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آگهــــی  مزایــــــده
تعداد 7  سازه تبلیغاتی بیلبورد و عرشه پل  )نوبت اول(

بیلبورد   تبلیغاتی  7سازه  تعداد  از  برداری  بهره  امتیاز  زيبا سازي شهرداري قم در نظر دارد  سازمان 

واگذار  خصوصي  بخش  به  مزايده  برگزاري  طريق  از  سال  سه  مدت  به  را  شهر  سطح  در  پل  عرشه  و 

گهي  آ نشر  تاريخ  از  آيد  مي  عمل  به  دعوت  شرايط  واجد  تبلیغاتي  هاي  کانون  کلیه  از  لذا  نمايد. 

نوبت دوم به مدت 10 روز و تا پايان ساعت اداری مورخ 18 /1401/03 جهت ارائه پیشنهادات به 

سازمان زيباسازي شهرداري قم اداره  حقوقي و امور پیمانها  واقع در خیابان آذر کوچه شماره 25 

 37701512-025 با شماره تلفن  يا جهت دريافت اطالعات بیشتر  و  ساختمان زيباسازي مراجعه 

بوده  پیشنهادات مختار  از  قبول هريک  يا  رد  در  فرمائید ضمنًا سازمان  تماس حاصل   304 داخلی 

بود. مزايده خواهد  برنده  بر عهده  گهي  آ و هزينه 

)1320166 گهی:   ) شناسه آ

1401/03/01 تاريخ     گهي مزايده)نوبت اول(  آ

1401/03/08 تاريخ    گهي مزايده)نوبت دوم(   آ
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آغاز ثبت نام چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان قم
برای  نام  ثبت  گفت:  قم  استان  اوقاف  قرآنی  امور  مرکز  رئیس      ◄
اسالمی  جمهوری  کريم  قرآن  مسابقات  دوره  پنجمین  و  چهل  در  شرکت 

شد. آغاز  ماه  يک  زمان  مدت  با  قم  استان  سطح  در  ايران 
اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گويه  روزنامه  گزارش  به   
و  چهل  کرد:  اظهار  صالح نژاد  محمد  سید  قم،  استان  خیريه  امور  و 
هم  امسال  ايران  اسالمی  جمهوری  کريم  قرآن  مسابقات  دوره  پنجمین 
در رشته های مختلف و با حضور خواهران و برادران باالی 18 سال برگزار 

شد. خواهد 
از  مسابقات  اين  استانی  مرحله  در  نام  ثبت  اساس  اين  بر  افزود:  وی 
محوريت  با  و  جاری  سال  خرداد   25 تا  و  شده  آغاز  ماه  ارديبهشت   21

داشت. خواهد  ادامه  استان  امامزادگان  متبرکه  بقاع 
رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف و امور خیريه استان قم با بیان اينکه اين 
برگزار می شود  معارفی  و  گروهی  انفرادی،  آوايی  در سه بخش  مسابقات 
تحقیق،  قرائت  کريم،  قرآن  کل  و   20  ،10 پنج،  حفظ  رشته های  گفتک 
و در بخش  دارند  قرار  انفرادی  آوايی  و دعاخوانی در بخش  اذان  ترتیل، 
گروهی نیز شرکت کنندگان در رشته های مديحه سرايی و همخوانی قرآن 

رقابت می پردازند. به  يکديگر  با  کريم 
وی ادامه داد: تفسیر عمومی قرآن کريم، ترجمه نهج البالغه و ترجمه 

صحیفه سجاديه هم رشته های بخش معارفی اين مسابقات هستند.
نام به سايت  اينکه عالقمندان می توانند برای ثبت  بیان  با  صالح نژاد 
رسمی  مسابقات  سايت  گفت:  کنند  مراجعه  مسابقات  اين  اينترنتی 
عموم  دسترس  در   www.quraniran.ir آدرس  به  اسالمی  جمهوری 

► قرار دارد.    
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲76۲5987   

مدیرکل ارشاد قم خبر داد:
حضور ۲۰۰ ناشر قمی در 

نمایشگاه کتاب تهران
قم میزبان نمایشگاه کتاب دین می شود

در  قمی  ناشر   200 حضور  از  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
تخصصی  کتاب  نمايشگاه  گفت:  و  داد  خبر  تهران  کتاب  نمايشگاه 
حوزه دين با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نیمه دوم سال 

می شود. برپا  قم  استان  در  جاری 
خبرنگاران  از  جمعی  بازديد  حاشیه  در  کاشانی  حسینی  موسی  سید 
با  گفتگو  در  تهران  کتاب  بین المللی  نمايشگاه  سی سومین  از  قم 
سال های  همچون  هم  امسال  قمی  ناشران  کرد:  اظهار  بیست،  شهر 
گذشته حضور پررنگی در نمايشگاه دارند و 200 ناشر از استان قم در 

هستند. حاضر  نمايشگاه 
طرح  فعاالن  امسال  قمی،  ناشران  حضور  بر  عالوه  کرد:  تصريح  وی 
شهید  انتشارات  غرفه  کنار  در  قم  استان  از  هم  کتاب«  »مقر  کشوری 
اين گروه  به معرفی کتاب خوب می پردازند،  و  کاظمی مستقر هستند 
فرهنگی به دنبال جريان سازی در حوزه کتاب هستند و مخاطبان قابل 

دارند. کشور  در  توجهی 
از دو کتاب  به رونمايی  مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم همچنین 
»عرفان حماسی در شاهنامه فردوسی« و »پرواز پای دماوند« با حضور 
قلم  اهل  در سرای  آيینی کشور  پدر شعر  استاد محمد علی مجاهدی 
گفت:  و  کرد  اشاره  تهران  کتاب  بین المللی  نمايشگاه  سی وسومین 
ان شاءالله دبیرخانه شعر آيینی نیز به زودی در قم افتتاح خواهد شد.

با اشاره به سیاست جديد معاونت فرهنگی  حسینی کاشانی در ادامه 
نمايشگاه های  برگزاری  بر  مبنی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
برگزاری  از  که  است  اين  وزارتخانه  سیاست  گفت:  کتاب،  تخصصی 
به  نمايشگاه ها  عوض  در  و  کرده  خودداری  استانی  نمايشگاه های 

شود. برگزار  تخصصی  صورت 
اينکه طرح های فصلی فروش کتاب تداوم خواهد داشت،  بیان  با  وی 
افزود: امیدوارم با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهد برپايی 
نمايشگاه کتاب تخصصی حوزه دين در نیمه دوم سال جاری در استان 

قم باشیم.
از اين گفت وگو  مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در بخش ديگری 
و گفت:  اشاره کرد  تهران  نمايشگاه کتاب  ويژگی های سی وسومین  به 
بار به صورت فیزيکی و مجازی به صوت  اين نمايشگاه برای نخستین 
ارسال  مخاطبان  برای  رايگان  صورت  به  کتاب ها  و  برگزار  هم زمان 

می شود.
وی افزود: برگزاری نمايشگاه مجازی کتاب اين فرصت را فراهم کرده تا 
آن دسته از عالقه مندانی که به هر دلیل امکان حضور در محل برگزاری 
خريداری  را  خود  نظر  مورد  کتاب های  بتوانند  ندارند،  را  نمايشگاه 

کنند.
و  کتاب  به  عالقه مندان  افزود:  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
فصلی  طرح های  و  کتاب  نمايشگاه های  از  همواره  قم  در  کتابخوانی 
استقبال می کنند و امیدوارم امسال نیز بتوانیم با افزايش سرانه مطالعه 
در  مطالعه  سرانه  صدر  در  يزدی ها  از  نخست  جايگاه  بازپس گیری  و 

بگیريم. قرار  کشور 

مراسم یادبود زنده یاد رضا 
بابایی در قم برگزار می شود

و  نوانديش  نويسنده  بابايی،  رضا  استاد  زنده ياد  يادبود  مراسم 
و  فرهیختگان  از  جمعی  همت  به  فارسی  زبان  برجسته  پژوهشگر 

می شود. برگزار  قم  در  انديشمندان 
بابايی  رضا  استاد  زنده ياد  يادبود  مراسم  بیست،  شهر  گزارش  به 
اول  يکشنبه  روز  عصر  انديشه مند،  پژوهندۀ  و  ذوقمند  نويسنده 
ناشران  اجتماعات مجتمع  در سالن   1۹:30 تا   18 از ساعت  خرداد 

می شود. برگزار  قم 
مهدی  و  هنر  اسالمی  مدرسه  علمی  هیئت  عضو  شهدادی  احمد 
مراسم  اين  در  درست نويسی  و  ويرايش  انجمن  دبیر  صالحی 

کرد. خواهند  سخنرانی 
نکوداشتی  مراسم  هیچ گونه  بابايی،  رضا  زنده ياد  درگذشت  زمان  از 
اين  بنابراين  بود،  نشده  برگزار  قم  در  کرونا  ويروس  شیوع  دلیل  به 
فارسی  زبان  برجسته  پژوهشگر  اين  يادبود  مراسم  نخستین  محفل 

است. شده  مصادف  نیز  او  تولد  سالروز  با  که  می شود  محسوب 
 1343 خرداد  اول  متولد  بابايی  رضا  استاد  می شود  خاطرنشان 
بیماری  اثر  بر   13۹۹ فروردين   18 دوشنبه  سحرگاه  قزوين،  در 
معنوی  مثنوی  حوزه  در  او  پژوهش های  درگذشت.  قم  در  سرطان 
يکی  عنوان  به  او  از  بود.  اثرگذار  و  مهم  بسیار  ادبی کشور  در جامعه 
نام  قم  علمیه  حوزه  در  فارسی  ادبیات  اساتید  سرشناس ترين  از 

. ند می برد
می توان  او  آثار  جمله  از  و  بود  دين شناسی  حوزه  پژوهشگر  بابايی 
»بهتر  قلم«،  »آيین  عقالنیت«،  و  »ديانت  چون  کتاب هايی  به 
جانان«  و  جان  »پیوند  و  قرآن«  بیانی  اعجاز  به  »نگاهی  بنويسیم«، 

کرد. اشاره 
دين  و  فرهنگ  در حوزه  بیشتر  و  داشت  قم سکونت  در  بابايی  استاد 
معاصر  نويسندگان  و  دينی  روشنفکران  از  را  او  می زد.  قلم  شناسی 
در  را  مهمی  نکات  »يادداشت ها«،  تلگرامی  کانال  در  و  می شناختند 
و  نويسندگی  کانال  اين  در  بابايی  زنده ياد  می نوشت.  فرهنگ  نقد 

می داد. آموزش  نیز  را  ويراستاری 

مدیر حج و زیارت قم:
یکهزار و 18۰ زائر از قم در حج 

امسال حضور دارند

استان  اين  از  زائر   180 و  يکهزار  امسال  گفت:  قم  زيارت  و  مديرحج 
مشرف  خدا  خانه  به  حج  مناسک  انجام  برای  کاروان   10 قالب  در 

می شوند.
تمتع  حج  قمی  زائران  کرد:  بیان  ايرنا،   با  گفتگو  در  اسکندری  وحید 
نفر،    85 متفاوت،  ظرفیت های  با  کاروان   10 قالب  در  سالجاری 
اعزام  وحی  سرزمین  به  خردادماه   23 تاريخ  از  نفر   135 و  نفر   115

. ند می شو
وی با اشاره به اين که مدت سفر حج امسال بین 25 تا 30 روز است، 
سال جاری،  تمتع  حج  به  استان  اعزامی  کاروان   10 میان  از  گفت: 
توافق  با  و  است  بعد  مدينه  کاروان  پنج  و  قبل  مدينه  کاروان  پنج 
اسالمی  جمهوری  هواپیمايی  سوی  از  پروازها  تمام  گرفته  صورت 

می شود. انجام  )هما(  
وی افزود: امسال با توجه به شرايط اعالمی از سوی کشور عربستان، 
الزمه  و  می شوند  مشرف  تمتع  حج  به  سال   ۶5 زير  سن  با  زائران 
سه  تکمیل  هم  حج  در  شرکت  برای  کاروان  انتخاب  و  ثبت نام  تکمیل 

است. واکسن  دز 
که  اين  دلیل  به  رابطه  اين   در  البته  داد:  ادامه  قم  زيارت  و  مديرحج 
سبد  در  واکسن  اين  و  کردند  تزريق  را  برکت  واکسن  زائران  از  برخی 
واکسن عربستان نیست، احتیاج است تا زائران در فرصت باقی مانده 
2 دوز واکسن سینوفارم يا آسترازنکا را که در ايران موجود است تزريق 

. کنند
وی با توصیه به اين که زائران )زائرانی که واکسن برکت تزريق کردند( 
تزريق  سرعت  به  را  آسترازنکا  يا  سینوفارم  واکسن  از  ُدز  يک  اکنون 
با  توافق  و  پیگیری  حال  در  مرتبط  مسئوالن  داشت:  بیان  کنند، 
قرار  کشور  اين  واکسن  سبد  در  برکت  واکسن  تا  هستند  عربستان 
گیرد و تزريق همین يک ُدز از واکسن های نام برده برای اعزام زائران 
تزريق  نیز  دوم  ُدز  تا  است  نیاز  توافق  عدم  صورت  در  اما  کند  کفايت 

شود.
افزود:  حج،  به  اعزام  برای  زائران  سالمت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
با  نیز  سال جاری  تمتع  حج  در  استان  زائران  پزشکی  معاينات 
بهره مندی از سه پزشک معرفی شده توسط مرکز پزشکی حج در حال 

است. اتمام  به  رو  سرعت  با  و  انجام 
حج  به  اعزامی  عوامل  تعداد  که  اين  به  اشاره  با  ادامه  در  اسکندری 
بستگی به تعداد اعضای کاروان دارد، گفت: در کاروان های 85 نفره 
عوامل شامل سه نفر، يک نفر مدير، يک نفر معاون کاروان و يک نفر 
روحانی کاروان است و در کاروان های 135 نفره يک نفر خدمه به اين 

می شود. اضافه  عوامل 

افتتاح نمایشگاه »ردای سرخ« 
ع شهدای روحانی در  با موضو

قم
ملی  کنگره  برنامه های  از  يکی  عنوان  به  سرخ«  »ردای  نمايشگاه 
در  حوزوی  شخصیت های  از  جمعی  حضور  با  روحانی  شهدای 

شد. افتتاح  قم  مقدس  شهر  مصالی 
حضور  با  سرخ«  »ردای  نمايشگاه  افتتاحیه  مراسم  فارس،  گزارش  به 
آيت الله  علمیه،  حوزه های  عالی  شورای  عضو  اراکی  محسن  آيت الله 
حجت االسالم والمسلمین  قم،  جمعه  امام  سعیدی  سیدمحمد 
نماينده مردم شريف استان قم در مجلس شورای  مجتبی ذوالنوری، 
ولی  نماينده  جانشین  طیبی فر  والمسلمین  االسالم  حجت  اسالمی، 
فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی عصر امروز در مصالی قدس 

شد. برگزار  قم 
اين  افتتاح  حاشیه  در  قم  جمعه  امام  سیدمحمدسعیدی  آيت الله 
خط  در  خود  همواره  روحانیت  کرد:  اظهار  سخنانی  در  نمايشگاه 
برای  را  مردم  سپس  و  برداشته  گام  انقالب  و  اسالم  از  دفاع  مقدم 

است. فراخوانده  ارزشمند  مسیر  اين  در  حضور 
تالش ها  از  گوشه ای  روحانی،  شهدای  نمايشگاه  اينکه  بیان  با  وی 
و  مقدس  دفاع  در  جهادی  و  رزمنده  روحانیون  مجاهدت های  و 
کرد:  خاطرنشان  است،  گذاشته  نمايش  به  را  گوناگون  عرصه های 
تا  کنند  بازديد  نمايشگاه  اين  از  معرفت  و  گاهی  آ با  مردم  امیدواريم 

باشد. شهدا  و  انقالب  مسیر  ادامه  برای  درسی  نمايشگاه  اين 
از  فرهنگی  مجموعه های  و  است  غرفه   50 شامل  نمايشگاه  اين 
ارزشمند  آثار  و  معرفی  به  نمايشگاه،  اين  در  کشور  استان های  تمام 
شهدای روحانیت از نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
از  ترور  قربانی  روحانی  شهدای  همچنین  و   حرم  مدافع  شهدای  و 

می پردازند. رضوی  مطهر  حرم  در  بزرگوار  شهید  دو  جمله 
تا  ماه  ارديبشت   31 از  سرخ«  »ردای  نمايشگاه  می شود  خاطرنشان 
10 خردادماه در مصالی قدس شهر مقدس قم از ساعت 8 صبح الی 

13 و 1۶ الی 20  پذيرای عموم عالقه مندان است.

خبـرخبـر

جشنواره ایده های فناورانه در قم برگزار می شود

قرن  در  »قمپز«  طنز  محفل  نخستین      ◄
برگزار  بیابانکی  سعید  حضور  با  حالی  در  جديد 
شد که هم پای »خاندوزی« و »پوتین« به میان 
يارانه  و  اساسی  کاالهای  گران شدن  هم  آمد 

بود. طنزپردازان  داغ  سوژه های  از  معیشتی 
و  پنجاه  عنايت پور:   مهدی  محمد 
چهارشنبه  عصر  قمپز  طنز  محفل  پنجمین 
ازدواج  موانع  موضوع  با  ارديبهشت ماه   28
روزبهانی  علی  محمد  حضور  با  فرزندآوری  و 
قمی  طنزپرداز  شاعران  قم،  هنری  حوزه  رئیس 
تئاتر  و عالقه مندان به شعر طنز در سالن آمفی 

شد. برگزار  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  يکی  برگزاری  سنت  به  هم  بار  اين  قمپز 
میان برنامه طی ماه  های اخیر وفادار ماند تا بعد 
از غیبت دو ماهه، بار ديگر میزبان عالقه مندان 
گفته  به  البته  که  موضوعی  باشد،  طنز  شعر  به 
برنامه،  مجری  و  کارشناس  احمدی  عباس 
با  فروردين  چهارشنبه  آخرين  تالقی  جز  دلیلی 
شب های قدر نداشت و به همین دلیل نخستین 
محفل طنز قمپز در قرن جديد به جای فروردين 

شد. سبز  ارديبهشت  در 
سعید  پنجاه وپنجم،  قمپز  ويژه  مهمان 
ادبیات  مطرح  و  نام آشنا  چهره های  از  بیابانکی 
»هی  »ضدحاالت«،  طنز  آثار  صاحب  و  کشور 
شاعری  بود.  ملیح«  »سکتۀ  و  انگیزد«  َتر  شعر 
که به تعبیر استاد محمدعلی بهمنی، »غنیمتی 
کشور  شعر  سعید  واقع  به  و  امروز  شعر  برای 

است«.
طنز  محفل  در  بیابانکی  حضور  آخرين  از 
قمپز بیش از سه سال می گذشت. او اسفندماه 
قمپز  طنز  محفل  چهل ويکمین  مهمان   13۹7
نیز  گذشته  سال  آذرماه  بود  قرار  و  بود  شده 
راهی قمپز يلدايی شود که آن برنامه به سرانجام 

نشد. برگزار  و  نرسید 
که  را  پنجاه وپنجم  قمپز  احمدی  عباس 
موضوع  با  جمعیت  ملی  هفته  با  همزمان 
آثار شده  فراخوان  فرزندآوری«  و  ازدواج  »موانع 
فاطمی نیا  استاد  درگذشت  تسلیت  از  بعد  بود، 

واعظ محبوب نسل جوان، با خواندن شعری از 
شروين سلیمانی آغاز کرد: »نان گران است؟ ما 
نمی دانیم، نرِخ جان است؟ ما نمی دانیم/ ُگرده 
نمی دانیم/  ما  است؟  نردبان  بعضی ها،  برای  ما 
است؟  استخوان  ُسفره،  اين  از  فقط  ملت  سهِم 

نمی دانیم…«. ما 
جمله  از  هفتاد  دهه  شعارهای  به  سپس  او 

و  عمر  که  »بچه  و  بهتر«  زندگی  کمتر،  »فرزند 
نفسه، يکی خوبه دو تا بسه« اشاره کرد و خیلی 
نرم اهالی قمپز را به ازدواج و فرزندآوری بیشتر 

باشد. راضی  نیز  برنامه  حامی  تا  کرد  توصیه 
عباس  دعوت  به  بیابانکی  سعید  سپس 
به تازگی  که  او  شد.  جايگاه  راهی  احمدی 
در  و  سپرده  جراحان  تیغ  به  را  کمرش  ديسک 
گفت:  می برد،  به سر  نقاهت  از  بعد  روزهای 
نیز  احمدی  که  آمده«  قمپز  و  قم  به  »برای شفا 
گفت: »اگر قمپز می خواست شفا دهد، ما را تا 

بود«! داده  شفا  حاال 
اين شاعر طنزپرداز در ابتدا به روز بزرگداشت 
خیام اشاره داشت و يکی از آن دوبیتی های ناب 
باغ  چشمت  »دو  خواند:  حاضران  برای  را  خود 
بادام اند انگار، دو صبح خفته در شام اند انگار/ 
رباعیات  مسلمان،  ظاهر  در  کیش  کافر  دو 

انگار«. خیام اند 
عمل  سالروز  همزمانی  به  همچنین  او 
اشاره  سعدی  بزرگداشت  روز  با  کمرش  جراحی 
و گفت: »روز سعدی، سعید شد عملی!«؛  کرد 
اين شاعر در ادامه نیز گفت: »کمر شکسته تر از 
پاسخ  در  احمدی  که  نیست!«  مردان  میان  من 

مباد.«! نیازمند  طبیبان  ناز  به  »کمرت  گفت 
اشاره  با  همچنین  طنزپرداز  شاعر  اين 
دوران  در  فنردار«  کشی  »کمربند  بستن  به 
کمربند  اينکه  از  بعد  »من  کرد:  عنوان  نقاهت، 
اين  ماجرای  آن  به  رسیدم  تازه  بستم،  فنری 
گفت:  واکنش  در  نیز  احمدی  فنره«،  يا  کمره 
قرار  خاصی  حرکت  فنر،  اين  با  که  »ان شاءالله 

دهید!؟« انجام  نیست 
شمار  به  نیز  آيینی  شاعران  از  که  بیابانکی 
و  بی هوشی  عالم  در  گفت:  ادامه  در  می رود، 
به  که  گفتم  رباعی ای  جراحی،  هنگام  بیداری 
کوثر  »از  می خوانم:  امروزم  اشعار  کفاره  عنوان 
کبوتری  چو  را  ما  بفرست،  حد  بی  شراب  جان 
به مشهد بفرست/ هرجا که دلت گرفت و حالت 
بد شد، ای دل صلوات بر محمد)ص( بفرست.«

»گر بر سر نفس خود امیری َمردی، از قحط 

مواد اگر نمیری مردی/ در مرکز پايتخت با حال 
مردی!«  نگیری  اگر  موتوری  از  جنس  خراب، 
سفر  خام  نشو،  کرامات  و  کشف  »دلباخته  و 
حجاز و شامات نشو/ خواهر! زِن هرکه می شوی 
طوری نیست، اما زن دوم مقامات نشو« از جمله 
با  و  خواند  بیابانکی  سعید  که  بود  دوبیتی هايی 

شد. مواجه  استقبال 

خود  بلند  طنز  شعرهای  از  يکی  ادامه  در  او 
حضرت  ای  تو  کشف  »از  کرد:  حضار  تقديم  را 
رازی همه راضی، اين خیل عظیم متقاضی همه 
راضی/ آقای معلم زتو ناراضی و بنده، غیر از من 
ساقی  ای  تو  کار  از  راضی/  همه  نیازی  آقای  و 
همه  نازی  و  فرخ  فری  و  جمشید  محله،  کار  پر 

راضی…«.
نشدن  واريز  و  اساسی  کاالهای  گران شدن 
داغ  سوژه های  از  مردم  برای  معیشتی  يارانه 
قمپز پنجاه وپنجم بود، تا آنجا که هم به شاعران 
مرغ  تخم  شانه  و  ماکارونی  نخ  چند  طنزپرداز 
از  که  احمدی  عباس  هم  می کردند،  اهدا 
عنوان  مانده،  محروم  معیشتی  يارانه  دريافت 
بیچاره  شاعر  ندادند!  هم  ما  به  »آقايان  کرد: 
و  جوان  رامبد  و  مديری  مهران  هم  دهک  را 

کردند!« فوتبالیست ها 
از  ديگر  يکی  فرج اللهی  مهدی  همچنین 
محفل  اين  در  حاضر  شده  شناخته  طنزپردازان 
فرهنگی  معاونت  مسئوالن  اگرچه  که  بود 
را  ساز  از  استفاده  اجازه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به او ندادند اما هم خیلی کوتاه آوازخوانی کرد 
و هم شعری در نقد »عشق های مجازی« خواند.

