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دکترسقائیان نژاد خبرداد:  هزینه ۴۰۰۰ 
میلیارد تومانی پروژه های اطراف حرم

یکی از مدیران شهری قم تاکید کرد: معاون شهرسازی شهردار قم خبر داد:

عزم شهرداری قم 
برای حل معضالت 
هسته مرکزی شهر 

وجود 2000 هکتار 
سکونتگاه غیر رسمی در 

15 محله قم

حضور ساالنه
 ۲۰ میلیون زائر موتور 
محرک برای توسعه قم
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صفحه 2

»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

دولت رئیسی به توصیه های دلسوزانه دولت رئیسی به توصیه های دلسوزانه 
صفحه صفحه 33  مراجع تقلید قم توجه دارد؟مراجع تقلید قم توجه دارد؟

ِفِریم  لوکس  چوب  صنایع  مدیرعامل      ◄
گفت: طرح توسعه عالوه بر اینکه به کارآفرینی 
و اشتغالزایی بیشتر منجر خواهد شد به ارتقای 
که  طوری  به  می کند  کمک  هم  فروش  سطح 
پوشش  تحت  جغرافیایی  گستره  افزایش  برای 
برنامه  می کنند  استفاده  ما  محصوالت  از  که 

است. شده  ریزی 
از  یکی  قم  استان  در  چوب  صنعت 
فعالیت  با  و  بوده  توجه  مورد  که  است  صنایعی 
این  در  مختلف  اقتصادی  فعالین  و  کارآفرینان 
مختلف  افراد  برای  اشتغال  زمینه  تنها  نه  حوزه 
دوش  روی  از  باری  شدن  برداشته  به  و  فراهم 
از نیازهای اصلی  دولت کمک شده، بلکه یکی 
عموم مردم هم پاسخ داده شده، چرا که امروز 

مجموعه ای  هر  و  اداره  و  کاری  دفتر  خانه،  هر 
دارد. اساسی  نیاز  چوب  صنایع  محصوالت  به 
کارآفرینانی  از  یکی  نورمحمدیان  علیرضا 
و  می کند  فعالیت  حوزه  این  در  که  است 
اقتصاد  به  کمک  و  اشتغالزایی  درکنار  توانسته 
کشور، محصوالتی با کیفیت باال و متنوع تولید 

. کند
صنعت  کارآفرین  این  با  گفت وگو  ادامه  در 

می خوانیم. را  چوب 
توسعه تنوع محصوالت و فضای زیربنایی 

در دستور کار قرار دارد
پیشینه  به  اشاره  با  نورمحمدیان  علیرضا 
حضور در صنعت چوب گفت: از سال ۸۶ وارد 
فعالیت  کنار  در  ما  هدف  و  شدیم  حوزه  این 
محصوالت  تولید  کارآفرینی،  و  اقتصادی 

مورد  تنوع،  و  کیفیت  نظر  از  که  بود  جدیدی 
باشد. مختلف  اقشار  پسند 

ادامه  ِفِریم  لوکس  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
لوکس  مجموعه  در  شده  تولید  محصوالت  داد: 
آینه  جاکتابی،  دراور،  جاکفشی،  گفت:  ِفِریم 
از  کنسول  و  بوفه  انواع  عسلی،  و  میز  قدی، 
"لوکس  مجموعه  توسط  که  هستند  محصوالتی 

می شود. تولید  ِفِریم" 
از  فعالیت  توسعه  اینکه  بیان  با  نورمحمدیان 
گفت:  است،  مجموعه  اصلی  و  جدی  اهداف 
توسعه  طرح  در  کارگاه  زیربنایی  فضای  توسعه 
این  در  منحصر  ما  طرح  البته  است؛  نظر  مد 
اهمیت  از  هم  تولیدات  تنوع  و  نیست  مورد 

است. برخوردار  باالیی 

 ۲۰ حاضر  درحال  داد:   ادامه  مسئول  این 
صورت  به  نفر   ۸ و  غیرمستقیم  صورت  به  نفر 
مجموعه  این  در  فعالیت  طریق  از  مستقیم 
توسعه  طرح  در  که  شده اند  کار  به  مشغول 

می یابد. افزایش 
اینکه  بر  توسعه عالوه  وی اضافه کرد: طرح 
بیشتر منجر خواهد  اشتغالزایی  و  به کارآفرینی 
می کند  کمک  هم  فروش  سطح  ارتقای  به  شد 
جغرافیایی  گستره  افزایش  برای  که  طوری  به 
استفاده  ما  محصوالت  از  که  پوشش  تحت 

است. شده  ریزی  برنامه  می کنند 
صادرات  برای  هدف  بازار  ترکیه  و  عراق 

هستند
به  اشاره  با  ریم  ِفِ لوکس  مجموعه  مدیرعامل 
حاضر  حال  در  گفت:  محصوالت  فروش  بازار 

و  شمالی  استان های  در  قم،  استان  بر  عالوه 
باتکیه  و  داریم  فروش  نماینده  هم  کشور  غربی 
در  بازاریابی  محصوالت،  تنوع  و  تبلیعات  بر 
هدف گذاری  هم  جنوبی  و  مرکزی  استان های 

است شده 
وی در ادامه به صادرات محصوالت مجموعه 
صادرات  کرد:  عنوان  و  اشاره  ِفِریم  لوکس 
در  و  است  مجموعه  مدنظر  توسعه  طرح  در 
ترکیه  و  عراق  مانند  کشورهایی  اول  قدم 
ارزیابی  هدف گذاری شده که درحال مطالعه و 

دارد. قرار  بازاریابی  برای  اولیه 
باالیی  اهمیت  از  برندینگ  کرد:  اظهار  وی 
مجموعه  برندسازی  برای  و  است  برخوردار 
درنظر  تبلیغات  و  ثبت  و  داریم  برنامه  و  طرح 

است. شده  گرفته 
گسترش بازاریابی با تبلیغات و حضور در 

نمایشگاه ها
نیاز  به  باتوجه  داد:  ادامه  نورمحمدیان 
جامعه  با  متناسب  عملکرد  و  هدف  جامعه 
و  مجازی  فضای  در  حضور  ارتقای  جدید، 
فروش آنالین و تبلیغات گسترده تر در این فضا 

دارد. قرار  کار  دستور  در 
وی نمایشگاه ها را فرصت خوبی برای تبلیغ، 
عنوان  و  دانست  بازاریابی  و  محصوالت  معرفی 
نمایشگاه های  در  گذشته  سال های  در  کرد: 
که  داشتیم  فعال  حضور  کشور  سراسر  مختلف 
فراهم  بازاریابی  زمینه  و  بازخورد خوبی گرفتیم 

شد.
چوب  صنعت  حوزه  اقتصادی  فعال  این 

مجموعه  که  مواردی  از  یکی  کرد:  اظهار 
متمایز  مجموعه ها  سایر  از  را  ِفِریم"  "لوکس 
و  بندی  بسته  در  کارتن  از  استفاده  می کند 
است  محصوالت  ارسال  در  ایمنی  و  سهولت 
این  مطرح  شرکت های  از  کمی  تعداد  حتی  که 
و  کیفیت  افزایش  در  کار  این  و  دارند  را  مزیت 
باعث  و  است  گذار  تاثیر  محصول  ماندگاری 
شهری  بین  سفارش های  در  مرسوالت  می شود 
رضایت  افزایش  به  موضوع  این  و  نبیند  آسیب 

می کند. کمک  مشتری 
این  که  آنچه  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  تولید  از  حمایت  کرده  متمایز  را  مجموعه 
بهترین  از  راستا  و در همین  توان داخلی است 
تولید  در  داخلی  اولیه  مواد  باکیفیت ترین  و 

رقابت  قابل  که  می کنیم  استفاده  محصوالت 
زمینه  این  در  و  هستند  خارجی  محصوالت  با 
مواد  از  استفاده  اینکه  ضمن  نداریم؛  کمبودی 
باکیفیت قیمت تمام شده محصول را هم  اولیه 

است. داده  کاهش 
طرح های  نتیجه  در  مشتری  رضایت 

جذاب و  مدرن 
از  مجموعه  این  در  کرد:  بیان  نورمحمدیان 
موجود  بازار  در  که  به روز  و  نوین  دستگاه های 
کیفیت  افزایش  در  که  می کنیم  استفاده  است 

است. تاثیرگذار  کار 
رضایت  اینکه  به  باتوجه  کرد:  تاکید  وی 
مجموعه  برای  باالیی  اهمیت  از  مشتری 
بهترین  از  محصوالت  تولید  در  است  برخوردار 

می شود. استفاده  باکیفیت  و  اولیه  مواد 

عنوان  ِفِریم  لوکس  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
امروز  تا  هم  محصوالت  طراحی  زمینه  در  کرد: 
از  که  چرا  بودند؛  راضی  طرح ها  از  مشتریان 
طرح های با جذابیت باال و به روز، بدون مشابه 
این  به  البته  می کنیم؛  استفاده  داخل  بازار  در 
را  طرح ها  تنوع  و  ارتقا  و  نمی کنیم  بسنده  حد 

داریم. برنامه  در  هم 
تاکید  چوب  صنعت  اقتصادی  فعال  این 
دانش  بر  تکیه  با  ِفِریم  لوکس  مجموعه  کرد: 
کار  انسانی  نیروی  گرفتن  خدمت  به  و  داخلی 
اهداف  جهت  در  را  بزرگی  گام  جوان  و  آزموده 

است. برداشته  خود  مدت  بلند 
تامین سرمایه ثابت و درگردش از نیازهای 

اصلی صنایع است

نورمحمدیان درباره موانع پیش روی فعالیت 
در  سرمایه  و  ثابت  سرمایه  گفت:  تولیدی 
تامین  برای  و  است  ما  نیازهای  از  یکی  گردش 
زمینه  این  در  اگر  و  داریم  نیاز  تسهیالت  به  آن 
فعالین  برای  بیشتر  رشد  بستر  شود  باز  راه 
تنها برای  نه  نتایج  اقتصادی فراهم می شود که 
استان  اقتصاد  برای مجموع  بلکه  یک مجموعه 

است. کننده  کمک  کشور  و 
در  که  مشکالتی  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
بروکراسی  داریم،  تسهیالت  پرداخت  حوزه 
هم  مختلف  ادارات  در  بازی ها  کاغذ  و  اداری 
قرار  تولید  راه  سر  که  است  مواردی  از  یکی 
زمینه های  در  سختگیری ها  داریم  نیاز  و  دارد 
مختلف ازجمله صدور مجوزها کاهش پیدا کند 

شود. تسهیل  اقتصادی  رشد  برای  زمینه  تا 

فراهم بودن زیرساخت های صنعت چوب 
در قم

اضافه  ِفِریم  لوکس  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
هم  نامه هایی  شیوه  و  دستورالعمل ها  کرد: 
و  نیست  شده  کارشناسی  بعضا  که  دارد  وجود 
اصالح  و  بازنگری  می کند،  کند  را  تولید  روند 
تولید  حوزه  به  کارشناسی  نگاه  و  موارد  این 
است. نیاز  مورد  اساسی  ضرورت های  از  یکی 
صنعت  نیاز  مورد  زیرساخت های  درباره  وی 
گفت:  واحد  مجموعه  در  اصناف  تمرکز  و  چوب 
جاده  ابتدای  در  االئمه  ثامن  صنعتی  شهرک 
گرمسار برای استقرار صنایع چوب درنظر گرفته 
دسترس  عدم  و  بودن  دور  دلیل  به  اما  شده 
این  در  حضور  فروش  بازار  و  امکانات  به  پذیری 

نگرفت. قرار  استقبال  مورد  شهرک 
ادامه  چوب  صنعت  اقتصادی  فعال  این 
چوب  صنعت  در  پیشتاز  استان های  از  قم  داد: 
و  داشته ایم  زمینه  این  در  خوبی  رشد  و  است 
قم  در  صنعت  این  برای  الزم  زیرساخت های 

است. فراهم 
گفت:  ِفِریم  لوکس  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
سرای  در  مجموعه  این  فروش  اصلی  شعبه 
کمی  فاصله  در  هم  کارگاه  و  دارد  قرار  ایرانی 
همچنین  شده،  واقع  ایرانی  سرای  روی  روبه 
به  مراجعه  با  می توانند  کشور  سراسر  از  افراد 
محصوالت  از   /http://www.luxeframe.ir
کنند،  ثبت  را  خود  سفارش  و  کرده  دیدن 
هم   09359181912 و   09359181917

► است.   مشتریان  به  پاسخگویی  آماده 

مدیرعامل صنایع چوب لوکس ِفِریم:
آینده لوکس ِفِریم حضور در بازار تمام استان ها است 

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی قم خبر داد:

جلوی ساخت و سازهای غیراصولی 
در قم را می گیریم                                                   
صفحه 4

   

 گام بلند دولت برای تامین آب پایدار 
قم با اجرای طرح جامع آب رسانی                                                    
صفحه 4

مدیرکل ثبت احوال قم:   

 کارت هوشمند ملی ۹۰ درصد 
متقاضیان در قم تحویل شده است                                                   
صفحه 2

   

 اشتباهی که سکوی مسابقات را 
از قم گرفت...                                                     
صفحه 6

گفت وگویی با دو جامعه شناس درباره معنای »زرنگی« در جامعه ایران  

تفاخر به حیله گری! آیا جامعه ایرانی 
زرنگ است؟                                                    
صفحه 7

گزیـده خبـرها
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مدیرکل ثبت احوال قم:
کارت هوشمند ملی ۹۰ درصد 
متقاضیان در قم تحویل شده 

است

۸۴۴ هزار  تاکنون کارت هوشمند ملی  مدیرکل ثبت احوال قم گفت: 
نفر معادل ۹۰ درصد از متقاضیان این استان تحویل شده است.

و  دولت  زیرساختی  پروژه های  از  ملی  کارت  افزود:  تیموری  منوچهر 
است  طرح هایی  از  همچنین  است؛  الکترونیک  دولت  به  ورود  کلید 

می شود. انجام  مطلوب  نحو  به  قم  استان  در  که 
 ۱۵ باالی  قم  استان  مردم  از  نفر  هزار   ۹۵۰ حدود  کرد:  اضافه  وی 
تاکنون  که  هستند  ملی  هوشمند  کارت  دریافت  شرایط  واجد  و  سال 
کارت  دریافت  برای  نفر  هزار   ۹۴۰ معادل  شرایط  واجدین  درصد   ۹۹

کرده اند. ثبت نام 
ثبت نام  درصد   ۹۰ معادل  نفر  هزار   ۸۴۴ ملی  کارت  داد:  ادامه  وی 
مورد  هزار   ۹۶ معادل  درصد   ۱۰ و  شده  متقاضیان  تحویل  شده ها 

است. نشده  صادر  هنوز 
برای  هنوز  دلیلی  هر  به  بنا  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان  تیموری 
برای دریافت خدمات  نکرده اند،  ثبت نام کارت هوشمند ملی مراجعه 
طریق  از  است  نیاز  و  می شوند  مشکل  دچار  ارگان ها  سایر  از  اداری 

شود. انجام  الزم  اطالع رسانی  رسانه ها 
ملی شان  هوشمند  کارت  و  کرده  ثبت نام  که  افرادی  وی،  گفته  به 
دهند. انجام  را  اداری  کارهای  ره گیری  کد  با  می توانند  نیز  نیامده 
کارت  جاری  سال  پایان  تا  می شود  تالش  این که  بر  تاکید  با  وی 
تاکید  شود،  متقاضیان  تحویل  شده  ثبت نام  افراد  همه  ملی  هوشمند 
باید شناسنامه خود  الزاما  کرد: افرادی که به سن ۱۵ سال می رسند 

کنند. ثبت نام  نیز  هوشمند  ملی  کارت  دریافت  برای  و  عکس دار  را 
مدیرکل ثبت احوال قم گفت: بیش از ۱۲۰ دستگاه و سازمان اداری 
در کشور در راستای خدمات دهی هر چه مطلوب تر به مردم متصل به 

هستند. ثبت احوال  سامانه سازمان 

در راستای توانمندسازی نیروی انسانی ماهر صورت پذیرفت؛

ارائه بیش از ۱۸ هزار نفر 
دوره در ۹ ماهه سال  جاری در 

فنی حرفه ای قم
هزار   ۱۸ از  بیش  ارائه  از  قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
و  فنی  آموزش  اداره کل  توسط  اول سال  جاری  ماهه  نه  در  دوره  نفر 

خبرداد. قم  استان  حرفه ای 
محمود تقی پور در گفتگو با ایسنا ضمن اعالم این خبر، اظهار کرد: 
در راستای توانمندسازی نیروی انسانی ماهر، این اداره کل موفق به 

ارائه ۱۸ هزار و ۹۸۵ نفر دوره در ۹ ماهه سالجاری شده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم تأکید کرد: توانمندسازی 
و  ضایعات  کاهش  کار،  نیروی  وری  بهره  اصلی  عامل  انسانی  نیروی 
افزایش تولیدات و در نهایت تحقق شعار مقام معظم رهبری می باشد 
و آموزش های مراکز آموزشی این اداره کل با محوریت توانمندسازی 
نیروی کار استان با هدف تحقق اهداف مذکور انجام می شود. و  این 
و  نیروی متخصص  تربیت  برای  بستری  ای  و حرفه  فنی  آموزش های 

کارآفرین در جهت رونق تولید و اشتغال است.
بخش  دو  در  را  مهارتی  های  آموزش  کل،  اداره  این  کرد:  اظهار  وی 
و  امکانات  و  مجرب  مربیان  از  گیری  بهره  با  غیردولتی  و  دولتی 
سازمان  آموزشی  استانداردهای  با  مطابق  کارگاهی،  تجهیزات 
کشاورزی،  صنعت،  های  خوشه  در  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 

دهد. می  ارائه  هنر  و  فرهنگ  و  خدمات 
در  گفت:  امسال  نخست  ماهه  نه  آموزشی  عملکرد  تشریح  در  وی 
مهارت  )متقاضیان  سیار  و  شهری  ثابت  مراکز  در  دولتی  های  بخش 
در  دوره  نفر   ۴۰۶ دانشجویان  دوره،  نفر   ۴۴۷ و  هزار   ۹ آموزی( 
دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  افزایی  مهارت  راستای 
با  نامه  تفاهم  راستای  در  دوره  نفر   ۲۷۹ هزارو  یک  پادگان  بخش  در 
نفر   ۳۵۴ روستا  وظیفه،  سربازان  مهارت  افزایش  و  مسلح  نیروهای 
آنان  مهاجرت  از  جلوگیری  و  روستائیان  توانمندسازی  هدف  با  دوره 
بازگشت  به  کمک  جهت  دوره  نفر   ۳۷۴ هزارو  یک  زندان  شهرها،  به 
و خانواده  زنان سرپرست خانوار  زندگی سالم،  ادامه  و  به جامعه  آنها 
گانه   ۱۸ هدف  های  گروه  سایر  در  و  دوره،  نفر   ۲۵۶ ایشان  محترم 
 ۷۷۸ ۵ هزارو  قم   استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  آموزشی 
های  خوشه  در  دوره  نفر   ۹۸۵ و  هزار   ۱۸ مجموع  در  و  دوره  نفر 
از آموزشهای مهارتی در  صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی 

شدند. مند  بهره  دولتی  و  خصوصی  بخش  دو 
به  اشاره  با  همچنین  قم  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
فعالیت بیش از ۲۵۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان 
و  فنی  آموزشگاههای  عملکرد  مختلف،  اقشار  سازی  توانمند  جهت 
حرفه ای آزاد که تحت نظارت این اداره کل فعالیت می نمایند را در 
نفر-   ۲۹۹ و  هزار   ۹۱۹ و  میلیون  یک  امسال  نخست  ماهه  نه  مدت 
راستای  در  آموزشی  دوره  نفر   ۵۳۸ و  هزار   ۹ معادل  آموزش  ساعت 
کرد. برگزار  خصوصی  بخش  در  عالقمندان  مهارتی  سازی  توانمند 

خبـر

بوده  قانونی  شرکت  این  انتخابات  کلیه       ◄
ست  ا

تاریخ  از  شرکت  این  دوره  اولین  انتخابات 
و  مقررات  و  قانون  اساس  بر  و  بوده   1385/7/9
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  نظارت  با 
تمامی  ساله   3 دوره  این  در  که  گردیده  منتشر 
دهک   3 از  بازرسین  و  مدیره  هیات  اعضای 
مددجویان  ره،  خمینی  امام  امداد  )کمیته  اول 
از  نفر  یک  حتی  اند  بوده  بسیجیان  و  بهزیستی 
سمت  شرکت  این  در  پرورش  و  آموزش  کارکنان 

است. نداشته  مدیره  هیات 

1401/7/30 در روزنامه گویه  با احترام در مورخ 
شماره 2036 مطالبی در مورد شرکت تعاونی عدالت 
شماره )2( شهرستان قم منتشر شده توجه شما را به 

موارد ذیل جلب می نماید.
عدالت  تعاونی  شرکت  انتخابات  برگزاری   -1
اولین  که  تاسیس  بدو  از  قم  شهرستان   )2( شماره 
دوره آن از تاریخ 1385/7/9 بوده و بر اساس قانون 
کار  تعاون،  محترم  کل  اداره  نظارت  با  و  مقررات  و 
 3 دوره  این  در  که  گردیده  منتشر  اجتماعی  رفاه  و 
 3 از  بازرسین  و  مدیره  هیات  اعضای  تمامی  ساله 
دهک اول )کمیته امداد امام خمینی ره، مددجویان 
حتی  اند  بوده  محترم  بسیجیان  و  بهزیستی  محترم 
شرکت  این  در  پرورش  و  آموزش  کارکنان  از  نفر  یک 

است. نداشته  مدیره  هیات  سمت 
گهی  آ که   1388 سال  در  دوم  دور  انتخاب   -2
اداره  تایید  از  پس  و  شرکت  اساسنامه  اساس  بر  آن 
و  گردید  منتشر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  محترم 
در آن شرایط خاصی جهت کاندیداتوری اعالم نشده 
کردند  شرکت  عضو،  اقشار  و  ها  ارگان  ی  کلیه  از  و 
مسلح،  نیروهای  پرورش،  و  آموزش  از  کمااینکه 
تعاون  و  دارایی  ادارات  و  پزشکی  علوم  بهزیستی، 
توجه  ضمن  در  بودند  بازرسین  و  مدیره  هیات  عضو 
دولتی  دستگاهای  شاغل  کارکنان  باشید  داشته 
ولی  کنند  شرکت  بازرسین  هیات  در  توانند  می  فقط 
های  دستورالعمل  باستناد  مدیره  هیات  کاندیداهای 
توانند شرکت  فاقد شغل می  افراد  فقط  تعاون  وزرات 

. کنند
گهی  آ هم  باز  بعدی  های  دوره  انتخابات   -3
و  کار  تعاون،  اداره  نظارت  با  و  عام  بصورت  منتشره 
می  شرکت  عضو  اقشار  کلیه  و  بوده  اجتماعی  رفاه 
توانستند کاندیدا شوند آن هم با شرایط بند 2 شرکت 

آموزش  اینکه  به  توجه  با  انتخابات  در  ولی  نمایند. 
و  میباشد  برخوردار  بزرگتری  خانواده  از  پرورش  و 
آرای  و  پرورش  و  آموزش  بازنشستگان  اقبال  باطبع 
بعد  مدیره  را کسب کرده در ضمن هیات  نصاب الزم 
از 2 دوره متوالی باستناد بند 20 اساسنامه در دوره 
های بعدی چنانچه دو سوم آرای حاضرین در مجمع 

باشد. می  بالمانع  کند  کسب  را 
روزنامه  از  یکی  گهی منتشر شده در  آ 4- در مورد 
که   1401/7/16 مورخ  در  کثیراالنتشار  های 
قید  آن  در  اختصاصی  شرایط  و  بوده  عام  بصورت 
انتخاب  عمومی  مجمع  توسط  روزنامه  این  نشده 
پذیرد  می  صورت  مجمع  توسط  هم  آن  تغییر  و  شده 
شد  گرفته  تماس  روزنامه  محترم  سردبیر  با  ضمن  در 
های  دکه  کلیه  برای  روزنامه  کردند  اعالم  ایشان  و 
می  ارسال  دهندگان  گهی  آ و  مشترکین  فروش، 

گردد.

