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ایمن سازی محور 
پردیسان-کهک قم هفته 

آینده آغاز می شود
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 5

آگهی مزایده عمومی
از  برداری  بهره  واگذاری  و همزمان  فروش کد مرکز اسقاط خودروهای فرسوده 

5 سال به مدت  اسقاط  محوطه مرکز 
و  اسقاط خودرو های فرسوده  مرکز  به فروش کد  دارد نسبت  نظر  در  قم  سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اسناد  در  مندرج  شرایط  به  توجه  با  سال   5 مدت  به  اسقاط  مرکز  محوطه  از  برداری  بهره  واگذاری  همزمان 

نماید. واگذار  مزایده، 
به  مزایده   اسناد  و دریافت  از شرایط  توانند جهت اطالع  و حقوقی متقاضی می  کلیه اشخاص حقیقی   لذا 
مدیریت  ،سازمان  بهشتی  شهید  بیمارستان  روبروی  قم،  نشانی  به  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

نمایند. اقدام  قم  شهرداری  پسماند 
عمومی شرایط 

1 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت 1 ـ ضمانت نامه بانکی 2 ـ مطالبات بلوکه شده تاییده  3ـ 
  IR  770600520301101520177001   واریز وجه نقد به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا

می باشد.
2ـ سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

گهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 3ـ هزینه درج آ
4ـ سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط عمومی درج گردیده که می بایست توسط پیشنهاد 

دهندگان با قید جمله )قبول است( مهر و امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد.
5 ـ مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات از تاریخ  1401/03/07 لغایت 1401/03/19 می باشد.

6ـ محل تسلیم پیشنهادات: قم ـ بلوار امام موسی صدر ـ شهرداری مرکز ـ طبقه چهارم ـ اداره حراست حوزه 
خدمات شهری می باشد.

7 ـ جهت پاسخگویی به سواالت با کارشناس امور قراردادها با شماره تلفن  02536551810)داخلی 118( 
تماس حاصل فرمایید.

) نوبت اول () نوبت اول (

صفحه 6

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

حجت االسالم ذوالنوری؛ نماینده مردم قم در مجلس: حجت االسالم ذوالنوری؛ نماینده مردم قم در مجلس: 

حذف ارز ترجیحی مصوبه مجلس استحذف ارز ترجیحی مصوبه مجلس است
صفحه صفحه 22دولت سیزدهم سینه خود را برای رفع مشکالت کشور سپر کرده استدولت سیزدهم سینه خود را برای رفع مشکالت کشور سپر کرده است

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

در گفتگوی اختصاصی گویه با بیژن نوباوه و فاطمه مقصودی نمایندگان مجلس:

مشاوره درتحکیم بنیان خانواده 
تاثیر گذار است                         

صفحه 4

از نیمه خرداد ماه آغاز می شود؛ 

تعریض جاده مرگ با۶۰۰میلیارد تومان 
اعتبار در قم                             
صفحه 5

تلنگر - وحید حاج سعیدی 

 آموزش تابلو خوانی و ترک دنیا از نگاه 
مولوی!                             

صفحه 7

برگزاری جلسه هیئت مدیره سازمان قطار شهری قم؛

بررسی آخرین وضعیت مترو و
منوریل                        

صفحه 4

گزیـده خبـرها

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید کرد:

لزوم برنامه ریزی مدیران برای 
حفظ هویت شهر قم 

گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
و  هستیم  فرهنگ ها  تنوع  شاهد  قم،  مقدس  شهر  در  حاضر  حال  در 
آنچه مهم است برنامه ریزی در راستای حفظ هویت و تعلق خاطر به شهر 

است. قم  مقدس 
کاهش  در  شهری  مدیریت  نقش  قم  مهر  با  گفتگو  در  مالیی  مصطفی 
آسیب های  داشت:  اظهار  و  برشمرد  مهم  را  اجتماعی  آسیب های 
اجتماعی در واقع رفتاری بوده که بر خالف ارزش ها و هنجارهای جامعه 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رویکرد  و  هستیم  آن  وقوع  که شاهد  است 
دوره ششم در حقیقت شناسایی و تدوین نظام مسائل در این حوزه است.

تنوع  شاهد  قم،  مقدس  شهر  در  حاضر  حال  در  کرد:  ابراز  مالیی 
فرهنگ ها هستیم و آنچه مهم بوده برنامه ریزی در راستای حفظ هویت و 
تعلق خاطر به شهر مقدس قم است و باید توجه داشت که ضرورت رعایت 
برخی موضوعات فرهنگی همانند عفاف و حجاب در این شهر به دلیل 
دیگر است. از شهرهای  متفاوت  فرهنگی  و  مزیت های مذهبی، علمی 

بیان  با  و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم  رئیس کمیسیون فرهنگی 
اولویت های  به  توجه  از فعالیت های شورای شهر قم  این دوره  اینکه در 
فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد افزود: در راستای مدیریت 
اجتماعی  و  فرهنگی  نگاری  پیوست  به  توجه  اجتماعی  آسیب های 
ما  الحمدالله  که  باشد  عمل  مالک  می بایست  مختلف  پروژه های  در 
آن  شدن  اجرایی  پیگیر  و  مصوب  قم،  مقدس  شهر  اسالمی  شورای  در 

. هستیم
وی با اشاره به برخی از اقدامات فرهنگی در شهر قم یادآور شد: احداث 
خانه موزه شهدا، مراجع و هیأت ها، هنرمندان ازجمله برنامه های شورای 
اسالمی شهر قم از دوره پنجم تاکنون است که در این راستا بهره گیری از 

ظرفیت های مردمی ضرورت دارد.
اختصاص یافته  موزه ها،  خانه  تجهیز  و  توسعه  برای  تومان  میلیارد   15

ست ا
عنوان  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
کرد: در بودجه سال 1401 شهرداری قم مبلغ 15 میلیارد تومان به امر 
خانه  راه اندازی  که  است  تخصیص یافته  موزه ها،  خانه  تجهیز  و  توسعه 
موزه شهید فخری زاده در دستور کار است و اعتقاد داریم این اقدامات 
در راستای انتقال مفاهیم ارزشی و در جهت مقابله با تهاجمات فرهنگی 

مؤثر است.
حوزه های  در  تخصیص یافته  بودجه های  به  اشاره  با  ادامه  در  مالیی 
فرهنگی، ورزشی، هنری و مباحث قرآنی عنوان داشت: در بودجه سال 
جاری شهرداری قم 130 میلیارد تومان به صورت مستقیم به برنامه های 
مساجد  و  قرآنی  حوزه های  به  نیز  تومان  میلیارد   12 و  هنری  و  ورزشی 

است. اختصاص یافته  عرصه  این  در  فعال 
عضو شورای اسالمی شهر قم افزود: در سال جاری دو برنامه شاخص در 
شهر مقدس قم اجرایی می شود که گرامیداشت یکصدمین سال تأسیس 
حوزه علمیه قم و برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم از آن هاست که 

در این زمینه مدیریت شهری مشارکت خوبی خواهد داشت.

خبـر

لزوم تحول در 
روابط عمومی های قم

استان  از  دیگر  برخی  شاید  و  قم  در  عمومی  روابط  بزرگداشت  روز 
باشد  فعالیت  و  کارآمدی  و  تأثیر  یادآور  آنکه  از  بیش  کشور  های 
چند  و  تشریفات  مقداری  با  و  رمق  بی  و  معنا  کم  مناسبتی  به  تبدیل 
روز  در  و  است  ها شده  روابط عمومی  مدیران  از  تجلیل  و  گردهمآیی 

شد. برگزار  قم  در  برنامه  چند  هم  اردیبهشت   27
مناسبت  آن  با  مرتبط  افراد  از  باید  مناسبتی  هر  در  است  بدیهی 
چیز  هر  از  پیش  روزها  برخی  نامگذاری  اساسا  و  آید  عمل  به  تقدیر 
برای معرفی و ارج گذاری از زحمات جامعه ای است که آن مناسبت 

است. گشته  نامدار  آنان  تکاپوی  از 
نیم  از  بیش  ایران  در  عمومی  روابط  پیدایش  از  اینکه  به  توجه  با 
است.  مواجه  مختلفی  مسایل  با  عمومی  روابط  هنوز  می گذرد  قرن 
متاسفانه بررسی تاریخی این دانش در ایران نشان می دهد که به رغم 
وجود اندیشه ها و ایده های اصالح طلبانه برای توسعه آن، هیچ گونه 
اقدام عملی بنیادی در این زمینه صورت نگرفته است به همین دلیل 
برطرف  صرف  را  خود  وقت  بیشتر  عمومی ها  روابط  امروزه  که  است 

می کنند. خود  مشکالت  ساختن 
ها،  عمومی  روابط  بنیادین  های  چالش  از  یکی  رسد  می  نظر  به 
کامل  وابستگی  این  است.  سازمان  مدیریت  به  فراوان  وابستگی 
افزایش  سازمان  یک  روابط عمومی  در  را  مداری  مدیریت  خطر  گاه 
مدیریت  در  ای  رسانه  سواد  فقر  و  کمبود  دیگر  عبارت  به  می دهد. 
تنزل  ها  عمومی  روابط  به  نگاه  است  شده  موجب  ها  سازمان  برخی 
یابد و به عنوان واحدی برای ترویج شخصیت و موفقیت های مدیران 

شوند. تلقی  سازمان 
که  است  نهادی  جدید،  یا  علمی  تعاریف  در  عمومی  روابط  اما 
سازمان های  رشد  و  پیدایش  روند  در  و  دارد  تعلق  نوین  جوامع  به 
بیرونی،  و  درونی  محیط  با  سازمانها  میان  ارتباط  تسهیل  برای  نوین 
افکار عمومی،  از سازمان ،  تأثیرپذیر  و  تأثیرگذار  مخاطبان، گروه های 
با ایفای  رسانه ها و سازمانهای دیگر ایجاد شده است. روابط عمومی 
ارتباطات  حفظ  و  ایجاد  اطالع یابی،  و  اطالع رسانی  کارکردهای 
و  اعتماد  جلب  و  مخاطبان  و  سازمان  بین  متقابل  تفاهم  و  دوسویه 
شدن  همگام  برای  مدیریت  به  کمک  سازمان،  به  مخاطبان  مشارکت 
و  با سازمان  نگرش های مخاطبان  نزدیک کردن  تغییرات محیطی،  با 
به  مخاطبان  با  نگرش های سازمان  و  اقدامات  کردن  نزدیک  متقاباًل 
پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و 

می کند. کمک  آن  استراتژی های 
سطح  در  ها  عمومی  روابط  که  داشت  نظر  در  باید  زمینه  این  در 
محلی یا استانی عموما از دستیابی به شاخص های حرفه ای باز می 
یا دانش کافی  نیاز  به دلیل عدم  نه مدیران دستگاه ها  مانند چرا که 
از آن ها مطالبه می کنند و نه پاسخگو بودن به مردم رفتاری نهادینه 

است. استانی  و  در سطح محلی  شده 
ها  عمومی  روابط  بروزرسانی  و  اساسی  تحول  شاهد  اگر  رو  این  از 
و  اداری  نظام  کارآمدی  از  ای  تازه  مرحله  باشیم،  استان  سطح  در 

شد. خواهد  آغاز  قم  مردم  مندی  رضایت 

سرمقـالـه
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

توصیه های رفاهی و معیشتی آیت الله 
 نوری همدانی به مسئوالن؛

برای "گرانی ها" فکری کنید

خدمت  مردم  که  کرد  کاری  باید  اینکه  بیان  با  شیعیان  تقلید  مرجع 
محقق  زمانی  موضوع  این  گفت:  کنند،  احساس  را  مسئولین  رسانی 

شود. رفع  جامعه  در  گرانی  و  معیشتی  مشکالت  که  شود  می 
حجت االسالم  دیدار  در  نوری همدانی  آیت الله  تسنیم،  گزارش  به 
والمسلمین حاج صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه و برگزارکنندگان 
برگزار  له  معظم  دفتر  در  که  قم  در  روحانی  شهید  هزار   4 کنگره 
از  است؛  مختلف  رسالت های  دارای  روحانیت  داشت:  اظهار  شد، 
جهاد  خدمت رسانی،  نفس،  تهجد  بودن،   عالم  رسالت ها  این  جمله 
این  دارای  که  روحانی  است،  بودن  مردم  با  و  همراهی  و  شهادت  و 
و  بود  خواهند  او  دلباخته  و  عاشق  هم  همواره  مردم  باشد  ویژگی ها 

هستند. احترام  و  ارزش  او  برای 
مردم  که  کرد  کاری  باید  اینکه  بیان  با  شیعیان  تقلید  مرجع 
موضوع  این  کرد:  بیان  کنند،  احساس  را  مسئوالن  خدمت رسانی 
رفع  جامعه  در  گرانی  و  معیشتی  مشکالت  که  می شود  محقق  زمانی 

. د شو
وی تصریح کرد: باید با خدمت بیشتر کاری کرد گرانی ها رفع شود و 
جمهوری  نظام  مسئولین  نعمت  ولی  مردم  کنند،  رفاه  احساس  مردم 
اسالمی هستند  از این رو باید برای رفاه و رفع مشکالت معیشتی و به 

خصوص گرانی تالش کرد.
از  مردم  با  روحانیت  همراهی  کرد:  عنوان  نوری همدانی  آیت الله 
برای  و  بوده  مردم  با  روحانیت  است، هر جا  این قشر  موفقیت  اصول 
رفع مشکالت آنها در جامعه تالش کردند، مردم هم برای آنها احترام 

بودند. قائل 
خاطرنشان  مردم  و  روحانیت  میان  رابطه  تقویت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
کرد: خدمت به مردم موضوع مهم دیگری است که طالب نباید از آن 
غافل شوند، روز قیامت به علما پاداشی داده می شود اما به فردی که 
پاداش  بیشتر  باشد  کرده  مردم خدمت  به  و هم  باشد  داشته  علم  هم 

داده می شود.

حسینی بوشهری: تحول نظام بانکداری آرزوی
 40 ساله است

مراجع تقلید از وضعیت موجود 
گله مندند

بانک،  خاستگاه  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
کرده ایم  سعی  اسالمی  انقالب  از  بعد  اما  است  اسالمی  غیر  جوامع 
تغییر دهیم ولی همچنان  با احکام اسالم  را کمی بومی و مطابق  آن 
موجود  وضعیت  از  نیز  تقلید  مراجع  و  نرسیده ایم  نهایی  هدف  به 

. ند گله مند
عامل  مدیر  با  دیدار  در  بوشهری  حسینی  آیت الله  ایسنا،  گزارش  به 
و  انگیزه  با  بانک ها  کنونی  شرایط  در  اگر  گفت:  کارگران  رفاه  بانک 
جامعه  در  عدیده ای  مشکالت  شوند،  اداره  اسالمی  و  دینی  اهداف 

شد. خواهد  حل 
به  باید  بلکه  اقتصادی  بنگاه  یک  عنوان  به  نه  بانک  داد:  ادامه  وی 
کند.  فعالیت  جامعه  در  مردم  امورات  و  تولید  تسهیل  ابزار  عنوان 
پیوسته  انقالب گذشته است،  پیروزی  از  40 سال  از  بیش  اکنون که 

یابد. تحول  و  تغییر  بانکداری  مسئله  که  داشته ایم  آرزو 
بانکداری  نظام  در  جدید  تغییرات  لزوم  به  اشاره  با  حسینی بوشهری 
بعد  و  است  اسالمی  غیر  جوامع  بانک،  خاستگاه  شد:  یادآور  کشور 
از انقالب اسالمی سعی کرده ایم آن را کمی بومی و مطابق با احکام 
و مراجع  نهایی نرسیده ایم  به هدف  اما همچنان  تغییر دهیم؛  اسالم 

گله مندند. موجود  وضعیت  از  نیز  تقلید 
مسائل  برای  چارچوب سازی  لزوم  به  اشاره  با  قم  جمعه  امام 
داشته  چارچوب  باید  اسالمی  نظام  گفت:  اسالمی،  نظام  اقتصادی 
پویا سبب  اجتهاد  البته  است؛  علمیه  حوزه  وظیفه  آن  تنظیم  و  باشد 
در  می توان  اما  باشد؛  داشته  وجود  نیز  اختالف نظرهایی  تا  شده 
موارد اختالف با استفاده از نظرات مقام معظم رهبری از تشتت آراء 

کرد. آماده  سازی  پیاده  برای  را  واحدی  نظام  و  کرد  جلوگیری 
شما  اقدام  افزود:  کارگران،  رفاه  بانک  مدیرعامل  به  خطاب  وی 
نظام  در  اسالم  احکام  کردن  پیاده  برای  عملیاتی  سازی  الگو  در 
بانکداری، راه زیادی را در پیش رو دارد؛ اما رویکرد و نگاه شما، هم 
به خاطر تضاد  امیدبخش است؛ چرا که روحانیت  خداپسندانه و هم 
سؤال  مورد  پیوسته  اسالم،  احکام  برخی  با  بانکداری  نظام  وضعیت 

است. بوده  اتهام  و 

آغاز عملیات اجرایی 
ساخت 170 واحد مسکونی در 

استان قم

عملیات  استاندار  حضور  با  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحد   170 ساخت  اجرایی 

شد. آغاز  قم  استان  جمعیت  نفر  هزار  صد  از  کمتر  شهرهای 
جمعیت  تراکم  به  توجه  با  کرد:  بیان  صادقی  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
توسعه  سیاست  شهر،  این  بودن  پذیر  مهاجر  و  قم  کالن شهر  در 
مانند  استان  شهرهای  سایر  در  مسکن  و  راه  حوزه  زیرساخت های 
این  کار  دستور  در  شهرها  دیگر  و  قنوات  جعفریه،  دستجرد،  کهک، 

است. کل  اداره 
و معیشت، شاهد  و تسهیل سکونت  این سیاست  با اجرای  افزود:  وی 
توسعه و مهاجرت به این شهرها خواهیم بود که در ذیل ماموریت های 
این سازمان در حوزه ساخت راه ها و احداث واحدهای مسکونی، این 

اداره کل اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
صادقی توضیح داد: بر این اساس اراضی مورد نیاز و مطلوب و مناسب 
امروز  و  تامین  کهک  و  دستجرد  قنوات،  شهرهای  در  مسکن  ساخت 
مسکونی  واحد   170 ساخت  اجرایی  عملیات  قم،  استاندار  حضور  با 

شد. آغاز 
وی در خصوص جزییات توزیع این واحدها توضیح داد: در شهر کهک 
واحد،   10 جعفریه  شهر  در  و  واحد   60 قنوات  شهر  در  واحد،  یکصد 

امروز شروع شد. ها  آن.  اجرایی ساخت  عملیات 
فاز  کنندگان  نام  ثبت  میان  از  واحد   170 این  متقاضیان  گفت:  وی 
شرایط  احراز  و  پاالیش  فرآیند  از  بعد  که  بود  خواهند  شش  و  دو  یک، 

می شوند. داده  تخصیص  واحدها  این  به  چهارگانه، 
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اظهار کرد: زمان تقریبی و حدودی 
ساخت این واحدها، سه ساله است که البته نحوه ساخت و ساز آن با 
کیفیت و با رعایت استانداردها و ضوابط ساخت و معماری خواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم 

مسئولیت ساخت این واحدها را برعهده دارد.

آخرین وضعیت متقاضیان طرح 
"نهضت ملی مسکن" در قم

مسکن  طرح  متقاضیان  وضعیت  بررسی  به  شهرسازی،  و  راه  اداره 
پرداخت. ملی 

در فاز 5 خرداد ماه سال گذشته تعداد 23 هزار نفر ثبت نام کرده اند 
که ظرفیت استان تنها حدود دو هزار واحد بوده است.

 27 پروژه های  به  و  شدند  انتخاب  تعداد  این  کشی  قرعه  فرایند  طی 
هکتاری روبروی دانشگاه آزاد و 22 هکتاری بلوار ابوطالب تخصیص 

شدند.
آورده  افراد چون فرآیند ساخت شروع شده است،  از  این دسته  برای 

است. تومان  میلیون   40 اولیه 
در   6 فاز  متقاضیان  کل  و   5 فاز  مانده  باقی  نفر  هزار   21 تمامی   
خاتم  بیمارستان  جنب  پردیسان  روبروی  هکتاری   560 اراضی 

می شوند. تخصیص 
آورده این گروه نیز 40 میلیون تومان است. اما به دلیل این که فرآیند 
از  تومانی  20 میلیون  ساخت هنوز شروع نشده است طی دو مرحله 

آن ها آورده اخذ می شود. آورده دوم احتماال مرداد ماه خواهد بود.
پروژه ها  ندارد و همه  امکان جابجایی در طرح ها وجود  به هیچ وجه   

27 تخصیص شده اند. و   22
ارسال می شود. پیامک  برای همه متقاضیان دو مرحله 

واریزی  مبلغ  بعد  روز  سه  تا  دوم  پیامک  و  حساب  شماره  اول  پیامک 
است.

هکتاری   560 اراضی  شود  ارسال  تومان  میلیون   20 مبلغ  چنانچه 
هکتاری   22 اراضی  باشد  شده  ذکر  تومان  میلیون   40 چنانچه  و 

بود. خواهند 
با توجه به ازدحام و شلوغی ساختمان مسکن این اداره کل، لطفا از 

مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی خودداری نمایید.

خبـرخبـر

حجت االسالم ذوالنوری؛ نماینده مردم قم در مجلس:  
حذف ارز ترجیحی مصوبه مجلس است

دولت سیزدهم سینه خود را برای رفع مشکالت کشور سپر کرده است

تالش  بر  قم  جمعه  هفته  این  خطیب      ◄
لزوم حل مشکالت  بر  همه جانبه دولت مستقر 
قاچاق  و  خواری  رانت  مشکل  حل  و  کشور 
مهم  شعارهای  از  یکی  عنوان  به  کشور  در 

کرد. تاکید  جمهور،  رئیس  انتخاباتی 
آیت الله سید محمد سعیدی 30 اردیبهشت 
جمعه  نماز  هفته  این  های  خطبه  در  ماه 
مسایل  به  اشاره  با  قم،  قدس  مصلی  در  قم 
مشکالت  حل  در  افزود:  کشور  مشکالت  و 
تجربیات  از  که  شود  استفاده  کسانی  از  باید 
در  مدیریتی  تجربه  شود.  استفاده  مدیریتی 
برای  دلسوزی  و  تعهد  با  همراه  کالن،  سطح 
برنامه صحیحی و اطالع  نظام وکشور و داشتن 
تواند وضع کشور  به موقع می  و  رسانی درست 

ببخشد. بهبود  را 

وی گفت: مشکالت کشور یک شبه به وجود 
بهبود  برای  پایان برسد.  به  نیامده که یک شبه 
کشور  اقتصاد  قرارگرفتن  و  اقتصادی  وضع 
رهنمودهای  به  توجه  با  باید  صحیح  مسیر  در 
رهبری  معظم  مقام  راهگشای  و  دلسوزانه 
های  گام  از  یکی  کرد.  حرکت  مسیر  این  در 

با  محترم،  دولت  که  است  آن  قاطع  و  اساسی 
از  را درکشور  رانت خواری  باید  قوا  کمک سایر 

ببرند. بین 
نباید  مسئوالن  کرد:  بیان  قم  جمعه  خطیب 
بگذارند که عده ای زالو صفت برای درآمدهای 
بین  از  را  آنها  درآمدهای  زمینه  باید  خود  حرام 
پاسخگوی  باید  دولت  جدید  اقدامات  ببرند. 