محمد  فرضی،  ريحانه  رضايی،  منصوره 
حسین مهدويان، امین شفیعی، حسن بشتاب، 
جواد  سید  جّدا،  شهاب  سید  موحدی،  فرهاد 
يثربی، نورا سادات نمايی، مهدی احمدلو، علی 
بهاری، اسماعیل قراباغی و سید جواد هاشمی 
قمپز  تريبون  پشت  که  بودند  شاعرانی  جمله  از 
رشد  موانع  موضوع  با  را  خود  طنز  آثار  و  رفتند 
ماکارونی،  و  تخم مرغ  و  مرغ  گرانی  جمعیت، 
ديگر  و  دانشجويی  دوران  معیشتی،  يارانه 
با  و  نثر خواندند  و  قالب شعر  روز در  موضوعات 

شدند. مواجه  سالن  مخاطبان  گرم  استقبال 
پنجاه وپنجم،  قمپز  توجه  قابل  نکات  از 
کشور  نقاط  اقصی  از  طنزپرداز  شاعران  حضور 
بود. امیرحسین شهابی از کرمان، احمد رفیعی 
علیرضا  و  کاشان  از  رافعی  مجتبی  شهرکرد،  از 
اين  مهمان  شاعران  جمله  از  سمنان  از  دادگر 

کردند. شعرخوانی  که  بودند  محفل 
شعرخوانی فرهاد موحدی با عنوان »جمعیت 
را زياد بايد کرد« و نقیضه طنز سید شهاب جّدا 
حمید  مرحوم  جرس«  »بانگ  معروف  شعر  بر 
خاص  به طور  که  بود  آثاری  جمله  از  سبزواری 
مورد تشويق و استقبال اهالی قمپز قرار گرفت.

عروسک  از  برنامه  اين  از  ديگری  بخش  در 
هاشمی  جواد  سید  ساخته  قمپز  دست ساز 

شد. رونمايی 
بیابانکی  سعید  محفل،  اين  پايانی  بخش   در 
از  يکی  که  کرد  درخواست  احمدی  عباس  از 
»سعید  خواسته  به  نیز  او  بخواند،  را  اشعارش 
از  شعرش  بیت  چند  و  گفت  لبیک  کشور«  شعر 
دست  بیفتد  روزی  خدا  ای  »مبادا  ابیات  جمله 
مگیر  را  بنزين  آه!  را  روغنم  کشیدی  خاندوزی، 
موقع  در  جز  بوده  ما  حامی  »همیشه  و  ما«  از 
سختی/ خدا! حاجی والديمیر پوتین را مگیر از 
ما« مورد تشويق پرشور عالقه مندان به شعر طنز 

گرفت. قرار 
عکس  با  قمپز  طنز  محفل  پنجاه وپنجمین 
يادگاری طنزپردازان قم و سعید بیابانکی مهمان 
► بیست    برنامه، قاب گرفته شد./شهر  ويژه 

با  جشنواره  اين  گفت:  فناورانه  ايده های  جشنواره  اجرايی  دبیر      ◄
فناوری  و  علم  پارک های  و  دانشجويان  بین  اتصال  و  ارتباط  ايجاد  هدف 

شد. خواهد  برگزار  قم  استان  دانشجويی  بسیج  همت  به 
علی اقبالی در نشست خبری، ابراز داشت: جهاد تبیین و امیدآفرينی 
قم  استان  دانشجويی  بسیج  مجموعه  اهداف  از  ها  جشنواره  برگزاری  با 

است.
سیاست  طبق  کرد:  تصريح  فناورانه  ايده های  جشنواره  اجرايی  دبیر 
گذاری های کالن کشور تعداد شرکت های دانش بنیان از ۶ هزار شرکت 
کنونی بايد به 12 هزار شرکت افزايش يابد و الزم است تا قم سهم بااليی 

در برخوداری از شرکت های فناور و خالق داشته باشد.
دانشگاه  نقش  اعتالی  سال،  شعار  به  بخشی  تحقق  داد:  ادامه  وی 
ايجاد  جامعه،  در  پردازی  ايده  ترويج  نخبگان،  بکارگیری  و  جذب  در  ها 
فناوری،  و  خالقیت  فرهنگ  گسترش  پژوهشی،  علمی  طراوت  و  نشاط 
زمینه سازی بروز ابتکار و نوآوری دانشجويان و توسعه فرهنگ کارآفرينی 

است. جشنواره  اين  اصلی  اهداف  جزء 
از سوم خردادماه  اين جشنواره  اقبالی اظهار داشت: اعالم فراخوان 
ادامه دارد و عالقه مندان  31 شهريورماه سال جاری  تا  و  آغاز می شود 
به سامانه  را  آثار خود  مهندسی  فنی  به  مربوط  رشته های  در  توانند  می 

ای که به زودی اعالم می شود ارسال کنند.
اختتامیه  کرد:  خاطرنشان  فناورانه  های  ايده  جشنواره  اجرايی  دبیر   
اين جشنواره 13 آبان ماه سال جاری در فرديس فارابی دانشگاه تهران 

يافت. ترتیب خواهد  در قم 
ريیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران نیز در اين نشست خبری با 
اشاره به شعار سال، بیان کرد: دانشگاه های امروز کشور دانشگاه های 

مسوولیت  به  پرداختن  با  ها  دانشگاه  بايد  و  اند  گرفته  نام  پنجم  نسل 
کنند. اقدام  جامعه  در  امیدآفرينی  و  سازی  انسان  به  نسبت  اجتماعی 

حمید زارع با تاکید مجدد بر اهمیت امیدآفرينی در دانشگاه ها، ادامه 
را  نخبگان  و  جوانان  انگیزه،  ايجاد  و  امیدآفرينی  با  بايد  ها  داد:دانشگاه 

مجذوب و عالقه مند جهت توسعه و پیشرفت کشور نمايند.    ►

حاشیه های پنجاه وپنجمین محفل طنز قمپز
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دادستانی قم به مساله
 ایمنی جاده پردیسان -ورجان 

ورود کرد  

روز  تصادف  دلخراش  حادثه  پی  در  قم  دادستان  عامه  حقوق  معاون 
به  پرديسان - ورجان اظهار داشت: دادستانی استان  پنجشنبه محور 
مربوطه  جاده  تعريض  و  ايمنی  مساله  عامه،  حقوق  از  صیانت  منظور 
بايد  افراد خاطی  و  از دستگاه های مسئول مطالبه گری خواهد کرد  را 

باشند. گرفته  صورت  های  فعل  ترک  پاسخگوی 
از حوادث  تاثر  اظهار  با  به گزارش دادستانی قم، علی اصغر سلطانی 
دقیق  بررسی  کمیته  جاری  هفته  در  داشت:  اعالم  ناايمن  جاده  اين 
و  نقش  و  آن  توسعه  عدم  داليل  و  جاده  اين  متعدد  حوادث  بروز  علت 
تکالیف نهادهای مربوطه در ايمنی اين محور در دادسرای قم با حضور 
در  الزم  قضايی  دستورات  و  شد  خواهد  تشکیل  مسئول  دستگاه های 

می شود. صادر  خصوص  اين 
 - پرديسان  جاده  در  کامیون  با   20۶ خودروی  شديد  تصادف  براثر 
ورجان در قم در پنجشنبه هفته گذشته چهار نفر جان خود را از دست 

شدند. مصدوم  نفر  سه  و  دادند 
متاسفانه در اين حادثه خانم 30 ساله، دختربچه 2 ساله و دو پسر بچه 

10 و هفت ساله در دم جان باختند.
همچنین در اين حادثه دو خانم 15 و 25 ساله به شدت دچار سانحه 
فوريت های  کارشناسان  توسط  ريوی  و  قلبی  احیا  با  که  بودند  شده 
از  نیز پس  به مرکز درمانی منتقل شدند و يک خانم 38 ساله  پزشکی 

شد. منتقل  الزم  درمانی  اقدام های  دريافت 

ساماندهی "قبرستان نو" قم 
نیازمند به روزرسانی پروژه 

است
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مديرعامل 
بوده  طرح هايی  ازجمله  نو  قبرستان  ساماندهی  گفت:  معصومه)س( 
که برای ساماندهی هسته مرکزی در نظر گرفته شده است و موضوع آن 

است. گرفته  قرار  موردبررسی  و  طرح  اجرايی  هیئت  در 
ساماندهی  وضعیت  آخرين  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  خاکی  علیرضا 
ازجمله  پروژه  اين  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  نو  قبرستان 
گرفته شده  نظر  در  مرکزی  هسته  ساماندهی  برای  که  بوده  طرح هايی 
گرفته  قرار  موردبررسی  و  طرح  اجرايی  هیئت  در  آن  موضوع  و  است 

است.
سهم  و  شده  رسانی  بروز  آن  پروژه های  شد  قرار  اينکه  بیان  با  وی 
اين  برای  کرد:  تصريح  است،  مشخص شده  مختلف  دستگاه های 
منتخب،  پروژه های  در  تا  شد  قرار  و  انجام  الزم  برنامه ريزی  موضوعات 
شود. مشخص  آن  زمان بندی  برنامه  و  آن ها  وظايف  دستگاه ها،  آورده 
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مديرعامل 
و  سیما  کیفیت  افزايش  در  را  نو  قبرستان  ساماندهی  معصومه)س( 
منظر شهری مؤثر خواند و عنوان کرد: اجرای ساماندهی قبرستان نو 
زمان بر نبوده و با اجرای آن سیما و منظر شهری در اين محدود بسیار 

کند. ايجاد  زائران  برای  مطلوبی  شرايط  می تواند  و  می يابد  ارتقا 

پیش بینی 15۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای آسفالت معابر 

منطقه ۳ شهر قم
اعتبار  ريال  میلیارد   150 پیش بینی  از  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدير 

داد. خبر   1401 در سال  منطقه  اين  معابر  آسفالت  برای 
موردنیاز منطقه  آسفالت  پیش بینی  به  اشاره  با  وزيری  روحانی  مهرداد 
آسفالت  برای  تومان  میلیارد   15 حدود  داشت:  اظهار  جاری  سال  در 

است. پیش بینی شده  منطقه  موردنیاز 
اين  بتوانیم  منطقه  بودجه  اصالحیه  در  امیدواريم  اينکه  بیان  با  وی 
مبلغ را افزايش دهیم تصريح کرد: افزايش قیمت قیر از تنی 2 میلیون 
تومان به 12 میلیون تومان، منطقه را دچار مشکالتی کرده اما تالش 

کنیم. تأمین  منطقه  برای  آسفالت  تن  15 هزار  داريم حدود 
را  سفید  کوه  جاده  محدوده  وضعیت  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدير 
نامناسب دانست و ابراز کرد: در محدوده کوه سفید معابر خاکی زيادی 
وجود دارد که با مشارکت اهالی محل، بخشی از آن جدول گذاری شده 
اهالی  مشارکت  با  که  معابری  ابتدا  انجام شده  برنامه ريزی های  با  و 

می شود. آسفالت  معابر  ساير  سپس  و  آسفالت  شده  جدول گذاری 
افزود:  و  برد  نام  را  جاری  سال  در  سفید  کوه  محدوده  پروژه های  وی 
تکمیل کوچه 23 به طول هزار متر، جدول گذاری و آسفالت خیابان و 
فرعی هايی اين دو بلوار در اولويت بوده و از زيرگذر تا انتهای بلوار در 
سمت چپ با اولويت معابر خاکی اسفالت می شود و روکش و بهسازی 

در اولويت دوم قرار دارد.

خبـر

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

◄    دويست و ششمین نشست شورای 
و  شد  برگزار  قم  استان  عمومی  فرهنگ 
تبیین  نحوه  قبیل  از  موضوعاتی  پیرامون 
حمايت  معیشتی،  يارانه  اصالح  طرح 
معرفی  فرهنگی،  مؤسسات  از  دولت 
و  جهادی  و  فرهنگی  مؤسسات  فعالیت 
 14 و   15 و  کرامت  دهه  مراسم  برگزاری 
استان  ارشد  با حضور مسئوالن  خردادماه 

گرفت. صورت  نظر  تبادل  و  بحث 
و  دويست  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
عمومی  فرهنگ  شورای  نشست  ششمین 
سیدمحمد  الله  آيت  رياست  به  قم  استان 
با حضور جمعی  و  قم  امام جمعه  سعیدی 
گذشته  شب  استان  مسئوالن  و  مديران  از 
و  فرهنگ  اداره کل  همايش های  سالن  در 

شد. برگزار  قم  استان  اسالمی  ارشاد 
اشاره  با  نشست  اين  در  قم  جمعه  امام 
برای  مردم  توجیه  و  توضیح  ضرورت  به 
گفت:  دولت،  اقتصادی  طرح های  اجرای 
بايد  کنند  توجیه  می خواهند  که  افرادی 
خودشان توجیه باشند و اگر در بین مردم 
الزم  که  طور  آن  که  بگويند  را  چیزهايی 
جامعه  در  کنند  دفاع  آن  از  نتوانند  است 

می شود. ايجاد  التهاب 
فعالیت  تبیین  در  اينکه  بیان  با  وی 
کرد،  عمل  زده  شتاب  نبايد  دولت  های 
گفت: بد توضیح دادن نتیجه کامال عکس 
از  پیش  سخنرانی  در  بايد  بنابراين  دارد 
تريبون ها  ساير  و  جمعه  نماز  خطبه های 
افرادی از طرف دولت بیايند و برای مردم 
وارد  متخصص  غیر  افراد  و  دهند  توضیح 

نشوند. مسائل  اين 
اول  دهک  درآمد  یارانه ها،  اصالح  با 

است داشته  افزایش  درصد   ۸0
محسن  نشست  اين  در  همچنین 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  امیديان 
يارانه های  با اصالح  رابطه  استاندار قم در 
با  امر  اين  در  دولت  کرد:  ابراز  معیشتی 
مردم صادقانه عمل کرده و در نقطه مقابل 
تغییراتی که دولت های قبل در نظام يارانه 
انجام  عمل  در  را  مردم  و  دادند  انجام  ها 
کامال  را  مردم  دولت  اين  دادند  قرار  شده 

است. داده  قرار  امور  جريان  در 
های  يارانه  اصالح  اينکه  بیان  با  وی 
از  سه  تا  يک  دهک های  برای  معیشتی 
ماهیانه  درآمد  و  شده  خوب  درآمدی  نظر 
داشته  افزايش  درصد   80 اول  دهک 
اساسی  کاالهای  زمینه  در  گفت:  است، 
استان  در  ذخیره  ماه  سه  از  بیش  ما 
زمینه  در  نگرانی  هیچ  بنابراين  داريم 
ندارد  وجود  قم  در  اساسی  کاالی  تأمین 
همینطور  ديگرهم  های  استان  وضعیت  و 

. ست ا
تأکید  با  قم  استاندار  اقتصادی  معاون 
نخبگان  که  است  اين  ما  انتظار  اينکه  بر 
دولت  به  اجتماعی  نفوذ  دارای  افراد  و 
را  دولت  حمايتی  منطق  و  کنند  کمک 
دولت  گفت:  دهند،  توضیح  مردم  برای 
میان  نتیجه  و  کرده  شروع  را  بزرگی  کار 
قطعی  طور  به  کار  اين  مدت  بلند  و  مدت 
شکوفايی اقتصادی خواهد بود ولی شرط 

است. مردم  همراهی  آن 

ما  قیمت ها  تثبیت  در  داد:  ادامه  وی 
کرديم  تقسیم  قسمت  سه  به  را  کاالها 
است  اساسی  کاالهای  اول  قسمت  که 
آنها  يارانه  که  کرد  اعالم  رسما  دولت  که 
هم  ها  قیمت  افزايش  و  است  برداشته  را 
مشخص شده است و ما به التفاوت قیمت 
گذشته و فعلی در اختیار مردم قرار گرفته 

است.
کاالهای  دوم  دسته  افزود:  امیديان 
در  که  است  اساسی  کاالهای  از  تأثیرپذير 
قیمت ها  افزايش  تأثیر  اندازه  برآورد  حال 
بر اين دسته کاالها هستیم تا ما به تفاوت 
آن هم جبران شود و دسته سوم کاالهايی 
که  اساسی  کاالهای  از  متأثر  که  است 
که  نیستند  است  شده  برداشته  آنها  يارانه 
اساس  بر  بخش  اين  در  ها  قیمت  افزايش 
ايجاد می شود  تورمی است که در جامعه 
تالش  و  است  مخالف  تورم  اين  با  دولت  و 
خصوصی  بخش  همراهی  با  که  کند  می 
نقدی  های  يارانه  تورمی  آثار  از  مردم  و 

شود. جلوگیری 
از  جلوگیری  برای  اينکه  بیان  با  وی 
غیرنقدی  کاالبرگ  دنبال  به  تورمی  آثار 
هستیم، افزود: در بحث نان هم قرار است 
دولت  که  پولی  و  بگیرد  تعلق  برگ  کاال 
مشخص  کاالهای  خريد  در  می کند  واريز 
و  شود  جلوگیری  تورم  از  تا  شود  مصرف 
آن  که  گیرد  می  شهروند  از  را  امکان  اين 
کند. هزينه  ديگری  مصارف  برای  را  پول 

میلیارد   10 قم  فرهنگی  مؤسسات 
می  دریافت   1۴01 سال  در  اعتبار 

کنند
کاشانی  حسینی  موسی  سید  ادامه  در 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
از  دولت  حمايت  شیوه  تشريح  در  قم 
 ،1401 سال  در  فرهنگی  مؤسسات 
دغدغه  گذشته  سال های  در  گفت: 
برای  که  بود  اين  عمومی  فرهنگ  شورای 
نیازمند  فرهنگی  فعالیت های  از  حمايت 
سال  خوشبختانه  که  هستیم  اعتبار 
در   17 جدول  عنوان  تحت  بندی  گذشته 
فعالیت های  از  برای حمايت  بودجه کشور 
تومان  میلیارد   ۶00 و  شد  ديده  فرهنگی 
شد. توزيع  فرهنگی  مؤسسات  میان  در 
میلیارد   ۶50 هم  امسال  افزود:  وی 
فعالیت  از  حمايت  برای  بودجه  در  تومان 
از  ۶0 درصد  های فرهنگی ديده شده که 
اين اعتبار بايد در استان ها هزينه شود و 
است. میلیارد   10 حدود  قم  استان  سهم 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
استان قم با بیان اينکه کمک به مؤسسات 
استان  کالن  های  سیاست  راستای  در 
ولی  نماينده  نظر  تحت  آن  توزيع  و  است 
افزود:  بود،  خواهد  استان  هر  در  فقیه 
حمايت  دريافت  متقاضی  که  مؤسساتی 
اساسنامه  و  باشند  شده  ثبت  بايد  هستند 
مجموعه  همه  امیدواريم  و  باشند  داشته 
هستند  فعال  استان  سطح  در  که  هايی 
و  کنند  مراجعه  مردمی  مؤسسات  ويژه  به 
درخواست ثبت مؤسسه کنند تا ما بتوانیم 

باشیم. داشته  آنها  از  را  حمايت هايی 
وی با بیان اينکه برگزاری کنگره شهدا، 

حجاب،  و  عفاف  بحث  دی،   1۹ گاه  قرار 
تقويت  و  اجتماعی  آسیب های  با  مقابله 
حمايت های  اولويت  در  مردمی  مؤسسات 
از  بسیاری  گفت:  هستند،  دولت  مالی 
40 درصد اعتبارات  از محل  مؤسسات قم 
دريافت  اعتبار  هم  کشوری  فرهنگی 
می کنند و حمايت های کشوری هم از آنها 

می گیرد. صورت 
آسیب های  باید  علمیه  مدرسه  هر 
کند برطرف  را  خود  اطراف  اجتماعی 
کالته  علی  االسالم  حجت  ادامه  در 
اينکه  بیان  با  امیربیان  مؤسسه  نماينده 
و  جهادی  مبلغان  تربیت  ما  مأموريت 
سال   12 از  بیش  گفت:  است،  انقالبی 
يکی  و  دارد  فعالیت  مؤسسه  اين  که  است 
حوزه  که  است  اين  ما  های  فعالیت  از 
گونه  به  را  هستند  قم  در  که  علمیه  های 
بتواند  علمیه  حوزه  هر  که  کنیم  فعال  ای 
اطراف  فرهنگی  و  اجتماعی  های  آسیب 

کنند. مرتفع  را  خود 
به  ما  دوم  مأموريت  اينکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  جهادی  مبلغان  گیری  کار 
آسیب ها  بردن  بین  از  برای  طرح  چند  ما 
تا  حرم  از  ما  طرح  مهمترين  که  داريم 
مصلی است که ما در اين محدوده مستقر 
شديم و آسیب ها و تهديدها مشخص شده 
و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  های  برنامه  و 

دهیم. می  انجام  را  مدت  بلند 
نماينده مؤسسه امیر بیان با بیان اينکه 
مبلغان  از  نفر   20 کريمه  هاديان  طرح  در 
يک  مثل  و  دارند  حضور  امیربیان  مؤسسه 
حرم  های  ورودی  در  مطهر  حرم  خادم 
می دهند،  انجام  تبلیغی  کار  ساعت   4
و  گرفتیم  ارتباط  هم  مصلی  با  ما  افزود: 
در  را  اصالنی  شهید  يادبود  مجلس  اولین 
يادواره  اولین  همچنین  کرديم؛  برپا  قم 
و  کرديم  برگزار  را  صفائیه  محله  شهدای 
پاساژ  هر  برای  که  هستیم  اين  دنبال  به 
هیأت  يک  و  دهیم  تشکیل  هیأت  يک 
تا  باشیم  داشته  صفائیه  برای  هم  مرکزی 
از خود مردم صفائیه برای رفع آسیب های 

کنیم. استفاده  اجتماعی 
ديگر  کارهای  از  يکی  افزود:  وی 

مهدوی  سه شنبه های  بیان  امیر  مؤسسه 
اجرا  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در  که  است 
مثل  شنبه  سه  هر  می توانیم  ما  و  می شود 
پیاده روی اربعین يک پیاده روی عظیم را 

کنیم. برگزار 
کار فرهنگی نیاز به حمایت دارد

حسنعلی  االسالم  حجت  ادامه  در 

جهادی  تبلیغی  گروه  نماينده  خوئینی ها 
حوزه  در  رشد  مؤسسه  اينکه  بیان  با  رشد 
کارهای نمايشگاهی مذهبی تجربه خوبی 
در  جهادی  های  فعالیت  در  گفت:  دارد، 
حدود  کرونا  شیوع  ايام  در  بیمارستان ها 
اين  در  و  کرديم  ساماندهی  را  طلبه  هزار 

