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 انتقاد  انتقاد ""مسئول دفتر طنز حوزه هنری قممسئول دفتر طنز حوزه هنری قم"" از کاهش سعه صدر مسئوالن؛ از کاهش سعه صدر مسئوالن؛

بیشتر کلیپ هـــای »قمپـــز« اجـــازه انتشـار نمی یابـــدبیشتر کلیپ هـــای »قمپـــز« اجـــازه انتشـار نمی یابـــد

دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون      ◄
این  بیان  با  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
همزمان  برق  مصرف  میزان  »بیشترین  که 
مصرف  پیک   را  سال  یک  در  مشترکین  تمامی 
استان  مصرف  پیک  امسال  گفت:  می گویند«، 
درصد   ۵.۵ حدود  گذشته  سال  به  نسبت  قم 
خاموشی  خوشبختانه  وجود  این  با  دارد،  رشد 

نشد. اعمال  خانگی  بخش  در 
گرما  فصل  افزود:  ارجمندزاده  محمد  سید 
می شود  آغاز  خردادماه  از  همیشه  قم  در 
برای  گذشته  سال های  از  متاثر  هم  امسال 
ویژه ای  برنامه ریزی  برق  قطعی  از  جلوگیری 

شد. انجام 
وزارت  برنامه ریزی  طبق  کرد:  اضافه  وی 
امسال  شد،   آغاز  پارسال  شهریور  از  که  نیرو 
به  نسبت  مطلوب تری  به مراتب  شرایط 
سال های گذشته داشتیم، به دلیل برنامه ریزی 
نیروگاه های  یعنی  تولید  بخش  در  نیرو  وزارت 
نیروگاهی  تعمیرات  شد  مدار  وارد  که  جدیدی 

شد. انجام  به موقع 
پایان  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
کشور  نیروگاه های  تمام  اردیبهشت ماه 
مدار  از  خارج  نیروگاهی  و  بودند  تولید  آماده 

. شتیم ا ند
 ۱۵ از  امسال  این که  بیان  با  ارجمندزاده 
شد،  آغاز  مصرف  مدیریت  برنامه  خردادماه 
صنعتی  واحدهای  به  صنعت  بخش  در  گفت: 
تا خودشان مدیریت کنند و هفته ای  ابالغ شد 
انجام دهند  تعمیرات  و  تعطیلی  برنامه  روز  یک 

نشوند. برق  قطعی  دچار  مقابل  در  و 
نیز  کشاورزی  بخش  در  افزود:  وی 
 ۱۷ تا   ۱۲ ساعت  از  شدند  موظف  کشاورزان 
آبیاری  ولی  است،  برق  شبکه  پیک  ساعت  که 
الکتروپمپ های  نمی شود،   انجام  کشاورزی 

کنند. خاموش  را  کشاورزی  چاه 

وی اضافه کرد: در دامداری ها و مکان هایی 
می شوند،  متضرر  خاموشی،  صورت  در  که 

نمی دهد. رخ  خاموشی 
امسال  داد:  ادامه  قم  برق  شرکت  معاون 
دارد؛  اداری  در بخش  را  بیشترین فشار  دولت 
و  مصرف  کاهش  درصد   ۳۰ اداری  ساعات  در 
کاهش  درصد   ۶۰ نیز  اداری  ساعات  از  پس 

می شود. انجام  برق  مصرف 
طریق  از  بخش ها  تمامی  این که  بیان  با  وی 
است،  رویت  قابل  پایش  سامانه  و  فهام  کنتور 
پرمصرف  خانگی  مشترکان  حتی  کرد:  تصریح 
رصد  قابل  فهام  کنتورهای  طریق  از  نیز 
برابر   ۲ که  مشترکانی  قانون،  مطابق  هستند؛ 
پرمصرف  مشترکان  جزو  می کنند  مصرف  الگو 

. هستند
توصیه های  اجرای  با  این که  بر  تاکید  با  وی 
برقی  وسایل  از  استفاده  عدم  مثل  ساده 
هزینه  مصرف  پیک  ساعات  در  پرمصرف 
بخش  در  گفت:  می یابد،  کاهش  خانوار 
ساعت  کیلووات  یک  مشترکان  اگر  نیز  خانگی 
داشته  مصرف  کاهش  گذشته  سال  به  نسبت 