باشد. مردم  نیازهای 
آن  نوع  و  قاچاق  میزان  اظهارکرد:  سعیدی 
از  یکی  است.  کرده  پیدا  افزایش  کشور  در 
رقابت های  در  رئیسی  الله  آیت  مهم  شعارهای 
بود  خواری  رانت  و  فساد  با  مبارزه  انتخاباتی، 
اند  برداشته  مهمی  های  گام  زمینه  این  در  که 
ولی هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و مردم 
مسیر  این  در  را  دولت  همراهی  و  صبر  با  نیز 

این  از  استکباری  های  دولت  کنند.  کمک 
کنند. می  سواستفاده  اهداف 

والیت  پیرو  و  مومن  مردم  یادآورشد:  وی 
از  را  خود  انزجار  اعالم  شهرها  از  بسیاری  در 
باید  ما  عزیز  مردم  کردند.  اظهار  گران  آشوب 
در  را  دشمن  پای  رد  و  باشند  هوش  به  کامال 

این آشوب ها مشاهده کنند. دشمنان ما برای 
برای  و همچنین  از یک سو  نظام  به  ضربه زدن 
می  استفاده  درمذاکرات  ایران  از  امتیازگیری 
قوی  کنندگان  مذاکره  پشتوانه  اگر  کردند. 
دفاع  به خوبی  مردم  از حقوق  توانند  باشد می 

. کنند
الله  آیت  دولت  خوشبختانه  افزود:  وی 
می  که  دارد  مردم  با  عمیقی  ارتباط  رئیسی 
برای  را  ها  حل  راه  بهترین  مسیر  این  از  توانند 
همه  همچنین  بیابند.  مردم  مشکالت  حل 
انجام  خوبی  به  را  خود  وظایف  باید  نهادها 
باشد. موفق  خودش  اهداف  به  تادولت  دهند 

تفسیر  نیز  اول  خطبه  در  قم  جمعه  خطیب 
سوره  در  خداوند  کرد:  بیان  توبه  سوره   44 آیه 
در  منافقین  و  مومنین  گیری  موضع  از  توبه 
در  است.  کرده  یاد  خدا  راه  در  جهاد  زمینه 
مومنان  ویژگی  برشمردن  با  خداوند،  آیه  این 
مومنین  صف  شرعی  تکالیف  با  برخورد  در 
که  فرماید  می  و  کند  می  جدا  را  منافقین  از 
به  نرفتن  برای  دارند  ایمان  معاد  به  که  کسانی 

خواهند. نمی  رخصت  پیامبر  از  جبهه 
با کمال  مومنان همیشه  اظهارکرد:  سعیدی 
امکان  و  هستند  جهاد  آماده  رغبت  و  شوق 
هستند.  محزون  همیشه  باشند  نداشته  جهاد 
الهی  تکالیف  به  عمل  برای  همیشه  مومنان 
بر  منافقان  ولی  ندارند.  آوردن  عذر  به  نیازی 
خالف مومنین راه و موعظی منفی دارد و برای 
گرفتن  اذن  پی  در  الهی  تکالیف  انجام  از  فرار 
است. خود  گناه  و  بهانه  و  عذر  کردن  توجیه  و 

 44 آیه  پایان  در  خداوند  یادآورشد:  وی 
سیاسی  و  نظامی  تقوای  و  کلی  بیان  یک  به 
مومنان اشاره می کند. این آیه پیام هایی دارد 
تکیه  مهمترین  معاد  به  ایمان  اینکه  جمله  از 
گاه عمل به وظیفه است، مومنان با جان و مال 
عمل  برای  مومنان  کنند،  می  جهاد  خدا  برای 
مومنان  همچنین  آورند،  نمی  بهانه  وظیفه  به 
در  نه  شناخت  جهاد  و  سخت  روزهای  باید  را 
به  که  هستند  رموزی  موارد  این  ها؛  خانه  کنج 

► بخشد.   می  الهی  بصیرت  انسان 

◄    نماینده قم در مجلس گفت: مجلس حذف ارز ترجیحی را تصویب 
در  موضوع  این  بیاندازیم،  دولت  گردن  به  را  موضوع  این  نباید  ما  و  کرده 
دولت قبل هم مطرح شد اما برای اینکه در دیدگاه ها خوب باشند اقدامی 
رفع  برای  را  خود  سینه  و  آمده  میدان  به  سیزدهم  دولت  ندادند،  انجام 
بزند  داد  دولت  سر  بخواهد  نماینده ای  اینکه  و  است  کرده  سپر  مشکالت 

است. نادرست 
شب  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم  فارس،  گزارش  به 
گذشته در همایش تخصصی گرامیداشت شهدای روحانی استان قم که در 
هشت  در  ایران  نظامی  قدرت  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  قم  فیضیه  مدرسه 
اظهار  است،  نبوده  توجه  قابل  دشمنان  با  مقایسه  در  مقدس  دفاع  سال 
کرد: عوامل مختلفی از جمله ایمان و اعتقاد به آرمان و وجود رهبری امام 
بتوانند مقابل دشمن  ایران اسالمی  خمینی)ره( موجب شد که رزمندگان 

برسند. پیروزی  به 
در  روحانیت  گفت:  و  کرد  یاد  مقدس  دفاع  در  روحانیون  نقش  از  وی 
علت  به  امشب  فرصت  در  اما  پرداختند  نقش  ایفای  به  مختلف  عرصه   60
فرصت محدود فقط هشت عرصه نقش آفرینی روحانیت را مورد بررسی قرار 

می دهیم.

نقش  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
نخست روحانیت در جنگ، فرماندهی دفاع مقدس بود نقشی که بر عهده 

بود خمینی)ره(  امام  همانند  شخصیت هایی 
در  روحانیت  نقش  به عنوان  کننده  بسیج  و  مهیج  محرک،  کالم  از  وی 
جنگ یاد کرد و گفت: عشق به امام بود که موجب استمرار دفاع مقدس و 

شد. ایران  رزمندگان  پیروزی 
روحانیون  از دفاع مقدس دیگر نقش  پشتیبانی  اینکه  بیان  با  ذوالنوری 
بوده است، تصریح کرد: تریبون های نماز جمعه، مراسم های تشییع جنازه، 
مساجد و حسینیه ها در اختیار روحانیت بود و مردم به روحانیت اعتماد ویژه 
داشتند و وقتی این قشر موضوع جهاد را مطرح می کرد مردم به این عرصه 

ورود جدی می کردند.
یاد کرد و  از نقش مسئولیتی و مدیریتی روحانیون در دفاع مقدس  وی 
گفت: برخی از روحانیون به عنوان فرمانده گردان، گروهان و غیره فعالیت 
ایفا  خوبی  به  را  خود  رسالت  خود  مجموعه  زیر  هدایت  در  و  می کردند 

می کردند.
تغییر  موجب  رزمندگان  میان  طالب  حضور  اینکه  به  اشاره  با  ذوالنوری 
حال و هوای جبهه ها می شد، گفت: رزمندگان نگاه متفاوتی به روحانیون 
داشتند و حضور آن ها در جبهه موجب دلگرمی و نشاط معنوی روحانیون 

می شد.
از 4000 شهید روحانی  تعداد شهدای روحانی بیش  اینکه  بیان  با  وی 

است، گفت: این تعداد شهدایی که در حوزه علمیه مدرک تحصیلی از آن ها 
پیدا کرده است سه هزار  را  آن ها  بنیاد شهید مدرک شهادت  و  یافت شده 
و 888 مورد است درحالی که بسیاری از طالب شهید دفاع مقدس گمنام 

بودند و هیچ مدرک و نشانی از آن ها باقی نمانده است.
از  شهید   149 روحانی،  شهدای  میان  از  کرد:  خاطرنشان  ذوالنوری 
شهدای اهل سنت، 40 شهید از شهدای بین المللی، 57 شهید از شهدای 
مشروطه، 50 شهید از شهدای انقالب، 111 شهید از شهدای ترور و 38 

هستند. حرم  مدافع  شهدای  از  شهید 
وی با تاکید بر اینکه روحانیون در مسیر دفاع از انقالب از همه دارایی و 
داشته های خود گذشتند، عنوان کرد: برخی از روحانیون در دفاع مقدس 

به شهادت رسیده اند که هیچ اثری از شهادت آن ها به ثبت نرسیده است.
ادامه  و  کرد  اشاره  روحانیت  اصلی  رسالت  به عنوان  تبلیغ  به  ذوالنوری 
داد: نقش تبلیغی روحانیون در دفاع مقدس به منظور ارتقای فضای فرهنگ 

و شهادت بسیار مورد توجه بوده است.
وی با بیان اینکه 36 امام جمعه و امام جمعه موقت در دفاع مقدس به 
شهادت رسیدند، گفت: قضات روحانی، معلمان روحانی و اساتید دانشگاه 
و  اهداف  پیشبرد  در  مهمی  نقش  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  روحانی 

داشتند. خمینی)ره(  امام  آرمان های 
فرمانده روحانی دوران دفاع مقدس، از نقش تاثیرگذار روحانیون رزمی 
لباس  بود  نیاز  جا  هر  افراد  این  گفت:  و  کرد  یاد  مقدس  دفاع  در  تبلیغی 
خدمت  در  عادی  لباس  با  بود  نیاز  جا  هر  و  می کردند  تن  به  را  روحانی 

بودند. رزمندگان 
وی با تاکید بر اینکه نقش روحانیت در دفاع مقدس محوری بوده است، 
کرده اند  اشاره  نیز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور  کرد:  مطرح 
روحانیت همیشه در خط نخست بوده و پیوند عمیق با مردم داشته و سپر 

بالی مردم بوده است.
ذوالنوری با بیان اینکه اگر دولت ها در مسیر منویات رهبری حرکت کنند 
مشکلی پیش نمی آید، عنوان کرد: امیدواریم در دولت انقالبی مردم شاهد 

ترمیم حفره های کشنده در نظام باشند.
وی اظهار کرد: مجلس حذف ارز ترجیحی را تصویب کرده و نباید این 
موضوع را به گردن دولت بیاندازیم، این موضوع در دولت قبل هم مطرح شد 
اما دولت قبلی برای اینکه در دیدگاه ها خوب باشد اقدامی انجام نداد اما 
دولت سیزدهم به میدان آمده و سینه خود را برای رفع مشکالت کشور سپر 

کرده است و اینکه نماینده ای بخواهد سر دولت داد بزند نادرست است.
چهارم  روحانی  شهدای  کنگره  اصلی  مراسم  می شود،  خاطرنشان 
خردادماه با حضور مسئوالن ملی و خانواده های شهدای روحانی در مصلی 

► برگزار می شود.    قم  قدس شهر مقدس 

تاکید آیت الله سعیدی بر لزوم حل مشکالت کشور؛

دولت با قدرت به جنگ قاچاق و رانت خواری برود
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تشکیل 650 پرونده تخلف 
ساختمانی در منطقه 4 قم  

مدیر منطقه چهار شهرداری قم مجموع پرونده های تخلف ساختمانی 
پرونده های  از  مورد   420 به  شد:  یادآور  و  دانست  پرونده   650 را 

است. شده  رسیدگی  گذشته  سال  در  تخلفات 
حوزه  در  تذکرات  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  اقبالیان  علیرضا 
این منطقه  اظهار داشت: در  تخلفات مختلف شهری در منطقه چهار 
اقدامات  با  و  نبوده  پررنگ  زیاد  دست فروشان  و  وانت بارها  حضور 

است. شده  مرتفع  زیادی  حدود  تا  معضل  این  گذشته  سال های 
وی با بیان اینکه در حوزه سد معبر اصناف بیش از 900 مورد اخطار، 
تذکر و رفع سد معبر صورت گرفته است، ابراز کرد: با راه اندازی دو روز 
بازار در منطقه، تمامی فعاالن، وانت بارها و دست فروشان در دوشنبه و 

جمعه بازار با مدیریت سازمان میادین ساماندهی شده اند.
آموزش های  و  اخطارها  تذکرات،  قم  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
جمع آوری پسماند در سطح منطقه را موردتوجه قرارداد و افزود: برای 
واحدهای تجاری 952 مورد، واحدهای درمانی 411 مورد، واحدهای 
مورد،   96 مذهبی  واحدهای  مورد،   141 اداری  مورد،   15 اقامتی 
 واحدهای مسکونی 1406 مورد و آموزش پرسنل 95 مورد و در جمع 2 

است. ارائه شده  زمینه  این  در  آموزش   مورد   51 هزار 
ارائه 237 مورد اخطار در بخش نخاله های ساختمانی  با تأکید بر  وی 
پیام  مورد   172 و  هزار  دو  نیز  پلیس ساختمان  در بخش  کرد:  تصریح 
و حضوری  نیز کتبی  580 مورد  و همچنین  ثبت شده   137 در سامانه 

کرده اند. اعالم  را  خود  شکایت 
مورد   11 نیز  ساختمانی  تخلفات  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  اقبالیان 
طبقه مازاد در سال 1400 ثبت  و به کمسیون ارجاع داده شده است، 
است. بوده  بالکنی  به صورت  غیرمجاز  پیشروی  هم  مورد   221 گفت: 
دانست  پرونده   650 را  ساختمانی  تخلف  پرونده های  مجموع  وی 
گذشته  سال  در  تخلفات  پرونده های  از  مورد   420 به  شد:  یادآور  و 

است. شده  رسیدگی 

در سازمان پارک های شهرداری قم صورت گرفت؛
تولید بیش از یک میلیون و 

دویست هزار گلدان گل زینتی 

بیش  تولید  از  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
گیاه  و  گل  تولید  و  تحقیق  مرکز  در  زینتی  گل  گلدان  میلیون   1.2 از 

داد. خبر  پارک ها  سازمان 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام 
جوادیان با بیان اینکه مرکز تحقیق، آموزش و تولید گل و گیاه شهرداری 
قم با رویکرد تحقیق در زمینه های مختلف فضای سبز ازجمله سازگاری 
از  استفاده  رویکرد  با  گیاهی  گونه های  تولید  و  سبز،  فضای  گونه های 
است  شده  راه اندازی  باال  ارزش افزوده  و  بهره وری  با  بومی  گونه های 
اظهار کرد: در چند سال اخیر با اقدامات انجام شده رشد کمی و کیفی 
قابل توجهی داشته و در حال حاضر قسمت اعظم گیاهان و گونه های 

مورد نیاز شهر قم در این مرکز تهیه می شود.
می کند  پیگیری  را  فعالیت  حوزه  سه  مرکز  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سازگاری  بررسی  مختلف  حوزه های  در  مرکز  این  در  تحقیقات  گفت: 
و  کودها  از  استفاده  بستر،  اصالح  خاک شناسی،  و  گیاهی  گونه های 
گیاه پزشکی،  مباحث  شور،  خاک های  اصالح  و  خاک  افزودنی های 
تحقیقات  از  استفاده  بر  عالوه  و  می شود  انجام  و…  آفات  کنترل 
به راهکارهای  انجام شده در شهرهای دیگر و علم روز دنیا تالش دارد 

برسد. زمینه  این  در  خوبی 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به انجام 
تحقیقات بر روی منابع آب تصریح کرد: استفاده از راهکارهای آبیاری 
در  نیز  آب و…  از هدررفت  منابع جدید، جلوگیری  از  استفاده  جدید، 

این حوزه انجام می شود.
سازمان  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  در  آموزش  حوزه  به  جدی  نگاه  وی 
روی  بر  تحقیقات  بر  عالوه  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  پارک ها 
گونه های گیاهی، آموزش به اقشار مختلف مردم خصوصًا دانش آموزان 

دارد. قرار  مرکز  این  کار  دستور  در 
زینتی  و گل های  گیاهان  تولید  را  مجموعه  این  اصلی  جوادیان هدف 
در  می شود  تالش  گفت:  و  کرد  عنوان  قم  اقلیمی  شرایط  با  متناسب 
با  زینتی  گونه های  و  قم  اقلیمی  شرایط  با  سازگار  گونه های  مرکز  این 
بیش  ساالنه  حاضر  حال  در  شود؛  تولید  باال  ارزش افزوده  و  بهره وری 
پوششی  گیاهان  و  زینتی  گل های  گلدان  هزار   200 و  یک میلیون  از 
شهر  مناطق  سبز  فضای  اختیار  در  کاشت  برای  و  تولید  مرکز  این  در 

می گیرد. قرار 
اجرایی  مباحث  کنار  در  می شود  تالش  مرکز  این  در  شد:  یادآور  وی 
راستای  در  بتوانیم  دانش بنیان  مباحث  و  روز  تکنولوژی  از  استفاده  با 
و  توسعه  زمینه  در  را  بهره وری  حداکثر  سبز  فضای  اهداف  تحقق 
پایدار  و  باکیفیت  بتوانیم فضای سبزی  و  نگهداری فضای سبز داشته 

باشیم. داشته  شهر  در 

خبـر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت چهارم
کیال  محمدجواد  آقای  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
فرزند عباس با شماره ملی 0381216349 در نظر دارد نسبت به فروش لوازم 
و تجهیزات لبنیاتی در روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 ساعت 10 از طریق 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی  مزایده 
الف ( مشخصات اموال مورد مزایده :

1- یک دستگاه شیر سردکن و مخزن استیل به ظرفیت 1 تن به انضمام همزن 
و سیستم سردکننده مربوط)موتور خاموش( به ارزش 300,000,000 ریال.

با موتور  ابتکار سرما) زیارتی(  2- چهار دستگاه یخچال ایستاده سه درب برند 
و  کمپرسور  و  موتور  فاقد  دستگاه  یک  خاموش(،  مربوط)موتور  کمپرسور  و 

ریال.  380,000,000 ارزش  به  می باشد  کننده  خنک  سیستم 
تقریبی  ارتفاع  به  سانتی متر   10 ضخامت  به  سردخانه  بدنه  پنل  ساندویج   -3
2.20 متر به مساحت تقریبی 31.5 مترمربع به انضمام درب لوالیی سردخانه 

ریال.  95,000,000 ارزش  به  ابتکار سرما)زیارتی(  برند  با 
آبی  کولر  یک دستگاه  انرژی،  برند   7000 سلولزی  آبی  کولر  دستگاه  دو   -4

6500 بدون درب، یک دستگاه کولر آبی 3500 جمعًا به ارزش 110,000,000 
ریال.

انضمام  به  همزن  و  شاسی  با  کیلویی   500 آلومینیوم  پاتیل  دستگاه  سه   -5
ریال.  150,00,000 ارزش  به  جمعًا  مربوط  مشعله های 

6- تابلو روان به ابعاد 100×85 سانتی متر به ارزش 10,000,000 ریال.
7- سه عدد صندلی با روکش چرم و یک دستگاه گاو صندوق 150 لیتری برند 

ایران کاوه به ارزش 17,000,000 ریال.
8- حدود 30 عدد کفی قفسه مستهلک به ابعاد 40×90 سانتی متر با تعدادی 
جمعًا  مستهلک  سطلی  لباس شویی  ماشین   یک دستگاه  به انضمام  مربوط  پایه 

به ارزش 15,000,000 ریال.
جمع ارزش کل اموال به مبلغ 1,077,000,000 ریال.

