات 

شویم. آماده  نهایی 
بزرگترین  تدارکاتی  بازی  نداشتن   *

است ما  مشکل 
تیم  برای  که  امکاناتی  درباره  سپس  او 
سخت  امکانات  گفت:  شده  فراهم  امید 

خیلی   زمین  ما  و  است  عالی  افزاری 
را  ها  برنامه  و  داریم  اختیار  در  خوبی 
ما،  مشکل  بزرگترین  اما  می بریم  پیش 
ما  متاسفانه  است؛  تدارکاتی  های  بازی 
سه  تاجیکستان  در  که  اول  دور  از  بعد 
دوستانه  مسابقه  هیچ  در  داشتیم،  بازی 

نکردیم. پیدا  حضور  بین المللی  و 
عنوان  به  آسیا  قهرمانی  مسابقات  به   *

می کنیم نگاه  تدارکاتی  بازی 
عدم  دلیل  مورد  در  امید  تیم  سرمربی 
برگزاری بازی های تدارکاتی توضیح داد: 
و تحوالت  تغییر  بخاطر  را  فیفادی  ما چند 

فدراسیون از دست دادیم و بعد از آن هم 
هماهنگ  را  ای  برنامه  هیچ  نتوانستیم 
بازی  داخلی  های  تیم  با  بیشتر  و  کنیم 

برای  بزرگ  مشکل  یک  قطعا  این  کردیم. 
استعداد  به  توجه  با  اما  است  ما  تیم 
این  می کنم  فکر  من  داریم،  که  هایی 
این  دارد.  باالیی  خیلی  پتانسیل  تیم 
سعی  ما  و  است  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
به  تدارکاتی  های  بازی  عنوان  به  داریم 
 ۲۱ بازیکنان  و  کنیم  نگاه  ها  بازی  این 
برای  را  خودمان  تا  بزنیم  محک  را  ساله 
کنیم.  آماده  المپیک  مقدماتی  مسابقات 
قرار است در مرداد و شهریور در یکی دو 
بتوانیم  ما  اگر  کنیم.  شرکت  هم  تورنمنت 
قطعا  باشیم،  داشته  بیشتری  های  بازی 

انجام  بزرگی  کارهای  می تواند  تیم  این 
. هد بد

همکاری  باید  ها  حسرت  پایان  برای   *

کنیم
تیم های  این مسئله که  او در خصوص 
همکاری  امید  تیم  با  معموال  برتری  لیگ 
مشکل  یک  این  کرد:  عنوان  نمی کنند 
متاسفانه  و  بوده  دوره ها  تمام  در  بزرگ 
برگزار  فیفادی  در  مسابقات  چون 
به  را  بازیکنان شان  ها  باشگاه  نمی شود، 
همین  به  نمی گذارند.  اختیار  در  راحتی 
دعوت  اردو  این  به  را  بازیکنانی  ما  دلیل 
تیم هایشان  در  ثابت  به صورت  کردیم که 
بازی نمی کنند و از این نظر شاید بتوانیم 
داشته  اختیار  در  را  بازیکنان  تر  راحت 
لیگ  برنامه ریزی  به  بستگی  ولی  باشیم 
تا  کنیم  تمام  زودتر  را  لیگ  اگر  دارد؛  هم 
ما بتوانیم قبل از مسابقات بازیکنان را در 
خواهد  بهتر  قطعا  باشیم،  داشته  اختیار 
تمام  در  که  است  بزرگی  چالش  این  بود. 
می خواهیم  اگر  اما  داشته  وجود  ها  دوره 
چهار  هم  باز  و  بدهیم  انجام  بزرگی  کار 
باید  نشود،  اضافه  حسرت  این  به  سال 
مقداری  باید  کنیم.  تعامل  و  همکاری 
باشیم  متفاوت  قبل  های  دوره  به  نسبت 

بدهیم. انجام  بزرگی  کار  بتوانیم  تا 
به حرف ها، عمل شود امیدواریم   *

مشکالت  به  واکنش  در  مهدوی کیا 
آیا  اینکه  و  امید  تیم  کادرفنی  قرارداد 
با  خیر  یا  دارد  مالی  دغدغه  امید  تیم 
همیشگی  مشکل  این  داد:  پاسخ  خنده 
به  مربوط  تنها  بحث  و  ماست  فوتبال 
سال  این  تمام  در  نمی شود.  امید  تیم 

وجود  مشکالت  این  ها  رده  همه  در  ها 
همه  در   تقریبا  مسئله  این  است.  داشته 
کارهای  روی  همه  و  است  شده  حل  دنیا 
تغییر  به  توجه  با  می کنند.  تمرکز  فنی 
فدراسیون  در  که  مشکالتی  و  تحوالت  و 
کشید  طول  مقداری  قرارداد  بحث  بود، 
مسئولین  و  شده  حل  مشکل  االن  اما 
باید  فوتبال  فدراسیون  و  المپیک  کمیته 
بتوانیم  ما  تا  بدهند  هم  دست  به  دست 
مسابقات  از  پیش  خوبی،  شرایط  با 
وارد  دغدغه  بدون  و  ببینیم  خوبی  تدارک 
خوب  ها  زدن  حرف  بشویم.  مسابقات 
صورت  چه  به  عمل  ببینیم  باید  و  است 
عمل  ها،  صحبت  تمام  به  انشاالله  است. 
در  بتوانیم  و  شویم  حمایت  ما  و  شود  هم 
کنیم. کسب  خوبی  نتایج  آینده  مسابقات 
باعث  همیشه  ملی  تیم  در  حضور   *

بود افتخار 
در  ایران  ملی  تیم  اسبق  بازیکن 
چهار  بین  در  گرفتن  قرار  به  واکنش 
راست  مدافعان  بهترین  پایانی  گزینه 
و  خوشحالی  باعث  گفت:  آسیا  تاریخ 
برای  افتخار  با  همیشه  من  است.  افتخار 
تالشم  تمام  و  کردم  بازی  ایران  ملی  تیم 
به  هم  خوبی  خیلی  دوران  و  کردم  را 
 ۲۰۱۰ تا   ۹۶ سال  از  دوستان مان  همراه 
فکر  اما  داشتیم  هم  بد  نتایج  ما  داشتیم. 
از  و  بود  ماندگار  خوب مان  نتایج  می کنم 
خیلی  و  است  افتخار  باعث  هم  نظر  این 

► خوشحالم.  