را  کیلووات  یک  هزینه  برابر  پنج  معادل  باشند 
می کنند. دریافت 

مصرف  مدیریت  اگر  افزود:  ارجمندزاده 
شبکه  پایداری  این که  بر  عالوه  باشیم،  داشته 
با  می توانند  مشترکان  کرده ایم،  حفظ  را 
داشته  رایگان  برق  قبض  مناسب  صرفه جویی 
کنند. کمک  خاموشی ها  کاهش  به  و  باشند 

استان  در  برق  مشترک   ۳۲۰ و  هزار   ۶۰۶
مشترک   ۴۴۲ و  هزار   ۴۸۴ که  دارد  وجود  قم 
۵۰۱ مشترک در  و  ۸۳ هزار  در بخش خانگی، 
مشترک   ۵۰۵ و  ۲۴هزار  مصارف،  سایر  بخش 
مشترک   ۱۰۲ و  هزار  هفت  عمومی،   بخش  در 
مشترک   ۱۶۲ و  هزار  چهار  صنعتی،  بخش  در 
مشترک   ۶۰۸ و  هزار   ۲ و  کشاورزی  بخش  در 

هستند. معابر  روشنایی  بخش  در  نیز 
قم  استان  در  برق  مصرف  درصد   ۳۷.۹
بخش  درصد   ۲۸.۵ خانگی،  بخش  به  مربوط 
درصد   ۹.۶ کشاورزی،  درصد   ۱۲.۵ صنعت، 
 ۱.۶ و  مصارف  سایر  درصد   ۹.۹ عمومی، 
مصرف  معابر  روشنایی  بخش  در  نیز  درصد 

► می شود.   

ونقل  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس      ◄
 ۵۰ استقرار  با  گفت:  قم  سلفچگان  جاده ای 
لرزاننده(،  رامبل) شیار  اجرای  نیوجرسی،  قطعه 
نصب دهها عدد تابلوی ترافیکی، تجمیع راه های 
نقطه  راه،  شانه  افتادگی  تسطیح  و  دسترسی 
حادثه خیز محدوده آستان مقدس امامزاده جعفر 
شد. مرتفع  سلفچگان،   - راهجرد  محور  در  واقع 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان قم، حامد قنبری در 
گفتگویی تصریح کرد: با توجه به حجم چشمگیر 
که  - سلفچگان،  راهجرد  بزرگراه  ترکیبی  ترافیک 
از محورهای ترانزیتی و مهم کشور است، اجرای 
منظور  به  امانی،  پیمانی-  از  اعم  طرح هایی 
در  همیشه  آن،  ایمنی  ارتقای  و  حوادث  کاهش 

است. بوده  متبوع  کل  اداره  اقدامات  اولویت 
درقالب  که  اقداماتی  مهمترین  از  افزود:  وی 
راهجرد-  محور  درسطح  امانی  طرح های 
گیرد،  می  صورت  مستمر  صورت  به  سلفچگان 
شناسایی، بررسی و رفع نقاط حادثه خیز است.

قنبری محدوده آستان مقدس امامزاده جعفر 
خیزترین  حادثه  از  را  سلفچگان  راهجرد-  محور 

توضیح داد:  و  بزرگراه دانست  این  در  واقع  نقاط 
به دلیل قرار گرفتن آستان مقدس درقوس محور 
و  راه،  سطح  با  آن  متری   ۵ ارتفاع  اختالف  و 
همچنین رمپ های دسترسی ناایمن، طرح ایمن 
قرار  کار  دستور  در  آستان  این  محدوده  سازی 

گرفت.
متر   ۳۰۰ را  طرح  اجرایی  مسیر  طول  وی 
عنوان کرد و گفت: ۵۰ قطعه نیوجرسی مفصلی 
۶ متری، به موازات راه با بنای امامزاده در محل 
به  نیوجرسی ها  اتصال  دلیل  به  که  شده  نصب 
و  انحراف  درصورت  شده،  تعبیه  مفصل  وسیله 
برخورد خودرو، عکس العمل واحدی داشته و تا 
حد چشمگیری از سقوط و سائط نقلیه جلوگیری 