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
شماره  حساب  به  ریال   53,850,000 معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -1
صورت  به  یا  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان  بنام   0109897983005

مهر  و  الک  پاکت  در  باید  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  بانکی  بین  تضمینی  چک 
مشخصات  با  لبنیاتی  تجهیزات  و  لوازم  مزایده  به  مربوط  جمله  و  داده  قرار 
سه شنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا  نوشته  پاکت  روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل 
مورخ 1401/04/07 به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به نشانی خ ساحلی 
به پیشنهادات مبهم،   -2 5 )ک دادسرا( پ 18 طبقه سوم تسلیم شود.  کوچه 
نخواهد  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط، 
حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و  روز  در  پیشنهادات   -3 شد. 
پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است؛ برنده مزایده کسی است که 
از  ماه  باید ظرف مدت یک  برنده مزایده   -4 نماید.  پیشنهاد  را  باالترین قیمت 
تاریخ مزایده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت سپس جهت تحویل اموال 
نفع  به  شده  واریز  درصد  پنج  اینصورت  غیر  در  شود  حاضر  تصفیه  اداره  در 
کسب  برای  متقاضیان   -5 شد.  خواهد  ضبط  بستانکاران  هیات  و  ورشکسته 

نمایند.            مراجعه  تصفیه  اداره  به  بیشتر می توانند  اطالعات 
قم ورشکستکی  امور  تصفیه  اداره  رئیس   - عطار  علی 

قم  به  جمهور  رییس  استانی  سفر      ◄
متنوع  مصوبات  با  سال گذشته  دی ماه  در 
برای  زیرساخت  دربخش   گسترده ای  و 
همراه  استان  این  بیشتر  هرچه  آبادانی 
سال های  و  امسال  طی  بنابراین  بود، 
زیرساختی،  طرح های  اجرای  با  قم  آینده 
گرفت. خواهد  خود  به  عمرانی  چهره ای 

سفر  مصوبات  خصوص  در  بررسی  
به  رییسی  ابراهیم  سید  آیت الله  استانی 
داده های  به خصوص  مختلف  منابع  از  قم 
می دهد،  نشان  استانداری  آماری 
حوزه های  در  مصوبات  این  درصد   88
نشان  که  می شود  تقسیم بندی  زیرساختی 
و  پیشرفت  موضوع  مهم  جایگاه  دهنده 
نگاه  در  استان  این  بیشتر  چه  هر  آبادانی 

است. سیزدهم  دولت 
تامین  درتقسیم بندی  است  گفتنی 
استانی  سفر  سیزدهمین  مصوبات  منابع 
ترتیب  به  مختلف  بخش های  سهم  دولت، 
درصد   20 ریالی،  مبالغ  درصد   48
مجوزی، 16 درصد دستور بررسی، هشت 
تسهیالت  6 درصد  اعتباری،  منابع  درصد 

است. سرمایه گذاری  درصد   2 و 
بیشترین  است  قرار  اساس  براین 
اختصاص منابع مالی ) مبالغ ریالی( برای 
در  و عمرانی  زیرساختی  اجرای طرح های 
و  استان قم، طی سال جاری صورت گیرد 
به همین منظور مبلغ کالن یک هزار و 219 
گرفته شده است،  درنظر  تومان  میلیارد 
کار  زمان  پایان  تا  تخصیص ها  این  البته 
توجه  قابل  ارقام  لحاظ  با  سیزدهم  دولت 

یافت. خواهد  ادامه  دیگر، 
صورت گرفته  برنامه ریزی   با  همچنین 
بخش های  توسعه  هرچه بیشتر  برای 
زیربنایی استان قم و اجرای مصوبات سفر 
ریاست جمهوری طی سال جاری همچون 
تومان  میلیارد   507 بیش از  سال گذشته 
سرمایه گذاری در این استان انجام خواهد 

. شد
برنامه های  دیگر  از  تسهیالت  پرداخت 
مصوبات  اجرای  برای  دولت  توجه  مورد 
سیزدهمین سفر استانی خود به قم بود که 
میلیارد   37 و  نیز چهارهزار  ارتباط  این  در 
برای   1401 سال  طی  تسهیالت  تومان 
همچنین  گرفته شده ،  درنظر  قم  استان 
تومان نیز  میلیارد  پنج  و  چهارهزار  مبلغ 

در همین قالب برای اجرای مصوبات سفر 
یافته است. اختصاص  آینده  درسال 

هیات  سفر  مصوبات  نمودار  بررسی  
بیشترین  می دهد  نشان  قم  به  دولت 
مباحث  شامل  درآن  موضوعی  فراوانی 
آموزش و پژوهش، مسکن، اقتصاد، جاده، 
آسیب های  فرهنگ،  کشاورزی،  سالمت، 
اجتماعی، ورزش، آب  و برق، حمل و نقل،  
شهرسازی،  زیست،  محیط  عمرانی،  طرح 

فرسوده است. بافت  و  راه آهن 
بر اساس این گزارش مصوباتی که 80 تا 
تخصیص  تاکنون  آن  اعتبارات  100درصد 
اختصاص  از:  است  عبارت  شده   داده 
مجموعه  سازی  مناسب  برای  میلیارد   20
اختصاص  بانوان،  ویژه  تختی  ورزشی 
به  آبرسانی  طرح های  برای  میلیارد   45
آبرسانی  مجتمع های  درطرح  روستا   6
بخش  روستا  هشت  و  تهران   - قم  محور 
 10 اختصاص  قم،  شهر  رینگ  از  قنوات 
فاز  و  محوطه سازی  تکمیل  برای  میلیارد 
اول تصفیه خانه فاضالب در سایت توسعه 
میلیارد  پنج  اختصاص  فارابی،  پردیس 
فناوری  و  پژوهشی  فضاهای  تکمیل  برای 
اختصاص2  استان،  فناوری  و  علم  پارک 
تجهیز  و  تکمیل  به  کمک  برای  میلیارد 
اختصاص  و  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه 
ساماندهی  طرح  برای  تومان  میلیارد   30

)ع(. مبرقع  موسی  زاده  امام  اطراف 
میلیارد   50 مبلغ  اختصاص  همچنین 
میدان  همسطح  غیر  تقاطع  احداث  برای 
ورجان در مسیرجاده قم-کهک، اختصاص 
محور  احدث  و  بهسازی  برای  میلیارد   49
 70 قم-نیزار)کیلومتر30تا38(،اختصاص 
کیلومترمحور   13 تکمیل  برای  میلیارد 
آباد،  علی  تقاطع  احداث  و  قم-آوه 
تکمیل  برای  میلیارد  یک  اختصاص 
تشخیص  مرکزی  آزمایشگاه  تجهیز  و 
اختصاص  استان،  دامی  بیماری های 
مجتمع  مخزن  تکمیل  برای  میلیارد  پنج 
اختصاص20  بهشتی،  شهید  بیمارستانی 
هفت  محله  مدرسه  تکمیل  برای  میلیارد 
برای  میلیارد   10 اختصاص  پردیسان، 
و  قم  مرکزی  کتابخانه  تجهیز  و  تکمیل 
الحسنه  قرض  وام  میلیارد  اختصاص20 
ریاست  سفر  نامه های  به  رسیدگی  برای 
برای  که  بود  اعتباراتی  جمله  از  جمهوری 

جمهوری  ریاست  سفر  مصوبه های  اجرای 
یافت. تخصیص  قم  به 

سفر  مصوبات  تومان  میلیارد   700
شد دریافت  قم  به  جمهور  رییس 

بیان  با  قم،  استاندار  رابطه  همین  در 
در  خود  تعهدات  به  دولت  تاکنون  اینکه 
قم  به  جمهور  رییس  سفر  مصوبات  زمینه 

میلیارد  هزار  دو  گفت:  است،  کرده  عمل 
تاکنون  که  داشتیم  سفر  مصوبه  تومان 
دریافت  را  آن  تومان  میلیارد   700 حدود 

کرده ایم.
به  اشاره  با  سید محمدتقی شاهچراغی 
سیزدهم  دولت  رویکرد  اساس  بر  که  این 
خدمت به مردم مهمترین اولویت مدیریتی 
داریم  کار  دستور  در  افزود:  است،  استان 
و  ضوابط  خالف  بر  که  مدیری  هر  که 
در  باید  نیندازد؛  راه  را  مردم  کار  قانون، 

نباشد. مدیریتی  جایگاه 
وی با بیان اینکه بخش مسکن از جمله 
مصوبات  در  توجه  مورد  مهم  حوزه های 
ادامه  است،   قم  به  جمهوری  ریاست  سفر 
حدود  شد،  باز  سامانه  که  بار  یک  داد: 
مسکن  برای  دراستان  َتن  هزار   130
انجام  اولیه  پاالیش  یک  که  کردند  ثبت نام 
هزار   90 حدود  که  می رسد  نظر  به  و  شد 
َتن بر اساس ضوابط و قانون، واجد شرایط 

. شند با

جایگاه  بیان  با  همچنین  قم  استاندار 
سفر  مصوبات  در  آموزشی  مباحث  مهم 
آموزش  در  گفت:  قم،  به  جمهوری  رییس 
به 50 درصد مدارس قم  نزدیک  پرورش  و 
دو شیفته هستند و مدرسه هایی داریم که 
به لحاظ کیفیت ساختمان خوب نیستند، 
حل  مشکل ها  این  که  داریم  باور  اما 

خواهند شد که نیازمند همت و باور است.
مصوبات سفر رییس جمهوری به قم در 

مسیر اجرا 
امور  و  عمومی  روابط  همچنین 
با  کرد:  اعالم  قم  استانداری  بین الملل 
ریال  میلیارد   129 استان،  پیگیری های 
اعتبار برای طرح بهسازی و احداث محور 
رییس  سفر  مصوبه های  از  نیزار   - قم 

شد. داده  تخصیص  قم  به  جمهوری 
مصوبه  اعتبارات  تخصیص  ادامه  در 
قم  به  جمهوری  ریاست  سفر  در  شده 
میلیارد   340 استان،  پیگیری های  با 
تقاطع  احداث   " پروژه  برای  اعتبار  ریال 
غیرهمسطح میدان ورجان " در شهرستان 
داده  تخصیص  قم  به  محل  این  از  کهک 

. شد
تشکیل  به  توجه  با  رابطه  همین  در 
رئیس  سفر  مصوبات  پیگیری  کمیته 
ریال  میلیارد   270 مبلغ  قم،  به  جمهوری 
از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پروژه 

میدان  غیرهمسطح  تقاطع  احداث   " ی 
واریز  و  شده  داده  تخصیص   " ورجان 

. ست ه ا ید گرد
از  ریال  میلیارد   70 مبلغ  همچنین 
سوی  از  مصوب  اعتبار  ریال  میلیارد   200
سازمان راهدای برای این طرح واریز شده 
است. پیگیری  دست  در  نیز  آن  مابقی  و 

قم  استاندار  دستور  با  است  گفتنی  
و  پیشرفت  وضعیت  بررسی  هدف  با  و 
گرفته،  صورت  فعالیت های  آزمایی  راستی 
مصوب  پروژه های  میدانی  رصد  کارگروه 
تشکیل  قم  به  جمهوری  رییس  سفر 

. ست ه ا شد
سفر  سیزدهمین  پیرو  رابطه  همین  در 
سفر  قالب  در  که  جمهور  رییس  استانی 
تصویب  با   1400 سال  دیماه  در  قم  به 
فرهنگی  اقتصادی،  عمرانی،  طرح   156
ویژه ای  کارگروه  گرفت،  انجام  اجتماعی  و 
پیشرفت  آزمایی  راستی  و  بازرسی  برای 
مصوب،  اعتبارات  پیگیری  و  طرح ها  این 

شد. تشکیل  قم  استانداری  در 
تاکید  راستای  در  که  کارگروه  این 
موقع  به  جذب  بر  مبنی  قم  استاندار 
و  سفر  مصوب  های  پروژه  اعتبارات 
تشکیل  طرح ها  این  اجرای  پیگیری 
 15 صورت  به  تیم   6 قالب  در  شده است،  
► می کنند.   بازدید  ها  پروژه  از  یکبار  روز 

براساس مصوبات سفر رییس جمهور:  

● قم امسال با اجرای طرح های زیرساختی چهره ای عمرانی به خود می گیرد    ●

هزار   130 ثبت نام  به  اشاره  با  قم  استاندار      ◄
با  گفت:  مسکن  ملی  نهضت  طرح  برای  متقاضی 
پاالیشی که انجام شده، برابر ضوابط و مقررات حدود 
و  سنگین  کار  که  هستند  شرایط  واجد  َتن  هزار   85
حجیمی است، تمرکز این طرح روی شهرهای اطراف 

می باشد. روستاها  و  قم 
کلنگ زنی  آیین  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
قنوات  شهر  در  مسکن  ملی  نهضت  واحدی   60 طرح 
از  مجموع  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
واحد  هزار  چهار  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  سوی 
در برنامه پیش بینی شده ولی اصرار داریم، در صورت 
پیرامونی  شهرهای  در  مردم،  بودن  مایل  و  امکان 

جعفرآباد  کهک،  سلفچگان،  دستجرد،  مانند  استان 
جمعیت  دارند،  بیشتری  شهری  هویت  که  مناطقی  و 

شوند. ساکن  زیادتری 
 60 اجرایی  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  قم  استاندار 
این  کرد:  خاطرنشان  قنوات  شهر  در  مسکونی  واحد 
و  راه  کل  ادارات  و  شده،  آغاز  حاضر  حال  در  طرح 
بنیاد  و  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  شهرسازی، 
با  مثلثی هستند که  انقالب اسالمی سه ضلع  مسکن 
کمک و مساعدت یکدیگر، در حوزه ساخت و ساز، کار 

برند. می  پیش  را 
از  خدماتی  شرکت های  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
قبیل آب وفاضالب، توزیع نیروی برق و گاز که تا االن 

بیایند. کار  پای  جدی تر  داشتند،  خوبی  تالش 
باید سرعت کار را در  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار قم 
احداث  اکنون  داشت:  بیان  ببریم  باال  مسکن  حوزه 
در  و  شده  شروع  کهک  شهرستان  در  واحد   100
حضرت  آستان  با  توافق هایی  نیز  جعفرآباد  شهرستان 
معصومه )س( صورت گرفته، اداره کل منابع طبیعی و 

است. کرده  پیدا  ورود  هم  آبخیزداری 
و  راه  اداره کل  هم  را  بخشی  یک  افزود:  وی 
می کند،  توافق  معصومه  حضرت  آستان  با  شهرسازی 
که توافق های آن انجام شده، امیدواریم در شهرستان 
جعفرآباد ظرف یک ماه آینده کار اجرایی شروع شود.

استاندار قم همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی 

خلجستان  بخش  و  دستجرد  شهر  در  مسکن  نهضت 
دور  سال های  از  مشکلی  با  شهر  این  در  شد:  یادآور 
تقسیم  پیش  سال   20 که  زمینی  یک  بودیم،  مواجه 
این  است،  ضوابط  خالف  که  دادند  مردم  به  را  شده، 
شد،  مطرح  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  در  موضوع 
و  راه حل  و  کرد،  دنبال  نیز  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

است. شده  تعیین  آن  برای  مشخصی  مسیر 
حدود  احداث  عملیات  حاضر  حال  در  اینکه  با  وی 
200 طرح مسکن در استان یا شروع شده و یا در آستانه 
آغاز شدن می باشد بیان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک 
قبل  از  کارش  که  طرح هایی  نخستین  افتتاح  شاهد 

شروع شده باشیم و این دغدغه را رفع کنیم.    ►

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون      ◄
محور  دوم  فاز  پیمانکار  انتخاب  و  مناقصه  گفت:  قم 
پردیسان-کهک از بیمارستان خاتم تا میدان ورجان به 
بر 770 میلیارد  بالغ  اعتباری  با  و  طول 11.5 کیلومتر 
و  کارگاه  تجهیز  آینده  هفته  از  و  شده  نهایی  تومان 

شد. خواهد  آغاز  آن  کلنگ زنی 
ابراهیم معتمدی در گفتگو با ایرنا، با اشاره به سانحه 
برخورد  و  ورجان  به  پردیسان  جاده  در  امروز  رانندگی 
شدید خودروی 206 با کامیون، با 4 فوتی و 3 مصدوم 
جذب  در  استانی  مسووالن  از  پیگیری  افزود:  بدحال، 
های  طرح  سریع  اجرایی  شرط  پیش  ملی  اعتبارات 

است. عمرانی 
با اشاره به برنامه استان برای ایمن سازی  معتمدی 
ابراز  پردیسان-کهک،  محور  خیز  حادثه  نقاط  رفع  و 

داشت: این محدوده به سه پروژه تقسیم شده و برآورد 
 1000 نهایت  در  محور  این  ساماندهی  برای  شود  می 

شود. صرف  اعتبار  تومان  میلیارد 
ادامه  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
داد: هم اکنون در یک کیلومتر باقی مانده از بلوار آیت 
الله بروجردی به بیمارستان خاتم بدلیل تداخل با قطار 
بلوار  و  خاتم  بیمارستان  تهران-اصفهان،  السیر  سریع 
آیت الله بروجردی باید تقاطع غیرهمسطح احداث شود 
تومان  تقاطع حدود 500 میلیارد  این  برای احداث  که 
اعتبار نیاز است که این مساله بعنوان یکی از مصوبات 
بر  و  بوده  توجه  مورد  نیز  قم  به  جمهوری  رییس  سفر 
اساس آن قرارگاه خاتم باید از محل تهاتر نفت این پروژه 
اولیه  نگاری های  نامه  اکنون  انجام خواهد داد؛ هم  را 
انجام گرفته که به سرانجام  این پروژه  انجام  و مقدمات 

رسیدن آن نیازمند پیگیری مسووالن راه و شهرسازی و 
استانی است. سایر مسووالن 

وی با اشاره به برنامه استان در فاز دوم ایمن سازی 
انتخاب  و  مناقصه  کرد:  ابراز  کهک،  پردیسان-  محور 
پیمانکار فاز دوم این محور از بیمارستان خاتم تا میدان 
ورجان به طول 11.5 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 770 
میلیارد تومان نهایی شده و از هفته آینده تهجیهز کارگاه 

و کلنگ زنی آن آغاز خواهد شد.
رانندگی  تصادفات  باالی  آمار  به  اشاره  با  معتمدی 
از  محور  این  دوم  فاز  قرارداد  داد:  ادامه  این محور،  در 
اما  است  ماهه   18 ورجان  میدان  تا  خاتم  بیمارستان 
صورت  به   1402 سال  بهار  پایان  تا  شود  می  تالش 
کامل به بهره برداری برسد؛ طبق آمار بیشترین میزان 
تصادفات این محور طی سالهای اخیر در محل اجرای 

برای  آن  انجام  در  تسریع  و  پیوسته  وقوع  به  دوم  فاز 
دارد. ویژه  اولویت  استان  مدیریت 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم یادآور 
شد: فاز سوم این پروژه نیز از میدان ورجان تا فردو در 
حدود 12 کیلومتر تعریف شده که بالغ بر 300 میلیارد 

تومان برای اجرای آن درنظر گرفته شده است.
از  یکی  به  کهک-ورجان  محور  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  تبدیل  استان  گردشگری  مهم  محورهای 
بیان کرد: بدلیل بار ترافیکی قابل توجه این محور الزم 
دستورکار  در  جدی  بصورت  آن  سازی  ایمن  تا  است 

بگیرد. قرار  مسووالن 
تشکیل  فردو  و  مرکزی  بخش   2 از  کهک  شهرستان 
شده است؛ شهر کهک نیز در جنوب استان قم قرار دارد 
و فاصله آن تا شهر قم حدود 30 کیلومتر است.    ►

استاندار:  

● 85 هزارمتقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در قم وجود دارد   ●

معاون استاندار:  

● ایمن سازی محور پردیسان-کهک قم هفته آینده آغاز می شود   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

بروجرد  مردم  نماینده  مقصودی  فاطمه      ◄
رئیسه  هیئت  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
با  گفتوگو  در  شورا  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون 
حفظ  که  این  به  اشاره  ضمن  گویه  خبرنگارروزنامه 
می  منتهی  کشور  و  جامعه  حفظ  به  خانواده  بنیان 
مسیر  این  در  موانع  قانون  تصویب  با  گفت:  شود، 
اجتماعی  نظر  از  موانع  یکسری  و  شود  می  تسهیل 
و  خانواده  تحکیم  خانواده،  تشکیل  راه  سر  بر  که 
بدان  این  اما  شود،  می  رفع  دارد،  وجود  فرزندآوری 
معنا نیست که حرف اول و آخر را در این میان قانون 

زند. می 
با  تصمیم  اواًل  خانواده  تشکیل  در  داد:  ادامه  وی 
محبوبیت  خانواده  ما  دین  و  باور  در  و  است  فرد  خود 
تواند،  می  فرهنگ  ارائه  و  تربیت  در  و  داشته  باالیی 
خانواده  بنیان  حفظ  برای  بنابراین  باشد  تاثیرگذار 
باید  ندهد،  دست  از  را  خود  نقش  خانواده  که  این  و 
اجتماعی،  مسائل  دلیل  به  که  موانعی  یکسری 
و  شده  رفع  آمده،  وجود  به   ... و  فرهنگی  اقتصادی، 
را  قوانینی  براین اساس  ما  و  ارائه کرد  راهکار مناسب 

ایم. کرده  تصویب  مجلس  در 
دلیل  برخی  مثال  طور  به  کرد:  تاکید  مقصودی 
عدم ازدواج و فرزندآوری و یا طالق را بحث مشکالت 
با  مجلس  که  اند  کرده  عنوان  اقتصادی  و  شغلی 
تصویب قانون امتیازاتی را برای تسهیل امور قرار داده 
جدیت  با  قوانین  این  صحیح  اجرای  در  دولت  باید  و 
گام  خصوص  این  در  تقریبًا  بنابراین  شود.  عمل  وارد 

نیست. کافی  اما  شده  برداشته  هایی 
خود  با  خانواده  سالمت  کرد:  بیان  مقصودی 
به همراه  را  نهایت سالمت کشور  در  و  سالمت جامعه 
و  مسئوالن  اصلی  دغدغه  موضوع  این  باید  و  دارد 

حفظ  برای  دیگر  سوی  از  باشد.  مجلس  نمایندگان 
سرلوحه  اخالق  باید  طالق  کاهش  و  خانواده  بنیان 
شدن  پیاده  دینی،  باورهای  باشد.  مرد  و  زن  زندگی 

و  حفظ  در  تواند  می  اخالقی  و  دینی  قوانین 
باشد. اثرگذار  تحکیم خانواده 

قانون  گفت:  مجلس  در  بروجرد  مردم  نماینده 
گذاری به تنهایی برای حفظ خانواده و افزایش ازدواج 
را  قوانین  یکسری  مجلس  در  تنها  ما  نیست،   کافی 
است  طریق  طی  به  کمک  برای  که  کنیم  می  وضع 
وگرنه یک زن و مرد برای ازدواج غیر از مسایل قانونی 
و اقتصادی به تفکر در خصوص مسایل دیگر از جمله 
آن  هدف  و  منظور  اینده،  همسر  های  ویژگی  که  این 
است  این  ازدواج  از  آیا هدف  کنند.  فکر  ازدواج  از  ها 
فرزندانشان،  یا  شوند  جدا  بعد  سال  دو  نهایت  در  که 
بنابراین  نیست  طور  این  مسلما  نه  شود،  طالق  بچه 
ازدواج قدم  برای  انتخاب شریک زندگی  باید در  ابتدا 

بردارند. را  درستی  های 
جوانان  کرد:  تصریح  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو 
اجتماعی،  و  اقتصادی  مشکالت  حل  کنار  در  باید 
خدا  به  توکل  با  و   کنند  اصالح  نیز  را  خود  باورهای 
موانعی  و  اجتماعی مشکالت  نظر  از  اگر  بروند.  پیش 
وجود دارد، مجلس در این رابطه قوانین را وضع کرده 
مصوب  را  الزم  قوانین  و  کرد  خواهد  کمک  هم  باز  و 

کرد. خواهد 
کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
منشا  که  آن  دلیل  به  کرد:   بیان  ادامه  در  شوراها  و 
که  نیست  هدفی  آن  کشور،  در  ها  ازدواج  از  بسیاری 
در سرشت و باور ما وجود دارد و انتخاب ها سطحی و 
یا غریزه است،  از روی نیازهای اقتصادی و  زودگذر و 
گذشته  به  نگاهی  با  اما  شود.  می  ختم  جدایی  به 

استفاده  با  و  سنت  روی  از  که  هایی  ازدواج  شاهدیم 
از تجربه بزرگترها صورت می گرفت، باعث می شد تا 
افراد تا 80 سال عاشقانه در کنار یکدیگر زندگی کنند 

کردند. می  حل  یکدیگر  کنار  در  را  مشکالت  و 
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به برخی دالیل 
این  دلیل  به  اکنون  گفت:   کشور  در  طالق  افزایش 
فرهنگی،  مسائل  و  یافته  افزایش  جامعه  در  تنوع  که 

باورها، سلیقه ها و ذائقه ها تحت تاثیر فضای مجازی 
انتخاب  بیشتری  دقت  با  جوانان  باید  و  کرده  تغییر 
کرده و برای ازدواج هدفگذاری کنند، اگر این مسایل 
در  موانع  تا  کنند  کمک  هم  مسئوالن  و  شود  رعایت 
اقتصادی،  حقوق  مسکن،  بحث  جمله  از  جامعه 
خواهیم  طالق  کاهش  شاهد  شود،  مرتفع  اجتماعی 
بود. با فرهنگسازی باید باورهای دینی را تقویت کرد. 