موسوی  شهره  بازداشت  با       ◄
طبق  فوتبال  فدراسیون  نایب رئیس 
اعضای  اکثریت  سوم  دو  قانون  اساسنامه 
رعایت  جلسه  تشکیل  برای  هیئت رئیسه 
این  سوی  از  جلسات  برگزاری  و  نمی شود 

است. روبه رو  اشکال  با  اعضا 
هیئت رئیسه  اعضای  ماه  بهمن   ۲۸  
موقت  عزل  به  رأی  فوتبال  فدراسیون 
و  داده اند  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
به عنوان  ماجدی  میرشاد  نهایت  در 
سرپرست فدراسیون انتخاب شد. در حال 
موسوی،  شهره  ماجدی،  میرشاد  حاضر 

احمدرضا براتی، مهرداد سراجی، احسان 
طهمورث  افشاریان،  خداداد  اصولی، 
فعلی  اعضای  رضاییان  بهرام  حیدری، 
هستند. فوتبال  فدراسیون  هیئت رئیسه 
اعضای  که  گذشته  سال  اواخر  در 
هیئت رئیسه تصمیم به عزل موقت عزیزی 
در  موسوی  شهره  بوده اند،  گرفته  خادم 
مکاتبات با AFC اعالم کرده بود که دو نفر 
انتصابی  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نواب  از 
هیئت رئیسه  در  آن ها  حضور  آیا  و  هستند 
کنفدراسیون  که  دارد  قانونی  وجاهت 
کرده  اعالم  پاسخ  در  هم  آسیا  فوتبال 

صورت  به  دوم  و  اول  نواب  »حضور  بود: 
به  توجه  با  است.«  اشکال  محل  انتصابی 
عزل  جلسه  در  نفر  دو  این  موضوع  این 
نداشته اند.  حضور  خادم  عزیزی  موقت 
موقت  عزل  برای  هیئت رئیسه  جلسه 
فدراسیون  رئیس  و  تشکیل  خادم  عزیزی 
جلسه  نهایت  در  کرد.  ترک  را  جلسه  هم 
هیئت رئیسه با حضور ۸ نفر از اعضا برگزار 

شد. داده  هم  موقت  عزل  به  رای  و 
 ۳۶ ماده  از  یک  بند  طبق  حاال 
به  که  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه 
هیئت  جلسات  شده  عنوان  صراحت 

اعضا  سوم  دو  اکثریت  حضور  با  رئیسه 
شهره  بازداشت  با  می کند  پیدا  رسمیت 
کرده  پیدا  پیچیده ای  شرایط  موسوی 
بازداشت  در  همچنان  موسوی  اگر  است. 
شرکت  جلسات  در  نتواند  و  ببرد  سر  به 
تشکیل  نمی تواند  هم  هیئت رئیسه  کند 
شرایط،  به  توجه  با  البته  دهد.  جلسه 
فدراسیون  مجمع  اعضای  سوی  از  باید 
تصمیم گیری،  رکن  باالترین  عنوان  به 
فدراسیون  مجمع  شود.  تکلیف  تعیین 
اما  می شود  برگزار  خردادماه   ۱۰ فوتبال 
برای  درخواست  زمان  اینکه  به  توجه  با 

هم  خرداد  مجمع  در  جلسه  صورت  طرح 
مجمع  این  در  نمی توانند  عماًل  گذشته 
فوتبال  فدراسیون  نایب رئیس  موضوع  به 
فعلی  وضعیت  نهایت  در  کنند.  رسیدگی 
موسوی،  بازداشت  با  می دهد  نشان 
فعاًل  نمی توانند  هم  هیئت رئیسه  اعضای 
حال  در  واقع  در  دهند.  جلسه  تشکیل 
امکان  رئیسه  هیئت  عضو   ۷ تنها  حاضر 
دارند؛  را  رئیسه  هیئت  جلسات  در  حضور 
اما برای رسمیت پیدا کردن جلسات، باید 
هیئت رئیسه  جلسات  در  عضو   ۸ حداقل 

► کنند.   پیدا  حضور 

گزارش فیفا از تیم ملی فوتبال

●  از قدرت فوتبال ایران با دایی و باقری تا رویاپردازی 
با آزمون و طارمی در جام جهانی  ●

مهدوی کیا: با فهرست جوانان به قهرمانی می رویم؛

●   تلسم نرفتن به المپیک شکسته می شود؟   ●

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از اکثریت افتاد

●   نجات دهندگان فوتبال در بن بست!   ●

کشتی گیر قمی در مسابقات 
آسیایی حضور می یابد

انتخابی  رقابت های  کیلوگرم   ۶۰ وزن  مسابقات  در  قمی  کشتی گیر 
و  رفت  تشک  روی  به  تهران  در  ایران  مردان  آلیش  کشتی  ملی  تیم 
را  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  جواز  پیاپی  پیروزی   3 کسب  با 

آورد. به دست 
به گزارش فارس، روح الله نعمتیان کشتی گیر قمی در مسابقات وزن 
ایران  مردان  آلیش  کشتی  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  کیلوگرم   ۶۰
در تهران به روی تشک رفت و با شکست حریفان و ۳ پیروزی متوالی 
توانست در لیست نهایی کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی برای 

اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا خود را جای دهد.
نعمتیان در دور اول حریفی از استان سمنان را با نتیجه ۶ بر صفر از 
پیش رو برداشت و در دومین دیدار خود آلیش کاری از استان گیالن 
شکست  با   ۱۰ بر   ۱۲ نتیجه  با  نفس گیر  و  حساس  مبارزه  یک  در  را 
استان  از  دیگری  با حریف  دور سوم  در  نعمتیان  رویاروی  بدرقه کرد، 
پایان  ۴ به سود وی به  ۶ بر  پایان  گیالن بود که نتیجه این کشتی در 

باشد. آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  ایران  نماینده  وی  تا  رسید 
۶۰ کیلوگرم روح الله نعمتیان،  این مسابقات در وزن  از استان قم در 
در وزن ۸۰ کیلوگرم اسالم شکوهی راد و در وزن ۱۰۰ کیلوگرم علی 

مربی حضور داشتند. به عنوان  نیز  و جواد عباسی  فیروزگاه 
ترتیب  بدین  ایران  آلیش  کشتی  ملی  تیم  کشتی گیران  نهایی  نفرات 

است:
در وزن ۶۰ کیلوگرم روح الله نعمتیان )قم(، در وزن ۷۰ کیلوگرم محمد 
سلیمی)سمنان(،  هادی  ۸۰کیلوگرم  وزن  در  )سمنان(،  زاده  نبی 
 ۱۰۰ وزن  در  زاده)گلستان(،  پهلوان  علیرضا  کیلوگرم   ۹۰ وزن  در 
کیلوگرم   ۱۰۰ مثبت  و  شمالی(  روایی)خراسان  عیسی  کیلوگرم 
مهر  آذر  رضا  حمید  و  ترابی  حبیب اله  نیز  و  عظیمی)فارس(  شادمان 
تیم  در  لیگ  قهرمان  عنوان  به  گرم  کیلو   ۱۰۰ مثبت  و   ۸۰ اوزان  در 