نمایند. می 
وی از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای 
اجرای  به  مقدس،  آستان  محدوده  سازی  ایمن 
پنج ردیف  افزود:  و  لرزاننده اشاره کرد  شیارهای 
در  متر   ۴۵ مساحت  به  رامبل(  لرزاننده)  شیار 
عرض راه اجرا شده که به دلیل نقش هشداری که 
به صورت لرزش و تولید صدا به راننده منتقل می 
شود می تواند در کاهش سرعت خودرو و رعایت 

راننده موثر واقع شود. ایمنی توسط  جوانب 
تابلوهای  انواع  عدد  دهها  نصب  قنبری 
را  پروژه  اجرای  محل  در  اطالعاتی  هشداری- 
تصریح  و  دانست  متبئوع  اداره  اقدامات  دیگر  از 
کرد: از جمله اقدامات ضروری که به منظور ایمن 
سازی محدوده آستان صورت گرفته، ساماندهی 
از  که  است  آن  خروجی  و  ورودی  رمپ های 
وضعیتی نامناسب برخوردار بود و با تعدد راه های 
حوادث  وقوع  موجب  ایمنی  فاقد  دسترسی 

بود. شده  بسیاری 
وی درادامه به تسطیح و پاکسازی حریم وشانه 
افزود: جهت  و  راه در محدوده آستانه اشاره کرد 
اجرای این پروژه امانی که با مشارکت اداره ایمنی 
راه و حریم اداره کل متبوع صورت گرفت، ۲۳ نفر 
از عوامل اجرایی با بهره گیری از ۱۰ دستگاه انواع 
ماشین آالت سنگین، نیمه سنگین راهداری، به 

صورت تمام وقت به انجام وظیفه پرداختند.
اجرای  در  بار  نخستین  برای  گفت:  وی 
زن  پرچم  ربات  از  متبوع   اداره  امانی  طرح های 
با قابلیت انتقال پیام های هشداری نوری) چراغ 

► شد.    استفاده  زن(  چشمک 

معاون شرکت برق قم:

امسال پیک مصرف برق در قم ۵.۵ درصد رشد دارد
رئیس اداره راهداری سلفچگان:

طرح رفع نقطه حادثه خیز محور راهجرد - سلفچگان در قم اجرا شد

معاون استاندار قم تاکید کرد؛

پلمب و  پر کردن چاه های غیرمجاز در 
استان قم                                       
صفحه 5

حضور شهردار قم در منزل شهید سیدمحمد بنی هاشمی جوزدانی؛

فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت های 
مدیریت شهری است                                        
صفحه 2

مصوبه آزمایشگاه مرکزی تشخیص 
بیماری های دامی استان به کجا رسید؟                                                
صفحه 5

پایگاه کریسچن ساینس مانیتور 

آیا جنگ اوکراین یک جنگ نیابتی 
است ؟                                                
صفحه 7

گزیـده خبـرها
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خبری خوش برای جوانان منطقه ۳ قم
مجموعه فرهنگی ورزشی 

شهیدان شاطری به زودی افتتاح 
می شود

شهری  مدیریت  تالش  با  مناطق  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  ششمین 
می رسد. بهره برداری  به  به زودی  سه  منطقه  در  قم 

به گزارش شهرنیوز، مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری واقع 
در شهرک امام حسن مجتبی)ع(، بوستان امام حسن مجتبی)ع( در 
با تالش شبانه روزی عوامل مختلف در منطقه در  منطقه سه شهر قم 

افتتاح قرار گرفته است. معرض 
آغاز   ۱۳۹۸ سال  از  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  این  عمرانی  عملیات 
به  استانی  مسئوالن  حضور  با  مردادماه   ۲ تاریخ  در  است  قرار  و 

برسد. بهره برداری 
زیربنای  با  و  مترمربع   ۱۲۰۰ مساحت  به  زمینی  در  مجموعه  این 

است. افتتاح  آماده  مترمربع   ۱۵۰۰
فضای  تأمین  محالت،  در  تفریحی  و  ورزشی  امکانات  عادالنه  توزیع 
افزایش  و  سالم  ورزش های  و  نشاط  ایجاد  محدوده،  ورزشی  فرهنگی 
رضایت مردمی از اهداف کالن احداث این مجموعه فرهنگی ورزشی 

است.
مناسب  بسیار  کیفیت  سه،  منطقه  برخوردار  کم  محله  در  واقع شدن 
مساحت، هزینه به نسبت مناسب، چندمنظوره بودن پروژه، استفاده 
امالک  و  اراضی  از  استفاده  و  اضطراری  اسکان  و  بحران  شرایط  در 
این  بارز  ویژگی های  از  پروژه  هزینه  کاهش  جهت  به  شهرداری 