در جامعه برای یک زن و مرد فضاهای بسیاری وجود 
مسیر  این  از  شده  کنترل  و  کانالیزه  افراد  اگر  و  دارد 
موفق  زندگی  در  مطمئنًا  کنند،  عبور  شیطانی  های 
و  خود  برای  هم  نسبی  رضایتمندی  و  شد  خواهند 

آورد. خواهند  بوجود  نظر  تحت  افراد 
از  استفاده  برای  کننده  تسهیل  قوانین  وجود  وی 
مشاوران را در حفظ خانواده اثرگذار دانست و گفت: 

نه  است  آمدنی  عشق  اما  است  گذار  تاثیر  مشاوره 
باید  آموخت  کسی  به  توان  نمی  را  محبت  آموختنی، 
در وجود افراد بیاید و خودجوش باشد و اگر افراد در 
ارتباط تنگاتنگ با عالم متافیزیک، خدا و قرآن باشند 
و از آموزه های اخالقی و دینی استفاده کنند، موفق 
این صورت همه سرگردان در  بود. در غیر  تر خواهند 

► بود.    این دایره سرگردان خواهند 

ری،  تهران،  مردم  نماینده  نوباوه  بیژن      ◄
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات، 
اقتصاد  مجلس،  فرهنگی  کمیسیون  عضو  و  اسالمی 
اتفاقًا  و گفت:  ندانست  تحکیم خانواده  تنها عامل  را 
ضعف  حدودی  تا  معیشت  و  اقتصاد  در  که  کسانی 
و  برخوردارند  مستحکمی  های  خانواده  از  دارند، 

د  ا تعد
پایین  به  متوسط  های  خانواده  در  نیز  فرزندآوری 
هرکسی  که  نیست  معنی  بدان  این  اما  است  بیشتر 
که فقیر است، حتمًا خانواده محکمی خواهد داشت 

دارد. نیز  مشکالتی  احتماال  و 
تحکیم  عوامل  و  خانواده  بنیان  داد:  ادامه  وی 
بازمی  افراد  ایدئولوژی  و  عقاید  به  ابتدا  خانواده 
بازمی  جامعه  سالیق  و  فکری  شرایط  به  بعد  و  گردد 
در  که  خانواده  تحکیم  عامل  مهمترین  امروز  گردد. 
تربیتی  فرعی  عوامل  دارد،  قرار  تهدیدی  شرایط 
هستند که از فضای مجازی و فضای رسانه ای کشور 
رابطه  در  ملت  کردن  بند  و  قید  بی  گیرد.  می  نشأت 
عدم  به  نهایت  در   ... و  جنسی  زناشویی،  مسائل  با 

گردد. می  باز  خانواده  تشکیل 
بررسی  کرد:  تاکید  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
فکری  مسائل  گرفتن  نظر  در  بدون  خانواده  موضوع 
خانواده  بحث  داشت.  نخواهد  ای  نتیجه  قطعا 
اما  است  مهم  بسیار  بسیار  غربی  کشورهای  در 

مراتب  به  برخوردار  کشورهای  در  خانواده  تحکیم 
آن  است،  توسعه  حال  در  کشورهای  از  تر  ضعیف 
لحاظ  از  و  اند  داده  خانواده  به  خوبی  امکانات  ها 
خانواده  تشکیل  اما  هستند  باالتر  بسیار  اقتصادی 
گوناگون  های  آزادی  دلیل  به  غربی  کشورهای  در 
بسیار   ... و  اجتماعی  روابط  و  جنسی  اجتماعی، 

از  گوناگون  فضاهای  در  دلیل  همین  و  است  متزلزل 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  باید  رسانها  فضای  جمله 

. گیرد
قانون  کرد:  بیان  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
افزایش  برای  فرهنگسازی  بحث  کنار  در  گذاری 
در  هستند  یکدیگر  مکمل  طالق  کاهش  و  ازدواج 
می  ایجاد  فرهنگ  سازی  محکم  برای  قانون  حقیقت 
تا  کند  ایجاد  را  فضاهایی  تا  آید  می  قانون  و  شود 

انسان ها بتوانند در آن به راحتی تصمیمگیری کنند 
باشد  فرهنگی  نظر گرفتن فضای  در  بدون  قانون  اگر 

نتیجه ای نخواهد داشت و مانند کشورهای غربی 
خواهد شد.

قدرتمند  که  آلمان  کشور  در  اکنون  افزود:   وی 
اگر  دارد،  اروپا  در  را  اقتصاد  بزرگترین  و  ترین 
آینده  50 سال  مهاجرت نپذیرد به گفته خودشان در 
داشت  نخواهد  وجود  دیگر  آلمان  اسم  به  کشوری 
مشکل  کشورها  این  آیا  دارد،  نیز  ژاپن  را  مشکل  این 
ها  آن  زندگی  سبک  و  فکر  طرز  یا  دارند  اقتصادی 
مهمترین  زندگی  سبک  بنابراین  است؟  شده  متفاوت 
اگر  است.  خانواده  روابط  تحکیم  و  ایجاد  در  عامل 
و  داشت  نخواهد  نتیجه  نشود  اصالح  زندگی  سبک 
دارد. ارتباط  گستردهای  عوامل  به  نیز  موضوع  این 
اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
فرهنگی  مسایل  اگر  کرد:   بیان  مجلس  در  پردیس  و 
ای  جامعه  و  خانواده  به  نشود  اصالح  قانونی  و 
قرار  قوانین  کرد.  نخواهیم  پیدا  خانواده محور دست 
قانون  با  صرفًا  اما  باشد  امور  کننده  تسهیل  است، 
جمله  از  خانواده  حوزه  مشکالت  همه  توان  نمی 
که  رانندگی  بحث  مانند  کرد.  حل  را  طالق  و  ازدواج 
تنهایی  به  نتوانسته  گذاری  قانون  بحث  با  تاکنون 
در  قانون  کند  حل  را  مشکل  فرهنگسازی  بدون  و 
باید  و  برود  پیش  یکدیگر  با  باید  سازی  فرهنگ  کنار 
استفاده  موضوع  این  از  خوبی  به  رسانه  فضای  در 

► وگوازساراخالقی    شود./گفت 

 24 از  گفت:  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر     ◄
مورد   21 منطقه  معابر  آب گرفتگی  حادثه خیز  نقطه 

است. شده  رفع  آن 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  رحیمی  رضا 
آب گرفتگی  مشکالت  رفع  برای  دو  منطقه  اقدامات 
منطقه  تاب آوری  نخست  گام  در  داشت:  اظهار 
افزایش یافت، چراکه ما با دو بخش آب گرفتگی معابر 

هستیم. روبرو  حادثه خیز  نقاط  دیگری  و 
وی با بیان اینکه از 24 نقطه حادثه خیز آب گرفتگی 
معابر منطقه 21 مورد آن رفع شده است، ادامه داد: 
استاندارد،  بارندگی های  در  معابر  آب گرفتگی  در 
عمرانی  پروژه های  ایجاد  با  اما  هست،  جوابگو  نهرها 
آن  رفع  که  اضافه می شود  آب گرفتگی  نقاط  به  جدید 

می گیرد. قرار  کار  دستور  در  به مرور  نیز 
در  داد:  ادامه  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
شهرداری  دستورالعمل  سطحی  آب های  جمع آوری 

نقاط  با مطالعات مشاور  و  برنامه ریزی  با  که  بوده  این 
کار  از  بخشی  بدانیم  باید  اما  اصالح  شود،  بحرانی 
کنند  رعایت  باید  که  بوده  شهروندان  با  انهار  نظافت 
و  سازه ای  مشکالت  به  نیز  آب گرفتگی  از  بخشی  و 

برمی گردد. شهری  فاضالب 
که  حوزه  این  پروژه های  از  یکی  وی،  گفته  به 
شد،  انجام  تومان  میلیارد   6 بالغ بر  بااعتباری 
خیابان  ابتدای  اسالمی  جمهوری  بلوار  لوله گذاری 
طول  به  سلیمانی  شهید  بلوار  تا  جواداالئمه)ع( 
آن  متر   100 حدود  که  بوده   1200 لوله  با  متر   800

است. کار  دستور  در  که  است  باقی مانده 
در   1400 سال  در  کرد:  خاطرنشان  رحیمی 
و  انجام  جدول گذاری  نیز  طول  متر  هزار   2 حدود 
لوله گذاری  همچنین  شد،  ایجاد  چاه  حلقه   30
نیز  خازنی  شهید  خیابان  و  اسالمی  جمهوری  بلوار 

► است.    انجام شده 

بیژن نوباوه:

●  با قانون نمی توان همه مشکالت حوزه خانواده از جمله ازدواج و طالق را حل کرد     ●

رفع 21 نقطه حادثه خیز آب گرفتگی در منطقه 2 شهر قم

●  بخشی از آب گرفتگی ها به علت تجمع زباله های شهروندان است    ●

برگزاری جلسه هیئت مدیره سازمان قطار شهری قم؛
بررسی آخرین وضعیت مترو و 

منوریل

 1401 سال  در  قم  شهری  قطار  سازمان  هیئت مدیره  جلسه  دومین 
ریلی شهر قم شامل مترو  پروژه های  بررسی آخرین وضعیت  به منظور 

شد. برگزار  منوریل  و 
جلسه  دومین  قم،  شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
حضور  با   1401 سال  در  قم  شهری  قطار  سازمان  هیئت مدیره 
دکتر  قم،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  معتمدی  دکتر 
شرکت  مدیران  و  هیئت مدیره  اعضاء  سایر  قم،  شهردار  نژاد  سقائیان 
جلسات  سالن  در  قم،  متروی  پروژه  در  کارفرما  مشاور  به عنوان  بهرو 

گردید. برگزار  شهری  قطار  سازمان 
پروژه  اجرای  روند  گزارش  بهرو  شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  در   
نمود  ارائه  را  فاز1و2  مالی  منابع  تأمین  روش های  همچنین  و  مترو 
مقدس  مسجد  تا  مترو   2 فاز  اجرای  زمان بندی  برنامه  خصوص  در  و 

شد. جمع بندی  الزم  موارد  اعضاء  سایر  مشارکت  با  نیز  جمکران 
قم،  مترو   1 خط  نخست  فاز  گرم  تست  انجام  مقدمات  خصوص  در 
این جلسه  در  و …  قم  منوریل  پروژه  مشخص شدن سریع تر وضعیت 

شد. گرفته  تصمیماتی 

ثبت بیش از ۳۴ هزار 
درخواست شهرسازی در سامانه 

قمیار شهرداری قم
در  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  شهرسازی  ضوابط  بر  نظارت  مدیرکل 
حوزه  در  درخواست   885 و  هزار   40 قمیار  سامانه  در   1400 سال 
شهرسازی ثبت شده است، گفت: 34 هزار و 277 درخواست در این 

است. تأییدشده  سامانه 
خدمات  ارائه  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  میالنی  مسعود 
سال  در  داشت:  اظهار  الکترونیک  شهرسازی  حوزه  در  شهرداری 
حوزه  در  درخواست   885 و  هزار   40 قمیار  سامانه  در   1400

است. ثبت شده  شهرسازی 
وی با بیان اینکه 34 هزار و 277 درخواست در این سامانه تأییدشده 
با  برابر   1400 سال  در  درخواست  ثبت  میانگین  کرد:  ابراز  است، 

است. بوده  شهرسازی  حوزه  در  درصد   83.84
کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  شهرسازی  ضوابط  بر  نظارت  مدیرکل 
 884 و  هزار   20 و  درصد   51 از  بیش  درخواست،  ثبت  تعداد  این  از 
مربوط به درخواست های شهروندان، بیش از 29 درصد و 12 هزار و 
137 پیام مربوط به دفاتر اسناد رسمی و در نهایت بیش از 19 درصد 
و 7 هزار و 864 مورد مربوط به درخواست های پیشخوان بوده است.
دفاتر  توسط  قمیار  سامانه  در  شهرسازی  درخواست  ثبت  نحوه  وی 
پروانه های   132 و  هزار  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  پیشخوان 
و  هزار   4 و  ساختمانی  کار  پایان  مورد   543 و  هزار   2 ساختمانی، 
پیشخوان  دفاتر  توسط  شهرداری  استعالمات  درخواست  ثبت   189

است. ثبت شده  قمیار  سامانه  در 

درگفتگوی اختصاصی گویه با بیژن نوباوه و فاطمه مقصودی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شد:خبـر

● مشاوره درتحکیم بنیان خانواده تاثیر گذار است   ●

اگهی مزایده غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   2 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
همگی  فاطمه  و  بهروز   ، زهرا  علیه  حاجیانفر  مجید  له  گردیده  ثبت  2/98ج/743  شماره  به  قم  مدنی 
و  له  محکوم  حق  در  6/188/357/407ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علهی  محکوم  افسر  مهین  و  زند 
307/145/370ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 
مواد  نموده است ضمنا حسب  ارزیابی  به شرح ذیل  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   2 اصلی بخش   1843
و  به(  محکوم  )بابت  سهم   23891/8 از  مشاع  سهم   331/5 از  مشاع  سهم   154/708 مقدار   135 و   51
مقدار 7/678 سهم مشاع از 331/5 سهم مشاع از 23891/8 سهم بابت حق االجرا پالک فوق به فروش 
منطقه  قم  شهرداری  برداری  نقشه  واحد  در  موجود  های  نقشه  و  پرونده  مندرجات  براساس  رسید.  خواهد 
2 و بازدید های میدانی محل پالک 1843 اصلی زمین های واقع بین تقاطع خیابان جواداالئمه و خیابان 
پاسداران غربی نرسیده خیابان مالک اشتر می باشد. براساس مندرجات پرونده پالک ثبتی 1843 اصلی 
در اداره ثبت قم منطقه 2 مقدار کل سهم زمین مذکور ، 23891/8 سهم مشاع ششدانگ و به ازای هر سهم 
حدود  تحدید  مذکور  پالک  که  است  ذکر  قابل  باشد  می  مترمربع   23891/8 با  برابر  مترمربع  یک  معادل 
ندارد. براساس مندرجات نامه شماره 140085630002013085 مورخ 1400/12/14 اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه 2 قم ارسالی به دادورز محترم شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم در 
ثبتی اشعار می  پرونده  به حکایت  2 قم  1843 اصلی بخش  از پالک  زند  خصوص مالکیت شادوران محمد 

دارد به موجب خالصه اسناد قطعی شماره 102898 و 102909 و 102901 مورخ 76/3/7 دفترخانه 3 
 68/5 معادل  سهم   8906/5 از   مشاع  سهم   168 و  مشاع  سهم   175/8 و  مشاع  سهم   168 ترتیب  به  قم 
به  2 قم  از 8 سهم ششدانگ پالک 1843 اصلی بخش  با 3 سهم مشاع  از 1105 من که معادل است  من 
دفترخانه  به   89/12/18 مورخ   44870 شماره  طی  ثبتی  جریان  است.  یافته  انتقال  زند  محمد  شادروان 
 98 تمامی  قم   12 دفترخانه   89/12/19 مورخ   137166 شماره  قطعی  سند  موجب  به  و  اعالم  قم   12
 3 معادل  مشاع  من   110/5 از  مشاع  من   68/5 معادل  8906/5 سهم  از  مشاع  168 سهم  از  مشاع  سهم 
جریان  است.  یافته  انتقال  غیر  به  زند  محمد  شادروان  ازطرف  فوق  پالک  زمین  ششدانگ  سهم   8 از  سهم 
ثبتی طی شماره 3315 مورخ 90/2/18 و شماره 29532 و شماره 29532 مورخ 90/8/1 به دفترخانه 
20 قم اعالم و به موجب سند قطعی 167752 مورخ 90/8/8 دفترخانه 20 قم تمامی 82/3 سهم مشاع 
 8 از  3 سهم مشاع  با  معادل است  110/5 من که  از  68/5 من  8906/5 سهم معادل  از  175/8 سهم  از 
سهم ششدانگ پالک فوق از طرف شادروان محمد زند به غیر انتقال یافته است. جریان ثبتی موضوع سند 
خریداری شماره 102898 مورخ 76/3/7 دفترخانه 3 قم طی شماره 2622-2 مورخ 98/2/5 به هیات 
اعالم   1397114430002000090 فاقد سند رسمی کالسه  و شاخص های  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون 
شده و نتیجه معلوم نمی باشد. مورد پرسش از امالک جاری و مشاعی است و با مقسم های اظهاری معامله 
باشد.  نمی  منتفی  قولنامه  یا  وکالتی  صورت  به  معامالت  انجام  مالکیت  سند  صدور  از  قبل  تا  و  است  شده 

یک  ارزش  باشد.  می  مترمربع   331/5 زند  محمد  شادروان  به  متعلق  زمین  متراژ  فوق  مطالب  به  توجه  با 
مترمربع پالک فوق معادل 40/000/000ریال معادل می گردد. فلذا مبلغ کل الرزش سهم شادروان محمد 
براورد  ریال  و  شصت میلیون  و دویست  13/260/000/000ریال سیزده میلیارد  از پالک فوق معادل  زند 
می گردد. مقررگردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/3/28 ساعت 8/30 الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، 
خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  دهد در 
نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال 

نمائید. به واحد  مراجعه  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

قم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  دبیرکل      ◄
باند  پهنای  مصرف  کرونا،  بیماری  دوران  در  گفت: 
اینترنت  دسترسی  زیرساخت های  ارتقای  با  استان 
خدمت  در  و  شد  برابر   2.5 اطالعات  ملی  شبکه  و 

گرفت. قرار  کارها  و  کسب 
افزایش  و  هزینه  کاهش  به  اشاره  با  غالم پور  جواد 
بهره وری در کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: 
فعال  پروانه  هزار   39 اکثریت  کرونا  شیوع  زمان  در 
کسب و کار در استان متناسب با نوع کسب و کارشان 

کردند.  پیدا  گرایش  اینترنتی  فروش  سمت  به 
پورتال  یک  ایجاد  اینکه  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
اختصاصی برای هر کسب وکار مقرون به صرفه نبود، 
سکوهای  از  استفاده  و  طراحی  استان،  در  رویکرد 
شده  تمام  هزینه  رویکرد  این  با  و  بود  نرم افزاری 
و  یافت  کاهش  کارها  و  کسب  برای  اینترنتی  فروش 
تنها در یکی از این سکوهای نرم افزاری برای حدود 
نهایی  قیمت  طرفی  از  و  شد،  زایی  اشتغال  َتن   500

بود. مناسبتر  هم  خریدار  برای 
کرونا،  بیماری  دوران  در  داشت:  بیان  غالم پور 
این  که  شد  برابر   2.5 استان  باند  پهنای  مصرف 
اینترنت  دسترسی  زیرساخت های  ارتقای  با  نیز  مهم 
خدمت  در  و  گرفت  صورت  اطالعات  ملی  شبکه  و 

گرفت.  قرار  کارها  و  کسب 
شبکه  پنجم  نسل  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دومین  عنوان  به  استان  در  اول  کارور  نیز،  ارتباطی 
به  نسبت  تجهیزات  خرید  مشکل های  برغم  استان 
پنجم  نسل  بر  مبتنی  تلفن همراه  ایستگاه  راه اندازی 
راستا  این  در  ولی  پرداخت،   1399 سال  اسفند  در 
و  دولتی  بخش  اجزا  تمام  افزایی  هم  و  همگرایی 
است.  ضروری  طرح  بهتر  پیشرفت  برای  خصوصی 
اکنون  این موضوع که هم  به  با اشاره  این مسئول 
از 225 روستای استان، 179 روستا دارای ارتباطات 
نیز  روستا  هفت  مشکل های  تازگی  به  و  هستند  ثابت 

همه  هم  سیار  ارتباطات  بخش  در  گفت:  شده  رفع 
اینترنت  به  استان  خانوار   20 باالی  روستاهای 

است.  متصل  اطالعات  ملی  شبکه  و  پرسرعت 
252 هزار نشانی در قم به هنگام سازی شد

به هنگام سازی نشانی  از  نیز  مدیرکل پست استان 
252 هزار مکان در شهر قم خبر داد.