در  عدالت  سهام  های  شرکت  وظایف  مورد  در   -5
شرکت سرمایه گذاری یادآور می گردد تا قبل از سال 
)خاص(  قم  استان  گذاری  سرمایه  شرکت  که   1390
عدالت  سهام  تعاونی  شرکت  از  هریک  از  عضو  سه  با 
شرکت  مدیره  هیات  در  نماینده  عنوان  به  نفر  یک 
سال  از  بعد  ولی  داشتند  عضویت  گذاری  سرمایه 
تبدیل  به عام  از خاص  1390 شرکت سرمایه گذاری 
تعداد  که  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیات  شد، 

سازمان  ضوابط  و  شرایط  طبق  میباشند  نفر   5 آنها 
و  شوند  می  انتخاب  و  تایید  بهادار  اوراق  و  بورس 
اوراق  و  بورس  سازمان  تاییدیه  بدون  نماینده  لذا 
بهادار از هر شرکت تعاونی در شرکت سرمایه گذاری 

ندارد. موضوعیت 
سهام  تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  انتخابات   -6
مقایسه  شهر  شوراهای  انتخابات  با  را  عدالت 
از  قبل  ماه  یک  حداقل  شود  می  یادآور  اید  کرده 
اجرایی  و  نظارت  های  هیات  شهر  شورای  انتخابات  
و  میشوند  وظیفه  انجام  مشغول  و  شده  انتخاب 
حداقل  مساجد  و  مدارس  اکثر  انتخابات  روز  در 
و  هستند  انتخابات  درگیر  نفر   20 صندوق  هر  در 
بعد  کمی  فاصله  با  اندرکاران  دست  الزحمه  حق 
شرکت  که  حالی  در  میگردد  پرداخت  انتخابات  از 
از  بودجه  نداشتن  علت  به  عدالت  سهام  تعاونی 
حتی  شرکت  بازرسین  و  مدیره  هیات   1399/7/1

نکرده  دریافت  الزحمه  حق  و  الجلسه  حق  ریال  یک 
در  اعتباری  هیچگونه  مجمع  برگزاری  بابت  و  اند 
و  روزنامه  گهی  آ هزینه  است  مقرر  )و  ندارند  اختیار 
پرداخت  تعاون  اداره  توسط  مجمع  های  هزینه  سایر 

گردد(
 1401/7/28 تاریخ  در  که  ای  جلسه  در   -7
و  اصلی  نماینده  نفر   68 کل  تعداد  از  گردید  برگزار 
سنی  های  دهه  و  مختلف  های  ارکان  از  البدل  علی 

به دهه هفتادی ها  باالترین رقم و مربوط  مختلف که 
اند. کرده  شرکت  باشند  می 

8- برای این شرکت محرز است که مطالب منتشره 
و  سقم  و  صحت  و  مدارک  و  اسناد  بدون  روزنامه  در 
خالف واقعیت و عاری از حقیقت انتشار یافته است.
آدرس  که  ساختمانی  در  گهی  آ نصب  مورد  در   -9
ساختمان  گردد  می  یادآور  اید  کرده  اعالم  را  آن 
به شرکت سرمایه گذاری استان قم می  مزبور متعلق 
هیچگونه  عدالت  سهام  تعاونی  های  شرکت  و  باشد 
آن  در  و  نداشته  ساختمان  آن  به  نسبت  مالکیتی 

ندارند. حضور  مکان 
و  مجامع  برگزاری  مراحل  کلیه  ضمن  در   -10
جلسات و تشریفات مربوطه در محل اداره تعاون و با 
هدایت و نظارت و در نهایت با تایید اداره کل محترم 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت اجرایی و ثبت در 

داشت. خواهد  را  رسمی  روزنامه 

به  نسبت  قانونی  فرصت  در  دارد  تقاضا  خاتمه  در 
درج تکذیبیه اقدام نموده و در غیر اینصورت شرکت 
حق  استیفای  برای  قم  شهرستان   )2( شماره  تعاونی 
ماده  یازده  بند  باستناد  را  قضایی  محاکم  در  خود 

دارد. می  محفوظ  مطبوعات  قانون  شش 
نامجو اسداله 

 )2( شماره  عدالت  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
 ► قم    شهرستان 

نامجو مدیرعامل شرکت تعاونی عدالت شماره )2( قم درپاسخ به گویه:

کلیه انتخابات این شرکت قانونی بوده است 
اشاره کوتاه روزنامه  

روزنامه گویه بر اساس رسالتی که قانون و مقررات برای آن تعریف کرده مطالب نهادها ، شرکت ها ، شخصیت های حقیقی وحقوقی را که در چهارچوب قوانین و مقررات باشد منتشر می کند. روزنامه گویه 
تالش می کند با گسترش نقد سازنده از مشکالت و شایعه سازی کاسته وآن را به حداقل برساند و مطالبی را که برای افکار عمومی منتشر می کند دقیق ، مستدل و منطقی باشد تابنواند هم  اطالع رسانی 
دقیق کرده وهم افکارعمومی رامتقاعد سازد. بر همین اساس تاکنون مطالبی که در حوزه ی  شرکت تعاونی عدالت شماره )2( قم منتشر شده است چیزی که مفاد غیرقانونی و آمیخته با توهین باشد در آن 
نبوده است حال که مدیرعامل شرکت تعاونی شماره }۲{ استان قم پاسخی منتشر کرده است ، برابرقانون مطبوعات ، این پاسخ را برای اطالع افکار عمومی و به ویژه کسانی که در آن شرکت سهام دارند منتشر 
ع مشکلی را مرتفع کند روزنامه بر پایه رسالتی که دارد آن را منعکس خواهد کرد. برای آگاهی وآشنایی خوانندگان  می کند. در صورتی که مطالب مستدل و قانونی به دست روزنامه برسد که یتواند هر نو

ازشناسنامه شرکت های سهام عدالت، الزم است توضیحی درباره سابقه شکل گیری این مطلب داده شود وآن این که،
بعد از استقرار حدودا 100روزه دولت نهم، هیات وزیران در تصمیم اقتصادی بزرگی، طرح اولیه سهام عدالت را با هدف توزیع عادالنه ثروت عمومی بین اقشار مختلف جامعه در 9 بهمن 84 تصویب کرد.

بر اساس قانون، ابتدا می بایست شرکت های تعاونی شهرستان در هر استان تشکیل شوند و سپس این تعاونی ها با معرفی نمایندگانی، شرکت  سرمایه گذاری استانی را به وجود بیاورند اما در قم و به خاطر تک 
شهرستان بودن، مقرر شد سه شرکت تعاونی در شهرستان قم راه اندازی شود و سپس با حضور نمایندگان این تعاونی ها، شرکت سرمایه گذاری استانی شکل بگیرد.

شاغلین  توسط  موظف  غیر  صورت  به  حتی  مدیریتی  سمت های  پذیرش  عدم   ،1389 شهریور   15 تاریخ  در  عدالت  سهام  تعاونی های  کشوری  اتحادیه  مدیرعامل  امضای  به  نامه ای  در  اینکه  اساسی  نکته 
دستگاه های اجرایی در شرکت های مرتبط با سهام عدالت مورد تاکید قرار گرفته همچنین عنوان شده در مورد عضویت کارکنان بازنشسته لشکری و کشوری در هیئت مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت نیز 
به طور موظف وفق ماده 20 آیین نامه نظام پرداخت مبنی بر عدم پذیرش سمت های اجرایی توسط بازنشستگان، مراقبت الزم صورت بگیرد زیرا وفق این آیین نامه، بازنشستگان اجرایی نمی توانند سمت های 

اجرایی )مدیرعامل( یا موظف )هیئت مدیره( را پذیرا باشند مگر به صورت داوطلب و بدون دریافت هرگونه حقوق و مزایا.
رسالت تعاونی های تمام مردمی ایجاد اشتغال برای جوانان کارآمد و متخصص و هم چنین بستری برای توسعه اقتصادی همه جانبه در استان قم محسوب می شود. بر همین اساس متن  پاسخ مدیر عامل  

شرکت تعاونی عدالت شماره )2( قم  را  درذیل می خوانید:

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲۰ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۲۲۱  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نجفی  مرضیه  علیه  اکرامی  حمید  له 
نیم  ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له  ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم 
قبال  در  محمدی(  میرزا  )محمد  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
توقیف  قم   ۲ اصلی بخش   ۱۸۵۴ از  فرعی   ۲۰ ثبتی  علیه پالک  بدهی محکوم 
تقاضای  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده 
؛  کارشناسی  قرار  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  ششدانگ  کل  مالک 
مشخصات  قم  دو  ثبتی  بخش  اصلی   ۱۸۵۴ از  فرعی   ۲۰ ثبتی  پالک  ارزیابی 
به  قم  دو  ثبتی  بخش  اصلی   ۱۸۵۴ از  فرعی   ۲۰ ثبتی  پالک   : ملک  ثبتی 
نبش   ، )ره(  خمینی  امام  متری  شانزده   ، جمهوری  بلوار  انتهای   ، قم  آدرس 
کوچه ۲۸ ، پالک ۱ با مساحت ۵۲/۲۰ مترمربع و حدود اربعه مندرج در سند 
آشپزخانه   ، سالن  شامل  اول  و  زیرزمین  طبقات   : اعیانی  مشخصات  مذکور. 
موزاییک  کف  پوشش  که  توضیح  این  با  بوده  پله  راه  در  بهداشتی  سرویس  و 

باب  دو  شامل  همکف  طبقه  باشد.  می  سنگ  متر   ۱/۲۰ ارتفاع  تا  بدنه  و 
شامل  باشد  می  بام  پشت  در  واقع  در  که  دوم  طبقه  باشد.  می  تجاری  مغازه 
گاز  و  برق   ، آب  انشعابات  دارای  باشد.  مترمربع می   ۴۷ با مساحت  یک سالن 
به  خالف  عدم  گواهی  براساس  اعیانی  کل  مساحت  اینکه  توضیح  باشد.  می 
می  مترمربع   ۲۱۹ متراژ  به   ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مورخ   ۲/۱۰/۰۲۷۸۲۹ شماره 
مبلغ  و  دارد  سکونت  مالک  خود   ، زیرزمین  طبقه  بجز  طبقات  همه  در  باشد. 
ماهیانه  قرار  از  شمسی  سال  یک  لغایت   ۱۴۰۱/۶/۱ تاریخ  از  زیرزمین  اجاره 
خود  بر  )بنا  باشد  می  رهن  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
اظهاری مالک( نظریه کارشناسی : ارزیابی پالک صدراالشاره با در نظر گرفتن 
و  انشعابات  کلیه  و  ها  دسترسی   ، بنا  قدمت   ، کاربری  نوع   ، محل  موقعیت 
چهارده  ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  بدون 
مقررگردیدمواردفوقالذکردرتاریخ  گردد  می  پیشنهاد  و  تعیین  ریال  میلیارد 
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ساعت۱۰الی۱۰/۱۵ به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 

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

نمائید. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

 کارشناس و پژوهشگر رسانه:

● قاطبه زنان ایرانی در برابر هجمه تمدن غرب، از هویت اسالمی خود دفاع می کنند    ●
به  کرد:  تصریح  رسانه  پژوهشگر  و  کارشناس      ◄
برابر  در  ایرانی  زنان  قاطبه  دشمنان،  چشم  کوری 
دفاع  خود  اسالمی  هویت  از  غرب،  تمدن  ی  هجمه 

کنند. می  و  کرده 
خبرگزاری  با  گو  و  گفت  در  فر  عباسی  حسین 
جنگ  شاهد  اخیر  فتنه  در  که  این  به  اشاره  با  حوزه 
اسالمی  انقالب  علیه  سلطه  نظام  پیچیده  و  ترکیبی 
بهانه  به  اخیر  قضیه  در  داشت:  اظهار  ایم،  بوده 
این  و  شد  مطرح  حجاب  بحث  زن  حقوق  از  دفاع 
هدف  عزیزمان،  رهبر  تعبیر  به  که  است  حالی  در 
حجابی  بی  و  حجاب  بحث  نه  آن،  ایادی  و  دشمن 
وجود  با  دانند  می  که  چرا  است  ایران  تضعیف  بلکه 
هایشان  نقشه  و  برند  نمی  جایی  به  راه  قوی  ایراِن 

شود. می  خنثی 
حال  به  دلمان  حقیقتًا  میان  این  در  افزود:  وی 
تهاجم  و  رسانه ها  تاثیر  تحت  که  درصدی  یک  آن 

تعداد  آن  می سوزد؛  کردند  حجاب  کشف  فرهنگی، 
فقط  و  هستند  جدا  فاسد  ناچیز  افراد  از  که  اندکی 
تحت فشار و پروپاگاندای تمدن غرب حجاب را کنار 
مطلقًا  سر  حجاب  گذاشتن  کنار  این  و  گذاشته اند 
و کفر  اعتقادی  بی  و  و المذهبی  بی دینی  به معنای 
حکم  یک  به  نکردن  عمل  که  آن  چه  نیست،  شرک  و 
به  که  مسلمانان  دیگر  از  خیلی  مثل  است  اسالمی 

کنند. نمی  عمل  دیگر  احکام  برخی 
عزیزی  خواهران  ها  آن  گفت:  همچنین  وی 
عدم  و  شبهات  هجوم  علت  به  برخی  که  هستند 
فضائی  علت  به  برخی  راهنما،    و  استاد  وجود 
رؤیایی  علت  به  برخی  گرفته اند،  قرار  آن  در  که 
علت  به  برخی  است،    ساخته  آنها  برای  غرب  که 
شده  برایشان  کودکی  در  که  غلطی  الگوسازی های 
خداوند  عقالنی  کاماًل  و  ساده  حکم  یک   ... و  است 
این رعایت نکردن لزومًا  و  را رعایت نمی کنند  متعال 

از  برخی  مثل  نیست،  نداشتن  اعتقاد  معنای  به 
به ضرر داشتن سیگار،   خودشان  با علم  پزشکان که 

کشند. می  سیگار 
در  اقتصادی  مسایل  تحلیلگر  و  کارشناس  این 
باید  چیز  هر  از  پیش  که  نکته  این  طرح  با  ادامه 
می  کمک  ما  به  صحنه  درست  ترسیم  که  بدانیم 
کدام  آن  راهکار  و  چیست  مساله  بدانیم  که  کند 
که  است  قرار  آن  از  ماجرا  کرد:  خاطرنشان  است، 
غرب  تمدن  عظیم  هجمه ی  مقابل  در  ایرانی  زنان 
غربی  زن  مثل  نداده اند  اجازه  و  ایستاده اند  زن،  به 
مسایل  این  تحلیل  در  لذا  و  بشوند  کاال  به  تبدیل 

داخلی. نه  دید  المللی  بین  را  صحنه  باید 
وی گفت: زن در غرب حقیقتًا یک کاالی جنسی 
نکند هیچ  برهنه عرضه  را  اگر خود  است؛ کاالیی که 
اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  نظام  در  جایگاهی 
حالی  در  این  و  داشت  نخواهد   ... و  ای  رسانه  و 

مقابل  در  که  کردند  ثابت  ایران  در  ها  زن  که  است 
که  کرده اند  انتخاب  آزاد  و  آزاده  اتفاقًا  فشارها  تمام 
انتخاب  فروش.  و  قابل خرید  کاالی  نه  باشند  انسان 
عقل  جامعه،  مردان  و  زنان  با  تعامل  در  که  کرده اند 
انتخاب  جسمشان.  نه  شود  دیده  قلبشان  و  روح  و 
بازار  اجتماعیشان  تعامالت  صحنه  که  اند  کرده 

نباشد. اخالقی  بی  نباشد،  رقابت  نباشد، 
ایرانی  زن  حقیقت  این  داشت:  بیان  فر  عباسی 
بیرون  روسری  زیر  از  را  موهایش  قدری  چه  است؛ 
چادر  چه  و  باشد  افتاده  شالش  چه  باشد،  گذاشته 
ایرانی در خط مقدم  باشد، چرا که زن  بر سر داشته 
است. ایستاده  غرب  تمدن  مقابل  در  ایرانیان  جبهه 
فرستاد  درود  باید  راستی  به  افزود:  خاتمه  در  وی 
اند  داده  نشان  که  سرزمینمان  زنان  ی  قاطبه  بر 
تیری  ایشان  از  استفاده  سوء  برای  شیاطین  طمع 
است که به سخت ترین سنگ دنیا خورده است.    ► 
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راهپیمایی بانوان قمی در حمایت از حجاب و عفاف؛
ذوالنوری: اکثریت بانوان 

ایرانی طرفدار حجاب هستند 

بانوان قمی در حمایت از حجاب و عفاف راهپیمایی کردند.
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  آستانه  در  ماه،  دی  پنجم  قمی،  بانوان 
)س(، در دفاع از حجاب و عفاف تجمع کردند و دسته بزرگ عزاداری 

برپا کردند. را  استان قم  بانوان فاطمی 
بانوان بعد از تجمع در مصالی قدس قم و همخوانی سرودهای عهد 
معظم  رهبر  تصاویر  داشتن  دست  در  با  هموطن،  سالم  و  فاطمی 
انقالب همراه با شعار لبیک یا فاطمه به سمت حرم حضرت معصومه 

کردند. حرکت  )س( 
برتر  حجاب  »چادر  شعارهای  با  راهپیمایی  این  در  کنندگان  شرکت 
است، لبیک به امر رهبر است«، »ما پیرو فاطمه و حیدریم«، »حامی 
اسالمی  ارزش های  از  صیانت  خواستار  مکتبیم«  این  و  انقالب  این 

شدند.
و  فرهنگی  علمی،  مختلف  های  گروه  حضور  با  که  تجمع  این  در   
»الگوی  ُبَود«،  قرآن  آینه  »فاطمه  نظیر  شعارهایی  بود  همراه  مردمی 
هر زن مسلمان ُبَود«، »حسین حسین شعار ماست«، »حجاب افتخار 

شد. داده  سر  است«  فاطمی  ما  »حجاب  و  ماست« 
همچنین حجت االسالم و المسلمین مجتبی ذوالنوری در این تجمع 
امر  یک  را  آن  حجاب  و  حیا  و  عفاف  و  والیت  از  دفاع  اهمیت  بیان  با 

دانست. الزم 
وی با اشاره به حدیث سلسله الذهب و تاکید بر عبارت َانا ِمن ُشُرِطها 

آن را نشانه تبعیت از ولی زمان خود بیان کرد.
وی در ادامه ضمن اشاره به صحبت های شهید آوینی که گفت زمانه 
را  امام حاضر  نه  را عاشقند  امام گذشته  عجیبی است برخی مردمان 
را  حاضر  امام  و  می کنند  تفسیر  بخواهند  هرگونه  را  گذشته  امام  زیرا 
باید فرمان ببرند، افزود: نقش امام حاضر مانع انحراف و خارج شدن 

از مسیر است.
 وی خاطر نشان کرد: حیا و عفت حضرت زهرا سالم الله علیها حتی 
از  بعد  که  تابوت  نگران  و  ناراحت  ما  اما  بودند  بستر  در  که  زمانی  در 
و  اسالمی  مملکت  در  چگونه  بودند  گرفتند  می  قرار  آن  در  شهادت 
زهرایی کسانی خود را مسلمان و شیعه می دانند، اسم ائمه را بر زبان 
جاری می کنند و آسیب به آرمان های زهرایی می زنند و دل حضرت 

زهرا را خون می کند.
ابتدای  از  حیا  گفت:  درادامه  ذوالنوری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
است  بوده  عذاب  عامل  حجابی  بی  و  ارزش  عامل  امروز  به  تا  خلقت 
به  هرچه  کنید  می  مشاهده  گذشته  اقوام  زندگی  در  که  همانگونه  و 
سمت جلو می رویم فهم و شعور انسان تکامل یافته یکی از مصادیق 

است. حجاب  آن 
تشکر  ضمن  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
علیها(،  الله  )سالم  معصومه  حضرت  های  حرم  کنندگان  تحصن  از 
امام رضا )علیه السالم ( و حضرت عبدالعظیم حسنی )علیه السالم( 
ما  زنان  جامعه  باطن  افزود:  کردند  اعالم  را  خودشان  حساسیت  که 
بیگانه  تاثیر رسانه های  افرادی که تحت  به  با حجاب هستند  اکثریت 
ناچیز  و  از مسیر منحرف شدند محدود  باوری  بی  و  نادانی  و  و جهل 
هستند و دلیل به چشم آمدن این عده ای محدود، ولگردی آنان است 
میگذارند. نمایش  به  را  خودشان  ها  خیابان  خودنمایی  و  تبرج  با  که 
نام  ازدواج  از  بعد  زن  که  شکلی  به  غرب  در  بردگی  آثار  بیان  با  وی 
در  و  گرفت  نمی  تعلق  آن  به  ارث  قبل  های  دهه  در  یا  ندارد  مستقل 
با شوهر دفع می شدند اظهار کرد: چطور  صورت مرگ همسر، زنده 
حقوق  از  حرف  امروزه  دارد  سیاهی  تاریخ  اینگونه  که  جامعه  همین 

زنند. می  ایران  در  زنان 
آنانی  از  بیزاری  اعالم  با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
بی  کاالهای  و  ارزش  بی  های  بدن  میگیرند  سخره  به  را  حجاب  که 
مشتری خودشان را در معرض حراج دید های ناپاک حیوانات انسان 
نما قرار می دهند افزود: به همه آنان هشدار می دهیم که تا آن گوهر 
بروید. انسانیت  و  به سمت عفت  است  نمرده  درون شما  در  انسانیت 
شورای  مجلس  نماینده  النوری  ذو  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اسالمی ایران تاکید کرد: در مجلس شورای اسالمی با دغدغه مندی 
چون  شد،  نخواهد  رها  حجاب  موضوع  و  هستند  مسائل  پیگیر  کامل 
از  نشینی  عقب  حق  نماینده  و  مسئول  هیچ  و  خداست  حکم  حجاب 
در  باشد  اعتنا  بی  الهی  حدود  به  نسبت  مسئولین  هر  و  ندارد  را  آن 

ندارد. ماندن  باقی  برای  صالحیتی  اسالمی  جامعه 
وی گفت :مسئولین موظفند به ویژه نیروهای انتظامی و قوه قضاییه 
که با اجرای طرح ناظر یک تا ناظر چهار و همچنین اعمال این واجب 
زیر  ها  سازمان  و  ها  بانک  و  ادارات  در  مختلف  روش های  از  الهی 
نظام  به  مربوط  که  آن محدوده  اگر  که  گانه.  قوای سه  مجموعه های 
و دستگاههای مربوطه است کنترل کنیم جامعه هم قابل کنترل می 

یشود. م  بی حیایی جمع  بساط  و  شود 
نظام  قهاریت  نماد  چون  که  می خواهم  قضائیه  قوه  از  افزود:  وی 
به  امر  قانون  اجرای  و  شود  وارد  مورد  این  در  است  قوانین  اجرای 
معروف و نهی از منکر و هم به عنوان مدعی الحقوق است برخورد با 
باشند. از منکر  ناهیان  و  به معروف  آمران  ناهنجاری ها کند و حامی 

دسته عزاداری شهادت حضرت 
زهرا )س( در قم برپا شد

آیت الله  حضور  با  )س(  زهرا  حضرت  شهادت  عزاداری  دسته 
شد. برپا  قم  در  شیعیان  تقلید  مرجع  وحید خراسانی 

حضرت  شهادت  سال روز  فرارسیدن  با  هم زمان  تسنیم،  گزارش  به 
شد. برپا  قم  در  عزا  دسته  امروز  ظهر  عالم،  دو  بی بی  )س(  زهرا 

وحید  آیت الله  حضور  با  )س(  زهرا  حضرت  شهادت  عزای  دسته 
سوگواران  و  روحانیون  و  طالب  شیعیان،  تقلید  مرجع  خراسانی 
شهادت بی بی دو عالم از دفتر معظم له تا حرم حضرت معصومه )س( 

شد. برپا 
در این مراسم که با حضور پرشور عزاداران بی بی دو عالم برگزار شد 

پرداختند. به مدیحه سرایی  مداحان اهل بیت )ع( 
شهادت  سالروز  در  و  سال  هر  خراسانی  وحید  آیت الله 
حسن  امام  و  صادق)ع(  امام  زهرا)س(،  حضرت  امیرالمومنین)ع(، 
حضرت  حرم  تا  صفائیه  خیابان  در  خود  دفتر  مسیر  عسکری)ع( 

می کند. طی  را  )س(  معصومه 

پیکرهای مطهر شش شهید 
گمنام بر روی دستان مردم 

قدرشناس قم تشییع شد
که  مقدس  دفاع  دوران  گمنام  شهید   ۶ مطهر  پیکرهای  تشییع  مراسم 
به تازگی در مناطق عملیاتی تفحص شدند در سالروز شهادت حضرت 
زهرا )س( از حرم مطهر حضرت معصومه )س( تا مصالی قدس برگزار 

شد.
ابیها  ام  اسالم،  مکرم  نبی  دخت  شهادت  سالروز  در  مهر،  گزارش  به 
شهید  شش  مطهر  پیکرهای  تشییع  )س(مراسم  زهرا  فاطمه  حضرت 
گمنام دوران دفاع مقدس که اخیرًا در مناطق عملیاتی تفحص شدند 
تشییع  شهر  این  قدرشناس  و  والیتمدار  مردم  دستان  روی  بر  و  قم  در 

شدند.
شش شهید گمنام دفاع مقدس صبح سه شنبه در دسته عزای خادمان 
حرم  سمت  به  عسکری  حسن  امام  مسجد  از  بیت  اهل  کریمه  حرم 
بانوی کرامت بر روی دستان خادمان این آستان مقدس تشییع شدند.
شهدای گمنام پس از ورود به حرم مطهر حضرت معصومه، گرد مضجع 
شریف دخت موسی بن جعفر طواف داده شدند و سپس نماز به امامت 
این  پیکر  بر  )ع(  رضا  امام  صحن  در  عراقی  محمدی  االسالم  حجت 

الله های پرپر اقامه شد.
مطهر  حرم  از  گمنام  شهدای  مطهر  پیکرهای  تشییع  مراسم  ادامه  در 

شد. آغاز  قم  قدس  مصالی  سمت  به  )س(  معصومه  حضرت 
و  گرفتند  قرار  خودرو  دو  روی  بر  گمنام  شهید  شش  مطهر  پیکرهای 
تشییع کنندگان نیز با حضور گرد پیکرهای مطهر، با آنان وداع کردند.
محمد مهدی سعادت جانباز ۷۰ درصد نیز که پس از ۳۵ سال تحمل 
شهدای  این  با  نیز  بود  شده  نائل  شهادت  رفیع  مقام  به  مجروحیت 
شد. خاکسپاری  قم  جعفر  بن  علی  شهدای  گلزار  در  و  تشییع  گمنام 
دادن  سر  با  تشییع،  مسیر  طول  در  قم  انقالبی  و  والیتمدار  مردم 
شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق بر ادامه راه 
شهدا تاکید و برای حفظ و حراست از جمهوری اسالمی اعالم آمادگی 

کردند.
با  انقالب،  معظم  رهبر  از  حمایت  در  شعارهایی  دادن  سر  با  قم  مردم 

کردند. بیعت  تجدید  رهبری  و  امام  آرمان های 
شهادت  مناسبت  به  بیت  اهل  مداحان  نیز  راهپیمایی  مسیر  طول  در 

کردند. )س(مداحی  زهرا  حضرت 
ادامه  قم  جانبازان  میدان  تا  گمنام  شهدای  مطهر  پیکرهای  تشییع 
داشت و در این میدان، هر یک از شهدا برای تدفین به مراکز از پیش 

یافتند. انتقال  شده،  تعیین 
از  برخی  در  همزمان  و  قم  شبکه  از  مستقیم  صورت  به  مراسم  این 

شد. پخش  سراسری  شبکه های 
یکی از شهدای گمنام با انتقال به شهرک مهدیه در دانشگاه فرهنگیان 
با  تدفین  مراسم  در  حضور  با  طالب  و  دانشجویان  و  شد  تدفین  قم 

کردند. بیعت  تجدید  اسالمی  انقالب  و  شهدا  آرمان های 
در  ۱۶ ساله ای است که  این شهید گمنام دوران دفاع مقدس، شهید 
عملیات کربالی ۵ به شهادت رسیده و در شلمچه تفحص شده است.