کردند. شرکت  ارزشی  کار 
قم  حجاب  حوزه  در  اينکه  بیان  با  وی 
بايد  بیفتد  اتفاق  حرکتی  بخواهیم  اگر 
 100 حدود  االن  افزود:  باشد،  تربیتی 
کدام  و هر  اند  آمده  کار  پای  خواهر طلبه 
اين  اگر  و  می کنند  تربیت  را  دختر   20
هزار   20 ما  برود  پیش  سال  يک  طرح 
می  که  داشت  خواهیم  شده  تربیت  دختر 
توانند بر روی فضای شهر و فضای مجازی 

باشند. داشته  تأثیر 
با  رشد  جهادی  تبلیغی  گروه  نماينده 
ايجاد  را  اينکه ما 70 گروه سرود  به  اشاره 
رشد  جهادی  مجموعه  گفت:  ايم،  کرده 
مسجد  هر  برای  که  دارد  را  ظرفیت  اين 
بر  عالوه  و  دهد  تشکیل  سرود  گروه  يک 
که  داريم  زيادی  عملیاتی  های  طرح  آن 

دارد. نیاز  حمايت  به  اجرا  برای 
عباس  حجت االسالم  ادامه  در 
خیريه  امور  و  اوقاف  مديرکل  اسکندری 
به  زادگان  امام  بقاع  گفت:  قم  استان 
هم  قم  استان  شاخص  زاده  امام   14 ويژه 
اگر  و  دارند  پول  هم  و  امکانات  هم  فضا، 
و  آموزشی  جهادی،  فرهنگی،  فعالیت  هر 
شود  انجام  بقاع  محدوده  در  نمايشگاهی 

کنیم. کمک  می توانیم  ما 
مديرکل  کالنترزاده  مهدی  همچنین 
بین الملل شهرداری  امور  و  روابط عمومی 
قم در زمینه حمايت از طرح های فرهنگی 
امسال  فرهنگی  بودجه  گفت:  قم، 
و  است  تومان  میلیارد   12 قم  شهرداری 

طرح  راستای  در  مبلغ  اين  از  توانیم  می 
کنیم. هزينه  قم  استان  فرهنگی  های 

در  روحانی  شهدای  کنگره  برگزاری 
قم مقدس  شهر 

بهشتی  حمزه  نشست  اين  پايان  در 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  سرپرست 
 30 از  اينکه  بیان  با  قم  استان  اسالمی 

شهدا  نمايشگاه  خرداد   10 تا  ارديبهشت 
کنگره  گفت:  است،  برپا  قدس  مصلی  در 
خردادماه  چهارم  در  روحانیت  شهدای 
که  می شود  برگزار  قم  قدس  مصلی  در 
خارج  و  کشور  سراسر  از  مهمان هايی 
خواهند  حضور  کنگره  اين  در  کشور  از 

. شت ا د
سوم  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  وی 
در  مقدس  دفاع  راويان  حضور  از  خرداد 
مختلف  نقاط  در  متعددی  برنامه های 
به  مقدس  دفاع  معارف  انتقال  برای  شهر 
نیروی  نسل جوان خبر داد و گفت: جای 
مقدس  دفاع  های  خاطره  در  انتظامی 
در  ما  ديوار دفاعی  اولین  زيرا  خالی است 
بودند که هیچ  ژاندارمری ها  دفاع مقدس 

نمی شود. آنها  از  صحبتی 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  سرپرست 
درآستانه  اينکه  بیان  با  قم  استان  اسالمی 
افزود:  هستیم،  کرامت  دهه  رسیدن  فرا 
قم  از  که  مبارک  دهه  اين  در  امیدواريم 
در  حاضر  حال  در  و  است  شده  شروع 
کشورهای ديگر هم تکريم می شود شاهد 
و   14 در  و  باشیم  سرور  و  جشن  اجرای 
دهه  دل  در  امسال  که  هم  خردادماه   15
کرامت است بنا نیست که مجلس عزا برپا 
امام  و  انقالب  پیام  بتوانیم  بايد  بلکه  شود 

کنیم. بازگو  مردم  برای  را 
و   14 شب های  در  کرد:  تصريح  وی 
بانوی  مطهر  حرم  در  مراسمی  خرداد   15
برگزار  روز  دو  اين  بزرگداشت  برای  کرامت 
می شود و در روز 15 خرداد نیز از ساعت 
برپا  الله  روح  میدان  در  تجمعی   10:30
راهپیمايی  صورت  به  سپس  و  شد  خواهد 
پايان  در  و  می کنیم  حرکت  حرم  سمت  به 
حضرت  مطهر  حرم  در  مراسمی  هم 
► شد..   خواهد  برگزار  )س(  معصومه 

در شورای فرهنگ عمومی استان قم مطرح شد؛  

● مدارس علمیه در رفع آسیب های اجتماعی وارد میدان می شوند    ●

آگهی تغییرات شرکت فوالد گستر کشش تندر سهامی خاص آگهی فقدان سند مالکیت
و   14781 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  تندر  کشش  گستر  فوالد  شرکت  تغییرات  گهی  آ
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1400۶۶7223۶ ملی  شناسه 
ملی  شماره  به  حجازی  مینا  خانمها   -1  : شد  اتخاذ  ذيل  تصمیمات   1400/10/2۶ مورخ 
به  حجازی  ابوالفضل  آقای  و   0385127413 ملی  شماره  به  ساکت  فاطمه  و   03708۹371۹
شماره ملی 0050۶21۹47 بعنوان اعضای هیئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- 
خانم میترا قضاتی به شماره ملی 505۹721450 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن احمدی 
به شماره ملی 005۶813422 به سمت بازرس علی  البدل برای مدت يک سال انتخاب شدند. 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)1320۸۴3 ( قم 

 55 دفتر   13۹8/07/22  –  31۶72 و   31۶73 شماره  های  نامه  وکالت  بموجب  نجاتی  محمدحسین  آقای  اينکه  به  نظر 
مرحوم  وراث  طرف  )از  تهران   1174 دفتر   13۹8/07/07  –  1140۶ و  تهران   42۹ دفتر   13۹8/08/13  –  3۶40۹ قم 
ابوالفضل؛ ناصر، احمد و کبری همگی  و  و بتول همگی جواديان  از محمد، محمدحسین، نفیسه  ابراهیم جواديان عبارتند 
های  دادنامه  اساس  بر  سامه  موسوی  احمد  سید  و  قم  اکبری  حاجی  همگی  علیرضا  و  فائزه  فاطمه،  اصغر،  و  نژاد  فقیهی 
و  تهران  عمومی  دادگاه   15 شعبه   87/03/0۶  –  227 و  قم  عمومی  دادگاه   1377/02/2۹  –  185 و   184 وراثت  حصر 
 13۹7/11/27  –  501 تهران و  11 شورای حل اختالف  508 مجتمع  13۹7/04/30 شعبه   –  ۹70۹۹71050800285
برگ  دو  ارائه  با   13۹8/11/14  –  1/21723 شماره  وارده  درخواست  برابر  تهران(   18 مجتمع  اختالف  حل  شورای 
در  که  قم  در بخش يک  واقع  اصلی   5۹۹3/1 ثبتی  مالکیت ششدانگ پالک  که سند  داشته  اعالم  استشهاد شهود مصدق 
و  گلدبیگران قمی صادر  بنام حسین   15۶533 بشماره چاپی  مالکیت  و سند   510۶ ثبت  ذيل   35 54 صفحه  امالک  دفتر 
جواديان  ابراهیم  به  قم   7 دفتر   1358/10/04  –  2۹۹2۶ شماره   قطعی  سند  برابر  الواسطه  مع  سپس  است  شده  تسلیم 
به استناد  لذا    ، اثاث کشی مفقود گرديده است  به علت  از طرف وراث مشارالیه،  و  ايشان فوت شده  منتقل شده است که 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در يک نوبت به تاريخ ذيل آ
10 روز کتبا  گهی ظرف مدت  انتشار آ از  با مدارک خود پس  انجام معامله باشند مراتب را همراه  يا  و  سند مالکیت نزد خود 
انقضای مهلت مقرر نسبت  از  تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بديهی است پس  اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمايند  اين  به 

  )  152۶5 الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرايی  ستاد  رونوشت: 

مهدوی   – قم  یک  منطقه  ثبت  رئیس 

◄   معاون فنی و عمرانی شهرداری قم 
50 درصدی  با اشاره به پیشرفت فیزيکی 
گفت:  نماز،  میدان  غیرهمسطح  تقاطع 
در  پروژه  اين  از  عمده  بخش  و  زيرگذر 
سال  پايان  تا  را  مابقی  و  سال  اول  نیمه 

می رسد. اتمام  به 
حلوايی  عباس  شهرنیوز،  گزارش  به 
تقاطع  اجرای  روند  خصوص  در  زاده 
اين  کرد:  اظهار  نماز  میدان  غیرهمسطح 
شهر  میانی  رينگ  از  بخشی  در  میدان 
شهری  مديريت  و  است  واقع شده  قم 
شهر  ترافیکی  رينگ های  که  بوده  مصمم 
را  بوده  درجه يک  ترافیکی  محورهای  که 
آرام سازی  همزمان  بتوانیم  تا  کند  اجرا 

کنیم. عملیاتی  را  شهر  مرکزی  هسته  در 
پیاده راه هايی در  اينکه  به  با اشاره  وی 
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  اطراف 
اين  اجرای  گفت:  احداث شده، 
رينگ های  احداث  به واسطه  پیاده راه ها 
فردوسی  و  کريمی  بلوار  در  ترافیکی 
شهر  مرکزی  هسته  از  را  ترافیک  تا  است 
در  را  شهروندان  مرور  و  عبور  و  کنیم  دور 

نمايیم. تسهیل  زمان  کوتاه ترين 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اتصالی  نقطه  نماز  میدان  داد:  ادامه 
بوده  فردوسی  و  اسالمی  جمهوری  بلوار 
درجه يک  بلوار  دو  هر  اينکه  به  توجه  با  و 
پروژه  اين  دارند،  شريانی  نقش  و  بوده 

سه سطحه طراحی و اجرايی شده است.
بلوار  در  پروژه  اين  وی،  گفته  به 
رفت وبرگشت  باند  سه  شامل  فردوسی 
در  همسطح  پل  چهار  زيرگذر،  به صورت 
بلوار  در  روگذر  مستقیم  محور  و  میدان 
حال  در  که  است  اسالمی  جمهوری 
درصدی   50 فیزيکی  پیشرفت  حاضر 

دارد.
احداث  اينکه  بر  تأکید  با  حلوايی زاده 
پیشرفت  سال  نخست  نیمه  در  پروژه  اين 
برنامه  کرد:  ابراز  است،  داشته  خوبی 
پروژه  اين  از  و بخش عمده  زيرگذر  داريم 
پايان  تا  را  مابقی  و  سال  اول  نیمه  در  را 

► برسانیم.   اجرا  به  سال 

پیشرفت 5۰ درصدی پروژه غیرهمسطح میدان نماز

●  تکمیل پروژه تا پایان 1۴۰1    ●
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◄    معاون اقتصادی وزير اقتصاد با اشاره به اينکه 
سبب  و  شده  دور  خود  اصلی  اهداف  از  ترجیحی  ارز 
گفت:  بود،  شده  کشور  در  تورم  و  فساد  رانت،  ايجاد 
دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی يکی از موتورهای 

را خاموش کرد. تورم  مهم خلق 
شورای  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  گزارش  به 
اعضای  جمع  در  سبحانیان  محمدهادی  اسالمی، 
اسالمی  تحقیقات  مرکز  اقتصاد  گروه  علمی  شورای 
در  کرد:  خاطرنشان  قم  در  اسالمی  شورای  مجلس 
سال 13۹7 دولت از محل درامدهای خود از صادرات 
کاالها  برخی  به  ترجیحی  ارز  عنوان  به  را  ارزی  نفت، 
قیمت ها  تثبیت  آن  هدف  مهمترين  که  داد  اختصاص 

بود.
وی ادامه داد: يکی از مهمترين اهداف سیاستگذار 
اين  کاالها  برخی  به   4200 ترجیحی  ارز  تخصیص  از 
به  شده  تثبیت  و  مناسب  قیمت  با  را  اقالم  که  بود 
تثبیتی  تنها  نه  ولی  برسانیم،  کننده  مصرف  دست 
توجهی  قابل  رشد  کاالها  اين  قیمت  بلکه  نبود  کار  در 
تا   300 رشد  کاالها  اين  از  برخی  در  حتی  کرد.  پیدا 
400 درصدی قیمت ها را در طول اين چندسال شاهد 

بوديم.
در  حتی  که  اين  به  اشاره  با  اقتصاد  وزير  معاون 
خود  هدف های  ضد  بر  ترجیحی  ارز  ها  زمینه  برخی 
اختصاص  و  هدف  به  اصابت  عدم  گفت:  کرد،  عمل 
اين  و رانت در  ايجاد فساد  ثروتمندان،  به  يارانه بیشتر 
افزايش  تخصیصی،  ارز  ازای  به  واردات  عدم  حوزه، 
قیمت کاالهای اساسی بیش از مقادير واقعی، واردات 

قیمتی  به  داخل  در  کاالها  عرضه  کشور،  نیاز  از  بیش 
از  صادراتی  قاچاق  و  مصوب  قیمت  و  واردات  از  باالتر 
خود  اصلی  از هدف  را  ترجیحی  ارز  که  است  مواردی 

کرده است. دور 
اختصاص  هدف های  از  ديگر  يکی  داد:  ادامه  وی 
از  جامعه  پايین  های  دهک  که  بود  اين  ترجیحی  ارز 
باال  دهک های  آمار،  طبق  ولی  کنند  استفاده  يارانه 

داشتند. مصرف  پايین  دهک های  برابر  چندين 
مسجل  دولت  برای  آنچه  داشت:  بیان  سبحانیان 
شد اينکه سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد 
خود عمل کرد و به اقتصاد کشور نیز لطمه زد، بنابراين 
بگويم،  هم  را  اين  البته  شد،  گرفته  اصالح  بر  تصمیم 
تکلیف  بلکه  نبود  دولت  اختیار  اقتاد  اتفاق  هم  آنچه 

بود. قانون 
از  که  پولی  از  بیش  حتی  دولت  کرد:  تاکید  وی 
پرداخت  يارانه  را  آورده  دست  به  قیمت ها  آزادسازی 

نمود. رعايت  نیز  را  آن  اجتماعی  مالحظات  و  کرد 
وی با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر تولید داخل نیز 
اگر  کنیم  می  تولید  داخل  در  را  کاالها  برخی  گفت: 
کاالهای  برای  رقیبی  حقیقت  در  کنیم  وارد  را  آنها  ما 
می کنیم  تولید  داخل  در  را  گندم  مثال  شديم،  داخلی 
خريد  برای  انگیزه ای  شود  وارد  راحتی  به  وقتی 

ندارد. وجود  داخل  کشاورزان  از  گندم  تضمینی 
ارز  تخصیص  داد:  ادامه  اقتصاد  وزير  معاون 
به  مختلف  طريق  از  اساسی  کاالهای  برای  ترجیحی 
منجر  اساسی  کاالهای  واردات  زنجیره  در  رانت  توزيع 
کنندگان  مصرف  به  تنها  حمايت  اين  و  شد  خواهد 

رانت  و  فساد  باعث  بنابراين  نمی شود،  منتقل  نهايی 
شد. خواهد 

تعداد شرکت های فعال  نمونه گفت:  به عنوان  وی 
در واردات نهاده ها قبل از ارز ترجیحی 15 مورد بود که 

بعد از تخصیص ارز به 400 شرکت رسیده است.
واردات  که  حالی  در  کرد:  تصريح  سبحانیان 

روغنی  های  دانه  کنجاله،  ذرت،  جو،  مانند  کاالهايی 
مصرفی  کاالهای  ولی  کرده  پیدا  افزايش  خام  روغن  و 
خانوار که از اين موارد به دست می آيد به شدت کمتر 

شده است.

حسین  سید  االسالم  حجت  جلسه  ادامه  در 
مرکز  اقتصاد  گروه  علمی  شورای  ريیس  میرمعزی 
امروز  گفت:  سخنانی  در  مجلس  اسالمی  تحقیقات 
دشمنان  گروه  دو  با  نابرابر  اقتصادی  جنگ  يک  در 
خارجی و باند ثروت و قدرت قرار داريم، در تحلیل ها و 
برنامه های خود بايد به اين مباحث توجه جدی داشته 

باشیم، بايد متوجه باشیم که وقتی سیاستگذاری می 
کنیم در کنار دشمنان خارجی، عده ای در داخل نیز 
ممکن  نباشد  دقیق  تحلیل ها  اگر  و  می کنند  توطئه 

► برويم.    خطا  به  است 

◄    سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
سینمايی  فاخر  آثار  تولید  زمینه  در  کرد:  اعالم  قم 
ها  کنگره  برگزاری  همچون  مقدس  دفاع  حوزه  در 
مستمری  جريان  و  نداشتیم  توفیق  نور  راهیان  و 
شکل  کند  تولید  سینمايی  شاخص  آثار  بتواند  که 

. نگرفت
پاسداران  سپاه  سخنگوی  شريف  رمضان  سردار 
مناسبت  به  که  خبری  نشست  در  اسالمی  انقالب 
سالن  در  روحانی  شهید   4000 کنگره  برگزاری 
برگزار  معصومیه  علمیه   مدرسه  مديريت  جلسات 
شد، گفت: جنگ يک مقطع تعیین کننده برای همه 
ملت ها است اگر کشوری در جنگ بازنده باشد مردم 
های  ملت  و  می کنند  سرافکندگی  احساس  کشور  آن 
همچون  شدند  عارضه  دچار  تاريخ  طول  در  زيادی 
کشور آلمان که اگر چه با تالش خود پیشرفت کردند 
شد  وارد  ها  آلمان  به  که  حقارتی  احساس  نبايد  اما 
برخوردار  وتو  حق  از  کشور  اين  هنوز  و  کرد  فراموش 

. نیست
کردن  ناامید  و  جنگ  در  پیروزی  داد:  ادامه  وی 
مبدأ  و  نقطه عطف  اهداف اش  به  در رسیدن  دشمن 

است. کشور  يک  مردمان  زندگی  در  مهمی 
کشور   83 غنائم  اينکه  بیان  با  شريف  رمضان 
بدست  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمندگان  توسط 
اين  جانبه  همه  حمايت  از  بعث  حزب  افزود:  آمده، 
با  و  سرافرازانه  ايران  ملت  اّما  بود  برخوردار  کشورها 
تاريخ  از  مقطع  اين  فرهنگی  مبانی  بر  تکیه  با  و  امید 

زد. رقم  خود  نفع  به  را 
سکوی  عنوان  به  مقدس  دفاع  کرد:  تصريح  وی 
ويژه  به  مختلف  های  زمینه  در  پیشرفت  و  پرش 
دلیل  به  ها  اين  همه  که  بوده  نظامی  های  پیشرفت 
آمده  دست  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  تجارب 

. ست ا
رمضان شريف با بیان اينکه دشمن تالش می کند 

روح  و  را هیچ  جلوه دهد  انقالب  تمام دستاوردهای 
به  کمبودهای  کرد:  اضافه  بگیرد،  جامعه  از  را  امید 
ناشی  های  آسیب  و  شاهی  ستم  نظام  از  مانده  جای 
وجود  به  را  کشور  برای  سازندگی  ضرورت  جنگ  از 
سازندگی  عرصه  وارد  که  بود  نیازمند  شرايط  لذا  آورد 
قابل  که  کنیم  دنبال  را  کشور  توسعه  و  شويم  کشور 

است. تحسین 
پايان  از  پس  که  است  طبیعی  کرد:  اشاره  وی 

و  ايثار  فرهنگ  شدن  فراموش  نگران  بايد  جنگ 
شهادت باشیم چرا که فرصت ها صرف سازندگی می 
شود لذا جمعی از افراد فهیم وارد اين عرصه شدند و 
کنگره  برگزاری  در عرصه سازندگی  موازات حضور  به 
عهده  به  را  نور  راهیان  کاروان  و  شهدا  يادوارده  و  ها 

. گرفتند
فرهنگی  تولیدات  کرد:  بیان  شريف  رمضان 
يادوارده شهدا و سرداران  و  از کنگره ها  گسترده ای 
فرهنگ  ماندگاری  و  انتقال  به  که  شود  می  چاپ 

نبود  اقدامات  اين  اگر  و  کند  می  کمک  مقدس  دفاع 
می  تر  موثر  خیلی  واقعی  غیر  تصوير  ارائه  در  دشمن 

کند. عمل  توانست 
آثار فاخر سینمايی  وی ادامه داد: در زمینه تولید 
ها  کنگره  برگزاری  همچون  مقدس  دفاع  حوزه  در 
مستمری  جريان  و  نداشتیم  توفیق  نور  راهیان  و 
شکل  کند  تولید  سینمايی  شاخص  آثار  بتواند  که 

. نگرفت

شهرستان  همه  در  اينکه  بیان  با  شريف  رمضان 
حضور  مقدس  دفاع  در  که  اقشاری  همه  برای  ها 
يادآور  است،  شده  برگزار  کنگره  و  يادواره  داشتند 
همه  در  هم  روحانیت  شهدای  خصوص  در  شد: 
اين  از  و  شده  برگزار  هايی  کنگره  کشور  های  استان 
کیفی  نظر  از  را  بهترين عملکرد  مازندران  استان  بین 

دارد. ها  کنگره  برگزاری  نظر  از  کمی  و 
بیان  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
شرايط  به  توجه  با  روحانیت  شهدای  کنگره  کرد: 

سپاه  در  فقیه  ولی  نماينده  تدبیر  با  و  اقتصادی 
می  برگزار  جانبی  های  هزينه  کمترين  با  پاسداران 

. د شو
شهدای  اعظم  بخش  اينکه  بیان  با  شريف  رمضان 
است،  مقدس  دفاع  هشت  دوران  به  مربوط  روحانی 
عنوان  به  بلکه  مبلغ  عنوان  به  صرفا  نه  ها  آن  گفت:  
جنگ  جبهه  در  جدی  حضور  شکن  خط  و  فرمانده 

داشتند.
به  نسبت  ما  شرايط  امروز  که  اين  بیان  با  وی 
اظهار کرد:  بهتر است،  بسیار  انقالب  ابتدای  شرايط 
در  باشد  قرار  اگر  اما  نیستیم  ها  نارسايی  منکر  البته 
تمام  بايد  بیوفتد  اتفاق  اقتصادی  تحول  کشوری  هر 
از  ناشی  مشقت  و  رنج  کشور  آن  مردم  و  مسئولین 
اينها شاهد  اين سیاست را تحمل کنند و ما عالوه بر 
در  هستیم  دشمن  طرف  از  يافته  سازمان  هجمه  يک 

هستند. مردم  دلسوز  ما  مسئولین  که  حالی 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  کمیته  رئیس 
برگزاری  افزود:  روحانی  شهید   4000 ملی  کنگره 
ابتدای  از  روحانیت  که  دارد  را  پیام  اين  کنگره  اين 
اين  در  که  طبیعی  باليای  همه  در  و  انقالب  نهضت 
و  پیشگام  کرونا  گیری  همه  و  افتاده  اتفاق  ها  سال 

بودند. پیشقدم 
از  جوانان  و  جديد  نسل  کرد:  خاطرنشان  وی 
انقالب،  دوران  مبارزات  انقالب،  از  قبل  شرايط 
ندارند. اطالعی  منافقین  های  گروهک  با  درگیری 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
رئیس  سخنرانی  انقالب،  معظم  رهبر  پیام  پايان، 
کل  فرمانده  و  اعرافی  الله  آيت  سخنرانی  جمهور، 
های  برنامه  از  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
کنگره،  حاشیه  در  افزود:  و  کرد  عنوان  کنگره 
تولیدات  از  غرفه   50 حدود  با  نمايشگاهی 
نمايش  به  استان   31 حضور  با  مصلی  در  فرهنگی 

