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خبرخوببرایشهرداریها؛ آیتاهللخاتمی:حجتاالسالمرفیعی:

نخستین مجوز بکارگیری 
نیروی قرارداد کارمعین 
در شهرداری ها صادر شد

"رعایت تقوا" مهم ترین 
اصل مورد توجه کاندیدای 
ریاست جمهوری باشد

اگر قانون و والیت 
فقیه را قبول ندارید، 

کاندیدا نشوید
صفحه 2 صفحه 7صفحه 7

 تشکیل کارگروه شهر تراز انقالب اسالمی در شهرداری قم؛  تشکیل کارگروه شهر تراز انقالب اسالمی در شهرداری قم؛ 

شهردار قم تاکید کرد: نیازمند عزم عمومی و برنامه ریزی دقیقشهردار قم تاکید کرد: نیازمند عزم عمومی و برنامه ریزی دقیق
صفحه 2

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              09127625987

دریاچه نمک قم، بیابان می شود؛  دریاچه نمک قم، بیابان می شود؛  

صفحه صفحه 88گنجینه ای که بر باد می رود گنجینه ای که بر باد می رود 

تولیت حرم حضرت معصومه:      

رشد اقتصادی و سیاسی با مشارکت باال 
در انتخابات رقم می خورد        

صفحه 7

استاندار با اشاره بر مدیریت صحیح منابع برق استان تاکید کرد:       

تالش برای اعمال کمترین خاموشی 
در بخش مشترکان خانگی قم        

صفحه 2

       

شتاب تحوالت حوزه سالمت قم در 
دولت تدبیر و امید       

صفحه 3

یادداشتی از مرتضی نجفی قدسی              

آیا امتحانات حضوری دو میلیون دانش آموز گسترش 

ویروس کرونای انگلیسی را در پی نخواهد داشت؟!        
صفحه 6

گزیده خبرها

ادامه آگهی های دعوت به همکاری 
را در صفحه آخر  مطالعه نمایید

به یک برق کار صنعتی 
جهت مونتاژ تابلو برق

 با سابقه نیازمندیم.
09905762166

5دعوت به همکاری

ملک تجاری با کلیه 
امکانات، همکف 120 متر، 
زیر زمین 100 متر، جهت 
نمایندگی و یا مشارکت 

در هر شغلی
) در حال حاضر سوهان پزی 

در حال فعالیت می باشد (
09126517439

5مشارکت

خیابان امام، فلکه شهید زین الدین

شرکت فعال در زمینه فوالد جهت تکمیل کادر 
خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید: 

1- نیروی حسابدار 
آشنا به نرم افزار راهکاران سیستم

2- نیروی تعمیراتی 
آشنا به جرثقیل سقفی

3- مهندس صنایع آشنا به انبار
4- نیروی خانم 

برای قسمت بازرگانی
36550996

5دعوت به همکاری

از دفاتر جذب آگهی تماس نگیرید

فروشگاه بچه های خوب
به تعدادی فروشنده 

مجرب خانم و آقا جهت 
فروشندگی پوشاک 

بچه گانه با حقوق مکفی 
نیازمندیم.

  حقوق فروشنده مجرب: 
3 میلیون الی ۶ میلیون تومان 

091235169۸۸

5دعوت به همکاری

خریدخودروهای فرسوده
پالک قدیم و جدید

سبک و سنگین
0912351۸396

5

مغازه به مساحت حدود 50 متر، 
دارای آب، برق و گاز، مناسب 
باطری سازی و تنظیم موتور و 
بورس خدمات اتومبیل واقع 
در بلوار پیامبر اعظم، ابتدای 

جمکران، جنب میدان آل یاسین، 
خیابان پنج امام زاده، 
جنب کارواش آیینه 

رهن و اجاره داده می شود.

09122510316

5رهن و اجاره

کابینت مهسان
به یک کارگر ساده جهت همکاری 
در رنگ کاری استاتیک نیازمندیم.

09125537345

5دعوت به همکاری

به تعدادی زیگزال دوز و 
میاندوزکار و نیروی ساده 

خانم جهت بسته بندی 
در محیطی کامال زنانه 

در محدوده خیابان سوم 
خرداد نیازمندیم.

3۸7599۸1
09214312095

5دعوت به همکاری

به یک منشی حسابدار 
خانم یا آقا همراه با 
بیمه جهت همکاری 
در یک شرکت معتبر 

نیازمندیم.
) داخلی2(  33346131

09120951304

5دعوت به همکاری

به تعدادی نیروی خانم جهت 
کار در سوهان پزی نیازمندیم.

محیط زنانه/ تسویه هفتگی
ساعت کاری: 12صبح تا 7 شب

پایه حقوق روزی ۶0 هزار 
تومان ) افزایش حقوق بستگی 

به سرعت عمل دارد (

09120773550

5دعوت به همکاری

نیروگاه، بلواریادگار امام، انتهای کوچه43

به تعدادی نیروی 
خانم جهت کار 
در چاپ لباس 

نیازمندیم.
093۸5۸5519۸

5دعوت به همکاری

سوم خرداد، 30 متری نظامی گنجوی

سازمان بزرگ آتیه سازان

با توجه به اعالم نیاز نیروهای 

همکار در سال 1400 

جذب نیرو می نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر به 

شماره ذیل پیامک ارسال نمائید:

09196636144

5دعوت به همکاری

استخدام متخصص شبکه های 

اجتماعی - ادمین

متخصص نرم افزار های 
اجتماعی ) اینستاگرام و 
شبکه های اجتماعی ( با 

رزومه کاری موفق

09109701420

5دعوت به همکاری

پژو SDV8 20۶ مدل 
99، صفر، رنگ سفید، 

11 ماه بیمه ثالث، 
سند آزاد و تک برگ 

با انتقال قطعی و
 گارانتی معتبر 

به فروش می رسد.
09035423696

5فروشی

شرکت موادغذایی
 به تعدادی 

ویزیتور آقا و خانم 
) با حقوق ثابت قانون کار+ 

پورسانت عالی ( و یک 
نیروی خانم جهت کار 

اداری و مالی 
نیازمند است.

091235۸2260

5دعوت به همکاری

به تعدادی نیروی 
خانم خیاط 

جهت همکاری 
در تولیدی لباس 

نیازمندیم.
09100954959

5دعوت به همکاری

مجموعه فودکورت رنگین کمان
به تعدادی نیروی سالن کار 
و پیک موتوری نیازمند است.

داشتن مدارک، کارت موتور، گواهینامه و 
بیمه برای پیک الزامی است.

حقوق و مزایای سالن کار طبق قانون کار+ بیمه
برای اطالعات بیشتر از ساعت 17 الی 20 

تماس حاصل فرمائید:

025-3104

5دعوت به همکاری

نشانی: بلوار الغدیر، بعد از پمپ بنزین، فودکورت رنگین کمان

به یک نیروی کباب پز و یک سالن کار 
جوان جهت کار در نان داغ کباب داغ 

نیازمندیم.
ساعت کاری: 11 صبح تا 1۶ و 19 تا 24 شب

حقوق ماهیانه: 3 میلیون تومان
09196669۸09

5دعوت به همکاری

تولیدی کفش صحرا
به یک نیروی حسابدار مجرب با حداکثر سن 33 سال

) خانم مجرد/ آقا متاهل ( و حداقل 3 سال سابقه کار و 
مسلط به آفیس جهت تکمیل کادر اداری نیازمند است.

شرایط کاری: ساعت کاری 7 صبح تا 17:30 
) 1:20 دقیقه استراحت برای صبحانه و ناهار (+ 
با سرویس رفت و برگشت+ حقوق توافقی+ بیمه

09192510036

5دعوت به همکاری

نشانی: جاده کاشان، بعد از پمپ بنزین پردیس، کوچه 129، 
نرسیده به بوستان 3، سمت چپ، سوله آبی رنگ

باغ رستوران بهشت
جهت تکمیل پرسنل خود به تعدادی تخته 
کار، برنج پز آقا و نیروی ساده آقا بصورت 
پاره وقت ) ۶ ساعت کاری ( ظهر یا شب 

نیازمندیم.
برای کسب اطالعات بیشتر پیامک دهید.

09912411662

5دعوت به همکاری

شرکت سینا پلیمر سالمت
تولید کننده ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس فروش
شرایط: نیروی آقا/ سن 22 تا 30 سال/ مدرک 

تحصیلی کاردانی یا کارشناسی
حقوق و مزایا طبق قانون کار

) با امکان افزایش حقوق (+ بیمه تامین 
اجتماعی+ سرویس ایاب و ذهاب

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ثابت 
ذیل تماس حاصل فرمائید:

025343۸3690
ارسال رزومه از  طریق تلگرام به شماره ذیل:

090343۸367۸

5دعوت به همکاری

فوری فوری
به دونیروی خانم جهت کار در 
کارگاه صنایع دستی نیازمندیم.

09100333077

5دعوت به همکاری
به یک نیروی مجرب آقا جهت 

پخش کارت ویزیت بصورت ثابت 
نیازمندیم.

0912051650۸

5دعوت به همکاری
یک شرکت آسانسوری

 به یک منشی خانم
نیازمند است.

09355400776

5دعوت به همکاری

شرکت سارینا نوین 
نماینده انحصاری شرکت یونیلیور ایران 

صاحب برندهای بزرگ : لوکس، سیف، دامستوس، کلییر و..
جهت تکمیل کادر فروش خود در استان قم 

از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:
-  بازاریاب )ویزیتور( آقا بصورت تمام وقت

دارای کارت پایان خدمت، حداقل مدرک دیپلم ، دارای وسیله نقلیه، با ضامن معتبر  
ظاهری آراسته با روابط عمومی باال، تجربه در کار فروش مزیت حساب می شود 

  بیمه تامین اجتماعی در بدو استخدام+  حقوق اداره کار+ سایر مزایا +  ایاب و ذهاب + 
 )SFI(پورسانت عالی + طرح های انگیزشی ماهانه

یک فرصت عالی برای کسانی که به دنبال درآمد باال و پیشرفت هستند.

)ابراهیمی (   093۸۸075352

5دعوت به همکاری



گاهی  آ اهمیت  به  اشاره  با  قم  استاندار     ◄
مصرف  الگوی  رعایت  در  فرهنگسازی  و  بخشی 
تصریح کرد: تمام تالش خود را به کار می گیریم 
ضمن  استان،  برق  منابع  صحیح  مدیریت  با  تا 
چرخ  خانگی،  مصارف  به  فشار  کمترین  اعمال 

داریم. نگاه  فعال  نیز  را  تولید 
دیدار  در  سرمست  بهرام  فارس،  گزارش  به 
با  نیرو  وزارت  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون  با 
های  بخش  در  برق  مصرف  کاهش  اهمیت  بیان 
گاهی بخشی مردم از سوی  مختلف اظهار کرد: آ
مراجع ذیربط ملی در زمینه میزان و نحوه تولید 

است. ضروری  امری  برق  مصرف  و 
زمینه  در  فنی  اقدامات  البته  کرد:  اضافه  وی 
های  ریزی  برنامه  و  تجهیزات  گیری  کار  به 
بسیار  نیز  برق  مصرف  کاهش  جهت  مناسب 
و  مصرف  فرهنگسازی  که  آن  ضمن  است،  مهم 

های  العمل  دستور  به  کنندگان  مصرف  تمکین 
به  زیادی  کمک  تواند  می  برق  مصرف  کاهنده 

کند. برق  کمبود  شرایط  بروز  از  پیشگیری 

استاندار قم در ادامه به میزان مصرف برق در 

اداری  صنعت،  کشاورزی،  مختلف  های  بخش 
و  صنایع  برخی  در  گفت:  و  داد  توجه  خانگی  و 
با بهره گیری  تا  بخش های کشاورزی الزم است 
پیشگیری  و  گذشته  های  سال  تجربیات  از 
موارد  تولید،  عرصه  در  حاد  مشکالت  بروز  از 
شود. گرفته  نظر  در  برق  بندی  سهمیه  استثناء 

به  قم  ویژه  موقعیت  به  همچنین  سرمست 
و  داد  توجه  کشور  مواصالتی  شاهراه  عنوان 
خاطرنشان کرد: قطعی برنامه ریزی شده شوارع 
مواصالتی  محورهای  در  باید  معابر  روشنایی  و 
تا  شود  دنبال  و  پیگیری  نیز  قم  خیز  غیرحادثه 
باشیم. موفق  برق  مصرف  مدیریت  در  بتوانیم 

محورهای  در  قم  پیشتازی  بر  تأکید  با  وی 
مختلف کاهش مصرف برق در سطح کشور ادامه 
قم  در  کننده  مصرف  های  بخش  همکاری  داد: 
برق  مصرف  بندی  سهمیه  و  کاهش  زمینه  در 

تجربیات  بر  تکیه  با  توان  می  و  است  توجه  قابل 
کرد. مدیریت  را  موضوع  این  نیز  امسال  گذشته 
یکی  را  تولید  از  حمایت  سپس  قم  استاندار 
و  دانست  استان  مدیریت  مهم  های  اولویت  از 
احتمالی  های  خسارت  پرداخت  کرد:  اذعان 
با بیمه کردن تجهیزات برق  از قطعی برق  ناشی 
شود  می  ممکن  صنعت  و  کشاورزی  های  بخش 
عملیاتی  الزم  اقدامات  زمینه  این  در  باید  که 

شود.
سرمست ادامه داد: تمام تالش خود را به کار 
می بریم تا با مدیریت صحیح منابع برق، کاهش 
های  بخش  و  ادارات  در  برق  مصرف  حداکثری 
مصارف  به  فشار  کمترین  إعمال  ضمن  مختلف، 
در عرصه های مختلف  تولید  برق، چرخ  خانگی 
صنعت و کشاورزی نیز بچرخد و تولید در استان 

با قدرت ادامه یابد.    ►

پاداش  گفت:  قم  برق  شرکت  مدیرعامل     ◄
۱۵ میلیارد تومانی در انتظار کاهش مصرف برق 

است. قمی  شهروندان 
مدیریت  ستاد  درجلسه  آهنین پنجه  مهدی 
هوا،  گرمای  دلیل  به  امسال  افزود:  قم،  بحران 
به  و  افزایش  کشور  در  درصد   ۲۲ برق  مصرف 
نیروگاه های  ظرفیت  بارندگی،  کاهش  دلیل 

یافته است. کاهش  درصد   ۳۴ برق آبی 
وی پیش بینی کرد: ۹۸۸ مگاوات نیاز مصرف 
 ۸۷۳ مگاوات،   ۱۱۵ بار  مدیریت  با  و  است  قم 

است. نیاز  مصرف  پیک  در  مگاوات 
نیرو،  وزیر  نامه  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
مگاوات   ۷۷۰ برداشت  اجازه  حداکثر  امسال 
بیشتر  مگاوات   ۱۰۰ باید  و  داریم  برق  نیروی 
در  شود،  مصرف  مدیریت  گذشته  سال های  از 

است. درصد   ۱۰۰ خاموشی  غیراینصورت 
مدیریت  اگر  کرد:  خاطرنشان  آهنین پنجه 
شود،  رعایت  مختلف  بخش های  در  برق  مصرف 
نخواهیم  قم  استان  در  هنگام  نابه  خاموشی 
و  صنایع  بخش های  راستا  همین  در  و  داشت 
خاموشی ها  این  از  زیانی  و  ضرر  نیز  کشاورزی 

داشت. نخواهند 
میلیارد   ۶ از  بیش  گذشته  سال  گفت:  وی 

استان  در  برق  مشترکان  همکاری  پاداش  تومان 
همکاری  این  نیز  امسال  اگر  و  شد  پرداخت  قم 
پاداش  تومان  میلیارد   ۱۵ تا  باشد،  داشته  ادامه 
برق  قبوض  در  که  می شود  لحاظ  قم  برای 

شد. خواهد  اعمال  مشترکان 
هزار   ۶ حدود  پارسال  کرد:  اضافه  وی 
کشاورزی،  چاه های  صنایع،  در  تفاهم نامه 
استارت  اداری،  کار  تغییر  خودتامین،  مولدهای 
انجام  مصرف  مدیریت  اشیا  اینترنت  و  ها  آپ 

. شد
با  افزود:  قم  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  برق  مصرف  درصدی   ۲۰ افزایش  به  توجه 
از  کمتر  مگاوات   ۵۰ باید  امسال  جاری،  سال 
استان  در  برق  مگاوات   ۷۷۰ یعنی  گذشته  سال 

شود. مصرف 
درصد   ۱۰ این که  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
می شود،  مصرف  اداره ها  توسط  استان  در  برق 
یابد،  تغییر  استان  در  اداره ها  کاری  ساعت  اگر 
خواهد  موثر  پیک  مدیریت  مصرف  و  کاهش  در 

بود.
در  مشترک  هزار   ۱۳ از  بیش  افزود:  وی 
کارشناسان  که  هستند  پرمصرف  خانگی  بخش 
و  کاهش  لزوم  به  نسبت  تلفنی  تماس های  با 

می کنند. گاه  آ را  مشترکان  برق  مصرف  مدیریت 
 ۲۱۰ و  هزار   ۴۱۵ کرد:  اضافه  آهنین پنجه 
این  از  که  دارد  وجود  درقم  خانگی  مشترک 
تعداد، ۱۹ هزار و ۵۳۰ مشترک پرمصرف، ۲۹۹ 
و  هزار   ۹۶ و  مصرف  خوش  مشترک   ۲۲ و  هزار 

هستند. کم مصرف  مشترک   ۶۵۸
را  اوج مصرف  نیرو سقف  وزارت  گفته وی،  به 
اردیبهشت،  برای  ۵۵۱ مگاوات  استان قم،  برای 
برای  مگاوات   ۷۷۰ و  خرداد  برای  مگاوات   ۷۱۸

است. شده  گرفته  نظر  در  تابستان  فصل 
وسایل  تنظیم  کرد:  توصیه  شهروندان  به  وی 
خاموشی  درجه،   ۲۶ دمای  در  سرمایشی 
جلب  کار،  پایان  از  بعد  سرمایشی  و  روشنایی 
تفاهم نامه  برای  کشاورزان  و  صنایع  همکاری 
مولدهای  از  حداکثری  استفاده  برق،  شرکت  با 
محورهای  روشنایی  تعدیل  صنایع،  اختصاصی 
و  تجاری  مشترکان  مصرف  بر  تمرکز  مواصالتی، 
خانگی با استفاده از استارت آپ ها و شناسایی 
مراکز غیرمجازی رمز ارز از جمله اقداماتی است 
است. الزامی  برق  مصرف  اوج  کاهش  برای  که 

به گفته آهنین پنجه، تاکنون بیش از ۲ هزار و 
۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان قم کشف 

شده است.