یا زهرا  با سربندهای  این دانشگاه توسط دانشجویان بسیجی  محوطه 
و یا حسین آذین بسته شده بود و حتی سازه فلزی یادمان این شهید 

گمنام نیز آماده و نصب شده بود.
دانشگاه  به  منتهی  مسیر  در  نیز  مختلفی  صلواتی  ایستگاه های 

می کردند. پذیرایی  کنندگان  تشییع  از  فرهنگیان 
در  واقع  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  نور  فرهنگی  مجتمع 
نیروگاه، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی واقع در پردیسان، پژوهشگاه 
امام صادق )ع( واقع در خیابان شهید محالتی، گردان  علوم اسالمی 
دریایی  نیروی  آموزش  مرکز  و  قدیم  جاده  در  واقع  قم  والفجر  زرهی 
از جمله مراکزی است  بلوار شهید حاج خداکرم  واقع در  امامت سپاه 

بود. خواهند  گمنام  شهید  میزبان  یک  هر  که 

خبـرخبـر

◄     آیت الله جوادی آملی فقیه و فیلسوف 
در  عقل  »منزلت  کتاب  در  شیعه  گرای  عقل 
عقل  معنای  درباره  دینی«  معرفت  هندسه 
حجت  آن  وسیع  معنای  به  »عقل  نویسد  می 
متکی  »دانش  دیگر  تعبیر  است«.به  شرعی 
اطمینان  حد  سر  به  اگر  تجربه  و  حس  بر 
سپس  و  است«  شرعی  حجت  رسید،  عقالیی 
فقها  اعتماد  و  اطمینان  به  گزاره  این  تایید  در 
می  اشاره  عقالیی«  و  عرفی  های  »تحلیل  به 

. کنند
الله  آیت  نظری،  چارچوب  چنین  در 
و  زمانی  مختلف  های  برهه  در  آملی  جوادی 
هایی  توصیه  تاریخی،  رخدادهای  به  توجه  با 
به  از توصیه  اند.  به دولت های مختلف داشته 
گفته  سال۸۴  همان  که  نژاد  احمدی  محمود 
برد  خواهند  باال  چنان  را  نژاد  »احمدی  بودند 
حسن  به  توصیه  تا  کرد«  خواهد  طغیان  که 
»جهت  بود  گفته  او  به  که   ۹۲ درسال  روحانی 
شئون  صیانت  و  اسالمی  نظام  استقالل 
نماید.« بلیغ  سعی  کشور  خارجِی  و  داخلی 
متاثر  رئیسی  دولت  به  ها  توصیه  این  اما 
نصیحتها  به  دولت  مسئوالن  توجهی  بی  از 
از  بیش  نخبگان  مشفقانه  پیشنهادات  و 
آیت  آنکه  چه  است.  بوده  قبلی  های  دولت 
امینی  مهسا  فوت  از  قبل  آملی  جوادی  الله 
برای  ارشاد  گشت  بکارگیری  در  تندروی  و 
بود  گفته  عفاف،  و  حجاب  های  سیاست 
حل  سرنیزه  با  عفاف  و  حجاب  »مساله 
چرا  شما  که  می نویسند  نامه  نمی شود. 
بر  نمی زنید.  حرف  حجاب  درباره  و  ساکتید 
فرض شما با فشار این روسری را جلو بیاورید. 
سنتی"  "النکاح  نیست.  عفاف  اسمش  این 
و  بگیر  با  می کند.  جلوگیری  فساد  از  که  است 
بگیر  ولی  شود،  حفظ  ظاهر  است  ممکن  ببند 
نمی کند.« حل  یقینا  نکند  بدتر  اگر  ببند  و 

است مشکالت  ریشه  »فقر« 
آغاز  از  بعد  هفته  دو  جوادی  الله  آیت 
در  امسال،  مهرماه  سراسری  اعتراضات 
ارتباط  به  انتظامی،  نیروی  فرمانده  با  دیدار 
گفتند  و  کردند  اشاره  فقر  و  کشور  مشکالت 
آینده  جوانان،  بیکاری  برای  باید  »مسئولین 
شهرها  نشینی  حاشیه  معضل  و  آنها  شغلی 
مشکالت  حل  برای  و  بیاندیشند  تدبیری 

کنند«! تالش  پیش  از  بیش  کشور 
ایشان که ریشه مشکالت کشور را در »فقر« 
ائمه  از  یکی  دیدار  در  کنند،  می  ارزیابی 
مخاطب  را  دولتی  مسئوالن  صراحتا  جمعه، 
تازیانه  »هیچ  بودند  کرده  تاکید  و  داده  قرار 
ای دردناک تر از فقر نیست و امروز این تازیانه 
پشت مردم را زخم کرده است و مسئولین باید 

بیندیشند« تدبیری  مشکالت  رفع  برای 
نقش  بر  تاکید  و  ها  توصیه  این  تکرار 
و  دینداری  در  اقتصادی  مدیریت  و  اقتصاد 
های  فعالیت  ریشه  مثابه  به  فقر  از  جلوگیری 
اصفهانی،  محمداشرفی  دیدار  در  ضددینی، 
ریاست  نهاد  تخلفات  بدوی  هیئت  رئیس 
»اگر  کردند  توصیه  مسئوالن  به  جمهوری، 
دیگر  بیفتد  فاصله  مردم  نان  و  مردم  بین 
نان  یعنی  اقتصاد  بود،  نخواهد  دین  از  خبری 
سخت  اقتصاد  بدون  مردم  دینداری  مملکت، 

» ست ا
آبرو  و  ضرورت عملگرایی در دادن عزت 

مردم به 
اشاره  با  دیدار  همان  در  جوادی  الله  آیت 

شناسایی  در  مسئوالن  عملگرایی  اهمیت  به 
»پیامبر  بودند  کرده  تاکید  اقتصادی  مفاسد 
ما  نان  به  خدایا  که  اند  فرموده  )ص(  اسالم 
زیرا  نیفکن!  جدایی  آن  و  ما  بین  و  بده  برکت 
بخوانیم  نماز  توانیم  نمی  ما  نباشد  نان  اگر 
معنای  به  حدیث  این  در  نان  بگیریم.  روزه  و 
اقتصاد  نجومی،  و  اختالس  با  است.  اقتصاد 
نباشد،  سالم  اقتصاد  اگر  و  شود  نمی  ساخته 

بود«. نخواهد  دین  از  خبری 
خشونت  گیری  اوج  در  ها  توصیه  این  اوج 
فقدان  در  که  زمانی  و  معترضان  علیه  ها 
اغتشاشگران،  و  معترضان  تفکیک  سیاست 
رئیسی  اول  معاون  مخبر،  محمد  با  دیدار  در 
پیام  این  جوادی،  الله  آیت  از  و  گرفت  صورت 
دارند  مهمی  جایگاه  »مردم  که  کرد  دریافت  را 

شوند« اداره  آبرو  و  عزت  با  باید  و 
بی  مدیران  و  اقتصادی  مفسدان  خطر 

معترضان از  بیشتر  عرضه 
اینجا  به  تقلید  مرجع  این  های  توصیه 
پدافند  سازمان  رئیس  با  دیدار  در  و  نشد  ختم 
خطران  مسئوالن،  از  انتقاد  با  غیرعامل 
مسئوالن  عملکرد  در  ریشه  را  کشور  متوجه 
و  کردند  عنوان  مفسدان  با  برخورد  عدم  در 
جلوی  و  شوند  بیدار  باید  »مسئولین  گفتند 
ها،  خیانت  ها،  اختالس  ها،  عرضگی  بی 
نجومی ها و باندبازی ها گرفته شود تا خطری 
این  صورت  این  غیر  در  نکند،  تهدید  را  کشور 

بود!« خواهد  همچنان  ها  گرفتاری 
که  تقلید  مرجع  این  های  پیام  و  ها  توئیت 
دولت  مسئوالن  توجهی  بی  و  اعتنایی  بی  با 
نقش  درباره  ها  توصیه  تکرار  به  است،  مواجه 
به  پیام  در  و  اشاره  مردم  زندگی  بر  اقتصاد 
و  اختالس  »اگر  نوشتند  تربیت،  مّلی  همایش 
اداره  کشور  اقتصاد  فن  با  نباشد  عرضگی  بی 
که  نیست  آسمانی  علم  یک  اقتصاد  شود.  می 

بدهد«! یاد  ما  به  قرآن 
خالف،  امر  جای  به  را  مخالف  نباید 

کرد حذف 
اقتصادی  های  سیاست  قالب  در  که  دولت 
درستی  به  را  »مسئله«  خارجی،  سیاست  و 
ها  حل«  »راه  شناخت  به  قادر  نکرده،  درک 
در  ویدئویی  راستا  همین  در  است.  نبوده  نیز 
آبان ماه امسال از ایشان در شبکه اینستاگرام 
در  که  مسئوالن  به  انتقاد  در  که  شد  منتشر 
گفته  روند  می  را  اشتباه  راه  شناسی«  »مسئله 
را  بدهید مرض  نیکی جواب  با  را  »بدی  بودند 
که با مرض مداوا نمی کنند با دارو درمان می 
باید  مخالفی  هر  با  است  قرآن  پیام  این  کنند 
بردارید  را  بدی  برداری،  را  خالف  کنی  سعی 

را« مخالف  شخص  نه 
شناخت  عدم  به  جوادی  الله  آیت  تاکید 
به  تلویحا  مسئوالن،  سوی  از  مسئله  درست 
که  حالی  در  جامعه  به  غلط  های  دادن  امید 
و  امید  آن  به  رسیدن  برای  عملیاتی  برنامه 
که  آنجا  گشت.  می  باز  ندارد،  وجود  آرزوها 
مجمع  اعضای  از  جمعی  دیدار  در  ایشان 
به  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عمومی 
گفتند:  و  پرداختند  »آرزو«  و  »امید«  تفاوت 
است  آن  »امید«  است،  فرق  آرزو  و  امید  »بین 
که فرد مقدماتی را فراهم کرده و منتظر نتیجه 
منتظر  بدون مقدمه  که  آن است  »آرزو«  است. 
و  کاشته  چیزی  که  کشاورزی  است.  نتیجه 
اما  است  امید  حالت  در  است  باران  منتظر 
باران  آرزوی  در  و  نکاشته  که چیزی  کشاورزی 

آرزوست!« حالت  در  است، 
باکی  مجازی  فضای  از  ترسید  نمی  اگر 

نیست
الله  آیت  های  سخنرانی  محتوای  انتشار 
بازتاب  اجتماعی  های  شبکه  در  آملی  جوادی 
از  ایشان  گیری  بهره  است.  داشته  زیادی 
ابزارهای جدید باعث شده تا در عمل به نقش 
دینی،  های  پیام  رساندن  در  ها  شبکه  این 

کنند. توجه 
منتسب  توییتری  اکانت  راستا  همین  در 
کاهش  با  همزمان  آملی  جوادی  الله  آیت  به 
ایشان  گذشته  سال  بیانات  اینترنت،  سرعت 
فضای  درباره  صیانت  طرح  با  همزمان  که 
)ریتوییت(  بازنشر  بود،  شده  مطرح  مجازی 
آملی  جوادی  الله  آیت  اظهارات  این  کرد. 
تاریخ  در  قضا  دستگاه  رئیس  با  دیدار  در 
ایشان  رسمی  سایت  در   )  ۱۴۰۰ مرداد   ۶  (
»بازتوییت«  محتوای  در  بود.  شده  منتشر 
واقعًا  »اگر  بود  آمده  آملی  جوادی  الله  آیت 
که  نداریم  ترسی  باشیم  درستی  آدم های  ما 
منتشر  میخواهند  را  چیزی  چه  مجازی  فضای 
منتشر  را  دروغی  چیزهایی  کسی  اگر  کند. 
کرد محاکمه بشود اما ما اگر با طهارت زندگی 

نیست.« باکی  مجازی  دنیا  از  بکنیم 
به مردم، وعده دروغ ندهید

غریب  کاظم  با  دیدار  در  جوادی  الله  آیت 
این  به  قضاییه  قوه  بشر  حقوق  معاون  آبادی، 
مردم  از  چیزی  »هیچ  بودند  کرده  تاکید  نکته 
هر  با  کردید  تعهد  کسی  هر  با  نگذارید،  کم  را 
کسی  هر  با  کردید  تجارتی  یا  معامله  کسی 
نگذارید؛  کم  بستید،  پیمانی  و  دادید  قول 
مطالعه  بدون  کنید  سخنرانی  خواهید  می  اگر 
بی  و  رئیسی  درمانی  فرمان  از  انتقاد  نروید« 
توجهی او به وعده ها و قول هایی که به دلیل 
مردم  یاس  به  مسئله،  درست  شناخت  عدم 
جوادی  الله  آیت  توصیه  این  شود،  می  منجر 
بیشتر  »مردم  که  داشت  همراه  به  را  دولت  به 

گذارند« می  احترام  »عمل«  به  »قول«،  از 
را  نژاد  احمدی  مسیر  دولتش  و  رئیسی 

رفت؟ خواهد 
ابراهیم  آیا  دید  باید  شرایطی  چنین  در 
مراجع  توصیه  به  دولتش  اعضای  و  رئیسی 
برای  شنوایی  گوش  و  دارند  توجه  تقلید 
دارد  وجود  مشفقانه  های  توصیه  شنیدن 
در  درازی  سالیان  خود  که  رئیسی  خیر؟  یا 
خوبی  به  داشته  حضور  قضایی  دستگاه 
را می داند که »عمل  این گزاره شرعی  معنای 
است.« شرعی  حجت  عقال،  های  توصیه  به 

بر  آملی  جوادی  الله  آیت  که  ای  گزاره 
تصمیمات  برخی  قبل  ها  ماه  از  آن،  مبنای 
شده  یادآور  را  ورزی  سیاست  حوزه  در  اشتباه 
و ریشه آن را مدیران بی عرضه و عدم توجه به 
کردند.  عنوان  شعارگرایی  جای  به  عملگرایی 
بایستی  فعلی  شرایط  در  که  ورزی  سیاست 
حل  راه  یافتن  و  مسئله  درست  شناخت  به 
ریشه  که  سیاستی  شود.  منجر  عملی  و  واقعی 
عزت  را  اصلی  هدف  و  اقتصاد  در  را  مشکالت 
و آبروی مردم ببیند و در اجرای عملی آن گام 

بردارد.
آن  رئیس  و  سیزدهم  دولت  وزرای  آیا  اما 
تقلید  مراجع  توصیه  به  رئیسی  ابراهیم  یعنی 
ای  جاده  ابتدای  در  قدم  یا  کرد  خواهد  عمل 
روحانی در  و  نژاد  خواهد گذاشت که احمدی 

 ► است؟    آن  پایان 

»گویه« بررسی کرد:

دولت رئیسی به توصیه های دلسوزانه مراجع تقلید قم 
توجــه دارد؟

آیا ابراهیم رئیسی و اعضای دولتش به توصیه مراجع تقلید توجه دارند و گوش شنوایی برای شنیدن توصیه های 
مشفقانه وجود دارد یا خیر؟ آیت الله جوادی آملی در دوماه گذشته توصیه های متعدد و دلسوزانه ای به مسئوالن 
داشته اند که مخاطب غالب این توصیه ها، دولت رئیسی بوده است. ناظران سیاسی معتقدند بدنه دولت از رئیس 

جمهور حرف شنوی ندارد و دولت رئیسی اسیر روزمرگی شده است.
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عضو هیئت مدیره نظام مهندسی قم خبر داد:
جلوی ساخت و سازهای 

غیراصولی در قم را می گیریم 

با  نیز  قم  استان  در  گفت:  قم  مهندسی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
دهه های  در  اجرا  و  نظارت  طراحی،  عرصه های  در  مهندسان  حضور 
اخیر شاهد پیشرفت های مناسبی در عرصه ساخت و ساز بودیم؛ هر 
سازها  و  ساخت  که  هستیم  آن  شاهد  مناطق  از  برخی  در  که  چند 
دارد  که ضرورت  انجام می شود  مهندسی  موارد  گرفتن  نظر  در  بدون 
وقوع  از  قبل  مناسبی  برخوردهای  ناظر  مهندسان  گزارش  اساس  بر 
حوادث از سوی نهادهای مربوطه صورت گیرد و از ساخت و سازهای 

شود. جلوگیری  غیراصولی 
بم  زلزله  سالروز  به  اشاره  با  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  کریمی  مجید 
شده  نامگذاری  طبیعی  بالیای  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  روز  نام  به  که 
در  و  گرفته  قرار  زلزله  کمربند  روی  بر  ایران  کشور  داشت:  اظهار 
به  زیادی  مالی  و  جانی  آسیب های  زلزله،  وقوع  با  مختلف  سال های 

است. شده  وارد  کشور 
بزرگی  با  زمین لرزه ای  بم،  زلزله  داشت:  عنوان  دانشگاه  استاد 
از  نفر  هزار   ۳۴ حدود  در  که  داد  رخ   ۱۳۸۲ دی   ۵ در  ریشتر   ۶٫۶
در  حادثه  این  دادند،  دست  از  را  خود  جان  زلزله  این  در  هموطنان 
ناغان  زلزله های  مانند  قبل  سال های  زلزله های  تلخ  تجربه های  کنار 
و رودبار، ضرورت و اهمیت ساخت و ساز بر اساس مقررات و ضوابط 

می کند. یادآوری  کشور  در  را  مهندسی 
ساز  و  ساخت  حوزه  در  مهندسی  ضوابط  تدوین  داشت:  بیان  وی 
تا  شد  موجب  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  تصویب  و 
آمار  مقایسه  و  شود  نزدیک  دنیا  روز  ضوابط  به  نظارت ها  و  طراحی 
و  ورزقان  زلزله های  مانند  اخیر  زلزله های  در  مالی  و  جانی  تلفات 
سرپل ذهاب با زلزله هایی چون بوئین زهرا، رودبار و بم نشان دهنده 
پیشرفت  و  ساختمان ها  کیفیت  رفتن  باال  موعید  و  تلفات  کاهش 

است. ساختمان  صنعت 
قم،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیئت  عضو 
شاهد  ذهاب  سرپل  زده  زلزله  مناطق  از  بازدید  در  داشت:  عنوان 
کرده  رعایت  را  مهندسی  موارد  حداقل  که  ساختمان هایی  بودیم، 
از  و  بودند  ساز  مهندسی  که  ساختمان هایی  و  بوده  سرپا  بودند؛ 
خوبی  ساخت  کیفیت  مجموع  در  و  کردند  استفاده  استاندار  مصالح 

داشتند. را  خسارات  کمترین  داشتند 
و  ایمنی  به  توجه  موضوع  امروز  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  ابراز  است  شده  فرهنگ  جامعه  آحاد  بین  در  بنا  استحکام 
و  ساخت  عرصه  در  موجود  ضوابط  و  ساختمان  ملی  مقررات  رعایت 
ساز نه تنها موجب حفظ جان افراد در وقوع حوادث و بالیای طبیعی 
نیز  ملی  سرمایه های  حفظ  به  امر  این  بلکه  می شود؛  زلزله  همانند 
دارایی های هر  مهمترین  از جمله  که ساختمان ها  کمک می کند چرا 

می رود. شمار  به  آن  مردمان  و  کشور 
مهندسان  حضور  با  نیز  قم  استان  در  داشت:  عنوان  کریمی 
شاهد  اخیر  دهه های  در  اجرا  و  نظارت  طراحی،  عرصه های  در 
که  چند  هر  بودیم؛  ساز  و  ساخت  عرصه  در  مناسبی  پیشرفت های 
در  بدون  سازها  و  ساخت  که  هستیم  آن  شاهد  مناطق  از  برخی  در 
بر اساس  انجام می شود که ضرورت دارد  نظر گرفتن موارد مهندسی 
از  از وقوع حوادث  ناظر برخوردهای مناسبی قبل  گزارش مهندسان 
سوی نهادهای مربوطه صورت گیرد و از ساخت و سازهای غیراصولی 

شود. جلوگیری 
قم،،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیئت  عضو 
به  آن  از  و  برشمرد  مهم  را  ساز  و  ساخت  عرصه  در  ذیصالح  مجری 
یاد کرد  استان در حوزه صنعت ساختمان  از چالش های  یکی  عنوان 
ذیصالح  مجری  موضوع  اجرای  زمینه  در  قم  استان  داشت:  ابراز  و 
تمامی  که  برویم  سمتی  به  باید  حوزه  این  در  که  برداشته  قدم هایی 
ساخت و سازها با حضور افراد دارای صالحیت صورت گیرد و از ورود 

شود. جلوگیری  ندارند  تخصصی  زمینه  این  در  که  افرادی 

تقدیر از اقدامات شهرداری قم 
در حوزه مدیریت بحران

با  مقابله  برای  قم گفت:  استانداری  و شوراهای  امور شهری  مدیرکل 
شهرداری  و  شده  به روزرسانی  ادوات  و  تجهیزات  طبیعی  مخاطرات 

است. کامل  آمادگی  در  و  داده  انجام  حوزه  این  در  خوبی  اقدامات 
بارندگی های  آغاز  به  توجه  با  شهرنیوز،   با  گفتگو  در  ملکی  ابراهیم 
توجه  با  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  شهر  کامل  آماده باش  از  فصلی 
به  نسبت  بیشتری  آمادگی  در  امسال  قم  شهر  غافلگیری،  اصل  به 
عملیات  مانور  در  خوبی  هماهنگی های  و  بوده  گذشته  سال های 
خدمات  دستگاه های  سایر  با  گذشته  هفته  در  شهرداری  زمستان 

شد. انجام  رسان 
وی داشتن نگاه پیشگیرانه را مطرح و افزود: برای مقابله با مخاطرات 
و  شده  به روزرسانی  شهری  خدمات  ادوات  و  تجهیزات  طبیعی، 
شهرداری اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده و در آمادگی کامل 

است.
امروز  کرد:  تصریح  قم  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
با  باید  اما  دارد،  قرار  خوبی  شرایط  در  قم  شهرداری  و  شهر  آمادگی 
بحران های  مدیریت  در  مردم  مشارکت  برای  جامع  برنامه ریزی های 
مالی  خسارت های  مردم نهاد  انجمن های  و  سمن ها  قالب  در  طبیعی 

برسانیم. حداقل  به  را  جانی  و 
و  خواند  قابل توجه  را  بحران ها  مدیریت  در  قم  شهرداری  نقش  وی 
قم  شهرداری  در  بحران  مدیریت  حوزه  در  خوبی  کارهای  کرد:  بیان 
بارندگی های  خصوص  در  نگرانی  و  است  قابل تقدیر  که  انجام شده 

ندارد. وجود  چالش ها  رفع  و  فصلی 

خبـر

قم  استان  شهبازی:  اصغر       ◄
زائران  آمد و شد  و  به واسطه مهاجرپذیری 
و  زیرساختی  مشکالت  برخی  با  همواره 
برگزاری  ایام  در  که  بوده  روبه رو  خدماتی 
این  مذهبی  و  ملی  شاخص  مناسبت های 
که  است  ملموس  کامل  طور  به  موضوع 
شیرین  و  سالم  آب  تامین  میان  این  در 
مسئوالن  اصلی  دغدغه های  جزو  همیشه 