جی.نف  طرح  در  افزود:  منش  باقری  ابوالفضل 
هنگام  به  محور،  مکان  و  زیرساخت  طرح  عنوان  به 

به صورت  قم  در شهر  مکان  هزار   252 آدرس  سازی 
یکنواخت  آدرس ها  اکنون  هم  و  گرفته  انجام  کامل 

به  و  حضوری  مراجعه  بدون  می توانند  افراد  و  شده 
اماکن  کدپستی  تایید  دریافت  به  الکترونیکی  صورت 

کنند. اقدام  خود  نظر  مورد 
به  حاضر  حال  در  گفت:  قم  پست  مدیرکل 
در  موجود  اماکن  از  درصد   60 آدرس  سازی  هنگام 
پیش  و  است  گرفته  صورت  نیز  استان  روستاهای 
 40 نیمه نخست سال جاری،  پایان  تا  بینی می شود 

برسد. سرانجام  به  نیز  باقیمانده  درصد 

و  پست  سمت  به  عمومی  تمایل  به  اشاره  با  وی 
اینترنتی  فروش  بر  مبتنی  کارهای  و  کسب  رشد 

استان  پرتالش پست  کارکنان  کرونا  بحران  در  افزود: 
به صورت فداکارانه به مردم خدمت نموده و کارها را 

کردند. تسهیل 
مرسوله های  ترافیک  کرد:  بیان  منش  باقری  
میلیون   11 حدود  به   1400 سال  در  استان  پستی 
بی  استان  این  پست  تاریخ  در  که  رسید  مرسوله 
پست  به  مردم  می دهد  نشان  این  و  بوده  نظیر 
ها  پستچی  به ویژه  و  پست  کارکنان  و  دارند  اطمینان 

اعتمادی  مورد  خدمتگزاران  و  امانتداران  توانسته اند 
► باشند.    آنان  برای 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل     ◄
صنایع دستی قم از قرارگیری نام کاروانسرای دیرگچین 
ابریشم  جاده  کاروانسراهای  جهانی  ثبت  مجموعه  در 

داد. خبر 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  ارجمندی،  علیرضا 
قرار  کرد:  اظهار  قم  صنایع دستی  و  گردشگری 
مادر  به  معروف  دیرگچین  کاروانسرای  نام  گرفتن 
جهانی  ثبت  مجموعه  فهرست  در  ایران  کاروانسراهای 
میراث فرهنگی  وزارت  سوی   از  کشور   کاروانسراهای 
فرصت ارزشمندی برای احیای جاده ابریشم و معرفی 
سطح  در  قم  استان  تاریخی  فرهنگی  ظرفیت های 

بود. خواهد  بین المللی 
وی ادامه داد: شواهد تاریخی و قدمت باال، سبک 
خاص معماری، جاذبه های متنوع کاروانسرای تاریخی 
این  شدن  جهانی  بحث  تا  شده  باعث  دیرگچین 

مدارک  و  اسناد  و  مطرح  فرهنگی  منظر  از  کاروانسرا 
شود. ارسال  و  تهیه  یونسکو  سازمان  برای  نیز  الزم 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گردشگری  رونق  و  پایدار  توسعه  که  این  بیان  با  قم 
ثبت  افزود:  است،  جهانی  ثبت  مزایای  مهمترین  از 
یونسکو  جهانی  فهرست  در  طبیعی  و  میراث فرهنگی 

می انجامد. آثار  بیشتر  و  بهتر  به حفاظت 
دیرگچین  تاریخی  کاروانسرای  گفت:  ارجمندی 
ایران  کاروانسراهای  قدیمی ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی 
دوره  به  آن  ساخت  که  است   1750ساله  قدمتی  با 

می رسد. بابکان  اردشیر  زمان  با  مقارن  ساسانی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
دژی  عنوان  به  بنا  این  زمان  آن  در  داد:  ادامه  قم 
ابریشم  جاده  آمد  و  رفت  پر  جاده  مسیر  در  مستحکم 
کاروانسرا  عنوان  به  اسالمی  دوره  در  اما  گرفت،  قرار 

مبدل شد. پناهگاه مسافران  و  استراحت  برای  مکانی 
بیان  کاروانسرا  این  تسمیه  وجه  مورد  در  ارجمندی 
کار  به  مصالح  اصلی ترین  که  این  به   توجه  با  کرد: 
رفته در این بنای تاریخی گچ بوده به کاروانسرای دیر 

است. یافته  شهرت  گچین 
 19 وسعت  با  تاریخی  کاروانسرای  این  گفت:  او 
در مسیر جاده  قرار گرفتن  به  توجه  با  مربع   متر  هزار 
گوناکون  امکانات  و  خدمات  وجود  و  وسعت  ابریشم، 
آسیاب  خلوت،  حیاط  مسجد،  دیده بانی،  برج  شامل 
سنگی، هشتی  ورودی، حمام، حجره و  اتاق به مادر 

است. معروف  ایران  کاروانسراهای 
راه  سر  بر  دیرگچین  کاروانسرای  می شود،  یادآور 
به  کویر  ملی  پارک  مرکز  در  قم  به  ری  تاریخی  جاده 
ملی  آثار  فهرست  در  سال1382  در   10408 شماره 

► است.    رسیده  ثبت  به  کشورمان 

●  پهنای باند اینترنت قم 2.5 برابر شد     ●

●  کاروانسرای دیرگچین قم در راه ثبت جهانی     ●

ماجرای مرگ های خفت بار و 
ننگین خاندان پهلوی

اخالقی  با فسادهای  ایران  در  زمان حکومت خود  در  پهلوی  خاندان 
و مالی بسیارشان، زندگی ذلت باری را برای خود رقم زدند و مرگشان 

بار بود. اندازه ننگین و خفت  نیز به همان 
خان  رضا  کردند.  حکومت  ایران  در  دهه   6 به  قریب  پهلوی   خاندان 
خان  رضا  بود.  قاجار  شاه  آخرین  شاه،  احمد  ارتش  فرمانده  میرپنج 
این ویژگی در دوره  بود،  باجگیری شهره  و  به مزدوری  ابتدا  از همان 
سلطنتش نیز آشکار بود. طی سفری که احمد شاه به خارج از کشور 
آمریکایی  و خط  دهی سران  با حمایت  و  نیرنگ  و  با حیله  او  داشت، 

و اروپایی تاج و تخت را از  او ربود و خود بر رأس حکومت نشست.
یافت.  ثروت بسیاری دست  به  اموال مردم  و غارت  با چپاول  رضاشاه 
از  دهه   6 این  طول  در  و  نداشتند  پدر  از  کمی  دست  نیز  فرزندانش 
هیچ ظلم و ستمی  دریغ نکردند. سست عنصری و تزلزل شخصیتی 
تاریخ  در  مستند  طور  به  همه  نوادگانش  تا  شاه  رضا  از  خاندان  این 

است. دسترس  در  و  شده  ثبت  ایران 
در زندگی اعضای این خانواده کمتر نقطه روشنی وجود دارد. همان 
قدر که زندگی  این خاندان پرحاشیه بود مرگ اغلب آنها نیز با خفت و 
خواری همراه شد. با این مقدمه در ادامه به بیان نحوه مرگ خفیفانه 

این خاندان پرداخته می شود؛
به  آمریکایی  و  اروپایی  حامیان  همان  دست  به  پهلوی،  رضاشاه   -1
آفریقا تبعید و پس از مرگ، جنازه اش در مصر به امانت گذاشته شد. 
مصر  به  مجددا  و  آورده  ایران  به  تشریفات  انجام  برای  رضاشاه  جسد 

شد. دفن  همانجا  در  و  منتقل 
پهلوی  رضا  امتناع  دلیل  به  رضاخان،  اول  همسر   ، تاج الملوک   -2  
دست  به  و  ُمرد  نیویورک  بی خانمان های  سرای  در  او،  نگهداری  از 
خانمان ها،  بی   و  ولگردها  مخصوص  گورستان  در  شهرداری  مأموران 

شد. دفن 
3- ملکه توران ، همسر دیگر رضاشاه و مادر غالم رضا پهلوی نیز در 

خانه سالمندانی در پاریس فوت کرد و همان جا دفن شد.
4 - علی رضا پهلوی شبیه ترین فرد به رضاخان، در زمانی که شایعه   
سانحه  یک  در   1333 آبان   6 در  افتاد،  ها  زبان  سر  بر  او  ولیعهدی 
هوایی کشته شد و احتمال قتل وی به دست محمدرضا جدی است.
5 - شمس پهلوی خواهر تنی محمدرضا نیز در کالیفرنیا از دنیا رفت 

طبق آیین مسیحیت! تدفین ودر گورستانی ناشناخته مدفون شد!
6 - اشرف پهلوی ، خواهر دوقلوی محمدرضا، پرحاشیه ترین و یکی   
از فاسدترین اعضای خانواده پهلوی بود وی پس ابتال به آلزایمر ُمرد 

و در گورستان کشور موناکو مدفون شد.
7 - شهریار شفیق فرزند اشرف، قاچاقچی عتیقه جات و مواد مخدر 

بود که در پاریس، با اصابت گلوله کشته شد.
8 - آزاده دختر اشرف که با صور اسرافیل در شبکه های سلطنت طلب 
مشکوکی  طرز  به  آنها،  با  شدید  اختالفات  پی  در  می کرد،  همکاری 

و در کالیفرنیا مدفون شد. مرد 
در  منافع غرب،  برای  نگهبانی  37سال  از  پهلوی پس  - محمدرضا   9
در«  »دربه  رسما  و  نگردیده  پذیرفته  کشورها  این  از  یک  هیچ  میان 

شد.
10 - محمدرضا که تا مغز استخوان غرق در فساد جنسی بود، در اثر 
مصرف داروهای جنسی مرد و توسط انور سادات، دیکتاتور مصر، در 

کشور عرب ها دفن گردید.
و علیرضا لیال، رضا  پنج فرزند داشت شهناز، فرحناز،  محمدرضا 

به  17 قرص خواب دست  با مصرف  31 سالگی  11 - لیال پهلوی در 
زد. خودکشی 

با شلیک گلوله در  ، فرزند دیگر محمدرضا هم  پهلوی  12- علی رضا 
کشی  برادر  به  متهم  را  رضا  ای  عده  مرد؛  مشکوکی  بشکل  دهانش 

کردند. 
13-غالم رضا پهلوی ، خسیس ترین عضو خانواده پهلوی، در پاریس 

با مصرف مواد مخدر مرد.
بیماری  اثر  بر  نیز  رضاخان  دهم  فرزند  پهلوی  فاطمه   -  14

شد. دفن  لندن  در   1366 سال  در  صعب العالجی 
فساد  در  ها  ترین  شاخص  از  یکی   ، پهلوی  محمودرضا   -  15
از دست  را  از حد مواد مخدر جان خود  براثرمصرف بیش  اقتصادی، 

شد. دفن  نیویورک  گورستان های  از  یکی  در  مخفیانه  و  داد 
بجز حمیدرضا پهلوی ، هیچ یک از خاندان پهلوی لیاقت نداشتند تا 

در خاک ایران دفن شوند. حمید رضا دو فرزند داشت
پورن  های  فیلم  بازیگر  که  نیز  حمیدرضا  فرزند   ، پهلوی  نازك   -  16

مرد. بسیاری  حواشی  با  پاریس  در  29سالگی  در  بود،  شده 
17 - بهزاد پهلوی فرزند دیگر حمیدرضا هم به دلیل اعتیاد شدید به 

کوکائین در اسپانیا جان داد.
بود  حدی  به  ایران  مردم  و  تاریخ  به  ها  پهلوی  نظیر  بی  های  خیانت 
مفتت  ثروت  حال  عین  نپذیرفت.در  خود  در  را  آنان  ایران،  خاک  که 
ایران  تاریخ  سرقت  بزرگترین  که  دالر  میلیارد   35 بر  بالغ  هنگفتی  و 
از   ، مواد مخدر  به  اعتیاد  و  کنار فساد اخالقی  محسوب می شود در 

است. خاندان  این  مکرر  های  خودکشی  اصلی  عوامل 
اقتدار   تهیه وتنظیم برای چاپ: عباس حسنی 

خبـر

سال  که  ورجان  به  پردیسان  جاده     ◄
با  کشاند  مرگ  کام  به  را  نفر   19 گذشته 
از  میلیاردتومانی   600 اعتبار  تخصیص 
قرارگاه  توسط  جاری  سال  خردادماه  نیمه 
می شود. چهاربانده  االنبیا  خاتم  سازندگی 

مهدی بخشی سورکی: بیش از یک دهه 
است که هر از گاهی شاهد وقوع تصادفات 
مرگبار در جاده پردیسان به ورجان هستیم 
در  قم  شهر  مردم  و  منطقه  اهالی  مطالبه  و 
این  تعریض  و  شدن  بانده  چهار  خصوص 
بودن  گردشگری  جهت  به  پرتردد؛  محور 
به  راه  مسیر،  بودن  خیر  حادثه  و  منطقه 

نمی برد. جایی 
محور  این  قم  استان  راه  پلیس  گفته  به 
غالب  و  دارد  تردد  هزار   13 از  بیش  روزانه 
تصادفات مرگباری که در این مسیر حادث 
شده به صورت رخ به رخ بوده است که علت 
عرض  انسانی،  خطای  از  جدای  آن  اصلی 
کم این محور اعالم شده است به خصوص 
و  ندارد  روشنایی  هیچ  مسیر  که  شب  در 
که  تعطیالت  و  هفته  آخر  ایام  در  همچنین 
شرایط  و  می شود  دوچندان  مرور  و  عبور 
سخت  بسیار  را  جاده  این  در  رانندگی 

و  فوتی  تصادفات  آمار  همین  به  و  می کند 
جرحی در آن بسیار باالست تا جایی که این 
محور در استان به جاده مرگ معروف شده 

است.
در  گذشته  سال  نفر   ۱۹ باختن  جان 

ورجان به  پردیسان  محور 
سال گذشته 19 نفر در همین محور جان 
خود را در اثر تصادف از دست دادند و 165 
تصادف منجر به جرح و خسارت ثبت شده 
است که این امر اهمیت تعریض این محور 

را دوچندان می کند.
همه  رغم  علی  سال ها  این  در 
آنجا  از  استان  گرفته  صورت  پیگیری های 
را ممنوع  پروژه های جدید  که دولت شروع 
کرده و قبل از اجرای هر پروژه جدید؛ باید 
به تأیید کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 
ماده 23 برسد این پروژه اما در اولویت قرار 
نمی گرفت و به همین دلیل ردیف بودجه ای 
برای آن در الیحه بودجه ساالنه پیش بینی 

. نمی شد
روز گذشته نیز در اثر تصادف شدید یک 
دستگاه خودروی سواری 206 با کامیون 4 
این حادثه  دادند  از دست  را  نفر جان خود 

تأسف بار؛ بار دیگر تلنگری به مسئوالن زد 
این مسیر  برای ساماندهی  زودتر  تا هر چه 

کنند. تدبیر 
شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  با  تماس  در 
پذیرفته  انجام  اقدامات  آخرین  قم  استان 
جویا  را  محور  این  شدن  بانده  چهار  برای 
شدیم که حاکی از خبرهای خوبی برای آغاز 

بود. پروژه  این  تعریض  عملیات 
محمد صادقی در گفتگو با مهر، با بیان 
اینکه طرح تعریض جاده پردیسان به ورجان 
در سال 96 انجام پذیرفته بود اظهار داشت: 
یکی از مطالبات جدی مردم منطقه و استان 
این  در  که  است  بوده  پروژه  این  اجرای 
اهتمام  آن  اجرای  به  نسبت  دولت  سال ها 

را نداشت. الزم 
دولت  استقرار  با  داشت:  بیان  وی 
مسیر  آنکه  دلیل  به  محور  این  سیزدهم 
استان  گردشگری  منطقه  به  قم  اتصال 
است و از طرفی توسعه قم نیز به این سمت 
از مطالبات 12 ساله  آنجا که  از  و  می باشد 
شهروندان بوده در اولویت استان قرار گرفت 
و با پیگیری های استاندار قم و اداره کل راه 
و شهرسازی استان، این پروژه در سفر رئیس 

از  خوشبختانه  و  شد  مطرح  قم  به  جمهور 
است. بوده  نیز  سفر  مصوبات  جمله 

با تخصیص  به ورجان  پردیسان  محور 
۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۴ بانده شود

صادقی گفت: این پروژه در 28 کیلومتر 
شده  تعریف  لنگرود  دوراهی  تا  پردیسان  از 
 600 بر  بالغ  تخصیص  با  شد  مقرر  و  است 

بانده شود. این محور 4  تومان  میلیارد 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
پروژه  این  اجرای  مناقصه  داشت:  عنوان 
در چهارشنبه این هفته برگزار شد و قرارگاه 
عنوان  به  سپاه  االنبیا  خاتم  سازندگی 

است. شده  مشخص  طرح  پیمانکار 
فاز  سه  در  پروژه  این  داد:  ادامه  وی 
از  ورجان،  میدان  تا  خاتم  بیمارستان  از 
بهجت  الله  آیت  میدان  تا  خاتم  بیمارستان 
اجرا  لنگرود  راهی  دو  تا  ورجان  میدان  از  و 

شد. خواهد 
شدن  بانده   ۴ پروژه  اول  فاز  آغاز 
محور پردیسان به ورجان در نیمه خرداد 

ل مسا ا
اداری  مقدمات  اینکه  بیان  با  صادقی 
اجرای این پروژه در حال انجام است افزود: 

خیر  حادثه  به  توجه  با  طرح  این  امیدواریم 
بودن محور از نیمه خردادماه سال جاری با 
اولویت مسیر از بیمارستان تا میدان ورجان 

شود. عملیاتی 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
 13 اول  فاز  در  مسیر  طول  کرد:  اضافه 
سال  پایان  تا  امیدواریم  که  است  کیلومتر 

شود. تکمیل 
با  پروژه  این  اعتبارات  داشت:  ابراز  وی 
موافقت وزیر راه و شهرسازی و وزارت نفت از 
محل تهاتر با وزارت نفت تأمین شده است.

به  کهک  شهرستان  اینکه  به  توجه  با 
تازگی در استان قم ایجاد شده و این منطقه 
از جمله مهمترین مناطق گردشگری استان 
به شمار می رود؛ اجرای این پروژه می تواند 
شهرستان  این  پیش  از  بیش  توسعه  زمینه 
مردم  از  بسیاری  که  آنجا  از  و  کند  فراهم  را 
سفر  منطقه  این  به  تعطیالت  ایام  در  قم 
می کنند و این محور ظرفیت تردد این حجم 
بانده شدن آن در  ندارد؛ چهار  را  از سفرها 
رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  کنار 
می تواند نویدی برای سفر ایمن شهروندان 

► به این منطقه باشد.   

از نیمه خرداد ماه آغاز می شود؛

●  تعریض جاده مرگ با600میلیارد تومان اعتبار در قم     ●

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09127625987



www.gooyeh-qom.com6شنبـه 31 اردیبهشت 14۰1/ شماره 1943 گزارش

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

شهدای  کنگره  به  قم  جمعه  امام      ◄
پرداختن  است،  کرده  پیشنهاد  روحانی 
به  کمک  جمله  از  خداپسندانه  امور  به 
تامین  و  زندانیان  آزادی  نیازمندان، 
به  عنوان  را  نوعروسان  برای  جهیزیه 
برنامه های جانبی کنگره شهدای روحانی 

دهند. قرار  توجه  مورد 
آیت  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
با  دیدار  در  سعیدی  سیدمحمد  اله 
صادقی  حاج  عبدالله  حجت االسالم 
بر  تاکید  با  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  اینکه 
روحانی کاری ضروری و مهم است، اظهار 
کرد: ترویج سبک زندگی شهدای روحانی 
تعالی  و  اسالمی  نظام  اهداف  راستای  در 

است. شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
نیازمندان،  به  کمک  کرد:  اضافه  وی 
جرائم  زندانیان  آزادی  و  جهیزیه  تهیه 
و خداپسندانه  امور خیر  جمله  از  غیرعمد 
روحانی  شهدای  کنگره  کنار  در  که  است 
حرم  تولیت  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 
داشت:  بیان  اهل بیت)س(  کریمه  مطهر 
دستاوردهای  از  جامعی  مستندات  باید 
تا  شود  تهیه  روحانی  شهدای  کنگره 
وی  باشد.  ماندگار  سال  سال های  کنگره 
مهم  موضوعی  را  شهدا  خانواده  تکریم 
می توانند  خود  افراد  این  گفت:  و  دانست 
شهدا  زندگی  سبک  معرفی  راستای  در 

باشند. داشته  مهمی  نقش 
شهدای  کنگره  اینکه  بیان  با  سعیدی 
نظام  ارزش های  ترویج  به  باید  روحانی 
شود،  منجر  دولت  به  کمک  و  رهبری  و 
روز  مسائل  از  نباید  شهدا  کنگره  گفت: 
نظام  تقویت  با  باید  بلکه  باشد  جدا  کشور 

بخورد. گره  دولت  و 
معظم  مراجع  از  یکی  رابطه  این  در 
بهترین  عمل  اینکه  بیان  با  قم  تقلید 
روحانیت  حقانیت  اثبات  برای  عامل 
موجب  عمل  با  همراه  گفتار  گفت:  است، 
باید  جامعه  می شود؛  جامعه  در  اثرگذاری 
خود  گفتار  به  عمل  اهل  روحانیون  بداند 
مقدس  دفاع  دوران  در  روحانیت  هستند، 

و  اسالم  برای  و  ورود  عمل  عرصه  در  نیز 
آیت اله  کردند.  فدا  را  خود  جان  ایران 
ستاد  اعضای  دیدار  در  سبحانی  جعفر 
این  دفتر  در  که  روحانی  شهدای  کنگره 
اینکه  بیان  با  شد،  انجام  تقلید  مرجع 
انقالب  از  قبل  سال ها  از  روحانیت  قشر 
میدان  در  دین  از  حراست  برای  اسالمی 
اظهار  است،  داده  شهید  و  بوده  حاضر 
به  باید  روحانی  شهدای  کنگره  داشت: 
مختلف  دوره های  در  روحانیت  شهدای 

باشد. داشته  توجه  زمانی 
از طالب  اینکه بسیاری  بر  تاکید  با  وی 
اینکه  بدون  انقالب  و  مقدس  دفاع  دوران 
به  باشد  مانده  باقی  آن ها  از  یادی  و  نام 
از  بسیاری  کرد:  اضافه  رسیدند،  شهادت 
به  ساواک  زندان های  در  روحانی  طالب 

رسیدند. شهادت 
این مرجع تقلید شیعیان، با بیان اینکه 
حقانیت  اثبات  برای  عامل  بهترین  عمل 
موجب  عمل  با  همراه  گفتار  گفت:  است، 
نباید  جامعه  دارد؛  جامعه  در  اثرگذاری 
حرف  اهل  فقط  روحانیون  که  کند  تصور 
مقدس  دفاع  دوران  در  روحانیت  هستند، 
و  اسالم  برای  و  ورود  عمل  عرصه  در  نیز 

کردند. فدا  را  خود  جان  ایران 
عبدالله  حجت االسالم  همچنین 
دیدار  این  ابتدای  در  صادقی  حاجی 
کنگره  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  به 
این  گفت:  و  پرداخت  روحانی  شهدای 
سخنرانی  با  خردادماه  چهارم  کنگره 
برگزار  قم  مقدس  شهر  در  جمهور  رئیس 

. د می شو
سرپرست  بهشتی  حمزه  این  از  پیش 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
اردیبهشت   30 از  اینکه  بیان  با  قم  استان 
مصلی  در  شهدا  نمایشگاه  خرداد   10 تا 
کنگره  بود:  گفته  است،  برپا  قدس 
خردادماه  چهارم  در  روحانیت  شهدای 
که  می شود  برگزار  قم  قدس  مصلی  در 
خارج  و  کشور  سراسر  از  مهمان هایی 
خواهند  حضور  کنگره  این  در  کشور  از 
سپاه  در  ولی فقیه  نماینده  اما  داشت. 