دارند. حضور  ملی 
سنتی  کشتی  یک  صورت  به  دور  بسیار  سال های  از  آلیش  کشتی 
لیتوانی،  ایران،  ازبکستان،  قرقیزستان،  جمله  از  کشورهایی  در 
ایران  در    و  بوده  ریشه  دارای  میانه  آسیای  کل،  در  و   … قزاقستان، 
غیره  و  مازندران  گلستان،  خراسان،  استان  جمله  از  مناطقی  در  نیز 

می باشد. دیرینه  آثار  دارای 
قوانین  و  شد  آغاز   ۱۹۹۰ سال  از  ورزش  این  بین المللی  فعالیت های 
مسابقات آن توسط بای آمان آرکین از قرقیزستان، عبدالکریم سودی 
لیتوانی  از  تاس  کنتا  ویلتا  ازبکستان،  از  عزیزوف  ناصر  ایران،  از 
بین المللی  مسابقات  دوره  اولین   ۱۹۹۵ سال  در  و  گردیده  تنظیم 
آلیش با قوانین متحدالشکل در کشور قرقیزستان در دوبخش مردان 

شد. برگزار  زنان  و 

انتخاب برترین های ورزش 
قم، موجب افزایش انگیزه ها 

خواهد شد

بهترین  انتخاب  فرایند  با چگونگی  رابطه  در  رئیس هیئت اسکیت قم 
ورزشی  مختلف  رشته های  اینکه  به  توجه  با  گفت:  استان  ورزشکاران 
در این رویداد حضور دارند، با توجه به تیمی و انفرادی بودن رشته ها 
انجام  بندی خاصی  برترین ها درجه  انتخاب  به  توان نسبت  و... می 

داد.
گفت وگو  در  قم،  استان  اسکیت  هیئت  رئیس  جلیلی،  حمیدرضا 
ورزشی  برترین های  انتخاب  جشنواره  برگزاری  با  رابطه  در  ایسنا  با 
استان قم عنوان کرد: مطمنا برگزاری این نوع مراسم ها باعث ایجاد 

شد. خواهد  مربیان  حتی  و  ورزشکاران  روحیه  افزایش  و  انگیزه 
استان  ورزشکاران  بهترین  انتخاب  فرایند  چگونگی  با  رابطه  در  وی 
این  در  ورزشی  مختلف  رشته های  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  قم، 
و...  رشته ها  بودن  انفرادی  و  تیمی  به  توجه  با  دارند،  حضور  رویداد 
انتخاب برترین ها درجه بندی خاصی انجام داد. به  می توان نسبت 
رئیس هیئت اسکیت استان قم در خصوص نقش حمایتی ارگان های 
و معنوی  مادی  بیان کرد: مطمنا حمایت های  زمینه  این  در  مختلف 
نقش بسزایی در هرچه بیشتر برگزار شدن این نوع مراسم ها خواهد 

داشت.
رونق شدن  پر  و  استمرار  در خصوص  مولفه  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
و  مربوطه  دستگاه ها  معنوی  و  مادی  های  حمایت  مراسم ها،  این 

است. الزم  بودجه  تزریق 

خبـر
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◄     اسالم ذوالقدرپور
آن  تهییج  و  تحریک  عمومی،  افکار 
یک  نیات  و  اهداف  به  دستیابی  برای 
بنیان های  از  می توان  را  سیاستگذاری 
ابتدای  از  عمومی  سیاستگذاری  اصلی 
بستر  از  خارج  حکمرانی  و  سیاست ورزی 
خانوادگی بشر قلمداد کرد که بخش مهمی 
بوده است.  نیرنگ استوار  و  بر فریب  آن  از 
تحریک و تهییج افکار عمومی برای حاکمان 
و سیاستگذاران به مانند یک چاقوی دو لبه 
سبب  می تواند  غفلت  صورت  در  که  است 
آسیب و بلکه مرگ دارنده و استفاده کننده 
حاکمان  و  سیاستگذاران  شود.  نیز  آن 
شهروندان  فریب  و  واقعیت ها  جعل  برای 
و  تهیه  به خصوص  افکار عمومی  از تحریک 
انتشار اخبار جعلی و دروغین بهره می برند 
تا ضمن غلیه بر مسائل، بحران های داخلی 
خود،  خارجی  و  داخلی  سیاسی  رقیبان  و 

کنند. تضمین  نیز  را  خود  بقای 
در  سیاستگذاران  برخی  دیگر  سوی  از 
جهان بیکران سیاستگذاری عمومی و غلبه 
اذهان،  بر  مجازی  فضای  و  مبهم  اخبار 
تغییر  و  واقعیت ها  وارونه سازی  در  سعی 
را  و...  مظلوم  و  ظالم  بد،  و  خوب  جای 
دارند. یکی از این سیاستگذاران و حاکمان 
برجسته در جعل واقعیت ها و تحریک افکار 
اردوغان  طیب  رجب  می توان  را  عمومی 
طی  که  دانست  ترکیه  در  ایشان  دولت  و 
و  کرده  حکمرانی  ترکیه  بر  اخیر  دهه  دو 
خاص  رسانه های  کمک  با  را  خود  جنایات 
عمومی  افکار  فریب  به  و  کرده  جعل  خود 

بوده اند. مشغول 
سیاستگذاری  و  رهبری  به  ترکیه  دولت 
مخرب ترین  اخیر  دهه  یک  طی  اردوغان 
و سیاست های  بوده  سیاستگذار منطقه ای 
سبب  ایشان  گسترش گرایانه  و  تهاجمی 
منطقه  در  بزرگ  بحران های  ظهور  و  بروز 
و...  لیبی  یمن،  عراق،  سوریه،  ازجمله: 
شده و کشتار تعداد بیشماری از شهروندان 
است.  داشته  پی  در  را  کشورها  این 
ستیزه جویانه  و  تهاجمی  سیاستگذاری 
سخنان  این  بارز  مصداق  اردوغان  دولت 
ساکن  سوری  دینی  عالم  سعید"  "جودت 
ترکیه است که در یکی از مصاحبه هایش در 
که  کننده  مصاحبه  استدالل  این  به  پاسخ 
گرفتن  دست  به  جز  چاره ای  سوریه  مردم 
 You« :به صراحت می گوید ندارند،  سالح 
 :  Turks know nothing but weapons
نیستید  بلد  اسلحه  جز  چیزی  ترک ها  شما 

1 )نمی فهمید(.«
خبرگزاری  در  گذشته  هفته  چند  طی 
نیمه  و  رسمی  خبرگزاری  یک  که  آناتولی 
دولت  درصدی   49 سهم  با  ترکیه  دولتی 
جهانی  و  داخلی  فعالیت  حوزه  دارای  و 
سلسله  یک  شاهد  است،  ترکیه  برای 
ایران  علیه  دروغین  و  تند  بسیار  مقاالت 
منطقه  در  ایران  خارجی  سیاستگذاری  و 
بودیم که ایران را به عنوان یک جنگ افروز 
 ... و  یمن  عراق،  سوریه،  در  منطقه ای 