است. استان  این 
زیرزمینی  و  سطحی  آب های  کیفیت 
اقلیم  جغرافیایی،  موقعیت  خاطر  به  قم 
پایینی  کیفیت  از  نمکین  خاک  و  خشک 
غلظت  به نحوی که  است،  برخوردار 
شوری آب قم در کمتر شهری وجود دارد 
کاهش  خاطر  به  گذشته  های  سال  در  و 
بارندگی و تداوم خشکسالی و تنش آبی و 
زیرزمینی،  منابع  از  حد  از  بیش  برداشت 
افت  بشدت  نیز  آب شور  همین  کیفیت 
به  امسال  تابستان  پیدا کرده است که در 
از سرشاخه های  قم  خاطر کاهش سهمیه 
چاه های  از  برداشت  افزایش  و  دز  رود 
بومی، بیش از هر زمان دیگری کام مردم 

است. شده  تلخ  استان 
ساالنه  استان،  مسووالن  گفته  به 
ذخایر  از  مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ حدود 
عالوه  و  می شود  برداشت  استان  آبی 
از  نیز  مترمکعب  میلیون   ۱۳۰ آن  بر 
اختصاص  قم  به  دز  رود  سرشاخه های 

. بد می یا
نیز  قم  در  فاضالب  آب،  بر  عالوه 
به نحوی که  دارد  نگران کننده ای  وضعیت 
فاضالب  شبکه  توسعه  میانگین  هم اکنون 
در  این  است  درصد   ۴۲ حدود  قم 
کالن شهرهای  رقم  این  که  است  حالی 
است،  درصد   ۶۸ بر  افزون  کشور  دیگر 
شبکه  توسعه  ازنظر  قم  به عبارت دیگر 
کشوری  متوسط  از  سال   ۹ فاضالب 
 ۹۲ عقب تر بوده و توسعه آن معادل سال 
قانون  طبق  است،  کشور  بزرگ  شهرهای 
شبکه  توسعه  متوسط  نیرو  وزارت  افق  و 
 ۱۴۰۰ سال  در  کالن شهرها  در  فاضالب 

می کرد. عبور  درصد   ۷۲ مرز  از  باید 
برای  استانی،  مسووالن  ارزیابی  طبق 
به  قم  استان  در  فاضالب  وضعیت  اینکه 
و  یکهزار  باید  برسد  پایدار  شرایط  یک 
شود  احداث  جدید  شبکه  کیلومتر   ۴۵
جمعیت  به  خدمات رسانی  ظرفیت  تا 

باشد. داشته  را  استان  کنونی 
و  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با 
تامین  به  دولت  ویژه  اهتمام  و  توجه 
جامع  طرح های  اجرای  و  آب  پایدار 
محروم  مناطق  و  شهرها  به  آب رسانی 
بهبود  به  نسبت  امید  بارقه  کشور، 
به  تازه ای  جان  قم  آبی  تنش  وضعیت 
هم اکنون  که  به گونه ای  است  گرفته  خود 
آب رسانی  طرح  ده ها  اجرای  بر  عالوه 
استان،  تابعه  بخش های  و  روستاها  در 
برای  نیز  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 
که  اختصاص یافته  فاضالب  شبکه  توسعه 
سالهای  طی  را  استان  شرایط  می تواند 

ببخشد. بهبود  آتی، 
روستای   ۱۵ به  آب رسانی  پروژه 

قمرود محروم  بخش 
قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با  ایرنا  با  گفتگو  در  خصوص  همین  در 
حوزه  در  قابل مالحظه  اقدامات  به  اشاره 
آب و فاضالب در داخل شهر و بخش های 
به واسطه اجرای یکی  بیان داشت:  تابعه، 
بخش  روستای   ۱۵ به  پروژه ها  این  از 
باکیفیت  آب  قم  مرکزی  بخش  در  قمرود 

است. منتقل شده  سالم  و 
اینکه  به  اشاره  با  بختیاری  حسن 
محروم  مناطق  جزو  قم  مرکزی  بخش 
برای  شد:  یادآور  می رود،  بشمار  استان 
محروم  روستای   ۱۵ این  به  آب  انتقال 
تومان  میلیارد   ۶ بر  افزون  مرکزی  بخش 

است. شده  هزینه 
اعتبارات  محل  از  اینکه  بابیان  وی 
قم،  به  جمهور  رییس  سفر  گذشته  سال 
بخش  به  قم  از  شرب  آب  انتقال  خط 
گفت:  است،  اجرا  دست  در  نیز  قنوات 
بالغ بر  بااعتباری  هم اکنون  طرح  این 
پیشرفت  درصد   ۹۵ تومان،  میلیارد   ۴۵

دارد. فیزیکی 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
دو  این  اجرای  با  داشت:  ابراز  قم 
قمرود  روستای   ۱۵ به  طرح»آب رسانی 
بخش  قنوات«،  بخش  انتقال  خط  و 
و  آب  کمبود  مشکالت  از  عمده ای 
و  سالم  آب  به  دسترسی  همچنین 

شود. برطرف  اطمینان بخش 
۲۶۴ میلیارد تومان طرح در  اجرای 

استان آبفای  حوزه 
با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
طرح های  اجرای  پرسرعت  روند  بر  تاکید 
حوزه آبفا، خاطرنشان ساخت: از ابتدای 
تومان  میلیارد   ۲۶۴ بر  افزون  جاری  سال 
دارایی  تملک  اعتبارات  محل  از  طرح 

است. شده  هزینه 
تمام  در  اینکه  بابیان  بختیاری 

آب رسانی  پروژه های  استان  بخش های 
گفت:  است،  اجراشده  امسال  ابتدای  از 
از  محرومیت زدایی  و  روستاها  به  توجه 
دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای  از  آن ها 
خود  به  خوبی  سرعت  و  جهش  سیزدهم 

است. گرفته 
بختیاری با اشاره به بخشی از اقدامات 
و فاضالب در شهرستان کهک،  حوزه آب 
شهرستان  این  در  قم  آبفای  تمرکز  گفت: 
و  بوده  توسعه مخازن ذخیره  و  احداث  بر 
روستاهای  در  آب  مخزن  چهار  هم اکنون 

این بخش در حال احداث است.
این مخازن  اینکه ظرفیت  بابیان  با  وی 
بود،  خواهد  مترمکعب  هزار  تا   ۵۰۰ بین 
طرح های  قالب  در  پروژه  این  افزود: 
که  است  انجام  حال  در  محرومیت زدایی 
با بهره برداری از آن ها تا پایان سالجاری، 
آب  ذخیره  و  تامین  از  زیادی  بخش 
برطرف  گرما  فصول  در  مردم  مصرفی 

. د می شو
شبکه های  اصالح  از  بختیاری 
به عنوان  استان  روستاهای  در  آب رسانی 
استانی  شاخص  طرح های  از  دیگر  یکی 
این  اصالح  با  داشت:  اظهار  و  یادکرد 
تامین  در  بیشتر  پایداری  ضمن  شبکه ها 
آب، از هدر رفت و انحراف آب تخصیصی 
این  اعتبارات  می آید؛  عمل  به  جلوگیری 
تامین  دارایی  تملک  منابع  محل  از  طرح 

است. شده 
مترمکعبی  هزار   ۲۰ مخزن  احداث 

در قم
احداث  به  اشاره  با  همچنین  وی 
قم،  شهر  در  مترمکعبی  ۲۰هزار  مخزن 
راستای  در  مخزن  این  کرد:  تصریح 
پایداری تامین آب شرب شهر قم از محل 
اعتبارات تنش آبی در حال احداث است 
آن  برای  تومان  میلیارد   ۷۰ بر  افزون  که 

است. گرفته شده  نظر  در 
قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مخزن  این  درصدی   ۲۰ فیزیکی  پیشرفت 
پیش بینی  گفت:  و  قرارداد  مورداشاره  را 
اواسط  در  مهم  مخزن  این  می شود 
فاز  وارد  رسمی  به صورت   ۱۴۰۲ سال 

شود. بهره برداری 
از  بهره برداری  شد:  یادآور  بختیاری 
نقش  آن  قابل توجه  ظرفیت  با  مخزن  این 
آب  مصرف  و  تامین  پایداری  در  بسزایی 

داشت. خواهد  قم  شهر  در 
تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ اختصاص 

قم شهری  فاضالب  توسعه  برای 
سال  سفر  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
حوزه  در  قم  به  جمهور  رییس  گذشته 
از  یکی  ساخت:  خاطرنشان  فاضالب، 
اختصاص  سفر  این  مصوبات  مهم ترین 
شبکه  توسعه  برای  تومان  میلیارد  یکهزار 

است. بوده  قم  فاضالب 
قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خط  احداث  برای  اعتبار  این  شد:  یادآور 
قالب  در  قم  شهر  تصفیه خانه  و  انتقال 

شد. خواهد  هزینه  سه ساله  پروژه  یک 
قریب الوقوع  آغاز  بر  تاکید  با  بختیاری 
گفت:  کالن،  طرح  این  اجرایی  عملیات 
فاضالب  جمع آوری  آن  کامل  اجرای  با 
بسیار  روند  آن  از  ثانویه  استفاده های  و 
عالوه  و  بگیرد  خود  به  می تواند  مطلوبی 
توسعه  در  شهر  کنونی  مشکالت  آن  بر 

ببخشد. بهبود  را  فاضالب  شبکه  اندک 
بدون  داشت:  بیان  همچنین  وی 
امکان  عمال  قم  در  فاضالب  شبکه  توسعه 
طرح های  در  مردم  اسکان  و  احداث 
و  می شود  غیرممکن  مسکن  ملی  نهضت 
به  زودتر  این طرح ها هر چه  تا  است  الزم 

برسد. مقصود  سرمنزل 
قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

همکاری  توافقنامه  به  اشاره  با  همچنین 
شرکت  و  دستجرد  شهر  شهرداری  بین 
اجرای  با  گفت:  استان،  فاضالب  و  آب 
شهر  اولین  دستجرد  شهر  توافقنامه  این 
خواهد  کشور  کوچک  شهرهای  بین  در 
شبکه  به  صددرصدی  دسترسی  که  بود 

شد. خواهد  ایجاد  آن  در  فاضالب 

خاطر  به  قم  اینکه  بابیان  بختیاری 
ذاتی  به صورت  خود  اقلیمی  شرایط 
بیان  دارد،  قرار  آبی  تنش  وضعیت  در 
امسال  آبی  فصل  طی  قم  حالی  در  کرد: 
از  استان  این  که  نداشته  خوبی  شرایط 
و  خشکسالی  با  نیز  گذشته  سال  چند 

است. روبه رو  بارندگی  کاهش 
با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

سطحی  آب های  حجم  کاهش  بر  تاکید 
چنین  در  گفت:  استان،  زیرزمینی  و 
و کنترل مصرف آب  بهینه  شرایط مصرف 
مشترکین  و  مردم  جدی  موردتوجه  باید 

. شد با
گذشته  ماه  هشت  در  گفت:  بختیاری 
آب  مترمکعب  میلیون   ۱۰۴ از  بیش 
خانگی،  بخش  مجموعه  در  و  تامین 
است. مصرف شده  کشاورزی  و  صنعتی 

از  برخی  به  اشاره  با  بختیاری 
قم  آبفای  حوزه  در  اجراشده  پروژه های 
احداث  داشت:  بیان  اخیر  ماه های  طی 
دستجرد  شهر  مترمکعبی   ۵۰۰ مخزن 
آب رسانی  شبکه  توسعه  و  اصالح  و 
و  سلفچگان  جعفریه،  قنوات،  شهرهای 
کهک،  آب رسانی  شبکه  اصالح  کهک، 
خط انتقال مجتمع قمرود، مخزن ۱۰۰۰ 
روستای  انتقال  خط  و  قمرود  مترمکعبی 
روستای  آب رسانی  شبکه  اصالح  تیره، 
فردو،  روستای  قنات  الیروبی  خرم آباد، 
چشمه  روستای  چشمه  الیروبی  بهسازی 
شور، اصالح خط انتقال روستای ابرجس 
دهیاری  فاقد  روستاهای  شبکه  اصالح  و 
سفلچگان،  و  جعفرآباد  خلجستان،  بخش 
خط  سربندهای  نشتی  رفع  و  اصالح 
دو  حفر  و  جابه جایی  خرداد،   ۱۵ انتقال 
چاه  یک  حفر  و  جابه جایی  جدید،  چاه 
حلقه   ۴ بهسازی  و  شهر  داخل  در  جدید 
چاه قدیمی را از اقدامات اخیر آبفای قم 

یادکرد.
آب  ذخیره  بتنی  مخزن   ۲ احداث 

دستجرد شهر  در 
با  گفتگو  در  نیز  خلجستان  بخشدار 
رشته   ۱۳۴ بودن  فعال  به  اشاره  با  ایرنا 
ابتدای  کرد:از  بیان  بخش،  این  در  قنات 
دستور  در  قنات   ۲۶ الیروبی  جاری  سال 
الیروبی۱۱  ازاین بین  که  قرارگرفته  کار 

است. رسیده  پایان  به  قنات 
دست  در  به  اشاره  با  بافرانی  حسن 
دیگر،  قنات   ۱۵ الیروبی  بودن  اقدام 
برای  تومان  میلیارد   ۴ حدود  شد:  یادآور 
قنوات  این  اشکاالت  رفع  و  بهسازی 

است. شده  هزینه 

احداث  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  وی 
استخر  گفت:  نیز  عمومی  استخر   ۲
استخرهای  شمار  در  که  آمره  روستای 
رفت  هدر  از  می شود  محسوب  کشوری 
عمل  به  جلوگیری  بخش  این  در  کامل 
مشابهی  استخر  همچنین  آورد،  خواهد 
نیز در روستای احمدآباد در حال احداث 

. ست ا
به  اشاره  با  خلجستان  بخش  بخشدار 
از  کرد:  تصریح  قطره ای،  آبیاری  توسعه 
از اراضی  ۲۰ هکتار  ابتدای سالجاری در 
آبیاری  بخش  این  باغی  و  کشاورزی 
صدور  احداث  برای  و  اجراشده  قطره ای 
تشکیل شده  پرونده   ۶۴ نیز  استخر  پروانه 

است.

وی وضعیت چاه های بخش خلجستان 
مجوز  گفت:  و  قرارداد  مورداشاره  را 
بخش  این  روستاهای  در  چاه   ۲ حفر 
مترمربع  هزاران  همزمان  و  گرفته شده 
سالجاری  ابتدای  از  نیز  شبکه  اصالح 

است. انجام گرفته 
از  بهره برداری  به  اشاره  با  بافرانی 
دستجرد،  شهر  مترمکعبی   ۵۰۰ مخزن 
هزار   ۲ دیگر  بتنی  مخزن  شد:  یادآور 
باالیی  پیشرفت  از  نیز  مترمکعبی 
به  امسال  پایان  تا  و  است  برخوردار 

می رسد. بهره برداری 
وی اظهار داشت: برای احداث مخزن 
دستجرد  شهر  مترمکعبی   ۵۰۰ بتنی 
هزار   ۲ مخزن  برای  و  تومان  میلیارد   ۳.۵
هزینه  تومان  میلیارد   ۶.۵ نیز  مترمکعبی 

می شود.
بافرانی با اشاره به اصالح چهار هزار و 
۸۰۰ مترمربع از نهرهای کشاورزی بخش 
سالجاری  کرد:طی  تاکید  خلجستان، 
روبه رو  آبی  تنش  با  بخش  این  روستاهای 
این  روستاهای  از  هیچکدام  و  نبوده 
نمی شوند. آب رسانی  تانکر  توسط  بخش 
از  آب  انتقال  طرح  به  اشاره  با  وی 
بیان  نیز  خلجستان  بخش  به  سرشاخه ها 
مترمکعب  یک میلیون  ساالنه  داشت: 
و  اختصاص یافته  بخش  این  به  سهمیه 
تا  و  سنجگان  روستای  تا  آن  انتقال  خط 
خلجستان  بخش  کیلومتری   ۲۳ فاصله 
اعتباری  امسال  ولی  شده  آماده سازی 

است. نشده  داده  تخصیص  آن  برای 
طرح  تومان  میلیارد   ۸۰ اجرای 

کهک شهرستان  در  آب رسانی 
در  نیز  کهک  مرکزی  بخش  بخشدار 
پروژه های  به  اشاره  با  ایرنا،  با  گفتگو 
مرکزی  بخش  در  فاضالب  و  آب  حوزه 
مخزن  احداث  گفت:  کهک،  شهرستان 
برای  مترمکعبی  هزار  دو  ذخیره سازی 
برنامه های  از  لنگرود  و  خورآباد  روستای 
بخش  این  فاضالب  و  آب  حوزه  مهم 

. ست ا
احداث  کرد:  خاطرنشان  تاری  علی 
در  مترمکعبی  هزار  ذخیره سازی  مخزن 
است  طرح هایی  از  نیز  ورجان  روستای 
و  استانی  مسووالن  کار  دستور  در  که 

است. قرارگرفته  محلی 
ایستگاه   ۲ احداث  داشت:  اظهار  وی 
مترمکعبی  هزار  مخزن  یک  و  پمپاژ 
روستا  هشتاد  آب  انتقال  طرح  به  مربوط 
حدود  لوله کشی  همراه  به  کرمجگان  به 
در  نیز  مربوطه  انتقال  خط  کیلومتر   ۱۰

است. انجام  حال 
در  پروژه های  اعتبار  شد:  یادآور  تاری 
حدود  کهک  شهرستان  کل  اقدام  دست 
بخش  که  است  تومان  میلیارد  هشتاد 
کهک  مرکزی  بخش  پروژه های  آن  عمده 

. شد می با
اجرای طرح آب رسانی به روستاهای 

قم با همکاری دولت
سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
طرح  گفت:  ایرنا،  با  گفتگو  در  نیز  قم 
آبی  تنش  دارای  روستاهای  به  آب رسانی 
در قم با همکاری دولت سیزدهم در حال 
به  آب رسانی  آن  از  نمونه ای  که  اجراست 
بااعتباری  کهک  شهرستان  روستای   ۱۲
تا  که  است  تومان  میلیارد   ۶۸ حدود 
بهره برداری  به  آینده  یک سال   از  کمتر 

. می رسد
ایران دوست  علی رضا  پاسدار  سرهنگ 

ایجاد  رابطه  همین  در  داشت:  بیان 
بیدهند،  سلفچگان،  در  آب  مخزن 
ایجاد  و  سنجگان  و  وشنوه  ورجان، 
بیدهند،  و  کرمجگان  بین  لوله  خطوط 
روستای  آب  شبکه  از  کیلومتر   ۶ اصالح 
لوله اصلی روستای  ایجاد خطوط  و  خاوه 
کار  دستور  در  مخزن  تا  چاه  از  تیره 
قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان 

. ست ا
از  آب رسانی  این که  به  اشاره  با  وی 
در  سازندگی  بسیج  اولویت های  مهم ترین 
بر  عالوه  داد:  ادامه  است،  کنونی  دوره 
کهک  شهرستان  روستاهای  به  آب رسانی 
۱۳ روستای بخش مرکزی قم نیز  استان، 
آب رسانی  طرح های  اجرای  جریان  در 
بهداشتی  و  آب سالم  به  سازندگی  بسیج 
خواهند  پیدا  دسترسی  پایدار  به صورت 

کرد.
عامل  مهم ترین  آب رسانی  افزود:  وی 
پایداری روستاهای  و  برای حفظ جمعیت 
شکل گیری  موجب  و  است  استان 
این  در  سازنده  اقتصادی  فعالیت های 
با  دلیل  همین  به  می شود،  نیز  مناطق 
به  بخشیدن  سرعت  دنبال  به  توان  تمام 
مناطق  در  قابل اجرا  آب رسانی  طرح های 

هستیم. استان  مختلف 
اجرای  در  گفت:  ایران دوست 
روستایی  مناطق  به  آب رسانی  طرح های 
نیروهای  قم،   استان  آبی  تنش  دارای 
در  بسیار  مهارت  دارای  و  متخصص 
طرح ها  این  و  دارند  مشارکت  حوزه  این 
باهدف رفع نگرانی در خصوص دسترسی 
مناطق  در  بهداشتی  و  سالم  آب  به  مردم 

می شود. اجرا  موردنظر 
اجرای  در  داریم  تالش  افزود:  وی 
روستایی  مناطق  به  آب رسانی  طرح های 
استفاده  تجهیزات  بهترین  از  قم  استان 
طرح  از  استفاده  مفید  عمر  تا  کنیم 
تا  مردم  و  یابد  قابل مالحظه ای  افزایش 
سالم  آب  به  دسترسی  از  سال  سالیان 
نگرانی  هیچ  موردنیازشان  بهداشتی  و 

باشند. نداشته 
زمینه  در  قم  شد:  یادآور  ایران دوست 
محرومیت زدایی  و  جهادی  فعالیت های 
سطح  در  پیشگام  استان های  ازجمله 
بیش از  حال  حاضر  در  و  است  کشور 
گروه   ۳۵۰ قالب  در  جهادگر  هشت هزار 
موردنظر  طرح های  در  فعال  جهادی 
می کنند. فعالیت  استان  سازندگی  بسیج 
ذات  خاطر  به  آب  مشکل  هرترتیب  به 
خواهد  آن  گریبانگیر  قم  خشک  و  گرم 
سطح  کاهش  با  نیز  هم اکنون  و  ماند 
پدیده  بیابان،  توسعه  زیرزمینی،  آب های 
کاهش  زمین،  فرونشست  گردوغبار، 
اثرات  خاک  فرسایش  و  آب  کیفیت 
دراین بین  که  شده  ملموس  کامال  آن 
نزول  کاهش  و  ادواری  های  خشکسالی 
زده  دامن  آن  برشدت  نیز  آسمانی  برکات 

. ست ا
تردد  و  مهاجرپذیری  دیگر  طرف  از 
بی ضابطه  گاه  استقرار  کنار  در  قم  زائران 
واحدهای  از  انبوهی  کارشناسی  بدون  و 
شده  سبب  نیز  آالینده  و  بر  پرآب  صنعتی 
طبیعی  عرضه  بر  آب  تقاضای  عمل  در  تا 
مشکالت  این  همه  که  بگیرد  پیشی  آن 
ساختاری  مشکالت  از  بسیاری  کنار  در 
گذشتگان،  از  مانده  ارث  به  مدیریتی  و 
جلوگیری  و  بهینه  استفاده  جز  راهی 
عموم  و  نگذاشته  باقی  آن  رفت  هدر  از 
و  طرح ها  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
پایدار  تامین  مساله  در  دولت  اقدامات 
بر  عالوه  که  بود  خواهد  موثر  زمانی  آب 
از  جلوگیری  در  عمومی  فرهنگ سازی 
بخش،  وزندگی  حیاتی  ماده  این  اسراف 
آن  ملزومات  و  تجهیزات  زیرساخت ها، 
تنش  با شرایط دشوار  متناسب  و  بروز  نیز 

 ► باشد.    آبی 

●  گام بلند دولت برای تامین آب پایدار قم با اجرای طرح جامع آب رسانی   ●
استان قم به واسطه موقعیت اقلیمی خود همواره در معرض تنش آبی قرار داشته است و سالهاست با این مشکل دیرینه دست وپنجه نرم می کند، امید می رود با اجرای طرح جامع 

آب رسانی توسط دولت روح تازه ای در نفس خشک و زمین تشنه این استان دمیده شود.



کاربردی  علمی  دانشگاه های  ساختار       ◄
و  علمی  نظام  ساختارهای  جدیدترین  از  یکی 
را  این دانشگاه کار خود  آموزشی کشور است. 
کشور  در  شهر  و  رشته  چند  در   ۱۳۷۳ سال  از 
در  آن  گسترش  شاهد  رفته رفته  که  کرد  آغاز 
جایی که  تا  بودیم.  کشور  شهرهای  تمامی 
علمی  آموزشی  مرکز  هزار  از  بیش  اکنون 
در  مهارتی  مختلف  رشته های  در  کاربردی 

است. فعال  کشور  سراسر 
شناخت  اساس  بر  آموزشی  مرکز  این 
هدف  با  و  دانشجویان؛  مهارتی  خألهای 
بخش های  شاغلین  مهارت  سطح  افزایش 
مهارت های  افزایش  و  اقتصادی  مختلف 
که  آموزشی  مراکز  دانش آموختگان  حرفه ای 
شد.  راه اندازی  بودند،  اجرایی  تجربه  فاقد 
می رسد  نظر  به  که  کاربردی  و  مهم  هدفی 
احساس  زمانی  هر  از  بیش  جامعه  در  آن  نیاز 

. د می شو
مراکز  بودن  دارا  بر  عالوه  نیز  قم  کالن شهر 
حاضر  حال  در  متعدد،  آموزشی  و  علمی 
محوریت  با  کاربردی  علمی  مرکز  هفت  میزبان 
دانشگاه  که  است  متفاوت  علمی  رویکرد  و 
آن هاست. از  یکی  شهرداری  کاربردی  علمی 
دیوار  به  دیوار  همسایه  که  دانشگاهی 
است.  کارگر  بلوار  در  شهر  شورای  ساختمان 
سالن های  دیوار  که  طبقه  دو  ساختمانی 
است  پر  کشور  دانشگاه های  همه  مثل  آن 
فراخوان های  و  دانشجویی  اطالعیه های  از 
فعالیت های  از  المان هایی  البته  و  علمی 
دارند  بنا  که  نوآورانه،  ایده های  و  دانشجویان 

برسانند. عمل  به  را  آن ها 

بود  خوبی  فرصت  فناوری  و  پژوهش  هفته 
مهدی  آقای  بزنیم.  دانشگاه  این  به  سری  تا 
کاربردی  علمی  دانشگاه  رئیس  عاطفی 
پژوهشگر  به عنوان  او  خود  که  قم  شهرداری 
شد،  انتخاب   ۱۳۹۹ سال  در  شهرداری  برتر 
در  را  ما  تا  بود  دانشگاه  این  در  ما  میزبان 
آموزشی  این مرکز  اقدامات  و  جریان فعالیت ها 

دهد. قرار 

کاربردی  علمی  دانشگاه  او  گفته  به 
 ۱۳۸۲ سال  از  را  خود  کار  قم  شهرداری 
دانشجو   ۵۳۰ حاضر  حال  در  و  کرده  آغاز 
در ۱۳ رشته تحصیلی مختلف در دو مقطع 
به  مشغول  آن  در  کارشناسی  و  کاردانی 

هستند. تحصیل  

این  فارغ التحصیالن  تعداد  عاطفی 
 ۳۱۰۰ تاکنون  تأسیس  ابتدای  از  را  دانشگاه 
علمی  دانشگاه  گفت:  و  کرد  عنوان  دانشجو 
رشته  سه  با  را  خود  کار  شهرداری  کاربردی 
از  نرم افزار  طراحی  و  معماری  که  تحصیلی 
رشته   ۲۸ تاکنون  و  کرد  آغاز  بود  آن ها  جمله 
که  شده  تدریس  دانشگاه  این  در  متنوع 
منابع  مدیریت  و  حقوق  گردشگری،  رشته های 
این  پرطرفدار  رشته های  جمله  از  انسانی 

است. دانشگاه 
بر  قم  شهرداری  کاربردی  علمی  مرکز  مدیر 
ضرورت حمایت از ایده های نوآورانه و خالقانه 
فلسفه  و  دارد  تأکید  تا  استارتاپ  و  دانشجویان 
راستا  همین  در  را  دانشگاه  این  وجودی 

می داند.