است. ورزشی  فرهنگی  مجموعه 

هشتمین بوستان بانوان قم در آستانه بهره برداری 
فاز نخست بوستان حضرت مریم 

منطقه یک افتتاح می شود

یک  منطقه  مریم  حضرت  خانواده  و  بانوان  بوستان  نخست  فاز 
گرفت. خواهد  قرار  بهره برداری  مورد  به زودی  قم  شهرداری 

خیابان  در  واقع  مریم  حضرت  خانواده  و  بانوان  بوستان  نخست  فاز 
جانبازان  فروشگاه  روبروی  سقایتی،  خیابان  شاهرودی،  هاشمی 
مرکزی منطقه یک شهر قم با حضور مسئوالن استانی به زودی افتتاح 

می شود.
ریال  میلیارد   ۹۰ حدود  بوستان  این  نخست  فاز  برای  مجموع  در 
۱۰ میلیارد ریال،  برای مباحث عمرانی بوستان  هزینه شده است که 
ایجاد فضای سبز و متعلقات ۴.۵ میلیارد ریال و برای تملکات نیز ۷۵ 

است. گرفته  صورت  هزینه  ریال  میلیارد 
حضرت  خانواده  و  بانوان  بوستان  احداث  و  عمرانی  تملک،  عملیات 
هزار  سه  از  بیش  بوستان  این  مساحت  و  آغاز   ۱۳۹۸ سال  از  مریم 

است. مترمربع 
سرانه  افزایش  و  سبز  فضای  توسعه  بانوان،  برای  مفرح  محیط  ایجاد 
این  کالن  اهداف  از  بانوان  فراغت  اوقاف  غنی سازی  و  سبز  فضای 

است. پروژه 
همچنین می توان به محصور بودن و حریم امن برای بانوان و امکانات 
این  بارز  ویژگی های  به عنوان  بانوان  آسایش  جهت  ورزشی  و  رفاهی 

پروژه اشاره کرد.

عبور و مرور در بلوار شهید 
سلیمانی تسهیل می شود

 اصالح و بهسازی رمپ شهید بادیان و اصالح لوپ بلوار سپهبد شهید 
بهره برداری  به  به زودی  و  انجام  تهران  عوارضی  سمت  به  سلیمانی 

می رسد.
ورودی های  اصالح  و  ساماندهی  ادامه  در  شهرنیوز،  گزارش  به 
شهید  سپهبد  بلوار  به  ورودی  مسیر  ایمن سازی  و  قم  مقدس  شهر 
بلوار  لوپ  اصالح  و  بادیان  شهید  رمپ  بهسازی  و  اصالح  سلیمانی، 
سه  منطقه  توسط  تهران  عوارضی  سمت  به  سلیمانی  شهید  سپهبد 

است. افتتاح شده  آماده  و  رسیده  سرانجام  به  قم  شهرداری 
بخش هایی  شدن  اجرایی  علیرغم  باقیمانده  طرح های  از  پروژه  این 
افزایش  به منظور  که  بود  منطقه  سطح  در  گذشته  سال های  در  آن  از 
سه  منطقه  کار  دستور  در  آن  اجرای  در  تسریع  مردمی  رضایتمندی 

گرفت. قرار  شهرداری 
با  و  مترمربعی  هزار   ۱۵ مساحت  در  پروژه ها  این  اجرایی  عملیات 

است. انجام شده  ریالی  میلیارد   ۱۸۰ هزینه 
از ویژگی های بارز این پروژه ها می توان به اجرای قنو و زهکش جهت 
با سیمان  با تثبیت  هدایت و دفع مناسب آب های سطحی، زیرسازی 

و افزایش عمر پروژه اشاره کرد.

آب گرفتگی خیابان شهید بافقی 
رفع می شود 

پروژه اصالح رینگ دفع و جمع آوری آب های سطحی خیابان شهید 
بافقی واقع در منطقه سه قم به زودی اجرایی می شود.