► شد.    خواهد  گذاشته 

بازرگانی  خدمات  و  غله  مديرکل     ◄
حدود  استان  اين  در  اينکه  يادآوری  با  قم 
15 واحد  يارانه ای و  با پخت  نانوايی   8۹0
می کنند  فعالیت  آزادپز  صورت  به  نیز 
گفت: ماهیانه بیش از 10 هزار ُتن آرد در 

می شود. مصرف  استان 
پايان  در  شنبه  روز  محمدی  سعید 
گندم،  ساماندهی  فرعی  کمیته  جلسه 

)ع(  رضا  امام  تاالر  در  استان  نان  و  آرد 
فرمانداری قم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
نانوايی  تمام واحدهای  آرد  افزود: سهمیه 
استان مطابق روال قبل و به موقع در حال 

است. تامین 
را  نانوايی  واحد   30 اينکه  بیان  با  وی 
و  وقت  تمام  صورت  به  که  کرديم  مشخص 
تا ساعت 24 پخت کنند خاطرنشان کرد: 

در اين تعداد واحد نانوايی، آرد به صورت 
می شود. توزيع  فوق العاده 

در  اينکه  يادآوری  با  قم  غله  مديرکل 
پخت  با  نانوايی   8۹0 حدود  استان  اين 
آزادپز  صورت  به  نیز  واحد   15 و  يارانه ای 
ايجاد  منظور  به  گفت:  می کنند  فعالیت 
نانوايی  واحدهای  میان  رويه  وحدت  يک 
نیاز اين تعداد  آزادپز، آرد مورد  يارانه ای و 

صورت  به  آنها  صنفی  پروانه  که  واحدی 
به  موقت  طور  به  را  شده  صادر  آزادپز 
اين  و  کرده ايم،  تامین   2 يارانه ای  صورت 
تولیدی خود  نان  واحدها موظف هستند، 

کنند. عرضه  دو  يارانه ای  نرخ  به  نیز  را 
اين  بر  داشت:  بیان  ادامه  در  محمدی 
هزار   20 سنگک  نان  هر  قیمت  اساس، 
 10 تافتون  ريال،  هزار   15 بربری  ريال، 
ريال  چهارهزار  هم  لواش  و  ريال  هزار 

. شد می با
خود  سخنان  از  بخشی  در  مسئول  اين 
مشکلی  هیچ  اکنون  هم  اينکه  بر  تاکید  با 
نداريم  استان  نانوايی های  آرد  تامین  در 
تامین  ما  همیشگی  دغدغه  شد:  يادآور 
نیز  کیفیت  لحاظ  به  بوده،  نانوايی ها  آرد 
قم  وارد  که  يکنواختی  گندم  به  توجه  با 

نیستیم. مواجه  مشکلی  با  می شود، 
به  که  صورتی  در  نانوايان  گفت:  وی 
غله  اطالع  به  دارند،  اعتراض  آرد  کیفیت 
بازرگانی برسانند تا موضوع در اسرع وقت 

کنیم. حل  را  مشکلشان  و  شود  پیگیری 
سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  محمدی 
شده  شناسايی  تخلف های  تعداد  بر  مبنی 
هفته های  طی  استان  نان  و  آرد  حوزه  در 
تا  شده  مقرر  کرد:  خاطرنشان  اخیر 
مربوطه  کارگروه های  توسط  تخلف ها 
به ويژه  متخلف  واحدهای  با  و  جمع بندی، 
آرد،  فوق العاده  دريافت  برغم  که  آنهايی 

شود. برخورد  نداشتند،  کافی  عرضه 
که  آردی  اينکه  بیان  با  همچنین  وی 
می گیرد  تعلق  استان  نانوايی  واحد  هر  به 
متغیر  منطقه  هر  ساکنان  جمعیت  طبق 
ُتن  10 هزار  از  بیش  ماهیانه  افزود:  است 

می شود. مصرف  استان  در  آرد 
که  مطلب  اين  ذکر  با  محمدی 
قم  در  نانوايی  واحد  تعداد  اين  فعالیت 
شورای  تصمیم  و  موجود  نیاز  اساس  بر 
استان  نان  و  آرد  گندم،  سیاستگذاری 
به  استان  در  نانوايی  کرد:  بیان  است 
راه اندازی  به  نیازی  و  رسیده،  اشباع  حد 

► نداريم.   جديد  واحدهای 

سخنگوی سپاه خبر داد:

●  آمادگی همه جانبه برای برگزاری کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی در قم با حضور رئیس جمهور     ●

مدیرکل غله قم: 

●  ماهیانه 10 هزار تن آرد در قم مصرف می شود    ●

احداث فضای سبز بلوار غدیر 
قم در محدوده پل شهید حججی

احداث  از  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مديرعامل 
بیش  با وسعت  پل شهید حججی  در محدوده  بلوار غدير  فضای سبز 

داد. خبر  مترمربعی   600 و  هزار   3 از 
قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
محدوده  در  غدير  بلوار  سبز  فضای  احداث  به  اشاره  با  جواديان  پیام 
هندسی  اصالحات  به  توجه  با  کرد:  اظهار  هشت  منطقه  شهرداری 
ايجادشده  عرصه های  و  حججی  شهید  پل  محدوده  در  انجام شده 
غدير  بلوار  کندرو  و  تندرو  مسیر  دو  در  سبز،  فضای  ايجاد  برای 

گرفت. صورت  کاشت  بستر  اصالح  برای  اولیه  اقدامات 
بستر  خاک  اصالح  با  همزمان  عرصه  کاشت  طراحی  بر  تأکید  با  وی 
ايمنی  لحاظ  با  شد  تالش  عرصه  کاشت  طراحی  در  کرد:  تصريح 
حد  تا  منظر،  زيبايی  اصول  رعايت  و  شهری  مرور  و  عبور  و  ترافیک 
شهر  اقلیم  با  سازگار  درختچه ای  و  درختی  گونه های  از  ممکن 
هزينه های  پايدار  سبز  فضای  احداث  بر  عالوه  تا  شود  استفاده 

يابد. کاهش  نیز  نگهداری 
اينکه  بیان  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مديرعامل 
است  گرفته  صورت  عرصه  اين  در  تحت فشار  آبیاری  کامل  اجرای 
 ۶00 و  هزار   3 بالغ بر  احداث شده  سبز  فضای  مساحت  افزود: 
صورت  آن  در  ريال  میلیارد   3.5 بالغ بر  هزينه ای  که  است  مترمربع 

است. گرفته 

برگزاری ۲57 مزایده و مناقصه 
در شهرداری قم

 257 برگزاری  از  قم  شهرداری  پیمان های  و  قراردادها  امور  مدير 
داد. خبر   1400 سال  در  شهرداری  در  مناقصه  و  مزايده 

پیمان ها در  و  به فعالیت های حوزه قراردادی  با اشاره  ياوری فر  حامد 
معامالتی  فرآيندهای  داشت:  اظهار  گذشته  سال  در  قم  شهرداری 
بر اساس بودجه ساالنه شهرداری  اين بخش  ثابت و مشخص  وظايف 
در  معامالتی  فرآيندهای  بهبود  جهت  در  اقداماتی  بر  عالوه  که  بوده 

است. انجام شده  گذشته  سال  در  زمینه  اين 
که  انجام گرفته  مزايده  مورد   ۶5 گذشته  سال  در  اينکه  بیان  با  وی 
 1۹2 همچنین  کرد:  ابراز  است،  رسیده  نتیجه  به  آن ها  از  مورد   30
آن  ارزش  که  انجام گرفته  قم  شهرداری  در  گذشته  سال  نیز  مناقصه 

است. بوده  ريال  میلیارد   500 و  هزار   10 حدود 
اقدامات در  و پیمان های شهرداری قم، مجموع  امور قراردادها  مدير 
اين حوزه در سال گذشته را ۹۹۹ مورد دانست و افزود: از اين تعداد 
757 مورد به نتیجه رسیده است که مجموع ريالی آن بالغ بر 14 هزار 

و 548 میلیارد ريال بوده است.
به  مربوط  ستادی  قرارداد  تعداد  بیشترين  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری با ۹0 قرارداد و با مجموع حدود سه 
مربوط  قرارداد  مبلغ  بیشترين  گفت:  است،  بوده  ريالی  میلیارد  هزار 
 518 و  هزار  شش  رقم  و  قرارداد   37 با  شهری  خدمات  معاونت  به 

است. ريالی  میلیارد 
ياوری فر با اشاره به اينکه در سال گذشته 712 قرارداد با رقمی بالغ بر 
است،  منعقدشده  قم  شهرداری  مجموعه  در  ريال  میلیارد  هزار   11
و  قراردادها  حوزه  در  جلسه   3۶4 گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان 

است. انجام شده  قم  شهرداری  پیمان های 

معاون وزیر اقتصاد در قم:خبـر

● حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای خلق تورم را خاموش کرد   ●

آگهی مفقودی 
 – پک   هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ 
موتور:  شماره  مدل:1401  :سايپا  سیستم 
شناسايی:  شماره   m15۹4۹0838
شماره  به   NAPX212AAN10۹4314
به:  متعلق   8۶ م   717  40 ايران  انتظامی 
نام پدر: محمدرضا  به شماره  مهدی شهبازی 
از درجه  و  ملی: 0385۹738۶1 مفقود شده 

است. ساقط  اعتبار 
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پاتوق  به  که  می شود  سالی  چند  عقیق«  »مدرسه     ◄
زمینه  و  شده  تبديل  مستعد  جوانان  فیلم سازی  آموزش 
است . کرده  مهیا  هنرجويانش  برای  را  کارگردانی  تجربه 
هنر  واسطه  به  »ارزش آفرينی  غالمحسین زاده:  وجیهه 
مهدی  جمله  اين  است«،  عقیق  خانواده  هدف  مهم ترين 
از  که  خانواده ای  است.  عقیق  خانواده  مدير  شريفی 
شروع  از  و  شده  تشکیل  غیرطلبه  و  طلبه  هنرمند  گروهی 

می گذرد. سال  هفت  خانواده شدن شان 
همه  مثل  تا  گذاشته اند  خانواده  را  خودشان  اسم 
هم  پیشرفت  عامل  و  بخواهند  خوب  هم  برای  خانواده ها 
صرف  کار  محیط  يک  عقیق  می گويند  خودشان  باشند، 
همه  مثل  خانواده  اين  اعضای  همه  می گويند  نیست. 
خانواده های معمول برای موفقیت همديگر تالش می کنند 

می دهند. ياد  همديگر  به  و 
اين خانواده هنری البته مثل همه خانواده های معمول 
جز  به  می کند،  اضافه  بدنه اش  به  هم  جديد  عضو  ديگر 
جمع  هم  کنار  پیش  سال  هفت  که  خانواده  اولیه  هسته 
شدند و تصمیم گرفتند در کنار هم برای اعتالی جايگاه هنر 
انقالب تالش کنند، در همه اين سال ها جوانان هنرمندی 
که  شده اند  خانواده  و  خانه  اين  جذب  مختلف  راه های  از 

اين هاست. از  يکی  عقیق  مدرسه 
از سوی خانواده عقیق که  »مدرسه عقیق تالشی است 
در جريان آن افرادی که در يک شاخه از هنر سررشته دارند 
نشده  فراهم  آنها  برای  فعالیت  و  کار  زمینه  حال  به  تا  اما 
و  نظارت  با  بیشتر  مهارت های  دريافت  بر  عالوه  می توانند 
رهبری يک مربی، اثر هنری خلق کنند و در مراحل بعدی 

از هنر خود درآمد کسب کنند«، اين را شريفی مدير خانواده 
عقیق گفته و ادامه می دهد: »مدرسه عقیق آموزش از صفر 
نیست و همه کسانی که در مدرسه عقیق جذب می شوند در 
اما ما  را دارند  اولیه  فضای هنری زيست کرده اند و مهارت 
تالش می کنیم با آموزش حین تولید، اين مهارت را افزايش 
هدايت  هنرشان  از  ارتزاق  سمت  به  را  جوانان  اين  و  دهیم 

کنیم.«
»داستان نويسی،  می گويد:  شريفی  که  آن طور 
مدرسه  که  است  رشته ای  سه  کارگردانی  و  فیلمنامه نويسی 
است.  کرده  تربیت  را  هنرجويانی  آن  در  امروز  به  تا  عقیق 
با  اخیرًا  هم  عقیق  مدرسه  دوره  دومین  اختتامیه  مراسم 
اکران سه فیلم هنرجويان کارگردانی برگزار شد و گوشه ای از 

شد.« رونمايی  مدرسه  هنرجويان  گروهی  تالش  نتايج 
مدرسه  دوره  »اولین  عقیق،  خانواده  مدير  گفته  به 
عقیق در سال ۹7 و در همین سه رشته برگزار شد که اکثر 
هنرجويان آن دوره از اعضای اصلی خانواده عقیق شده اند 
امروز  را  عقیق  خانواده  تولیدات  از  مهمی  بسیار  بخش  و 
همان هنرجويان دوره اول برعهده دارند. دوره دوم مدرسه 
توانسته اند هر  امروز هنرجويان  و  آغاز شد  نیز در سال ۹۹ 
مدرسه  در  خود  کالسی  پروژه  عنوان  به  را  هنری  اثر  يک 

برسانند.« پايان  به  موفقیت  با  عقیق 
اتفاق  بزرگ  چالش  يک  راستای  در  اتفاقات  اين  همه  و 
که  چالشی  است،  انسانی  نیروی  تربیت  آن  و  است  افتاده 
آن  تأمین  در  طويل  و  عريض  مؤسسات  و  نهادها  از  خیلی 
توانسته اند  جوان  عده ای  حاال  و  شده اند  مواجه  مشکل  با 
را  انقالب  هنر  در  دغدغه شان  تا  کنند  پیدا  آن  برای  راهی 

اين گونه پاسخ بگويند، دغدغه ای که حاال بیشتر از 15 سال 
می گذرد. تولدش  از  که  است 

به گفته شريفی همین دغدغه بود که آنها را ترغیب کرد 
که بايد کاری بکنند: »حدود 15 سال پیش که تازه اينترنت 
بوديم،  طلبه  همه  که  دوستان مان  با  بود  آمده  سرعت  پر 
250 فیلم برتر imdb را دانلود کرديم و در شصت روز تماشا 
کرديم، تماشای اين فیلم ها برای ما يک دغدغه بزرگ بوجود 
آورد که چرا ما نتوانیم، اگر ما مسلمان هستیم و کتابی به نام 
قرآن داريم چرا بايد بعضی از عمیق ترين مفاهیم اخالقی و 
ارزشی از آن طرف مرزهای اسالم به تصوير کشیده شود و 
اين  بايد در  انقالبی  به عنوان يک هنرمند مسلمان  ما  چرا 

زمینه عقب بمانیم؟«
»همین  می گويد:  عقیق،  خانواده  مدير  که  طور  آن 
حاال  و  شد  عقیق  خانواده  گیری  شکل  زمینه ساز  دغدغه 
از تولد آن می گذرد، روز به روز اين خانواده  که هفت سال 
خلق  مشترِک  دغدغه  با  بیشتری  افراد  و  می شود  بزرگ تر 
ابزار هنر  با  و  دور هم جمع می شوند  واسطه هنر  به  ارزش 

دارند.« ارزشمند  و  اخالقی  مفاهیم  انتقال  در  سعی 
عنوان  به  »پیچک«  و  »ديور«  »ُسِهش«،  کوتاه  فیلم های 
عقیق  مدرسه  کارگردانی  هنرجويان  دوره  پايان  پروژه  سه 
از جمله همین تالش ها در تولید اثر هنری ارزشمند است 
توسط  عقیق  مدرسه  در  مهارت افزايی  دوره  يک  از  پس  که 
هنرجويان و با هدايت اسماعیل عظیمی که خودش سابقه 
سرانجام  به  دارد،  کارنامه  در  را  کوتاه  فیلم  چندين  ساخت 

رسید.
رشته  مربیگری  و  هدايت  کار  که  عظیمی  گفته  به 

است  داشته  برعهده  را  عقیق  مدرسه  در  کارگردانی 
جمله  از  فیلم سازی  اصول  تمام  بايد  دوره  اين  هنرجويان 
تجربه  را  تهیه کنندگی  و  کارگردانی  و  فیلمنامه نويسی 
می کردند تا بتوانند مهارت پیدا کنند، حتی اگر اين کار به 

باشد. فیلم  خراب شدن  قیمت 
در  تولید شده  فیلم های  به  اشاره  با  کارگردان  اين طلبه 
دومین دوره مدرسه عقیق، تأکید می کند: »در اين دوره سه 
هنرجوی کارگردانی سه فیلم کوتاه ساختند که به جز يک 
نفر که پیش از اين يک تجربه فیلم سازی در انجمن سینمای 

جوان داشت، دو نفر ديگر هر دو فیلم اولی بودند.«
عظیمی به وجود تنوع در بین شرکت کنندگان اين دوره 
بین سه  در  و می گويد:  اشاره می کند  از مدرسه عقیق هم 
خانم  يک  و  آقا  دو  عقیق،  مدرسه  کارگردانی  هنرجوی 
حضور داشتند، از نظر سنی و تجربه نیز در بین هنرجويان 
تجربه  بدون  نوجوان  هم  که  طوری  به  داشت  وجود  تنوع 
فرد  شريفی  احمد  هم  و  داشت  حضور  آنها  در  فیلم سازی 
نفر  سه  هر  نهايت  در  که  است  قم  تئاتر  مطرح  بازيگر  که 
توانستند در يک دوره چند ماهه با زيست در فضای هنری، 

کردند. فیلم سازی 
است  هنرجويان  همین  از  يکی  جوادی  سادات  فاطمه 
که بعد از گذراندن دوره های کارگردانی در انجمن سینمای 
برای  کوتاه  فیلم  کارگردانی  در  تجربه  يک  کسب  و  جوان 
دومین بار جدی ترين تجربه فیلم سازی خودش را در مدرسه 

تجربه کرده است. عقیق 
نهايی  پروژه  عنوان  به  او  که  است  کوتاهی  فیلم  »ديور« 
کالس کارگردانی مدرسه عقیق خلق کرده است، فیلمی که 

اتفاقًا به يک موضوع حساس از نظر اجتماعی پرداخته و در 
آن روی روابط دختران نوجوان دست گذاشته است.

با  و  فکری  بارش  اتاق  در  فیلم  سوژه  جوادی،  گفته  به 
بچه های گروه فیلمنامه مدرسه عقیق شکل گرفت ، اما يکی 
از سخت ترين قسمت های پیش تولید پروسه انتخاب بازيگر 
نمی کردند  قبول  خانواده ها  دختر،  بازيگر  مورد  در  بود. 
سخت  را  کار  اين  و  کند  بازی  نقشی  چنین  در  دخترشان 
کرده بود که در نهايت بعد از چند ماه، معصومه قربانی برای 
بازی در اين نقش انتخاب شد. در مورد بازيگر مرد با وجود 
اينکه قرار بود از بازيگران مطرح دعوت شود، اما خود يکی 

از بچه های مدرسه عقیق، کار را به بهترين شکل درآورد.
ها  مدرسه  همه  با  است  معتقد  که  مدرسه ای  همان 
آورده  مدرسه  اسم  »وقتی  جوادی،  اعتقاد  به  داشته.  فرق 
پشت  که  هستند  آموز  دانش  چندتا  اولیه  تصور  می شود، 
نیمکت نشستند و در خشک ترين حالت ممکن، درس شان 
را می خوانند. اما مدرسه عقیق اين طور نبود، ما چند دوست 
از تجربیات يک فیلم ساز  تا  بوديم که کنار هم جمع شديم 
بهره ببريم. يعنی از روز اول مبنا بر تجربه کردن بود، ضمن 
ساختن فیلم آموزش ديديم و توسط استاد دوره يعنی آقای 
عظیمی راهنمايی شديم و مربی تجربه و دانشش را زمانی 

به ما منتقل می کرد.« که ما در آستانه اشتباه بوديم، 
تا  در مدرسه عقیق حمايت شدند  »آنها  دارد:  اعتقاد  او 
هم  آن  است  آموزش  عین  دقیقًا  اين  و  کنند  تجربه  آزادانه 
به بهترين شکلش، آموزش هايی که تازه در اول راه است و 
و  برايش در نظر گرفته  به جايی که  را برساند  او  می خواهد 

► توانش در وجود او قرار دارد.«   

کالس کات کالکت؛

●  آموزش فیلم سازی در »مدرسه عقیق«    ●

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1400  اداره ثبت اسناد و امالک کهک

آگهی های نوبتی 3 ماهه اول سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم  

بموجب ماده 12  قانون ثبت اسناد و ماده 5۹ اصالحی آيین نامه مربوط امالکی که 
در سه ماه چهارم سال  1400 ثبت اسناد و امالک کهک تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
شده و شماره های که از قلم افتاده و در وقت مقرر آگهی نشده و هر انچه طبق آراء 
بايد تجديد شود به شرح ذيل آگهی  آنها  هیات نظارت و دستور اداری آگهی نوبتی 

 : میشود 
الف ( امالکی که تقاضای ثبت آنها پذيرفته و شماره هايی که از قلم افتاده و در وقت 
 ۹0 مدت  به  آگهی  اين  نوبت  اولین  تاريخ  از  انها  اعتراض  مدت  و  نشده  آگهی  مقرر 

میباشد. روز 
بنا  احداث  ان  در  که  زمین  قطعه  يک  ششدانگ  -اصلی   118 از  فرعی   335 پالک 
گرديده بمساحت 3448/4۹ متر مربع بنام اقای غالمعلی بهروزيان فرد فرزند اله يار 

واقع در بخش پنج حوزه ثبتی کهک مزرعه اب نو اقا    
زمین  قطعه  يک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اصلی-   150 از  فرعی    1282 پالک 
 244۶/78 بمساحت  درآن  شده  احداث  مخروبه  های  ساختمان  بانضمام  محصور 
مورخ   24353 سند  بموجب  که  رضا  فرند  بهرامی   محمد  اقای  بنام  مربع  متر 
1400/12/22  دفترخانه 113 قم به اقای  علی  بهرامی فرزند محمد انتقال قطعی  

دستگرد   به  موسوم  کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  است   شده 
از ششدانگ  يک قطعه زمین  از 150 اصلی- سه دانگ مشاع  پالک 1282  فرعی 
 244۶/78 بمساحت  آن  در  شده  احداث  مخروبه  های  ساختمان  بانضمام  محصور 
ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  نصراله   فرزند  فرهادی   محمود   اقای  بنام  مربع  متر 

دستگرد   به  موسوم  کهک 
بمساحت  مزروعی  زمین  قطعه  يک  ششدانگ   – اصلی   154 فرعی   108۶ پالک 
21۶48 متر مربع بنام اقای سید علی اکبر تولیتی فرزند سید مهدی واقع در بخش 

ورجان به  موسوم  کهک  ثبتی  حوزه  پنج 
بمساحت  مزروعی  زمین  قطعه  يک  ششدانگ   – اصلی   15۶ از  فرعی   127 پالک 
2053/13 متر مربع بنام اقای حسین رقیبی فرزند محمد واقع در بخش پنج حوزه 

نیوند   به  موسوم  کهک  ثبتی 

ب( آگهی هايی که طبق آراء هیات نظارت و دستوراداری میبايست در يک نوبت به 
چاپ برسد و مدت زمان اعتراض 30 روز از اولین انتشار اگهی میباشد :

اقای  بنام  باغچه  و  بابخانه  يک  ششدانگ  تمامی  اصلی   151 از  فرعی   83 پالک 
غالمحسین طاهری تقاضای ثبت پذيرفته شده سپس مع الواسطه به اقای ابوالفضل 
کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  است   گرديده  منتقل  نادعلی  فرزند  نادعلیان 
روستای امام زاده اسماعیل که بعلت اشتباه در نوع ملک در اگهی های قبلی بنا به 