در  حمایت شده  ایده های  و  طرح ها  به  وی 
تفاهم نامه های  امضای  همچنین  و  دانشگاه 
سازمان ها  با  پژوهشی  و  آموزشی  همکاری 
اشاره  خصوص  این  در  مختلف  ارگان های  و 
محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  گفت:  و  کرد 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  استان، 

فضای  و  پارک ها  سازمان های  صنایع دستی،  و 
پسماند،  مدیریت  تره بار،  و  میادین  سبز، 
از  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
جمله سازمان هایی بوده اند که تاکنون با آن ها 
همکاری های  خصوص  در  تفاهم نامه هایی 

است. شده  امضا  آموزشی 
عاطفی گفت: تعداد ۶۰ تفاهم نامه آموزشی 
و  شده  منعقد  استان  نهادهای  و  سازمان ها  با 
شهری،  گردشگری  تخصصی  سمینار  برگزاری 

چالش ها  بررسی  ایده پردازی  رویداد  برگزاری 
و  زباله گردی  از  پیشگیری  راهکارهای  و 
افق ها  استارتاپی  رویداد  برگزاری  برنامه ریزی 
از جمله  توسعه گردشگری  در  نو  و فرصت های 
اقداماتی است که از یک سال پیش تاکنون در 

است. گرفته  صورت  دانشگاه  این 

رشته  کردن  اضافه  از  خصوص  این  در  او 
در  زینتی  گیاه  و  گل  گرایش  باغبانی،  فناوری 
مقطع کاردانی و مهندسی فناوری باغبانی، در 
کاربردی  علمی  دانشگاه  در  کارشناسی  مقطع 
بنابر  رشته ها  این  گفت:  و  داد  خبر  شهرداری 
فضای  و  پارک ها  سازمان  نیاز  اعالم  و  پیشنهاد 
دانشگاه  رشته های  به  قم،  شهرداری  سبز 
سازمان  آن  اساس  بر  که  شد  خواهد  اضافه 
جزئیات  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 

ما  به  را  نیاز  مورد  امکانات  و  فضا  تجهیزات، 
الزم  بسترسازی های  ایجاد  با  ما  و  کرد  اعالم 
دانشجو  پذیرش  رشته  این  در   ۱۴۰۱ بهمن  از 

داشت. خواهیم 

ایده  با  گشت”  “های  استارتاپی  شرکت 
که  پرانگیزه ای  جوان  طراحی  و  پردازی 
است،  الکترونیک  رشته  فارغ التحصیل 
مجموعه هایی  این  از  یکی  و  گرفته  شکل 
است که با حمایت دانشگاه علمی کاربردی 
است. برده  پیش  را  خود  کار  قم  شهرداری 

طبقه  سالن  به  ورود  محض  به  که  شرکتی 
کارش  دفتر  و  آن  معرفی  بنر  دانشگاه،  اول 

می کند. خودنمایی 
این  طراح  و  پرداز  ایده  حسنی  مجید 
و  تأسیس  بودجه  که  آنجایی  از  گفت:  شرکت 
استارتاپی  رویداد  نداشتم، در  را  آن  راه اندازی 
قم  شهرداری  کاربردی  علمی  دانشگاه  که 
نظر  با  و  یافتم  حضور  کرد  برگزار   ۹۹ سال  در 
را  الزم  امتیازهای  توانستم  داوران  هیئت 
آن  از  و  آورم  دست  به  ایده ام  از  حمایت  برای 
علمی  دانشگاه  در  را  خود  دفتر  تاکنون  روز 

کنم. مستقر  کاربردی 
مشغول  مصاحبه  هنگام  در  که  او 
نمایشگاه  در  خود  غرفه  آماده سازی 
قم  بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای 
اکنون  که  خود  ایده  و  طرح  خصوص  در  بود 
صنعت  گفت:  است  رسیده  عمل  مرحله  به 
و  دارد  گسترده ای  شاخه های  گردشگری 
تجهیزات  و  ابزار  که  شاخه ها  سایر  برخالف 

این  در  دارند،  اساسی  نقشی  آن ها  پیشبرد  در 
هستند.  تعیین کننده  افراد  و  انسان ها  صنعت 
طراحی  را  سامانه ای  تا  کردم  تالش  رو  ازاین 
کنم که فرایند سفر و جستجوی راهنمای تور و 
مسافران  برای  گشت وگذار  برای  مناسب  مکان 

کند. راحت تر  را 
رستوران،  مثل  گزینه هایی  حسنی  آقای 
نیاز،  مورد  زمان  شهر،  هر  گردشگری  جاذبه 
و  ایمن  سفر  یک  به  که  مواردی  سایر  و  اقامت 
نظر  را در سامانه خود در  راحت کمک می کند 
راهنمای  حتی  یا  و  مسافران  می گوید  و  گرفته 
به  مراجعه  با  می توانند  گردشگری  تورهای 
هوش  این  امکانات  از   higasht.ir سایت 

کنند. استفاده  مصنوعی 

کاربردی  علمی  دانشگاه  نام  از  آنچه 
این  است  مشخص  آن  وجودی  فلسفه  و 
قدم  تا  دارد  تالش  دانشگاه  این  که  است 
از  را  دانش  و  علم  که  بگذارد  مسیری  در 
عرصه ها  به  پژوهشکده ها  و  کتابخانه ها 
بکشاند.  عملی  و  اجرایی  میدان های  و 
اما  می رسد  دشوار  نظر  به  که  رسالتی 
تبدیل  عرصه  در  را  امیدواری  چراغ های 

می دارد. نگه  روشن  عمل  به  ایده 

دانشگاه  مثل  دانشگاه هایی  طرفی  از 
زمینه  این  در  که  شهرداری  کاربردی  علمی 
به عنوان  می توانند  هم  کرده اند  عمل  موفق 
آموزشی  مراکز  سایر  برای  راهنما  و  الگو  یک 
همیشه  از  هموارتر  مسیر  این  تا  کنند  عمل 

 ► شود.   طی 

فیدار  نانو  شرکت  هیئت مدیره  رئیس      ◄
تولید  زمینه  در  کرد:  عنوان  پارس  نیکان 
محصوالت  و  غذایی  مواد  هوشمند  بسته بندی 
کنترل  و  ماندگاری  افزایش  هدف  با  کشاورزی 
تولید  زمینه  در  همچنین  و  ویتامین ها  افت 
مصارف  برای  باکتریال  آنتی  افزودنی های 
برای  و  پلیمر  صنایع  بسته بندی،  صنایع 
پوشش های گلخانه که عالوه بر ایجاد خاصیت 
داخل  از  رطوبت  خروج  به  باکتریالی  آنتی 

داریم. فعالیت  می کند  کمک  ها  گلخانه 
موضوع  به  پرداختن  اهمیت  به  توجه  با 
بنیان که  تولید های دانش  و به خصوص  تولید 
فنی،  های  عرصه  در  کشور  واقعی  رشد  اساس 
خبرگزاری  است،  انسانی  نیروی  و  اقتصادی 
فضای  ایجاد  به  اقدام  سال  ابتدای  از  ایسنا 
مختلف  های  زمینه  در  استان  نخبگان  معرفی 

دارد. آوران  فن  ویژه  به 
در راستای ادامه رویکرد معرفی شرکت های 
محصوالت  ارایه  و  تولید  زمینه  در  قمی  موفق 
از  یکی  سراغ  به  ایسنا  خبرگزاری  بنیان  دانش 
در  گفتگو  این  متن  است.  رفته  تولیدگران  این 

است: آمده  ذیل 
مورد  در  و  کنید  معرفی  را  خودتان 
را  توضیحاتی  آن  تولیدات  و  شرکت  فعالیت 

دهید؟ ارائه 
هیئت مدیره  رئیس  بیات  حمیدرضا 
شرکت  هستم  پارس  نیکان  فیدار  نانو  شرکت 
انتقال  مرکز  "اگروفن"  شرکت  به عنوان  ما 
مطرح  بازار  در  کشاورزی  نوین  فناوری های 

. ست ا
مواد  هوشمند  بسته بندی  تولید  زمینه  در  و   
افزایش  با هدف  و محصوالت کشاورزی  غذایی 
همچنین  و  ویتامین ها  افت  کنترل  و  ماندگاری 
باکتریال  آنتی  افزودنی های  تولید  زمینه  در 
پلیمر  صنایع  بسته بندی،  صنایع  مصارف  برای 
ایجاد  بر  عالوه  که  گلخانه  پوشش های  برای  و 
از  رطوبت  خروج  به  باکتریالی  آنتی  خاصیت 
داریم. فعالیت  می کند  کمک  ها  گلخانه  داخل 

توسط  شده  عرضه  محصوالت  دیگر  از   
اگروفن است که  نانو پوشش  یا  شرکت، محلول 
سبزیجات،  میوه،  کنندگی  ضدعفونی  هدف  با 
نانو  فناوری  پایه  بر  دست ها  حتی  و  سطوح 

است. قابل استفاده 
توضیح  نیز  شرکت  اعضای  مورد  در 

؟   هید د
را  شرکت  هیأت مدیره  اعضای  بخواهم  اگر 
مدرس  مرزبان،  مهندس  خانم  کنم،  معرفی 
استان  نمونه  مهندس  و  برتر  فناور  و  دانشگاه 
قم مدیرعامل شرکت  هستند و طرح بسته بندی 
در  ایشان  ارشد  کارشناسی  پروژه  هوشمند 
سال 1391 بود و بعدها سعی کردیم این طرح 
کنیم. تبدیل  بالغ  محصول  یک  به  و  توسعه  را 

کارآفرینی  ارشد  کارشناسی  نیز  بنده 
شرکت  هیئت مدیره  رئیس  و  تهران  دانشگاه 
مسئول  نیز  مرزبان  مهران  مهندس  و  هستم 
تولید و دیگر همکاران در بخش سایت، اجرایی 

هستند. فعالیت  حال  در  اداری  و 
تولیدی  بندی های  بسته  مورد  در 
توضیحات  خود  دانش بنیان  شرکت  توسط 

دهید؟ ارائه  را  بیشتری 
پکیجینگ  دنیا اسمارت  این صنعت در  اسم 
دو  که  است  هوشمند  بسته بندی  همان  یا 

ردیابی  هدف  با  هوشمند  بسته بندی  شاخه  
فعال  بندی  بسته  و  غذایی  مواد  و  محصوالت 
مواد  و  محصوالت  ماندگاری  افزایش  هدف  با 
فعال  زمینه بسته بندی  نیز در  ما  و  غذایی دارد 

می کنیم. کار 
به  دارد  وجود  دنیا  در  که  دسته بندی 
را  فساد  عوامل  همه ی  که  است  صورت  این 
فساد  عوامل  این  با  مطابق  و  کردند  شناسایی 
به  مثال  عنوان  به  کردند  معرفی  محصول  یک 

بسته  سبزیجات  و  میوه  مورد  در  خاص  صورت 
یا  و  رطوبت  جاذب  یا  اتیلن  جاذب  بندی ها، 
به  یا  اکسیژن  و  کربن  اکسید  دی  کننده  مهار 
باکتریال  آنتی  بندی  بسته  فقط  خاص  صورت 
وجود  دنیا  در  بندی  طبقه  این  بنابراین  باشد 

دارد.
این  انجام دادیم  این صنعت  ما در  کاری که 
بوده که سعی کردیم براساس عوامل فساد مواد 
اروپا  در  کنیم،  تعریف  را  خود  محصول  غذایی 
کشاورزی،  حوزه  در  ما  که  مشکالتی  از  خیلی 
و  ندارد  وجود  داریم  بسته بندی  و  غذا  صنعت 
مشکل شان  مثاًل  که  می دانند  خاص  صورت  به 
یا میکروبی است  و  یا فقط اکسیژن  اتیلن  فقط 
خودشان  کار  با  مرتبط  محصول  دلیل  به همین 
و محصولی که دقیقًا به آن نیاز دارند را انتخاب 

می کنند.
در  کمتری  تجهیزات  و  دانش  چون  ما  اما 
و  داریم  غذایی   محصوالت  و  کشاورزی  حوزه 
فرآیند بسته بندی ها به ویژه در زمینه کشاورزی 
انجام  به صورت سنتی  از صنایع غذایی  بیشتر 
فساد  عوامل  براساس  کردیم  سعی  می شود 

کنیم. طراحی  محصول  غذایی  گروه های 
مواد  نوع  هر  مخصوص  بندی های  بسته 
و  میوه  بندی های  بسته  همچون  غذایی 
گیاهان  خشکبار،  حبوبات،  نان،  سبزیجات، 
هدف  با  را  منجمد  غذایی  مواد  دارویی، 
ویتامین ها  افت  کنترل  و  ماندگاری  افزایش 

می کنیم. تولید 
به  رفتن  برای  شما  مهم  و  اصلی  دلیل 
سمت و سوی این فعالیت چه بوده و از چه 

چه  و  رسیده  شما  ذهن  به  ایده  این  زمانی 
است؟ شده  انجام  زمینه  این  در  تحقیقاتی 

پروژه  قالب  در  شرکت  این  اولیه  ایده 
کارشناسی  مقطع  در  مرزبان  خانم  تحقیقاتی 
این  در  که  شد  آغاز   ۱۳۹۱ سال  در  ارشد 
میوه  ماندگاری  افزایش  خاص  به صورت  پروژه 
به  که   1397 از سال  و  بود  بررسی  شده  کیوی 
و  توجیهی  طرح  تهیه  روند  در  مشاور  عنوان 
ایشان  فعالیت  آغاز  برای  بازار  مطالعات  انجام 

متوجه  کردم  کمک  قم  فناوری  و  علم  پارک  در 
شدم. صنعت  این  جذابیت 

این  در  آماری  و  ارقام  جذابیت،  بر  عالوه 
تحت  را  انسانی  هر  که  داشت  وجود  صنعت 
تاثیر قرار می داد که بتواند در این زمینه کاری 
لحاظ  به  سودآوری  و  مالی  بحث  از  فارغ  را 

دهد. انجام  اجتماعی  مسئولیت 
حدود  ساالنه   1395 سال  در  آمارها  طبق 
15 میلیارد دالر ارزش ضایعات مواد غذایی در 
که  است  آبی  مترمکعب  9میلیارد  و  بوده  کشور 
از  غذایی  مواد  ضایعات  این  بابت  سال  هر  ما 
مصرفی  آب  کل  که  حالی  در  می دهیم  دست 
میلیارد  هفت  مجموعًا  ما  شرب  و  صنعت  در 

است. مترمکعب 
بابت  ما  که  آبی  مترمکعب  9میلیارد  این   
ضایعات مواد غذایی در سال از دست می دهیم 
حدود چهل درصد آب ورودی به سدهای کشور 
می دهد  نشان  امر  این  و  بوده   1400 سال  در 
نهایت  در  که  غذایی  مواد  بابت  که  آبی  حجم 
می شود  مصرف  شده  ضایعات  به  تبدیل  هم 
حجم قابل مالحظه و باالیی است لذا این موارد 

می کند. بیان  را  صنعت  این  اهمیت 
مباحث  از  جدای  شد  سبب  مسائل  همین 
کار  این  که  ارزشی  و  اجتماعی  لحاظ  به  مالی 
برای جامعه و حفظ منابع راهبردی کشور دارد 
کاهش  زمینه  در  که  باشد  ما  برای  انگیزه ای 
این که  ضمن  کنیم  فعالیت  غذایی  مواد  دوریز 
خود ضایعات مواد غذایی سومین عامل انتشار 
کاهش  و  است  جهان  در  گلخانه ای  گازهای 
می تواند  زیستی  محیط  لحاظ  از  ضایعات  این 

باشد. مؤثر  و  مفید  بسیار 
ما  شرکت  تولیدی  پالستیک های  طرفی  از   
است  شستشو  قابل  که  شده  طراحی  طوری 
را  پالستیک  مصرف  می تواند  نظر  این  از  و 
بررسی  را  کار  وقتی  مجموعًا  لذا  دهد  کاهش 
کار  واقعًا  که  شدیم  متوجه  کردیم  ارزیابی  و 
سودآوری،  بر  عالوه  می تواند  و  است  باارزشی 
باشد  داشته  ارزش آفرینی  جامعه  افراد  برای 
را  کار  جدی  صورت  به  که  شد  باعث  همین  و 

کنیم. دنبال 
این  به  مربوط  های  هزینه  مورد  در 

دهید؟ توضیح  ما  برای  نیز  فعالیت 
را  کار  این  راه اندازی  اولیه  های  هزینه 
ابتدای  در  کردند  تأمین  مدیره  هیئت  اعضای 
در  و  تولید  را  اولیه  نمونه های  کردیم  سعی  کار 
به صورت تخصصی  اختیار گروه های هدف که 
ما  هدف  بازار  سبزیجات  و  میوه  صادرکنندگان 
و  می گرفتیم  بازخورد  آن ها  از  و  دهیم  قرار  بود 
لحاظ  به  را  بعدی  نسخه های  می کردیم  تالش 
مصرف  نظرات  واقع  در  و  دهیم  ارتقا  کیفی 
لحاظ  محصول  بروزرسانی  در  را  کنندگان 
سفارش  ثبت  به  منجر  روند  این  که  می کردیم 
از طرف مصرف کنندگان شده است. محصول 

قرار  استفاده  مورد  که  نانویی  ترکیبات 
برخی  و  می کنیم  تولید  خودمان  را  می گیرد 
می  تأمین  برون سپاری ها  طریق  از  اولیه  مواد 
شود که باید هزینه های این خدمات را پرداخت 
کنیم بنابراین با توجه به اینکه بیشتر به صورت 
مستقیم  صورت  به  کنیم  می  کار  برون سپاری 

نداریم. زیادی  دخالت  تولید  های  هزینه  در 
فناوری  و  پارک علم   در مورد حمایت های 

چیست؟ شما  نظر 
بیشتر  فناوری  و  علم   پارک  حمایت های 
جنبه معنوی دارد و به لحاظ مادی هزینه هایی 
یا  و  کرد  راه اندازی  را  تکنولوژی  یک  بتوان  که 
بیشتر  خیلی  داد  ارتقا  را  تکنولوژی  یک  حتی 
فناوری  و  علم  پارک های  مادی  از حمایت های 

است.
محصول  می دانید  که  این  معنوی  ُبعد  از  اما 
تیم داوری  و یک  شما یک پشتوانه علمی دارد 
آن را تأییدکرده و این محصول در بازار به عنوان 
بنیان،  دانش  شرکت  یک  و  فناور  محصول  یک 
به  می تواند  می کند  پیدا  ورود  فناور  و  خالق 

باشد. خوبی  آورده  معنوی  لحاظ 
محصول  تولید  خطاهای  و  آزمون  هزینه ی 
وفناوری  علم  های  پارک  مادی  های  حمایت  با 
مورد  تجهیزات  طرفی  از  و  نیست  پذیر  امکان 
نیاز در پارک وجود ندارد البته شاید این مسئله 
فناوری  و  علم  پارک های  در  استفاده  شرایط  و 

باشد. متفاوت  دیگر 
در  فناوری  و  علم  پارک های  اگر  نظرم  به 
به  هدفمند  تجهیزات  ارتقا  سمت  به  کشور 
عنوان مثال تجهیزات مختص کشاورزی، پلیمر 
حرکت  دسترسی ها  تسهیل  همچنین  و  غیره  و 
خوبی  حمایت های  می تواند  مسئله  این  کنند 
خودشان  نوبه  به  پارک ها  که  این  ضمن  باشد 
از  برای معرفی محصول و حل مشکالت اداری 

می کنند.    حمایت  شرکت ها 
با چه مشکالتی مواجه  در زمینه فعالیت 

؟ هستید
فناور  های  شرکت  که  مشکالتی  قطعا 
بقیه  از  دارند  بازار  در  دوام  حتی  و  ورود  برای 

شرکت ها  دیگر  برای  است،  بیشتر  شرکت ها 
شدن  کوچک  ثبات،  عدم  همچون  مشکالتی 
خرید  قدرت  کاهش  تقاضا،  کاهش  بازار، 
خرد  را  قیمت ها  که  قدرتمندی  رقبای  مردم، 

دارد. وجود  کنند  می 
فناوری  شرکت های  برای  مشکالت  این  اما   
این  آن  و  است  موضوع  این  از  قبل  مرحله  یک 
است که این شرکت ها بتوانند به بازار ورود پیدا 
که  چرا  برسند  بازار  مرحله  به  حتی  یا  و  کنند 
قبل  که  هستند  فناور  شرکت های  از  بسیاری 
محصولشان  شدن  تجاری  و  بازار  به  رسیدن  از 
سرمایه و انرژی خودشان را از دست می دهند.
ارشدم  کارشناسی  پروژه  اینکه  به  توجه  با 
پروژه تجاری سازی و ورود فناوری به بازار بوده 
عمل  هوشمندانه  زمینه  این  در  کردیم  سعی 
مشکالتی  اما  کنیم  کنترل  را  مشکالت  و  کنیم 
کاهش  تورم،  قیمت ها،  تثبیت  عدم  همچون 
باعث  و  دارد  وجود  بازار  در  مردم  خرید  قدرت 
کار  اینکه  برای  شرکت ها  این  قطعا  می شود 

باشند. داشته  زیادی  مشکالت  کنند 
از  یکی  کنیم  نگاه  دولتی  دید  از  اگر 
که  شرکت هایی  مورد  در  موجود  مشکالت 
فعالیت  بخواهند  دارویی  یا  غذایی  زمینه  در 
و  است  دارو  غذا  سازمان  یقین  به  قطع  کنند 
و  است  سخت گیر  بسیار  سازمان  این  نظرم  به 
بی منطقی  به  سخت گیری  این  اوقات  گاهی 
بد  خیلی  که  می بینید  گاها  و  می شود  نزدیک 
همه  برای  می تواند  امر  این  و  می شود  برخورد 

باشد. آفرین  مشکل  اقتصادی  شرکت های 
اما این مشکل برای شرکت های فناور بیشتر 
است به دلیل اینکه دارایی این شرکت ها دانش 
درآمد  کسب  آن  از  خواهند  می  که  است  فنی 
سال  سه  دانش  این  است  ممکن  گاهی  کنند 
آن محصول  از  بعد  و  دانش فنی محسوب شود 
روتین و معمولی باشد در حالی که شرکت هایی 

دریافت  درگیر  سال   7 حدود  که  بینیم  می  را 
هستند. فناورانه  محصول  مجوز 

توجیه  شرکت ها  این  برای  دیگر  عمال   
مدت  این  بخواهند  که  ندارد  وجود  اقتصادی 

بازار  به  محصول  ورود  و  مجوز  کسب  صرف  را 
کنند و ترجیح می دهند یا دانش فنی محصول 
بازارها  برخی  وارد  مجوز  بدون  یا  بفروشند  را 
یکی  مجوز  اخذ  طوالنی  پروسه  بنابراین  شوند 
فناور  شرکت های  که  است  اصلی  مشکالت  از 
آن درگیر هستند. با  و غذایی  در حوزه دارویی 
گسترش  و  خود  کاری  آینده  برای 
نظر  در  را  برنامه ای  چه  شرکت  فعالیت های 

؟ ید ر ا د
هدف اصلی ما این است که بتوانیم ضایعات 
ما  محصوالت  توسعه  و  کنیم  کم  را  غذایی  مواد 
تا امروز بر اساس همین هدف و مأموریتی بوده 

که برای خودمان تعریف کردیم
مشکل  برای  را  پوشش  نانو   محلول 
که  صورت  این  به  کردیم  تولید  صادرکنندگان 
بادمجان  سبز  کالهک  روی  بر  محلول  این 
این  تا  می شود  اسپری  آلبالو  و  گیالس  دم  یا 
به  کامل  سالمت  با  و  خرابی  بدون  محصوالت 