و  است  خاص  شرایط  امسال  کرد:  تاکید  وی 
و  تجاری  خانگی،  بخش های  در  مشترکان  همه 
همکاری  برق  مصرف  کاهش  در  باید  کشاورزی 

. کنند

مشترک  هزار   ۵۷۰ از  بیش  حال حاضر  در 
برق  درصد   ۱۳ دارد؛  وجود  قم  استان  در  برق 
بخش  در  درصد   ۲۸.۴ کشاورزی،  بخش  در  قم 
خانگی،  بخش  در  درصد   ۳۶.۵۵ صنعت، 
درصد   ۹.۷۸ عمومی،  بخش  در  درصد   ۱۰.۴
معابر  روشنایی  بخش  در   ۱.۸۳ و  مصارف  سایر 

► می شود.    مصرف 

 ۷۰ قم،  بهداشت  مرکز  آمار  براساس     ◄
روند  و  واکسینه شدند  کادر درمان قم،  از  درصد 

دارد. ادامه  همچنان  واکسیناسیون، 
در  کرونا  واکسن  دوز  هزار   22 از  بیش 
زمان بندی  اساس  بر  و  است  تزریق شده  قم 
در  هدف  جامعه  ویژه  واکسیناسیون  اعالم شده، 

است. تزریق  حال 
سال  بهمن ماه  از  کرونا،  واکسیناسیون 
در  و  شد  آغاز  کشور  در  محدود  به صورت  قبل 
گرفتند،  قرار  اولویت  در  خاص  هدف  گروه های 
درمان،  و  بهداشت  پرسنل  راستا  این  در 
در  معلوالن  و  سالمندان  و  پارکبانان  جانبازان، 
شمار  به  اولیه  اولویت های  جزء  نگهداری  مراکز 
متقاضی  و  شرایط  واجد  که  افرادی  و  می رفت 

کردند. دریافت  را  خود  واکسن  بودند 
باقر محمودی رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
اظهار  قم  در  واکسیناسیون  روند  مورد  در  قم 
قم،  درمان  کادر  از  درصد   70 تاکنون  داشت: 
همچنان  واکسیناسیون،  روند  و  شدند  واکسینه 

دارد. ادامه 
واکسیناسیون  شرایط  دیگر  مورد  در  وی 
گروه  به  مربوط  که  دوم  گروه  در  کرد:  تصریح 
اردیبهشت  ششم  از  واکسن  تزریق  است،  سنی 
آغاز شد و افراد باالی 80 سال در شهر و روستا از 
قرار  واکسن  پوشش  تحت  قبل  هفته  چهارشنبه 
را  75 سال  باالی  نیز گروه سنی  اخیرًا  و  گرفتند 

کردیم. آغاز 
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  محمودی 
مراکز  در  سال   75 باالی  افراد  واکسیناسیون 
برای  و  انجام   روستایی  سالمت  جامع  خدمات 
گرفته  تماس  خانواده  با  سن،  اساس  بر  تزریق 
سالمت  پایگاه  عضو  که  افرادی  و  می شود 
تا  کنند  مراجعه  پایگاه ها  این  به  باید  نیستند 

بگیرند. قرار  پوشش  تحت 
درصدی   70 استقبال  به  اشاره  با  وی 
سالمندان در روستاهای قم از واکسن کرونا بیان 
کرد: تزریق واکسن نیاز به بازرسی و دقت دارد و 
متذکر  مورد عوارض  در  نکاتی  تزریق،  در مرحله 
امر  این  به  تجمیعی  مراکز  دراین باره  می شود، 

اختصاص یافت و مرکز شماره یک واکسیناسیون 
شد. افتتاح  روح الله  میدان  در 

تصریح  قم  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
جعفر  ابن  موسی  مرکز  نیز  مورد  دومین  کرد: 
مرکز  و  چشم پزشکی  روبروی  کارگر  خیابان  در 
در  الزهرا)س(  سالمت  جامع  خدمات  در  سوم 
سید معصوم است و مرکز چهارم در مجتمع امام 
خمینی)ره( در کنار گلزار شهدا افتتاح می شود.

واکسن  تزریق  در  شرایط  برخی  مورد  در  وی 
خاطرنشان کرد: افرادی که به کرونا مبتال شدند 
ندارند،  واکسن  دریافت  به  نیازی  بعد  ماه   6 تا 
یک  تا  دارند  واکسن  دریافت  به  تمایل  اگر  اما 
را دریافت  این واکسن  ابتال می توانند  از  بعد  ماه 

. کنند
واکسن  نوع   4 کشور  کل  در  گفت:  محمودی 
روسی  واکسن  آن،  مورد  اولین  که  است  موجود 
تزریق  خطر  معرض  در  هدف  گروه  در  که  بود 
ساخت  و  هندی  و  چینی  واکسن  همچنین  شد، 
موجود  خاص  هدف  گروه  برای  نیز  جنوبی  کره 

است.
خانه  وزارت  افزود:  سهمیه  مورد  در  وی 
مشخص  مختلف  گروه های  چه  برای  را  سهمیه 
و  پارکبانان  برای  هندی  واکسن  و  است  کرده 
موضوع  دراین باره  می شود،  تزریق  پزشکان، 
در  افراد  با  اولویت  بلکه  نیست  مطرح  کیفیت 

است. خطر  معرض 
کرد:  بیان  قم  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
اولین  بهداشت،  جهانی  سازمان  توصیه  طبق 
 60 از  نیز  واکسن ها  تأثیر  و  است  مهم  واکسن 
تزریق  سریع  باید  و  می شود  برآورد  درصد   95 تا 

شود. انجام  جمعی  ایمنی  تا  بگیرد  صورت 
طبق  کرد:  عنوان  ایرانی  واکسن  مورد  در  وی 
تا اواخر خرداد  قول مسئوالن، دو واکسن ایرانی 
واکسن"کوو برکت"و  و  می آید  بازار  به  تیرماه  و 
تزریق  قابلیت  شد  بازار  وارد  وقتی  پاستور 

دارد. را  عمومی 
سنی  گروه های  به  داشت:  اظهار  محمودی 
تائید  مورد  واکسن  به  می شود  توصیه  مختلف 
که  افرادی  اما  کنند،  اعتماد  بهداشت  وزارت 

عالقه دارند واکسن ایرانی تزریق کنند می توانند 
نمایند. صبر  مقرر  موعد  تا 

وی در مورد اولویت واکسیناسیون خاطرنشان 
هستند  خطر  معرض  در  بیشتر  که  افرادی  کرد: 
جانبازان  و  سالمندان  و  درمان  کادر  همانند 
گروه های  و  اولویت اند  در  پارکبانان  و  شیمیایی 
هفته  از  که  باالست  به  سال   65 سن  در  بعدی 
رانندگان  برای  همچنین  می شود،  شروع  آینده 
در  خطرند  معرض  در  که  اتوبوس  و  تاکسی 

می شود. اعالم  بعدی  اولویت های 
گفت:  قم  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
در  امیدواریم  و  هستند  اولویت  در  نیز  فرهنگیان 
یک ماه آینده بتوانیم آن ها را در این زمان بندی 
سهمیه  واکسن  دوز  هزار   30 بگنجانیم،تاکنون 
وارد کشور  به تدریج  نیز  بقیه  و  تعیین شده  استان 

می شود.
این  به  شهروندان  می کنیم  توصیه  افزود:  وی 
در  دوز  میلیون ها  زیرا  کنند  اعتماد  واکسن ها 
کشورهای مختلف تجربه شده و عوارض چندانی 
البته تزریق واکسن به طورمعمول عوارض  ندارد، 
و  تهوع  حالت  و  سرگیجه  و  لرز  و  تب  در  خفیفی 

می دهد. نشان  بی اشتهایی 
تا   65 از  کرد:واکسن ها  تصریح  محمودی 
افرادی  در  فوت  احتمال  و  دارد  تأثیر  درصد   95
مبتال  کرونا  به  و  می کنند  دریافت  واکسن  که 
رعایت  همچنان  البته  است،  کم  بسیار  می شوند 
پروتکل های بهداشتی مورد تأکید است تا زمانی 
ماسک  باید  افراد  شود  ایجاد  جمعی  ایمنی  که 

. بزنند
وی بیان کرد:برای افراد زیر 18 سال و مادران 

باردار و شیرده فعاًل برنامه ای تدوین نشده است، 
مشخص  افراد  این  برای  هنوز  آن  عوارض  چون 
حال  در  سرطانی  بیماران  همچنین  نیست، 
از  هفته  سه  باید  و  نمی توانند  شیمی درمانی 
راستا  این  در  باشد،  گذشته  شیمی درمانی شان 
برای  درمان  معاونت  طریق  از  خاص  بیماران 

می شوند. معرفی  واکسن  دریافت 
عنوان  قم  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
واکسیناسیون  برای  زمان بندی  برنامه  کرد: 
ایرانی  واکسن  اگر  و  است  پاییز  پایان  تا  عمومی 
ایمنی  به  می توانیم  موعد  از  زودتر  بیاید  بازار  به 

► برسیم.    جمعی 
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تشکیل کارگروه شهر تراز انقالب اسالمی در شهرداری قم؛

شهردار قم تاکید کرد: نیازمند عزم 
عمومی و برنامه ریزی دقیق

برای  برنامه ریزی  منظور  به  کارگروهی  تشکیل  از  قم  شهردار 
تراز  شهرداری  سمت  به  شهری  مدیریت  برنامه های  پیشبرد 

داد. خبر  اسالمی  انقالب 
با  شهرداران  شورای  جلسه  در  نژاد  سقاییان  مرتضی  سید  دکتر 
قم  داشت:  اظهار  اسالمی،  انقالب  تراز  شهر  موضوع  به  اشاره 
عزم  نیازمند  باشد،  اسالمی  انقالب  تراز  شهر  می خواهد  اگر 

است. دقیق  برنامه ریزی  و  عمومی 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا کارگروهی متشکل از تعدادی 

از معاونین، مدیران و مشاوران تشکیل می شود.
شهردار قم یادآور شد: به فراخور این موضوع، مسئوالن استانی 
و مدیران دیگر نیز در این کارگروه دعوت و موضوع های مختلف 

و مرتبط بحث و تبادل نظر می شود.
برای  نیز  کارگروه  مصوبات  و  مذاکرات  این  نتیجه  وی  گفته  به 
در شورای  انقالب اسالمی  تراز  به شهر  قم  تبدیل  و  زدایی  مانع 

می شود. داده  گزارش  و  پیگیری  ثابت  به صورت  شهرداران 

خبر خوب برای شهرداری ها؛

نخستین مجوز بکارگیری نیروی 
قرارداد کارمعین در شهرداری ها 

صادر شد 

و  کشور  وزیر  روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
کرد:  اعالم  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
مجوز  شدن  اجرایی  راستای  در  و  فطر  سعید  عید  با  همزمان 
اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، بعد از سال ها 
در  کارمعین  قرارداد  نیروی  بکارگیری  مجوز  نخستین  پیگیری، 
شد. صادر  قم  شهرداری  برای  نفر   ۲۳۶ تعداد  به  شهرداری ها 

توضیح  خبر  این  بیان  با  جمالی نژاد  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
صورت  به  که  شرایط  واجد  افراد  میان  از  مجوز  این  داد: 
و  مناطق  ستادی،  حوزه  در  شهرداری ها  در  غیرمستقیم 
کار  به  مشغول  کارمندی  مشاغل  در  وابسته  سازمان های 
شامل  شده،  تعیین  شاخص های  ارزیابی  اساس  بر  بوده اند 
ترتیب  به  کتبی،  مصاحبه  و  خدمت  سابقه  تحصیلی،  مدرک 
در سقف سهمیه تخصیصی  احراز  رعایت شرایط  و  نمره فضلی 

است. شده  اعطا  کشور  واستخدامی  اداری  سازمان 
شهرداری ها  انسانی  نیروی  ساماندهی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مهم  این  که  است   انسانی  منابع  حوزه  های  ضرورت  از  یکی 
بودجه سال  قانون  تبصره )۱۲(  بند )ل(  در  تکلیف مقرر  به  بنا 
کارکنان  استخدامی  نامه  آئین   تدوین  و  تهیه  طریق  از   ۱۴۰۰
کار  دستور  در  تهران،  شهرداری  جز  به  کشور،  شهرداری های 
امید  که  دارد  قرار  کشور   دهیاریهای  و  شهرداری ها  سازمان 
هیأت  در  آن  نهایی  تصویب  شاهد  نیز  نزدیک  آینده  در  می رود 

باشیم. دولت  محترم 
سایر  تالش  و  همکاری  با  که  کرد  ابرازامیدواری  نژاد  جمالی 
و  ها  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  دفاتر  و  شهرداری ها 
به  مجوز  اعطای  روند  نیاز،  مورد  اطالعات  ارسال  در  تسریع 
شهرداری های  تمامی  در  معین  کار  قرارداد  نیروی  کارگیری 
شاهد  ممکن  زمان  کمترین  در  تا  بگیرد  بیشتری  سرعت  کشور 
باشیم. شهرداری ها  انسانی  نیروی  از  بزرگی  بخش  ساماندهی 

استاندار با اشاره بر مدیریت صحیح منابع برق استان تاکید کرد:     

●  تالش برای اعمال کمترین خاموشی در بخش مشترکان خانگی قم    ●

وعده مدیرعامل شرکت برق؛   

●  پاداش 15 میلیارد تومانی در انتظار کاهش مصرف برق شهروندان قمی   ●

براساس آمار مرکز بهداشت قم؛   

●  70 درصد از کادر درمان قم، واکسینه شدند   ●



حوزه  تحوالت  و  پیشرفت ها     ◄
تدبیر  دولت  در  قم  استان  سالمت 
سیاست های  ابالغ  با  به ویژه  امید  و 
رهبر  سوی  از  سالمت  حوزه  کلی 
و  پرشتاب  بسیار  انقالب  معظم 
این  در  که  به گونه ای  بود؛  منسجم 
راه اندازی  بیمارستان  چندین  سال ها 
شد و شاخص های کالن نظام سالمت 

یافت. ارتقا  قم 
حوزه  کلی  سیاست های  ابالغ 
سالمت  نظام  تحول  طرح  که  سالمت 
در  چشمگیر  جهش  زمینه  گرفت،   نام 
درمان  بهداشت،  گوناگون  بخش های 
میسر  قم  استان  در  را  سالمت  و 

. خت سا
این  مختلف  بسته های  اجرای 
طرح، اهداف مغفول و مهمی از قبیل 
بهبود  هزینه ها،  پرداخت  کاهش 
بیمارستانی،  فرسوده  زیرساخت های 
و  هتلینگ  خدمات  وضعیت  ارتقای 
ارتقای  بیمارستان ها،  رفاهی  خدمات 
به  دسترسی  افزایش  و  ویزیت  کیفیت 
پزشکان  به موقع  حضور  متخصصان، 
مواقع  در  به ویژه  بیماران  بالین  بر 
عادالنه  توزیع  و  دسترسی  اورژانس، 
محروم،  نقاط  در  به ویژه  متخصصان 
ترویج  درمانی،  خدمات  کیفیت  بهبود 
و  موالید  افزایش  و  طبیعی  زایمان 
را  صعب العالج  بیماران  از  حمایت 

است. داده  قرار  توجه  مورد 
تحول  طرح  دستاوردهای  بر  عالوه 
به  قم  استان  در  که  سالمت  نظام 
اقدامات  و  شد  اجرا  مطلوبی  نحو 
این  واالی  همت  به  نیز  دیگری  فاخر 

رسید. انجام  به  پرتالش  مجموعه 
قم    پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
 350 بیمارستان  ساخت  تکمیل 

مهم ترین  از  را  فرقانی  تختخوابی 
کرد:  بیان  و  عنوان  دستاوردها  این 
 27000 پروژه ای  بیمارستان  این 
طبقه   9 در  که  است  مترمربعی 
درمانی  بخش های  تنوع  شد؛  ساخته 
به روزترین  و  آخرین  از  بهره مندی  و 
ویژگی های  از  بیمارستانی  تجهیزات 
بنای درمانی است. این  منحصربه فرد 
مرکز  این  افزود:  قدیر  محمدرضا 
زنان،  بستری  بخش های  دارای 
بستری  کودکان،  بستری  داخلی، 
 ،NICU زایمان،  بستری  جراحی، 
و   ICU جراحی  و  عمل  اتاق های 
و  مجهز  عمل  اتاق   ۱۱ اورژانس، 
عمومی،  جراحی  کاربری  با  مدرن 
و  زنان  و  اعصاب  و  مغز  ارتوپدی، 

است. زایمان 
بخش  همچنین  وی،  گفته  به 
به  درمانی  مرکز  این   NICU
مجهز  دستگاه ها  پیشرفته تـرین 
عمل  اتاق  و  رادیولوژی  و  است  شده 
بسیار  تجهیزات  وجود  مستقل، 
رادیوگرافی  همانند  به روز  و  پیشرفته 
با  دیجیتال  ماموگرافی  دیجیتال، 
ناهنجاری های  تشخیص  امکان 

است. مجهز  سرطانی 
احداث  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  شهدا  تختخوابی   ۱۷۲ بیمارستان 
مترمربعی   ۱۶۰۰۰ از  بیش  زیربنای 
با  قم  امیرالمومنین)ع(  بیمارستان  و 
زیربنای  با  و  بیمارستانی  تخت   ۲۳۰
دیگر  از  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار   ۲۱
طرح هایی است که در دولت دوازدهم 

است. شده  احداث 
 ۵ حاضر   حال  در  قدیر،  گفته  به 
بیمارستان   ۴ و  دولتی  بیمارستان 
است. فعال  قم  استان  در  غیردولتی 

از  بهره برداری  به  اشاره  با  وی 
شهید  بیمارستان های  کلینیک   ۲
احداث  گفت:  فرقانی،  و  بهشتی 
تختخوابی  هزار  یک  بیمارستان 
بیمارستان  و  نور  بیمارستان  خاتم، 
حال  در  خصوصی  بخش  توسط  مادر 
بهره برداری  با  که  اجراست  و  پیگیری 
ارائه  در  توجهی  قابل  جهش  آن،  از 
ایجاد  و  درمانی  مطلوب  خدمات 
و  سالمت  گردشگری  زیرساخت های 
توریسم درمانی را در استان قم شاهد 

بود. خواهیم 
وی افزود: افتتاح یکی از بزرگ ترین 
اورژانس  پایگاه های  به روزترین  و 
بر  بالغ  مساحتی  با  کشور  هوایی 
7000 مترمربع، افتتاح و بهره برداری 
علوم  دانشگاه  پردیس  اول  فاز  از 
آموزشی  ساختمان  شامل  قم  پزشکی 
افتتاح  نفره،   ۵۰۰ خوابگاه  و 
پزشکی  زایمان،  و  زنان  بخش های 
بیمارستان  در  همودیالیز  و  هسته ای 
اورژانس  افتتاح بخش  بهشتی،  شهید 
درمانی  آموزشی  مرکز  روان پزشکی 
نخستین  افتتاح  نیا،  عرب   – کامکار 
دانشگاهی،  درون  مرجع  آزمایشگاه 
امام  درمانی  بهداشتی،  مرکز  افتتاح 
کاظم)ع(،  موسی  امام  و  رضا)ع( 
 ۱۱۵ اورژانس  پایگاه   ۴ افتتاح 
دیگر  از  شهری  پایگاه   ۲ و  جاده ای 
سال های  در  که  است  طرح هایی 

است. شده  افتتاح  اخیر 
اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  قدیر 
گفت:  سالمت،  نظام  تحول  طرح 
نظام  تحول  طرح  بهداشت  مرکز 
در  را  بهداشت  حوزه  در  سالمت 
تنها  و  استان  اولین  به عنوان  استان 
تمامی  کامل  به صورت  که  استانی 

قرار  پوشش  تحت  را  استان  جمعیت 
درآورد. اجرا  به  می دهد، 

 ۲۷ حاضر  حال  در  افزود:  وی 
شهری،  سالمت  جامع  خدمات  مراکز 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز   ۹
 ۵ شهری،  پایگاه   ۸۷ روستایی، 
پایگاه  یک  روستایی،  شهری  پایگاه 

روستایی، ۵۹ خانه بهداشت و ۵ مرکز 
در  روستایی  شهری  درمان  بهداشتی 

است. فعال  قم  استان 
نیز  آموزش  حوزه  در  افزود:  وی 
طی  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ارتقای  با  بالندگی  و  رشد  مراحل 
اساتید  جذب  فیزیکی،  فضای 
تجهیزات  خریداری  و  اول  طراز 
دانشکده های  تعداد  دنیا،  روز 
شامل  دانشکده  هفت  به  را  خود 
سنتی،  طب  دندانپزشکی،  پزشکی، 
مامایی،  و  پرستاری  پیراپزشکی، 
افزایش  دین  و  سالمت  و  بهداشت 