. میگردد  اگهی  نوبت  يک  اداری  دستور 
امالک  به  نسبت  اشخاص  چنانچه  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   1۶ ماده  بموجب  لذا 
اين  انتشار  نوبت  اولین  تاريخ  از  بايد  باشند  داشته  اعتراض  اگهی  اين  در  شده  ذکر 
آراء هیئت نظارت و  آنهايی که طبق  تا مدت ۹0 روز و  آگهی نسبت به) رديف الف ( 
دستور اداری تجديد آگهی شده )رديف ب ( به مدت 30 روز اعتراض خود را با اخذ 
رسید به اين اداره تسلیم نمائید همچنین طبق ماده 17 قانون مذکور در صورتی که 
قبل از انتشار اين آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوی يا متقاضی ثبت بايد 
گواهی دادگاه مشعر به جريان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم نمايند اعتراضات 
طبق  و  است  اثر  بال  باشد  شده  واصل  مرقوم  مدت  از  بعد  که  دعوی  طرح  گواهی  يا 
بموجب  رفتار خواهد شدجمعًا   17 ماده  تبصره  و  ثبت  قانون   1۶ ماده  اخیر  قسمت 
تقاضای ثبت موضوع ماده  به  اعتراض  تبطره 2 ماده واحد مصوب 1373/02/15  
به  اعتراض  تسلیم  تاريخ  از  ماه  يک  ظرف  معترض  توسط  میبايست  ثبت  قانون   1۶
اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی صورت پذيرد . ضمنًا طبق 
ماده 5۶ آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود در صورتمجلس 
تحديدی قید خواهد شد اين آگهی نسبت به رديف )الف( در 2 نوبت به فاصله 30 

روز و نسبت به رديف )ب( در يک مرتبه منتشر خواهد شد ./م
سعید عبدالهی سروی - رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان کهک

شناسه آگهی: 1305۸55
تاریخ انتشار نوبت اول : 0۴ /02 /1۴01  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 03/01 /1۴01 

آئین  بموجب ماده 11و 12 قانون ثبت اسناد و ماده 5۹ اصالحی 
نامه مربوط امالکی که در 3 ماهه اول سال 1400 تقاضای ثبت آن 
افتاده و در وقت مقرر آگهی  از قلم  پذيرفته شده و شماره های که 
نشده و هرآنچه طبق آراء هیات نظارت و دستور اداری آگهی های 

نوبتی آن ها بايد تجديد شود بشرح ذيل آگهی میشود.
الف) امالکی که تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و شماره هائی که از 
قلم افتاده و در وقت مقرر آگهی نشده و مدت اعتراض آنها از تاريخ 

اولین نوبت اين آگهی به مدت ۹0 روز می باشد. 
الف - اول: آگهی های نوبتی بخش يک ثبت قم

اعظم  ها  خانم  و  محمدرضا   – علیرضا  آقايان  اصلی   –  535۶ پالک 
فاطمه  و  فرزندان: محمد  و معصومه همگی شهرت حداديان قمی 
خاکباز نوش آبادی فرزند: عابدين ششدانگ يک مغازه به مساحت 

نانوايی حداديان – روبه روی  بازار کهنه  7/42 متر مربع واقع 
پالک 10837/5۹ – اصلی حسین آهن کار فرزند: ابوالفضل شش 
 30 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  يک  دانگ 
کوچه   -11 کوچه   – هنرستان  خیابان  در  واقع  تقريبی  مترمربع 

 7 پالک   – چپ  دست  اول  بست  بن   - هدايت 
ب- آگهی اصالحی: امالکی که طبق آراء هیات نظارت و يا دستور 
اداری آگهی آنها بايد تجديد شود و فقط در يک نوبت منتشر و مدت 

اعتراض آنها از انتشار آگهی 30 روز است. 
پالک 4851- سید محمد موسويان فرزند طاهر دو دانگ مشاع از 

ششدانگ خانه واقع در خیابان سمیه – کوچه 4۶ – پالک 1۹

چنانچه  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   1۶ ماده  موجب  به  لذا 
اعتراض  گهی  آ اين  در  شده  ذکر  امالک  به  نسبت  اشخاص 
نسبت  گهی  آ اين  انتشار  نوبت  اولین  تاريخ  از  بايد  باشند  داشته 
هیئت  آرای  طبق  که  آنهايی  و  روز   ۹0 مدت  تا  الف  رديف  به 
مدت  به  ب(  )رديف  شده  گهی  آ تجديد  اداری  دستور  و  نظارت 
نمائید.  اداره تسلیم  اين  به  با اخذ رسید  را  اعتراض خود  روز   30
ازانتشار  قبل  صورتیکه  در  مذکور  قانون   17 ماده  طبق  همچنین 
متقاضی  يا  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوايی  گهی  آ اين 
مدت  ظرف  را  دعوی  جريان  به  مشعر  دادگاه  گواهی  بايد  ثبت 
که  دعوی  در  طرح  گواهی  يا  اعتراضات  نمايند.  تسلیم  مرقوم 
قسمت  طبق  و  است  بالاثر  باشد  شده  واصل  مرقوم  مدت  از  بعد 
شد.  خواهد  رفتار   17 ماده  تبصره  و  ثبت  قانون   1۶ ماده  اخیر 
اعتراض   73/2/15 مصوب  واحده  ماده  تبصره  موجب  به  جمعًا 
قانون   20 و   1۶ مواد  موضوع  حدود  تحديد  و  ثبت  تقاضای  به 
تسلیم  تاريخ  از  ماه  معترض ظرف مدت يک  توسط  بايد  ثبت می 
ذيصالح  مرجع  به  دادخواست  تقديم  با  اداره  اين  به  اعتراض 
دو  در  »الف«  رديف  به  نسبت  گهی  آ اين  پذيرد.  صورت  قضايی 
در  نوبت  يک  در  »ب«  رديف  به  نسبت  و  روز   30 فاصله  به  نوبت 

شد.  خواهد  منتشر  منتشر  و  چاپ  قم  های  روزنامه  از  يکی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01

مهدی زارع شحنه – سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

لیست آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 بخش دو ثبت قم
نامه  آيین  اصالحی   5۹ وماده  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  بموجب 
آنها  ثبت  تقاضای   1400 سال  چهارم  ماهه  سه  در  که  امالکی  مربوطه 
گهی نشده  پذيرفته شده و شماره های که از قلم افتاده و در وقت مقررآ
بايد  آنها  نوبتی  گهی  آ اداری  دستور  و  نظارت  هیات  رای  طبق  هرآنچه 

گردد. می  گهی  آ ذيل  شرح  به  شود  تجديد 
قلم  از  که  هايی  شماره  و  پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای  که  امالکی  الف( 
گهی نشده و مدت اعتراض آنها از تاريخ اولین  افتاده و در وقت مقرر آ

باشد. روز می   ۹0 به مدت  گهی  آ اين  نوبت 
مراد  فرزند  احمدوند  محمد  ولی  آقای  اصلی:   3080/158 پالک   -1
هشت  و  پنجاه  و  يکصد  ثبتی  پالک  به  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  بگ 
به  قم  ثبتی  حوزه  دو  بخش  در  واقع  اصلی  هشتاد  و  هزار  سه  از  فرعی 
مساحت چهل و دو متر و هشتاد و يک متر مربع به آدرس: قم خیابان 
45 متری مدرس شهرک مهديه کوچه 13 پالک 41 واقع در بخش دو 

گردد.  گهی می  آ که  قم 
اصالحی:  نوبتی  گهی  آ

اداری  دستور  به  و  يافته  انتشار  اشتباها  آنها  نوبتی  گهی  آ که  امالکی 
گردد. می  تجديد 

شش  بهلول  فرزند  زاده  حسین  عیوض  آقای  اصلی:   1741/25  -1
دانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک ثبتی بیست 
و پنج فرعی از يک هزار و هفتصد و چهل و يک اصلی واقع در بخش دو 
انتهای  قم  آدرس:  به  مترمربع   80 تقريبی  مساحت  به  قم  ثبتی  حوزه 

میگردد.  گهی  آ که   15 1۶ پالک  عرفان کوچه  متری   14 جواداالئمه 
شش  عیسی  فرزند  فر  مجیدی  شیروبه  آقای  اصلی:   1741/2۶  -2
دانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک ثبتی بیست 
و شش فرعی از يک هزار و هفتصد و چهل و يک اصلی واقع در بخش 
قم  آدرس  به  مربع  متر   74/72 تقريبی  مساحت  به  قم  ثبتی  حوزه  دو 
که  قم  دو  بخش  در  واقع   174 پالک  عرفان  متری   14 باهنر  نیروگاه، 

گردد.  می  گهی  آ
شش  عباس  فرزند  بیگی  علی  الله  ولی  آقای  اصلی:   1741/27  -3
دانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک ثبتی بیست 
مساحت  به  اصلی  يک  و  چهل  و  هفتصد  و  هزار  يک  از  فرعی  هفت  و 
کوی   - دادخواه  رسول  خیابان   - نیروگاه  آدرس:  به  مربع   80 تقريبی 

گردد. می  گهی  آ که  قم  دو  بخش  در  واقع   14 پالک   55
شش  عباس  فرزند  بیگی  علی  الله  ولی  آقای  اصلی:   1742/28  -4
ثبتی  پالک  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  يک  دانگ 
به  اصلی  يک  و  چهل  و  هفتصد  و  هزار  يک  از  فرعی  وهشت  بیست 
مساحت تقريبی 80 مربع به آدرس نیروگاه – خیابان رسول دادخواه - 

گردد.  می  گهی  آ که  قم  دو  بخش  در  واقع   12 پالک   55 کوی 
يک  ششدانگ  فضلعلی  فرزند  ورن  الله  فتاح  اصلی:   1741/2۹  -5
از  فرعی  نه  و  بیست  پالک  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
واقع   80 تقريبی  مساحت  به  اصلی  يک  و  چهل  و  هفتصد  و  هزار  يک 

در خیابان نیروگاه خیابان رسول دادخواه کوی 55 پالک 18 واقع در 
گردد.  می  گهی  آ که  قم  دو  بخش 

شش  بهرعلی  فرزند  پناه  قائم  غالمرضا  آقای  اصلی:   1741/30  -۶
دانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک سی فرعی از 
يک هزار وهفتصد و چهل و يک اصلی به مساحت تقريبی 80 مترمربع 
 10 پالک   47 کوی  دادخواه  رسول  خیابان  نیروگاه  خیابان  آدرس  به 

گهی می گردد.  واقع در بخش دو قم که آ
قلی  حیدر  فرزند  زاغه  قراچورلوی  حمید  آقای  اصلی:   1812/70  -7
بنا شده به پالک هفتاد  شش دانگ يک قطعه زمین که در آن احداث 
فرعی از يکهزار و هشتصد و دوازده اصلی به مساحت 102 مترمربع به 
آدرس خیابان توحید خیابان جواد االئمه کوچه 10 کوچه 3 پالک 34 

گهی می گردد.  واقع در بخش دو قم که آ
اصغر  علی  فرزند  عینی  حضرت  صغرا  خانم  اصلی:   3172 پالک   -8
متروکه که  نهرهرزاب  اعیان يک قطعه زمین محل  و  شش دانگ عرصه 
ثبتی  پالک  به  است  شده  بنا  احداث  توامان  اصلی   2438/2 پالک  با 
سه هزار و صد و هفتاد و دو اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی قم به 
به  مترمربع  صدم  چهار  و  وشصت  ممیز  چهار  و  سی  تقريبی  مساحت 
گهی میگردد.  آدرس خیابان امام کوچه 27 فرعی از 12 پالک 58 که آ
اشخاص  چنانچه  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   1۶ ماده  موجب  به  لذا  
بايد  باشند  داشته  واخواهی  گهی  آ دراين  شده  ذکر  امالک  به  نسبت 
و  روز   ۹0 مدت  تا  الف(  )رديف  گهی  آ اين  انتشار  نوبت  اولین  تاريخ  از 
گهی شده  آنهايی که طبق آرای هیئت نظارت و دستور اداری تجديد آ
)رديف ب( به مدت 30 روز دادخواست خود را اخذ رسید به اين اداره 
قانون مذکور درصورتی که قبل   17 نمايند همچنین طبق ماده  تسلیم 
متقاضی  يا  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوايی  گهی  آ انتشاراين  از 
و  بايد گواهی دادگاه مشعر به جريان دعوی را ظرف مدت مرقوم  ثبت 
اثر است و طبق قسمت اخیر ماده 1۶ قانون ثبت  اصل شده باشد بال 
ثبت  تقاضای  به  1373/2/15اعتراض  مصوب  واحد  ماده   2 تبصره  و 
موضوع ماده 1۶قانون ثبت می بايست توسط معترض ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع 
ثبت  قانون  نامه  آيین   5۶ ماده  طبق  ضمنا  پذيرد.  قضايی  ذيصالح 
ارتفاقی در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدی قید  حقوق 
گهی نسبت به رديف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روزه  خواهد شد اين آ

به رديف ب در يک نوبت چاپ و منتشر می شود.  و نسبت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
 1401/03/01 انتشارنوبت دوم:  تاريخ 

عباس پور حسنی- رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
به: رونوشت 

اداره   -4 شهرداری   -3 دارائی   -2 )ره(  امام  فرمان  اجرائی  ستاد   -1
راه و شهرسازی 5- منابع طبیعی ۶- اداره آب 7- اداره برق 8- اداره 

جهادکشاورزی  -۹ اوقاف 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس      ◄
به  نامه ای  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
رئیس جمهور، خواستار توجه به مسائل و 
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  مشکالت 

است.  شده 
به  گفتگويی  در  بیات  اصغر  علی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  نامه  اين  جزئیات 
مسائل  به  جدی  توجه  ضرورت  نامه،  اين 
بازنشستگان و مستمری بگیرانی است که 
رهبری  معظم  مقام  فرمايش  از  تاسی  به 
مورد  هستند،  شاغالن  تمام نمای  آئینه 

است. گرفته  قرار  تاکید 
بازنشستگان  که  اين مطلب  بیان  با  وی 
اشتغال  دوران  در  بگیران  مستمری  و 
و  سرفرازی  در  انکار  قابل  غیر  نقشی 
آبادانی اين مرز و بوم ايفا کرده اند و امروز 
قرار  همگان  قضاوت  و  ديدگان  معرض  در 
دارند، افزود: زيبنده نیست هر روز شاهد 
توجهی  بی  و  آنها  عدالت خواهی  فرياد 
مسئوالن  سوی  از  اولیه  و  بديهی  امور  به 

. شیم با
داشته  عنوان  نامه  اين  ادامه  در  بیات 
افزايش  تصويب  از  صباحی  چند  است: 
مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  سنواتی 
اصول  با  مطابق  اجتماعی  تأمین  بگیران 
از  مصرح  و  مشخص  قانونی  مواد  و 
گذشته  کار  عالی  شورای  مصوبات  جمله 
بر  نگرانی  و  ناخرسندی  اعتراض،  است. 
بازنشستگی  کانون های  و  تشکالت  حق 
 12 بر  بالغ  جمعیتی  که  کشور  سراسر 
از  می کنند،  نمايندگی  را  نفر  میلیون 
بی  سايه  می رسد.  گوش  به  کنار  گوشه 
پیش  از  بیش  کاهش  خطر  و  اعتمادی 
و جوش فرصت  و جنب  اجتماعی  سرمايه 
طلبان داخلی و خارجی روز به روز بیشتر 

می شود و وعده های گاه بی گاه مسئوالن 
روان  و  روح  گناه  از  بدتر  عذرهای  بیان  و 
به  را  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
است  حالی  در  اين  است.  گرفته  بازی 
بگیران  مستمری  درصد   ۶0 از  بیش  که 
در  بگیرند،  حداقل  که  اجتماعی  تأمین 
بی  و  نشیب  فراز  پر  پرمناقشه،  سال های 
دل  و  درمانده  ناتوان،  اقتصادی،  ثبات 

هستند. نگران 
رئیس  دادن  قرار  مخاطب  با  وی 
تأخیر  و  تعلل  حواشی  گفت:  جمهور، 
مستمری  افزايش  ابالغ  و  تصويب  در 
تأمین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
متأسفانه  دولت  هیأت  توسط  اجتماعی 
تبعات  و  رانده  حاشیه  به  را  اقدام  اصل 
همراه  به  خود  با  را  روزافزونی  و  منفی 

است. آورده 
متانت  و  صبر  داد:  ادامه  بیات 
دل  که  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
ثبات،  حامیان  از  و  دارند  نظام  گرو  در 
هوشیارانه  و  دلسوزانه  همراهی  و  آرامش 
مصروف  نبايد  هستند،  اسالمی  انقالب  با 
ساده ای  و  ابتدايی  درخواست های  چنین 
با  که  خودشان  سفره  سر  بر  آنها  شود. 
زحمت و تالش طاقت فرسا و چندين ساله 
هیچ  منت  و  حاضرند  است،  شده  حاصل 
بر سرشان نیست. و گروه و دسته ای  احد 
مستمری  و  بازنشستگان  افزود:  وی 
بگیران به هیچ جريانی اجازه سوءاستفاده 
را نداده و نخواهند داد. از مطالبات خود 

بیات با طرح اين سوال که آيا رسیدگی 
و اقدام به موقع دولتمردان و از بالتکلیفی 
جمعیت  ششم  يک  از  بیش  شدن  خارج 
برخوردار  الزم  و  کافی  اولويت  از  کشور 
مسئوالن  داريم  توقع  گفت:  نیست، 

از  پس  که  کننده ای  امیدوار  اقدام  امر، 
عقب  از  بخشی  جبران  لحاظ  به  سال ها 
دستمزد  و  حقوق  افزايش  ماندگی های 
فزاينده  نرخ  با  بازنشستگان  مستمری  و 
را  است  شده  ايجاد  جاری  سال  در  تورم 

نمايند  همراه  امیدبخش  و  خوش  پايان  با 
سوءاستفاده  و  بدخواهان  ندهند  اجازه  و 
گری  مطالبه  اصیل  جريان  از  کنندگان 
مستمری  و  بازنشستگان  حق جويی  و 
القا  اينگونه  و  کنند  برداری  بهره  بگیران، 
حقه  مطالبات  به  توجهی  کم  که  نمايند 
معمول  رويه ای  به  مسئوالن  توسط  آنها 

است. شده  بدل 
کنار  در  نماند  ناگفته  افزود:  وی 

حقوق  افزايش  ابالغ  و  تصويب  تسريع 
تأمین  مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
عاجل،  اقدامی  و  فکر  بايد  اجتماعی 
تقويت  منظور  به  پايدار  و  دورانديشانه 
برای  معیشتی  و  حمايتی  بنیان های 

کارگران  اقشار  پذيری  آسیب  از  جلوگیری 
تأمین  بگیران  مستمری  و  بازنشسته 
اجتماعی کرد. چرا که در رهگذر جراحی 
سازی  مردمی  طرح  اجرای  و  اقتصادی 
شرايط  بهبود  و  حفظ  تضمین  رايانه ها 
واجبات  از  بگیران  مستمری  معیشتی 

. ست ا
متأسفانه  که  مطلب  اين  بیان  با  بیات 
کنار  گوشه  از  نیز  ناصوابی  زمزمه های 

افزايش  اينکه  بر  مبنی  می رسد  گوش  به 
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق 
افزايش  بسترهای  گفت:  است،  تورم زا 
جستجو  ديگر  عرصه های  در  بايد  را  تورم 
کارگران  دستمزد  منطقی  افزايش  نه  کرد 

بازنشستگان. حقوق  و 
جمهور  رئیس  از  ادامه  در  وی 
درخواست کرده است؛ موضوع تصويب و 
ابالغ افزايش سنواتی حقوق بازنشستگان 
با  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  و 
وزيران  هیأت  کار  دستور  در  فوريت  قید 
پرداخت  در  تسريع  موجبات  و  گرفته  قرار 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 

► مهر   گردد./  فراهم 

در  اينکه  بیان  با  روانشناس  يک      ◄
با  درستی  رابطه  بايد  موفق  ازدواج  يک 
خانواده همسر شکل گیرد، گفت: زوجین 
قرار  موقعیتی  در  را  همديگر  هرگز  نبايد 
يکی  و خانواده خود  بین همسر  که  دهند 
همسر  اينگونه  که  چرا  کند،  انتخاب  را 
بن  به  نهايتا  که  می شود  مسائلی  درگیر 

می رسد. بست 
گفت وگو  در  احمدپور  مژگان  دکتر 
با  درست  ارتباط  نحوه  درباره  ايسنا،  با 
تمام  در  بايد  کرد:  اظهار  همسر  خانواده 
اين  و  باشیم  همسر  همراه  زندگی  مراحل 
امر را درک کنیم همانطور که ما خانواده ای 
برای  خانواده ای  نیز  ما  همسر  داريم، 
خود دارد و برای جلوگیری از بروز تداخل 
اين  مرزهای  و  حد  بايد  نظر  اختالف  و 
کنیم  کاری  اينکه  نه  شود،  مشخص  رابطه 
را  يکی  خانواده اش  و  ما  میان  همسرمان 

کند. انتخاب 
اينکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  اين 
ما  زندگی  از  مهمی  بخش  همسر  خانواده 
تعادل  برقراری  با  و  می دهند  تشکیل  را 
در  می توانیم  آنها  با  خود  نیازهای  میان 
کنیم،  ايجاد  هماهنگی  خود  ارتباطات 

مرز  و  حد  می توان  چطور  اينکه  درباره 
مشخص  را  همسر  خانواده  با  خود  رابطه 
مقابل  در  نبايد  مثال  برای  افزود:  کرد؟، 
جای  به  نا  توقعات  ويژه  به  و  خواسته ها 
است  توانمان  از  دور  که  همسر  خانواده 
ما  که  حالی  عین  در  کنیم،  سکوت 
توقعات  و  انتظارات  تمام  نیستیم  موظف 
اما  کنیم  عملی  را  آنها  خواسته های  و 

به  بايد  خواسته ها  کردن  مطرح  هنگام 
شنیدن  از  پس  و  دهیم  گوش  سخنانشان 
منطقی،  داليل  با  خواسته هايشان 
اينگونه  کنیم،  قبول  يا  رد  را  خواسته  آنها 
آنها جلوگیری  با  ارتباطمان  در  لجبازی  از 

. د می شو
زوجین  که  کرد  توصیه  همچنین  وی 
لجبازی  بدون  خود  مواضع  و  باورها  روی 

بايستند و هر رفتاری که از سوی خانواده 
در  رو  بدون  را  می ريزد  بهم  را  آنها  همسر، 

کنند. مطرح  همسر  خانواده  با  بايستی 
بايد  زوجین  کرد:  تصريح  پور  احمد 
بدانند که تصمیم گیرنده نهايی در زندگی 
هیچکس  و  هستند  شوهر  و  زن  مشترک 
برنامه  زوجین  خواست  بدون  نمی تواند 

کند. تحمیل  آنها  به  را  خود 
زن  که  است  معتقد  روانشناس  اين 
اينکه  بدون  و  واسطه  بدون  بايد  شوهر  و 
قرار دهند  و همسر  میانجی خود  را  کسی 
باورها  و  خواسته ها  و  کرده  صحبت  هم  با 
با  را  می شود  کدورت  باعث  که  مسائلی  و 

کنند. مطرح  همسر 
اينکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  اين 
به  اينکه  نه  باشند  خودشان  بايد  زوجین 
شخص  به  همسر  خانواده  خواسته  خاطر 
نقش  اصطالحا  و  شده  تبديل  ديگری 
خاطر  زوجین  به  خطاب  کنند،  بازی 
و  باشید  خودتان  کنید  سعی  کرد:  نشان 
را  آن  همسر  خانواده  که  فردی  به  تبديل 
می خواهد، نشويد. شما به خاطر خودتان 
نیازی  پس  می کنید  زندگی  ديگران  نه  و 
همسر  خانواده  خاطر  به  را  خود  نیست 