برسند. مقصد  کشور 
کامال  را  پوشش  نانو  محلول  همچنین 
بسته  مکمل  عنوان  به  و  طبیعی  و  خوراکی 
غذایی  ضایعات  کاهش  هدف  با  بندی ها 
محصول  نیاز  دلیل  همین  به  و  کردیم  طراحی 
جلوگیری  برای  طبیعی  کش  قارچ  به  مرکبات 

می دهد. پوشش  را  کپک  از 
آنتی  افزودنی  و  گلخانه ها  پوشش  مورد  در 
بخش  یک  بود،  همین  هدف  هم  باکتریال 
زیادی از آلودگی های میکروبی که سبزیجات و 
در  دارند  ما  مشتری های  تولیدی  جات  صیفی 
به  تولید شکل می گیرد  محیط گلخانه و مرحله 
از  جلوگیری  باهدف  کردیم  سعی  دلیل  همین 
ورود آلودگی ها و کاهش آلودگی های میکروبی 
تولید  محصولی  رطوبت،  کاهش  طریق  از 
داشته  آلودگی  کمتر  گلخانه ها  محیط  که  کنیم 

. شند با

همین  هدف  دقیقا  هم  آتی  محصوالت  برای 
گروه  با  منطبق  را  محصوالتی  بتوانیم  که  است 
ضایعات  بتواند  که  کنیم  طراحی  غذایی  مواد 

 ► را کاهش دهد.    مواد غذایی 
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کشتی  گری  مربی  استاژ  کالس      ◄
مدرس  جویباری  نجفی  یعقوب  تدریس  با 
اسالمی  جمهوری  کشتی  فدراسیون 

شد. آغاز  قم  در  دوشنبه  روز  ایران 
نایب رئیس هیات کشتی استان قم در 
گری  مربی  استاژ  کالس  برگزاری  حاشیه 
و  رسمی  درخواست  از  بعد  گفت:  کشتی 
از سوی هیات  پیگیری های صورت گرفته 
فدراسیون  همکاری  با  استان  کشتی 
استاژ  کالس  برگزاری  شاهد  امروز  کشتی 

هستیم. قم  در  کشتی  گری  مربی 
این  مدرس  کرد:  بیان  وزیری  محسن 

سابقه  دور  چندان  نه  سال های  در  دوره 
کارنامه  در  را  ملی  تیم های  گری  مربی 
کشور  سازنده  مربیان  از  یکی  و  دارد 

می شود. محسوب 
قم  استان  کشتی  هیات  رئیس  نایب 
موفقیت  در  اصلی  رکن  آموزش  گفت: 
رشته کشتی در قم محسوب می شود که با 
علوم  در عرصه  علم  تولید  به سرعت  توجه 
از  روز  به  دانش  به  کردن  توجه  ورزشی، 
ضرورت هاست که این مهم از نگاه هیات 
و  است  نبوده  دور  به  قم  استان  کشتی 
آموزی  باز  دوره  استاژ  کالس  بر  عالوه 

دارد. قرار  کار  دستور  در  هم  گری  مربی 
دوره  برگزاری  به  اشاره  با  وزیری 
کرد:  بیان  قم  کشتی  خانه  در  مربیگری 
در  کشتی  نواز  چشم  توسعه  به  توجه  با 
حفظ  برای  و  اخیر  سالیان  طول  در  قم 
و  افزایش  ها،  موفقیت  این  گسترش  و 
اهمیت  از  کشتی  مربیان  کمی  رشد  یا 
اساس  این  بر  که  است  خوردار  بر  ویژه ای 
مربی  استاژ  کالس  برگزاری  درخواست 
فدارسیون  به  کشتی  هیات  سوی  از  گری 
حال  در  حاضر  حال  در  و  شد  اعالم 

 ► هستیم.     آن  برگزاری 

قم  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس      ◄
گفت: با برگزاری آخرین هفته از هشتمین 
برتر  نفرات  استانی  لیگ  مسابقات  دوره 
شدند. معرفی  بادی  تپانچه  و  تفنگ  رشته 
آخرین  گفت:  نژاد  متقیان  جواد  محمد 
لیگ  مسابقات  دوره  هشتمین  از  هفته 
خاتمه  امروز  قم  استان  تیراندازی  استانی 

شدند. معرفی  برتر  نفرات  و  یافت 
قم  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
عنوان کرد: هشتمین دوره مسابقات لیگ 
استانی، از اوایل مردادماه امسال با حضور 
۳۴ تیرانداز در دو بخش آقایان و بانوان در 

شد. آغاز  بادی  تپانچه  و  تفنگ  رشته  دو 

هفته   ۱۱ در  تیراندازان  داد:  ادامه  او 
این  آخر  هفته  و  پرداختند  رقابت  به  هم  با 
مسابقات در محل باشگاه تیراندازی شهید 
نفرات  معرفی  با  برگزار  الدین  زین  مهدی 
برتر در ۲ بخش حرفه ای و نیمه حرفه ای به 

رسید. پایان 
بخش های  برتر  نفرات  نژاد  متقیان 

کرد: معرفی  زیر  شرح  به  را  مختلف 
نیمه  بادی  تفنگ  بخش  در  برتر  نفرات 

حرفه ای:
فاطمه شهابی با ۲۴ امتیاز مقام اول
محدثه نعمتی با ۲۰ امتیاز مقام دوم

ریحانه الماسی با ۱۹ امتیاز مقام سوم

بخش تپانچه بادی نیمه حرفه ای:
رضا عسگری با ۲۰ امتیاز مقام اول

فاطمه فهیمی با ۲۰ امتیاز مقام دوم
الدن شاه مرادی با ۲۰ امتیاز مقام سوم

بخش تپانچه بادی حرفه ای:
مقام  امتیاز   ۱۹ با  موسوی  ماجد  سید 

اول
جعفر غفار با ۱۹ امتیاز مقام دوم

فاطمه حسینی با ۱۵ امتیاز مقام سوم
بخش تفنگ بادی حرفه ای:

نرجس کولی وندی با ۲۱ امتیاز مقام اول
حامد غرباقی با ۱۹ امتیاز مقام دوم

الهه کلهر با ۱۵ امتیاز مقام سوم    ► 

کاران  فرنگی  از  نفر  دو  اعزام  از  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس      ◄
داد. خبر  کرواسی  کشور  المللی  بین  تورنمنت  به  استان  این 

و  جواهری  محمدمهدی  داشت:  اظهار  گفتگویی  در  علیایی  هادی 
المللی  بین  تورنمنت  به  آینده  ماه  بهمن  قم  کار  فرنگی  دو  عبدی  امیر 

می شوند. اعزام  کرواسی 
و  و   ۵۵ وزن  در  جواهری  افزود:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
در  مؤثر  رویداد  اولین  در  ملی  تیم  قالب  در  کیلوگرم   ۷۲ وزن  در  عبدی 

می یابند. حضور  کرواسی  در  جهان  کشتی   ۲۰۲۳ سال  رنکینگ 
زاگرب  در  بهمن   ۱۶ تا   ۱۲ از  تورنمنت  این  داد:  ادامه  وی 
تشک  روی  بر  آن  در  قمی  کار  فرنگی  دو  و  می شود  برگزار  کرواسی 

رفت. خواهند 
جام  طال  نشان  به  جاری  سال  تیرماه  در  عبدی  امیر  کرد:  بیان  وی 
صاحب  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  و  مرداد  در  رسید،  ایتالیا  ساساری 
به  موفق  جوانان  جهانی  رقابت های  در  شهریورماه  در  و  شد  طال  نشان 

شد. برنز  آویز  گردن  کسب 
امیدهای جهان در مهرماه  امسال در مسابقات  افزود: عبدی  علیایی 
مدال برنز را از آن خود کرد و در آبان ماه با تیم ملی فاتح سکوی نخست 

رقابت های جام جهانی در کشور آذربایجان شد.
قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات  در  نیز  جواهری  گفت:  وی 
بزرگساالن کشور در هفته گذشته در تهران به نشان طال دست یافت.    ► 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱۳ در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۴ از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
 ، حسن  خواندگان  کچوئی  حسین  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۳/۱۴۰۰ج/۱۹۱  شماره  به  مدنی  احکام 
بر  مبنی  میرئی  فرح  و  کچوئی  همگی  اصغر  علی  سید  و  رضا  حسن   ، اشرف   ، احمد   ، فاطمه   ، علیرضا 
۲ قم کارشناس  ۱۸۷۲ اصلی بخش  ۱۳۰ فرعی از  ۱۸۷۳ و  ۱۸۸ فرعی از  فروش مجموع دو پالک ثبتی 
به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ۱( موضوع کارشناسی : ارزیابی پالک های ثبتی ۱۸۸ فرعی از ۱۸۷۳ 
۱۸۸ فرعی  ۲( مشخصات ثبتی ملک: الف( پالک ثبتی  ۱۸۷۲ اصلی بخش ثبتی دو قم  ۱۳۰ فرعی از  و 
فهیمی پالک های  متری   ۱۷ روی  به  رو   ، توحید  میدان  از  بعد   ، نیروگاه   ، قم  آدرس  به  اصلی   ۱۸۷۳ از 
به خیابان  متر   ۱۲ به طول   : اربعه شماال  با حدود  مترمربع   ۳۴۲ به مساحت عرصه   ۴۷۸ و   ۴۷۶ و   ۴۷۴
به  متر   ۱۲/۷۰ طول  به   : جنوبا  فرعی   ۱۸۲ قطعه  با  اشتراکی  پی  متر   ۲۷/۴۰ طول  به   : شرقا  متر  سی 
فرعی   ۱۳۰ ثبتی  پالک  ب(  فرعی   ۱۸۷ قطعه  با  اشتراکی  پی  متر   ۳۱/۶۰ طول  به   : غربا   ۱۶۷۲ پالک 
مساحت  با  فهیمی  متری   ۱۷ روی  به  رو   ، توحید  میدان  از  بعد   ، نیروگاه   ، قم  آدرس  به  اصلی   ۱۸۷۲ از 
متر   ۴/۷۰ طول  به  دیوار  به  دیوار  اول  قسمت  دو  در   : شماال  اربعه  حدود  با  مترمربع   ۲۹۰/۵۰ عرصه 
فرعی   ۱۸۸ شماره  به  متر   ۷۰/۱۲ طول  به  دیوار  به  دیوار  دوم  اصلی   ۱۸۷۳ از  فرعی   ۱۹۹ شماره  به 
جنوبا  اصلی   ۱۸۷۲ از  فرعی   ۱ شماره  به  متر   ۲۳/۵۰ طول  به  دیوار  به  دیوار   : شرقا  اصلی   ۱۸۷۳ از 
طول  به  دیوار  به  دیوار   : غربا  اصلی   ۱۸۷۲ از  فرعی   ۱ شماره  به  متر   ۴۰/۱۲ طول  به  دیوار  به  دیوار   :

به   ، گیری  قرار  موقعیت  لحاظ  از  فوق  پالک  دو  هر   : تذکر  اصلی.   ۱۸۷۲ از  فرعی   ۱ شماره  به  متر   ۱۷
اعیانی  مشخصات   )۳ اند.  نشده  تجمیع  منتهی  باشند  می  زمین  قطعه  یک  واقع  در  و  بوده  متصل  هم 
اصلی   ۱۸۷۳ از  فرعی   ۱۸۸ ثبتی  پالک  روی  بر  مسکونی  تجاری  صورت  به  قدیمی  اعیانی  باب  یک   :
در  که  مغازه  باب  در طبقه همکف یک  که  توضیح  این  با  است  احداث گردیده  اول  و  دو طبقه همکف  در 
که  مترمربع   ۲۸ مساحت  با  راهرو  یک  و  بوده  آلومنیومی  پنجره  و  درب  فروش  فعالیت  دارای  حاضر  حال 
باشد.  می  مسکونی  واحد  باب  یک  اول  طبق  و  شده  بینی  پیش  پشت  زمین  به  دسترسی  راه  عنوان  به 
کف  و  بوده  خواب  بهار  و  بهداشتی  سرویس   ، آشپزخانه   ، اتاق   ۳  ، سالن  شامل  واحد  یک  اول   طبقه 
انشعاب  یک   ، آب  انشعاب  یک  دارای  باشد.  می  کاری  سفید  اطراف  های  دیواره  و  موزاییک  ان  فرش 
از  احدی  اختیار  در  همکف  طبقه  باشد.  می  گاز  انشعاب  یک  و  فاز  تک  برق  انشعاب  یک   ، فاز  سه  برق 
ارزیابی پالک   : از سکنه است.۴( نظریه کارشناسی  اول خالی  و طبقه  باشد  وراث )علیرضا کچویی( می 
کلیه  و  ها  دسترسی   ، کاربری  نوع   ، مجاور  شوارع  عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره 
کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات 
به  جمعا  اصلی   ۱۸۷۲ از  فرعی   ۱۳۰ و   ۱۸۷۳ از  فرعی   ۱۸۸ ثبتی  های  پالک   : باشد  می  زیر  شرح  به 
۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال=۲۲/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۶۳۲/۵۰ عرصه  مساحت 

ارزش  ۴/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   = مترمربع   ۲۰۵ متراژ  به  جمعا  اول  و  همکف  طبقه  در  اعیانی  ۱ریال 

مبلغ  به  از۱۸۷۲اصلی  ۱۸۸و۱۳۰فرعی  ثبتی  پالکهای  کل  ارزش  ۲۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : تجاری 
می  وپیشنهاد  تعیین  ۲۵۰/۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  میلیاردوپانصدونودوپنج  وپنجاه  دویست 
آدرس   به  صبح   ۹/۴۵ الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  گرددمقرر 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  به فروش برسد.  طریق مزایده حضوری 
جلسه  در  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده 
های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان  بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده 
بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد 

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

کشتی  مسابقات  در  اشتباهی  در      ◄
کشتی گیران  نام  کشور،  قهرمانی  فرنگی 
نفرات  عنوان  به  قم  تیم  اصلی  ترکیب 
در  خاطر  همین  به  شد  ثبت  سهمیه ای 
محاسبه  قم  از  امتیاز   ۴۰ مسابقات  پایان 

. نشد
قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات 
در  گذشته  هفته  جمعه  و  پنجشنبه  کشور 
سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و 
در اقدامی عجیب ۴۰ امتیاز از تیم استان 
قم برای ایستادن روی سکو محاسبه نشد.
تیم  قم،  کشتی  هیئت  رئیس  گفته  به 
ترکیب  در  ۱۰ کشتی گیر  با  که  قم  استان 
مسابقات  این  به  سهمیه  چند  و  اصلی 
مهدی  محمد  که  حالی  در  و  شد  اعزام 
جواهری و محمد جواد رضایی، دو فرنگی 
ارسالی  لیست  طبق  قم  آشنای  نام  کار 
اصلی  ترکیب  در  کشتی  فدراسیون  به 
سوی  از  آن ها  اسامی  اما  شدند  مشخص 
ثبت  قم  سهمیه ای  ترکیب  در  فدراسیون 

بود. شده 
زمانی  اشتباه  این  ایسنا،  گزارش  به 
بندی  جمع  در  که  می شود  اهمیت  حائز 
روی  تیم ها  رفتن  برای  نهایی  امتیازات 
اصلی  ترکیب  نفرات  امتیازات  سکو 

نفرات  امتیازات  و  می شود  محاسبه 
نمی شود. لحاظ  سهمیه ای 

که  شرایطی  در  خاطر  همین  به 
و  امتیاز   ۲۵ طال  نشان  کسب  با  جواهری 
رضایی با کسب مقام سوم ۱۵ امتیاز برای 
انگاری  با سهل  بودند  آورده  ارمغان  به  قم 
امتیازات  پذیرشریال  مسئوالن  یا  و  مربیان 
نشد  محاسبه  قم  برای  ورزشکار  دو  این 
روی  رفتن  از  قم  استان  تیم  شد  سبب  و 

بماند. باز  تیمی  سکوی 
قرار  پیشرفت  مسیر  در  قم  کشتی 

دارد
علیایی،  محمدهادی  راستا  همین  در 
با  درگفت وگو  قم،  کشتی  هیئت  رئیس 
صاحب نظران  اگر  کرد:  عنوان  ایسنا 
طول  در  قم  استان  کشتی  نتایج  کشتی 
تحلیل  شده  کارشناسی  را  اخیر  سالیان 
که  رسید  خواهند  نتیجه  این  به  کنند 
دارد  قرار  پایدار  توسعه  ریل  در  قم  کشتی 
کشور  سطح  در  است  مسابقه ای  کمتر  و 
آن موفق  در  قم  نمایندگان  که  برگزار شود 
نیز  امروز  و  باشند  نشده  مدال  کسب  به 
کشتی قم به دنبال کسب سکوی های سه 

است. کشوری  گانه 
کشتی  پیشرفت  روند  با  رابطه  در  وی 

گذشته  سال  مثال  برای  کرد:  اظهار  قم 
لرستان  در  قم  استان  فرنگی  کشتی  تیم 
به  را  با کسب سه مدال عنوان سوم کشور 
فرنگی  کشتی  تیم  امسال  اما  آورد  دست 
میدان  در  پا  نو  ترکیبی  با  ما  نونهاالن 
 ۵ کسب  با  و  گذاشت  نونهاالن  مسابقات 

شد. کشور  سوم  مدال 
درستی  به  را  استعدادیابی  مسیر 

کردیم طی 
سال  نونهاالن  تیم  کرد:  بیان  وی 
نوجوانان  سنی  رده  در  امسال  گذشته، 
آموزی  دانش  مسابقات  در  دارد  قرار 
این  ۵ مدال شد که  به کسب  کشور موفق 
و  استعدادیابی  صحیح  فرایند  از  نشان 
کشتی  عرصه  در  که  است  استعدادپروری 

هستیم. آن  ظهور  و  بروز  شاهد  قم 
کرد:  اضافه  قم  کشتی  هیئت  رئیس 
مهدی  امیر  گذشته  سال  نونهاالن  تیم  از 
به  میکائیلی  شاهرخ  و  نوا  سعیدی 
اعزام  بحرین  در  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
و  طال  نشان  دو  کسب  به  موفق  که  شدند 

شدند. برنز 
موفقیت های  دامنه  شد:  یادآور  وی  
به  حاضر  حال  در  قم  استان  کشتی 
مورد  در  کردن  صحبت  که  است  گونه ای 

آن شاید خیلی مطلب نو و جدیدی نباشد 
اما باید به این نکته توجه داشت که استان 
قم تنها یک شهرستان و یک هیئت کشتی 
در  سالن  دو  تنها  نیز  کشتی  هیات  و  دارد 
به  تبدیل  را  آن ها  از  یکی  که  دارد  اختیار 
پایگاه  را  دیگر  یکی  و  آزاد  کشتی  پایگاه 

است. کرده  فرنگی  کشتی 
وی عنوان کرد: شاید در رسانه ها اعالم 
شود تیم استان قم، اما در واقع نمی توان 
خوزستان،  مثل  استان ها  سایر  با  را  قم 
راستا  یک  در  تهران  و  مازندران  فارس، 

شاخص  لحاظ  از  می بایست  و  کرد  قیاس 
و...  شهرستان  تعداد  مساحت  جمعیت، 

بگیرد. قرار  ارزیابی  مورد  و. 
تعداد  ابعاد  اگر  داد:  ادامه  علیایی 
تعداد  استان،  جمعیت  تعداد  شهرستان، 
تعداد  استانی،  هیات های  تعداد  مربیان، 
عرصه  در  فعال  نفرات  و  های  باشگاه 
صاحب  های  استان  سایر  با  را  قم  کشتی 
و  جایگاه  به  تازه  کنیم  مقایسه  کرسی 
پی  کشور  در  قم  کشتی  فعلی  موقعیت 

 ► برد.     خواهیم 

●  اشتباهی که سکوی مسابقات را از قم گرفت...    ●

●  کالس مربی گری با حضور مدرس فدراسیون کشتی در قم آغاز شد     ●

●  برگزیدگان رشته تفنگ و تپانچه بادی قم معرفی شدند     ●

●  اعزام دو فرنگی کار قمی به تورنمنت کرواسی     ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به موجب دستور فروش صادره از شعبه 
ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۲۱۹  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم 
حسین  و  فاطمه   ، ابوالفضل  خواندگان  شعبانیان  فرشته  خواهان  گردیده 
و  عمومی  دادسرای  سرپرستی  اداره  و  حسنی  محبوبه  و  شعبانیان  همگی 
 ۲ ۲۵۴۹/۳۳ اصلی بخش  ثبتی  ک  بر فروش پال انقالب شهرستان قم مبنی 
 ۲۵۴۹/۳۳ ثبتی  ک  پال  -۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم 
 –  ۷ شماره  کوچه   – نواب  بلوار   – قم   : نشانی  به  قم  ثبت   ۲ بخش  اصلی 
مترمربع   ۱۵۶ عرصه  مساحت  به   ۳-۳۰۴-۶۶-۶ کدنوسازی  با   ۶۳ ک  پال
دفتر   ۵۵۴۰۱۲ ثبت  شماره  به  پرونده  در  موجود  سند  تصویر  در  مندرج 
اقای  مرحوم  به  متعلق  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   ۱۴ صفحه   ۳۱۷
خانم  مرحومه  به  متعلق  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  و  شعبانیان  ا...  ولی 
جنوبی  ویالی  مسکونی  منزل  باب  یک  صورت  به  که  شعبانیان  مرحمت 
 ۲۲۰ حدود  طبقه  دو  کل  زیربنای  با  همکف(  و  )زیرزمین  طبقه  دو  در  ساز 
موزاییک  کف  با  طبقات  که  سنگ  نما   ، خرپشته  و  پارکینگ  دارای  مترمربع 

سفید  سقف  و  شده  کاری  سفید  و  سنگ  بدنه  سرامیک(  و  )زیرزمین 
آلومینیومی(  همکف  )طبقه  فلزی  کابینت  با  آشپزخانه  دارای  شده  کاری 
پاگرد  در  اتاق   ، آبی  کولر   ، زمینی  آبگرمکن   ، حمام  و  توالت  سرویس  و 
گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  و  خرپشته   ، موزاییک  کف  با  سازی  حیاط  و  باال 
طبقه  و  محدود(  اثاثیه  )دارای  زیرزمین  طبقه  است  ذکر  شایان  باشد.  می 
سکونت  ان  در  شعبانیان  خانم  همراه  به  شعبانیان  ابوالفضل  اقای  همکف 
اینجانب  نظر  به  آمده  عمل  به  های  بررسی  به  توجه  با  نهایت  در  دارند 
گونه  هر  گرفتن  نظر  در  )بدون  مذکور  ک  پال اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش 
و  ها  ارگان  سایر  و  بانک   ، شهرداری  به  دیگر  موارد  و  بدهی   ، نشینی  عقب 
چهل  و  میلیارد  شش  و  بیست  ۲۶/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  اشخاص( 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  ریال  میلیون 
 ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۱
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 

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

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

کسب رتبه  چهارم قم در 
بهینه سازی فضاهای ورزشی 

مدارس

طرح  گفت:  قم  استان  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
بهینه سازی  و  ایجاد  باهدف  جاری  سال  ابتدای  از  سلیمانی  شهید 
فضاهای ورزشی در مدارس مناطق کم تر برخوردار باقوت انجام شد که 

شدیم. کشوری  چهارم  رتبه ی  کسب  به  موفق  طرح  پیشبرد  در 
علی یزدی در گفتگو با تسنیم در  قم با اشاره به اهمیت کیفیت بخشی 
به برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی اظهار داشت: برای کیفیت بخشی 
و  زیرساخت ها  توسعه  ورزشی،  تجهیزات  تأمین  تربیت بدنی،  درس  به 
توانمندسازی معلمان تالش های زیادی صورت گرفته که اجرای پروژه ی 

ملی شهید سلیمانی از اقدامات مهم در این راستا بود.
کرد:  تصریح  قم  استان  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
این پروژه از ابتدای سال جاری باهدف ایجاد، بهسازی و بهینه سازی و 
تبدیل به احسن نمودن فضاهای ورزشی و ایجاد 2 هزار و 100 فضای 
ورزشی در سطح کشور کلید خورد که اجرای این طرح در استان قم با 

ایجاد و بهینه سازی 48 فضای ورزشی آغاز شد.
وی بابیان اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای طرح عنوان کرد: با 
توجه به اعتبارات پیش بینی شده و عقد تفاهم نامه با وزارت متبوع ایجاد 
و بهسازی ده باب سالن سقف بلند، 18 قطعه زمین چمن مصنوعی، دو 
قطعه زمین فوتبال ساحلی و 18 باب کالس درس تربیت بدنی در استان 

قم در دستور کار قرار گرفت.
ابتدای سال 1401  از  باگذشت 9 ماه  به گفته ی یزدی در حال حاضر 
زمین  قطعه   16 بلند  سقف  ورزشی  سالن  باب  یک  ایجاد  با  قم  استان 
چمن مصنوعی، دو قطعه زمین فوتبال ساحلی و 18 باب کالس درس 
تربیت بدنی ازنظر پیشبرد و اجرای طرح شهید سلیمانی، موفق به کسب 

رتبه چهارم کشوری شد.
وی عملکرد استان را در اجرای پروژه های ورزشی بسیار مطلوب قلمداد 
از  اعم  مربوطه  بخش های  تمامی  همکاری  و  مشارکت  افزود:  و  کرد 
آموزشگاه های  مدیریت  و  تربیت بدنی  کارشناسی  و  پشتیبانی  معاونت 
در  مؤثری  نقش  شهرستان ها  و  نواحی  کلیه  سطح  در  طرح  مجری 