می کنند! معرفی 
رسانه  مخرب  رویکرد  این  همزمانی 
)آناتولی(  ترکیه  دولتی  نیمه  و  رسمی 
ایرانی  ضد  مواضع  و  سخنان  با  ایران  علیه 
توافق  علیه  به خصوص  اسرائیل  دولت 
سپاه  نام  احتمالی  خروج  و  تحریم ها  رفع 
سازمان های  دروغین  لیست  از  پاسداران 
یک  می توان  را  آمریکا  دولت  تروریستی 
ترکیه  دولت  و همدلی  همکاری، همسویی 
با دولت اسرائیل قلمداد کرد که بعد از سفر 
هرتزوگ  اسحاق  اسرائیل  جمهوری  رئیس 
با رجب طیب  و دیدار و گفت وگو  ترکیه  به 

است.  شده  رسمی تر  و  تندتر  اردوغان، 
این رویکر تهاجمی رسانه ای دولت ترکیه 
علیه ایران بر اساس چند مقاله منتشره در 
خبرگزاری آناتولی را می توان چنین تحلیل 

کرد:
یکم- متهم کردن ایران در جنگ و فجایع 
سوریه: خبرگزاری آناتولی با انتشار مقاله ای 
اسد  رژیم  کشتارهای  در  »ایران  عنوان:  با 
سپاه  و  ایران  صراحت  به  دارد«2  سهم 
پاسداران را به سرکوبی و کشتار شهروندان 

معترض سوریه ای متهم می کند! این مقاله 
 ... و  ایرانی  منتقدان  با جمع آوری سخنان 
سعی دارد تا تمام آنچه جنایات دولت بشار 
اسد علیه شهروندان سوری نامیده می شود 
و  دهد  نسب  پاسداران  سپاه  و  ایران  به  را 
سازمان های  ظهور  و  ایجاد  ماجرای  اصل 
النصره،  جبهه  داعش،  مانند  تروریستی 
احرار الشام، ارتش آزاد سوریه و... که پیامد 
گسترش گرای  و  تهاجمی  سیاستگذاری 

جنایات  اصلی  عامل  و  بوده  ترکیه  دولت 
کند.  پنهان  را  است  بوده  منطقه  و  سوریه 
مسئولین این خبرگزاری و نویسنده مقاله بر 
برخی موارد اصرار دارند تا مواضع متعادل 
به  را  از شهروندان سوری  ایران در حمایت 
اما  کنند  تعریف  سوریه  ملت  ضد  مواضع 
ترکیه  دولت  نقش  به  اشاره ای  هیچ  هرگز 
فجایع  در  اردوغان  طیب  رجب  شخص  و 
سازمان های  و  گروه ها  از  حمایت  با  سوریه 
ترویستی نمی کنند و فراموش کرده اند که 
دولت ترکیه طی یک دهه اخیر عامل اصلی 
همچنان  و  بوده  سوریه  در  کشتار  و  جنگ 
به کشتار مردم  نیز در شمال شرقی سوریه 

است. مشغول  کرد 
 )Sedat Peker(( پکر  سادات  اعتراف 
از  سال ها  که  ترکیه  مافیای  سران  از  یکی 
است،  بوده  اردوغان  حامیان  و  دوستان 
سازمان  و  ترکیه  دولت  که  می دهد  نشان 
اطالعات این کشور طی سال های 2013، 
2014 و ... به حمایت تسلیحاتی و نظامی 
سازمان های تروریستی مانند جبهه النصره 
و احرار الشام مشغول بوده و صدها کامیون 
گروه های  این  به  را  موشک  و  تسلیحات 

داده اند.3 تحویل  سوریه  در  تروریستی 
دولتی که خود از عامالن اصلی جنایات 
دولت  سرنگونی  پیگیر  و  سوریه  در  جنگی 
اراضی  تصرف  و  اشغال  سوریه،  قانونی 
سوریه است در یک فرافکنی به ایران حمله 
متهم  سوری  شهروندان  کشتار  در  را  آن  و 
آناتولی  خبرگزاری  مسئوالن  گویا  می کند. 
یک  طی  اردوغان  که  کرده اند  فراموش 
و  جنایتکار  گروه های  از  همواره  اخیر  دهه 
حمایت  سوریه  دولت  مقابل  در  تروریستی 

است!      کرده 
دوم- یمن و همکاری اردوغان با ائتالف 
آناتولی  خبرگزاری  آمریکایی:  و  عربی 
سپاه  و  ایران  علیه  فضاسازی  ادامه  در 
عنوان:  با  دیگر  مقاله ای  در  پاسداران 
در  انسانی  بحران  در  ایران  انگشت  »اثر 
در  ایران  راهبردی  سیاست  به  یمن«4 
حمایت  و  یمن  انصارالله  جنبش  حمایت 
بیگانگان  مقابل  در  یمنی  مظلومین  از 
را  پاسداران  سپاه  و  ایران  کند،  می  حمله 
معرفی  یمن  انسانی  فاجعه  و  بحران  عامل 
و  عربستان  نقش  به  این که  بدون  می کند، 
و  امریکایی  ائتالف عربی،  سایر دولت های 
اخوان  یعنی  ترکیه  دولت  وابستگان  حتی 
فجایع  و  بحران  در  یمن  شاخه  المسلیمن 

کند! اشاره ای  یمن  انسانی 
گویا این رسانه نیمه دولتی ترکیه فراموش 
شخص  و  ترکیه  دولت  که  است  کرده 
اردوغان یکی از حامیان اصلی فجایع یمن 

پشتیبانی  و  تهییج  تحریک،  در  و  هستند 
یمنی،  شهروندان  کشتار  در  عربستان  از 
رجب  که  آن گونه  داشته اند.  اساسی  نقش 
در  ترکیه  جمهوری  رئیس  اردوغان  طیب 
 24 فرانس  با  مصاحبه  در   1394 فروردین 
مدعی می شود که: »ما از مداخله عربستان 
ممکن  ترکیه  می کنیم.  حمایت  سعودی 
حمایت  شرایط،  تحوالت  اساس  بر  است 
اردوغان  بگیرد.«5  نظر  در  را  لجستیکی 

به  یک جانبه  صورتی  به  مصاحبه  این  در 
حمله  یمن  حوثی های  و  انصارالله  جنبش 
در  عربستان  از  حمایت  ضمن  و  کند  می 
کشتار مردم یمن، نیت خود از این سخنان 
ایران  منطقه ای  اقتدار  از  هراس  همان  که 