آنها احترام گذاشته،  به  تغییر دهید. فقط 
صحبت  به  و  کنید  رفتار  دوستانه  آنها  با 
بینانه  واقع  نهايتا  و  دهید  گوش  آنها  های 
انجام  را  داريد  باور  آن  به  خودتان  آنچه 

. هید د
بروز  هنگام  به  زوجین  وی،  گفته  به 
همسر  خانواده  در  خانوادگی  اختالفات 
را  خود  آرامش  باشند،  شنونده  بايد  فقط 
خانوادگی  های  درگیری  در  و  کنند  حفظ 
اگر  نیز  مقابل  در  نکنند.  دخالت  آنها 
مربوط  زوجین  به   که  آمد  پیش  بحثی 
خويشتن  و  احترام  حفظ  با  بايد  می شد، 
بزرگ  و  مهم  مسائل  سر  بر  مؤدبانه  داری، 
و  کوچک  مسائل  کنار  از  و  کرده  مذاکره 
ناديده  را  آنها  و  کنند  گذر  اهمیت  کم 

. ند بگیر
تاکید  خود  سخنان  پايان  در  پور  احمد 
با  اختالف  و  مسائل  بروز  هنگام  به  کرد: 
خانواده  نگاه  دريچه  از  همسر،  خانواده 
آنها  احترام  کنید،  نگاه  مسائل  به  همسر 
روی  از  و  طرفانه  بی  و  داريد  نگه  حتما  را 
سعی  و  بگیريد  موضع  منطقی  داليل 
اين  نظرات  بیان  و  کردن  صحبت  با  کنید 

► دهید.   کاهش  را  نظرها  اختالف 

و  باعقل  بنايی که  ازدواج کنید چراکه  ◄    عاقالنه 
بنايی است که  از  پايدارتر  منطق ساخته شود بی شک 

می شود. ساخته  عشق  با  تنها 
هم سفر  يا  هم سفره  باکسی  تا  می گويند  شنیديد   
بايد  هم  ازدواج  مورد  در  نمی شناسی اش!  نشويد 
را  او  نمی توانید  نرويد  سقف  يک  زير  باکسی  تا  گفت 
موفق  ازدواج  يک  داشتن  برای  بشناسید؛  صددرصد 
مشاوره  و  محلی  تحقیقات  اولیه،  شناخت  آرامش  با  و 
قبل از ازدواج ازجمله مراحلی است که هنگام انتخاب 
جوانان  از  اگر  اما  داشت  توجه  آن  به  بايد  همسر 
قريب  کنید  نظرخواهی  ازدواج  با  رابطه  در  امروزی 
از  يکی  و عالقه  به اتفاق عنوان خواهند کرد که عشق 
تنها  افراد  گاهی  و  است  ازدواج  در  اصلی  مالک های 
عالقه  و  عشق  روی  از  نه  و  يکديگر  به  عادت  روی  از 
فکر  قدرت  که  می شوند  وابسته  يکديگر  به  به قدری 
قولی  به  و  ندارند  را  ازدواج  مهم  مسائل  روی  بر  کردن 
يک  زير  رفتن  از  بعد  اما  می کنند  ازدواج  کورکورانه 
از  فراتر  چیزی  ازدواج  که  شد  خواهند  متوجه  سقف 

است. عاشقی  و  عشق 
لذا  همه جانبه  شريک  يک  انتخاب  يعنی  ازدواج 
بسیار  کنیم  انتخاب  را  آينده مان  همسر  چگونه  اينکه 

عاقالنه؟! يا  عاشقانه  است؛  مهم 
    عشق حقیقی چه خصوصیاتی دارد؟

    نشانه های عشق واقعی در يک رابطه عاطفی
باکسی  را  پول  میلیون  چند  باشد  قرار  شما  اگر 
کاری  چنین  منطق  و  فکر  بدون  مسلمًا  شويد  شريک 
و  مادام العمر  شراکت  يک  برای  حال  کرد  نخواهید 
لرزيدن  به  تنها  می توان  چگونه  ازدواج  ی  همه جانبه 
انتظار  نمی توان  طرفی  از  البته  کرد؟!  اکتفا  دلی 
داشت که بدون عالقه هم پای سفره ی عقد بنشینید 
پس جايگاه عشق و عقل در ازدواج کجاست؟ َمَثلی که 
می گويد عاقالنه انتخاب کنید و عاشقانه زندگی کنید 

است؟ درست  اندازه  چه  تا 
ازدواج های عاقالنه بدون عشق و عالقه

پیش  عاقالنه  کاماًل  انتخاب  يک  با  شما  گاهی 
عقالنی  ازنظر  و  می بینید  را  کسی  و  می رويد 
او نداريد؛ درواقع  به  می پسنديد منتها کششی نسبت 

عقل شما فرد مقابل را ازنظر ظاهر، تّدين، تحصیالت، 
طرف  جذب  شما  اما  می کند  تأيید  و...  سن  فرهنگ، 
با اين  آيا در اين صورت می توانید  مقابلتان نمی شويد 

کنید؟ ازدواج  فرد 
روانشناس  و  مشاور  نیا  محمدی  محسن  دکتر 
ازدواج  در  می گويد:  سؤال  اين  به  پاسخ  در  خانواده 
ترحم  و  دلسوزی  خاطر  به  و  باشید  بی رحم  کردن 
عالقه  و  عشق  آن  زمانیکه  تا  نکنید  ازدواج  باکسی 
تمام  که  شديد  روبرو  فردی  با  شما  اگر  شود.  ايجاد 
و  حس  هیچ  اما  داراست  را  شما  موردنظر  مالک های 

نگه داريد  دست  نداريد  او  به  نسبت  کششی  و  عالقه 
ماه ها  برای  شما  شناخت  و  رابطه  تا  دهید  اجازه  و 
ايجاد  عالقه  شما  بین  آيا  که  ببینید  تا  کند  پیدا  ادامه 
شناخت  برای  را  بیشتری  زمان  کنید  سعی  می شود. 

بگذاريد. همديگر 

ازدواج های عاشقانه بدون عقل و منطق
يکی از باورهای غلط بعضی از جوانان برای ازدواج 
اين است که حتمًا بايد قبل از ازدواج عاشق هم باشند 
تا بتوانند زندگی خوبی داشته باشند اما در اکثر موارد 
چنین ازدواج هايی که با دوستی قبلی و عشق آتشین 
پايان می رسد چراکه آن ها  به  با تب سرد  آغاز می شود 
از  درستی  شناخت  و  می گیرند  تصمیم  احساسی 
عشق،  اصل  در  ندارند؛  مقابل  فرد  و  خود  تفاوت های 
تقويت  پسر  و  دختر  در  را  بی منطقی  و  خوش بینی 
می کند درحالی که زندگی زير يک سقف واقعیت است 

دارد. پسر سروکار  و  واقعی دختر  با شناخت  و 
عاشقانه  شما  اگر  می گويد:  نیا  محمدی  دکتر 
کسی را دوست داريد با او ازدواج نکنید، صبر کنید تا 
شناخت کافی را نسبت به طرف مقابل به دست آوريد. 
نیست  کافی  به تنهايی  عالقه  و  عشق  که  بدانید  بايد 
به  مربوط  هورمون های  مدتی  از  بعد  است  ممکن  و 
و  و..فروکش  کند  دوکامین  توسین،  کسی  آ مثل  عشق 
قطعًا چنین اتفاقی خواهد افتاد. اين ها هورمون هايی 
ازدواج  اول  سال   5-4 در  تحقیقات  طبق  که  هستند 
میزان  بیشترين  و  می رسند  خود  حد  پايین ترين  به 
طالق هم دقیقًا در همین 3-4و 5 سال ازدواج است؛ 
يک  برای  ما  پرواز  بال  دو  دل  هم  و  عقل  هم  بنابراين 
انتخاب  باعقل  پس  بود  خواهد  زيبا  مشترک  زندگی 

باشید. خوش  بادل  و  کنید 
ممکن است شما در انتخاب دو گزينه دچار مشکل 
ديوانه وار  که  می شويد  فردی  عاشق  شما  مثاًل  شويد 
که  می شود  روبرو  فردی  با  هم زمان  و  داريد  دوستش 
نفر  به شدت  را  او  اما  نزديک تر است  به معیارهای شما 
نیا  محمدی  دکتر  صورت  اين  در  نداريد  دوست  اول 
با فردی ازدواج کنید که سالم تر است.  می گويد: شما 
اما  نکنید  تجربه  را  آتشین  عشق  آن  شما  است  ممکن 
داشت.  خواهید  سالم تری  و  زيباتر  ی  رابطه  عوض  در 
را  بی نظیری  ی  عاشقانه  لحظات  شما  اول  حالت  در 
می کند.  فروکش  عشق  اين  زود  اما  می کنید  تجربه 
شهربازی  در  کردن  بازی  مثل  درست  عاشقانه  ازدواج 
از  سرشار  بازی  اوِل  دقیقه  چند  در  شما  که  می ماند 
شما  به  بعد  دقیقه  چند  اما  هستید  شادی  و  هیجان 
خبری  هیجان  آن  از  ديگر  و  شد  تمام  بازی  می گويند 

. نیست
ازدواج  يک  به  يافتن  دست  برای  راه  تنها  بنابراين 
خوب و موفق تعادل و توازن بین کشش های احساسی 

► است./افکارنیوز   منطقی  تصمیم گیری  و 

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد؛

● بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار تحقق مطالبات    ●

تفاوت ازدواج های با عشق و عقل 

● با »عقل« عاشق شویم یا با »دل«؟   ●

● زوجین نباید همدیگر را در دو راهی "همسر" یا "خانواده"   قرار دهند تا ناگزیر یکی را انتخاب کنند    ●

 پیگیری یک اظهار نظر؛
آیا حجاب بانوان از ضروریات 

دین است؛ پرسش هایی در برابر 
یک مدعا

مبنی  لنکرانی  فاضل  والمسلمین  پیش حجت االسالم  سخنان چندی 
بر اينکه حجاب از ضروريات دين است و هیچ فقیهی حق اجتهاد در 
فقه پژوهان  میان  در  را  جديدی  مباحث  باب  ندارد،  را  دين  ضروريات 

گشود و سؤاالتی را ايجاد کرد.
محمدجواد  والمسلمین  حجت االسالم  اثر  قرآن«  در  »حجاب  کتاب 
نمايشگاه  نهمین  و  بیست  در  ارديبهشت   سوم  لنکرانی  فاضل 
)حجاب  شد.  منتشر  ايکنا  در  آن  گزارش  و  رونمايی  قرآن  بین المللی 

است( اجتهاد  قابلیت  فاقد  و  واجب  روزه  چون 
فکر  برخی  »شايد  بود:  کرده  اظهار  نشست  آن  در  لنکرانی  فاضل 
است  آمده  وجود  به  فقهی  پیچیده  اجتهادهای  اثر  بر  حجاب  کنند 
يکی  نیست.  اين گونه  ولی  دارد،  جديد  اجتهاد  قابلیت  ما  زمان  در  و 
راه  دين  ضروريات  در  اجتهاد  که  است  اين  اجتهاد  در  مسلم  امور  از 
ندارد. هیچ فقیهی در هیچ زمانی نمی تواند بگويد که روزه يک زمانی 
واجب بوده است و حاال من اجتهاد می کنم که روزه واجب است يا نه. 
روزه تا روز قیامت در ماه مبارک رمضان به عنوان واجب مسلم است. 
و  مسافر  انسان  اگر  و  ندارد  راه  اجتهاد  روزه  وجوب  مسئله  در  چطور 

است. همین طور  هم  حجاب  است.  واجب  او  بر  روزه  نباشد،  مريض 
هیچ کسی حتی رسول اکرم و ائمه اطهار)ع( نمی توانند در ضروريات 
و  از ضروريات اسالم است  ايجاد کنند. حجاب  تغییری  دين کمترين 
جزئیات  در  البته  باشد.  پوشیده  زن  بدن  بايد  ندارد.  اجتهاد  قابلیت 
پوشید  چادر  مثل  را  ديگری  لباس  چادر  جای  به  می  توان  آيا  که  آن 
می توان بحث کرد، ولی اصل مسئله حجاب از ضروريات دين است«.

لنکرانی فاضل  سخنان  نقد 
در  اجتهاد  حق  فقیهی  هیچ  و  است  دين  ضروريات  از  حجاب  اينکه 
فقه پژوهان  میان  در  را  جديدی  مباحث  باب  ندارد  را  دين  ضروريات 
گشود. از جمله آنها يادداشتی انتقادی بود که بدون نام نويسنده در 
»اواًل  است:  چنین  آن  از  بخش هايی  که  يافت  بازتاب  اجتهاد  سايت 
نیست.  مسلم  امور  از  ندارد«،  راه  دين  ضروريات  در  »اجتهاد  اينکه 
و  اجتهاد  باب  امامت  و  نبوت  و  توحید  اصل  مانند  اموری  در  وقتی 
ضروری  اگرچه  فروعات،  در  که  پذيرفت  می توان  آيا  باشد،  باز  بحث 
لزومًا  دين  ضروری  انکار  ثانیًا  است؟  بسته  اجتهاد  باب  باشد  دين 
ضروری  در  فقیه  اجتهاد  چه بسا  نمی انجامد.  رسول  و  خدا  انکار  به 
ولی  بینجامد،  ضروری  آن  نفی  به  نظری  و  علمی  بحث  مقام  در  دين 
از  ثالثًا  باشد.  ضروری  آن  به  ملتزم  فقیه  آن  عمل،  و  التزام  مقام  در 
آنجا که ما در زمان غیبت و محرومیت از وجود معصوم )علیه السالم( 
اثبات  برای  ادله  کفايت  عدم  معنای  به  دين  ضروری  انکار  هستیم، 
لوح  در  و  واقع  در  فقهی  يا  اعتقادی  امر  انکار  معنای  به  نه  است  آن 
دين  ضروری  را  آن  فقیهان  که  را  امری  انکار  بنابراين،  محفوظ. 
انکار خدا و رسول  بود.  انکار خدا و رسول نخواهد  کرده اند، مستلزم 
هنگامی پیش می آيد که مجتهد با علم به واقع و نفس االمر دست به 
و مجتهد مستلزم  فقیه  انکار  که  است  اين صورت  در  تنها  بزند.  انکار 
فقیهان  قاطبه  ديد  در  که  اموری  واال  است،  آن  نفی  و  دين  با  عناد 
نفس االمر  و  واقع  عالم  در  را  آن  لزومًا  است  دين  ضروری  مسلمان 
بدانیم. واقع  معیار  را  فقیهان  ما  اينکه  مگر  نمی کند؛  دين  ضروری 

زمان ها  همه  برای  را  آن  زمان،  يک  در  امری  بودن  ضروری  رابعًا 
در  و  بوده  دين  ضروری  زمانی  در  امری  چه بسا  نمی کند.  ضروری 
زمانی ديگر به واسطه اجتهاد از ضروری بودن خارج شده است. اين 
اگر منظور  يافت. خامسًا  نیز می توان  را در کلمات عالمان بزرگ  ادعا 
اسالمی  فرق  ساير  شیعه  فقیهان  که  است  الزم  باشد،  مذهب  دين  از 
ضروری  شیعه  نزد  که  موضوعاتی  از  برخی  زيرا  ندانند،  مسلمان  را 
قیاس.  و  متعه  و  امامت  مانند  می کنند؛  انکار  را  آن  سنت  اهل  است 
اگر منظور از دين وجه مشترک اسالم بین مذاهب باشد، شايد بتوان 
ضروری  نتوان  حج،  و  روزه  و  نماز  مثل  موارد  اندکی  از  غیر  که  گفت 
نظر  صرف  سادسًا  باشد.  مشترک  اسالمی  فرق  بین  که  يافت  ديگری 
است.  الفارق  مع  قیاس  »روزه«  به  »حجاب«  قیاس  باال،  ايرادات  از 
اسالم  در  که  می دانند  غیرمسلمانان  حتی  که  است  امری  »روزه« 
واجب است، ولی در مورد »حجاب« حتی در میان همه فقیهان شیعه 
اتفاق نظر وجود ندارد. مگر اينکه فقاهت را به عده خاصی منحصر و 

کنیم«. ارائه  فقیه  از  را  خاصی  تعريف 
نقد نقد 

در پاسخ به اين نقد، يکی از پژوهشگران فقه اسالمی به نام سیدمحمد 
حسینی احمدی يادداشتی نوشت که گزيده آن چنین است: »انکار 
ضروری دين ـ مادام که ضروری است ـ قطعًا مستلزم انکار رسول الله 
الله علیه و آله است؛ زيرا ضروری چیزی است که وجود آن در  صلی 
خدا  پیامبر  انکار  چیزی  چنین  انکار  آيا  است.  قطعی  پیامبر  تعالیم 
ضروری  در  فقیه  اجتهاد  »چه بسا  شده:  گفته  وجود  اين  با  نیست؟ 
ولی  بینجامد  ضروری  آن  نفی  به  نظری،  و  علمی  بحث  مقام  در  دين 
شکی  باشد«  ضروری  آن  به  ملتزم  فقیه  آن  عمل،  و  التزام  مقام  در 
اين  اما  باشد،  نسبی  گزاره ها   می تواند  بودن  ضروری  که  نیست 
هستند.  ضروری  فعاًل  که  نیست  مسائلی  به  اجتهاد  راهیابی  مستلزم 
)اجتهاد(  اثر  در  سپس  و  باشد  ضروری  مسئله  يک  اينکه  نتیجه،  در 

ندارد«. امکان  گردد  غیرضروری  به  تبديل 
تفاوت ضروری واقعی و ضروری استنباطی

در  را  يادداشتی  عبداللهی  نام  به  شخصی  نظر،  اظهار  تازه ترين  در 
نقد نوشتار پیشین به رشته تحرير درآورده که گزيده آن چنین است: 
»در ادعای حضرت استاد فاضل، اشکال اين است که بین »ضروری 
است.  نشده  گذاشته  فرق  باالستنباط«  »ضروری  و  دين«  واقعی 
بر  راه  زيرا  کند  اجتهاد  دين«  واقعی  »ضروری  در  نمی   تواند  مجتهد 
دين«  ظاهری  »ضروری  در  نتواند  علت  چه  به  ولی  است،  بسته  او 
)ضروری مبتنی بر دلیل، و ضروری عند المجتهدين( ترديد کند و به 

زند؟! دست  جديد  استنباط  و  اجتهاد 
تمام  ندارد.  وجود  واقعی«ای  »ُمسّلم  هیچ  غیبت  عصر  در  بنابراين، 
طبیعتًا  هستند.  باالجتهاد«  »مسلمات  می   شوند،  ادعا  که  مسلماتی 
اجتهاد  دستخوش  می   توانند  خود  نوبه  به  باالجتهاد«  »مسلمات 
اجتهاد  و  فقاهت  تاريخ  طول  در  که  است  امری  اين  و  گردند  جديد 
و  بهبهانی  مرحوم  از  اولیه  نقد  در  آن  نمونه های  و  است  شده  واقع 
بحرالعلوم نقل شد. بدين ترتیب، وقتی اجتهاد در وجوب نماز و روزه 
اين  و  دارد  خود  جای  ديگر  که  حجاب«  »وجوب  باشد،  داشته  راه 
کالم حضرت استاد که »اصل مسئله حجاب از ضروريات دين است« 
وجوب  زيرا  سپرد،  اجتهاد  دست  به  را  آن  نتوان  که  نمی   شود  موجب 
حسب  به  )و  واقعی«  »ضروری  نه  است  باالجتهاد«  »ضروری  حجاب 

ايکنا ثبوت(«./  مقام 

بررسی یک نظریه



◄     دکتر محمد جمالی 
 اشاره

دراختیارروزنامه  حاضرکه  نوشته  براساس   
گویه قرارگرفت ونیزبرپایه برخی گزارش ها رئیس 
کتابخانه مرکزی دانشگاه بدون هماهنگی و بدون 
به  اقدام  پژوهشی  معاونت  در  قانونی  مراحل  طی 
برگزاری آیین رونمایی از کتاب اقای منصوری می 
دانشگاه  اساتید  از  جمعی  راستا  این  در  نماید، 
رونمایی  این  به  نسبت  ای  بیانیه  طی  تهران 
کمیته  دانشگاه  رئیس  اگرچه  نمودند.  اعتراض 
داد  تشکیل  کتاب  این  بررسی  برای  نفره  سه  ای 
استانداردهای  ها عدم وجود  ان  بررسی  نتیجه  و 
رئیس  است،  بوده  رونمایی  برای  درکتاب  الزم 
تعویق  به  را  جلسه  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 
ازاقایان  شماری  توسط  ای  رسانه  فشار  انداخت. 
در  ستیز  دین  اساتید  برخی  و  دانشگاه  بیرون  از 
اغاز  فیزیک  دانشکدۀ  باالخص  دانشگاه  داخل 
پژوهشی  معاونت  درخواست  به  طرفی  از  گردید. 
نویسندۀ  اساتید  توسط  مفصلی  بررسی  دانشگاه 
که  شد  انجام  کتاب  محتوای  روی  اعتراضی  نامه 
استاندارد  ساختارهای  وجود  عدم  نشاندهندۀ 
بود.  شریف  دانشگاه  در  رونمایی  درخور  علمی 
تذکرات  علیرغم  فشارها  این  بدلیل  متاسفانه 
به  تصمیم  دانشگاه  ریاست  دانشگاه،  دلسوزان 
گرفته  کتاب  این  ترویج  و  رونمایی  ایین  برگزاری 

است.. 
همه  که  اند  بوده  هایی  کتاب  گذشته  در 
دانشگاه  ولی  بودند  دارا  را  علمی  استانداردهای 
برگزاری  اجازه  وقت  هیچ  سیاسی  دالیل  به  بنا 
کتابی  مثال  برای  است.  نداده  را  رونمایی 
حوزه  در  علمی  مقاالت  مجموعه  شامل  که 
ان  نویسندگان  از  و  است  بوده  کیهانشناسی 
نیز  دانشگاه  اساتید  دیگر  از  تن  چند  مقاالت، 
هیچ  ذکر  بدون  پژوهشی  معاونت  ولی  اند،  بوده 
نداده است.  را  آن  از  رونمایی  اجازه  منطق علمی 
موجود  های  گزارش  به  توجه  با  گویه  روزنامه 
دکتر  نامه  متن   ، رسانی  اطالع  دلیل  به  صرفًا 
فیزیک  دکترای  التحصیل  فارغ  جمالی   محمد 

را شریف   صنعتی  دانشگاه 
و  شده  تدوین  گزارش ها  این  باره  در  که   
انتقاد  مورد  را  منصوری  دکتر  کتاب  از  رونمایی 
قرار داده منتشر می کند این روزنامه گزارش های 
خاطرنشان  اما  کند  می  تایید  ونه  رد  نه  را  موجود 
افکار  مبادله  و  بحث  محل  دانشگاه  که  کند  می 
چارچوب  در  باید  و  باشد  می  اندیشه  تضارب  و 
تمام  در  شده  پذیرفته  امر  این  مقررات  و  قوانین 
است  مهم  که  آنچه  یابد  تحقق  علمی  محافل 
به  احترام  ضرورت  و  مقررات  و  قوانین  اجرای 
کیست  حا  گزارش  از  برخی   . است  دانشمندان 
آن  مولف  و  کتاب  این  حامیان  از  برخی  حتی  که 
نیز به برخی از صاحب نظران و دانشمندان پیش 
تند  انتقادات  است.  داشته  تند  انتقادات  خود  از 
نامه  گویه  روزنامه  باشد  علمی  مبنای  تواند  نمی 
کرامت  حفظ  با  را  گرفته  قرار  اختیارش  در  که  ای 
اطالع  را  آن  محتوای  اساتید،  و  دانشمندان 

است. زیر  شرح  به  نامه  متن  کند  می  رسانی 
برسید...! داد دانشگاه صنعتی شریف  به   