. د ا د
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بر  بالغ  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه 
 ۲۶ در  دانشجو   800 و  هزار  یک 
از  مختلف  مقاطع  در  گوناگون  رشته 
نظر  زیر  تخصصی  دکتری  تا  کاردانی 
رشته های  در  علمی  هیات  عضو   ۱۹۱

تحصیل  به  پزشکی  علوم  مختلف 
هستند. مشغول 

و  علمی  قدرت  این که  بیان  با  وی 
دانشکده های  از  برخی  تجهیزاتی 
است،   سرآمد  کشور  در  قم  پزشکی 
دانشکده  نمونه  به عنوان  داد:  ادامه 
مساحت  لحاظ  به  دندانپزشکی 
از  و  کشور  اول  مقام  پنج  جز  آموزشی 
دارای  دانشجو  به  یونیت  ضریب  نظر 
همچنین  است؛  کشوری  اول  مقام 
رشته های  و  دین  و  سالمت  دانشکده 
منحصربه فرد  کشور  در  آن  تحصیلی 

. ست ا
رشته های  تعداد  کرد:  بیان  وی 
رشته   ۳۴ دانشگاه،  در  دایر  تحصیلی 
کاردانی، کارشناسی،  است که مقطع 
ارشد،  کارشناسی  عمومی،  دکتری 
دکتری   ،Ph.D تخصصی  دکتری 
تعداد  و  می شوند  شامل  را  تخصصی 
 ۲۳۶ دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 

است. نفر 
نسبت  هم اکنون  قدیر،  گفته  به 
هزار  یک  به  بیمارستانی  تخت 
 ۱.۴۳ قم،  استان  در  جمعیت  نفر 
 ،۹۲ سال  در  نسبت  این  که  می باشد 

بود.  ۱.۲
به  پزشک  نسبت  کرد:  اضافه  وی 
استان  این  در  جمعیت  نفر  هزار   ۱۰
در سال ۹۴ با ۵۶۶ نفر به ۴.۵۵ و در 

رسید.  ۶.۷ به  نفر   ۹۲۴ با   ۹۸ سال 
حوزه  در  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
پایگاه های  تعداد  گفت:  استان، 
 ۱۷  ،۹۲ سال  در  جاده ای  و  شهری 
 ۹۸ سال  در  عدد  این  که  بود  پایگاه 
پایگاه   ۱۸ و  شهری  پایگاه   ۲۲ به 
► است.    یافته  افزایش  جاده ای 

تا  گفت:  قم  دادگستری  رئیس کل      ◄
و  مجوز  فاقد  چاه های  حقوقی  تکلیف  تعیین 
اداره  حقوقی  کارشناسان  طریق  از  غیرمجاز، 
خسارات  میزان  مستمر  به صورت  منطقه ای،  آب 
میزان  با  مترتب  جرایم  و  زیرزمینی  آب های  به 
متخلفان  از  و  محاسبه  آب ها  غیرمجاز  برداشت 

می شود.  اخذ 
قم،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  مظفری  علی  حجت االسالم والمسلمین 
دیوان  رویه  وحدت  رای  راستای  در  اقدام  این 
سوی  از  صادره  دستورالعمل های  و  کشور  عالی 

شد. خواهد  انجام  نیرو  وزارت 
طرح  این  اجرای  از  هدف  کرد:  اضافه  وی 
حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال استان و 

است. بیت المال  حقوق  از  صیانت  همچنین 
ضمن  تدبیر  این  اتخاذ  با  کرد:  تصریح  وی 
استان،  باغ های  و  مزارع  تخریب  از  جلوگیری 
نسبت به استیفای حقوق بیت المال نیز به صورت 
قانونی و با قاطعیت اقدام می شود و این روند تا 
و تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز  نتیجه  حصول 

داشت. خواهد  ادامه 
انهار  بستر  تکلیف  تعیین  خصوص  در  مظفری 

پرونده های  کثرت  به  توجه  با  گفت:  نیز  متروکه 
به  رسیدگی  کمیسیون  دبیرخانه  در  معطله 
منطقه ای  آب  شرکت  زیرزمینی  آب های  امور 
دادرسی،  اطاله  از  جلوگیری  به منظور  و  قم 
حقوقی  کمیسیون  طریق  از  مراتب  گردید  مقرر 
پیگیری  مورد  قم  استان  آب  منابع  از  صیانت 

شود. واقع 
از  ماخوذه  تصمیمات  اساس  بر  افزود:  وی 
آب  شرکت  مذکور،  کمیسیون  عضو  قضات  سوی 
منطقه ای اقدامات الزم را وفق آرا و دادنامه های 

► آورد.    به عمل  صادره 
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»اهل معصیت«

متقی رضا  محمد 
ِمْن  ئیُسُهْم 

ُ
أ َمْعِصیِتی  ْهُل 

َ
أ َو   ...« َتَعاَلی:  َو  ُسْبَحاَنُه  اللُه  َقاَل 

َمِرُضوا  ِإْن  َو  ُمِجیُبُهْم  َنا 
َ
َفأ َدَعْوا  ِإْن  َو  َحِبیُبُهْم  َنا 

َ
َفأ َتاُبوا  ِإْن  َرْحَمِتی 

َو  ُنوِب  الذُّ ِمَن  ُرُهْم  َطهِّ
ُ
َل َو  اْلَمَصاِئِب  َو  ِباْلِمَحِن  َداِویِهْم 

ُ
أ َطِبیُبُهْم  َنا 

َ
َفأ

1 اْلَمَعایِب«.
در حدیث قدسی از خدای سبحان و تعالی نقل شده که فرمود: 
کنند،  توبه  اگر  نمی کنم،  نومید  رحمتم  از  را  خود  نافرماناِن  و   …«
پاسخشان  بخوانند،  مرا  اگر  و  من حبیب )دوست دار( آن ها هستم 
و  رنج ها  با  می باشم،  طبیبشان  من  شوند،  بیمار  اگر  و  می دهم  را 
مصیبت ها درمانشان می کنم، تا از گناهان و عیب ها پاکشان سازم«.
از رحمت خود مأیوس  را  خداوند رحمان هیچ گاه اهِل معصیت 
نمی کند. انسان هر وقت بخواهد با خدا آشتی کند، خواهد دید که 
خدا خوشنود و با آغوش باز او را می پذیرد. در این جا ظرافت کالم 
را  و ذکر  نعمِت شکر  زیبا است؛ همان گونه که خدا  خداوند خیلی 
به کسانی ارزانی می کند که اهل طاعت هستند، در باره گناه کاران 
نیز می فرماید: اهل معصیتم. یعنی گناه کاران هم مال من هستند.
در حدیث قدسی آمده است: »... أوحَی الله إَلَی َداوَد یا َداوُد َلو 
ی کیَف َانِتظاِری َلُهم َو ِرفِقی ِبِهم َو َشوِقی إلَی َترِک  یعَلُم الُمدِبروَن َعنِّ
وَصاَلُهم ِمن َمَحّبِتی ...«؛ 2 »... 

َ
َمَعاِصیِهم َلَماُتوا َشوقا إَلی َو َتَقّطَعت أ

خدای تعالی به حضرت داود وحی فرمود: ای داود! اگر بندگانی که 
با من قهر کرده اند )گناه کاران( ، می دانستند من چگونه با اشتیاق 
منتظر توبه و بازگشت و آشتی با آ ن ها هستم و شوق مرا نسبت به ترک 
گناه آنان هستم، از شوق دیدار من قالب تهی کرده و می مردند و از 

شّدت محبت من، بندبنِد وجود آن ها از هم می گسست«.
خداوند عّزوجّل در ادامه حدیث قدسی ابتدای گفتار، فرمود: من 
طبیب گناه کارانم و طریق مداوای آن ها را این گونه بیان می فرماید: 
مداوا  زندگی  مصیبت های  و  گرفتاری ها  سختی ها،  با  را  آن ها  من 
از گناه و معایب شان پاک کنم. غم نیز در کنار  تا آن ها را  می کنم، 
رات گناه محسوب می  مصائب و سختی ها، بیماری و فقر جزء مکفِّ
َکَثَرت  »ِاذا  فرمودند:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  نبی  لذا  شود؛ 
َلُه ِمَن الَعَمِل ما َیَکِفُرها ِابَتالُه اللُه ِبالُحزن  ُذنوُب الُمؤِمِن َو َلم َیُکن 
ِلُیَکِفَرها ِبِه َعنه«؛3 »هر گاه گناهان مؤمن زیاد شود و عملی نداشته 
باشد که آن گناهان را پاک گرداند، خداوند او را به اندوه مبتال سازد، 

تا بدان سبب گناهانش را بزداید«.
وقتی گناهان یک مؤمن زیاد می شود و عملش آن قدر نیست که 
بتواند گناهانش را پوشش دهد؛ یعنی از مؤمن هایی است که از نظر 
اعمال صالح فقیر است؛چراکه بعضی از مؤمنان ثروتمند هستند و 
عمل های صالح و باقیات الصالحات دارند، در این صورت خداوند به 

او حزن و اندوه می دهد که این حزن گناهان او را بپوشاند.
خدای  هستند.  فرسا  طاقت  و  خطرناک  خیلی  آخرت  غم های 
مهربان اجازه نمی دهد که بنده مؤمنش به خاطر گناه در آخرت غم 
انسان  اگر  است،  الزم  انسان  برای  جهنم  و  آخرت  از  ترس  بخورد. 

می کند. معصیت  نترسد، 
َعِلی  ِشیَعِة  ِمْن  َحٌد 

َ
أ َما  فرمودند:»...  )علیه السالم(  رضا  امام 

ْمَسی َو َقْد َناَلُه َغمٌّ َحطَّ 
َ
ِو اْرَتَکَب َذْنبًا ِإالَّ أ

َ
َتی ِبَسیَئٍة أ

َ
ْصَبَح َصِبیَحًة أ

َ
أ

شیعیان  از  هیچ  یک   ...« اْلَقَلُم«.4  َعَلیِه  یْجِری  َفَکیَف  َسیَئَتُه  َعْنُه 
علی )علیه السالم( نیست که در طول روز مرتکب گناهی شود، مگر 
آن که شب اندوهی به او می رسد که آن گناه را فرو ریزد؛ پس چگونه 

قلم برای نوشتن گناهان چنین کسی به کار افتد؟!«.  
است،  گناه  کننده های  پاک  جزء  که  چیزهایی  از  دیگر  یکی 
آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبراکرم   است.  معاش  تأمین  مشکالت 
َو  یاُم  الصِّ اَل  َو  اَلُة  الصَّ ُرَها  یَکفِّ ال  ُذِنوبا  الّذُنوِب  ِمَن  می فرمایند:»إّن 
ُرَها الُهُموُم ِفی َطَلِب الَمِعیَشِة«؛5 »بعضی  اَل الَحجُّ َو اَل الُعمَرِة، یَکِفّ
گناهان است که نماز و روزه و حج و عمره آن ها را پاک نمی کند، فقط 
گرفتاری و سختی کشیدن در طلب معاش، آن ها را از بین می برد«.
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رئیس کل دادگستری قم:   

●  خسارت از مالکان چاه های آب غیرمجاز مطالبه می شود     ●

●  شتاب تحوالت حوزه سالمت قم در دولت تدبیر و امید    ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۲۱۶۳۳ شماره  رأی  ۱ـ 
۱۳۹۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۱۵۹۵۲ خانم رقیه اسفیجانیون فرزند قاسم  در قسمتی از 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۳۸/۴۰ مترمربع پالک 
شماره ۳۹ فرعی از ۲۳۹۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

 )۹۷۸۶ الف  ۸۰.)م  دفتر   ۵۸۲ صفحه  قطعی  سند 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۲۱۹۵۵ شماره  رأی  ۲ـ 
در  حسنعلی  فرزند  خسروی   آقامعلی  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۲۴
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰۵ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۱۸۷۶/۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 
طی سند قطعی شماره ۲۳۸۸۰ مورخ ۵۸/۷/۵ دفترخانه ۱۷ قم.)م الف ۹۷۸۷( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
به مالکین  با توجه به عدم دسترسی  موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 

و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه دو قم  ثبت  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)گویه و اقتصاد پویا(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۰/۲/۸

تاریخ انتشارنوبت دوم:   ۱۴۰۰/۲/۲۵
منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 

قم دو 



قم  استان  پرورش  و  آموزش   مدیرکل      ◄
فضای  شاخص  با  آزمون ها  سؤاالت  طرح  گفت: 
مجازی و در سطحی که آموزش دیده اند به عمل 
و  متوسط  مدارس  مالک  که  به گونه ای  می آید 
ضعیف بوده است لذا جای نگرانی در این زمینه 

ندارد. وجود 
تسنیم  با  گفتگو  در  شیخ االسالم  حمیدرضا 
آزمون های  برگزاری  نحوه  به  اشاره  با  قم،  در 
داشت:  اظهار  استان  در  تحصیلی  سال  پایان 
و  نو  پدیده  که  کرونا  منحوس  ویروس  وجود 
بسیار  آماری  جامعه  برای  است  مدتی  را  تازه ای 
نیازمند  قطعًا  است،  زده  رقم  دانش آموزان  باالی 
این  اتخاذی  تصمیمات  در  بسیاری  عمل  دقت 
مجموعه خواهیم بود، چراکه در این مورد، بحث 
دانش آموزان  علمی  یافته های  و  علمی  بنیه 
آن ها  شغلی  آینده  تعیین  در  که  می شود  مطرح 

است. سرنوشت ساز  و  مهم  بسیار 
برگزاری  قم  استان  پرورش  آموزش  و  مدیرکل 
حضوری  را  دوازدهم  و  نهم  پایه های  آزمون های 
پایه  در  دانش آموزان  کرد:  تصریح  و  دانست 
رشته  انتخاب  در  را  خود  زندگی  مسیر  نهم 
این  در  دقیقی  شاخصه  اگر  که  می کنند  تعیین 
به  سنگینی  خسارت  قطعًا  باشیم  نداشته  زمینه 

می شود. وارد  عزیز  دانش آموزان 
شیوه نامه های  دقیق  رعایت  بر  تأکید  با  وی 
عنوان  آزمون ها  برگزاری  فضای  در  بهداشتی 

جمع بندی  با  دوازدهم  پایه  دانش آموزان  کرد: 
و  متقن  مدرک  باید  خود،  تحصیلی  سال   12
محکمی در دست داشته باشند چراکه در آینده، 
به پیش  بتوانند  تحصیلی،  آن مدرک  بر  استناد  با 
نشوند. چالش  دچار  تصمیم گیری ها  در  و  بروند 
پرورش  آموزش  و  شیخ االسالم،  به گفته 
به  بسیاری  توجه  دانش آموز،  دوم  ولی  به عنوان 
به نحوی که  داشت،  خواهد  پروتکل ها  رعایت 
برای رعایت فاصله گذاری، فضایی به میزان بیش 
از دو متر، برای هر دانش آموز در نظر گرفته شده 
چراکه  باشند  نداشته  دغدغه  والدین  لذا  است 
بدون  گذشته،  سال  همانند  هم  آزمون ها  این 
خواهد  برگزار  گزارشی  کوچک ترین  و  مشکل 

. شد
اجرایی  کادر  با  اولیا  همراهی  ضرورت   

رس ا مد
 27 از  را  آزمون ها  برگزاری  زمان  وی 
افزود:  و  دانست  خردادماه   24 تا  اردیبهشت ماه 
شاخص  با  نیز  آزمون ها  سؤاالت  طرح  درزمینٔه 
دیده اند  آموزش  که  در سطحی  و  فضای مجازی 
و  شکل  با  سؤاالت  که  به گونه ای  می آید،  به عمل 
مالک  و  شد  نخواهد  طرح  گذشته  سال  جدیت 
جای  لذا  است  بوده  ضعیف  و  متوسط  مدارس 

نیست. نگرانی 
دستگاه  قم  استان  پرورش  آموزش  و  مدیرکل 
آموزش  و پرورش را مجموعه ای دولتی و مردمی 

مشکوک  دانش آموزان  آزمون  گفت:  و  خواند 
که  مجازی  فضای  در  زمینه ای  بیماری های  با 
می شود  انجام  چیده اند  را  آن  مقدمات  مدیران 
اطالعات  دادن  برقرار  به  منوط  اقدام  این  که 
در  که  است  اولیا  سوی  از  دانش آموز  دقیق 
نیازمند  برنامه ها  دقیق تر  و  چه بهتر  هر  اجرای 

هستیم. عزیز  دانش آموزان  و  اولیا  همراهی 
در  دقت  و  دستکش  و  ماسک  از  استفاده  وی 
از  را  مدرسه  تا  منزل  درب  از  دانش آموز  انتقال 
و  دانست  پروتکل ها  رعایت  در  ضروری  نکات 

آموزش  رفاه حال دانش آموزان  برای  یادآور شد: 
 و پرورش به همراه دستگاه های بسیج و دانشگاه 
تا  می شود  عمل  وارد  توان  تمام  با  پزشکی  علوم 

دهند. انجام  را  مدارس  روزانه  ضدعفونی  کار 
نحوه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  شیخ االسالم 
استان  هنرستان های  عملی  آزمون های  برگزاری 
فرصت  طی  مشخص،  زمانی  فرآیند  در  نیز 
حضوری  به صورت  تابستان  طول  در  تعیین شده 
این  تئوری  و  عمومی  دروس  آزمون های  و  است 
حوزه نیز به صورت مجازی انجام خواهد شد.    ►
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آیا قم ارزان ترین استان 
ایران  است؟

قابل  تورم  معیار  بر  تکیه  با  شهر  یک  ارزان بودن  یا  گران  مفهوم 
در  را  تورم  نرخ  پایین ترین  قم  اینکه  وجود  با  نیست،  سنجش 
کشور دارد اما روی دیگر سکه، سرانه درآمد خانوار شهری است 
با  قم  یعنی  این  است؛  پایین تر  کشوری  میانگین  از  هم  آن  که 
وجود لقب ارزان ترین استان کشور اما سبد مصرفی شهروندانش 

است. کوچک  هم 
در  ایران  آمار  مرکز  آنچه  براساس  نوشت:  همشهری  روزنامه 
فروردین 1400  به  منتهی  ۱۲ ماهه  تورم  نرخ  از  خود  گزارش 
سال  به  نسبت  جدول  این  در  استان ها  جایگاه  کرده،  منتشر 
از  نشان  که  تغییر  این  است.  داشته  بسیاری  تغییرات  گذشته 
نکته ای  دارد  کشور  مختلف  نقاط  در  اقتصادی  مسائل  تأثیر 
فعالیت  وضعیت  از  دورنمایی  می تواند  زیرا  است  تأمل  درخور 
بنگاه های اقتصادی و معیشت مردم برای ما ایجاد کند. به عنوان 
مثال کرمانشاه با نرخ تورم ۴۲٫۹درصد در حالی در این جدول 
در  آن  ساالنه  تورم  نرخ  که  دارد  کشور  در  را  تورم  نرخ  باالترین 
تیر ۹۹ به ۲۵ درصد رسیده بود و نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به 
خرداد همان سال کاهش ۱٫۱ درصدی را نشان می داد. از سوی 
با تورم ۳۵٫۸ درصدی در آخرین خانه جدول  دیگر نشستن قم 
به عنوان استانی با کم ترین نرخ تورم کشور هم قابل توجه است 
آشکار  می  گذرد  استان  این  مردم  بر  واقعا  آنچه  دالیل  بررسی  و 