می دهد. نشان  نیز  را  است 
طریق  از  یمن  در  ترکیه  دخالت های 
ائتالف  به  نظامی  و  اطالعاتی  کمک های 
مخفی  کانون های  فعالیت  با  و  عربستان 
حمایت  تحت  که  یمن  المسلمین  اخوان 

دارد. ادامه  همچنان  هستند،  ترکیه 
برای  عراق  در  ترکیه  تالش های  سوم- 
ادامه  در  ترکیه  دولتی  رسانه  ایران:  حذف 
سپاه  و  ایران  علیه  تهاجمی  روند  همان 
»ایران،  عنوان:  با  دیگر  بار  پاسداران، 
بزرگ ترین مانع برقراری ثبات و استقرار در 
عراق«6 به نفرت پراکنی علیه ایران این بار 
در موضوع عراق می پردازد و ایران را مانع 

می کند.  معرفی  عراق  در  امنیت  و  ثبات 
به خصوص  سیاسی  سنگین  فشار 
شده،  وارد  اردوغان  دولت  بر  که  اقتصادی 
دولت  این  رسانه های  تا  است  شده  سبب 
برای تحریک و تهییج مسئولین و شهروندان 
بی پایه  اتهامات  طرح  به  ایران  علیه  عراقی 
این  در  چند  هر  شوند.  متوسل  ایران  علیه 
مقاله می توان درد اصلی این رسانه دولتی 
دولت  ناتوانی  و  شکست  همان  که  ترکیه 
عراق  در  مطلق  اقتصادی  نفوذ  در  ترکیه 
شدت  به  مقاله  این  کرد.  مشاهده  را  است 
محور  و  ایران  نظامی  نیروهای  و  ایران  به 
مقاومت حمله می کند و حتی در یک دروغ 
مردمی  جنبش های  سرکوب  مدعی  بزرگ 

است.  شده  ایران  توسط  عراق 
طی یک دهه اخیر بر همگان آشکار شده 
است که دولت اردوغان در چارچوب همان 
تهاجمی  و  گسترش گرا  سیاست  و  اندیشه 
عراق  بزرگ،  ترکیه  آرمان  تحقق  برای  خود 
حمالت  و  مداخالت  برای  میدانی  به  را 
خود بدل کرده و ضمن استقرار پایگاه های 
از  عراق،  خاک  نقاط  برخی  در  نظامی 
برخی  از  نیز  و  عراق  به  حمله  در  داعش 
با ماهیت  گروه ها و افراد تندرو و تروریست 
قومی و مذهبی به ویژه برادارن النجیفی که 
تروریسم  فتنه انگیزی  اصلی  مهره های  از 
ترکیه در عراق بودند7 حمایت و پشتیبانی 

است. داشته  کامل 
ترکیه  دولت  فتنه انگیزی  و  مداخالت 
فریب  سیاست  با  همواره  که  عراق  در 
به  است،  بوده  همراه  کردها  و  سنت  اهل 
دولت  خارجی  سیاستگذاری  اصلی  بخش 
اردوغان بدل شده که به بهانه های مختلف 
تمامیت ارضی عراق را نقض کرده و با ایجاد 

بیش از 50 پایگاه نهان و آشکار آن هم تنها 
در اقلیم کردستان عراق8، به فتنه انگیزی، 
نماید  اقدام  ثبات عراق  برهم زدن  و  آشوب 
ایران  راهبردی  منافع  و  ایران  به  بتواند  تا 
مسلط  کشور  این  بر  و  زده  آسیب  عراق  در 
رسانه  که  است  شرایطی  چنین  در  شوند. 
سیاست ها  تا  دارد  تالش  ترکیه  نیمه دولتی 
ایران  به  را  عراق  در  ترکیه  دولت  جنایات  و 

دهد.  نسبت 

دولتی  رسمی  خبرگزاری  اینکه 
یک  در  اردوغان  تبلیغاتی  بازوی  و  ترکیه 
مشکالت  تمام  مضحک  موضع گیری 
آن را  انسانی  فجایع  و  بحران ها  منطقه، 
متوجه سیاستگذاران ایران و بر عهده ایران 
بگذارد، یک فریب و دروغ بزرگ برای تطهیر 
نقش  که  می شود  محسوب  اردوغان  دولت 
اصلی و جنایتکار خود در تحوالت منطقه را 

است.  کرده  فراموش 
اعظم  سیاستگذار  و  ترکیه  دولت  نقش 
بحران ها  تنش ها،  در  اردوغان  طیب  رجب 
انکار  قابل  و فجایج یک دهه اخیر منطقه، 
بحران آفرین  سیاست های  نیست.  پنهان  و 
منطقه  مهم  مسائل  در  اردوغان  دولت 

مانند:
داخلی  امور  در  همیشگی  مداخله   -
عراق و حضور نظامی در بخش هایی از این 

ر کشو
ظهور  ایجاد،  از  پشتیانی  و  حمایت   -
مانند  تروریستی  سازمان های  تقویت  و 
داعش، جبهه النصره، احرار الشام و ... در 

... و  سوریه،  عراق، 
دولت های  سرنگونی  برای  تالش   -
به  منطقه  کشورهای  سایر  در  قانونی 

سوریه و  عراق  خصوص 
ابزار  با  تندرو  اسالم  از  حمایت   -
اخوان المسلیمن در کشورهای عربی مانند 

... و  مصر  یمن،  سوریه، 
و  نژادی  کشتار  سرکوبی،  برای  تالش   -
اقلیم  در  تروریسم  با  مبارزه  نام  به  مذهبی 
کردستان عراق و شمال شرقی سوریه و ...

- انسداد منابع آبی منطقه به خصوص با 
تهدید کشورهای  و  ایلیسو  بزرگ  ایجاد سد 
سوریه  عراق،  مانند  سد  این  دست  پایین 
یک  عنوان  به  آب  ابزار  با  ایران  حتی  و 
تحقق سیاست گسترش گرای  برای  اسلحه 

اردوغان 
و  ایران  دولت  دو  نقش  باشد  قرار  اگر 
برآورد  را  منطقه ای  بحران های  در  ترکیه 
متحدین  برخی  و  ترکیه  دولت  سهم  کنیم، 
مانند  آن  استبدادی  و  رنگانگ  ائتالف های 
عربستان،  قطر،  عربی،  متحده  امارات 
و  نقش  از  اروپایی  کشورهای  و  اسرائیل، 
بسیار  منطقه ای  بحران های  در  ایران  سهم 
و  جنایت  درصد   80 باالی  و  بوده  بشتر 
را  منطقه  در  اخیر  دهه  یک  کشتارهای 
و  تهاجمی  سیاستگذاری  پیامد  می توان 
اردوغان در منطقه قلمداد  گسترش گرایانه 