داشتند. طرح  این  بهتر  عملکرد 
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان قم خاطرنشان کرد: 
به سرانه  ورزشی استان  تاکنون مقدار 17 هزار متر  این طرح  با اجرای 
اضافه شده که این فضاهای ورزشی مورداستفاده و بهره مندی 22 هزار 

نفر دانش آموز قرارگرفته است.
وی طرح شهید سلیمانی را از پروژه های مشارکت محور خواند و گفت: 
مدارس  نوسازی  سازمان  و  متبوع  وزارت  با  انجام شده  رایزنی های  با 
برنامه های خوبی در راستای جذب و مشارکت خیرین و ایجاد سالن های 
سقف بلند و تکمیل و به بهره برداری رساندن سایر پروژه ها نیز در دست 

اقدام قرار گرفت.
فضاهای  ایجاد  را  مذکور  طرح  ورزشی  پروژه های  اجرای  فلسفه  یزدی 
و  دانست  ابتدایی  مقطع  مدارس  و  برخوردار  کم  مناطق  در  ورزشی 
پسرانه  آموزشگاه  در  تربیت بدنی  درس  کالس  احداث  شد:  یادآور 
که  ثامن االئمه  فنی  هنرستان  چمن  زمین  افتتاحیه  همچنین  المهدی 
در اندازه استاندارد 600 متر ایجادشده نیز هم راستا با اهداف این طرح 

است. توصیف شده 

خبـر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   ۴۰ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
۱ ثبت قم اراضی قم – ۴۵ متری ۱۵ خرداد –  ۱۰۲۸۷ اصلی واقع در بخش 
و  برزین  بنام  حسین  که   ۱۳ - پالک  راست  اول سمت  بست  بن   -۲۷ کوچه 
نرجس یوسف حیدری فرزند محمد- باقر می باشد،  در جریان ثبت است که 
ماده  از طرفی مطابق  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت  
نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵
۱/۱۰۶۶۰ -  ۱۴۰۱/۱۰/۵ تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۹  ساعت ۸/۵ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد 
قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند. 
رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود 
یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد 
تقدیم دادخواست  میبایست گواهی  ثبت  اداره  با  اعتراض  از تسلیم  ماه پس 

 )۱۵۹۹۸ الف  م  نماید.)  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
 ۱۴۰۱/۱۰/۷ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم



◄    یک روانشناس کودک گفت: نباید هر نوع شیطنت 
شود  گرفته  اشتباه  فعالی  بیش  عالیم  با  کودکان  سوی  از 
و  روانشناس  از  باید  اختالل  این  صحیح  تشخیص  برای  و 

گرفت. مشورت  متخصص  روانپزشک 
طاهره افتخاری در گفت وگو با ایسنا، کودکان با اختالل 
گفت:  و  کرد  طبقه  بندی  دسته  سه  در  را  فعالی  بیش 
و  تکانشگر   - فعال  بیش  تمرکز،  و  توجه  نقص  با  کودکانی 

هستند. قبل  دسته  دو  ترکیب  سوم  دسته 
دچار  بزرگساالن  و  نوجوانان  کودکان،  افزود:  وی 
تحصیلی  کارکرد  در  قابل توجهی  مشکالت  اغلب   ADHD
می دهند.  نشان  اجتماعی  و  فردی  بین  موقعیت های  و 
در  مثاًل  موقعیت هایی  بعضی  در  است  ممکن  بیش فعالی 
مدرسه مشاهده شده و در موقعیت های دیگری چون خانه 
دیده  رایانه ای  بازیهای  انجام  و  تلویزیون  تماشای  هنگام 
نشود یا در فعالیت های خوشایند مانند ورزش، کم تر خود 
عالیم  باید  اختالل  این  تشخیص  برای  ولی  دهد  نشان  را 
بی توجهی  یا  تکانشگری  بیش فعالی،  مداوم  و  مخرب 
کرده  ایجاد  جدی  مشکالت  مدرسه  یا  خانه  در  حداقل 

باشد.
مشخص کننده  خصوصیات  سایر  داد:  ادامه  افتخاری   
است.  مدرسه  در  پرتی  حواس  و  کوتاه  توجه   ADHD

کودکان مبتال ممکن است به سرعت پاسخ دادن به سؤاالت 
 ۲ یکی  به  دادن  جواب  پس از  اما  کنند  شروع  را  امتحانی 
توانند منتظر  بردارند، معمواًل نمی  از فعالیت  سؤال دست 
دیگر  هرکس  به جای  خواهند  می  و  بشوند  خود  نوبت 

بدهند. جواب 
گاهی  که  این  بر  تاکید  با  کودک  شناس  روان  این 
ادامه  نمی  کنند  رعایت  را  بازی  قوانین  کودکان  این 
تمامی  انجام  به  قادر  اختالل  این  به  مبتال  کودکان  داد: 
سوی  از  بیشتری  توجه  نیازمند  و  نبوده  ها  دستورالعمل 
خواسته های  از  اغلب  خانه  در  آن ها  هستند،  معلمین 
نسبتًا  تکالیف  تکمیل  برای  و  نمی کنند  پیروی  والدین 

هستند. والدین  مداوم  گوشزد  نیازمند  ساده 
بیش  اختالل  در  که  موضوع  این  به  اشاره  با  افتخاری 
فراوانی  مشکالت  با  کودک  عملکرد  که  آنجایی  از  فعالی 
روزمره،  و  عادی  شیطنت های  در  اما  گفت:  است  همراه 
کودک در موقعیت های مختلف سیستم مغزی وی توانایی 
پذیر  قانون  تواند  می  و  دارد  را  درست  عملکرد  برای  الزم 
او در مدرسه مختل نشده است. شاید  رفتار کند و کارکرد 
کودک  ولی  زند  می  نافرمانی  به  دست  دالیلی  به  کودک 
همچون  عملکردی  اجازه  او  به  مغزی  سیستم  فعال  بیش 

دهد. نمی  را  فعالی   بیش  توجه  نقص   بدون  کودکان 

فعال  بیش  کودکان  مهم  عالمت های  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: کودکانی که نقص توجه و تمرکز دارند 
به  دقیقه  چند  از  بیشتر  توانند  نمی  کالس  سر  در  اغلب 
درس گوش دهند، با هر محرکی حواسشان پرت می شود 
تمام  و  شوند  بند  جا  یک  توانند  نمی  اغلب  کودکان  این 
هنگام  صداست.  از  پر  بازی هایشان  حتی  کارهایشان 
تا  گفت  آنان  به  بار  چند  را  مطلب  یک  باید  تکالیف  انجام 
موفق به تمام کردن یک قسمت از تکلیف خود شوند. این 
انجام  اشتباهاتی  امتحانات،  و  تکالیف  انجام  در  کودکان 
درس  اینکه  نه  است  دقتی  بی  دهنده  نشان  که  دهد  می 

باشد. نگرفته  یاد  را 
خیلی  کودکان  این  داد:  ادامه  کودک  روانشناس  این 
نمی  پرند،  دیگران می  دائمًا وسط حرف  زنند،  حرف می 
است.  فکر  بدون  کارهایشان  اغلب  و  شوند  منتظر  توانند 
می  فراموش  معمواًل  فرستید  می  کاری  دنبال  را  او  وقتی 
دقتی  بی  روی  از  کند.اغلب  می  سوال  بار  چندین  و  کند 
به  را  فرایندی  چنین  ولی  کنند  می  گم  را  وسایلشان 

بینیم. نمی  شیطان  کودکان  در  عامه  اصطالح 
قادر  خانه  در   ADHD اختالل  با  کودکان  افزود:  وی 
و  باشند  خاموش  هم  لحظه  چند  برای  حتی  نیستند 
سویی  از  ندارند؛  را  خواسته  ها  انداختن  تعویق  به  توانایی 

هستند.  حادثه  مستعد  اغلب  تکانشگر  کودکان  این  دیگر 
رفتارهای بدون محابا در بعضی از این کودکان دیده می -

شود به طور نمونه ممکن است ناگهان وسط خیابان دست 
بزرگتر خود را رها کنند؛ بنابراین این کودکان تحریک پذیر 

کنند. می  عمل  هم  انفجاری  و 
این اختالل  این سوال که عالئم  به  پاسخ  افتخاری در   
از چه زمانی برای والدین قابل تشخیص خواهد بود گفت: 
این عالئم  معمواًل از سن ۳ سالگی شروع می شود اما بجز 
آمادگی  وارد  کودک  زمانی که  تا  عمومًا  شدید  بسیار  موارد 
یعنی  نمی شود  گذاشته  قطعی  تشخیص  نشده  مهد  یا 
و  توجه  مقایسه  درمورد  مربی  و  معلم  اطالعات  زمانی که 

باشد. دست  در  همساالنش  با  کودک  تکانشگری 
و  ژنتیکی  مسایل  خصوص  در  کودک  روانشناس  این   
از  حاکی  موجود  یافته های  کرد:  اظهار  اختالل  این  ارثی 
ADHD عمدتًا منشاء ژنتیک دارد و میزان  آنست که علل 

است. درصد   ۷۵ حدود  توارث 
برای  والدین  مقاومت  و  نگرانی  خصوص  در  افتخاری    
دارو  مصرف  با  گفت:  فعال  بیش  کودکان  دارو  مصرف 
یابد   می  کاهش  کودک  فعالی  بیش  و  توجه  نقایص  عالئم 
و  اطرافیان کمتر می گردد  از  ناشی  نتیجه سرزنشهای  در 
به این اختالل باال می رود چون  عزت نفس کودکان مبتال 

مورد  نامطلوب  رفتار  دلیل  به  مداوم  طور  به  کودکان  این 
می گیرند. قرار  سرزنش 

عالوه  کودکان  این  داد:  ادامه  کودک  روانشناس  این   
درمانی  کار  و  اجتماعی  روانی،  مداخالت  نیازمند  دارو  بر 
هستند. این مداخالت مانند آموزش های روانی اجتماعی 
در خصوص مهارت های زندگی از جمله مسئولیت پذیری، 
کاری  اهمال  و  خشم  مدیریت  مسئله،  حل  موثر،  ارتباط 
پروری  فرزند  و  والدین  آموزش  دیگر  سویی  از  است. 
متناسب با این کودکان الزم است و باید جدی گرفته شود.
درمان  در  کودکان  این  صورتیکه  در  افزود:  وی 
زندگی  در  است  الزم  زمانیکه  در  متاسفانه  نگیرند  قرار 
اجرایی ضعیف  دلیل عملکرد  به  بگیرند  مهمی  تصمیمات 
سرزنش های  اثر  بر  نفس  به  اعتماد  دادن  دست  از  و  مغز 
نخواهند  زندگی  در  درستی  انتخابهای  به  قادر  اطرافیان  
بود؛ که از جمله آن در سنین نوجوانی دوستان ناباب، قرار 
گرفتن در معرض مصرف مواد، رفتن در گروههای پرخطر 

باشد. می   ...... و 
افتخاری در پایان تاکید کرد: شروع مصرف و قطع دارو  
است  الزم  گاهی  و  باشد  متخصص  روانپزشک  نظر  با  باید 
هیچ  به  و  باشد  داشته  ادامه  بزرگسالی  تا  داروها  مصرف 

 ► وجه نباید دارو به شکل خودسرانه قطع شود.     
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
۱۲ اجرای احکام  ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
فرقانی  حسن  خانم   – علیه  قمی  فاطمه  خانم  له  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۱ج/۴۲۹  شماره  به  قم  مدنی 
اصلی  از  فرعی   ۴۶ از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۱۰۷۶۹ از  فرعی   ۹۵ ثبتی  پالک  فروش  به  دستور  ها 
مذکور )قطعه دوم تفکیکی( بخش یک ثبت قم که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. کارشناس 
در طبقه  واحد  که یک   ۲۲ رجایی کوچه پالک  بلوار سمیه خیابان شهید  در  آپارتمان  موقعیت  از  منتخب 
می  عرض  به  مراتب  لذا  آورده  عمل  به  معاینه  و  بازدید  باشد  می  پیلوت  روی  طبقه  چهار  مجتمع  از  اول 
از  یکی  برگی  تک  مالکیت  سند  جلد  دو  دارای  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  شده  معرفی  ملک  رسد 
۱۰۷۶۹ اصلی قطعه دو  از  ۹۵ فرعی  ۹۹۳۱۶۷۴۴/ه به شماره پالک ثبتی  اسناد به شماره سریال سند 
تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۴۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یک ثبت  قم تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ 
به  اعیانی  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مالکیت  میزان  به  رضا  فرزند  قمی  فاطمه  خانم  نام  به 
انباری قطعه  بانضمام  است  بالکن  آن  مترمربع   ۴/۲۱ که  اول  در طبقه  واقع  مترمربع   ۱۱۵/۴۶ مساحت 
به مساحت  تفکیکی   ۱۰ پارکینگ قطعه  بانضمام   ، درزیرزمین یک  واقع   ۲/۹۸ به مساحت  تفکیکی  شش 
و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  یک  زیرزمین  غربی  شمال  سمت  در  واقع  مترمربع   ۱۰/۳۴
کد  تحت  ملک  در  شده  معرفی  آپارتمان  آن  اجرایی  نامه  آئین  و  آپارتمان  تملک  قانون  طبق  مشترکات 
۱۴-۵۰-۱۰۲-۱ در طبقه اول از مجتمع چهار طبقه روی همکف و زیرزمین قرار دارد و هر یک  نوسازی 

آپارتمان  بلوک   ، است  مسکونی  واحد  پنج  دارای  جمع  در  و  ششدانگ  برگ  تک  سند  دارای  ها  واحد  از 
زیرزمین  به  دسترسی  و  طبقات  به  دسترسی  جهت  پله  ها  سرویس  و  آسانسور  دستگاه  یک  دارای  مذکور 
از طریق رمپ در حیاط می باشد درب ماشین رو به پارکینگ فلزی که با جک برقی باز و بسته می شود ، 
پوشش بدنه پارکینگ و پله ها و کف پاگرد و دیوار ها سنگ و سقف کال سفید کاری است در طبقات های 
بازدید  آپارتمان مسکونی مورد  آپارتمان سنگ است واحد  نمای  و  پله ها استیل  ورودی ضد دود و حفاظ 
بهداشتی  سرویس  و  آشپزخانه  و  پذیرایی  سالن  و  خواب  اتاق  سه  دارای  مترمربع   ۱۱۵/۴۶ مساحت  به 
دکوراتیو  واحد  سقف  و  دیواری  کاغذ  ها  دیوار  بدنه  و  سرامیک  واحد  کف  پوشش  است.  بالکن  و  حمام  و 
و درب  پنجره ها  و  و درب های داخلی چوبی  برابر سرقت  نوع مقاوم در  از  واحد  باشد. درب ورودی  می 
واحد  و  است  سنگ  بالکن  وسقف  دبدنه  پوشش  و  است  جداره  دو  شیشه  با   UPVC نوع  از  واحد  بالکن 
دربالکن  است  هود  و  رومیزی  گاز  اجاق  دارای  و   mdf ها  کابینت  و  رنگی  مانیتور  با  بازکن  درب  اداری 
واحد  و  است  اسپیلت  داکت  سرمایش  و  رادیاتور  پکیج  واحد  گرمایش  سیستم  است  نصب  کابینت  مقدار 
دارای یک انشعاب برق و تک فاز و آب و گاز مستقل است واحد مورد نظر مورد بهره برداری آقای حسن 
به  توجه  با  آن  و منضمات  با کافه ملحقات  آپارتمان موصوف  ارزیابی  باشد.  ایشان می  فرقانی و سه فرزند 
کاربری  واحد  مساحت  دسترسی  شارع  و  محلی  موقعیت  و  حال  شرایط  و  الذکر  فوق  مشخصات  و  موارد 
گونه  هر  و  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بودن  و  موثر  عوامل  سایر  و  اعیانی  کیفیت  بنا  قدمت  مسکونی 

مترمربع  قرار هر  از  اینجانب  نظر  به  و حقوقی  و اشخاص حقیقی  بانک ها   ، دارایی   ، به شهرداری  بدهی 
براورد  تومان  ۲/۸۸۶/۵۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مترمربع   ۱۱۵/۴۶ برای  و جمعا  تومان  میلیون  پنج  و  بیست 
 ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۴ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

که  می گوییم  زرنگ  شخصی  به  ما      ◄
اجتماعی  مسؤولیت  است،  حیله گر  بیشتر 
زیرپاگذاشتن  به  و  ندارد  مفهومی  برایش 
تفاخر  نوعی  افتخار می کند؛  حقوق دیگران 
رفتار  نوع  این  مصداق های  بیشعوری.  به 
نباشد.  مثال زدن  به  نیازی  که  آن قدر هست 
برای  پالک  مخدوش کردن  و  رانندگی  نوع 
استفاده  طرح ترافیک،  به  رایگان  ورود 
دیگران،  بیمه ای  خدمات  از  غیرمجاز 
در  کم کاری  و  دانشگاه  و  مدرسه  در  تقلب 
متداول  نمونه های  از  اداری  محیط های 
تحول معنایی زرنگی در جامعه ایرانی است. 
و  پژوهشگر  و  جامعه شناس  اسدی،  عباس 
دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس  ناظری  مهرداد 
به  ایران  جامعه  در  »زرنگی«  واژه  مفهوم  درباره 

پرداختند. اظهارنظر 
احتماال درصد باالیی از ما به عنوان نمونه ای 
از  کم  چند  هر  تجربه  جامعه  این  شهروندان  از 
اگر هم  داریم،  یاد  به  را  تقلب در دوران مدرسه 
بوده  تحصیل  دوران  در  درستکار  اقلیت  جزو 
اما  بودیم.  تقلب  شاهدان  از  یکی  حتما  باشیم 
زمانه خود  از  تقلب حاال مهم تر  از  ماجرای پس 
انجام  از  پس  متقلب  فرد  عموما  است.  تقلب 
بخوانیمش(  بی اخالقی  بگذارید  که   ( کار  این 
دانسته  مهم  قهرمان  یک  اندازه  در  را  خودش 
در  محسوسی  شکل  به  حاال  ویژگی  این  است. 
که  معنا  این  به  می شود.  دیده  ایرانی  جامعه 

پوشاندن پالک  یا  با مخدوش کردن  افرادی که 
ناظر  دوربین های  چشم  از  دور  خود  خودروی 
این  از  پس  البته  و  می شوند  ترافیک  طرح  وارد 
اقدام همواره به این عمل خود تفاخر می کنند. 
یک  چرا  اینکه  است.  تفاخر  همین  موضوع 

است؟ زرنگی  با  معنا  هم  ما  برای  بی اخالقی 
ابهام معنایی یک مفهوم زرنگی؛ 

مفاهیمی  ایرانی ها  ما  برای  هم  هرقدر 
باصفابودن  و  خونگرمی  جوانمردی،  همچون 
تعریف  فرد  یک  مثبت  خصلت های  توصیف  در 
ثابت داشته باشد کلمه »زرنگی«  شود و معنایی 
دارای یک ابهام معنایی است و گاهی با معنای 
منفی و گاهی نیز با معنای مثبت به کارمی رود. 
دهخدا  فرهنگ  در  حتی  معنایی  تفاوت  این 
سه  دهخدا  فرهنگ  در  می شود.  دیده  هم 
اولی  است.  آمده  زرنگی  واژه  برای  معنی 
و  کاردانی  و  زیرکی  دوم  چاالکی،  و  چابکی 
بازه تعریفی زرنگی در فرهنگ  سوم حیله گری. 

از یک مفهوم  بازه گسترده ای است  دهخدا هم 
نام  به  منفی  مفهومی  تا  چابکی  مثل  مثبت 
محیط  در  چشم چشم کردن  اما  حیله گری. 
زندگی پیرامونی ما وزنه مفهوم منفی حیله گری 
می کند.  سنگین تر  زرنگی  تعریف  برای  را 
بیشتر  به شخصی زرنگ می گوییم که  ما  این که 
برایش  اجتماعی  مسؤولیت  است،  حیله گر 
مفهومی ندارد و به زیرپاگذاشتن حقوق دیگران 
بیشعوری.  به  تفاخر  نوعی  می کند؛  افتخار 
که  هست  آن قدر  رفتار  نوع  این  مصداق های 
و  رانندگی  نوع  نباشد.  مثال زدن  به  نیازی 
به  رایگان  ورود  برای  پالک  مخدوش کردن 
خدمات  از  غیرمجاز  استفاده  طرح ترافیک، 
دانشگاه  و  مدرسه  در  تقلب  دیگران،  بیمه ای 
نمونه های  از  اداری  محیط های  در  کم کاری  و 
ایرانی  جامعه  در  زرنگی  معنایی  تحول  متداول 

. ست ا
آیا جامعه ایرانی زرنگ است؟

استاد  و  خاورمیانه  پژوهشگر  بیمن،  ویلیام 
در  او  مینه سوتاست.  دانشگاه  انسان شناسی 
کتاب »زبان، منزلت و قدرت در ایران« که نشر 
نی آن را ترجمه و منتشر کرده، می گوید نوعی 
روابط  اجتماعی متداول در ایران است که چنین 
بیمن،  نظر  از  ساخته است.  زرنگی  از  تلقی ای 
ایرانیان،  اجتماعی  روابط  بده بستانی  ماهیت 
که  شده  راهبردهایی  و  عرف ها  ایجاد  سبب 
روابط  در  را  خود  پیام  تا  می کنند  کمک  فرد  به 

قابل  و  موثر  گونه ای  به  فردی  بین  اجتماعی 
این  از  جنبه ای  زرنگی،  کند.  منتقل  پذیرش، 
انتقال  می کند  کمک  فرد  به  که  راهبردها ست 
جهت  خود  عالیق  و  منافع  راستای  در  را  پیام 
پیام  پیش بردن  توانایی  زرنگی،  او  نظر  از  دهد. 
با روشی زیرکانه است. او ادعا می کند ایرانی ها 
در  آنچه  می کنند.  ستایش  را  منفی  ویژگی  این 
به  زرنگی  کاربرد معمول مفهوم  از  بیمن  تحلیل 
و  تاریخی  ریشه های  تحلیل  می خورد،  چشم 
نقش  و  زرنگی  فرهنگی  مفهوم  جامعه شناختی 

ایرانی هاست. روزمره  ارتباطات  در  آن 
 قربانی به نام اخالق

بسیاری  باور  به  زرنگی  معنایی  تحول  روند 
در  و  نیست  کهن  خیلی  جامعه شناسان  از 
عباس  آنها  از  یکی  دارد.  تازگی  ایرانی  جامعه 
است:  معتقد  پژوهشگر  این  است.  اسدی 
در  که  است  مفاهیمی  از  یکی  »زرنگی« 
مردم  محاوره ای  ادبیات  وارد  اخیر  سال های 
ارزش های  از  بسیاری  جایگزین  تقریبا  و  شده 
معتقد  او  گردیده است.  اجتماعی  و  اسالمی 
ایران  جامعه  دل  در  آرام آرام  مفهوم  این  است 
نگاه  است  غالب  معنا  این  تا  و  شده  نهادینه 
تحقق  برای  بسیاری  موانع  جامعه  در  اخالقی 
این  گسترش  »روند  می گوید:  فردا  به  او  دارد. 
جلب  بدون  و  آرام  چنان  غیرانسانی  مفهوم 
متفکران  بعضی  از  غیر  به  که  بوده است  توجه 
وجود  از  مردم  عموم  شاید  کشور  نخبگان  و 

و  رفتار  گفتار،  در  زرنگی  مفهوم  گسترش  یا 
مفهوم  این  مانده اند.  غافل  خود  افکار  حتی 
صداقت،  مثل  انسانی  واالی  ارزش های 
 ... و  معناگرایی  قانونمندبودن،  درستکاری، 
معادل  ایران  جامعه  در  تقریبا  و  گرفته  هدف  را 
حق کشی،  سوءاستفاده کردن،  فرصت طلبی، 
گردیده است.  مالی  تخلفات  حتی  و  تبعیض 
دوست  چه  داشته باشیم  دوست  چه  متاسفانه 
اصلی ترین  از  یکی  زرنگی  مفهوم  نداشته باشیم 
در  نهادینه شده  تربیتی  و  اخالقی  ارزش های 
و  اسالمی  ارزش های  با  نه تنها  و  شده  ما  کشور 
دنیا  جای  هیچ  در  بلکه  نیست  سازگار  انسانی 
نیز نمی توان مشابه آن را یافت.« به اعتقاد این 
پژوهشگر جامعه، زرنگی ظاهرا و در کوتاه مدت 
و  میان مدت  در  اما  دارد  منافعی  احتماال 
بلندمدت نتیجه ای جز بی اعتباری، ایجاد کینه 
و نفرت و اعمال مجازات دنیوی و اخروی ندارد.