شد. خواهد 
با  که  زمانی  تورم  نرخ  که  است  ضروری  نیز  نکته  این  ذکر  البته 
درنظر گرفتن درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
نتایج  به نقطه بررسی شود  به شکل نقطه  به عبارت دیگر  یا  قبل 
خود  هم  شهری  و  روستایی  تورم  نرخ  داشت.  خواهد  متفاوتی 
ساالنه  تورم  نرخ  فقط  گزارش  این  در  اما  است  دیگری  موضوع 

است. شده  بررسی 
داستان قم اما شکل دیگری است و جالب آنکه شرایطی مشابه 
کردستان دارد و با این حال لقب  استانی با پایین ترین نرخ تورم 
را با خود یدک می کشد. درست است که سطح عمومی قیمت ها 
در قم نسبت به میانگین مناطق شهری کل کشور پایین تر است، 
اما روی دیگر سکه، سرانه درآمد خانوار شهری است که آن هم از 
میانگین کشوری پایین تر است. قم از نظر جمعیت کالنشهرهای 
کشور در رتبه ششم از میان ۸کالنشهر است ولی به لحاظ سرانه 
درآمد خانوار در میانه جدول استان های کشور قرار گرفته است 
و غیراز تهران که وضعیت خاصی دارد، سرانه درآمد خانوارهای 
لقب  وجود  با  قم  یعنی  این  است.  بیشتر  قم  از  کشور  ۱۵استان 
ارزان ترین استان کشور، اما سبد مصرفی شهروندان این استان 

کوچک است.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
و  قیمت ها  عمومی  سطح  اندازه گیری  نحوه  مورد  در  قم 
همشهری  به  استان  این  در  خدمات  و  کاال  ارزان بودن  دالیل 
بررسی  ۱۲گروه  در  کاال  ۴۵۰قلم  هزینه  این  می گوید:»در 
بار قیمت کاالها در  یا سه  دو  این صورت که هر ماه  به  می شود. 
نقاط مختلف قم اندازه گیری می شود تا مشخص شود شهروندان 
چقدر  و…  حمل ونقل  آموزش،  بهداشت،  خوراک،  زمینه  در  قم 
که  است  مصرف  میزان  به  مربوط  دوم  قسمت  می کنند.  هزینه 
مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل ضرب قیمت کاال و خدمات در 
مقدار مصرف، شاخص تورم را برای هر استان به دست می آورد.«

محمدجواد شاکرآرانی می افزاید: »در اندازه گیری سطح عمومی 
قیمت ها، هزینه خانه و زمین و کاالهای بادوام برآورد نمی شود و 

فقط تعرفه کاال و خدمات ارزیابی می شود.«
ناشی  قم  ارزان بودن  دالیل  از  یکی  است  ممکن  وی،  به گفته 
و  خرید  قدرت  کم بودن  آن  علت  که  باشد  کاال  پایین  مصرف  از 

است. مردم  سفره  کوچک بودن 
مهم  قم  بودن  ارزان  ریشه یابی  در  را  معلول ها  بررسی  شاکرآرانی 
اتفاق هاست.  یک سری  معلول  می افزاید:»مهاجرت  و  می داند 
گردوغبار  منشأ  که  استان هایی  برخی  شهروندان  است  ممکن 
قم  در  کنند.  مهاجرت  خود  مناطق  از  شوند    مجبور  هستند 
جاذبه هایی وجود دارد که مهاجران تمایل دارند این شهر را برای 
دلیل  آیا  که  شود  بررسی  باید  اینجا  در  کنند.  انتخاب  مهاجرت 
این انتخاب، ارزان بودن کاال و خدمات است یا قم به دلیل وجود 
کالنشهرهای  به  نسبت  بهتری  زندگی  شرایط  مناسب،  امکانات 

دارد.« دیگر 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
از معلول ها این است که بنکداران قم  قم می گوید: »یکی دیگر 
محل تأمین کاالهای مورد نیاز شهرهای اطراف همچون کاشان، 
ساوه، اراک، محالت، دلیجان و… هستند. چون وقتی قرار باشد 
استان های  به  خود  اجناس  تأمین  برای  شهرها  این  مغازه داران 
دورتر مراجعه کنند، هزینه های حمل ونقل را محاسبه می کنند و 

آنها به صرفه تر است.« تأمین کاالها در قم برای 
یک  ارزان بودن  یا  گران  مفهوم  می  دهد،  نشان  استانی  بررسی 
با  استان  هر  و  نیست  سنجش  قابل  تورم  معیار  بر  تکیه  با  شهر 
ویژگی های مختلف اقتصادی و جمعیتی ویژه خود ممکن است 

باشد. داشته  استان ها  دیگر  به  نسبت  کمتری  یا  بیشتر  تورم 

استان  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در     ◄
سرمست  بهرام  حضور  با  چهارشنبه  روز  که  قم 
برگزار  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  استاندار 
عمومی  افکار  مدیریت  و  اغناسازی  لزوم  بر  شد، 
در راستای گسترش واکسیناسیون کرونا در سطح 

شد.  تاکید  استان 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این جلسه 
گفت: در حال حاضر روند مراجعات به پایگاه های 
به طوری که  است،  نزولی  قم  استان  در  بهداشتی 
مورد   ۱۰۰ و  هزار   ۲ قبل  هفته  روزانه  مراجعات 
هزار  چهار  اردیبهشت ماه،  اوایل  درحالی که  بود، 

و ۲۰۰ مورد بود.
 ۴۵۰ هم اکنون  این که  بیان  با  قدیر  محمدرضا 
نفر در بیمارستان ها بستری و از این بین ۹۰ نفر 
سی  پی  مثبت  تست های  افزود:  هستند  بدحال 
آر از ۶۰ به ۴۵ درصد کاهش یافته و بستری های 

موقت روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر است.
روند،  این  تداوم  و  حفظ  بر  تاکید  با  وی 
کانون های  باشیم  مراقب  باید  کرد:  خاطرنشان 
شاهد  و  نشود  سینوسی  پیک های  باعث  تجمعی 
مستلزم  مساله  این  که  نباشیم  مراجعات  افزایش 
پروتکل های  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 

است. بهداشتی 
واکسیناسیون  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
خدمات  مرکز  دو  و  تجمیعی  مرکز  سه  در  کرونا 
هزار   ۲۲ تاکنون  و  می شود  انجام  سالمت  جامع 

است. شده  تزریق  قم  استان  در  واکسن  دز 
در  مرگ ومیر  درصد   ۸۸ کرد:  خاطرنشان  وی 
کووید ۱۹ در افراد سالمند باالی ۶۵ سال و افراد 
افراد  درصد   ۲۵ و  است  زمینه ای  بیماری  دارای 
باالی ۸۰ سال که به این بیماری مبتال می شوند، 

می شوند. مرگ  و  عارضه  دچار 
واکسیناسیون  از  هدف  این که  بیان  با  وی 
دستگاه های  کرد:  تاکید  است،  افراد  ایمن سازی 
اغناسازی  به  نسبت  باید  رسانه ها  و  متولی 
افکارعمومی تالش کنند تا گروه های هدف برای 

کنند. مراجعه  واکسیناسیون  انجام 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
قطعی  بستری  میزان  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
به  رو  استان  در  کرونا  به  مبتال  روزانه  محتمل  و 
در  شده  انجام  تست  هزار   ۱۷ از  و  است  کاهش 
در هفته  ۶۹۸ تست  و  ۱۱ هزار  به  هفته گذشته، 
جاری کاهش یافته که ۲ هزار و ۲۵۶ تست مثبت 

است. شده 

بودن  مثبت  درصد  افزود:  محبی  سیامک 
 ۵۶.۶ گذشته  هفته  در  آر  سی  پی  آزمایش های 
رسیده  درصد   ۴۹ به  حاضر  حال  در  و  درصد 
است که هفته آینده نیز کاهش و به تبع آن تعداد 
یافت. خواهد  کاهش  بدحال  بیماران  و  بیماران 

وی ادامه داد: مناطقی از جمله شهرک قدس 
هنوز  و  است  قرمز  همچنان  استان  در  مهدیه  و 

نداریم. قم  استان  در  آبی  منطقه 
هفت  کرونا  سوم  موج  در  این که  بیان  با  وی 
ره گیری  سلیمانی  شهید  طرح  در  نفر   ۲۱ و  هزار 
و  شناسایی  افراد  درصد   ۹۸ از  گفت:  شده اند، 
ره گیری شده در این طرح تست گرفته شده و از 
۲ هزار و ۲۵۶ بیمار شناسایی شده، ۲ هزار و ۹۳ 
نکردند. همکاری  بقیه  و  بودند  ره گیری  قابل  نفر 

طرح  در  تست   ۶۰۹ و  هزار   ۱۲۸ انجام 
سلیمانی شهید 

شهید  طرح  آغاز  ابتدای  از  کرد:  بیان  محبی 
ره گیری ۶۹  تاکنون،  پارسال  آذرماه  در  سلیمانی 
سریع،  تست  هزار   ۶۱ انجام  نفر،   ۲۱۰ و  هزار 
هزار  یک  مثبت،  مورد   ۵۶۶ و  هزار  سه  شناسایی 
ارجاع  مورد   ۲۴۶ در منزل،  مراقبت  مورد   ۳۵۶ و 
افراد به بیمارستان و ۹۵ هزار و ۴۱۳ مورد بازرسی 

است. شده  انجام  کار  محیط  از 
 ۶۰۹ و  هزار   ۱۲۸ تعداد  تاکنون  وی،  گفته  به 
است  شده  انجام  سلیمانی  شهید  طرح  در  تست 
افراد  تردد  رسیدن  حداقل  به  طرح  این  هدف  و 

است. مثبت  کرونا 
از ۲۴ هزار دز  بیش  تاکنون  این که  بیان  با  وی 

داد:  ادامه  است،  شده  تزریق  استان  در  واکسن 
آینده  ابتدای هفته  از  تا ۷۵ سال  گروه سنی ۷۰ 
شد. خواهند  فراخوان  واکسیناسیون  انجام  برای 

واکسیناسیون  افزود:  قم  بهداشت  مرکز  رئیس 
کهک،   ، دستجرد  سلفچگان،  روستایی  مناطق 
انجام شده که در دور  و قلعه چم  پاچیان، قاهان 
گروه  روستایی،  مناطق  در  واکسیناسیون  بعد 

است. هدف  مورد  باال  به  سال   ۶۵ سنی 
واکسیناسیون  برنامه  کرد:  اضافه  محبی 
نیز  معلوالن مراکز نگهداری و جانبازان شیمیایی 

است. شده  انجام 
از  مردم  اعتماد  و  ترس  این که  بیان  با  وی 
با  گفت:  است،  کرونا  واکسیناسیون  چالش های 
 ۲۲ باال،  به  سال   ۷۵ سنی  گروه  در  این که  وجود 
تاکنون  می کنند  زندگی  قم  استان  در  نفر  هزار 
فقط پنج هزار نفر به مراکز واکسیناسیون مراجعه 

کرده اند.
مبتال  بیماران  اطالعات  کرد:  خاطرنشان  وی 
شناسایی  خصوصی  مطب های  در  که  کرونا  به 
دانشگاه  اختیار  در  ره گیری  برای  باید  می شوند 
علوم پزشکی قرار گیرد، درحالی که تاکنون کمتر 
فضای  طریق  از  را  اطالعات  این  پزشک   ۱۰ از 
مجازی در اختیار نماینده دانشگاه قرار داده اند.

و  نیست  مطلوب  وضعیت  این  افزود:  محبی 
اطالعات  ارائه  به  ملزم  باید  خصوصی  مطب های 

باشند. کرونا  به  مبتال  بیماران 
نیز  قم  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
اجرای  در  کرونا  ستاد  مصوبات  برابر  گفت: 

در  گیت  پنج  بین شهری،  تردد  ممنوعیت  طرح 
است. شده  مستقر  قم  استان  ورودی های 

فرزاد عسگری با بیان این که برابر آمارها، از ۱۵ 
جریمه  فقره   ۲۵۰ و  هزار   ۳ اردیبهشت ماه   ۲۱ تا 
 ۱۱ افزود:  است،  شده  انجام  دستی  به صورت 
هزار و ۲۰۴ جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و ۱۰ هزار 
دوربین ها  توسط  نیز  تومانی  یک میلیون  جریمه 

است. شده  ثبت 
گفت:  نیز  قم  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
و  شده  بازگشایی  جاری  هفته  شنبه  از  بوستان ها 
ضدعفونی سرویس های بهداشتی،  نمازخانه ها و 

می شود. انجام  روزانه  آبخوری ها 
عدم  برای  اطالع رسانی  افزود:  سامع  امیر 
در  و  انجام شده  بنر  با نصب  بوستان ها  در  تجمع 

می گیرد. صورت  الزم  نظارت های  راستا  این 
نیز  قم  اصناف  اتاق  رئیس  احمدلو  حسن 
بازرسی  اردیبهشت ماه، ۳۳۱  تا ۲۰  از ۱۵  گفت: 
تعزیرات  به  مورد   ۵۰ و  شده  انجام  قم  اصناف  از 

شده اند. معرفی 
هفته  گفت:  نیز  قم  بحران  مدیریت  مدیرکل 
دو  و حداکثر  است  نارنجی  قم  نیز وضعیت  آینده 
یک دوم  و  اضطراری  دستگاه های  کارکنان  سوم 
باید در محل کار حضور  کارکنان سایر دستگاه ها 

باشند. داشته 
شرایط  مصوبات  تمام  افزود:  اوروجی  محسن 
ورود  و  الزم االجراست  آینده  هفته  در  نارنجی 
غیربومی  پالک های  با  شخصی  خودروهای 
خودروهای  تردد  ممنوعیت  و  است  ممنوع 
بامداد   ۳ تا   ۲۲ ساعت  از  نیز  شهر  در  شخصی 

دارد. ادامه 
وی اضافه کرد: مصوباتی از جمله تعطیلی نماز 
اجرا  دانشگاه ها  و  مدارس  آموزشگاه ها،  جمعه، 

شد. خواهد 
گسترش  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
قدس  مصالی  استان،  سطح  در  واکسیناسیون 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار  در  تجهیز  از  بعد 

گرفت. خواهد  قرار 
و  نهم  کالس های  آزمون  اوروجی،  گفته  به 
دوازدهم از ۲۷ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد به صورت 

می شود. برگزاری  مدارس  در  حضوری 
پیش بینی  اساس  بر  گفت:  همچنین  وی 
رعدوبرق  و  رگبار  آینده  روزهای  در  هواشناسی، 
و  دهد  می  رخ  استان  سطح  در  آب گرفتگی  و 
► باشند.    آمادگی  در  باید  متولی  دستگاه های 

در جلسه ستاد مدیریت بحران قم مطرح شد:    

●  لزوم مدیریت افکار عمومی در راستای گسترش واکسیناسیون کرونا    ●

●  آزمون های حضوری دانش آموزان در قم چگونه برگزار می شود؟     ●

اینکه  بیان  با  قم  شهرستان  فرماندار      ◄
نابودی  در  باید  مشارکت  با  دستگاهها  تمامی 
خرید  از  خبر  شوند،  سهیم  قم  در  کرونا  ویروس 
حمل  برای  دار  یخچال  خودرو  دستگاه  دو 

داد. قم  فرمانداری  توسط  واکسن 
بیان  با  مهر،  با   گفتگو  در  حیدری  مرتضی 
با  مقابله  ملی  بسیج  پنجم  گام  اجرای  در  اینکه 
گفت:  کشور،  در   ۱۹ کووید  بیماری  گیری  همه 
در  عمومی  واکسیناسیون  و  رهگیری  بیماریابی، 
برنامه  با  قم  شهرستان  در  سلیمانی  شهید  طرح 
راستای  در  خوبی  اقدامات  گرفته  صورت  ریزی 
منحوس  ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  کاهش 

است. گرفته  صورت 
هر  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرستان  فرماندار 
ویروس  این  نابودی  در  باید  دستگاه ها  از  کدام 
باشند،  داشته  سهمی  قم  استان  در  منحوس 
اجرای  راستای  در  نیز  قم  فرمانداری  افزود: 
استان  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  مصوبات 
اعتبار خرید دو  با عید سعید فطر  و همزمان  قم 
به  مجهز  تنی  چهار  دار  یخچال  خودرو  دستگاه 
اعتباری  با  را  واکسن  حمل  پیشرفته  تجهیزات 
مرکز  به  ریال  میلیون   ۶۱۰ و  میلیارد   ۲۴ بر  بالغ 

کرد. پرداخت  استان  بهداشت 
بین  در  واکسن  تزریق  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 

سطح  در  واکسن  حمل  در  تسریع  و  روستاییان 
بیشتری  سرعت  با  پس  این  از  که  قم  شهرستان 
شاالله  ان  داد:  ادامه  گرفت،  خواهد  صورت 
اجرای  در  قبل  دوره های  همانند  قم  استان 
و  مردم  خوب  همکاری  با  هم  واکسیناسیون 
گام  ویروس  این  کنی  ریشه  سوی  به  مسئوالن 

برداشت. خواهد 
حیدری افزود: با تجهیز ناوگان حمل و توزیع 
موانع  و  مشکالت  قم،  استان  سطح  در  واکسن 
سازی  ایمن  و  واکسیناسیون  برنامه  از  بسیاری 
ویژه واکسیناسیون کرونا رفع  به  همگانی جامعه 

خواهد شد.     ►

فرماندار قم اظهار کرد:    

●  لزوم هم افزایی و مشارکت تمامی دستگاهها برای نابودی کرونا در قم     ●
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◄   استاد علیرضا بخشی هنرمند خوشنویس 
هنرش  حاصل  و  کرده  مشق  را  خدا  کالم  قمی 
خدا  با  خلوتشان  وقت  تا  مردم  دست  به  رسیده 

بزنند. حرف  خدا  با  او  دست  روی  از 
که  را   »الف«  ستون  غالمحسین زاده:  وجیهه 
به  که  قلم  »نون«،  چاله  توی  می افتد  می کند  بنا 
دست  کاغذ  ذرات  توی  مرکب  موج  می رسد،  کاغذ 
که  »نون«  چاله  بلندی  باالی  می شود،  دست  به 
محو  کاغذ  سفیدی  توی  مرکب  سیاهی  می رسد 
دوستش  که  همانجا  به  است  رسیده  حاال  می شود، 
ذرات  نوشتن،  وقت  همیشه  که  واژه ای  همان  دارد، 
بوسه زدن  برای  می ایستند  نوبت  به  انگار  کاغذ 
آرام  و  روان  و  بین شان  می خورد  ُسر  قلم  قلم،  بر 

»الله.« می نویسد 
می کند،  صاف  را  کمرش  می کند،  بلند  را  سرش 
»جیم«  می دهد.  ادامه  و  می گوید  الله«  »یا  لب  زیر 
جوهر  به  جانی  می رساند،  که  »الم«  به  را  جمیل 
قلمش نمانده، قلمش را توی دوات که می زند دوباره 
یحب  »یای«  از  است،  کاغذ  روی  مرکب  رقص  وقت 
مچ  چرخش  به  من  و  می نویسد  را  جمال  »الم«  تا 
انگار که قاصدکی  دستش روی کاغذ خیره شده ام، 
باشد، همان قدر رها روی کاغذ  باد سوار  روی موج 
بیشتر  را  میزش  باالی  نور  می نویسد.  و  می چرخد 
»قال  می نویسد:  ریزتر  جمله اش  باالی  می کند 
»تمام  و می گوید:  امام صادق)ع(«، صدایم می کند 
که  بی ارزشی  سفید  کاغذ  به  می اندازم  چشم  شد«. 
َه  الَلّ »ِإَنّ  نوشته  روَیش  شده،  قیمتی  او  قلم  با  حاال 
را  زیبایی  و  زیباست  اْلَجَمال«)خدا  ُیِحُبّ  َجِمیٌل 