کرد.
جوانان  اقدامات  کردن  محکوم 
فلسطینی در حمله به شهروندان اسرائیلی 
کشتار  محکومیت  عدم  و  اردوغان  سوی  از 

توسط  اسرائیل  از سوی  فلسطینی  جوانان 
پرونده  بی نتیجه  کردن  مختومه  و  اردوغان 
ازجمله  می توان  را  خاشقچی  جمال  قتل 
از  بیش  همراهی  و  هماهنگی  جلوه های 
پیش اردوغان با اسرائیل و عربستان آن هم 
از  گریز  و  مالی  کمک های  دریافت  برای 

کرد.   محسوب  دولتش  سرنگونی 
ترکیه  دولت  رسانه ای  حمالت  همزمانی 
به ایران و سپاه پاسداران با گام نهایی توافق 
رفع تحریم های ایران به ویژه احتمال خروج 
نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های 
آمریکا  متحده  ایاالت  تحریم  و  تروریستی 
دولت  شدید  هراس  از  جلوه ای  می توان  را 
ایران  منطقه ای  اقتدار  تقویت  از  ترکیه 

برشمرد.
این گونه حمالت رسانه ای دولت ترکیه به 
ایران و سپاه پاسدارن را می توان پیامد سفر 
جمهوری  رئیس  هرتزوگ،  اسحاق  اخیر 
خاص  دیدارهای  و  ترکیه  به  اسرائیل 
ایشان با اردوغان و از سوی دیگر همراهی 
ائتالفی  فرآیندهای  برخی  با  ترکیه  دولت 
اسرائیل،  جلسه  و  ائتالف  مانند  منطقه ای 
آمریکا و چهار دولت عربی در نقب اسرائیل 
محسوب کرد که ترکیه از طریق رسانه های 
دولت های  این گونه  تحریک  حال  در  خود 
با  همراهی  به  تشویق  و  ایران  علیه  عربی 

است.   اسرائیل 
از  ترکیه  به خصوص  منطقه  کشورهای 
یک توافق خوب میان ایران و آمریکا هراس 
قدرت های  سایر  و  ترکیه  دولت  دارند. 
خود  تالش  تمام  اسرائیل  مانند  منطقه ای 
را برای تحریک و تهییج آمریکا و اروپا علیه 
سود  به  توافق  این  تا  بسته اند  بکار  ایران 
نظامی  نیروهای  حداقل  یا  نباشد  ایران 
پاسداران  سپاه  به ویژه  ایران  دفاعی  و 
همچنان مورد تحریم و تهدید غرب باشند. 
و  تحریم  در  ایرانی  دوستدار  ترکیه  دولت 
است،  عربی  محور  و  اروپا  آمریکا،  تهدید 
سیاستی که با توافق رفع تحریم های ایران 
و  عمیق  ترسی  و  شده  منجر  شکست  به 
شده  موجب  را  اردوغان  دولت  در  بنیادین 

است.
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هراس آنکارا از یک توافق خوب میان تهران و واشنگتن

●   تهاجم رسانه های دولتی ترکیه به ایران همزمان با حمله رسانه ای اسرائیل   ●
 هنـر یادگار نویسی روی 

ابنیه تاریخی!         

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
به  خود  از  نیک  نام  و  نویسی  یادگار  دانیم  می  که  همانطور 
به  آن  از  و  دارد  ویژه  جایگاه  یک  ما  فرهنگ  در  گذاردن  جای 
شود.  می  یاد  انگیز(  خاطره   ( نوستالژیک  عمل  یک  عنوان 
یا  باشد  ساله   400 درخت  یک  تنه  روی  کند  نمی  هم  فرقی 
تخت  های  ستون  و  ها  کتیبه  روی  یا  مدرسه  و  پارک  نیمکت 

شده  اشاره  نکته  این  به  نیز  ما  ادبیات  در  جمشید! 
»نام نیکی گر بماند زآدمی

به کزو ماند سرای زر نگار!«
 حتی در گذشته گاهی اوقات مادران خطاب به فرزندان می 
از  نشان  این  و  بکنند!«  سنگ  روی  را  اسمت  الهی   « گفتند: 
بوده  تر  طوالنی  زمان  مدت  برای  نام  حفظ  و  موضوع  اهمیت 
میراث  پایگاه  )مدیر  فدایی  حمید  استاد  وجود  این  با  است! 
هیچگونه  نوروز  ایام  در  اند  کرده  اشاره  جمشید(  تخت  جهانی 
نگرفته  تخت جمشید صورت  در محوطه  یادگارنویسی جدیدی 
و تاکنون گزارشی هم در این باره نداشتیم. همچنین نسبت به 
حضور آماری میانگین 23 هزار نفر گردشگر در روز در محوطه 
تخت جمشید )در ایام نوروز( بی توجهی چند نفر که به اشتباه 
به  نزدیک  درصدی  آماری  لحاظ  از  می شوند،  وارد  آثار  روی 
صفر است و بعضا گریز ناپذیر است. همین تعداد هم با اخطار 
از  بالفاصله  گردشگران  دیگر  اعتراض  با  حتی  و  آثار  مراقبین 

شده اند.  خارج  ممنوع  محدوده های 
قدمت  ابنیه  این  در  نویسی  یادگاری  که  بدانید  است  جالب 
تاریخی دارد و همین جناب فدایی یادگار نویسی را بی توجهی 
بعد  بودند:  فرموده  این خصوص  در  قباًل  داند،  گردشگران می 
که  ساسانی  دوره  اصلی  کتیبه های  جز  به  هخامنشی  دوره  از 
است  یادگاری نویسی  صورت  به  بقی  ما  است،  رستم  نقش  در 
درواقع  دارد.  ادامه  صفوی  و  قاجار  حتا  و  اسالمی  دوره  تا  که 
نیازمند  که  هستیم  رو  به  رو  نوشته ها  از  گسترده ای  طیف  با 
سال  دو  حدود  از  پروژه  این  هستند.  خوانش  و  ضبط  و  ثبت 
کاتالوگ هایی  بتوانیم  آن  تکمیل  با  امیدواریم  و  شده  آغاز  قبل 
آماده کنیم و برخی از این نوشته ها برای نخستین بار است که 
جمشید  تخت  درباره  بخصوص  و  می گیرند  قرار  خوانش  مورد 
می توانیم در جریان فراز و فرود های این مجموعه در دوره های 