شهدای  کنگره  برگزاری  اصلی  متولی  که 
و  آثار  اینکه  بر  تاکید  با  است  روحانی 
ماندگار  باید  روحانی  شهدای  خاطرات 
دستاوردهای  از  یکی  کرد:  اعالم  شود، 
می تواند  روحانی  شهدای  کنگره 

شهر  در  روحانی  شهدای  موزه  راه اندازی 
مقدس قم باشد که در این راستا اقدامات 

می شود. دنبال  نیاز  مورد 
اینکه  بیان  با  صادقی  حاج  عبدالله 
است  دهه  دو  از  بیش  شهدا  کنگره های 
که در کشور برگزار می شود، اظهار داشته 
 117 روحانی  شهدای  کنگره  برای  بود: 
کتاب تا به امروز تهیه شده که 10 مورد از 

است. صوتی  کتاب ها  این 
وی با اشاره به اینکه 509 اثر هنری در 
راستای کنگره شهدای روحانی تهیه شده 
بوده  این  ما  تالش  کرد:  عنوان  است، 
فرهنگی  برنامه های  با  را  کنگره  که  است 

کنیم. دنبال  جانبی  کاربردی  و 
تاکید  با  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده 
یک  به  روحانی  شهدای  کنگره  اینکه  بر 

کرد:  عنوان  نمی شود،  محدود  همایش 
برنامه های این کنگره بعد از مراسم اصلی 
سیره  بتوانیم  تا  داشت  خواهد  ادامه 
مختلف  ایام  طول  در  را  روحانی  شهدای 

دهیم. ترویج  مردم  میان  در  سال 

و  هزار  سه  هویت  اینکه  بیان  با  وی 
علمیه  حوزه های  در  روحانی  شهید   890
تایید شده است، گفت: در  بنیاد شهید  و 
کنگره شهدای روحانی یاد و خاطره 149 
از  57 شهید  اهل سنت،  از شهدای  شهید 
شهدای  از  شهید   40 مشروطه،  شهدای 
انقالب، سه هزار و 641 شهید از شهدای 
و  حرم  مدافع  شهید   151 و  مقدس  دفاع 

شد. خواهد  داشته  گرامی  ترور  شهدای 
روحانی  شهدای  کنگره  ممتاز  برنامه 
یکی از اقدامات فرهنگی ارزنده و ضروری 
سال های اخیر است که جای برگزاری آن 
امام  بیانات  در  که  همانطور  اما  بود  خالی 
منعکس  عظام  مراجع  و  قم  محترم  جمعه 
ابعاد و پیوست های مردمی  است، رعایت 
روحانیت  است.  اهمیت  حایز  بسیار  آن 

های  دشواری  که  شرایطی  در  مردمی 
است  جاری  جامعه  سطح  در  اقتصادی 
حقیقت  هایش  تالش  و  رفتارها  تمام  باید 
خدمت  رو  این  از  و  باشد  داشته  مردمی 
نماینده  که  همانطور  جامعه  به  رسانی 

داده  پیشنهاد  قم  در  فقیه  ولی  محترم 
و  ابتکار  یک  مثابه  به  تواند  می  است 
برگزاری کنگره های شهدا  تازه در  الگوی 
انتظار  و  گیرد  قرار  اهتمام  مورد  کشور  در 

گردد. برآورده  عظام  مراجع  و  مردم 
بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  صادقی  حاج 
اظهار  بوده اند،  بسیجی  روحانی  شهدای 
در  روحانی  شهدای  از  نفر   928 کرد: 
نقش  فرمانده  به عنوان  نظامی  رسته های 

داشته اند. عهده  بر  را  اصلی 
شهدای  از  نفر   496 اینکه  بیان  با  وی 
داشته اند،  سن  سال   18 فقط  روحانی 
حدود   1365 سال  دی ماه  کرد:  تصریح 
139 طلبه به شهادت رسیدند و بیشترین 
اصفهان  استان  به  روحانی  شهدای 

► دارد.   اختصاص 

شهدای  کنگره  به  قم  جمعه  امام      ◄
پرداختن  است،  کرده  پیشنهاد  روحانی 
به  کمک  جمله  از  خداپسندانه  امور  به 
تامین  و  زندانیان  آزادی  نیازمندان، 
به  عنوان  را  نوعروسان  برای  جهیزیه 
شهدای  کنگره  جانبی  برنامه های 

دهند. قرار  توجه  مورد  روحانی 
آیت  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
با  دیدار  در  سعیدی  سیدمحمد  اله 
صادقی  حاج  عبدالله  حجت االسالم 

بر  تاکید  با  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  اینکه 
است،  مهم  و  ضروری  کاری  روحانی 
شهدای  زندگی  سبک  ترویج  کرد:  اظهار 
روحانی در راستای اهداف نظام اسالمی 
است. شهادت  و  ایثار  فرهنگ  تعالی  و 

نیازمندان،  به  کمک  کرد:  اضافه  وی 
جرائم  زندانیان  آزادی  و  جهیزیه  تهیه 
غیرعمد از جمله امور خیر و خداپسندانه 
است که دس و 151 شهید مدافع حرم و 

شد. خواهد  داشته  گرامی  ترور  شهدای 
روحانی  شهدای  کنگره  ممتاز  برنامه 
و  ارزنده  فرهنگی  اقدامات  از  یکی 
جای  که  است  اخیر  های  سال  ضروری 
همانطور  اما  بود  خالی  آن  برگزاری 
و  قم  محترم  جمعه  امام  بیانات  در  که 
رعایت  است،  منعکس  عظام  مراجع 
بسیار  آن  مردمی  های  پیوست  و  ابعاد 
مردمی  روحانیت  است.  اهمیت  حایز 
اقتصادی  های  دشواری  که  شرایطی  در 

تمام  باید  است  جاری  جامعه  سطح  در 
مردمی  حقیقت  هایش  تالش  و  رفتارها 
رسانی  خدمت  رو  این  از  و  باشد  داشته 
محترم  نماینده  که  همانطور  جامعه  به 
می  است  داده  پیشنهاد  قم  در  فقیه  ولی 
تازه  الگوی  و  ابتکار  یک  مثابه  به  تواند 
کشور  در  شهدا  های  کنگره  برگزاری  در 
و  مردم  انتظار  و  گیرد  قرار  اهتمام  مورد 

گردد. برآورده  عظام  مراجع 
بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  صادقی  حاج 

اظهار  بوده اند،  بسیجی  روحانی  شهدای 
در  روحانی  شهدای  از  نفر   928 کرد: 
نقش  فرمانده  به عنوان  نظامی  رسته های 

داشته اند. عهده  بر  را  اصلی 
شهدای  از  نفر   496 اینکه  بیان  با  وی 
داشته اند،  سن  سال   18 فقط  روحانی 
 1365 سال  دی ماه  کرد:  تصریح 
رسیدند  شهادت  به  طلبه   139 حدود 
استان  به  روحانی  شهدای  بیشترین  و 

► دارد.   اختصاص  اصفهان 

قرارگاه  گفت:  قم  غیرعامل  پدافند  مدیرکل      ◄
کمیته  مصوبه  براساس  استان،  هسته ای  و  پرتویی 
استناد  به  و  کشور  غیرعامل  پدافند  شورای  دائمی 
غیرعامل  پدافند  سازمان  اساسنامه  هشت  ماده 
هدف  و  شده  تشکیل  قوا  کل  فرمانده  مصوب  کشور 
آن افزایش سطح مصونیت استان در برابر بحران های 

است. پرتویی  و  هسته ای  حوادث  از  ناشی 
با خبرنگار  پنجشنبه درگفت وگو  روز  متقیان  مهدی 
ایرنا،  بیان کرد: استاندار مسئولیت قرارگاه را برعهده 
فرمانده  جانشین  عنوان  به  قم  سپاه  فرمانده  و  دارد 
مدیرکل  همچنین  است،  استان  پرتویی  قرارگاه 
هماهنگ کننده  معاون  عنوان  به  غیرعامل  پدافند 

می کند. فعالیت  پرتویی  قرارگاه 
استان   یک  قم  که  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
پرتویی  و  هسته ای  قرارگاه  ذیل  در  است،  هسته ای 
مختلف  وظایف  شرح  با  کارگروه   10 تعداد  استان  در 

می پردازند. فعالیت  به  و   شده  تشکیل 
کارگروه ها  وظایف  شرح  این که  به  بااشاره  وی 
روسا  به اطالع  قرارگاه  توسط معاون هماهنگ کننده 
نخستین  افزود:  رسید،  خواهد  کارگروه ها  اعضای  و 

بامسئولیت  که  است  پایش  و  رصد  کارگروه  کارگروه، 
فرمانده سپاه قم در استان شکل گرفته و ابالغ حکم 

شده است. انجام  محترم  استاندار  توسط  آن 
آلودگی  رفع  کارگروه  دوم،  کارگروه  گفت:  متقیان 
است،  استان  سپاه  با  نیز  آن  مسئولیت  که  است 

که  است  مرور  و  عبور  و  امنیت  کارگروه  بعد  کارگروه 
استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  برعهده  آن  مسئولیت 
است که ابالغ آن توسط استاندار صورت گرفته است.

و درمان  انتقال  کارگروه  دیگر،  کارگروه  افزود:  وی 
رییس  مسئولیت  با  که  است  امدادی  خود  آموزش  و 
می پردازد،  فعالیت  به  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و   اجساد  مدیریت  حریق،  اطفا  کارگروه  همچنین 
شده  تعریف  ساختار  این  در  پسماندزایی  و  ضایعات 
فعالیت  به  قم  شهردار  مسئولیت  با  کارگروه  این  که 

پرداخت. خواهد 
جستجو،  کارگروه  ادامه  در  داشت:  بیان  وی 
را داریم که مسئولیت  نجات، تخلیه و مراقبت جمعی 
است،  استان  احمر  هالل  جمعیت  رییس  با  آن 
زیربنایی  تجهیزات  و  خدمات  کارگروه  بعد  کارگروه 
قم  شهردار  مسئولیت  با  هم  کارگروه  این  که  است 

گرفته است. شکل 
مدیرکل پدافند غیرعامل قم گفت: کارگروه اطالع 
بخشی  آرامش  و  عمومی  افکار  مدیریت  رسانی، 
که  است  استان  پرتوی  قرارگاه  ذیل  دیگری  کارگروه 
برعهده  قم  سیمای  و  صدا  مدیرکل  را  آن  مسئولیت 

دارد.
وی افزود: کارگروه بعد کارگروه ارتباطات و فناوری 
و  ارتباطات  مدیرکل  مسئولیت  با  که  است  اطالعات 

فناوری اطالعات استان شکل گرفته است و در نهایت 
ساختار  این  در  بیمه  و  قضایی  حقوقی،  کارگروه 
کل  رییس  را  آن  مسئولیت  که  شده است  تعریف 

دارد. برعهده  استان  دادگستری 
کارگروه ها  این  مشخص  مسئولیت  کرد:   تاکید  وی 
روسای  مسئولیت  با  استان  پرتویی  قرارگاه  ذیل 
مصوبه ها  در  که  نهادها  سایر  همکاری  و  ها  کارگروه 

شده است. تعریف   شده  مشخص 
شرح  دستورالعمل  این  راستای  در  گفت:  متقیان 
استان  پرتویی  قرارگاه  برای  تازگی  به  نیز  وظایفی 
ابالغ شده است که جزییات آن توسط مدیرکل پدافند 
کننده  هماهنگ  معاون  عنوان  به  استان  غیرعامل 
خواهد  ابالغ  کارگروه ها  اعضای  و  روسا  به  قرارگاه 

. شد
حوزه  در  امیدواریم  داشت:  بیان  پایان  در  وی 
که  هم افزایی  با  استان  هسته ای  و  پرتویی  پدافند 
اقدام های  بتوانیم  دارند  کارگروه ها  اعضای  و  روسا 
برای  را  نظر  مورد  مصونیت  که  دهیم  انجام  موثری 
پرتویی  و  هسته ای  احتمالی  حوادث  برابر  در  استان 

► کند.   ایجاد 

»گویه« گزارش می دهد: 

● خدمت رسانی به مردم پیوست ضروری کنگره شهدای روحانی در قم    ●
»پستی دنیا در نظر علی 

)علیه السالم(«    

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َهِذِه  َلُدْنَیاُکْم  ِه  اللَّ »َو  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َمْجُذوم«.1 َیِد  ِفی  ِخْنِزیر  ِعَراِق  ِمْن  َعْیِنی  ِفی  ْهَوُن 
َ
أ

از حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( نقل شده که فرمودند: 
بدون گوشت  استخوان  از  نظر من  در  دنیای شما  این  »به خدا سوگند 

یک خوک که در دست یک فرد جزامی باشد، پست  تر است!«.
امام علی )علیه السالم( در این کالم تذکر انگیز، شدت تنفر خود را 
از زرق و برق های دنیا بیان می فرمایند. »ِعراق« با کسره و ضمه عین، 
جمع »َعْرق« )بر وزن فرق( به معنای استخوان بدون گوشتی است که 
گوشت آن را کنده باشند. امام )علیه السالم( با بیان این تشبیهی که 
بیان فرموده اند، رساترین تعبیر را در مورد تنفرشان از زرق و برق های 
ندارد؛  ارزشی  خود  به  خودی  بی گوشت  استخوان  کرده اند.  ذکر  دنیا 
آن  از  و  باشد  خوک  مانند  نجس العینی  حیوان  استخوان  اگر  به ویژه 
همه  که  باشد  به  ُجذام  مبتال  بیمار  انسان  یک  دست  در  این که  باالتر 
تعبیر  و  آغاز این سخن آمده  از وی فرار می کنند! سوگندی هم که در 
ابن  می سازد.  روشن تر  را  مطلب  شده،  شما(  )دنیای  »دنیاکم«  به 
کالم  این  شرح  در  است،  نهج البالغه  ُسّنِی  مفسران  از  که  ابی الحدید 
می  گوید: به جان خودم سوگند که حضرت امیر )علیه السالم( در این 
بود و کسی که  و راستی پیشه وی  گفتار صادق است و همیشه صدق 
در سیره و روش زندگی او؛ چه  در آن زمان که در مقام والیت ظاهری 
بود و چه آن زمان که در کنار )خانه نشینی(، قرار داشت بنگرد، صحت 
این کالم را درمی یابد )چرا که او در هر دو حالت در نهایت بی اعتنایی 
به دنیا بود(. امام )علیه السالم( در طول کلماتی که در نهج البالغه از 
مواهب  و  دنیوی  مقامات  به  را  خود  بی اعتنایی  شده،  نقل  آن حضرت 
و  گویاتر  دیگری  از  کدام  هر  که  فرموده  بیان  مختلفی  تعبیرات  با  آن 

است. فصیح تر 
َو   ...« می فرمایند:  بیان  چنین  »شقشقیه«  خطبه  در  آن حضرت 
برای  )اگر   ...«  2»... َعْنز  َعْفَطِة  ِمْن  ِعْندی  ْزَهَد 

َ
أ هِذِه  ُدْنیاُکْم  ْلَفْیُتْم  اَلَ

پشتش  بر  را  خالفت  )شتر(  ناقه  مهار  نبود،  مظلومان  حقوق  احقاق 
می افکندم و رهایش می ساختم و در آن هنگام( در می یافتید که ارزش 
جای  در   .»... است  کمتر  ُبز  بینی  آب  از  من  نظر  در  شما  دنیای  این 
ابن عباس می گوید: در منطقه  آمده است که  البالغه  نهج  دیگری در 
»ذی قار« خدمت امام )علیه السالم( رسیدم؛ در حالی که پارگی کفش 
قیمت  فرمودند:  و  نموده  به من  رو  حال  همین  در  می دوخت.  را  خود 
این کفش چقدر است؟ من عرض کردم: قیمتی ندارد. پس آن حضرت 
قیَم َحّقًا أْو أْدَفْع 

ُ
فرمودند: »... َو اللِه َلِهَی أَحبُّ ِاَلیَّ ِمْن إْمَرِتُکْم إاّل أْن أ

باِطاًل ...«4 »به خدا قسم این کفش بی ارزش در نظر من محبوب تر از 
فرمانروایی بر شما است، مگر این که با این حکومت، حقی را به پا دارم 

یا باطلی را دفع کنم«.
از  حاکی  همه  که  هست  نیز  قبیل  این  از  دیگری  تعبیرات  البته 
بی اعتنایی و عدم وابستگی آن امام بزرگوار به مواهب مادی دنیا است. 
السالم(  )علیه  امام  آن که  از  پیش  »یک روز  است:  شده  نقل  درجایی 
به شهادت برسند، مردم به عیادت آن حضرت آمدند و این در حالتی بود 
ُکْل ِمْن 

ْ
که: »َو َلْم َیَتناَوُل ِمْن َبْیِت ماِل اْلُمْسِلمیَن ما ُیساوی ِعقااًل َو َلْم َیأ

ماِل َنْفِسِه إاّل َقْدَر اْلُبْلَغِة«5 »حقوق آن ها را از بیت المال پرداخته بودند 
و چیزی از دنیای آن ها را برای خود انتخاب نکرده بودند« و در حالی 
بود که از بیت  المال مسلمانان حتی به اندازه یک عقال )پای بند( شتر، 
برای خود بر نداشته بود و از اموالی که خودش )با زحمت فراوان( فراهم 
می ساختند، تنها به اندازه ضرورت استفاده می کردند و همه حاضران 
نزدیک ترین  هم چون  آن حضرت؛  از  مردم  دورترین  که  دادند  گواهی 
افراد  و  نزدیکان  میان  در  تفاوتی  هیچ گونه  )و  بود  آن  حضرت  به  مردم 
اگر  که  می  دهد  نشان  این ها  همه  نمی  گذاشتند(«.  بیگانه  یا  دور 
عملشان  می  فرمایند،  دنیا  درباره  سخنی  السالم(  )علیه  امیرمؤمنان 

آن هماهنگ است.  با  نیز کاماًل 
*******************

1. شریف الرضی، محمد بن حسین ، نهج البالغه، محقق / مصحح: 
فیض اإلسالم ، سید علی نقی، ص 510، ناشر: هجرت ، چاپ اول، قم ، 

1414 ق.
2. ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی ، مناقب آل أبی طالب 
)علیهم السالم(، ج 2، ص 205، نشر عالمه،  چاپ اول ، قم، 1379 ق. 

4. نهج البالغه، ص 76.
از  / مصحح: جمعی  األنوار، محقق  بحار  باقر،  5. مجلسی، محمد 
چاپ  العربی،  التراث  إحیاء  دار  ناشر:   ،116 صفحه   ،40 ج  محققان،  

1403 ق.  بیروت،  دوم، 

حدیث روز )279( 

مدیرکل پدافند غیرعامل:  

● قرارگاه پرتویی افزایش مصونیت قم در برابر حوادث هسته ای را دنبال می کند   ●

● 50 ایثارگر و پیشکسوت ارتشی استان قم تجلیل شدند   ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 1 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت 
ثبت  1/1400ج/219  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  تهران 
حسین  محمد  و  جنوب  سازان  شهرک  شرکت  علیه  ترهنده  فرزین  له  گردیده 
موئد محکوم علیه محکوم است به پرداخت 151/416/004/484ریال در حق 
محکوم له و 7/564/915/224ریال نیم عشر در حق صندوق دولت محکوم له 
از 291 اصلی بخش 5  ثبتی 22457 فرعی  در قبال بدهی محکوم علیه پالک 
نموده است. ضمنا حسب  ارزیابی  به شرح ذیل  نموده که کارشناس  توقیف  قم 
از 240 سهم ششدانگ عرصه و  مواد 51 و 135 مقدار 180/084 سهم مشاع 
سهم   240 از  مشاع  سهم   8/997 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان 
به فروش خواهد رسید.  )بابت حق االجرا(  اعیان پالک فوق  و  ششدانگ عرصه 
با احترام عطف به ابالغیه شماره 140002100010166103 به شماره پرونده 
8909980000201613 به شماره بایگانی 0000219 مورخ 1400/10/14 
در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 291/22457 اصلی بخش 5 ثبت قم مربوط به 
مالک محمد حسین موبد به ادرس قم – بلوار الغدیر – نرسیده به بازار بین المللی 
ابتدای خیابان امام حسین – جاده به سمت پردیسان ضلع جنوبی خیابان ملک 
بازدید  تحقیقات   ، بررسی  از  پس  کارشناسی  هیئت  الغدیر  بلوار  از  سوم  قواره 
مشخصات  نماید:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  را  کارشناسی  نظریه  امده  عمل  به 
ثبتی ملک: ملک مورد ارزیابی دارای پالک ثبتی شماره 22457 فرعی از 291 

تاریخ  در  که  مترمربع   1034/84 مساحت  به  قم  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 
1397/12/2 به ثبت رسیده و برای ان یک برگ سند مالکیت به شماره سریال 
با کاربری  و ملک موصوف زمین  138959 سری ب سال 1397 صادر گردیده 
تحت  ارزیابی  مورد  ملک  دانگ  شش  باشد  می  طاق  خاص  وضعیت  و  مسکونی 
انتقال  سند  طبق  که  دارد  قرار  مهدی  فرزند  موبد  حسین  محمد  اقای  مالکیت 
قطعی به شماره 22940 – 1397/12/1 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 
و مستحدثات  فاقد هر گونه حصار کشی  انجام شده است. ملک مذکور  36 قم 
بوده و دارای دو بر به گذر های مجاور خود می باشد که با توجه به طرح تفصیلی 
اشتغال  سطح  با  درصد   240 ان  تراکم  و  شهری  مختلط  ان  کاربری  پردیسان 
که طبقه  باشد  7 طبقه می  تعداد طبقات حداکثر  و  35 درصد همکف  حداکثر 
همکف ، اول ، دوم برای سایر کاربری های مختلط و 4 طبقه انتهایی )از طبقه 
سوم به بعد( کاربری مسکونی در نظر گرفته می شود. نظریه : با توجه به بازدید 
– موقعیت ملک ، ملک کاربری و تراکم و  ابعاد زمین   – محلی – شوارع دسترسی 
سایر عوامل تاثیر گذار در حال حاضر و در صورت صحت و اعتبار سند مالکیت 
 ، حقیقی  اشخاص   ، ها  ارگان  به  بدهی  گونه  هر  و  معارض  نداشتن  و  ابرازی 
حقوقی و شهرداری و نهایتا عدم منع قانون مالک در نقل و انتقال رسمی عرصه 
ارزش  کارشناسی  هیئت  نظر  به  مالک  تصرف  در  ان  داشتن  قرار  و  نظر  مورد 
تمامی شش دانگ پالک ثبتی مذکور به مساحت 1034/84 مترمربع از قرار هر 

مترمربع 195/000/000ریال جمعا مبلغ 201/793/800/000ریال دویست 
و یک میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و هشتصد هزار ریال براورد و اعالم می 
الی   8/30 ساعت   1401/3/16 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد. 
8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

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



خوبی  به  جمعیت  کاهش  بلند  گام های  صدای     ◄
به گوش می رسد و ضربان این تپش ناخوشایند، هر روز 
نبض جامعه را تند تر می کند. مسؤوالن باید ضرباهنگ 
اجرای برنامه های افزایش جمعیت و کاهش موانع ازدواج 
جوانان و فرزند آوری را تند تر کنند تا با سونامی هولناک 

جمعیت که در تعقیب کشورمان است برخورد نکنیم.
مولد  انسانی  نیروی  و  جمعیت  کاهش  دغدغه  حاال 
کارشناسان  و  نظران  صاحب  و  گرفته  عمومی  جنبه 
مختلف در این خصوص هشدارهای مستمری می دهند.
به  سالمندی  سمت  به  ایران  جمعیت  شتابان  حرکت 
شکلی شده که متوسط سن در کشور به 35 سال رسیده 

است. رسیده  درصد  به 10.5  سالمندی  نرخ  و 
نرخ باروری کشور حدود 1.7 درصد است که از نظر 
وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  سرپرست  جباری،  صابر 
پیدا  افزایش  باید حدود 2.5 درصد  نرخ  این  بهداشت، 
کند. برای رسیدن به این هدف تنها هفت سال فرصت 
است. اگر برنامه های فرزندآوری اجرا نشود و نرخ باروری 
افزایش پیدا نکند جمعیت ایران به  شدت پیر می شود.