دارد.( دوست 
پیدا  اینجا  دورتادور  که  چیزی  همان  زیبایی، 
کوچک  موزه ای  یک  شبیه  که  خانه ای  می شود، 
حرم  کاشی های  تا  خوش نویسی  تابلوهای  از  است، 
یک  پوشانده اند.  را  دیوارها  گرداگرد  اطهار)ع(  ائمه 
بوی  و  رنگ  که  چیزهایی  همه  از  کوچک  نمایشگاه 
و  خانه  یعنی  اینجا  می شود،  پیدا  اینجا  دارند  هنر 
شاید بشود گفت محل کار استاد »علیرضا بخشی«، 
از  نیمی  که  قرآنی  کاتب  و  خوشنویس  هنرمند 
عمرش را با همین قلم و کاغذ و جوهر گذرانده و با 
کاغذ. سفیدی  روی  نشانده  هنر  نقش  دست هایش 

و  کرده  آغاز  نوجوانی  از سال های  را  خوشنویسی 
از دستش  ۵۲ سالگی رسیده است، قلم  حاال که به 
ارشد  کارشناسی  و  است  عمران  مهندس  نیفتاده. 
گرفته.  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  را  هنرش  پژوهش 
و  بوده  قم  خوشنویسان  انجمن  رئیس  سال ها 
هنری اش  کارنامه  حاال  و  کرده  تربیت  خوشنویس 
مختلف  جشنواره های  برتر  رتبه های  از  شده  پر 
جشنواره  نخست  دوره  دو  جمله  از  خوشنویسی 
زندگی اش  سال های  در  آنچه  اما  فجر  خوشنویسی 
مدارک  و  جایزه ها  این  از  کدام  هیچ  می درخشد 

. نیست
دیگر  بچه های  با  نوجوانی  و  کودکی  همان  از 
و  بود  درس  و  کتاب  توی  سرش  هم  می کرد،  فرق 
از هنر  شاگرد اول کالس، هم هرجایی که نشانه ای 
اول هایی  آن شاگرد  از  پیدا می شد،  بود سروکله اش 
می گوید  خودش  می شوند.  کالس  معلم  سوگلی  که 
کالس پنجم ابتدایی که بود عکس عالمه طباطبایی 
معلم،  که  هم  بعد  کشید،  و  کرد  بزرگ  پرگار،  با  را 
سیاه  تخته  باالی  و  گرفت  او  از  دید  را  نقاشی اش 
معلم  آقای  تشویق های  همین  کرد.  نصب  کالس 
سمت  به  که  کرد  بیشتر  را  عالقه اش  و  کنجکاوی 
خوشنویسی  بداند  اینکه  بدون  که  آن قدر  برود،  هنر 
را  عکس هایش  و  می خرید  را  کتاب هایش  چیست، 

می کرد. نگاه 
نوجوان  علیرضای  عالقه  تنها  خوشنویسی  اما 
سال ها  آن  »توی  می گوید:  خودش  نبود،  روزها  آن 
خیلی  هم  رزمی  ورزش  به  جنگ  تأثیرات  خاطر  به 
از کالس های  اینکه ورزش  به خاطر  و  عالقه داشتم 
بود   ۶۵ سال های  حدود  بود،  رایج تر  خیلی  هنری 
پیش  کمربند سبز هم  تا  و  کردم  رو شروع  کاراته  که 

رفتم.«

سال ها  آن  علیرضای  عالقه های  دوگانه  بین 
بیشتر  شانس  ورزش  خوشنویسی،  و  ورزش  یعنی 
نبود:  وفادار  برایش  هم  چندان  شانس  اما  داشت 
جلوی  برمی گشتم  باشگاه  از  داشتم  که  روز  »یک 
نوشته  رویش  که  دیدم  را  کاغذی  قم  احمر  هالل 
زمان  تازه همان  »ثبت نام کالس خوشنویسی«،  بود 
بود که فهمیدم کالسی هم برای خوشنویسی وجود 
استادم  کردم،  ثبت نام  و  داخل  رفتم  بالفاصله  داره، 
استاد  اول،  روز  بود،  اسماعیلی  زین العابدین 
کالس،  دوم  روز  تا  من  و  داد  سرمشقی  اسماعیلی 
یک دفتر چهل برگ را کامل مشق کردم که هنوز هم 

داشته ام.« نگه  را  دفتر  این  سال ها،  از  بعد 
گهی کالس خوشنویسی مقابل ساختمان  همان آ
هالل احمر قم بود که علیرضای نوجوان آن سال ها 
راهی  دو  داد،  قرار  انتخاب  دوراهی  یک  توی  را 
انتخاب ورزش یا خوشنویسی؛ »توی همان کالس ها 
سازگار  باهم  خوشنویسی  و  ورزش  شنیدم  که  بود 
خوشنویس های  که  خواندم  جایی  حتی  نیستند، 
باِر  یک  حتی  امیرخانی  استاد  مثل  حرفه ای  خیلی 
برای  دست شان  تا  نمی کنند  بلند  هم  کیلویی  یک 
مجبور  که  بود  خاطر  همین  به  نشود،  خراب  نوشتن 
چند  هر  عالقه ام  دو  بین  بالخره  و  شدم  انتخاب  به 

کردم.« انتخاب  را  خوشنویسی  اما  سختی  به 
برای  مهم  مسیر  یک  شروع  که  درستی  انتخاب 
می پرسم  او  از  وقتی  حاال  که  آن قدر  بود،  او  زندگی 
به  از راهی که آمدید راضی هستید، می گوید: »اگر 
می گرفتم   را  تصمیم ها  این  همه  برمی گشتم  گذشته 

زودتر.« منتها 
مسیرش  از  بود  او  جای  هم  دیگری  هرکس 
امامزاده ای  هر  توی  کسی  اینکه  نبود،  پشیمان 
را  خدا  کالم  و  باشد  گذاشته  باقی  خودش  از  ردی 
علیرضای  نیست،  کمی  سعادت  باشد  کرده  مشق 
ابتدای  توی  را  هنرش  که  سال ها  آن  نام  جویای 
میان سالی  در  حاال  بود،  کرده  آغاز  جوانی اش  دوره 
امامزاده های  همه  در  تقریبًا  و  است  قرآن  کاتب 
هنر  از  اثری  شهرها  از  بسیاری  مساجد  و  قم 
محدود  او  هنر  که  البته  می شود.  پیدا  دست هایش 
متر   ۱۰۰ و  نبوده  هم  ایران  جغرافیایی  مرزهای  به 
است. مانده  یادگار  به  گرجستان  در  کتیبه هایش  از 

می گوید:  می پرسم،  که  قرآنش  کتابت  شروع  از 
»سال ۸۲ بود که کتابت قرآن را به خط نسخ شروع 
که  رمضان  ماه  حتمًا  می خواستم  خودم  کردم، 
اما  کنم  شروع  را  قرآن  مشق  است  قرآن  نزول  ماه 
خدا  اما  نیست،  من  دست  کار  پایان  که  می دانستم 
خورد،  رقم  قدر  شب  در  هم  کتابت  پایان  و  خواست 
که  بود    ۸۵ سال  رمضان  ماه  بیست وسوم  شب 

شد.« تمام  قرآن  کتابت 
انتقال  برای  است  شده  واسطه ای  خطش  حاال 
البته نصیب هر  بندگانش، سعادتی که  به  کالم خدا 
کسی هم نمی شود و رسیدن به آن هم آداب خودش 
می پرسم،  که  قرآن  کتابت  روزهای  از  دارد،  را 
از  که  بود  این  قرآن  کتابت  از  »انگیزه ام  می گوید: 
اثر  یک  و  باشم  کرده  درستی  استفاده  عمر  نعمت 

باشم.« گذاشته  جا  به  خودم  از  ماندگاری 
قرآن  »کتابت  خوشنویس،  هنرمند  این  اعتقاد  به 
خاص  شرایط  کار،  باالی  حجم  و  استمرار  دلیل  به 
چیزی،  هر  از  قبل  باید  کاتب  و  می طلبد  را  خودش 
تا  کند  پیدا  مشق  با  الفت  و  انس  و  روحی  ارتباط 
همین  و  دهد  ادامه  را  ثابت  کار  یک  سال ها  بتواند 
کاتب  به  جدید  انگیزه  یک  روز  هر  کار،  خروجی 

می دهد.«
الله  بسم  یک  که  »الله«  کالم  مشقی،  چه  هم  آن 
با یک ختم  برابر  ماه رمضان  آن در  الرحیم  الرحمن 
با  همراه  اسَمت  که  وقتی  به  چه رسد  است،  قرآن 
یعنی  این  قرآن،  کاتبان  گروه  در  برود  امیرالمؤمنین 
این  هم  »بخشی«  استاد  کرده.  نگاهت  خدا  حتمًا 
قرآن  کاتب  »اولین  می گوید:  و  کرده  حس  را  نگاه 
توفیقی  قرآن،  با  انس  و  بوده  امیرالمؤمنین  خود 
است که نصیب هر کسی نمی شود. به خاطر همین 
شروع  برای  می دانستم.  را  نعمت  این  قدر  باید  هم 

ائمه)ع(  از  باید  که  فکرکردم  هرکاری  از  قبل  کتابت 
به حرم  را  مرکب  داشتم  بگیرم، خیلی دوست  کمک 
توی  کربال  به  رفتن  اما  کنم  تبرک  حسین)ع(  امام 
توی  که  ما  کردم  فکر  بعد  نبود،  ممکن  شرایط  آن 
کشورمان امام رضا)ع( و توی شهر خودمان حضرت 
شیشه  یک  که  شد  همین  داریم،  را  معصومه)س( 
مرکب بزرگ را خریدم و برای تبرکی به حرم حضرت 

بردم.« رضا)ع(  امام  و  معصومه)س( 
شروع  صبح  نماز  از  بعد  را  کتابت  کار  »معمواًل 
بار  نمی بردم،  قلم  به  دست  وضو  بدون  و  می کردم 
و  کنم  مشق  را  قرآن  کل  می خواستم  که  بود  اولم 
را  دستم  هم  خدا  اما  دادم  انجام  بودم  بلد  هرچه 
چیدمان  کتابت،  اول  روزهای  کرد.  کمکم  و  گرفت 
به  پشت  که  بود  طوری  خوشنویسی ام  میز  و  اتاق 
رادیو  داشتم  اتفاقی  روز  یک  می گرفتم  قرار  قبله 
نقل  گرمارودی  استاد  شنیدم  که  می کردم  گوش 
بوده  قبله  به  رو  همیشه  قرآن  ترجمه  وقت  می کرد 
را  اتاق  تلنگری شد که چیدمان  است، همین جمله 

باشم.« قبله  به  رو  کتابت،  حین  تا  بدهم  تغییر 
کاغذهای  برمی دارم،  را  خطاطی اش  کاغذهای 
دورش  پالستیک،  با  که   a3 اندازه  تقریبًا  برگ  تک 
است  نزدیک  آبی  به  بعضی ها  است،  کرده  کاور  را 
درشت  بعضی هایشان  خط  رنگ اند،  کرم  بعضی ها  و 
به  بیشتری  دقت  باید  آیه ها  بعضی  برای  و  است 
آیه ای  می پرسم  کرد،  تنگ تر  را  چشم ها  و  داد  خرج 
داشته  متفاوت تری  حس  آن  نوشتن  برای  که  بوده 
باشید؟ فکر می کند و می گوید: »حس بعضی آیه ها، 
نزدیکی  احساس  آدم  به  می کند  فرق  ناخواسته 
آرام می خواند »یس،  لب  زیر  بعد  بیشتری می دهد، 
که  انگار  اْلُمْرَسِلیَن….«  َلِمَن  َک  ِإنَّ اْلَحِکیِم،  َواْلُقْرآِن 
کتابت  روزهای  همان  حال  و  حس  به  باشد  برگشته 
و مشق سوره یس، بی دلیل نیست که نامش را قلب 

گذاشته اند.« قرآن 
در  آنها  با  کردن  خداحافظی  که  لحظاتی  و  روزها 
بوده، سه سال  همان سال های کتابت بسیار سخت 
قرار  حاال  و  باشی  گذرانده  قرآن  با  را  شبت  و  روز  از 
دست  به  برسد  حاصلش  و  بچینی  را  میوه اش  باشد 
اما  است  کننده  خوشحال  که  البته  باید،  که  آنها 
همراهی  آن  از  دیگر  که  آنجاست  ناراحتی اش  جای 
خبری  بوده  همراهت  سال  سه  که  روزانه  موانست  و 
هفته  یک  تا  شد  تمام  قرآن  کتابت  »وقتی  نیست؛ 
بعد فقط می رفتم توی اتاقم و هیچ کاری نمی کردم، 
دلم  و  دست  و  کنم  نمی توانستم  کاری  هیچ  یعنی 
کرده ای  گم  که  آدمی  مثل  نمی رفت،  کاری  هیچ  به 
هیچ  و  می نشستم  میز  پشت  ساعت ها  باشد،  داشته 
به  کردم  شروع  که  مرور  به  اما  نمی کردم،  کاری 

شد«. بهتر  کمی  حالم  قرآنی،  تابلوهای  نوشتن 
انگار این خاصیت قرآن است، مثل آدمی که محو 
خوش صحبتی کسی شده باشد و گذر زمان را حس 
سخت  روزهای  همراه  یک  او  برای  هم  قرآن  نکند، 
و  می کرد  ادا  را  حقش  باید  که  بود  شده  شیرین  و 
حاال ادا کرده است و حاصل هنرش رسیده به دست 
با  او  دست  روی  از  خدا  با  خلوتشان  وقت  تا  مردم 

بزنند. حرف  خدا 
هنرمند  این  ماندگاری  راه  تنها  البته  قرآن  کتابت 
اوقاف  اداره  در  حضور  سال ها  نبوده،  خوشنویس 
آرام  قم  در  که  امامزاده ای  هر  توی  حاال  شده  باعث 
ماندگار شده  استاد »بخشی«  از هنر  گرفته، بخشی 
مهندسی  تازه   ،۷۴ »سال  می گوید:  خوش  باشد؛ 
صحبت های  بین  روز  یک  که  بودم  گرفته  را  عمرانم 
جوانان  گفتند  که  شنیدم  رهبری  معظم  مقام 
نگذارند.  خالی  را  ادارات  انقالبی،  کرده  تحصیل 
وظیفه  احساس  اداری  کار  به  بی میلی  به رغم 
کردم، با خودم فکر کردم به چند اداره سر می زنم، 
و  نمی کنند  استخدامم  کدام  هیچ  که  بودم  مطمئن 
اما  داده ام  انجام  را  وظیفه ام  من  اینطوری  حداقل 
اداره  در  را  کارم  میز  زدم،  سر  که  اداره ای  اولین  به 
را  کارم  روز،  همان  فردای  از  و  دادند  نشانم  عمران 

کردم.« شروع 
طراحی  در  او  تأثیرگذاری  شروع  همان  این 

واحد  در  روز  همان  »از  بود؛  امامزاده ها  هنرمندانه 
عمران اداره اوقاف مشغول به کار شدم که بعدهم به 
از همان  پیدا کرد.  نام  تغییر  و عمران قم  اداره فنی 
امروز  و  کردم  آغاز  را  امامزاده ها  طراحی  کار  موقع، 
طراحی  در  بنده  از  اثری  امامزاده ها  تمام  در  تقریبًا 
کاشی کاری ها  در  می خورد.  چشم  به  اجرا  و  خط  یا 
می کردم  مشخص  را  خط  و  طرح  و  رنگ  معمواًل  هم 

شود.« ساخته  آن  با  مطابق  کاشی ها  که 
طراحی  علی)ع(،  سید  شاه  امامزاده  محراب 
امامزاده موسی  بیرونی  و  داخلی  کتیبه های  و  گنبد 

معصوم)ع(  سید  و  جعفر  امامزاده  گنبد  مبرقع)ع(، 
جعفر)ع(،  بن  علی  امامزاده  و  شهدا  گلزار  سردر  و 
و  امامزاده ها  از  دیگر  بسیاری  و  قم،  جامع  مسجد 
منقش  »بخشی«  استاد  هنر  به  حاال  متبرکه،  اماکن 

است.  شده 
قرآن  کتابت  و  مذهبی  بناهای  »کتیبه های 
»بخشی«  استاد  را  این  است«،  جاریه  صدقه  یک 
می گوید و اذعان می کند که سعی کرده کتیبه هایی 
خوانا بنویسد و به یادگار بگذارد، طوری که از حدود 
است  بوده  کسی  اولین  او  بعد،  به  پیش  سال   ۱۵
مرسوم  کتیبه ها  در  که  ثلث  خط  از  را   کتیبه ها  که 
بتوانند  مردم  تا  است  برده  نسخ  خط  سمت  به  بوده 

بخوانند.« را  کتیبه ها  روی  خطوط 
البته قرار نیست به همین ها قانع شود، او اعتقاد 
چشم هایش  که  زمانی  تا  خوشنویس  یک  که  دارد 
بعدی  هدف  حاال  و  بنویسد  دارد  دوست  است  باز 
صفحه بندی  با  هم  آن  است،  قرآن  دوباره  کتابت  او 
داریم  عثمان طه؛ »ما در کشور چندین هزار حافظ 
اساس  بر  را  قرآن  باید  مسابقات  در  شرکت  برای  که 

بسیاری  برای  یا  کنند  صفحه بندی عثمان طه حفظ 
است  نیاز  شود،  می  برگزار  که  جمعی  ختم های  از 
اتفاق  این  و  باشد  مشترک  قرآن ها  بندی  صفحه  که 
قرآن  هزاران  و  صدها  داشتن  وجود  با  شده  باعث 
قرآن  به  صرفًا  گرایش ها  کتابت  لحاظ  از  ممتاز 
دیگر  قرآن های  و  باشد  داشته  وجود  طه  عثمان 
به  بندی،  صفحه  آن  به  نبودن  هماهنگ  خاطر  به 

برود.« حاشیه 
این هنرمند خوشنویس و کاتب قرآن معتقد است 
کتابت  و  خط  با  تشیع  رسمی  قرآن  یک  باید  ما  که 

داشته  ایرانی  الخط  رسم  با  و  خودمان  اختصاصی 
باشیم که به صفحه بندی »عثمان طه« وفادار باشد، 
این همان هدفی است که او به دنبال رسیدن به آن 
است و معتقد است مراکزی مانند خانه کتابت قرآن 
برای  خوشنویس ها  به  باید  هم  علمیه  حوزه  و  کریم 
آخرش  جمله  دهند.  یاری  اتفاقی  چنین  به  رسیدن 
فکرش  که  آدمی  شبیه  می گوید،  آرام تر  کمی  را 
و  می کند  سکوت  ثانیه  چند  است،  دیگری  جایی 
همه  کنه  یاری  خدا  اگر  فقط  »البته  می گوید:  بعد 

شدنیه.« چیز 
سراغ  رود  می  که  نشده  تمام  هنوز  حرف هایش 
تراش  را  قلم  سر  و  می دارد  بر  را  کاتر  قلمش، 
می دهد، آن قدر ادامه می دهد تا آن چیزی بشود که 
می خواهد، شیشه مرکب را می گذارد جلوی دستش 
و قلم را می گذارد روی کاغذ و می نویسد: »بسم الله 
صدای  به  می شود  ختم  مشقش  الرحیم«.  الرحمن 
می پیچد:  اتاق  توی  صدایش  محل،  مسجد  اذان 
شهر  خبری  پایگاه  اکبر.«/منبع:  الله  اکبر،  »الله 