بگیریم. قرار  تاریخی  مختلف 
به  زدن  تیشه  حال  در  خودمان  چگونه  فرمودید  مالحظه 
پیشنهاد  حال  ای  علی  هستیم؟!  کشور  ماندگار  هنرهای  ریشه 
ماندگار  و  بیننده  پر  و  فرهنگ  این  حفظ  جهت  به  گردد  می 
از  هایی  بخش  تاریخی،  ابنیه  در  ها  نوشته  یادگار  اصولی 
گرفته شوند  نظر  در  نویسی  یادگار  برای  تاریخی  مجموعه های 
بازدیدکنندگان  تا  سنگی  های  کتیبه  اطراف  یا  ها  ستون  مثل 
بدون دغدغه  و  راحتی  به  الخصوص سربازان محترم  عزیز علی 
قلم  توزیع  البته  کنند.  نمایی  هنر  واقع  در  و  نویسی  یادگار 
دستگاه  حتی  و  ماژیک  گیر،  غلط  الک  نظیر  مخصوص  های 
انتظار  مورد  نیز  رود  می  کار  به  قبر  سنگ  حکاکی  در  که  فرز 
و  نگاری«  »ابنیه  نام  با  دانشگاهی  رشته  یک  ایجاد  است. 
از  نامه«  نام »ابنیه  به  تالیف کتابی  گردآوری یادگار نوشته ها و 
فرهنگی  و  تاریخی  های  مکان  در  موجود  آثار  و  ها  نوشته  روی 
وانت  روی  شده  نوشته  اشعار  به  مربوط  که  نامه  ٌاتل  )همانند 
باال  و  فرهنگ  این  توسعه  باعث  باشد(  می  ها  کامیون  و  ها  بار 
ما  از  شد.  خواهد  تاریخی  های  مجموعه  فرهنگی  غنای  رفتن 

بود.... گفتن 

ر ـُ َتَلنگ

رای اصالحی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
نعمت  آقای  تقاضای  به  پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۵۷ مربوط  رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۵۴۳ 
اله عواطف رستمی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره فرعی از باقیمانده ۲۵۶۷/۱۰۶۸ اصلی 
که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۵۶۷/۱۰۶۸/۶۴۰۱ اصلی تبدیل شده واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم 

تحت بررسی است. 
رای اصالحی

با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: 
مورخ   ۴۱۷۷۸ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  )مالکیت  شامل  ضمیمه  مستندات  و  شده  ارائه  تقاضانامه  به  توجه  با 
احمد  سید  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  و  مترمربع   ۲۲۵۰ بمیزان  قم   ۴۶ دفترخانه   ۱۳۹۹/۵/۲۰
رضوی برقعی صفحه ۴۵۱ دفتر ۱۲۰ بمیزان ۳۲۰ مترمربع( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  منتخب ۴۲۳۱ 
- ۱۴۰۰/۳/۱۳ و پاسخ وضعیت ثبتی ۱۲۰۲۰ - ۱۴۰۰/۵/۵ که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی 
های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه ۱۱۷/۱۹۵۰۱/ص – 
۱۳۹۵/۷/۲۹  اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالکیت آقای نعمت اله 
عواطف رستمی به شناسنامه شماره ۳۸۰ کدملی ۵۷۱۸۹۴۹۵۹۱ صادره اراک فرزند نصرت اله در قسمتی از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۲۵۷۲/۶۲ مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده ۲۵۶۷/۱۰۶۸ اصلی 
که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۵۶۷/۱۰۶۸/۶۴۰۱ اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو 
قم تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )گویه و 

ثروت( )م الف  ۱۱۴۹۸( 
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴ از  فرعی   ۸۵۳ ثبتی  پالک  به  زمین  و  باغ  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید 
ثبت  جریان  در  و  باشد  می  عباس  فرزندان  غیره  و  هاشمی  ابوالقاسم  آقای  نام  به  کهک  ثبتی  حوزه  پنج 
مالک طبق  به درخواست  بنا  ۱۲ ظهر  الی  ۸/۳۰ صبح  از ساعت   ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ روز دوشنبه  در  است 
شد  خواهد  انجام  ملک  وقوع  محل  در   ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ مورخ   ۱۲۶/۱۴۰۱/۵۵۹ شماره  وارده  تقاضای 
لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به 
این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. هر یک از صاحبان 
مورد  ملک  مزبور،  قانون   ۱۵ ماده  برابر  نباشند  حاضر  مقرر  موقع  در  آنها  قانونی  نمایندگان  یا  امالک 
به  نسبت  مجاورین  اعتراضات  و  تحدید حدود خواهد شد  مجاورین  از طرف  اظهار شده  با حدود  گهی  آ
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک  که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون 
 ۸۶ ماده  برابر  و  شد  خواهد  پذیرفته  حدود  تحدید  جلسه  صورت  تنظیم  تاریخ  از  روز   ۳۰ تا  فقط  ثبت 
مدت  ظرف  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  میبایست  معترضین  ثبت،  قانون  اصالحی  نامه  آئین 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
تقدیم  عدم  گواهی  و  مراجعه  مربوط  دادگاه  به  تواند  می  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نمایند  تسلیم  اداره 
دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق 

)۱۵۱۵۱ ادامه خواهد داد./ ن )م الف  مقررات 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

سعید عبدالهی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲۲۹/۵۶۹۱ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش 
چهار  ثبت قم اراضی   جمکران – خیابان موعود – کوچه ۳ پالک ۲۳  که بنام احمد رضا حسینی  فرزند 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  ابوالقاسم  
امالک فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا 
بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۷۱۶ -  ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
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 
۲۰ 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   ۷۳/۲/۲۵

 )۱۵۱۱۶ ارائه نماید./ع )م الف  اداره  این  به  نیز  را  دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲5۹87   
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◄     مناسبات حوزه علمیه قم و نظام اداره کشور به یکی از موضوعات 
این  و  است  شده  تبدیل  قم  نخبگان  میان  در  اجتماعی  و  فکری  کالن 
مهم حتی موجب تأثیرات فراوان در رشد و توسعه شهر قم گردیده است 
آینده  که همزمان دارای فرصت های فراوان و چالش های ضمنی برای 

شهر و حوزه علمیه قم خواهد بود.
به باور کارشناسان مسائل شهری، موضوعات جاری در شهرها دارای 
ابعاد متنوع هستند که بررسی آنها نیازمند رویکرد میان رشته ای است.
انتظارات فراوان نظام اسالمی و دولت ها از حوزه علمیه قم عالوه بر 
شده  قم  دینی  شهر  و  حوزه  نهاد  تکاپوهای  به  دهی  شکل  موجب  آنکه 
منظر  این  از  است.  گذاشته  تأثیر  نیز  آن  توسعه  سوی  و  سمت  بر  است؛ 
مناسبات حوزه قم با نظام و دولت ها دارای پیوست های مرتبط شهری 