محدوده  سطحی  آب های  دفع  راستای  در  شهرنیوز،  گزارش  به 
راه آهن  ریل  تا  دستغیب  شهید  پل  حدفاصل  بافقی  شهید  خیابان 
سالیان  طی  که  مشکل ساز  و  آسیب پذیر  نقاط  از  یکی  به عنوان 
در  سطحی  آب های  دفع  جهت  را  اهالی  و  شهری  مدیریت  گذشته 
حل  همچنین  و  است  کرده  روبرو  فراوان  مشکالت  با  محدوده  این 
اصالح  پروژه  محدوده،  این  منازل  و  معبر  آب گرفتگی  مشکالت 
اجرایی  خیابان  این  سطحی  آب های  جمع آوری  و  دفع  رینگ 

. د می شو
و  می شود  برگزار  مردادماه  دوم  روز  در  پروژه  این  زنی  کلنگ  آیین 
خواهد  بتنی   ۱۲۰۰ لوله گذاری  طول،  به  متر   ۱۰۲۰ طول  به  پروژه 

. شد
لوله های  در  پس زدگی  بدون  سه  منطقه  سطحی  آب های  جمع آوری 
سطحی  آب های  انتقال  رینگ  تکمیل  رینگ،  با  موازی  جدید 
از  انتقالی  سطحی  آب های  هدایت  و  ساماندهی  دفع،  منطقه، 

است. پروژه  این  بارز  ویژگی های  از   ۶ و   ۲ مناطق 

آغاز به کار کارگروه توسعه 
پارکینگ و مدیریت لکه های 
حمل ونقل در شهرداری قم

لکه های  اولویت بندی  مدیریت  و  پارکینگ ها  سریع تر  توسعه  کارگروه 
تشکیل شد. قم  پارکینگ شهرداری  و  حمل ونقل 

توسعه  خصوص  در  قم  کالن شهر  شهردار  تأکیدات  به  توجه  با 
توجه  با  و  شهر  مختلف  مناطق  سطح  در  پارکینگ  فضاهای  سریع تر 
از  سریع تر  بهره برداری  و  شناسایی  خصوص  در  متخذه  رویکرد  به 
کارگروه  طبقاتی،  و  مسطح  پارکینگ  به  تبدیل  قابلیت  دارای  اراضی 
لکه های  اولویت بندی  مدیریت  و  پارکینگ ها  سریع تر  توسعه 

شد. تشکیل  قم  شهرداری  پارکینگ  و  حمل ونقل 
در  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  طبیبی  مسعود 
اجرایی  امور  و  مهندسی  مدیرکل  صفوی  امیرعباس  سید  احکامی 
حمل ونقل  برنامه ریزی  و  مطالعات  مدیرکل  خسروی  حامد  ترافیک، 
حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل  زاده  شعبان  حسین  ترافیک،  و 
پایانه های  سازمان  مدیرعامل  حسینی  سیدرضا  ترافیک،  و 
نیک  علی  ترافیک،  کنترل  مرکز  مدیر  برزو  وحید  مسافربری، 
عباسی  محسن  تاکسیرانی،  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
معاون  مهربان  محمدعلی  و  ترافیک  هوشمندسازی  امور  مسئول 
اداری و مالی سازمان تاکسیرانی را به عنوان اعضای کارگروه توسعه 
و  حمل ونقل  لکه های  اولویت بندی  مدیریت  و  پارکینگ ها  سریع تر 

کرد. منصوب  قم  شهرداری  پارکینگ 

خبـرخبـر

به منظور  قم  شهردار      ◄
و  رشادت ها  پاسداشت 
گران قدر  شهدای  جان فشانی های 
مادر  از  عیادت  و  مقدس  دوران 
بنی هاشمی  سیدمحمد  شهید 
معلم  این  منزل  در  جوزدانی، 

یافت. حضور  شهید 
عمومی  روابط  گزارش  به 
سیدمرتضی  دکتر  قم،  شهرداری 
به  قم  شهردار  سقائیان نژاد 
حجت االسالم والمسلمین  همراه 
شهید  بنیاد  مدیرکل  هنرمند 
علی اکبر  استان،  ایثارگران  و 
ملی  کنگره  رئیس  خوش گفتار 
مهدی  قم،  استان  شهدای 
و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده 
شماری  و  شهرداری  بین الملل 
شهید  منزل  در  مسئوالن  از 
جوزدانی  بنی هاشمی  سیدمحمد 
شهید  این  خانواده  با  و  حضور 
و  دیدار  مقدس  دفاع  دوران 