► بیست    

روایت هنرمند قمی از کتابت آیات قرآنی؛      

●  مشق نور   ●



یادداشتی  در  قدسی  نجفی  مرتضی      ◄
نویسد:  می  فرستاد  گویه  روزنامه  برای  که 
تقلب  نگران  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  اگر 
حضوری  بر  اصرار  و  هستند  امتحانات  در 
آمدن  پدید  تا  اقل  ال  دارند،  امتحانات  بودن 
به  را  امتحانات  این  اجتماعی  سالم  شرایط 
شرح  به  داشت  یاد  بیندازند.متن  تعویق 

زیراست:
خاص  شرایط  این  در  است  قرار  متأسفانه 
است  ماه  یک  قریب  که  انگلیسی  کرونای  شیوع 
امتحانات  است،  کرده  تعطیل  نیمه  را  کشور 
پایه های نهم و دوازدهم دانش آموزان به صورت 
شود. برگزار  امتحانی  حوزه های  در  و  حضوری 
مسئوالن  ی  ناشیانه  تصمیم  با  گذشته  سال 
سال  شروع  بر  ها  آن  اصرار  و  پرورش  و  آموزش 
در  آموزان  دانش  حضور  با  مهرماه  در  تحصیلی 
مدارس، شروع پیک سوم کرونا را شاهد بودیم و 
دانشگاه ها  ی  همه  مقطع  همان  در  که  آن  حال 
خود  آموزشی  فعالیت  حضوری  غیر  صورت  به 
و  آموزش  مسئوالن  اصرار  ولی  کردند  آغاز  را 
مدارس  در  آموزان  دانش  حضور  بر  پرورش 
فرستاد. کرونا  کام  به  را  خانواده ها  از  بسیاری 
امتحانات  تمام  که  حالی  در  نیز  امسال 
حتی  و  می شود  برگزار  حضوری  غیر  دانشگاه ها 
همه  و  انداختند  تعویق  به  هم  را  دکتری  آزمون 
جامعه  و  آنان  سالمت  حفظ  برای  ها  این  ی 
مفید و الزم و ضروری است، پس چرا باید حدود 

مدارس  در  تجمع  به  را  آموز  دانش  میلیون  دو 
بخوانیم! فرا  امتحانات  برای 

رعایت  با  امتحانات  این  می شود،  گفته 
واقعًا  که  می شود  برگزار  بهداشتی  پروتکل های 
وجود  بخوبی  مدارس  ی  همه  در  امکان  این 
ی  فاصله  با  امتحانات  این  هم  اگرچه  ندارد، 
برگزار  هم  نکات  ی  همه  رعایت  با  و  ضروری 
بیش  که  آموزانی  دانش  مالقات  از  آیا  شود، 

این  و  اند  ندیده  را  همدیگر  است  سال  یک  از 
فراهم  را  دیدارشان  فرصت  اولین  امتحانات 
قطعًا  کرد؟!  جلوگیری  می توان  است،  کرده 
بعد  و  قبل  در  خانواده هایشان  و  آموزان  دانش 
مدرسه  بیرون  و  مدرسه  محیط  در  امتحان  از 
احوالپرسی  و  سالم  و  می بینند  را  یکدیگر 

می کنند و همین دیدارها زمینه ی شیوع مجدد 
آورد،  خواهد  پدید  را  منحوس  بیماری  این 
مخصوصا این که این امتحانات به مدت ۲ هفته 
میلیونی   ۲ جمعیت  این  و  می انجامد  طول  به 
و  می کنند  مالقات  را  همدیگر  بار   ۱۰ از  بیش 
اجازه یک  با کرونا  آن که ستاد ملی مقابله  حال 
یک  برای  حتی  تاالرها  در  را  نفره   ۱۰۰ تجمع 
چنین  ی  اجازه  چطور  وقت  آن  نمی دهد  جلسه 
تجمعی آن هم به طور متوالی در طول دو هفته 

می شود؟! داده  پرورش  و  آموزش  به 
تقلب  نگران  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  اگر 
بودن  حضوری  بر  اصرار  و  هستند  امتحانات  در 
شرایط  آمدن  پدید  تا  اقل  ال  دارند،  امتحانات 
تعویق  به  را  امتحانات  این  اجتماعی  سالم 

. زند ا بیند
با  مقابله  ملی  ستاد  است  مسلم  که  چه  آن 
خرج  به  را  الزم  دقت  موضوع  این  در  باید  کرونا 
نیست،  کمی  جمعیت  نفر،  میلیون  دو  بدهد، 
و  یکصد  و  میلیون  یک  از  بیش  خانواده های 
نهم  ی  پایه  که  آموزانی  دانش  نفر  هزار  بیست 
هفتصد  حدود  خانواده های  اضافه  به  هستند 
دوازدهم  ی  پایه  در  که  آموزی  دانش  هزار 
فرزندانشان  سالمت  نگران  شدت  به  هستند 
جمعیت  با  را  نفر  میلیون  دو  این  اگر  و  هستند 
جمعیتی  شاید  بگیریم  نظر  در  هایشان  خانواده 

می کند! درگیر  را  نفر  میلیون  ده  حدود 
چنین  به  حاضر  کرونا  ملی  ستاد  چرا  براستی 

غمض  را  بزرگ  خطر  این  و  است  شده  ریسکی 
لغو  را  مسافرت  گونه  هر  که  شما  می کند،  عین 
کردید، چرا به آموزش و پرورش اجازه ی چنین 
به  باید  مردم  سالمت  آیا  می دهید؟!  را  تجمعی 
آموزش  امتحانات  در  تقلبی  مثاًل  تا  بیفتد  خطر 

ندهد؟! رخ  پرورش  و 
مقابله  ملی  ستاد  و  است  نشده  دیر  هم  هنوز 
و  آموزش  حضوری  امتحانات  جلو  کرونا  با 
تعویق  به  را  امتحانات  اقل  ال  یا  بگیرد  را  پرورش 
که  نهم  ی  پایه  امتحانات  حداقل  یا  و  بیندازد 
سایر  مانند  نیز  را  هستند  توجهی  قابل  جمعیت 
پایه ها غیر حضوری برگزار کند و فقط امتحانات 
و  هستند  هم  بزرگتر  نسبتًا  که  دوازدهم  ی  پایه 
را  بهداشتی  پروتکل های  بیشتر  رعایت  امکان 
صورت  به  را  دارند  پائین تر  سنین  به  نسبت  هم 

دهند. انجام  حضوری 
به هر حال موضوع بسیار مهمی است و بحث 
شرایطی  در  و  است  آموزان  دانش  جان  حفظ 
علمیه  حوزه های  دروس  تمام  است  سال  دو  که 
برگزار  حضوری  غیر  مدارس  و  دانشگاه ها  و 
به  را  آموزان  دانش  ناگهان  به  چرا  می شود، 
از  هنوز  آیا  می خوانند.  فرا  میلیونی  تجمعی 
پنجم  پیک  وارد  باید  نشده  خارج  چهارم  پیک 
ضروری  و  عاقالنه  چقدر  تصمیم  این  آیا  بشویم. 
را  جامعه  سالمتی  هستیم  حاضر  که  است 

دهیم؟! قرار  بزرگ  ریسکی  مقابل  در  مجددًا 
► مرتضی نجفی قدسی     

تروریستی  حادثه  شهدای  یادبود  آیین      ◄
مدرسه  دانش آموزان دختر  و شهادت  افغانستان 
دانشجویان  حضور  با  کاُبل،  سیدالشهدا)ع( 

شد. برگزار  قم  دانشگاه  در  افغانستان  اهل 
دانشگاه  رئیس  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
که  را  فاجعه  این  گفت:  آیین  این  در  قم 
هدف  ناجوانمردانه  را  بیگناه  و  پاک  انسان های 
ملت  ویژه  به  اسالم  امت  تمام  به  داد،  قرار 
به  و  افغانستان  پایدار  و  مبارز  مقاوم،  شریف، 
تعزیت  و  تسلیت  داغدار  خانواده های  خصوص 

می کنم. عرض 
دیرباز  عسکر  والمسلمین  االسالم  حجت 
که  دهد  می  نشان  وقایعی  چنین  افزود: 
که  کسانی  و  است  واحده  پیکر  اسالمی  امت 
می کنند  تالش  اسالمی  امت  در  تفرقه  برای 
چنین  هستند؛  غرب  دست  بازیچه های 
َدم زدن  که  می کند  اثبات  مظلومانه  کشتارهای 
بیش  توخالی  طبل  یک  بشر،  حقوق  از  غرب 

. نیست
افراد منحرف  با دست  اینکه غرب  بیان  با  وی 
زند،  می  رقم  را  فجایع  این  داخلی  غربزده 
کشور  یک  در  فاجعه ای  چنین  اگر  شاید  گفت: 
بسیاری  واکنش های  شاهد  می داد،  رخ  غربی 
از  برخی  سکوت  لکن  بودیم،  دنیا  جاِی جای  از 
چنین  به  واکنش  عدم  و  سیاسیون  و  مسئوالن 
توسط  غربی  علوم  فراگیری  از  ناشی  فاجعه ای 
کشورهای  در  غربزده  افراد  بعضی  آن هاست؛ 
غرب  مبانی  بر  مبتنی  انسانی  علوم  که  اسالمی 
برای  بازیچه ای  به  تبدیل  امروز  فراگرفته اند،  را 

شده اند. غرب 
کرد:  اضافه  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
اختالف  باید  و  است  واحد  امت  اسالمی  امت 
در رنگ و جغرافیا را کنار گذاشته و قرآن کریم و 
سنت را محور وحدت قرار دهیم و در مقابل این 

بایستیم. هجوم ها 

پایمردی  افغانستان  ملت  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است،  داده  نشان  تاریخ  طول  در  را  خود 
نشان  همواره  افغانستانی  جوانان  داشت: 
استعمار  مقابل  در  و  هستند  بیدار  که  داده اند 

ند.  یستاده ا ا
و  تعصب  با  آمیخته  جهل  افغانستان،  فاجعه 

است اسالمی  آموزه های  به  سطحی نگر  نگاه 
نیز  افغانستان  اهل  دانشگاه  استاد  یک 
نگاه  و  تعصب  با  آمیخته  جهل  آیین،  این  در 
عامل  را  اسالمی  آموزه های  به  سطحی نگر 
سیدالشهدا)ع(  مدرسه  تروریستی  فاجعه  اصلی 
اندیشه های  بررسی  لزوم  بر  و  افغانستان دانست 
تاکید  دانشگاهی  مجامع  در  تکفیری  و  رادیکال 

کرد.
ابراز  از  تشکر  ضمن  صادقی،  محمدحسین 
افغانستان  مظلوم  ملت  با  ایران  مردم  همدردی 
تاریخ،  یک  بر  افغانستان  و  ایران  ملت   ۲ گفت: 
ابراز  این  و  هستند  زبان  و  مذهب  دین،  تمدن، 
ملت   ۲ قرابت  و  نزدیکی  این  از  ناشی  همدردی 

است.
بسیار  رخدادی  اخیر  فاجعه  افزود:  وی 
بشر است که یک  تاریخ  در  و کم سابقه  هولناک 
ُبعد این فاجعه دردناک و اسفبار ُبعد عاطفی آن 
فقیرنشین  بسیار  منطقه ای  در  اتفاق  این  است؛ 
دانش  پی کسب  در  که  برای دخترانی معصوم  و 

است. داده  رخ  بودند، 
توانست  ماجرا  عاطفی  ُبعد  داد:  ادامه  وی 
را  جهان  در  بیدار  های  وجدان  عمده  بخش 
غرب  از  مناسب  واکنشی  هرچند  کند؛  متاثر 
و  اسالمی  دولت های  اما  ندیدیم،  پرادعا 
نهادهای گوناگون در جمهوری اسالمی واکنش 

کردند. ابراز  جنایت  این  به  نسبت  را  خود 
به  نگاه  را  دیگر  ُبعد  اجتماعی،  پژوهشگر  این 
مرتکبان  گفت:  و  برشمرد  جنایت  این  عامالن 
همان  است؛  انسان  دهشتناک  فاجعه  این 

سرسبد  گل  را  او  متعال  خداوند  که  انسانی 
این  در  تحولی  چه  می داند،  هستی  و  آفرینش 
این  به  عزت  اوج  از  را  او  که  می دهد  رخ  انسان 
به  انسانی که  منجالب می کشاند؟ چه می شود، 
تعبیر قرآن که روح خدا در او دمیده شده است، 

می کند؟ سقوط  گونه  این 
های  اندیشه  که  است  الزم  افزود:  صادقی 
مورد  دانشگاهی  مجامع  در  تکفیری  و  رادیکال 
عوامل  از  یکی  که  نکته  این  گیرد؛  قرار  بررسی 
بشریت  ننگ  لکه  که  تلخ  حوادث  این  در  مهم 
و  تعصب  با  آمیخته  جهل  است؛  جهل  است، 

اسالمی. آموزه های  به  سطحی نگر  نگاه 
خود  ِخَرد  و  عقل  که  ملتی  اینکه  بیان  با  وی 
سرنوشتش  دهد،  قرار  دیگران  اختیار  در  را 

همواره  کریم  قرآن  گفت:  است،  فجایع  همین 
انسان مومن را توصیه موکد به خردورزی و عقل 
دانش  و  بصیرت  فهم،  منهای  ایمان  که  می کند 
بار   ۳۰۰ از  بیش  قرآن  در  رو  این  از  نیست؛ 

می شود. دیده  عقل  مترادفات  و  مشتقات 
اهل  عزیز  و  واال  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
پیشینه  و  افغانستان  مردم  میان  در  بیت)ع( 
است  شده  چه  کرد:  عنوان  کشور  این  تمدنی 
انتحار  امروز  بزرگ  افغانستان  فرزندان  که 
این رخداد جهل  می کنند؟ عامل بسیار مهم در 
افغانستان  بیرون  از  که  وارداتی  جهل  است؛ 
عقل  جامعه ای  هنگامی  رو  این  از  است،  آمده 
بازیچه  راحتی  به  نبست،  کار  به  را  خود  ِخَرد  و 

► می شود.      دشمن  سیاست های 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن:09184480402

●  آیا امتحانات حضوری دو میلیون دانش آموز
گسترش ویروس کرونای انگلیسی را در پی نخواهد داشت؟!    ●

●  آیین یادبود شهدای حادثه تروریستی کابل در دانشگاه قم برگزار شد     ●

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم آگهی مزایده اتومبیل
 ۱۳۸۰ ۱۶۰۰ مدل   – پیکان  وانت  مزایده یک دستگاه خودروی  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۵۱ ق   ۲۹۴ شهربانی  شماره  به 

 ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۳۴۳
با   ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۳۴۳( کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
هادی  وکالت  با  حاجلو  ناهید  خانم  له:   )۹۹۰۳۵۷۹ بایگانی  شماره 
تاریخ   ۴۰۴۱ مستند  نژاد،  رشیدی  ابوالفضل  علیه:آقای  و  هاشمی 
خودروی  دستگاه  یک  قم   ۲۸ ازدواج  دفترخانه   ۱۳۸۰/۰۳/۲۹ سند: 
وانت پیکان – ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۰ به شماره شهربانی ۲۹۴ ق ۵۱ ایران 
آقای  به  متعلق  المهدی  پارکینگ  قم  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶
فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  نژاد  رشیدی  ابوالفضل 

رسد:  می 
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری :
خودروی وانت پیکان – ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۰ – شماره شاسی ۸۰۹۰۸۳۵۱ 

– شماره موتور: ۱۱۵۱۸۰۰۷۸۴۲ 
جلو  درب  و  جلو  گلگیر  و  باطری(  شارژ  )بعلت  است  خاموش  اتومبیل 
و گلگیر جلو چپ کمی  و درب سمت چپ  راست  و گلگیر عقب سمت 

میباشد. دستی(  گاز  و  )بنزین  سوز  دوگانه  دارد.  سایش  خوردگی 
خودرو فوق دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 

می باشد.
هاشمی  علیرضا  سرهنگ  آقای  جناب  دادگستری  رسمی  کارشناس 
هشتاد  و  )دویست  ریال   ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   به  را  مذکور  خودروی 
میلیون ریال معادل بیست و هشت میلیون تومان( ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی   ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ 
طبقه   ۷ کوچه  نبش  ساحلی)لواسانی(  خیابان  در    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی 

شود. می  انجام  قم  رسمی 
)دویست  ریال   ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
و  شروع  تومان(  میلیون  هشت  و  بیست  معادل  ریال  میلیون  هشتاد  و 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به 
ثبت  به حساب سپرده  مبلغ کارشناسی  از  پرداخت ده درصد  به  منوط 
شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به 
و  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور 
 ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده 
حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز 
مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد  فروش 
نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 

گردد. می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق 
در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره 
باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا 
غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به 
اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با 
با تعطیل رسمی غیرمترقبه  روز مزایده مصادف  خواهد شد. و چنانچه 
انجام  ساعت  و  محل  همان  در  تعطیل  از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد، 
می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 

)۱۳۹۵۲ الف  )م 
گهی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تاریخ انتشار آ

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم- مهدی روز خوش 

پیرو آگهی های قبلی و بموجب دستور ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید 
حدود قسمتی از امالک و مستغالت بخش های ثبت شهرستان قم 
همه روزه در تاریخ های تعیین شده از ساعت ۹ صبح در محل بعمل 

خواهد آمد.
تاریخ تحدید حدود: دوشنبه :۱۴۰۰/۰۳/۲۴ 

اول بخش یک ثبت قم
علی  محمد  فرزند  شریفی  حسین  آقای  اصلی   –  ۷۳۲۴ پالک 
پالک   ۹۰ کوچه  آذر  خیابان  در  واقع  انبار  کاه  باب  یک  ششدانگ 

 ۱۴۳ ۱۴۱و
دوم: بخش چهار قم 

عباس  فرزند  بندری  علیرضا  آقای  اصلی   –  ۱/۷۶/۵۵۰۸ پالک 
در  واقع  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
جمکران خیابان شیخ حسن مثله کوچه ۱۷ سمت راست درب دوم 

تاریخ تحدید حدود : سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ 
اول: بخش یک ثبت قم 

ششدانگ  بمانعلی  فرزند  نظریان  زهرا  خانم  اصلی   –  ۲۴۷۷ پالک 
پالک   ۱۱۰ کوچه  آذر  خیابان  در  واقع  قدیمی  ساختمان  باب  یک 

 ۱۴
پالک ۴۰۸۷/۱ – اصلی خانم زهرا عبادالهی فرزند یداله ششدانگ 
پالک   ۳۴ کوچه  سمیه  بلوار  در  واقع  مسکونی  ساختمان  باب  یک 

 ۵۳۲
پالک ۵۶۱۰/۱ – اصلی خانم طاهره عزیزی فرزند غالمعلی ششدانگ 

یک باب خانه خیابان انقالب کوچه ۳۴ کوچه ۱۰ پالک ۳۰ 
پالک ۷۱۵۰/۴ – اصلی آقای هادی آفرین فرزند غالمعلی ششدانگ 
یک باب ساختمان واقع در آذر محله چهل آختران کوچه ۱۴ پالک 

 ۴
پالک ۱۰۸۳۵/۸۶ – اصلی غالمرضا آراسته فرزند اصغر ششدانگ 
تقاطع   ۱۱ بسیج  هنرستان  متری   ۳۰ در  واقع  ساختمان  باب  یک 