جمالی  محمد  دکتر  از  يادداشتی 

و بگردد روزگار بس بگرديد 
  دل به دنیا در نبندد هوشیار

ای که دستت می رسد کاری بکن 
از آن کز تو نیايد هیچ کار پیش 

با نیکان نکو با بدان بد باش و 
  جای گل گل باش و جای خار خار

نیکويی کنی  که  بدان چندان  با 
مار به  نباشد جز  افسا  مار  قتل 

بگوی  می دانی  که  چندان  سعديا 
آشکار اال  گفتن  نبايد  حق 

شريف،  صنعتی  دانشگاه  رياست  متاسفانه 
و نهاد رهبری در دانشگاهها، تصمیم  ايشان  معاونان 
را  کتابی  ترويج  و  تايید  رونمايی،  آيین  برگزاری  به 
مورد  مهم  و  چهارامرمقدس  صريحا  آن  در  که  دارند 
توهین و تمسخر قرار گرفته است: شیعه و اعتقادات 
نقطه  که  ملی  نفس  به  اعتماد  و  خودباوری  دينی، 
دانشگاه  اساتید  بدنۀ  است،  پیشرفتی  هر  شروع 
اين  علیرغم  کشور.  علمی  مفاخر  از  برخی  و  شريف، 
ی  نتیجه  و  مستندات  ارائه  با  اساتید  از  جمعی  که 
مکتوب بررسی ها متذکر موارد مذکور شدند ]1,2[، 
مجموعه  اين  تبلیغ  بر  دانشگاه  مسئوالن  هم  باز 
اساسی  سوال  اينک   1 ورزند.  می  اصرار  ها  نوشته 
در  رهبری  نهاد  و  دانشگاه  رياست  چرا  که  اينجاست 
کنند،  می  دنبال  مصرانه  را  کار  اين  انجام  دانشگاه، 
آن هم به بهانۀ کرسی های آزاد انديشی!!!؟ آيا تايید 
آزاد  کرسی  آن،  ترويج  و  انحرافی  کتاب  يک  يکطرفۀ 
آيا القاء شبهات علیه مفهوم "انسان  انديشی است!؟ 
فرد  يک  توسط  هم  آن  شیعی"  "اعتقادات  و  کامل" 
غیرمتخصص، شايستۀ آن است که امکانات دانشگاه 
به  گیرد؟!  قرار  آن  ترويج  خدمت  در  شريف  صنعتی 
خود  آزادانديشی  ادعای  در  دانشگاه  اگر  راستی 
آيا نمی توانست به جای رونمايی و ترويج  صادق بود 
بگذارد؟!  بررسی  و  نقد  علمی  جلسۀ  کتابی،  چنین 
بر  بتواند  دانشگاه  که  نبودند  ديگری  های  کتاب  آيا 
البته  آورد؟!2  وجود  به  آرا  تضارب  فضای  ها  آن  پايه 
آن  در  که  کتابی  است،  روشن  نمونه  يک  صرفا  اين 
کتاب  شود،  می  الگوسازی  کمونیست  ارانی  تقی  از 
شود،  می  تبلیغ  اسرائیلی  هراری  نوح  انحرافی 
نويسنده بدون داشتن تصوری درست از علم مدرن و 
ارائه  ان  از  انحرافی  تصويری  آن،  بر  متافیريک حاکم 
بدون  و  گیرد!  می  سخره  به  را  کشور  علمی  بدنۀ  و 
صاحب  را  خود  دينی،  امور  در  تخصصی  گونه  هیچ 
ژورنالیستی  نقد  به  انحرافی  از منظری  و  دانسته  نظر 
يافت  آن  در  چیز  همه  که  کشکولی  پردازد!،  می  آن  
داری  حکومت  تا  علم  گذاری  سیاست  از  شود  می 
دين  تا  علمی  فلسفۀ  شبه  های  بحث  تا  اقتصاد  و 
به  هم  آن  دری  هر  از  آن  در  خالصه  و  و...  شناسی 
آيا چنین کتابی  رفته است،  ژورنالیستی سخن  بیانی 
و  رونمايی  به  رسد  چه  دارد؟!  بررسی  و  نقد  ارزش 
آن  شريف،  صنعتی  دانشگاه  در  الگوسازی  و  ترويج 

انديشی!!! آزاد  کرسی  اسم  به  هم 
دارند، چرا  انديشی  آزاد  ادعای کرسی  که  آقايانی 
ها  دانشکده  از  شماری  مبهم  های  فعالیت  مورد  در 
هیچ  است  دانشگاه  در  اصلی  محورهای  از  يکی  که 
حالی  در  کنند  نمی  برگزار  انديشی  آزاد  کرسی  وقت 
)بخوانید  است  بلند  مند  دغدغه  افراد  فرياد  که 
]3,4[(. چرا در مقام بررسی و چاره جويی نسبت به 
هم  را  دانشگاه  که  دانشگاه  قبلی  مديريت  عملکرد 

لحاظ  از  هم  و  مالی  لحاظ  از  هم  علمی،  لحاظ  از 
در  چرا  نیستند؟!  کشانده،  انحطاط  به  اجتماعی 
بعنوان محور اصلی  فلسفۀ  مورد تحوالت فکری گروه 
آزادانديشی برگزار نمی  تغذيه فکری دانشگاه کرسی 
برخی  انفعال  مورد  در  چرا   )]5[ )بخوانید  کنند؟! 
کرسی  دانشگاه  در  اسالمی  رويکرد  با  های  گروه 
گونه  هیچ  شاهد  چرا  گذارند؟  نمی  آزادانديشی 
که  بیشماری  های  ظلم  مورد  در  آزادانديشی  کرسی 
مسلمان  مند  دغدغه  اساتید  برخی  و  دانشجويان  بر 
نیستیم؟  است،  رفته  عقايدشان(  خاطر  به  )صرفا 
و معیارهای  چرا در مورد معیارهای غلط علم سنجی 
ازادانديشی  کرسی  دانشگاه  بر  حاکم  استعماری 
کارگاهها  تخصصی  مرکز  مورد  در  چرا  گذارند؟  نمی 
)و بسیاری ازمايشگاههای ديگر( بعنوان بستر اصلی 
آزادانديشی  کرسی  دانشگاه  صنعتی  های  آموزش 

ديگر... چراهای  از  بسیاری  و  کنند؟!  نمی  برگزار 
اين  که  دلسوزی  مسئول  فرد  هر  از  انتها  در 
َمْسُؤوٌل(  کلکْم  َو  راٍع  )کلکْم  است  خوانده  را  نوشته 
ذی  افراد  از  ای  کمیته  تشکیل  با  تا  دارم  درخواست 
از  شفاف  گزارشی  ارائه  و  بررسی  به  عادل  و  صالح 
تا شايد بعد  بپردازد  وضعیت دانشگاه صنعتی شريف 
خور  در  اتفاقی  کشور،  اول  دانشگاه  در  ها  دهه  از 
انقالب اسالمی و در گام دوم انقالب در آن رخ دهد؛ 
جايگاه  به  که  شود  می  درک  زمانی  مهم  اين  اهمیت 
فنی  نخست  دانشگاه  ساز  آينده  و  علمی  فرهنگی، 

باشیم.  واقف  کشور 
در  رهبری  نهاد  رئیس  به  سخنم  روی  پايان  در 
است  شده  چه  رستمی  آقای  جناب  دانشگاههاست. 
روزی  شما  ايم؟!  گرفته  فاصله  اصول  از  اينقدر  که 

بخوبی  را  آن  واتفاقات  بوديد  شريف  نهاد  مسئول 
دانشگاه  در  مغايرفرهنگی  اتفاق  هر  دانید؛  می 
برخی  نديديم!!  انفعال  و  سکوت  جز  چیزی  افتاد 
حرمتی  بی  و  جسارت  دينی  مقدسات  به  اساتید 
اين  متاسفانه  که  آنجا  تا  ديديم!  ماسکوت  و  کردند 
ناحق  از  داری  جانب  معنای  به  گاهی  ها  سکوت 
در  رهبری  معظم  مقام  حکم  است  الزم  بود...! 
حضور  بود  قرار  بفرمايید!  مرور  گاهی  را  انتصابتان 
راستای  در  باشد  کمکی  دانشگاه  در  رهبری  نهاد 
ارتقاء دانشگاه به دانشگاهی در تراز انقالب اسالمی 

است؟  چگونه  االن  ولی 
جمالی محمد  دکتر 

صنعتی  دانشگاه  فیزيک  دکترای  التحصیل  فارغ 
يف شر
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ايشان  گرچه  است،  شده  تسلیم  دانشگاه  رياست  به 
اساتید  اين  نمايندۀ  به  وقت  دادن  به  حاضر  حتی 
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰91۲76۲5987

معرفـی 
مفسدان کشاورزی!                 

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
در طی سال های اخیر ما هر چه يادمان می آيد از اسم های 
معرفی  برای  کالس  با  اسامی  ها  پولدار  بچه  زعم  به  و  خارجی 
و مغازه ها و ساختمان های شیک  اولويت گروه دهم  کاال های 
اسامی  از  ما  هم  يکبار  دارد  ايرادی  چه  است.  شده  استفاده 
استفاده  پلشتی  و  آلودگی  معرفی  برای  پرطمطراق  و  کالس  با 

باشد. داشته  تاثیر  آنها  با  مقابله  در  شايد  کنیم؛ 
راستش را بخواهید از شما چه پنهان، در طی يک سال اخیر 
توزيع  و  غذايی  مواد  برخی  آلودگی  هايپر  يا  آلودگی  افزايش 
و  ناسالم  سبزی های  سمی،  میوه  آلوده،  برنج های  گسترده 
از  يکی  سم،  به  آلوده  کشاورزی  محصوالت  از  ديگر  نمونه  ده ها 
از  اخبار  اين  از  برخی  که  است  بوده  سالمت  نظام  چالش های 

شد. تائید  هم  برخی  و  تکذيب  مسئوالن  سوی 
را  چیز  همه  کردن  فوت  با  داريم  عادت  ها  ايرانی  ما  چند  هر 
رعايت  از  سطح  اين  به  مسئولین  ظاهرًا  ولی  کنیم  ضدعفونی 
راستا  همین  در  فلذا  نیستند  قانع  مواد  ضدعفونی  و  بهداشت 
دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  قبل  سال  چند  فرمان  همین  با  و 
برای  وزارتخانه  اين  جديد  رويکرد  از  بهداشت  وزير  معاون  و 
اگر  که  بود  داده  خبر  سمی  غذايی  محصوالت  توزيع  با  مقابله 
را  مناطق  آن  نشانی  باشد،  سموم  به  آلوده  مناطقی  محصوالت 
اعالم می کنیم. کافی است اطالع رسانی کنیم تا مردم ديگر آن 
کنیم  اعالم  اگر  مثال  عنوان  به  نکنند!  خريداری  را  محصوالت 
منطقه  آن  است،  کشاورزان  آلوده  منطقه ای  تولید  توت فرنگی 
توت فرنگی  کشاورزان  برخی  می دانیم  چون  می کنند،  ضرر 
مقام  اين  البته  يابد!  افزايش  پايداری اش  تا  می زنند  درسم  را 
مسئول تاکید می کند که اطالعات ما هنوز دقیق نیست. کافی 
است اطالع رسانی کنیم تا مردم ديگر آن محصوالت را خريداری 
نکنند. ما در ابتدا تذکر می دهیم، اما اگر وضع را اصالح نکنند، 

می کنیم. اعالم  رسما  را  مناطق  آلوده  سبزی های  و  میوه ها 
هر چند در آلوده بودن برخی مواد غذايی هیچ شکی نیست 
رايج  فرنگی  توت  کشت  ما  واليت  در  بخواهید  را  راستش  ولی 
درست  ايم.  ديده  فرنگی)!(  توت  درخت  نزديک  از  ما  و  است 
شخصًا  ما  و  کنند  می  استفاده  قوی  سموم  از  کشاورزان  است 
را  فرنگی  توت  نديدم  وکیلی  خدا  ولی  خوريم  نمی  فرنگی  توت 
در سم بزنند و بیرون بیاورند. زولبیا و بامیه که نیست در شربت 

کنند!بگذريم. فرو 
هر چند سالی از فرمايشات رئیس سازمان غذا و دارو و معاون 
وزير بهداشت گذشته است ولی به نظر می رسد کماکان بهترين 
راه مقابله با آفات و مواد شیمیايی مصرف نکردن میوه و سبزی 
) پس چی  ... است.  و  و گوشت  برنج  و  و گوجه  زمینی  و سیب 
کافی  برو  رستوران...  برو  شکمت؛  اون  به  بخوره  بخوريم؟؟کارد 
مفخم  سرايدار   ( سیفی  عمو  اين  دونم!  می  چه  من  شاپ... 
ما  حسابی  مرد  است!  آورده  در  را  شورش  ديگر  هم  ما(  مدرسه 
اينجا داريم راجع به سالمت مردم صحبت می کنیم اون وقت تو 

شن!( می  پیدا  آدمايی  هستی...چه  شکمت  فکر  به 
در  بهداشت  خانه  وزارت  رويکرد  به  عنايت  با  حال  ای  علی 
اندازی  راه  و  نخريدن  حسنه  سنت  ترويج  و  آلوده  مناطق  اعالم 
ارائه  پیشنهاد  نیز چند  ما  به محصوالت کشاورزی«،  نه  کمپین» 
خیر  منشاء  کشاورزی   – فرهنگی  حرکت  اين  در  تا  کنیم  می 

. شیم با
اسامی  نبايد  حتمًا  کشاورزی:  مفسدان  اسامی  اعالم  الف( 
مفسدان اقتصادی اعالم شود تا مردم آنها را بشناسند. پیشنهاد 
می شود عالوه بر اسامی محصوالت و مناطق آلوده، نام مفسدان 
کود  از  کشاورز  کدام  بدانند  مردم  تا  شود  اعالم  هم  کشاورزی 
و  اوره  و  سیاه  کود  از  کشاورز  کدام  و  کند  می  استفاده  حیوانی 

و هزار جور کثافتی ديگر... و گوگرد غیر مجاز  پتاس 
ب( راه اندازی مجدد طرح PMS: دوستان  اگر زحمت نیست 
مطالعات  مختلف،  های  نظريه  و  ها  طرح  بین  در  و  البال  اين 
  PMS يا همان  بازار  به  ورود محصول کشاورزی  از  مراقبتی پس 
 PMS دوباره راه اندازی شود چون  ظاهرًا به گفته دوستان طرح

در سال های اخیر ضعیف و کچل اجرا می شود! 

ر ـُ َتَلنگ نقدی بر برگزاری آیین رونمایی از کتاب ایران من 

●  به داد دانشگاه صنعتی شریف برسید...!    ●

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایان صفحه هوشمندتاسیس شرکت سهامی خاص رستا خدمت کاوه
 1401/02/20 درتاريخ  کاوه  خدمت  رستا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
به شماره ثبت 1۹7۶۶ به شناسه ملی 140111242۶7 ثبت و امضا ذيل 
گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه  که  گرديده  دفاترتکمیل 
از  الکترونیک  دولت  پیشخوان  خدمات  :ارائه  فعالیت  موضوع  میگردد. 
در  ارائه  قابل  و  مرتبط  خدمات  کلیه  انجام  و  برداری  بهره  و  ايجاد  قبیل 
مناقصات  در  شرکت   _ دولتی  غیر  عمومی  بخش  و  دولت  پیشخوان  دفاتر 
در  کلیه کاالهای مجاز  و صادرات  واردات   _ و خصوصی  مزايدات دولتی  و 
اخذ   _ دولتی  غیر  و بخش عمومی  دولت  پیشخوان  دفتر  تاسیس   _ کشور 
از جمله  امور خدماتی  و خارجی _انجام  از شرکت های داخلی  نمايندگی 
نمايندگی  دريافت  و  پخش   ، تهیه  کاری  العمل  حق   _ کامپیوتری  خدمات 
و شرکت  برپايی   _ اقالم خوراکی وغیرخوراکی مجاز در کشور  کلیه  فروش 
انجام   _ خدماتی  امور  انجام   _ خارجی  و  داخلی  های  نمايشگاه  در 
ادارات  کلیه  با  همکاری  قرارداد  انعقاد   _ تی  آی  و  کامپیوتری  خدمات 
لزوم  درصورت  مجاز  کاالهای  کلیه  فروش  و  خريد   _ خصوصی  و  دولتی 
ثبت  تاريخ  از   : فعالیت  مدت  ذيربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس 
مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ، قم  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به 
 ، بلوار عمارياسر   ،  ]10[3۹ ، کوچه عمارياسر  ، شهر قم، محله عمارياسر 
پالک 0 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی 37147۶315۹ سرمايه شخصیت 
از مبلغ 10,000,000 ريال نقدی منقسم به 1000  حقوقی عبارت است 
 3500000 مبلغ  نام عادی  با  آن  1000 سهم  تعداد  ريالی   10000 سهم 

مورخ   11401283205 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ريال 
با کد 17۹۶  بلوار بهشتی  1401/02/11 نزد بانک سپه شعبه بانک سپه 
اعضا  باشد  می  سهام  صاحبان  تعهد  در  والباقی  است  گرديده  پرداخت 
به   0370808223 ملی  شماره  به  منتظری  کامران  آقای  مديره  هیئت 
به  مديرعامل  سمت  به  و  سال   2 مدت  به  مديره  هیئت  اصلی  عضو  سمت 
مدت 2 سال و به سمت نايب رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال خانم هما 
هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   0383۶0۶۹77 ملی  شماره  به  فرد  غفاری 
مديره به مدت 2 سال خانم زهره مظفری به شماره ملی 038۶454310 
به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت 
و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  سال   2 مدت  به  مديره 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و  تعهد آور شرکت 
مهر  با  همراه  عامل  مدير  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین 
بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدير  اختیارات  باشد.  می  معتبر  شرکت 
علی  بازرس  سمت  به   00211410۶1 ملی  شماره  به  روحی  زينب  خانم 
ملی  شماره  به  افضل  موسوی  رسول  سید  آقای  سال   1 مدت  به  البدل 
کثیر  روزنامه  سال   1 مدت  به  اصلی  بازرس  سمت  به   0370700201
موضوع  ثبت  گرديد.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ درج  جهت  گويه  االنتشار 

باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)1320۸۴۴( قم  غیرتجاری  موسسات 

هوشمند  صفحه  رايان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شناسه  به   1۹7۶8 ثبت  شماره  به   1401/02/21 درتاريخ 
گرديده  دفاترتکمیل  ذيل  امضا  و  ثبت   14011127070 ملی 
میگردد.  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه  که 
سفارش  نرم افزارهای  وپشتیبانی  ارائه  :تولید،  فعالیت  موضوع 
خدمات  افزاری،  نرم  بسته های  پشتیبانی  و  ارائه  مشتری، 
طرح های  اجرای  بر  نظارت  و  مشاوره  اطالع رسانی،  شبکه های 
اجرا  )ارائه،  داده ها  شبکه   ،) خصوصی  و  )دولتی  الکترونیکی 
نظیر  الکترونیک  تجارت  به  مربوط  موضوعات  پشتیبانی(  و 
سیستم های خبره، کسب و کار هوشمند، اقتصاد هوشمند و ... 
های  سیستم  حوزه  در  طراحی  و  مشاوره  ممیزی،  خدمات  ارائه 
نفوذ  تست  و  آزمون   ،ISMSبر مبتنی  اطالعات  امنیت  مديريت 
مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  ها  سايت  وب  و  ها  شبکه 
الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  ذيربط  مراجع  از  الزم 
نامحدود  به مدت  ثبت  تاريخ  از   : فعالیت  ذيربط مدت  مراجع  از 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، قم  شهرستان   ، قم  استان   : اصلی  مرکز 
 ، الغدير  بلوار   ،  24 الغدير  کوچه   ، قدس  شهرک  محله  قم، 
کدپستی  همکف  طبقه   ، قم  دانشگاه  ساختمان   ،  0 پالک 

از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمايه   371۶14۶۶11
از  يک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ريال   1,000,000 مبلغ 
 0384180541 ملی  شماره  به  جیرانی  طاهره  خانم  شرکا 
فرد  رهسپار  خیراله  آقای  الشرکه  سهم  ريال   4۹0000 دارنده 
سهم  ريال   510000 دارنده   454۹۶0805۶ ملی  شماره  به 
ملی  شماره  به  جیرانی  طاهره  خانم  مديره  هیئت  اعضا  الشرکه 
 10 مدت  به  مديره  هیئت  رئیس  سمت  به   0384180541
 454۹۶0805۶ ملی  شماره  به  فرد  رهسپار  خیراله  آقای  سال 
اصلی  عضو  سمت  به  و  سال   10 مدت  به  مديرعامل  سمت  به 
هیئت مديره به مدت 10 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
بروات   ، سفته   ، چک  قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و 
و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ،
باشد.  با مهر شرکت معتبر می  باامضاء مدير عامل همراه  اداری 
االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدير  اختیارات 
موضوع  ثبت  گرديد.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ درج  جهت  گويه 
باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری قم )1320۸۴9(

در  گفت:  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مديرکل     ◄
از  حمايت  کمیته  شهردار،  دستور  با  مساجد  آبادانی  و  عمران  راستای 

است. تشکیل شده  ضروری  امور  برای  مساجد 
اشاره  با  کالنترزاده  مهدی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
دستور  با  محوری  مسجد  به  توجه  راستای  در  قم  شهرداری  اينکه  به 
دارد،  مساجد  ضروری  مشکالت  رفع  به  ويژه ای  اهتمام  قم،  شهردار 
قالب  در  آبادانی مساجد  و  با عمران  را  راستا فصلی  اين  در  اظهار کرد: 
رفع  پشت بام،  ترمیم  مانند  ضروری  امور  برای  مساجد  از  حمايت  کمیته 

است. شده  باز  مساجد  بهداشتی  سرويس  و  برقی  مشکالت 
شهر،  اسالمی  شورای  نمايندگان  از  کمیته  اين  داد:  ادامه  وی 

مديرکل حوزه شهردار، مديرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
است. تشکیل شده  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مديرکل  و 

اينکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مديرکل 
است،  تعريف شده  فصلی  نیز  جهادی  گروه های  از  حمايت  بعد  در 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  دبیری  با  قم  شهرداری  گفت: 
موردنیاز  موضوعات  در  جهادی  گروه های  با  همکاری  و  حمايت  آماده 
فرهنگ سازی  خصوص  در  اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  ازجمله  شهر 
و  معروف  به  امر  فرهنگ سازی  فراغت،  اوقات  طالق،  عفاف،  و  حجاب 
مؤثری  گام های  نیز  زمینه ها  اين  در  امیدواريم  که  است  منکر  از  نهی 

► برداريم.     را در شهر 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد: 

● حمایت از برنامه  گروه های جهادی توسط شهرداری قم    ●



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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

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

به شرح آراء ذيل تايید نموده اند.
1 -رأی شماره 1401۶0330001000083 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001271 آقای 
مترمربع   1۹۶/12 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  ابراهیم  سید  فرزند  محسنی  حسین  سید 
اداره يک قم اسناد رسمی  از ۹803 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک  پالک شماره ۶2 فرعی 

 )135۹1 الف  قم.)م   74 دفترخانه   1400/0۶/17 مورخ   255۹4 و   255۹3 شماره 
2- رأی شماره 1401۶03300010004۶۶ مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001438 خانم 
لیال زجاجی فرزند علی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 124/8۹ مترمربع پالک شماره 11237 
از عباس سزاوار  الواسطه  نامه عادی مع  اداره يک قم مبايعه  اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک 

خريداری به موجب سند رسمی شماره 30385 مورخ 1338/12/1۹ دفترخانه 3 قم.)م الف 135۹2(
3- رأی شماره 1401۶0330001000۶02 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001311 خانم 
شماره  پالک  مترمربع    170/۶2 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  اسالمی  زهرا 
مورخ   118۶1 شماره  رسمی  سند  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    1101۹