کردند. گفت وگو 
تأکید  با  دیدار  این  در  شهردار 
بر  شهدا،  پاسداشت  اهمیت  بر 
تمام  در  جهادی  روحیه  تقویت 
تأکید  خدمت رسانی  عرصه های 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  کرد 
کاری  اولویت های  از  را  شهادت 
قم  شهری  مدیریت  مجموعه  مهم 

. نست ا د
کسب  به  اشاره  با  وی 
از   مردم  مختلف  آحاد  معنویت 
پیشرفت ها  همه  گفت:  شهدا، 
مرهون  کشور  موفقیت های  و 
ازخودگذشتگی  و  جان فشانی 
با  فقط  انقالب  قطار  و  شهداست 
می تواند  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

دهد. ادامه  را  خود  مسیر 
اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
وظیفه  شهدا  خانواده  از  قدردانی 
مسئوالن  به خصوص  و  مردم  تمام 
شهدای  کرد:  تصریح  است، 
و  مقدس  دفاع  دوران  گران قدر 
تمامی  سر  بر  حرم  مدافع  شهدای 
زیر  همه  ما  و  دارند  منت  مردم 

هستیم. شهدا  منت 
شهدا  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
گم  را  راه  ما  تا  می شوند  سبب 
پاسداشت  کرد:  اضافه  نکنیم، 

مقام شهدا باعث نورانیت زندگی و 
شد. خواهد  افراد  خود  جان 

نیز  بنی هاشمی  شهید  برادر 
از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در 
در  قم  شهرداری  پررنگ  اقدامات 
بهبود  و  سبز  سرانه های  توسعه 

حوزه حمل ونقل و ترافیک، عنوان 
با  تماسی  طی  پیش ازاین  کرد: 
سامانه ۱۳۷ از این قبیل اقدامات 
کرده  قدردانی  قم  شهرداری  مهم 

بودم.
از  شهید  بنیاد  قدردانی 
برای  قم  شهری  مدیریت  اقدامات 
شهادت و  ایثار  فرهنگ  ترویج 

امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
دیدار  این  در  نیز  قم  ایثارگران 
گفت: در سطح شهر و با اقدامات 
خوردن  رقم  شاهد  قم  شهرداری 
ترویج  برای  مبارکی  اتفاقات 
هستیم. شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

لمسلمین  ا م و سال ال حجت ا
کرد:  عنوان  هنرمند  حسن 
شهری  مدیریت  مجموعه  اقدامات 
و  ملموس  کاماًل  در سطح شهر  قم 

است. نمایان 
وی با بیان اینکه در سطح شهر 
شاهد  قم  شهرداری  اقدامات  با  و 
برای  مبارکی  اتفاقات  خوردن  رقم 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
و  سردیس  نصب  افزود:  هستیم، 
قم  شهر  سطح  در  شهدا  تابلوهای 

است. پررنگ  و  چشمگیر  بسیار 
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 

ایثارگران قم اضافه کرد: شهرداری 
برگزاری دومین کنگره  زمان  تا  قم 
در  قم  استان  شهدای  ملی 
مجموعه  جاری،  سال  ماه  آبان 
دیگری  برنامه ریزی شده  اقدامات 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  جهت  در  را 

می کند. دنبال  شهادت 
فعالیت های  بر  تأکید  با  وی 
دستگاه های  مجموعه  شبانه روزی 
دومین  برگزاری  برای  مرتبط 
یادآور  ستان،  شهدای  ملی  کنگره 
شد: آیین بزرگداشت ۶ هزار و ۹۰ 
عظمت  و  باشکوه  باید  قم  شهید 

گردد. برگزار  مثال زدنی 
کنگره  پای کار  قم  شهرداری 

است استان  شهدای  ملی 
دومین  رئیس  همچنین 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
شهید  خانواده  با  دیدار  در  نیز 
جوزدانی  بنی هاشمی  سیدمحمد 
و  شوارع  اسامی  نام گذاری  گفت: 
نام شهدا، نصب سردیس  به  معابر 
شهر،  مختلف  مناطق  در  شهدا 
تبلیغات  و  یادواره ها  برگزاری 
اقدامات  از  بخشی  شهری 
در  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 
کنگره  دومین  برگزاری  راستای 