است. قم  اجتماعی  و 
و  مردم  انتظار  ایران  در  اسالمی  انقالب  از  بعد  دینی  نظام  برآمدن 
مسئوالن از حوزه علمیه قم به عنوان بزرگترین مرکز علوم دینی ایران را 
برای ساماندهی و پیشبرد امور، ده ها برابر ساخت. در این زمینه، شور 
منزلت  ارتقای  در  مشارکت  برای  قم  انقالبی  نخبگان  و  طالب  اراده  و 
و  فرهنگی  های  فعالیت  به  نیز  آن  دستاوردهای  از  صیانت  و  انقالب 

است. افزوده  قم  در  علمی 
استفاده  لزوم  بر  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رئیس  رابطه  این  در 
کشور  اداره  در  حوزه  عظیم  های  قابلیت  و  ها  ظرفیت  از  بیشتر  چه  هر 

است. کرده  تأکید 
و  با مدیر کل صدا  آتانی طی سخنانی در دیدار  دکتر عطاءاله رفیعی 
های  عرصه  در  علمیه  های  حوزه  امروز  داشت:  اظهار  قم  مرکز  سیمای 
این  از  بتوان  باید  که  است  متنوعی  و  باال  های  ظرفیت  دارای  مختلف، 

کرد. استفاده  کشور  اداره  برای  ها  قابلیت 
متعارف  علوم  بر  عالوه  است  الزم  سویی  از  افزود:  همچنین  وی 
اقتصاد،  مانند  هایی  رشته  چارچوب  در  اسالمی  های  دانش  حوزوی، 
های  سیاستگذاری  در  حکمرانی  مطالعات  و  مدیریت  حقوق،  سیاست، 

باشد. آفرین  نقش  کشور  کالن 
مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  اساس،  همین  بر  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی  پژوهشی  گروه  هفت  تشکیل  به  اقدام  جدید،  رویکرد  در 
مطالعات  حقوق،  اقتصاد،  حکمرانی،  بنیادین  مطالعات  اجتماعی، 

است. نموده  زیربنایی  و  تولیدی  و  مدیریتی  مطالعات  سیاسی، 
اسالمی  تحقیقات  مرکز  کرد:  خاطرنشان  همچنین  آتانی  رفیعی 
زمینه  در  حوزوی  اساتید  و  پژوهشگران  فکر  اتاق  عنوان  به  مجلس 
قانونگذاری، این آمادگی را دارد که در این عرصه به ایجاد یک گفتمان 

کند. مبادرت  رسانه،  عرصه  در  جدی 
عرصه  در  باید  علمیه  های  حوزه  که  باوریم  این  بر  ما  داد:  ادامه  وی 
برای  الزم  های  زمینه  بایست  می  لذا  و  باشند  اثرگذار  سیاستگذاری 
به  اساتید حوزوی در عرصه های مختلف  و  پژوهشگران  شنیدن سخنان 

شود. فراهم  قانونگذاری  حوزه  خصوص 
کنفرانس  برگزاری  از  همچنین  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
هفتم،  برنامه  گفت:  و  داد  خبر  فرهنگی  رویکرد  با  توسعه  هفتم  برنامه 
گذاری  ریل  و  قانونگذاری  سیاستگذاری،  سازی،  گفتمان  قدرت 
بگیرد  قرار  درستی  مسیر  در  برنامه  این  بخواهیم  اگر  و  دارد  را  مناسب 

باشد. مستحکم  فرهنگ  حوزه  در  ویژه  به  آن  پایه های  باید 
اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  است  ذکر  شایان 
با  کشور  اداره  نظام  رسمی  و  مند  سامان  ارتباط  سازوکارهای  از  یکی 

در  دیگری  پژوهشی  نهادهای  حوزه  این  در  و  است  قم  علمیه  حوزه 
فعالیت  مشغول  و  تأسیس  نیز  کشور  دیگر  قوای  طرف  از  قم  شهر  سطح 

. هستند
سه  قوای  به  قم  حوزه  پژوهشی  و  فکری  خدمات  حجم  متأسفانه 
نیست  شده  شناخته  مسئولین  از  بخشی  حتی  و  مردم  عموم  برای  گانه 
نگه  مکتوم  را  حوزه  زحمات  از  بسیاری  آنکه  بر  عالوه  مسئله  همین  و 
توسعه  از  حمایت  به  کشور  مسئولین  بیشتر  توجه  از  مانع  است  داشته 

است. شده  قم  پایدار 
اداره  نظام  به  قم  رسانی  خدمت  در  خللی  توجهی  کم  این  گرچه 
کشور بوجود نیاورده است اما توجه به این نکته اهمیت دارد که نگاه قم 
مقامات  برخی  نگاه  اما  است  ملی  غالبا  کشور،  مسائل  به  آن  نخبگان  و 
رسانی  خدمت  است.  شهرستانی  و  محلی  قم،  استان  و  شهر  مسائل  به 
طالب و روحانیون قم در حوادثی مانند سیل و زلزله در تمام نقاط کشور 

رود. به شمار می  آنان  ملی  نگاه  و  مندی  ای دغدغه  نمونه 
هم اندیشی  نشست  در  شنبه  شامگاه  جمهور،  رئیس  زمینه  همین  در 
را  علما  با  ارتباط  شخصًا  اینکه  بیان  با  روحانیون،  و  علما  از  جمعی  با 
در  کرده  تالش  دولت  است:  گفته  می داند،  دولت  برای  مغتنم  فرصتی 
نظرات  از  و  باشد  داشته  ارتباط  روحانیت  نهاد  و  علما  با  مختلف  سطوح 

بگیرد. بهره  آنان  مشورت های  و 
روحانیون  و  حوزه  از  خود  انتظار  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جنگ  امروز  گفت:  و  دانست  شده  انجام  اقدامات  از  صحیح  روایت  را 
 ۴۰ از مسیر  را  روایت مخدوش خود  دارد  و دشمن تالش  روایت هاست 
منصفانه ترین  و  بهترین  اما  بیندازد،  جا  مردم  ذهن  در  انقالب  ساله 
روایت در دسترس از آنچه در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
گذشته و مسیری که باید در ادامه طی کنیم، در بیانیه گام دوم انقالب 
این  که  کرده  اعالم  صراحتا  مردمی  دولت  و  است  شده  تبیین  اسالمی 

می داند. خود  برنامه های  و  اقدامات  تمام  مبنای  را  بیانیه 
به عنوان طلیعه قرن جدید هجری شمسی  آن  از  1401 که  در سال 
بازآرایی و  به  تا حوزه علمیه و شهر قم دست  یاد می شود شایسته است 
جهش  شاهد  تا  بزنند  کشور  قوای  با  خود  مناسبات  مؤثرسازی  و  تقویت 
روزافزون  کارآیی  نیز  و  قم  حوزه  اجتماعی  سرمایه  افزایش  در  چشمگیر 

► نظام اسالمی باشیم.     

»گویه« گزارش می دهد:

●  ضرورت بازآرایی مناسبات حوزه قم و نظام اداری کشور    ●