نرخ باروری در کشور چقدر است؟
نرخ باروری کل در ایران حدود 1.7درصد است. این 
نرخ  اگر  و  دارد  موالید  افزایش  با  مستقیمی  رابطه  نرخ 
جمعیت  پیری  سیاهچاله  در  کند،  پیدا  افزایش  باروری 

نمی افتیم.
نگران  که  باشد  چقدر  باید  باروری  نرخ  متوسط 

نباشیم؟ جمعیت  پیری 
برای این که خیالمان راحت باشد باید نرخ باروری در 
افزایش  را  نرخ  این  باید  البته  اول، 1.2درصد شود.  فاز 
باروری  نرخ  با  برسانیم.  2.5درصد  باالی  به  و  دهیم 
است. جوان  همیشه  کشور  جمعیتی  نمایه  2.5درصد 
براساس آمار، اکنون به سرعت به سمت پیری می رویم 
در  کل  باروری  نرخ  میزان  )که  سرعت  همین  با  اگر  و 
حال کاهش است( پیش برویم تا 20 سال آینده بیش از 
30درصد از جمعیت کشور پیر خواهند بود. با توجه به 
این که میزان باروری کل پایین است، فرصت جبران را تا 

10 سال دیگر نداریم.
7 سال فرصت کاهش دادن سرعت پیری را داریم

وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  جباری،رئیس  گفته  به 
بهداشت پیش بینی ما این است که تنها هفت سال مفید 
وقت داریم تا سرعت پیری جمعیت را کاهش دهیم. در 
و ولد ساالنه، حدود یک میلیون  زاد  حال حاضر میزان 
نفر است که باید 2.5درصد افزایش پیدا کند؛ یعنی باید 
ساالنه حدود دو میلیون و 500 هزار نوزاد در کشور متولد 

شوند.
با اشاره به این که بیش از 3 میلیون و  صابر جباری 
کرد:  عنوان  دارند،  حضور  کشور  در  نابارور  زوج   200

است. زیاد  کشور  در  ناباروری  آمار  متاسفانه 
باید  ناباروری  از  پیشگیری  برای  ما  وی تصریح کرد: 
نوجوان  دختراِن  به  را  مختلفی  آموزشی  موضوعات 
بیماری های  که  است  ضروری  همین طور  و  بدهیم  یاد 
تشخیص  پایین تر  در سنین  ناباروری  به  مرتبط  مختلِف 

شوند. داده 
افزود:  بهداشت  وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  رئیس 
را برای  ناباروری سطح دو  وزارت بهداشت مراکز درمان 

می کند. طراحی  کشور  کل 
وی ادامه داد: ما می توانیم در مسیر درمان ناباروری 
بهره  هم  ایرانی  طب  روش های  از  مدرن  طب  کنار  در 

ببریم.
با  از کسانی که  صابر جباری گفت: بخش عمده ای 
مشکل ناباروری درگیر هستند برای درمان این موضوع 

ندارند. نیاز  اقدامات گران قیمت  به 
در حال حاضر در سراسر دنیا به اثبات رسیده که طب 
را  ناباروری  درمان های  موفقیت  میزان  می تواند  ایرانی 

افزایش دهد
ناباروری  درمان  خصوصی  مراکز  که  این  بیان  با  وی 
اظهار  ندارند،  قرارداد  بیمه گر  سازمان های  با  کشور  در 
حل  برای  ناباروری  درمان  خدمات  ارزان سازی  داشت: 

است. بزرگ  بسیار  گام  این مشکل یک 
 اثر بخشی طب ایرانی در درمان ناباروری

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره 
درمان  برای  ایرانی  طب  خدمات  امروز  به  تا  اینکه  به 
ناباروری در دسترس مردم نبوده است، توضیح داد: در 
حال حاضر در سراسر دنیا به اثبات رسیده که طب ایرانی 
افزایش  را  ناباروری  می تواند میزان موفقیت درمان های 

دهد.
44 درصد سقط ها خود بخودی است

کمیته  رئیس  اکبری،  اسماعیل،  محمد  پروفسور 
جمعیت و سالمت اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به فارس گفت:  سقط خود بخودی که 44 درصد 
سقط ها را تشکیل می دهد  که این خیلی رقم باالتری از 

است برابر   2 حداقل  یعنی  دنیاست؛  استاندارد 
10.5 درصد جمعیت ایران سالمندان هستند

وی ادامه داد:  از نظر ساختار جمعیتی افراد سالمند 
 8 به  درصد   6 از  گذشته  سال  چند  در  سال   60 باالی 
و میانگین  به  10.5 درصد رسیده است  و االن  درصد 
سن از 26 سال االن 34 است و داریم سالمند می شویم.
در  جمعیتی  نسبت  خوردن  هم  به  اکبری  گفته  به 
ساختار جمعیت یکی از آفت های بسیار بد هر مملکتی 
طراحی  علمی  مدون  برنامه  این ها  برای  ما  و  است 

نکرده ایم.
موثر  قطعا  اقتصادی  است: مشکالت  معتقد  وی 
است. بنده مشکالت اقتصادی را به عنوان مشوق خیلی 
حل  را  اقتصادی  مشکالت  شما  اگر  یعنی  می پذیرم؛ 
کنید، تشویقی برای فرد جوان است تا زودتر ازدواج کرده 

شود. باردار  و 
افراد ثروتمند کم تر ازدواج کرده و فرزند می آورند

اکبری ابراز کرد: اکنون می بینید افرادی که دستشان 
به دهانشان می رسد و وضع مالی بهتری دارند دیرتر و 
کمتر ازدواج کرده و بچه می آورند و افراد فقیر تر بیشتر 
بچه می آورند. اینکه این موضوع را به اقتصاد گره بزنیم، 
به  تبدیل  ناجوری است و گره ذهنی است که  یک گره 
نیز  ِبُبریم  اقتصاد  از  اینکه  اما  می شود؛  اجتماعی  گره 

است. اشتباه 
ادراک جمعیتی در کشور وجود ندارد

وی تاکید کرد: ادراک جمعیتی در این کشور بسیار بد 
است و اگر دلسوزی نداشته باشیم و منتظر باشیم همه 

چی آماده شود آیا دیگر جمعیتی خواهیم داشت؟ 
افرادی که دستشان به دهانشان می رسد و وضع مالی 

بهتری دارند دیرتر و کمتر ازدواج کرده و بچه می آورند 
 در فرزندآوری هر دقیقه را گذراندن، تاخیر است

این استاد دانشگاه متذکر شد: اما بنده می گویم اگر 
بلکه  هیچ،  که  سال   8 شود  بسته  هم  جمعیتی  دروازه 
می کنید  خالف  شما  االن  همین  باشد  هم  سال   10
منتظر  حاال  بیفتد.  تاخیر  آوری  فرزند  خصوص  در  که 
بلکه  نیست،  طور  این  بخریم؛  ماشین  و  خانه  تا  بمانیم 
در فرزندآوری هر دقیقه را گذراندن، تاخیر است و اگر به 
جای 8 سال 10 سال دیگر هم فرصت باشد، باید همین 

باشید. موفق  تا  کنید  کاری  امروز 
امتیاز خاص برای والدین خارجی چیست؟

دیگر  کشورهای  که  مولفه ای  مهمترین  افزود:  وی 
در  تقریبًا  کردند.  کار  فرزندآوری  در  که  است  این  دارند 
آلمان و کانادا اگر کسی 4 فرزند داشته باشد،  فرانسه، 
فرد  این  فقط  ندارد؛  اجتماعی  مسئولیت  هیچ  دیگر 
وظیفه دارد فرزندانش را بزرگ کند و حقوق، خانه و ... 

داراست. را 
اکبری اضافه کرد: هیچ مسئولیت اجتماعی بر دوش 
و  نیست  معیشت  نگران  دیگر  فرد  این  و  نبوده  فرد  این 
تربیت  فقط  وظیفه اش  و  می شود  برداشته  دوشش  از 

است. فرزندان 
کاهش شدید سرعت افزایش جمعیت در ایران

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سرعت کاهش رشد 
جمعیت در ایران خیلی زیاد شده و نگرانی ایجاد کردند 
االن می گویند که سرعت کاهش  این چیزی که  و هم 

جمعیت متوقف شده، هردو غیرکارشناسانه است.
وضعیت  درباره  شناس  جمعیت  پور،  کاظمی  شهال 
جمعیتی ایران بیان داشت: از نظر مِن جمعیت شناس، 
آن  به  نه  اما  است  کاهشی  ایران  در  جمعیت  رشد  سیر 
شدت که دو سال قبل می گفتند که »از رشد 1.24 درصد 
به رشد هفت دهم درصد رسیده ایم.« رشد جمعیت در 
صورت  به  اما  داشت  خواهد  را  خود  کاهنده  سیر  ایران 

کاهنده و بطیء )ُکند(.
داشته  فرزند   4 کسی  اگر  کانادا  و  آلمان  فرانسه،  در 

ندارد اجتماعی  مسئولیت  هیچ  دیگر  باشد، 
23 درصد جمعیت ایران زیر 15 سال هستند

پور، استاد جمعیت شناسی دانشگاه   شهال کاظمی 
تهران گفت: در دهه های قبل تغییرات جمعیتی کشور 
سال   15 زیر  جمعیت  درصد   46 که  بود  این  از  حاکی 
زیر 15 سال  تنها 23 درصد جمعیت  اکنون  اما  بودند، 
ایران  در سال 1425 جمعیت  روند  این  با  لذا  هستند؛ 

می دهد. شکل  را  معکوسی  هرم 
جمعیت 117 میلیون نفری ایران در 1430

بحث  چالش ها  از  یکی  اینکه  بیان  با  پور  کاظمی 
حالت  خوشبینانه ترین  در  است،گفت:  باروری  کاهش 
نرخ رشد ساالنه جمعیت در سال 1430 به 0.88 خواهد 
رسید و با خوشبینانه ترین حالت جمعیت ایران به 117 

از 70  نیز  ما  فعال  و جمعیت  نفر خواهد رسید  میلیون 
به 60 درصد در سال 1430 خواهد رسید. درصد 

لذا  داریم؛  پیش  در  را  سالمندی  ما  داد:  ادامه  وی 
نیاز های  به  پاسخگویی  راستای  در  سیاست هایی  باید 

باشیم. داشته  سالمندان 
کاظمی پور گفت: جمعیت 15 تا 29 ساله ما نسبت 
به کل جمعیت  آن  نسبت  اما  یافته،  افزایش  به گذشته 
کاهشی بوده است. در سال 1440 در خوشبینانه ترین 
حالت ورودی های ما یعنی موالید نسبت 114 درصدی 

نسبت به خروجی ها و متوفیان خواهند داشت.
این پژوهشگر جمعیت تصریح کرد: نسبت خانوارهای 
یک نفره به کل هم از 5.2 درصد به 8 درصد رسیده است. 
مرد سرپرست ها از 1.9 به 3 درصد افزایش پیدا کرده اند و 

زن سرپرست ها از 3.6 درصد رسیده اند به 4 درصد.
دوسوم خانوارهای تک نفره در ایران، زن هستند

می دهد  نشان  آمارها  کرد:  تصریح  پور  کاظمی 
هستند  زن  ایران  در  تک نفره  خانوارهای  دوسوم  که 
زندگی  تنهایی  به  باال،  به  75 سال  زنان  75 درصد  که 

. می کنند
در  هم  را  کل  به  تک نفره  خانوارهای  نسبت  وی 
کرد:  اعالم  و  گرفته  نظر  در  داده،  انجام  که  پژوهشی 
به  از 5.2 درصد  به کل هم  »نسبت خانوارهای یک نفره 
8 درصد رسیده است.مرد سرپرست ها از 1.9 به 3 درصد 
افزایش پیدا کرده اند و زن سرپرست ها از 3.6 درصد  به 
هستند،  کم  تعدادی،  نظر  از  البته  رسیده اند.  4درصد 
تک نفره،  خانوارهای  کل  میان  از  که  صورت  این  به 
زنان  را  تنها 10درصدشان  و  90درصدشان مرد هستند 

می دهند. تشکیل 
خانوارهای  دوسوم  که  می دهد  نشان  آمارها   

هستند زن  ایران  در  تک نفره 
و  5 میلیون  و  مرد  ٨00 هزار  و  5 میلیون  وجود 

نکرده ازدواج  زن  400 هزار 
براساس اعالم این پژوهشگر آخرین سرشماری نشان 
5 میلیون  مرد،  ازدواج نکرده  هرگز  افراد  آمار  می دهد 
5 میلیون  زن،  نکرده  ازدواج   هرگز  و  نفر  800 هزار  و 
آمار  با  مقایسه  در  عدد  این  که  است  نفر  400 هزار  و 

است. کرده  پیدا  کاهش  قبل،  سال های 
کاظمی پور معتقد است: بعضی از مسئوالن می گویند 
که باید ساالنه یک میلیون ازدواج ثبت شود؛ در حالی  که 

با سالی 500 هزار ازدواج هم روند طبیعی طی می شود.
وی گفت: اوایل انقالب سن ازدواج زنان 19.7 و برای 
و  به 24.7  زنان  ازدواج  اکنون سن  بود،  مردان 24 سال 

برای مردان به 28  سال رسیده است.
٩٦ درصد زنان و ٩٨ درصد مردان باالی 45  سال 

کرده اند ازدواج 
به  زنان 45 سال  تاهل  میزان  به  این جمعیت شناس 
باال اشاره کرد و گفت: میزان تاهل در این گروه سنی، 

مردان 98 درصد است. برای  و  96 درصد 
رشد جمعیتی ایران تا 30 سال آینده به صفر می رسد

کاظمی پور ادامه داد: نکته این است که اگر سیاستی 
در راستای افزایش میزان باروری در کشور اتخاذ نشود، 
یا سیاست های فعلِی اتخاذشده آن طور که باید جواب 
ندهد، طی 25 تا 30 سال آینده ممکن است جمعیت 

کشورمان به رشد صفر برسد.
15 تا ٦4 ساله ها بیشترین گروه جمعیتی

کرد: االن  خاطرنشان  شناسی  جمعیت  استاد  این 
بیشترین سهم جمعیتی ایران در گروه سنی 15 تا 64 
داریم.  قرار  پنجره جمعیتی  در  یعنی هنوز  ساله است؛ 
حدود 22  است؛  کم  مان  سال  زیر 15  افراد  تعداد  هم 
است؛  پایین  کشورمان  سالمندان  تعداد  هم  و  درصد، 
حدود 8 درصد جمعیت سالمند داریم. اما اگر این پنجره 
را خواهیم داشت.  انبوه مشکالت  آن وقت  بسته شود، 
نفره«  ایران، »تک  از کل خانوارهای  حدود 9 درصد 

هستند
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  شناس  جمعیت  این 
درباره  دارد،  وجود  ایران  در  خانوار  میلیون   27 حدود 
تعداد خانوارهای تک نفره، گفت: حدود 9 درصد از کل 
گفت  می توان  و  هستند  نفره«  »تک  ایران،  خانوارهای 
طی سال های اخیر تعداد خانوارهای تک نفره به دلیل 
به  جوانان  گرایش  و  طالق  افزایش  مهاجرت،  افزایش 

است. شده  بیشتر  زیستی  تجرد 
 وجود ۲۷ میلیون خانوار در ایران

کاظمی پور اظهار کرد: جمعیت ایران در حال حاضر 
میلیون   27 به  نزدیک  و  است  نفر  میلیون   85 از  بیش 
خانوار در ایران وجود دارد که میانگین ُبعد این خانوارها 

نیز 3.15 است.
کاهش ُبعد خانوارهای ایرانی؛ ۸5 درصد کمتر از 

۴ نفر  
کاظمی پور با بیان اینکه بعد خانوار در ایران بسیار کم 
را هم  این  نفره هستند،  شده و حداکثر خانوارها چهار 
از چهار  ایرانی کمتر  از خانوارهای  که 85 درصد  گفت 
نفر و 15 درصد باالی چهار نفر  و نیز اغلب پنج و شش 
نفره هستند و خانوار هفت و هشت نفره بسیار کم است.
اگر پنجره جمعیتی بسته شود، چه اتفاقی می افتد؟

پنجره جمعیتی از طریق سه زیرساخِت افزایش عرضه 
نیروی کار، پس انداز و سرمایه انسانی که هرسه روی هم 
خود  تأثیر  تحت  را  اقتصادی  توسعه  دارند،  مستقیم  اثر 

قرار می دهد.
در این میان اگر از تعداد افراِد در سن کار کم شود، 
آمار سالمندان افزایش می یابد و به تدریج جامعه به سن 
از رشد  دور شدن  یعنی  این  و  »پیری جمعیت« می رود 
کاهش  یعنی  جمعیت  سالمندی  چراکه  اقتصادی؛ 

ملی. ناخالص  تولید  کاهش  نتیجه  در  و  کار  نیروی 
سال(   64 )باالی  سالمند  جمعیت  تعداد  هرچقدر 
بیشتر باشد، بار هزینه نگهداری، مراقبت های بهداشتی 
و  می شود  بیشتر  نیز  بیمه  صندوق های  هزینه های  و 
کشور از مسیر اصلی خود که توسعه است، دور می ماند.

 ۱۱.۶ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم
جمعیت  تحقیقات  موسسه  عالمی،رئیس  مسعود 
آمار  آخرین  طبق  تجرد  بحث  در  داشت:  بیان  کشور 
11.6 میلیون مجرد در سن ازدواج داریم. این عدد بسیار 
بزرگ است و همین بازه سنی انباشت عدم ازدواج هایی 

افتاده است. اتفاق  است که در سال های گذشته 
۸۸ درصد جوانان در سن ازدواج، تمایل به ازدواج 

دارند
ازدواج،  سن  در  جوانان  درصد  کرد:88  اضافه  وی 
ازدواج  به  تمایل  عدم  مسأله  با  و  دارند  ازدواج  به  تمایل 
شغل  مثل  اقتصادی  موانع  سری  یک  نیستیم.  مواجه 
و مسکن داریم که ناشی از سوء مدیریت است.مسکن، 

آوری فرزند  و  ازدواج  عدم  علت 
به سوء  ایران بیشتر  ادامه داد: شرایط جمعیتی  وی 
که  نیستیم  کشورها  دیگر  مثل  و  می گردد  باز  مدیریت 
یا عدم فرزند آوری دالیل عمیق فرهنگی  عدم ازدواج و 
داشته باشد؛ مثال یکی از عوامل عدم فرزندآوری در ایران 

است. مسکن  موضوع 
متذکر  کشور  جمعیت  تحقیقات  موسسه  رئیس 
دارد.  خانواده  هزینه  سبد  در  باالیی  سهم  شد: مسکن 
زیاد  مرتب  تقاضا  ولی  است  محدود  ما  زمین  عرضه 
می کند. پیدا  افزایش  مسکن  و  زمین  قیمت  می شودو 

سالمندی در انتظار آینده ایران
بهداشت  وزارت  بهداشت  حیدری،معاون  کمال 
باروری  نرخ  کاهش  به  توجه  با  ایران  متأسفانه  گفت: 
دچار خدشه شده و ما نگران این هستیم که در آینده با 
سالمندی جمعیت، بحران های آتی از جمله بحران های 
داشته  رو  پیش  در  را  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

است. جبران  غیرقابل  البته  که  باشیم 
ابالغ قانون جوانی جمعیت به همه دستگاه های 

کشور
حیدری با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری و دغدغه 
افزود:  پویایی جمعیت،  و  بالندگی  برای  ایشان  تاکید  و 
دولت در این زمینه، قانون جوانی جمعیت و حمایت از 
ابالغ  از جمله وزارت بهداشت  به دستگاه ها  را  خانواده 

کرده است. 
تشکیل قرارگاه جمعیت در وزارت بهداشت

وی اضافه کرد: به همین دلیل قرارگاهی به نام جوانی 
جمعیت و فرزندآوری با دستور وزیر بهداشت و همراهی 
تا  شد  تشکیل  حوزه  این  اندرکاران  دست  و  معاونان 
بتوانیم وظایف و دستورات خود را متحدانه انجام دهیم.

و  جمعیت  »جوانی  قانون  دل  در  افزود:  حیدری 
بسیار مناسبی  از خانواده« تسهیالت حمایتی  حمایت 
آنها  جمله  از  که  است  شده  فراهم  فرزندآوری  برای 
می توان به تسهیالت معیشتی، آموزشی و یا مواردی که 

کرد. اشاره  است  زندگی  به  مربوط 
معاون بهداشت وزیر بهداشت ابراز کرد: در کنار این 
تسهیالت قانونی، وزارت بهداشت هم خدمات مشاوره ای 
)برای مردم و دانشجویان(، آموزشی و همچنین خدمات 
درمان ناباوری اقداماتی را انجام داده است که همه این 

موارد ذیل قرارگاه جوانی جمعیت، شکل گرفته است.
دقت کنیم! صدای حرکت شتابان پیر شدن جمعیت 
به خوبی به گوش می رسد و متولیان و مسؤوالن مربوطه 
و  جمعیت  افزایش  برنامه های  اجرای  ضرباهنگ  باید 
کاهش موانع ازدواج جوانان و فرزند آوری را تند تر کنند 
تعقیب کشورمان  با سونامی هولناک جمعیت که در  تا 

است برخورد نکنیم./ فارس محمد تاجیک   ►
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آموزش تابلو خوانی و ترک دنیا 
از نگاه مولوی!                