سمت چپ کوچه نهر آب پالک ۱۹ 
مجاورین  و  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  موجب  به  لذا 
در  که  شود  می  اخطار  آگهی  این  بوسیله  الذکر  فوق  های  شماره 
یک  هر  چنانچه  و  رسانند  بهم  حضور  محل  در  شده  تعیین  اوقات 
از صاحبان امالک یا نمایندگان قانونی آنها در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد وفق ماده ۲۰ قانون ثبت 
مجاوری که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  روز   ۳۰ مدت  ظرف  تواند  می  است 
حال  عرض  صالحیتدار  مرجع  به  ثبت  اداره  بوسیله  حدود  تحدید 
دهد. ضمنا مطابق تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۷۳/۲/۵ معترض 
ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی میبایست 
اداره  این  به  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تنظیم  گواهی 

الف ۱۳۹۵۶( )م  نماید.  تسلیم 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

داود فهیمی نیک – سرپرست ثبت منطقه یک قم 

معاون گردشگری قم:

کرونا 70 درصد نیروهای شاغل 
در دفاتر خدمات مسافرتی قم را 

بیکار کرد 

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
دفاتر  به  کرونا  ریالی  میلیارد   ۳۸ خسارت  از  قم  گردشگری  و 
نیروهای  درصد   ۷۰ گفت:  و  داد  خبر  قم  مسافرتی  خدمات 

شدند. بیکار  دفاتر  این  در  شاغل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  به گزارش 
بیکاری  تحمیل  بر  عالوه  کرونا  کرد:  اظهار  نصر  مهدی  قم، 
به  منجر  قم  مسافرتی  خدمات  دفاتر  در  شاغالن  گسترده 
شده  قم  گردشگری  صنعت  به  سنگین  اقتصادی  آسیب های 

است.
از دست داده اند،  را  نیروهایی که مشاغل خود  ادامه داد:  وی 
امنیت  بازگشت  و  کرونا  واکسیناسیون  با  تا  هستند  امیدوار 

بازگردند. خود  قبلی  شغل  به  سالمت 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
از  می توان  تسهیالت  پرداخت  با  افزود:  قم  استان  گردشگری 
تعطیلی گسترده دفاتر خدمات مسافرتی جلوگیری کرد در غیر 
داشت  نظر  در  باید  وارد شده  احتساب خسارات  با  این صورت 

شد. خواهند  ورشکست  استان  دفاتر  از  درصد   ۵۰ که 
به طرح های گردشگری قم تسهیالت جهش تولید  پرداخت 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سرمایه گذاران  از  جمعی  حضور  با  که  جلسه ای  در  قم  استان 
بخش گردشگری برگزار شد، گفت: یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون 
قم  استان  گردشگری  طرح های  به  جهش تولید  تسهیالت  ریال 

در سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود.
شامل  قم  گردشگری  پروژه   ۹ کرد:  تصریح  ارجمندی  علیرضا 
مجتمع   پنج  و  مهمانپذیر  یک  آپارتمان،  هتل  یک  هتل،  دو 
را  تولید  جهش  تسهیالت  قرارداد،  عقد  قالب  در  گردشگری 

می کنند. دریافت 
استان  در  تولید  جهش  پروژه های  از  بهره برداری  با  گفت:  وی 

می شود. ایجاد  مستقیم  اشتغال  نفر   ۲۱۷ و  هزار   ۲ برای 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان قم افزود: صنعت گردشگری پس از دوران واکسیناسیون 
اقتصادی  حیات  به  و  می کند  احیا  را  خود  سرعت  به  کرونا 
سپه،  عامل  بانک های  سوی  از  وام  اعطای  و  می گردد  بر  خود 
حیات  تجدید  در  مهمی  نقش  تعاون  توسعه  و  کشاورزی  ملی، 

داشت. خواهد  استان  گردشگری 



◄    تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( 
ابعاد  در  قوی  کشوری  داشتن  برای  گفت: 
در  رشد  و  غیره  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی، 
انتخابات  در  باالیی  مشارکت  باید  ابعاد  این  همه 

بخورد.  رقم 
خطبه های  در  سعیدی  محمد  سید  آیت الله 
کریمه  مطهر  حرم  در  فطر  سعید  عید  نماز 
کنونی  مشکالت  از  عبور  راه  افزود:  اهل بیت)ع( 
که  هرکجا  مردم  و  است  درست  انتخاب  کشور 
در  خارجی  رسانه های  و  دشمنان  تاثیر  تحت 
انتخابات شرکت کردند دچار خسارت های مادی 

شدند. معنوی  و 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به 
همراه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
یازدهم  مجلس  میان دوره ای  روستا،  و  شهر 
خبرگان  مجلس  میان دوره ای  و  اسالمی  شورای 

می شود. برگزار  امسال  خردادماه   ۲۸ رهبری، 
تروریستی  حوادث  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
این  مردم  از  باید  مسلمانان  گفت:  افغانستان  در 
توطئه های  ندهند  اجازه  و  کنند  حمایت  کشور 

دیگر  بار  و  شده  عملیاتی  کشور  این  در  دشمنان 
دست وپنجه  جدیدی  مشکالت  با  سرزمین  این 

کند. نرم 
شنبه  روز   ۱۶:۳۰ ساعت  که  انفجاری  براثر 
سیدالشهدا)ع(  مدرسه  مقابل  در  جاری  هفته 
واقع در غرب کابل رخ داد، بیش از ۸۵ َتن کشته 
شهیدان  بیشتر  شدند،  زخمی  نیز  َتن   ۱۵۰ و 
از  دردناک  تروریستی  حادثه  این  مجروحان  و 

هستند. دختر  دانش آموزان 
غزه  در  اخیر  درگیری های  به  اشاره  با  سعیدی 
در  مقاومت  جبهه  دفاعی  توانمندی  افزایش  و 
فلسطین نیز بیان کرد: فروپاشی اسرائیل غاصب 
نابودی  از  مانع  نمی تواند  هیچ کس  و  شده  آغاز 

شود. جعلی  رژیم  این 
از  دیگری  بخش  در  قم  موقت  امام جمعه 
با  رابطه  در  احادیثی  به  اشاره  با  خود  سخنان 
اهمیت تقوا و حفظ حدود الهی خاطرنشان کرد: 
کسی که تقوا نداشته باشد در زندگی خود دچار 

می شود. بدبختی  و  شقاوت 
سعیدی بیان کرد: تقوا مهم ترین عامل درونی 

و  است  معنویت  شکوفایی  و  انسان  پاکیزگی  در 
معنویت  در  مهمی  دستاورد  روزه داری  دراین بین 

است. درونی 

تا  کند  مراقبت  باید  انسان  داد:  ادامه  وی 
مبارک  ماه  تا  را  خود  روزه داری  روز   ۳۰ دستاورد 

► کند.      حفظ  آینده  سال 

نگهبان  شورای  فقهای  عضو      ◄
نگهبان،  شورای  حرمت  حفظ  گفت: 
نظام  حرمت  از  صیانت  واقع  در 

است. اسالمی 
در  خاتمی  احمد  سید  الله  آیت 
در  فطر  سعید  عید  نماز  خطبه های 
اظهار  قم  جمکران  مقدس  مسجد 
و  ملت  این  بر  سال  صدها  داشت: 
گذشت  بودند،  صاحبخانه  که  مردمی 
دیگران  و  بودند  کاره  هیچ  آنها  که 
حاکم  گرفتند،  می  تصمیم  آنها  برای 
نیز  حاکمان  و  می کردند  نصب  شاه  و 
 ۵۷ هم  داشتند،  ملت  به  اهانت ها 
سال سیاه حکومت پهلوی و هم دولت 
آدم  را  مردم  آن،  از  قبل  هم  و  قاجار 

نمی کردند. حساب 
برکت های  از  کرد:  تصریح  وی 
که  بود  این  اسالمی  بزرگ  انقالب 
هستید  مردم  شما  که  صاحبخانه ها 
پیروزی  از  بعد  و  برگشتید  خانه یتان  به 
شما  انتخابات   ۴۰ حدود  در  انقالب 
این  تمام  در  و  آمدید  صحنه  به  مردم 
رقم  را  خودتان  سرنوشت  انتخابات ها 

زدید.
امام جمعه موقت تهران انتخابات را 
نعمتی بزرگ برای ملت و مردم ساالری 
این  شکر  گفت:  و  کرد  توصیف  دینی 
پای  مردم  حداکثری  حضور  نعمت 
صندوق رای است، نظام با تمام وجود 
می طلبد،  را  حداکثری  انتخابات 
و  می کند  فراهم  را  آن  زمینه های 
شرعی  واجب  یک  را  حداکثری  حضور 

می داند.
سوره   ۶۹ آیه  طبق  شد:  یادآور  وی 
حاضر  جامع  امر  در  مسلمانان  نور 
که  است  امری  جامع  امر  هستند، 
نظر  از  و  است  الزم  آن  در  همه  حضور 
جامع  امر  جمعه  نماز  و  نماز  مفسران 
امر  نیز  انتخابات  در  حضور  و  است 

می آید. شمار  به  جامع 
نسلی  بویژه  و  مردم  گفت:  خاتمی 
به  که  رایی  هر  نبودید   ۵۸ سال  که 
مجدد  آری  رای  می اندازید،  صندوق 
به نظام اسالمی و بیعت دوباره با خون 
آمدن  این  معنای  است،  شهیدان  پاک 

شهیدان  که  است  این  دادن  رای  و 
وجود  تمام  با  ما  و  دارد  ادامه  راهتان 
را  بیت  اهل  و  قرآن  و  اسالم  حاکمیت 
بخشید. خواهیم  تداوم  کشور  این  در 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
قم همچنین با اشاره به اهمیت انتخاب 
بحمدالله  مردم  داشت:  بیان  اصلح 
است  کسی  آن  اصلح  دارند،  بصیرت 
دارد،  را  جمهوری  ریاست  شرایط  که 
استکبار  ضد  است،  مردم  سوز  دل 
دارد، ضد فساد  باور  را  است، مردمش 
است و در فکر آن است که بار از دوش 
فضل  به  مردم  را  اصلح  بردارد،  مردم 

می شناسند. خدا 

شورای  اینکه  بر  تاکید  با  خاتمی 
تعیین  را  کف  و  حداقل ها  نگهبان 
سقف  تعیین  کرد:  خاطرنشان  می کند 
بصیر  مردم  شما  با  است  اصلح  که 
که  اندازه  همان  به  است،  انقالبی  و 
انتخاب  است،  مهم  حداکثری  حضور 

می باشد. مهم  نیز  اصلح 
در  همچنین  رهبری  خبرگان  عضو 
سخنی با کاندیداهای انتخابات گفت: 
نشستند  نظام  سفره  سر  بدانند  این ها 
این قانون اساسی سرکار می آیند،  با  و 
نیایند،  ندارند،  قبول  را  اساسی  قانون 
نداریم،  اختیار  ما  بگویند  و  نیایند  بعد 
و  شوند  انتخاب  راهکار  این  با  و  بیایند 
تحریم  بگویند  کرد،  ردشان  قانون  اگر 
یعنی  کنیم  می  تحریم  کنیم،  می 
نداریم،  قبول  را  اساسی  قانون  و  نظام 

قانون اساسی را قبول ندارید برای چه 
آمدید؟

است  این  سخن  داد،:  ادامه  وی 
باشند  خداوند  نعمت  شاکر  کاندیداها 
آنها  برای  را  فرصت  این  شهیدان  که 
بیایند،  عرصه  این  در  تا  کردند  فراهم 
میدان  وارد  عرصه  این  در  باید  کسانی 
اصول  اساسی،  قانون  نظام،  که  شوند 
قانون اساسی، جمهوریت، اسالمیت و 
داشته  قبول  جان  ُبن  از  را  فقیه  والیت 

باشند.
به  نیز  را  مداری  قانون  خاتمی 
انتخابات  مهم  مسائل  از  یکی  عنوان 
شکر  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد 

اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  نعمت 
عمل  مدارانه  قانون  همه  که  است  این 
عرصه  در  روزها  این  که  آنچه  کنند، 
اصالح آیین نامه انتخابات که بر اساس 
سوی  از  ابالغیه  کلی  سیاست های 

بود. انقالب  معظم  رهبر 
وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی 
است،  نگهبان  شورای  با  قانون  تفسیر 
می گوید  اساسی  قانون   ۱۱۵ اصل 
و  مدیر  و  االصل  ایرانی  جمهور  رئیس 

باشد. مدبر 
که  سوال  این  طرح  با  ادامه  در  وی 
این  تفسیر  گفت:  کیست  مدبر  و  مدیر 
مغلطه  است،  نگهبان  شورای  با  قانون 
گذاری  قانون  نگهبان  شورای  نکنند، 

است. نکرده  و  کند  نمی 
قانون  نگهبان  شورای  گفت:  وی 

کسی  مدبر  و  مدیر  که  کرده  تفسیر  را 
است که حداقل چهار سال کار اجرایی 
به  می شود  را  کشور  باشد؛  کرده  کالن 

داد؟ ساله   ۱۵ بچه  یک 
وی افزود: قانون اساسی آن را گفته 
واقعا  کرده،  تفسیر  نیز  نگهبان  شورای 
کسی  نمی دانستم  این  از  قبل  من 
شود  مجلس  نماینده  می خواهد  که 
یا  و  ارشد  کارشناسی  باید  می گویند 
روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
باشد،  داشته  لیسانس  باید  نیز  شود، 
و  خواندن  فقط  جمهوری  ریاست  اما 
نوشتن بود، این در شان این ملت بود؟

نشست،  نگهبان  شورای  افزود:  وی 
تفسیر کرد و گفت کسی که می خواهد 
کارشناسی  باید  شود  جمهور  رئیس 

باشد. آن  معادل  یا  ارشد 
سالگی   ۴۰ سن  شد:  یادآور  وی 
از آن سو هم سن  و  سن پختگی است 
گفتند  است،  سرازیری  سن  سال   ۷۵
شدن  جمهور  رئیس  برای  سن  حداقل 
۴۰ سال و حداکثر نیز ۷۵ سال است.

پیشینه  سوء  گفتند  افزود:  خاتمی 
باشد،  نداشته  سیاسی  و  اقتصادی 
این  داد  انجام  نگهبان  شورای  آنچه 
بگیرد،  شکل  فاخر  انتخاباتی  که  بود 
نظام  شان  در  فاخر  غیر  انتخابات 
به  نیست،  ایران  اسالمی  جمهوری 
شورای  با  صالحیت ها  تعیین  حال  هر 
نگهبان است، اما حفظ حرمت شورای 
اسالمی  نظام  حرمت  حفظ  نگهبان 

. ست ا
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
دوره  ششمین  همراه  به  جمهوری 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
یازدهم  مجلس  میان دوره ای  روستا، 
شورای اسالمی و میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری، ۲۸ خردادماه امسال 

می شود. برگزار 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بررسی  مورد  را  فلسطین  اوضاع  خود 
قرار داد و گفت: در فلسطین ۲ صفحه 
یکی  که  است  خوردن  ورق  حال  در 
کش  کودک  و  جنایتکار  رژیم  صفحه 
زبونی  و  ذلت  اوج  در  که  صهیونیستی 

. ست ا
اینکه  بیان  با  تهران  جمعه  امام 
شد  شروع  سنگ  با  که  ای  انتفاضه 
امروز به موشک رسیده است افزود: به 
فضل خدا روز سفید رژیم صهیونیستی 
است،  کرده  تبدیل  سیاه  شام  به  را 
پناهگاه های آنها جا ندارد، و ملتمسانه 
آفرین  و  می کنند  بس  آتش  تقاضای 
فلسطین،  مقاومان  و  قهرمانان  بر 
همین  مقاومت  جبهه  و  فلسطینیان 
را  صهیونیست ها  گور  انتفاضه ها 
 ۲۵ از  قبل  امیدواریم  و  َکند  خواهد 
وعده  انقالب  معظم  رهبر  که  سالی 
رژیم  این  نابودی  و  محو  شاهد  داده 

باشیم. کودک  و  جنایتکار  غاصب، 
بشارت  شما  به  کرد:  اضافه  وی 
تاکنون  مقاومت ها  همین  می دهم 
سال  هفت  این  در  است،  داده  جواب 
اگر  از مذاکره ها گرم نشده است،  آبی 
عزتی نصیب فلسطینیان شده در سایه 

است. مقاومت  این 
به  تسلیت  عرض  با  همچنین  وی 
مناسبت وقوع حادثه کشتار ۸۵ دختر 
و  وحشی  داعش  دست  به  آموز  دانش 
در  َتن  ده ها  شدن  مجروح  و  جنایتکار 
افغانستان افزود: داغداریم در این داغ 
سنگین، در مقابل مدرسه ای که مزین 
تردیدی  بوده،  الشهدا  سید  نام  به 
داعش  تروریست های  که  نیست 
جنایتکار  آمریکای  پرداخته  و  ساخته 
هستند، آنچنانکه خود اعتراف کردند، 
افغانستان  در  داعش  آوردن  با  آمریکا 

دارد. خیال هایی 
گفت:  آمریکاییها  به  خطاب  خاتمی 
قاسم  حاج  شهید  که  گونه  همان 
شام  به  تبدیل  را  شما  روز  سلیمانی 
کرد،  سرنگون  را  داعش  دولت  و  سیاه 
خداوند  فضل  به  زنده  قاسم های  حاج 
پس مانده های حقیر داعش را به زباله 

فرستاد. خواهند  تاریخ  دان 
اهداف  با  آمریکا  داشت:  بیان  وی 
آورده  افغانستان  به  را  داعش  شیطانی 
است ولی باید بداند که این خون های 
شکست  را  لرزانشان  گام های  پاک 

► داد.     خواهد 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده   بپالک ۱۰۲  فرعی از  ۱۱۲۰۳  اصلی واقع در 
بخش یک ثبت قم اراضی میدان ولیعصر عج – ۲۰ متری ولیعصر )عج( کوچه ۶ – کوچه کارآفرین انتهای کوچه  که بنام  
از طرفی مطابق  نیامده  بعمل  بعلت عدم حضور   ثبت است که  باشد،  در جریان  حسن سعادتمند   فرزند محمود  می 
 ۱۴۰۰/۲/۲۲  –  ۱/۳۲۱۲ شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
تحدید حدود پالک مذکور در روز  چهارشنبه   مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۹  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک 
که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  انجام می 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در 
و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  خواهد 
دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵

الف۱۳۶۹۵(  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۲/۲۵

 داود فهیمی نیک - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

تولیت حرم حضرت معصومه:     

●  رشد اقتصادی و سیاسی با مشارکت باال در انتخابات رقم می خورد     ●

آیت الله خاتمی:    

●  اگر قانون و والیت فقیه را قبول ندارید، کاندیدا نشوید     ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن:09184480402

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

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۹۴۷ شماره  -رأی   ۱
کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۸۴ آقای وحید جعفریان فرزند 
باب ساختمان  از ششدانگ یک  نیم مشاع  و  دانگ  در یک  محمد 
فرعی   ۸ شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۸۲/۴۰ ششدانگ  مساحت  به 
ملک  ثبت  حوزه   ۹ بخش  درقم  واقع  اصلی   ۴۵۶ از  فرعی   ۱ از 
الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  موجب  به  خریداری  قم  یک  اداره 
و محمدباقر  و کاظم  بنام های صادق  وراث محمدعلی رضوانی  از 
الف  ۱۱۱.)م  صفحه  یک  دفتر  در  کاشانی  رضوانی  محمدرضا  و 