)135۹3 الف  قم.)م   105 دفترخانه   1400/07/14
4- رأی شماره 1401۶0330001000148 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000۹33 آقای 
علیرضا مسائلی فرزند حسینعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 80/73 مترمربع پالک شماره 
2 مکرر از 8105 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
از محمدعلی عباسی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 2۹4 صفحه 3۶3 و به موجب سند رسمی شماره 

52۶81 مورخ 13۹۶/04/0۶ دفترخانه 7 قم.)م الف 135۹4(
5- رأی شماره 1401۶0330001000140 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000۹35 خانم 
طاهره عمرانی بیدگلی فرزند آقاماشااله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ۹7/11 مترمربع پالک 
مع  عادی  نامه  مبايعه  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   8105 از  مکرر   2 شماره 
الواسطه از حسین علی کاکائی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 23 صفحه 214 و به موجب سند رسمی 

شماره 38010 مورخ 1357/05/1۶ دفترخانه 4 قم.)م الف 135۹5(
۶- رأی شماره 1401۶0330001000151 مربوط به پرونده کالسه 140011443000100077۹ خانم 

شماره   پالک  مترمربع   50/80 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  موسائی  زهرا 
10328 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از محمد 

)135۹۶ الف  1۶8.)م  2۹۹ صفحه  مالکیت مشاعی صادره در دفتر  به موجب سند  زاده  يزدی 
7- رأی شماره 1401۶03300010001۶4 مربوط به پرونده کالسه 13۹۹114430001001۹۹۶ آقای 
محمدرضا اسماعیلی صرمی فرزند اسمعیل در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 108/۶2 مترمربع 
پالک شماره 1052۹ اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه های عادی مع 
الواسطه از 1- محمد ساکت سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 3۶0 صفحه 183 و در دفتر 3۶2 صفحه 
2۶0 و 2- ابوالفضل حجازی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 3۶0 صفحه 18۶ و در دفتر 3۹4 صفحه 

77.)م الف 135۹7(
8- رأی شماره 1400۶0330001010844 مربوط به پرونده کالسه 14001144300010012۹5 خانم 
شماره  پالک  مترمربع   105 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  محمود  فرزند  فر  اعتمادی  الهه 
مورخ   ۹1522 شماره  رسمی  سند  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    118۹8

)135۹8 الف  قم.)م   1۹ دفترخانه   1377/12/22
۹- رأی شماره 1401۶0330001000133 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001402 آقای 
مترمربع پالک شماره   100/۹0 به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ يک  نیازعلی  فرزند  متوسل  هادی 
باقیمانده 1155۶ اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی خريداری از 

رمضان ابراهیمی خاکباز طی سند 2۶308 مورخ 3۶/1/7 دفترخانه 4 قم.)م الف 135۹۹(
 1400114430001000۶4۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   1400۶0330001007115 شماره  رأی   -10
شماره  پالک  مترمربع   73/83 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  داود  فرزند  کدپور  اعظم  خانم 
102۹3/4۶ اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
25۶ صفحه 158 به موجب سند قطعی 417۶8 مورخ 1400/0۶/1۶ دفترخانه 70 قم.)م الف 13۶00(
 1400114430001001417 کالسه  پرونده  به  مربوط   1401۶0330001000372 شماره  رأی   -11
خانم زری صمدی فرزند احمد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 3۹3/80 مترمربع پالک شماره 
عادی  نامه  مبايعه  قم  يک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    113۹5/32 و   11201/3
موجب  به  و   217 صفحه   170 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  مرادی  ابوالفضل   -1 از  الواسطه  مع 
میرحسینی  از عباس  الواسطه  مع   -2 قم   5 دفترخانه   13۹1/04/13 مورخ   1121۶1 سند رسمی شماره 

مورخ   ۶53۶۹ شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   88 صفحه   215 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 
)13۶01 الف  قم.)م   17 دفترخانه   13۶5/0۹/03

12- رأی شماره 1401۶03300010001۶2 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001503 آقای 
رضا خیرخواه فرزند ابراهیم در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 18/3۶ 
فرعی از 10250 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالکیت مشاعی صادره در 
دفتر 371 صفحه 254 و به موجب سند رسمی شماره 120832 مورخ 13۹4/11/20 دفترخانه 5 قم.)م 

الف 13۶02(
13- رأی شماره 1400۶033000101142۹ مربوط به پرونده کالسه 14001144300010007۹۶ آقای 
به مساحت ۹5/۹8 مترمربع پالک شماره  حسن شیخی فرزند محمدعلی در ششدانگ يک باب ساختمان 
اداره يک قم سند رسمی  ثبت ملک  واقع در قم بخش يک حوزه  10۹34 اصلی   و   10۹33 از  52۹ فرعی 

شماره 1۹8۹۹۹مورخ 1400/05/02 دفترخانه 3 قم.)م الف 13۶03(
14- رأی شماره 1401۶03300010001۶1 مربوط به پرونده کالسه 14001144300010008۶۹ آقای 
 3۶ شماره  پالک  مترمربع   151/۶۹ مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  اکبر  فرزند  آبتین  حسین 
فرعی از 11038 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   23۶ صفحه   308 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  الماسی  اصغر  از 

)13۶04 الف  3 قم.)م  1374/12/28 دفترخانه  1003۹7 مورخ 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  و  گهی  از نشر آ آنجائیکه مقرر گرديده است پس  از  و  تايید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  گهی  انتشار آ تاريخ  از  2 ماه  باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذينفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  نمايند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

بود. )گويه و ثروت( 
تاريخ انتشار اول:  1401/03/01

تاريخ انتشار دوم :  1401/03/1۶
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

◄   ريیس هیات کشتی قم گفت: تیم کشتی فرنگی 
محمد  هدايت  تحت  گیر  کشتی   20 با  قم  نونهاالن 
در  کشور  نونهاالن  قهرمانی  مسابقات  عازم  پور  شکری 

شد. سنندج  شهر 
هادی علیايی در گفتگو با ايرنا، افزود: اين رقابت ها 
طی روزهای 28 تا 2۹ ارديبهشت ماه جاری به میزبانی 

شهر سنندج برگزار خواهد شد.
ريیس هیات کشتی استان قم ادامه داد: حمیدرضا 
اسکندری، حسین ياوری ، امیر صالح عظیمی، حسین 
ابوالفضل  مواليی،  علیرضا  آبادی،  خان  پوريا  قادری، 
شیری، احسان سلمانپور، امیر محمد سعیدی نوا، امیر 
امیر  جباری،  اصغر  علی   ، بیگدلو  علی  براتی،  عباس 

علی مرادی، علی میکايیلی، محمدمهدی غالمحسینی 
، محمد امین ابوالحسنی، متین رادمنش، علی قاسمی 
و پارسا يوسفی فرنگی کاران اعزامی قم به اين رقابت ها 

در اوزان مختلف را تشکیل می دهند.
در  قم  نونهاالن  فرنگی  تیم  هدايت  کرد:  عنوان  وی 
اين رقابت ها را محمد شکری پور، محمدعلی حیدری و 

دارند. برعهده  سیدمحمدحسن جاللی 
علی  کرد:  بیان  همچنین  قم  کشتی  هیات  ريیس 
آزاد  آزادکار 52 کیلوگرمی قم در مسابقات کشتی  بابا، 
اين رقابت ها که طی روزهای 25 تا 27 ارديبهشت ماه 
جاری در سنندج برگزار شد موفق به کسب مدال نقره 

شد.  ►

گفت:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مديرکل     ◄
مناطق  در  را  ورزش  بايد  ورزشی  هیٔات های  رؤسای 
مناطق  اين  در  دهند،  ترويج  برخوردار  کم  و  محروم 
سطح  در  می توانند  که  دارند  وجود  استعدادهايی 

بدرخشند. فراملی  و  ملی 
با  قم،  فارس  با  گفتگو  در  سانی خانی  ابراهیم 
در  جوانمردی  رسم  جشنواره  برگزاری  به  اشاره 
قمی  دوست  ورزش  و  غیور  جوانان  کرد:  اظهار  قم 
ملی  فرا  و  ملی  رقابت های  وارد  ادعا  کمترين  با 
می کنند،  درخشان  را  ايران  و  قم  نام  و  می شوند 
و  هستند  مملکت  و  شهر  اين  سرمايه های  افراد  اين 
به  نسبت  نبايد  که  است  مهمی  موضوع  آن ها  معرفی 

شد. غافل  آن 
رسم  جشنواره  دست اندرکاران  از  تقدير  ضمن  وی 
حقیقت  در  پهلوانی  مرام  ترويج  افزود:  جوانمردی 

ملی  قهرمان  زمانی که  است؛  دينی  آموزه های  ترويج 
ما با باالی سر بردن وزنه نام يا ابوالفضل)ع( را فرياد 

و  فرهنگ  قدرت  و  قهرمانی  اوج  در  يعنی  می زند، 
پهلوانان  ما  می گذارد،  نمايش  به  را  اسالمی  ارزش 
معظم  مقام  سايه  در  که  داريم  کشورمان  در  زيادی 
و  نظام  اهداف  که  هستند  اين  دنبال  به  رهبری 

کنند. محقق  را  انقالب 
گفت:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مديرکل 
ثروت  و  شهرت  کسب  دنبال  به  فقط  ما  ورزشکاران 
نظام  رهبری،  حامی  که  کرده اند  ثابت  بارها  نیستند 
مسابقات  در  ما  ورزشکار  وقتی  هستند،  مردم  و 
صیهونیستی  کودک کش  رژيم  نماينده  مقابل  جهانی 
هستیم،  انقالب  حامی  ما  يعنی  اين  نمی شود  حاضر 
جوانان ايرانی در بسیاری از عرصه ها به ويژه نظامی، 
شده اند. پیروز  دشمنان  مقابل  ورزش  و  بنیان  دانش 
قمی،  ورزشکاران  کرد:  تصريح  سانی خانی 
هستند،  ايران  و  قم  نام  عاشق  که  غیرت مند  جوانان 

بوده اند،  شگفتی آفرين  همیشه  اندک  امکانات  با 
ورزش  به  کرده اند  ثابت  همواره  قمی  زنان  و  مردان 
اهمیت زيادی داده اند و به دنبال کسب افتخار برای 
استان و کشورشان هستند، ورزش در قم سن و سال 
ورزش  هم  کنار  در  بزرگسال  تا  کودک  از  نمی شناسد 

. می کنند
رؤسای  کرد:  تاکید  قم  جوانان  و  ورزش  مديرکل 
کم  مناطق  طرف  به  را  ورزش  بايد  ما  ورزشی  هیٔات 
برخوردار ببرند، ترويج ورزش در بین جوانان مناطق 
محروم بايد هدف اصلی همه ما باشد در اين مناطق 
مشکالت  دلیل  به  ورزش  به  عالقه مند  افراد  نبايد 
مالی از ورزش دور شوند، همه امکانات ورزشی را در 
استعدادهايی  چراکه  کنیم  متمرکز  بايد  مناطق  اين 
افتخارات  می  توانند  که  دارند  وجود  محرومان  بین 

► بزنند.   رقم  را  بسیاری 

◄   با برگزاری مجمع انتخاباتی هیات انجمن های 
ورزش های رزمی استان قم، علی يزدی برای 4 سال 

ديگر در اين سمت ابقا شد.
هیات  انتخاباتی  مجمع  ايرنا،  گزارش  به 
روز  قم  استان  رزمی  ورزش های  انجمن های 
فدارسیون  ريیس  بهتری  يوسف  حضور  با  چهارشنبه 
هیات انجمن های ورزش های رزمی، عباس آقابراری 
مسوول حراست اين فدراسیون و ابراهیم سانی خانی 

شد. برگزار  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مديرکل 
تنها  بعنوان  يزدی  علی  مجمع  اين  پايان  در 
 20 از  رای   20 کسب  با  پست،  اين  تصدی  نامزد 
انجمن های  هیات  ريیس  عنوان  به  ماخوذه،  رای 

شد. انتخاب  قم  استان  رزمی  ورزش های 
رياست  نیز  اين  از  پیش  که  يزدی  ترتیب  اين  به 
برای چهار  برعهده داشت،  را  قم  استان  رزمی  هیات 

شد. ابقا  سمت  اين  در  ديگر  سال 

قم  رزمی  ورزش های  انجمن های  هیات  ريیس 
ابراز  سخنانی،  طی  مجمع  اين  برگزاری  حاشیه  در 
داشت: طی 4 سال گذشته هیات ورزش های رزمی 
مسابقات  به  اعزام  در  چشمگیری  های  موفقیت  قم 
اين  آينده  و  رنگارنگ داشته  ملی و کسب مدال های 

است. امیدبخش  استان  اين  در  ورزشی  رشته 
های  رشته  روافزون  رونق  به  اشاره  با  يزدی  علی 
رزمی در قم و کسب مدال های رنگارنگ ورزشکاران 

در  داد:  ادامه  مختلف،  رويدادهای  و  مسابقات  در 
های  موفقیت  روند  شود  می  تالش  نیز  جديد  دوره 
انگیزه  با  و  استعداد  با  کاران  رزمی  و  ورزشکاران 

کند. پیدا  تداوم  استان 
وی در پايان حمايت از ورزش بانوان و تجیهز خانه 
اولويت  و  از اهداف  را  های ورزش های رزمی استان 
عنوان  قم  رزمی  ورزش های  انجمن های  هیات  های 

کرد.   ►

تاکید  با  قم  استان  ورزشکاران  بسیج  مسئول     ◄
فرهنگ سازی  در  آموزش وپرورش  محوری  نقش  بر 
است  ابزاری  هم  سیما  و  صدا  گفت:  همگانی  ورزش 
به  مرتبط  راهبرد های  در  را  که می تواند کمک شايانی 

دهد. انجام  همگانی  ورزش  موضوع 
علی بهلولی مسئول بسیج ورزشکاران استان قم در 
بانوان  ورزش  توسعه  معاون  کاظمی پور  مريم  با  ديدار 
و  پرورش  ارتباط  کرد:  بیان  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ورزش بسیار مهم و حیاتی است، مدارس ما مهم ترين 
نوجوان  يک  زيرا  هستند،  استعداد  پرورش  کانون 
به  مدرسه ای  مسابقات  در  را  خود  ورزشی  استعداد 
نمايش می گذارد، اگر مدارس ما توانايی داشته باشند 
که اين فرد را همراهی کنند و مورد حمايت قرار دهند 
قطعا اين موضوع منجر می شود به افتخار آفرينی برای 
يک  به  نیاز  مهم  امر  اين  که  کشور  نهايت  در  و  استان 

دارد. ملی  و  جدی  عزم 

پرورش  و  آموزش  که  ورزشی  سالن های  افزود:  وی 
دارد بسیاری از ساعت های آن خالی است و بايد برای 
استفاده از آن برنامه ريزی کرد. ما معلمین ورزش را در 
دانشگاه ها تربیت می کنیم وقتی اين معلم به مدارس 
که  آسفالت  زمین  يک  در  نمی توانند  می کنند  ورود 
مختص به حیاط مدرسه است و هیچ استاندارد ورزشی 

را دنبال کنند. ندارد بحث استعداديابی  را 
دنبال  به  ورزش  وزارت  اگر  کرد:  تصريح  بهلولی 
تفاهم  می تواند  است  همگانی  بحث  در  ورزش  توسعه 
از  تا  کند  امضا  پرورش  و  آموزش  وزارت  با  را  نامه ای 
در  کند،  استفاده  وزارت خانه  اين  موجود  ظرفیت های 
اين  اينکه  از  بعد  می شود  دنبال  همگانی  بحث  ابتدا 
موضوع به نقطه امنی رسید می توان به بحث قهرمانی 

کرد. توجه  نیز 
کرد:  اظهار  قم  استان  ورزشکاران  بسیج  مسئول 
نیاز  موفقیت  نقطه  به  رسیدن  و  کار  يک  انجام  برای 

مختلف  موضوعات  خاطر  به  اما  است  انگیزه  به 
مناسب  انگیزه  ها  اداره کل  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
تا  نکرده اند،  ايجاد  را  ورزش  به  عالقه مند  بانوان  برای 
ورزش  توسعه  برای  اقدامی  هر  نباشد  هم  انگیزه ای 

بود. خواهد  نتیجه  کم  يا  و  نتیجه  بی  کنیم  بانوان 
وی افزود: برای مثال برای ايجاد انگیزه بین بانوان 
و  اسالمی  جمهوری  سیما  و  صدا  ظرفیت های  از  بايد 
جوانان  و  ورزش  وزارت  کرد،  استفاده  استان ها  مراکز 
تولید  بانوان  ورزش  برای  که  باشد  فکر  اين  به  بايد 
محتوا کند ابتدا اولويت ورزش همگانی باشد و بخش 
متمرکز  قهرمانی  ورزش  حوزه  در  فعالیت ها  از  ديگری 

شود.
مسئول بسیج ورزشکاران استان قم تاکید کرد: صدا 
را  که می تواند کمک شايانی  است  ابزاری  و سیما هم 
در راهبرد های مرتبط به موضوع ورزش همگانی انجام 
اما در حال حاضر صدا و سیما در اختیار ورزش  دهد 

انجام  را  مسابقات  پخش  فقط  و  گرفته  قرار  قهرمانی 
همگانی  ورزش  بحث  به  را  کافی  اهمیت  و  می دهد 

نمی دهد.
بانوان  ورزش  توسعه  اهمیت  خصوص  در  بهلولی 
ورزش  بحث  ويژه  به  ورزش  بحث  در  کم کاری  گفت: 
مشاهده  کشور  در  بلکه  قم  استان  در  تنها  نه  بانوان 

می شود.
با  پايان  در  قم  استان  ورزشکاران  بسیج  مسئول 
بیان کرد:  بانوان  به مشکالت موجود در ورزش  اشاره 
تعداد  داريم،  زن  ورزشکار  نفر  میلیون ها  کشور  در  ما 
نفرات  مجموع  کل  از  خانم  ورزشکاران  شدگان  بیمه 
در  ورزشکار  يک  اگر  دارد،  را  مقدار  کمترين  ورزشکار 
درمانش  هزينه های  همه  بايد  شود  مصدوم  تمرين 
و  جوانان  و  ورزش  وزير  از  که  کند  پرداخت  خودش  را 
نکات  برای  می کنم  تقاضا  وزارت  بدنه  در  معاونت ها 

► کنند.    انديشه  را  تمهیداتی  شده  مطرح 

مدیرکل ورزش و جوانان:

●  دسترسی اهالی مناطق محروم قم به امکانات ورزش افزایش یابد     ●

●  رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی قم ابقا شد     ●

●  آموزش و پرورش و صداوسیما نقش محوری در فرهنگ سازی ورزش همگانی دارند  ●

برترین های ورزش استان قم 
معرفی شدند

حضور  با   1400 سال  در  قم  استان  ورزش  برترين های  معرفی  مراسم 
شد. برگزار  جوان  فرهنگسرای  در  ملی  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی 

به گزارش فارس، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره رسم جوانمردی 
ابراهیم  حضور  با  گذشته  شب  پهلوانی  فرهنگ  هفته  با  هم زمان 
سانی خانی مديرکل ورزش و جوانان استان، حجت االسالم علی احدی 
مدير امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، جامعه ورزشی و خبرنگاران 

شد. برگزار  جوان  فرهنگسرای  در  قم  ورزشی 
سانی خانی طی سخنانی در اين مراسم اظهار کرد: ترويج مرام پهلوانی 
بايد  نیز  ورزشی  هیئت های  و  باشد  ما  ورزشکاران  مهم  اهداف  از  بايد 

ورزش قهرمانی را در مناطق محروم و کم برخوردار ترويج دهند.
ورزش  وزارت  ورزش های همگانی  توسعه  معاونت  به همت  مراسم  اين 
احمر،  استان قم، جمعیت هالل  و جوانان  ورزش  اداره کل  و جوانان، 
انجمن پیشکسوتان ورزشی و هیئت  بسیج ورزشکاران، شهرداری قم، 

برگزار شد. پهلوانی قم  و کشتی  زورخانه ای  ورزش های 
هیئت های  ورزشی،  هیئت های  انتخاب  بخش  در  مراسم  اين  در 
اول  مقام  توانستند  ترتیب  به  بدمنیتون  و  کشتی  معلوالن،  و  جانبازان 
اصغر  برتر، علی  ورزشکاران  انتخاب  در بخش  و  کنند  را کسب  تا سوم 
حسن زاده کاپیتان قمی تیم ملی فوتسال ايران، علی رضا نجاتی عضو 
تیم ملی کشتی فرنگی ايران و فاطمه خلیلی دروازه بان قمی تیم ملی 
هندبال ايران نیز توانستند به ترتیب مقام اول تا سوم را بدست آورند.

توسط   1400 سال  در  قم  ورزش  برترين های  انتخاب  نظر سنجی 
در  همچنین  شد،  انجام  قم  استان  ورزشی  خبرنگاران  و  کارشناسان 
تاثیر گذار  مربیان  و  ورزشکار  از خانواده های شهدای  مراسم  اين  پايان 

آمد. عمل  به  تقدير  مختلف  رشته های  در  قمی 

۲ طال و یک برنز فرنگی کاران قم 
از رقابت های قهرمانی کشور

ريیس هیات کشتی قم گفت: فرنگی کاران قم در رقابت های قهرمانی 
نونهاالن کشور در شهر سنندج موفق به کسب دو گردن آويز طال و يک 

برنز شدند.
هادی علیايی روز جمعه در گفتگو با ايرنا، افزود: قم با کسب اين سه 
کشور  قهرمانی  های  رقابت  تیمی  ششم  جايگاه  در  مجموع  در  مدال 

گرفت. قرار 
و  کیلويی  گیر57  کشتی  سعیدی نوا  محمد  امیر  داشت:  اظهار  وی 
با  مسابقات  اين  در  قم   کیلوگرمی   75 کار  فرنگی  میکائیلی  شاهین 
گردن  صاحب  و  ايستاده  نخست  سکوی  بر  رقبا  تمامی  مقابل  برتری 

شدند. طال  آويز 
ريیس هیات کشتی قم ابراز داشت: حسین قادری فرنگی کار وزن 41 
کیلو استان قم نیز بر سکوی سوم ايستاد و صاحب گردن آويز برنز شد.

امیر صالح   ، ياوری  علیايی عنوان کرد: حمیدرضا اسکندری، حسین 
عظیمی، حسین قادری، پوريا خان آبادی، علیرضا مواليی، ابوالفضل 
شیری، احسان سلمانپور، امیر محمد سعیدی نوا، امیر عباس براتی، 
میکايیلی،  علی  مرادی،  علی  امیر  جباری،  اصغر  علی   ، بیگدلو  علی 
رادمنش،  متین  ابوالحسنی،  امین  محمد   ، غالمحسینی  محمدمهدی 
علی قاسمی و پارسا يوسفی بیست فرنگی اعزامی قم به اين رقابت ها 

در اوزان مختلف را تشکیل می دادند.
را  ها  رقابت  اين  در  قم  نونهاالن  فرنگی  تیم  هدايت  داشت:  ابراز  وی 
جاللی  سیدمحمدحسن  و  حیدری  محمدعلی  پور،  شکری  محمد 

داشتند. برعهده 
 52 آزادکار  بابا،  علی  کرد:  بیان  همچنین  قم  کشتی  هیات  ريیس 
روزهای  طی  که  ها  رقابت  اين  آزاد  کشتی  مسابقات  در  قم  کیلوگرمی 
به کسب  برگزار شد موفق  ارديبهشت ماه جاری در سنندج  تا 27   25

بود. شده  نقره  مدال 

رییس هیات کشتی:خبـر

● فرنگی کاران قم به رقابت های قهرمانی کشور اعزام شدند   ●