زرنگی و مسئولیت اجتماعی گمشده
پیدا  تغییر  زرنگی  معنای  چرا  اما 
معنا  تغییر  این  دیگر  سوی  کرده است؟ 
اجتماعی  حوزه  پژوهشگران  اغلب  چیست؟ 
معنا  قلب  این  دیگر  سوی  معتقدند 
این  به  است.  »مسؤولیت پذیری اجتماعی« 
از  بیش  جامعه  در  زرنگی  بازتعریف  که  مفهوم 
وارد  لطمه  شهروندان  مسؤولیت پذیری  به  همه 
تبلیغ  ما  اجتماعی  فضای  در  وقتی  می کند. 
کمتر  که  هستند  کسانی  زرنگ  افراد  می شود 

آن  می برند،  منفعت  بیشتر  و  می کنند  تالش 
که  می شود  تبلیغ  مثال  وسیله ای؛  هر  به  هم 
بیشتری  منافع  و  می زند  »میانبر«  آدم زرنگ 
کسب می کند. درواقع یک ضدارزش اجتماعی 
از  بسیاری  و  می کنیم  تبلیغ  ارزش  به عنوان  را 
متاسفانه  هستند.  رویه  این  درگیر  هم  نهادها 
از  بسیاری  موجب شده  ضدارزش  این  ترویج 
جدی  آسیب  علمی  و  اجتماعی  آموزه های 
مهرداد  کند.  تغییر  ماهیت شان  حتی  و  ببینند 
است.  دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس  ناظری 
اجتماعی  از مسؤولیت  ما  وقتی  است  معتقد  او 
به  نسبت  افراد  این که  یعنی  می زنیم  حرف 
دارند  مسؤولیت  احساس  حد  چه  تا  همدیگر 
این  ضمن  می کنند.  اقدام  اندازه  چه  تا  و 
دیگران  به  و  می رساند  خودشان  به  سود  که 
آسیبی نمی رساند. او به فردا می گوید » با رواج 
ارزش ها  از  مسؤولیت گریزی در جامعه بسیاری 
که  مفهوم  این  به  می دهند،  ماهیت  تغییر  هم 
بسیاری از ضدارزش ها به ارزش بدل می شوند. 
نمونه رایج این موضوع دروغ یا چیزی است که 
ما  آنچه  می شود.  یاد  »زرنگی«  عنوان  به  آن  از 
تقلب  با  و  می دهیم  انجام  زرنگ بازی  عنوان  به 
که  است  دلیل  این  به  است،  همراه  دروغ  و 
نکرده  رشد  جامعه  در  مسؤولیت پذیری  فرهنگ 
پله های  از  رفتن  باال  و  آن  جبران  برای  افراد  و 
ناسالم  و  منطقی  غیر  کنش های  به  باید  ترقی 

 ► آورند.«        روی 

گفت وگویی با دو جامعه شناس درباره معنای »زرنگی« در جامعه ایران

●   تفاخر به حیله گری! آیا جامعه ایرانی زرنگ است؟   ●

●  هر نوع شیطنت کودکان بیش فعالی نیست     ●
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یکی از مدیران شهری قم تاکید کرد:
حضور ساالنه ۲۰ میلیون زائر 
موتور محرک برای توسعه قم

حرم  اطراف  زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
مسجد  و  )س(  معصومه  حضرت  حرم  وجود  )س(  معصومه  حضرت 
عامل  را  قم  شهر  در  زائر  میلیون   20 حدود  تردد  و  جمکران  مقدس 
دانست. قم  شهر  فرسوده  و  تاریخی  بافت  بهسازی  و  توسعه  محرک  و 
با  که  بم  زلزله  وقوع  و سالگرد  ۵ دی  با  گزارش شهرنیوز، همزمان  به 
طبیعی  بالیای  اثرات  کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  مّلی  روز  عنوان 
از  بهره گیری  باعنوان  تخصصی  نشست  است،  شده  نامگذاری 
معماری  و  شهرسازی  معاونت  میزبانی  به  بم  شهر  زلزله  آموزه های 
رضوان  سالن  در  استانی  و  شهری  مدیران  حضور  با  قم  شهرداری 

شد. برگزار  قم  شهرداری 
زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل  خاکی  علیرضا 
اطراف حرم حضرت معصومه )س(، در این نشست با مرور مختصات 
بافت فرسوده شهر قم گفت: بازآفرینی بافت فرسوده هر شهر و محله 
الزاما  و  دارد  بستگی  منطقه  و  شهر  همان  ویژگی های  و  مختصات  به 
مختصات  و  نیاز  پاسخگوی  نمی تواند  شهر  یک  از  موفق  الگوی  یک 

باشد. دیگر  محله  یا  شهر 
خاکی از مهم ترین ویژگی های شهر قم را وجود حرم حضرت معصومه 
قدمت  و  مراجع  بیوت  جمکران،  مقدس  مسجد  امامزاده ها،  )س(، 
تاریخی شهر قم ۷ هزار ساله دانست و افزود: در رأس همه این عوامل 
و مهمترین محرک توسعه برای برنامه ریزی و پرداختن به مسئله بافت 
فرسوده و بافت تاریخی حضور ساالنه ۲۰ میلیون زائر در شهر است.

احیا  برای  بازسازی  و  نوسازی  بهسازی،  الگوی  سه  به  ادامه  در  وی 
بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: تمامی ویژگی ها و ظرفیت های شهر 
با در نظر گرفتن  را شناسایی کردیم که در مرحله نخست در شهر قم 
بحث سرعت و تأثیرگذاری، الگوی بهسازی در دستور کار قرار گرفت.
از  حرم  اطراف  زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
عوارض  و  تخفیفات  جمله  از  تشویقی  بست های  ارائه  برای  تالش 
افزود:  و  گفت  فرسوده  بافت  بهسازی  و  احیا  متقاضیان  برای  رایگان 
شهر قم در جذب تسهیالت مسکن ضعف جدی داشت که با همکاری 
در  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و  مسکن  بانک  مسئوالن  هماهنگی  و 

شود. می  استفاده  حوزه  این  در  خوبی  ظرفیت  از  حاضر  حال 
این  در  گفت:  شهر  مرکزی  هسته  تاریخی  محور  به  اشاره  با  خاکی 
محور ۳۴ هزار متر گستره سطح و بیش از ۱۱ هزار متر جداره سازی 
همه  همدلی  و  مشترک  کار  نتیجه  کار  این  که  است  شده  بهسازی 

است. دستگاه ها 
مثال  را  بیت النور  محدوده  و  میر  میدان  پروژه  خصوص  این  در  وی 
و  داد  انجام  شهرداری  را  محور  این  جداره سازی  کار  گفت:  و  زد 
تمامی  و  شد  انجام  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  همت  به  کف سازی ها 

شد. نوسازی  نیز  محدوده  گاز  و  برق  و  آب  های  زیرساخت 
ساکنین  بین  در  اجتماعی  و  محلی  هویت  و  تعلق  حس  ایجاد  خاکی 
منطقه  مردم  برای  انگیزه  ایجاد  راهکارهای  از  یکی  را  مناطق  این 
دانست و گفت: مرمت و بهسازی برخی محورهای تاریخی مانند گذر 
مرکزی  هسته  در  زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  ستاد  سوی  از  قلعه 
اقدام  واحدهای مسکونی منطقه  از صاحبان  تن   ۵ تا  باعث شد  شهر 

کنند. منازل خود  نوسازی  به  اقدام  نیز  دیگر  تن   ۵ و  مرمت  به 
خیابان  بهسازی  در  تجربه  همین  گفت:  دیگر  اقدام  خصوص  در  وی 
توانستیم  و  با مردم منطقه وارد گفت وگو شدیم  و وقتی  انجام شد  ارم 
استفاده  بازآفرینی  برای  مردمی  منابع  از  تومان  میلیارد   ۵ حدود 

. کنیم
اشاره  مناطق  این  در  مجاوران  و  مردم  اهالی،  رضایتمندی  به  خاکی 
و  مردم  برای  معضلی  به  فرسوده  بافت  شهرها  تمام  در  افزود:  و  کرد 
مسئوالن و فضای بزه کاری تبدیل شده است که مدیران شهری برای 
به واسطه وجود  اما در قم  وارد می شوند،  امنیتی  و  حل آن، ضربتی 

زنده است. بافت  این  تاریخی،  بافت  در دل  حرم مطهر 
بافت  احیای  برای  اینهمه یک فرصت طالیی  با  کرد:  وی خاطرنشان 
حرم  وجود  واسطه  به  بافت  بودن  زنده  و  دارد  وجود  قم  در  تاریخی 

شود. آن  بهسازی  از  غفلت  موجب  نباید  مطهر 

خبـر

معاون شهرسازی شهردار قم خبر داد:

● وجود 2000 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در 15 محله قم    ●

عضو شورای اسالمی شهر قم تشریح کرد:

● مهم ترین دغدغه شهرداری قم در این روزها چیست؟    ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی قم 
علیه  محکوم  مروج  حسین  محمد  سید  علیه  پروری  گل  زهرا  له  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۱ج/۱۰۰  شماره  به 
عشر  نیم  ۱۷/۵۹۱/۱۵۰ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۳۵۲/۶۲۳/۰۰۴ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
ثالث )محمد علی حسن زاده محمدی( در قبال بدهی محکوم علیه پالک  در حق صندوق دولت ، شخص 
ثبتی ۶۵فرعی از ۲۵۱۳ اصلی بخش ۲ قم به عنوان مال معرفی و توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۲/۸۸۴۱ سهم مشاع از ۱۲۰ سهم مشاع از ۲۴۰ 
سهم   ۱۲۰ از  مشاع  سهم   ۰/۱۴۳۵ مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم 
مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسید. احتراما ، 
در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۰۱۰۰۱۰۰ پرونده له خانم زهرا گلپروری به طرفیت آقای سید محمد 
حسین مروج که کارشناسی آن به اینجانب ارجاع گردیده است ، به استحضار می رساند به همراه وکیل آقای 
از محل   ، نیسی  و جناب سرهنگ  و خانم مبلغی )متصرف ملک(  آقای وکیلی  و  ثالث(  زاده )شخص  حسن 
بررسی  و  بازدید   ،  ۲۰۲ – پالک   ۴ – حجت   ۵ – کوچه  بلوار شهید بهشتی  واقع در  و موقعیت خانه مورد نظر 
با هماهنگی خانم  اینجانب  به عمل آمد ) شایان ذکر است روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ درب ساعت ۱۴ 
قدسیه مبلغی )متصرف( در محل ملک حاضر شدم و ایشان درب را به روی اینجانب باز ننمودند( که نتیجه 
ارزیابی پالک ثبتی ۲۵۱۳/۶۵  به قرار کارشناسی به شرح ذیل تقدیم نماید : قرار کارشناسی :  با توجه  را 
اعالم شده که  ۲۶۴ مترمربع  مالکیت  پلک فوق طبق سند  : مساحت ششدانگ  اصلی بخش دو قم عرصه 
حدود آن به شرح ذیل تعریف گردیده است : شماال : به طول ۱۲ متر پی اشتراکی با شماره ۵۸ فرعی شرقا 

۲۲ متر پی  به طول   : ۸ متری غربا  به شارع  به طول۱۲ متر   : ۶۴ فرعی جنوبا  به پالک  ۲۲ متر  به طول   :
اشتراکی با پالک ۶۶ فرعی با توجه به تصویر اسناد ارائه شده از طرف شخص ثالث ، طی سند رسمی تحت 
شماره ۸۵۴۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ در دفترخانه شماره ۱۱ قم تمامی ۳/۵ سهم مشاع از ۷ سهم ششدانگ 
می  عبداله  فرزند  محمدی  زاده  حسن  علی  محمد  نام  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
باشد. اعیانی : براساس گواهی پایان ساختمان به شماره ۳/۳۸/ش مورخ ۹ /۱۳۷۹/۱ ملک مذکور شامل 
دو طبقه زیرزمین و همکف با متراژ کل ۲۳۰ مترمربع بنا شامل دیوار باربر و ستون در وسط به همراه سقف 
 : حیاط   : است  ذیل  شرح  به  آن   اجمالی  مشخصات  که  است  شده  احداث  سنگ  نمای  با  و  ضربی  طاق 
دارای درب آهنی ماشین رو – کف و دیوار ها سنگ ، توالت می باشد. زیرزمین : با متراژ ۶۰ مترمربع شامل 
موزاییک  ، کف  آلومینیومی  در  با  توالت   – تا سقف سنگ  پله  دیوار   ، از سنگ  ها  پله   – از سمت حیاط  درب 
ابراز گچ ، پنجره ها  با  ، دیوار ها از سنگ و کاغذ دیواری ، در های داخلی چوبی رنگ شده – سقف سفید 
آلومینیومی ، حمام با در آلومینیومی ، کف سرامیک ، دیوار ها کاشی همکف : با متراژ ۱۷۰ مترمربع شامل 
در ورودی شامل در ورودی و در های داخلی از از سمت حیاط – هال و پذیرایی با کف موزاییک ، دیوار ها از 
کاغذ دیواری ، سقف سفید با ابراز گچ ، کمد دیواری – دو اتاق با کف موزاییک ، دیوار کاغذ دیواری ، سقف 
با کابینت فلزی ساختمان  اپن  ، دیوار کاشی- آشپزخانه  با کف سرامیک  توالت  و  – حمام  ابزار گچ  با  سفید 
هر  از  عدد  یک  تعداد  به  گاز  و  آب  و  برق  انشعابات   – آبگرمکن  دستگاه  یک   – آبی  کولر  دستگاه  یک  دارای 
ذیل  به شرح  آن  ارزیابی   ، موصوف  پالک  موقعیت  و  کیفیت   ، کمیت  به  توجه  با   : ارزیابی  باشد.  می  کدام 
زیرزمین  ۲۳/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  مترمربع   ۲۶۴ عرصه   : است 

مترمربع   ۱۷۰  : همکف  ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر   ، مترمربع   ۶۰  :
مبلغ  جمعا  انشعابات  و  سازی  حیاط  ۴/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر   ،
و  میلیارد  نه  و  بیست  ۲۹/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  را  مذکور  خانه  ارزش  کل  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مبلغی  قدسیه  خانم  اختیار  در  ملک  کل  همچنین  نماید.  می  ارزیابی  و  برآورد  ریال  میلیون  ده  و  چهارصد 
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  دارند.  سکونت  ان  در  ایشان  و  باشد  می  متصرف 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به   ۱۲/۳۰ الی   ۱۲/۱۵ ساعت 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
باالترین  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
به  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  پرداخت بهای 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
نفع دولت ضبط  به  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  که 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد 

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

توجه  بر  تأکید  با  قم  شهردار      ◄
مرکزی  هسته  معضالت  به  شهرداری 
پروژه  هفت  اجرای  گفت:  قم  شهر 
سرمایه گذاری  به  نیاز  مطهر  حرم  اطراف 
دارد. تومانی  میلیارد  هزار  چهار  از  بیش 
سید  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  سقائیان نژاد  مرتضی 
خود  توجه  جاری  سال  در  قم  شهرداری 
را معطوف به حل معضالت هسته مرکزی 
در  داشت:  اظهار  است  کرده  قم  شهر 
هستیم  کار  این  برای  زمینه سازی  حال 
حرم  اطراف  پروژه های  بدانیم  باید  اما 
داشته  بسیاری  پیچیدگی های  مطهر 
نیاز  کالن  بودجه های  به  آن  کنار  در  و 

رند. دا
با اشاره به معضالت هسته مرکزی  وی 
تا  گرفته  معابر  تعریض  لزوم  از  قم  شهر 
افزود:  شهری  منظر  و  سیما  ساماندهی 
 ۱۶۰ تملک  به  نیاز  نو  آرامستان  پروژه 
تومانی  میلیارد   ۳۶۰ هزینه  و  مغازه  باب 
دستور  در  امسال  آن  مطالعات  که  دارد 

است. قرارگرفته  قم  شهرداری  کار 
ساماندهی  طرح  قم  شهردار  گفته  به 
دروازه  محور  تعریض  چهل اختران، 

فاز  شیخان،  بازارچه  ساماندهی  ری، 
قبرستان  ساماندهی  یاسر،  عمار  پنج 
از  و…  مطهری  میدان  ساماندهی  نو، 
شهر  مرکزی  هسته  مهم  پروژه های  جمله 
قرار  شهرداری  کار  دستور  در  که  هستند 

دارند.
پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
نجفی  مرعشی  آیت الله  خیابان  پیاده راه 
ایجاد  انقالب اظهار داشت: در  و خیابان 
به دنبال  مطهر  حرم  اطراف  پیاده راه های 
فضا  این  قدسی  ساحت  که  بودیم  این 

شود. حفظ 
هفت  سقائیان نژاد،  گفته  به 
به  احتیاج  مطهر  حرم  اطراف  پروژه 
هزار  چهار  از  بیش  سرمایه گذاری 
زمینه  این  در  که  دارد  تومانی  میلیارد 
این  تأمین  در  دولت  مسئولیت  از  نباید 

کرد. چشم پوشی  سرمایه 
برای  مختلف  مطالعات  انجام  به  وی 
و  قم  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی 
اجرای  برای  سرمایه   جذب  برای  پیگیری 
در  امیدواریم  افزود:  و  کرد  اشاره  آن ها 
زائران  و  شهروندان  آینده  سال  سه  تا  دو 
متفاوت  کاماًل  را  قم  شهر  مرکزی  هسته 

. ببینند
هسته  گذشته  وضعیت  به  قم  شهردار 
ادامه  و  کرد  اشاره  قم  شهر  مرکزی 
اخیر  سال های  اقدامات  از  یکی  داد: 
در  وانت بارها  و  دست فروشی  ساماندهی 

شهر قم بود که هسته مرکزی شهر را از نا 
داد. نجات  سامانی  به 

پیاده راه های هسته مرکزی  وی اجرای 
شهر قم را از دیگر اقدامات شهرداری در 
و  دانست  محدوده  این  ساماندهی  مسیر 

پروژه های  حقوقی  معضالت  حل  افزود: 
در  مطهر  حرم  اطراف  سرمایه گذاری 
برای ورود  و مسیر  دستور کار قرار داشته 
هموار  آتی  پروژه های  در  سرمایه گذاران 

 ► شده است.    

قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون      ◄
کرد  تاکید  فرسوده  بافت  احیای  به  توجه  ضرورت  بر 
 ۱۶ و  هزار   ۲ حدود  قم  شهر  در  همچنین  افزود:  و 
شامل  که  دارد  وجود  رسمی  غیر  سکونتگاه  هکتار 

می شود. محله   ۱۵
وقوع  سالگرد  با  همزمان  شهرنیوز،  گزارش  به 
کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  مّلی  روز  و  بم  زلزله 
باعنوان  تخصصی  نشست  طبیعی،  بالیای  اثرات 
میزبانی  به  بم  شهر  زلزله  آموزه های  از  بهره گیری 
با حضور  و معماری شهرداری قم  معاونت شهرسازی 
استانی در سالن رضوان شهرداری  و  مدیران شهری 

شد. برگزار  قم 
معماری  و  شهرسازی  معاون  فر،  متین  مجید 
شده  انجام  اقدامات  نشست  این  در  قم  شهرداری 
فرسوده  بافت  احیای  خصوص  در  را  قم  شهر  در 
هماهنگی   به  توجه  با  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت 

جمله  از  استان،  مختلف  بخش های  بین  که  خوبی 
و  مهندسی  نظام  شهرداری،  شهرسازی،  و  راه 

ساختمان های  توانستیم  گرفته،  صورت  استانداری 
آنها  از  کدام  هر  برای  و  کنیم  شناسایی  را  ناایمن 

دهیم. انجام  را  خاصی  برنامه ریزی های 
هزار   ۱۳ به  نزدیک  مساحت  به  اشاره  با  وی 
شورای  مصوبه  اساس  بر  گفت:  قم  شهر  هکتاری 
 ۱۵۰۰ از  بیش  کشور،  شهرسازی  و  معماری  عالی 
هکتار از این مساحت در بافت فرسوده قرار دارد که 
را  قم  شهر  مردم  از  نفر  هزار   ۳۷۰ بر  بالغ  جمعیتی 

است. داده  جای  خود  در 
فرسوده  بافت  احیای  به  توجه  ضرورت  بر  وی 
 ۲ حدود  قم  شهر  در  همچنین  افزود:  و  کرد  تاکید 
دارد  وجود  رسمی  غیر  سکونتگاه  هکتار   ۱۶ و  هزار 

می شود. محله   ۱۵ شامل  که 
مثبت  و  خوب  کارهای  از  یکی  گفت:  فر  متین 
احیاء  به  ویژه  توجه  قم  شهر  در  گرفته  صورت 
شامل  که  است  ناکارآمد  بافت های  بازسازی  و 

رسمی  غیر  سکونتگاه های  و  فرسوده  بافت های 
. د می شو

این  در  قم  معماری شهرداری  و  معاون شهرسازی 
ناکارآمد در شهر  بافت  ۸ محله  از شناسایی  خصوص 
زاد  محله  ابراهیم،  امام زاده  محله  گفت:  و  داد  خبر 
بازار  ری،  دروازه  خاکفرج،  خرداد،  سوم  فهیمی،  و 
محالت  این  جمله  از  تاریخی  محور  و  نو،  و  کهنه 
و  تدوین  آنها  برای  خاصی  طرح های  که  هستند 
پنج  ماده  کمیسیون  تصویب  مورد  آنها  از  بعضی 

است. گرفته  قرار  قم  استان 
وی در پایان از حادثه دلخراش زلزله بم یاد کرد و 
گفت: با توجه به اینکه استان قم معین استان تهران 
همچنین  و  می شود  محسوب  بحران  بروز  مواقع  در 
متعدد  زلزله های  وقوع  شاهد  گذشته  سال های  در 
در استان قم نیز بوده ایم، الزم است توجه ویژه ای به 
 ► باشیم.     داشته  بحران  با  مقابله  و  ایمنی  مسائل 

امور  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس      ◄
روز  به  با  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  زائرین 
حوزه  در  شهرداری  ماشین آالت  و  تجهیزات  شدن 
رفع  شهر  دغدغه های  از  بخشی  بحران،  مدیریت 
در  زیادی  همت  قم  شهرداری  خوشبختانه  و  شده 
مانند  بحران هایی  در  زیرا  دارد  شهر  ایمنی  ارتقای 
کار  بیشترین  شهرداری  شهری  خدمات  آب گرفتگی 
صورت  در  و  ندهد  رخ  حادثه ای  تا  می دهد  انجام  را 
ارائه  موردنیاز  خدمات  زمان  کمترین  در  مشکل  بروز 

. د شو
در  ماه،  دی  پنجم  ثابت،  سبحانی  مجتبی  سید 
و  قم  شهر  در  بارندگی ها  آغاز  به  اشاره  با  گفتگویی 
با  کرد:  اظهار  آینده  ماه های  و  روزها  در  آن  ادامه 
در  که  شهرداری  زمستانه  عملیات  مانور  به  توجه 
آمادگی  قم  شهرداری  شد،  انجام  گذشته  روز  چند 
ندارد. وجود  خاصی  نگرانی  و  داشته  قبولی  قابل 

را  شهرداری  زمستانه  عملیات  مانور  برگزاری  وی 
راهور،  پلیس  امسال  مانور  در  افزود:  و  کرد  بررسی 

مرتبط  سازمان های  تمام  و  هالل احمر  اورژانس، 
بحران  مدیریت  و  آتش نشانی  مانند  شهرداری 
و  تجهیزات  و  داشتند  حضور  مختلف  مناطق  در 
گرفت. قرار  ارزیابی  مورد  بخش ها  تمام  امکانات 

زائرین  امور  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
و  همکاری  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای 
مهم ترین  رسان،  خدمت  دستگاه های  تمام  همدلی 
تمام  رویکرد  و  بوده  بحران  مدیریت  در  رکن 
پیشگیرانه ای  نگاه  شهرداری  بخصوص  دستگاه ها 
نسبت به حوادث است و تا جایی که می شود شرایط 

کنیم. مدیریت  باید  بحران  مرحله  از  قبل  را 
وی تأمین تجهیزات و ادوات مختلف در شهرداری 
قم  بیان کرد: شهرداری  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم 
ناوگان  به  را  خوبی  ماشین آالت  و  تجهیزات  امسال 
به صورت  ماشین آالت  این  از  بخشی  که  کرده  اضافه 
مدیریت  پروتکل های  به  توجه  با  اما  است،  امانی 

را  ماشین آالت  و  ادوات  از  مهمی  بخش  باید  بحران 
باشد. داشته  شهرداری 

قم  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  ثابت  سبحانی 
و  موتوری  تجهیزات  ریال  میلیارد   ۴۰۰ امسال 
کرده  خریداری  بحران ها  با  مقابله  برای  ماشین آالت 
مدیریت  و  است  بوده  مدبرانه  و  به موقع  اقدامی  که 
و عملکرد شهردار  اقدام شهرداری قم  این  از  شهری 

می کند. تشکر  شهر  تجهیز  در 
روز شدن تجهیزات  به  با  یادآور شد:  پایان  وی در 
بحران،  مدیریت  حوزه  در  شهرداری  ماشین آالت  و 
خوشبختانه  و  شده  رفع  شهر  دغدغه های  از  بخشی 
شهر  ایمنی  ارتقای  در  زیادی  همت  قم  شهرداری 
خدمات  آب گرفتگی  مانند  بحران هایی  در  زیرا  دارد 
می دهد  انجام  را  کار  بیشترین  شهرداری  شهری 
در  مشکل  بروز  صورت  در  و  ندهد  رخ  حادثه ای  تا 

 ► شود.    ارائه  موردنیاز  خدمات  زمان  کمترین 

دکترسقائیان نژاد خبرداد:  هزینه ۴۰۰۰ میلیارد تومانی پروژه های اطراف حرم 

●  عزم شهرداری قم برای حل معضالت هسته مرکزی شهر    ●