 )۹۷۸۸
پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۹۴۸ شماره  رأی   -۲
فرزند  جعفریان  الهه  خانم   ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۴۵ کالسه 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  در  محمد 
فرعی   ۸ شماره   پالک  مترمربع   ۱۵۸۲/۴۰ ششدانگ  مساحت 
ملک  ثبت  حوزه   ۹ بخش  درقم  واقع  اصلی   ۴۵۶ از  فرعی   ۱ از 
الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  موجب  به  خریداری  قم  یک  اداره 
و محمدباقر  و کاظم  بنام های صادق  وراث محمدعلی رضوانی  از 

الف  ۱۱۱.)م  صفحه  یک  دفتر  در  کاشانی  رضوانی  محمدرضا  و 
 )۹۷۸۹

پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۹۴۹ شماره  رأی   -۳
فرزند  مینوئی  سرور  خانم   ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۴۶ کالسه 
ششدانگ  مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  محمدتقی 
 ۴۵۶ از  فرعی   ۱ از  فرعی   ۸ شماره   پالک  مترمربع   ۱۵۸۲/۴۰
اصلی واقع درقم بخش ۹ حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری به 
موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث محمدعلی رضوانی 
بنام های صادق و کاظم و محمدباقر و محمدرضا رضوانی کاشانی 

در دفتر یک صفحه ۱۱۱. )م الف ۹۷۹۰( 
پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۹۵۰ شماره  رأی   -۴
کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۴۷ آقای سعید جعفریان فرزند 
محمد در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ 
 ۴۵۶ از  فرعی   ۱ از  فرعی   ۸ شماره   پالک  مترمربع   ۱۵۸۲/۴۰
اصلی واقع درقم بخش ۹ حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری به 
موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث محمدعلی رضوانی 
بنام های صادق و کاظم و محمدباقر و محمدرضا رضوانی کاشانی 

در دفتر یک صفحه ۱۱۱.)م الف ۹۷۹۱(
پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۹۵۱ شماره  رأی   -۵
جعفریان  فریده  خانم   ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۷۶ کالسه  

فرزند محمد در نیم دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ 
 ۴۵۶ از  فرعی   ۱ از  فرعی   ۸ شماره   پالک  مترمربع   ۱۵۸۲/۴۰
اصلی واقع درقم بخش ۹ حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری به 
موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث محمدعلی رضوانی 
بنام های صادق و کاظم و محمدباقر و محمدرضا رضوانی کاشانی 

الف ۹۷۹۲(  در دفتر یک صفحه ۱۱۱.)م 
 مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر 
آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی  به  به عدم دسترسی 
باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵
ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را 
را اخذ و ظرف  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم  اداره  به 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  و دادخواست خود 
بر اساس  به توضیح است که صدور سند  اداره تحویل نمایند الزم 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه  قانون مذکور مانع 

پویا(  اقتصاد  و 
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰/۲/۸

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۰/۲/۲۵
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

حجت االسالم رفیعی: 

"رعایت تقوا" مهم ترین اصل 
مورد توجه کاندیدای 
ریاست جمهوری باشد 

باید  سیاسی  مسائل  در  اینکه  بابیان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
باید  جمهوری  ریاست  داوطلبان  گفت:  کنیم،  رعایت  را  تقوا 
به  نیاز  که  کشوری  مدیریت  صالحیت  اگر  و  باشند  باتقوا 
این عرصه ورود کنند  به  نباشند  را دارا  و پیشرفت است  آرامش 

کرده اند. بی تقوایی 
مباحث  سلسله  در  رفیعی  ناصر  حجت االسالم والمسلمین 
حضرت  کرامت  بانوی  حرم  در  رمضان  مبارک  ماه  سخنرانی 
ماه  از  بعد  کریم  قرآن  با  انس  داشت:  اظهار  معصومه)س( 

دهیم. دست  از  نباید  را  رمضان  مبارک 
در  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  قرآن  قرائت  برکات  و  آثار  وی 
از  بخواند  قرآن  آیه   50 روز  در  فردی  اگر  که  است  آمده  روایت 
شهادت،  با  مرگ  سعادتمند،  زندگی  هرکسی  و  نیست  غافالن 
نجات روز حسرت، سایه بان روز حرارت و هدایت در قیامت را 

باشد. داشته  انس  قرآن  با  باید  می خواهد 
و  باور  تقویت  سبب  روزه  اینکه  بابیان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اعتقادات دینی می شود، بیان کرد: تقویت همبستگی با مردم 
از دیگر برکات روزه است، هر مسلمانی نسبت به مظلومان عالم 
در افغانستان یا فلسطین و یمن و دیگر کشورها مسئولیت دارد 
و حتی اگر به دانش آموزان بی دفاع مسیحی هم ظلمی شود ما 

آن را محکوم می کنیم.
مسائل  در  اینکه  بابیان  المصطفی  جامعه  هیئت علمی  عضو 
داوطلبان  کرد:  عنوان  کنیم،  رعایت  را  تقوا  باید  سیاسی 
مدیریت  صالحیت  اگر   و  باشند  باتقوا  باید  جمهوری  ریاست 
کشوری که نیاز به آرامش و پیشرفت است را دارا نباشند به این 

کرده اند. بی تقوایی  کنند  ورود  عرصه 
امسال  کرد:  تصریح  کابل  تروریستی  فاجعه  به  اشاره  با  رفیعی 
در حالی به استقبال عید فطر می رویم که قلب جهان اسالم به 
به  افغانستان  بی گناه  نوجوانان  شهادت  دردناک  حادثه  خاطر 

این خون گرفته می شود. انتقام  و قطعًا  آمده است  درد 
به  و »نه« گفتن  تقوا، پرهیزکاری، خویشتن داری، مدیریت  وی 
ادامه  و  برشمرد  رمضان  ماه  مهم  دستاوردهای  ازجمله  را  گناه 
امیرالمؤمنین)ع(  پرسش  این  به  پاسخ  در  پیامبر)ص(  داد: 
و  ورع  فرمودند  چیست؟  رمضان  ماه  در  اعمال  افضل  که 

خویشتن داری.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: رمضان، ماه مغفرت و 
که  چیزی  کمترین  فرمودند  امیرالمؤمنین)ع(  و  است  بخشش 
این است که آخرین روز  به زنان و مردان روزه دار می دهد  خدا 
بندگان  شما  بر  باد  بشارت  که  می دهد  ندا  ملکی  رمضان  ماه 

است. آمرزیده  شمارا  خدا  که  خدا 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه 09127625987



و  خدادادی  گنجینه ای  نمک  دریاچه     ◄
قم  اقتصاد  می توانست  که  است  اقتصادی  ثروتی 
کند؛  متحول  را  دریاچه  این  اطراف  استان های  و 
مدیریت  نبود  دلیل  به  که  است  سالی  چندین  اما 
واحد و مطالعات و برنامه ریزی یک پارچه به ویژه در 
ممکن  و  بوده  روبرو  خطرناکی  بحران  با  آبریز  زمینه 
نمکی  ریزگردهای  وجود  به  توجه  با  لحظه  هر  است 
با  ایران  مرکزی  بخش  در  را  انسان  میلیون ها  جان 

کند. روبرو  محیطی  زیست  خطرات 
زیبایی  از  جدای  که  قم  در  خدادادی  نعمت  این 
خارجی  گردشگران  جذب  برای  آن  کننده  خیره 
اما  دارد  نهفته  را  پنهانی  گنج های  خود  دل  در 
استان  اجرایی  مسئوالن  که  است  سالی  چندین 
آن  برای  دسترسی  راه  یک  ایجاد  برای  برنامه ای  قم 
ایجاد نکرده اند و به دنبال آن استان های مجاور قم 
غیر  برداشت  و  آبریز  زمینه  در  خودمختار  صورت  به 
اصولی آب برنامه هایی را اجرا کردند که فقط دود و 
شد. خواهد  قم  استان  سهم  آینده  در  آن  تهدیدات 
حدفاصل  در  و  قم  شرقی  ناحیه  در  نمک  دریاچه 
و  گرفته  قرار  اصفهان  و  سمنان  قم،  استان  سه 
که  است  کشور  فراشور  و  فصلی  دریاچه  بزرگترین 
حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن 
در محدوده جغرافیایی قم قرار دارد؛ دریاچه ای که 
استان های  بین  جامع  مدیریت  یک  با  می توانست 
طبیعی  و  خارجی  گردشگران  برای  مقصدی  مجاور 
موازین  همه  گرفتن  نظر  در  با  آن  بر  عالوه  و  باشد 

شوند. بهره مند  آن  ثروت  از  محیطی  زیست 
با حضور دستگاه های  و نشست های  چه جلسات 
حتی  و  برگزار  نمک  دریاچه  زمینه  در  مرتبط 
وجود  اعالم  بهره برداری  برای  هم  سرمایه گذارانی 
و  جامع  طرح  یک  نبود  به  توجه  با  اما  کردند 
استوار  کاغذ  روی  بر  مصوبه  یک  به  تنها  یکپارچه 
نشده  گرفته  جامعی  تصمیم  آن  برای  هنوز  و  مانده 
مسئوالن  کردن های  دست  دست  همین  لذا  است، 
دست  را  زیست  محیط  فعاالن  و  استان  اجرایی 
دریاچه  این  هنوز  شاید  که  چرا  کرده  نگرانی  خوش 
زیبا نفس می کشد ولی روزی این دریاچه به بیابانی 
از  و  ایران  مرکزی  بخش  نمک  طوفان های  بحران  و 

کرد. خواهد  روبرو  تهدید  با  را  قم  جمله 
که  مجاور  استان های  مجاز  غیر  برداشت های 

به چشم قم می رود آن  تهدید  دود 
محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون 
تهدیداتی  به  اشاره  با  بازار  با  گفتگو  در  قم  استان 
در  استان ها  دیگر  اقدامات  اثر  بر  قم  استان  به  که 
موضوع  می گوید:  شود،  وارد  است  ممکن  دریاچه 
بلکه  استان  بر  تنها  نه  آن  تهدیدات  و  نمک  دریاچه 
با  را  کشور  کل  اکوسیستمی  عملکرد  است  ممکن 
خطر و بحران روبرو کند که با توجه به برداشت های 
آبی  ذخایر  از  مکعبی  متر  میلیارد  یک  از  بیش 
دریاچه نمک در سال های اخیر آن را با تهدید روبرو 

. کند

برداشت  با  می کند:  بیان  شفیعی  احمد  سید 
سال های  طی  در  نمک  دریاچه  آبی  ذخایر  وسیع 
و  می کشد  نفس  دریاچه  این  هنوز  هرچند  اخیر 
سطح آن مرطوب است ولی با وجود احداث بیش از 
۶۰ سد بزرگ و کوچک بر روی رودخانه های منتهی 
به دریاچه و در حوزه آبریز این دریاچه هنوز به مرگ 
نهایی خود نرسیده است؛ طی فعالیت معدن کاری 
مستقیم  صورت  به  دریاچه  از  آب  عظیمی  مقادیر 
مساحت  با  نمک  دریاچه  و  شده  تبخیر  و  برداشت 
به کانون تولید کننده فعال  ۲۰۰ هزار هکتار  حدود 

شد. خواهد  تبدیل  نمکی  ریزگردهای 

●
حق آبه های  کاهش  اثر  بر  منفی  تأثیرات 
که  مجاور  استان های  و  قم  بر  آینده  در  دریاچه 
نمایان  به تصمیمات خودمختاری کرده اند  اقدام 

د  می شو
●

ایجاد  در  مهم  عامل  دو  از  ادامه  در  وی  اما 
می برد  نام  محیطی  زیست  خطرناک  بحران  یک 
بحران  بر  را  مهم  عامل  دو  می توان  می افزاید:  و 
یکی  که  دانست  مؤثر  نمک  دریاچه  تهدید  و 
از  دریاچه  این  آبی  منابع  از  بی رویه  برداشت های 
بحران  و  مخاطرات  که  است  استان ها  دیگر  سوی 
خطرناکی به دنبال آن شکل گرفته است و دیگر این 
به  دریاچه  آبی  منابع  از  مستقیم  برداشت های  که 
مناطق  در  محیطی  زیست  حقابه های  قطع  همراه 
و استان های باالدستی صورت گرفته و همچنان هر 
مدیریت  دریاچه  این  بر  خودمختار  طور  به  استانی 
جا  به  منفی  تأثیرات  استان  بر  مدیریت  این  و  کرده 

است. گذاشته 
حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون  گفته  به 
محیط زیست استان قم، تأثیرات منفی بر اثر کاهش 
استان های  و  قم  بر  آینده  در  دریاچه  حق آبه های 
به تصمیمات خودمختاری کرده اند  اقدام  مجاور که 
نگاه  فقط  نباید  دریاچه  این  به  می شود؛  نمایان 
اساس  بر  باید  پایدار  توسعه  شود،  دوخته  اقتصادی 
شود  چنین  اگر  که  باشد  محیطی  زیست  موازین 
شدید  بحران  یک  منتظر  سال ها  همین  در  باید 

. شیم با
دشت های  اکنون  هم  می کند:  عنوان  شفیعی 
بر  مطالعاتی  ما  دیده اند  آسیب  قم  اطراف 
مطالعات  طبق  و  کردیم  گردآوری  اساس  همین 
آن  دنبال  به  که  شناسایی  گردوغبارهایی  ما 
جریان های فعالی در ۲۰ کیلومتری شهر قم صورت 

است. گرفته 
دریاچه نمک؛ گنجی که ممکن است در آینده 

منشأ طوفان های نمکی باشد
محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قم 

اقتصادی  نگاه  دریاچه  این  به  فقط  نباید  که  این 
برابر   ۱۵ دریاچه  این  خود  می گوید:  باشیم،  داشته 
تولید  کانون های  نزدیک ترین  و  است  قم  مساحت 
کیلومتری   ۲۰ از  کم تر  فاصله  در  گردوغبار  کننده 
شهر  سمت  به  تابستانه  باد  جریان  در  و  قم  شهر 
تشکیل و در حال گسترش است؛ لذا فرصت اندکی 
شدن  خشک  برابر  در  دریاچه  نهایی  نجات  جهت 
بزرگ  کانون  یک  ایجاد  و  بادی  فرسایش  و  نمانده 
دیگر  عبارت  به  و  دارد  وجود  نمکی  گردوغبار  تولید 

می کشد. نفس  هنوز  دریاچه 
حال با این مطالبی که از وضعیت کنونی دریاچه 
یافتن  برای  استان  نمک مطرح شد، هنوز مسئوالن 
یک  گرفتن  نظر  در  یا  و  مناسب  دسترسی  راه  یک 
که  حالی  در  و  دارند  غفلت  مطالعاتی  جامع  طرح 
دریاچه  سرنوشت  به  دریاچه  این  است  ممکن  هرآن 
برای  است  ممکن  که  جایی  تا  شود  مبتال  ارومیه 
حالی  در  شود  هزینه  اعتبار  میلیاردها  آن  نجات 
برای  لحظه  به  لحظه  آن  بحران  و  مخاطرات  که 

است. نشسته  کمین  به  انسان  میلیون ها 

●
ثبت  یونسکو  در  نمک  دریاچه  پرونده  اگر 
دریاچه  این  از  حفاظت  در  هم  شود  جهانی 
بهتر  هم   و  شود  برداشته  بهتری  قدم  می توان 
می کنیم  معرفی  جهانیان  به  را  آن  ظرفیت های 
●

در آخرین جلسه هم اندیشی مسئوالن اجرایی به 
و  مطالعاتی  طرح  یک  شد  قرار  قم  استاندار  ریاست 
این دریاچه در نظر گرفته  برای  و یکپارچه ای  جامع 
خردادماه  تا  هم  مناسب  دسترسی  راه  یک  و  شود 
ایجاد شود؛ حال باید پرسید این مصوبه در حد یک 
منشأ  یا  خورده  خاک  کاغذ  بروی  می تواند  تصویب 

باشد. قم  برای  خیری 
پیگیری  باید  نمک  دریاچه  از  قم  حقابه های 

د شو
برای  اندیشی  هم  جلسه  در  قم  استاندار 
که  نمک  دریاچه  مخاطرات  پیگیری  و  ساماندهی 
برگزار  دریاچه  این  با  مرتبط  دستگاه های  حضور  با 
دریاچه  این  از  قم  استان  پیگیری حقابه های  بر  شد 
تأکید دارد و بیان می کند: در کنار حفظ زیست بوم 
پیگیر  باید  مطالعاتی  جامع  طرح  در  نمک  دریاچه 

باشیم. استان  محیطی  زیست  حقابه های 
با  جامعی  مطالعات  می افزاید:  سرمست  بهرام 
صورت  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  مدیریت 
این  شود؛  تالش  آن  تکمیل  برای  باید  که  گرفته 
احیای دریاچه نمک  و  برای حفظ  راهبرد  طرح یک 
مشخص  هم  دستگاه ها  از  هرکدام  وظایف  و  است 

است. شده 
به  استان  مدیریت  نگاه  قم،  استاندار  گفته  به 
و  تهدیدات  دقیق  بررسی  بر  مبتنی  نمک  دریاچه 

فرصت ها است و هر یک از دستگاه های دولتی باید 
و  منابع  از  مطلوب  بهره برداری  برای  اجرایی  برنامه 
فرصت های دریاچه نمک ارائه کنند؛ سرمایه گذاری 
از دیگر  و گردشگری دریاچه نمک  در حوزه معدنی 
اهداف طرح مطالعاتی جامع دریاچه نمک است که 
با جدیت در حال پیگیری از دستگاه های ملی برای 
طبیعی  منابع  کل  اداره  هستیم  هدف  این  تحقق 
هم طرح های آبخیزداری خود را با محوریت دریاچه 

کند. دنبال  نمک 
دریاچه نمک؛ در راه جهانی شدن

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  اما 
مدیریت  کرسی  بر  تازگی  به  هنوز  که  قم  گردشگری 
این  جهانی  ثبت  برای  پیگیری  از  نشسته  اداره  این 

می دهد. خبر  دریاچه 
ثبت  برای  پیگیری  و  تالش  از  ارجمندی  علیرضا 
بیان  و  داده  خبر  یونسکو  در  نمک  دریاچه  پرونده 

نهایی  مرحله  در  نمک  دریاچه  ملی  ثبت  می کند: 
است و بعد از آن با همراهی و مشارکت دستگاه های 
ثبت  به  یونسکو  در  دریاچه  این  است  قرار  اجرایی 
یونسکو  در  دریاچه  این  پرونده  اگر  و  برسد  جهانی 
این دریاچه  از  به ثبت جهانی برسد هم در حفاظت 
می توان قدم بهتری برداشته شود و هم ظرفیت های 

می کنیم. معرفی  جهانیان  به  را  آن 
توریست،  جذب  زمینه  در  می کند:  عنوان  وی 
است  درمانی  توریسم  از  بخشی  که  درمانی  نمک 
دریاچه  و  داشته  کارکرد  استان  برای  می تواند 
ولی  باشد  خارجی  گردشگران  برای  مقصدی  نمک 
دریاچه  این  به  دسترسی  راه  یک  ایجاد  در  ما  هنوز 
به  خوبی  ارزآوری  می تواند  که  حالی  در  مانده ایم 
هنوز  قمی ها  خود  وقتی  اما  باشد  داشته  همراه 
چگونه  دارند  دسترسی  دریاچه  این  به  سختی  به 

► کرد؟     برنامه ریزی  می توان 

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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن:09184480402

دریاچه نمک قم، بیابان می شود؛       

●  گنجینه ای که بر باد می رود    ●
اگر مطالعات جامعی برای مدیریت دریاچه نمک اتخاذ نشود در آینده این گنج خدادادی با تبدیل به بیابان، تهدیدی برای میلیون ها انسان می شود و امکان بهره برداری اقتصادی از ذخایر عظیم آن وجود نخواهد داشت.