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
 دوستانی که هنوز در بورس فعال هستند و کماکان معتقدند 
» بی بورس نفس کشیدنم دشوار است« نیک می دانند مطالعه 
است  ممکن  و  است  مهم  چقدر  بورس  در  خوانی  تابلو  و  تابلو 
نداشته  بورسی  و سواد اطالعاتی  را خوب نخوانید  تابلو ها  اگر 
بدهید.) هر چند  از دست  اجمعین  را کلهم  تان  باشید سرمایه 
سواد  دانستن  ما  مدرسه  ممفخم  سرایدار  سیفی  عمو  قول  به 
سرمایه  صورت  هر  در  و  آید  نمی  کار  به  زیاد  هم  تابلوخوانی 
ساده  زبان  به   ) بود...  گفتن  ما  از  دهید!  می  دست  از  را  تان 
تا  می دهد  را  امکان  این  به شما  که  است  تکنیکی  خوانی  تابلو 
را  نمادها  تابلو  در  موجود  اطالعات  کم،  نسبتًا  زمان  مدت  در 
اتخاذ  گذاری  سرمایه  برای  بهتری  تصمیمات  و  کرده  بررسی 

. کنید
اما به نظر می رسد با اوضاع جوی به وجود آمده در اقتصاد 
و  مشاغل  سایر  به  بورس  از  باید  را  تابلوخوانی  این  مملکت 
اصناف هم تعمیم داد. یعنی عالوه بر اینکه مردم باید با اصول 
با مضرات  و فنون نوین اقتصاد، ضرورت صرفه جویی، آشنایی 
تابلوها  با  دارد  ضرورت  شوند،  آشنا    ... و  ماکارونی  و  روغن 
در  بتوانند  تا  شوند  آشنا  هم  جدید  اقتصادی  بیلبوردهای  و 

بگیرند!   تصمیم  منطقی  و  سریع  حساس  مواقع 
نصب  یزد  در  بیلبورد  یک  هفته  این  که  هستید  جریان  در 
مرغ قسطی  الناس  ایها  که  آن طرف خیابان  تا  اینجا  از  کردند 
هم  بعد  ماهه!  دو  بانکی  چک  با  کارمزد  بدون  هم  آن  رسید 
سلیقگی  بی  را  آن  انتشار  زمان  و  نصب  نحوه  فقط  مسئوالن 

دانستند! صواب  عین  را  آن  محتوی  تولید  و  کردند  عنوان 
اصل مطلب به روایت جراید : احمد شبانی مسئول نظارت و 
تایید محتوای تبلیغاتی اداره کل ارشاد یزد هم در این خصوص 
لحاظ  به  بیلبورد  این  محتوای  کرد:  اظهار  فارس  خبرنگار  به 
محتوا  تایید  مراحل  افزود:  وی  است.  نداشته  مشکلی  قانونی 
انجام،  این محصول  کنونی عرضه  و شرایط  مرغ  گرانی  از  قبل 
سلیقگی  بی  آن  انتشار  زمان  و  نصب  نحوه  در  متاسفانه  ولی 

است.  شده 
باشیم  دست  این  از  تابلوهایی  منتظر  آینده  در  باید  بنابراین 
 ... انتشار  زمان  و  نصب  نحوه  در  سلیقگی  کج  بدون  منتهی 
مثاًل اگر در یک فروشگاه روغن سرخ کردنی در قفسه به چشم 
تومان   13000 بود   خورده  قیمت  قوطی  روی  که  خورد  تان 
به  و  نکنید  تعجب  زیاد  تومان   63000 شد  فاکتور  برایتان  ولی 
روی  تابلوی  به  است.  کرده  اشتباه  که  ندهید  گیر  صندوقدار 
وزارت  ابالغیه  طبق  اساس  بر  خدا  بنده  که  کنید  نگاه  قفسه 
است  مجبور  تنظیم بازار  ستاد  تصمیمات  مطابق  صمت، 
با قیمت جدید عرضه کند حتی اگر قبل از 22  را  محصوالتش 
چند  فروشگاه  صاحب  واقع  در  باشد!   شده  تولید  اردیبهشت 
مصارف  برای  قوطی(  هزار   چند  بخوانید  شما  روغن)  قوطی 
افزایش  با  ولی  بود  گذاشته  کنار  انبار  در  منزل،  شخصی 
تقاضای روغن، به خاطر رفاه حال مردم ) نه به خاطر بخشنامه 
در  است.  کرده  حراج  جدید  قیمت  به  را  آنها  صمت(  وزارت 
ناکرده شائبه احتکار و گرانفروشی و ... در ذهن  ضمن خدای 

چسبد... نمی  بازاریان  به  ها  وصله  این   ... نکند  خطور  تان 
فقط این البال ما نفهمیدیم منظور خدا بیامرز مولوی از ترک 

دنیا و پیش آمدن دنیا در بیت
 » ترک دنیا هر که کرد از زهد خویش 

بیش آید پیش او دنیا و بیش« 
کرده  قایم  انبار  در  را  اجناسش  کس  هر  که  فعاًل  بود؟!  چه 
رویا  است!  آمده  پیشش  به  دنیا  صمت  وزارت  بخشنامه  با  بود 

 ... فام  نقره  هایتان 

ر ـُ َتَلنگ 10.5 درصد جمعیت ایران سالمندان هستند 

●  آهنگ پیری جمعیت به صدا درآمد آیا کسی آن را می شنود؟!     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
اصلی   2567/1068/1094 ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  سیزده  از  مشاع  سهم  دو  مقدار   مزایده  اگهی 
بخش دو قم به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ )مقدار دو سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ 
هفت  و  شصت  و  پانصد  و  هزار  دو  از  فرعی  هشت  و  شصت  و  هزار  از  فرعی  چهار  و  نود  و  هزار  ثبتی  پالک 
اصلی بخش دو قم به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ( مربوط به پرونده اجرایی شماره کالسه 
139904030011000416 به موجب پرونده اجرایی کالسه بایگانی: 9900450 له: خانم زهرا رضایی 
ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  سیزده  از  مشاع  سهم  دو  مقدار  زارعی  حسن  محمد  اقای  علیه:  بر   ، برفوئیه 
اعیان ششدانگ )مقدار دو سهم  و  ثمنیه عرصه  بهاء  به استثناء  2567/1068/1094 اصلی بخش دو قم 
از  فرعی  هشت  و  شصت  و  ازهزار  فرعی  چهار  و  نود  و  هزار  ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  سیزده  از  مشاع 
ششدانگ(  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  قم  دو  بخش  اصلی  هفت  و  شصت  و  پانصد  و  هزار  دو 
نشانی قم جاده کوه سفید خ  به  زارعی(  اقای محمد حسن  االرث  زارعی )سهم  ا...  ولی  به مرحوم  متعلق 
فروش  به  مزایده  ازطریق  و  گردیده  بازداشت  بستانکار  طلب  بابت   90 پ   )23 شماره  )کوچه  طیور  و  دام 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   2567 از  فرعی   1094 شماره  به  ششدانگ  مشخصات  و  حدود  رسد:  می 
قم  استان  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه   00 ناحیه   2 دربخش  واقع  قطعه  مذکور  اصلی  از  1068فرعی 
به   : شرقا  فرعی   1093 با  اشتراکی  پی  متر   93 طول  به   : شماال  حدود:  به  مترمربع   4650 مساحت  به 
فرعی   1095 پالک  به  پی  متر   93 طول  به  جنوبا:  اصلی   2567 و   2566 ملی  اراضی  به  پی  متر   5 طول 
فرزند حسن  زارعی   / اله  ولی  مالکیت  مالکیت:  20 متری مشخصات  به خیابان  پی  متر   50 به طول  غربا: 
مالک  عنوان  به   6 سهم  کل  از   6 سهم  جز  با  ملی  شماره  دارای   1323 تولد  تاریخ   2 شناسنامه  شماره 
به موجب دستور  دائم  بازداشت  مورد  120 محدودیت: یک  447دفتر  در صفحه  اعیان  و  ششدانگ عرصه 
به  قم  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  از  صادره   1399/12/12 مورخ   139905830011006187 شماره 
قم  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  نفع  به  20/000/000/000ریال  مبلغ  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  میزان 
در  ملک  بدهکار  توسط  شده  ارائه  مدارک  طبق  ندارد   : بیمه  ندارد   : ارتفاقی  حقوق  باشد.  می  بازداشت 

مبلغ  با   1404/1/20 الی   1401/1/20 تاریخ  از  اول  قسمت   -1 بوده  ذیل  شرح  به  مستاجر  دو  اجاره 
 1401/1/20 تاریخ  از  دوم  قسمت   -2 5/000/000ریال  ماهیانه  اجاره  و  500/000/000ریال  ودیعه 
مورد  مشخصات  5/000/000ریال  ماهیانه  اجاره  و  20/000/000ریال  ودیعه  با   1403/1/20 الی 
متری   30 شارع  از  ملک  اصلی  ورودی  که  دیواری  چهار  صورت  به  دوبر  صورت  به  موصوف  ملک  مزایده: 
میباشد. ملک مورد نظر دارای چند قسمت مجزا می باشد که یک قسمت با ساختمان های قدیمی اجری 
و  سبک  های  سازه  با  دیگر  قسمت  در  و  باشد.  می  انجام  حال  در  نجاری  فعالیت  ان  در  که  قوسی  طاق  با 
میباشد  انجام  حال  در  قالیشویی  فعالیت  ان  در  که  سازی  محوطه  با  دار  شیب  صورت  به  های  بان  سایه 
ارزیابی:  نتیجه  است  گردیده  رها  خاصی  کاربری  بدون  خاکی  محوطه  صورت  به  ملک  پشتی  قسمت  و 
قرار  عدم  فرض  با  ملحقات  و  تاسیسات  و  عرصه  از  اعم  را  فوق  ثبتی  پالک  دادگستری  رسمی  کارشناس 
شرح  به  روز  قیمت  گرفتن  نظر  در  با  و  ذیربط  های  ارگان  به  بدهی  و  شهرداری  اتی  های  طرح  در  گیری 
12/000/000ریال جمعا مبلغ  از قرار هر مترمربع  4650 مترمربع  1- عرصه   ارزیابی نموده است:  ذیل 
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   620 قوسی  طاق  قدیمی  ساختمان  اعیانی   -2 55/800/000/000ریال 
بان های موجود جمعا  اعیانی سازه ها  سایه   -3 2/480/000/000ریال  4/000/000ریال جمعا مبلغ 
ارزش  جمع  220/000/000ریال  مبلغ  جمعا  انشعابات  و  امتیازات   -4 2/500/000/000ریال  مبلغ 
ششدانگ مبلغ 61/000/000/000ریال به حروف )شصت و یک میلیارد ریال( ارزیابی گردیده است. و 
سهم االرث احتمالی اقای محمد حسن زارعی از پالک ثبتی فوق به مقدار دو  سهم مشاع از سیزده سهم 
اعیان  و  عرصه  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  قم  دو  بخش  اصلی   2567/1068/1094 ثبتی  پالک  ششدانگ 
ششدانگ به مبلغ 8/211/538/462ریال هشت میلیارد و دویست و یازده میلیون و پانصد و سی و هشت 
هزار و چهارصد و شصت و دو ریال ارزیابی شده است. مزایده میزان فوق از پالک ثبتی مذکور از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1401/3/17 اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی 
)لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی 

 2567/1068/1094 ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم  سیزده  از  مشاع  سهم  دو  مقدار  شود.  می  انجام  قم 
8/211/538/462ریال  پایه  از مبلغ  اعیان ششدانگ  و  ثمنیه عرصه  بهاء  به استثنای  اصلی بخش دو قم 
هشت میلیارد و دویست و یازده میلیون و پانصد و سی و هشت هزار و چهارصد و شصت و دو ریال( شروع 
از مبلغ  به پرداخت 10 درصد  به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط  و 
واریز  با شناسه   980100004076013207895693IRبه شماره شبا به حساب سپرده ثبت  کارشناسی 
جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  باشد  می   965108576100000002171323512006
تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده 
ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری 
و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت 
و مزایده تجدید  اعتبار ساقط  از درجه  این صورت عملیات فروش  و در  واریز خواهد شد.  به حساب خزانه 
می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک 
یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  از مالیات و عوارض شهرداری و غیره  اعم 
 125 ماده  وفق  بستانکار  طلب  بر  مازاد  مبلغ  وجود  صورت  در  و  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد 
ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده 
مزایده باشد وفق ماده 125 ائین نامه اجرا اقدام می گردد.  در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار 
و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی غیر مترقبه گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق 
مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.   خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی 
حساب دارایی و شهرداری و عندالزوم مراجع ذی صالح دیگر می باشد در ضمن فیش واریزی می بایست 

باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  شخص  توسط 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی – مهدی روزخوش
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اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 25 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 
امیر  بهروز سیفی مجدرعلیه  له  ثبت گردیده  به شماره 1/97ج/481  که در شعبه 1 اجرای احکام مدنی قم 
و  له  محکوم  حق  در  33/190/552/978ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  زاده  عسکر  منصور 
1/645/944/148ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 51 و 135 از سهام محکوم علیه 
به میزان بدهی محکوم علیه به فروش خواهد رسید. 1( اسامی طرفین پرونده: خواهان: اقای بهروز سیفی 
پترو پل جم )سهامی  ارزیابی سهام شرکت  امیر منصور عسکر زاده 2( قرار کارشناسی:  اقای  مجدر خوانده: 
خاص( انتقالی از تهران به شماره ثبت 13056 و شناسه ملی 10102967483 3(اقدامات انجام شده : 3-1( 
مطالعه پرونده در شعبه 2-3( طی درخواست کتبی در خصوص موارد درخواستی هیات کارشناسان ازطریق 
شعبه محترم اجرای احکام تاکنون هیچگونه مدارک و مستنداتی ارائه نگردیده است ضمنا طی تماس تلفنی با 
نماینده شرکت اقای محمود خدامی )به شماره تماس 09198685676( نیز هیچگونه مدارک مستنداتی ارائه 
امور مالیاتی  اداره  از  با وکیل محترم خواهان پرونده 4-3( استعالمات متعدد  نگردیده است. 3-3( مکاتبات 
2-4( به طور کلی روش های اصولی جهت ارزیابی سهام شرکت ها به شرح زیر می باشد: 1-2-4( روش ارزش 
جاری خالص دارایی ها منهای بدهی ها به قیمت روز : روش ارزش روز خالص دارایی ها منهای بدهی ها به 
قمیت روز : روش ارزش روز خالص دارایی ها را معموال روش جاری ، روش جایگزینی و یا روش تجدید ارزیابی 
نیز می گویند. به موجب مفاد بند ج ماده 2 ائین نامه ، ائین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه های 
و نحوه اعمال شیوه های مذکور ، موضوع مصوبه شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 
شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیئت وزیران که به استناد مفاد جزء 3 و تبصره 1 
بند الف ماده 40 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران ، در جلسه مورخ 1387/11/27 شورای مذکور به تصویب رسیده ، اعمال گردیده است ، ارزش 
روز خالص دارایی های شرکت برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی ها پس از کسر کلیه بدهی های شرکت که 
براساس مندرج در قسمت ج ماده 2 ائین نامه فوق الذکر که مبانی تنظیم و اجرای ان در فصل سوم و ترازنامه 
مقایسه ای ارزش های دفتری و جاری در بند 3-1 و یادداشت های توضیحی فصل چهارم این گزارش درج 
گردیده و جز الینفک این گزارش می باشد. 2-4( به طور کلی روش های اصولی جهت ارزیابی سهام شرکت ها 
به شرح زیر می باشد: 1-2-4( روش ارزش جاری خالص دارایی ها منهای بدهی ها به قیمت روز : روش ارزش 
خالص دارایی ها را معموال روش جاری ، روش جایگزینی و یا روش تجدید ارزیابی نیز می گویند. به موجب مفاد 
بند ج ماده 2 ائین نامه ائین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور ، 
موضوع مصوبه شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی )هیئت وزیران( که به استناد مفاد جز 3 و تبصره 1 و بند الف ماده 40 قانون اصالح 
موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، در جلسه مورخ 
1387/11/27 شورای مذکور به تصویب رسیده ، اعمال گردیده است ، ارز روز خالص دارایی ها شرکت برابر 
است با ارزش جاری کلیه دارایی ها پس از کسر کلیه بدهی های شرکت که براساس بند های مندرج در قسمت 
ارزش های  ترازنامه مقایسه ای  و  ان در فصل سوم  و اجرای  تنظیم  الذکر که مبانی  نامه فوق  ائین  ج ماده 2 
دفتری و جاری در بند 3-1 و یادداشت های توضیحی فصل چهارم این گزارش درج گردیده و جز الینفک این 

گزارش می باشد. قابل ذکر می باشد که در این روش ارز سهام شرکت برابر است با ارزش روز کل دارایی ها پس 
از کسر ارزش روز بدهی ها براساس دفاتر قانون و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت با توج به این روش 
کلیه دارایی های شرکت می بایست توسط کارشناسان ذیربط تجدید ارزیابی شود. 2-2-4( روش ارزش اسمی 
سهام : در این روش ارزش اسمی سهام به عنوان یکی از روش های مقایسه ای در مقابل سایر روش ها ارائه می 
شود. 3-2-4( روش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام : در این روش ارزش حقوق صاحبان سهام بر مبنای 
اخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مورد توجه می باشد. با توجه به عدم ارائه صورت های مالی 
حسابرسی شده و قابل اتکا ، امکان استفاده از روش مذکور وجود ندارد. 4-2-4( روش سود اوری )بازدهی(: 
در این روش قیمت سهام شرکت از طریق تقسیم کردن میانگین موزون سود قبل از کسر مالیات سه سال اخر 
قبل از قیمت گذاتری بر نرخ بازده سرمایه گذاری تعیین می شود و برای تعیین میانگین سود سه سال اخر الزم 
و 2و 3   1 با ضریب  ترتیب  به  قیمت گذاری  قبل  اول  تا  برای سال سوم  مالیات  از کسر  قبل  است سود های 
محاسبه و در نهایت مجموع  این حاصل ضرب بر 6 تقسیم گردد. 3-4( مبنای فروش محصوالت شرکت پترو پل 
اداره دارایی به شرح زیر تعیین شده است: سال 1397: فروش شرکت  از طرف  ارائه شده  جم طبق مدارک 
تعیین  63/683/425/000ریال  مبلغ  به  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  عملکرد  به  رسیدگی  گزارش  براساس 
شده است. سال 1398: فروش شرکت براساس گزارش رسیدگی به عملکرد توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ 
17/186/857/532ریال تعیین شده است. سال 1399: فروش شرکت براساس گزارش رسیدگی به مالیات 
با   )4-4 است.  شده  تعیین  76/688/052/955ریال  مبلغ  به  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  افزوده  ارزش  بر 
استعالم از اداره دارایی در امد ناخالص و زیان ابرازی شرکت پترو پل جم طی سنوات 97 لغایت 99 به شرح زیر 
مبلغ  )ریال(  مالیات  درامد مشمول  )ریال(  ابرازی  )ریال(  )ریال( سود  ناخالص  درامد  تعیین می گردد: شرح 
14/837/924/983ریال  63/683/425/000ریال   1397 سال  عملکرد   -1 )ریال(  مالیات 
17/186/857/532ریال  12/415/474/812ریال   1398 سال  عملکرد   -2 3/709/481/245ریال 
کل  جمع  76/688/052/955ریال   1399 سال  عملکرد   -3 4/296/714/383ریال 
)سود  بازدهی  روش   )4-5 8/006/195/628ریال  32/024/782/515ریال  152/786/952/767ریال 
در  دارایی  اداره  مالیاتی  ممیزین  رسیدگی  گزارشات  براساس  گرفته  صورت  های  بررسی  به  عنایت  با  اوری(: 
مبلغ  معادل   1400/9/13 تاریخ  در  جم  پل  پترو  شرکت  سهام  کل  ارزش   99 تا   97 سنوات 
فروش   1399 سال  و   1398 سال  و   1397 سال  شرح  گردد.  می  براورد  و  تعیین  61/264/525/356ریال 
شرکت  سود  براورد  76/688/052/955ریال  17/186/857/532ریال  63/683/425/000ریال  شرکت 
)قبل از مالیات( 9/552/513/750ریال 2/578/028/630ریال 11/503/207/943ریال تعدیل براساس 
شاخص کاال و خدمات مصرفی 2/077 و 1/470 و 2 سود پس از اعمال ضریب تعدیل 19/842/391/218ریال 
و 3/789/651/337ریال و 11/503/207/943ریال ضریب میانگین وزنی 1 و 2 و 3 سود تعدیل شده قبل 
و  7/579/392/674ریال  و  19/842/391/218ریال  ضریب  اعمال  با  مالیات  کسر  از 
و اعمال ضریب  34/509/623/830ریال جمع 61/931/317/722ریال میانگین وزنی سود تعدیل شده 
10/321/886/287ریال نرخ بازده سرمایه گذاری مورد انتظار به عالوه ریسک 19 درصد ارزش کل سهام در 
سهام  گذاری  قیمت  تاریخ  تا  دوره  سود  محاسبه  54/325/717ریال   /300  99 مالی  سال  پایان 
سهام  تعداد  61/264/525/356ریال   1400/9/13 تاریخ  در  سهام  کل  ارزش  6/938/808/056ریال 

شرکت 270/000 سهم ارزش هر سهم شرکت در تاریخ 1400/9/13 226/906ریال 6-4( روش ارزش روز 
خالص دارایی: با عنایت به عدم ارائه هر گونه مدارک و مستندات درخواستی از مسئولیت و حسابداری شرکت 
اعم از تراز مالی قابل اتکا ، صورت های مالی حسابرسی شده ، اظهار نظر در خصوص ارزش سهام شرکت به 
و  مدارک  گونه  هر  ارائه  عدم  به  عنایت  با  دفتری:  ویژه  ارزش  روش   4-7 باشد.  نمی  پذیر  امکان  فوق  روش 
مستندات درخواستی از مسئولین و حسابداری شرکت اعم از تراز مالی قابل اتکا ، صورت های مالی حسابرسی 
شده ، اظهار نظر در خصوص ارزش سهام شرکت به روش فوق امکان پذیر نمی باشد. 8-4( روش ارزش اسمی 
مبلغ  شرکت  سرمایه  وضعیت   93/6/22 مورخ  ها  شرکت  ثبت  اداره  قانونی  های  اگهی  موجب  به  سهام: 
2/700/000/000ریال به تفکیک به شرح 1-4 گزارش اشاره شده است. بنابر این طبق روش مذکور ارزش 
مبلغ  نیز  سهم  هر  ارزش  و  2/700/000/000ریال  اسمی  ارزش  به  سهام  اوراق  با  مطابق  شرکت  سهام  کل 
10/000ریال می باشد. نتیجه گزارش و اظهار نظر کارشناسی: با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به روش 
های مورد استفاده در تعیین قیمت پایه سهام شرکت پترو پل جم ، ارزش سهام شرکت به تفکیک هر یک از 
روش ها به شرح زیر تعیین و براورد می گردد: روش بازدهی )سود اوری( بند گزارش 5-4 226/906ریال 2- 
روش ارزش روز خالص دارایی ها 6-4 عدم امکان اظهار نظر 3- روش ارزش ویژه دفتری 7-4 عدم امکان اظهار 
نظر 4- روش ارزش اسمی 8-4 10/000ریال نکته 1: با عنایت به نکات مندرج در این گزارش به استحضار 
می رساند که قیمت پایه سهام شرکت پترو پل جم به روش بازدهی مبلغ 61/264/525/356ریال و ارزش هر 
دریافتی  مستندات  و  مدارک  استناد  به  و   1400 ماه  اذر   13 تاریخ  به  226/906ریال  مبلغ  نیز  شرکت  سهم 
استعالمی از اداره امور مالیاتی تعیین و براورد شده است. نکته 2: قابل ذکر می باشد که به دلیل عدم ارائه 
مستندات و مدارک قابل اتکا ، ارزش کل سهام شرکت با فرض عدم تقسیم سود بین سهامداران در سنوات ذکر 
شده محاسبه شده است. نکته 3: چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارک و مستندات و اطالعات متکی به 
اسناد و مدارک قابل قبولی ارائه گردد که در گزارش موثر واقع شود مسئولیتی متوجه هیات کارشناسان نبوده 
و بررسی انها خارج از حدود و شمول اقدامات به عمل امده می باشد ، همچنین مستندات ناشی از هر گونه 
ابراز کننده  ارائه متوجه  با اسناد  به دالیل  تردید  و  انکار   یا نسخ اصلی  ابرازی  نابرابری تصاویر مدارک  ادعای 
اسناد مدارک می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/3/17 ساعت 11 الی 11/15 صبح به 
از  اتاق مزایده  زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی  ، خ ساحلی ، جنب  آدرس  قم 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند 
برنده  را پیشنهاد دهند واگذار می گردد.  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
نماید.  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  در 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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