است. استان  شهدای  ملی 
طی  خوش گفتار  علی اکبر 
سال  دو  طی  افزود:  سخنانی 
ویروس  شیوع  خاطر  به  گذشته 
خانواده  از  بازدید  و  دیدار  کرونا 
با  که  بود  شده  کمرنگ  شهدا 

بار  بیماری،  این  نسبی  مدیریت 
دیگر دیدار با خانواده این شهدای 

است. گرفته  رونق  واالمقام 
آماده سازی  به  اشاره  با  وی 
شهر  کالبدی  و  فکری  فضای 
ملی شهدای  کنگره  برگزاری  برای 

این  کرد:  اضافه  قم،  استان 
و  جاری  سال  ماه  آبان   ۲۷ کنگره 
مهدی  شهادت  سالروز  با  همزمان 

شد. خواهد  برگزار  زین الدین 
ملی  کنگره  دومین  رئیس 
خاطرنشان  قم  استان  شهدای 
به صورت  قم  شهرداری  کرد: 
برگزاری  پای کار  همه جانبه 
ملی  کنگره  دومین  باشکوه 
آخر  دهه  در  قم  استان  شهدای 

است. جاری  سال  ماه  آبان 
نام گذاری  کرد:  تأکید  وی 
نام  به  معابر  و  شوارع  اسامی 
در  شهدا  سردیس  نصب  شهدا، 
برگزاری  شهر،  مختلف  مناطق 
شهری  تبلیغات  و  یادواره ها 
مجموعه  اقدامات  از  بخشی 
راستای  در  قم  شهری  مدیریت 
ملی  کنگره  دومین  برگزاری 

است. استان  شهدای 
بنی هاشمی  محمد  سید  شهید 
از  یکی  و  فوق دیپلم  مدرک  دارای 
مقدس  دفاع  دوران  شهید  معلمان 
در   ۴۴ سال  ماه  آبان  در  که  است 
عملیات  در  و  متولد  نائین  شهر 
منطقه  در   ۶۷ سال   ۵ کربالی 
► رسید.   شهادت  به  شلمچه 

حضور شهردار قم در منزل شهید سیدمحمد بنی هاشمی جوزدانی؛

فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت های مدیریت شهری است

◄     مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
آتش نشانی  ایستگاه   ۲ هم اکنون  گفت:  قم 
است  فعال  قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  در 
پایان  تا  ایمنی  سطح  افزایش  به منظور  و 
هم  دیگر  آتش نشانی  ایستگاه  یک  سال جاری 

می شود. احداث  شهرک  این  در 
در  ایرنا  با  درگفتگو  ابراهیمی  الله  روح 
استان  صنعتی  شهرک های  ایمنی  خصوص 
شهرک های  اصلی  رسالت  داشت:  بیان  قم، 
واحدهای  به  بهتر  خدمت رسانی  صنعتی 
ایمنی  تامین  و  زیست  محیط  حفظ  صنعتی، 
شهرک های  و  است  صنعتی  فعالیت های 
شده اند. احداث  هدف  این  با  نیز  قم  صنعتی 
ناحیه  و  شهرک   ۱۱ قم  استان  افزود:  وی 
شده  ایجاد  صنعتی  نواحی  دارد،  صنعتی 
سابق  جهاد  نظر  زیر   ۱۳۸۳ سال  تا  قم  در 
شهرک های  شرکت  بنابراین  و  بوده است 
آن ها  احداث  و  جانمایی   در  استان  صنعتی 
این  اداره  اکنون  ولی  نداشته است  نقشی 
است. صنعتی  شهرک های  شرکت  با  نواحی 

شهرک  بزرگترین  شکوهیه  داد:  ادامه  وی 
 ۶۰۰ و  یک هزار  حدود  با  قم  استان  صنعتی 
است  وسعت  هکتار   ۴۰۰ و  یک هزار  و  قرارداد 
را  هکتار  هزار    ۲ تا  سطح  افزایش  ظرفیت  که 

دارد. هم 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی  شهرک   در  حاضر  درحال  گفت:  قم 
شهرک  در  آتش نشانی،  ایستگاه   ۲ شکوهیه 
آباد یک ایستگاه آتش  نشانی،  صنعتی محمود 
یک  )قنوات(  ثامن االئمه  صنعتی  شهرک  در 
صنعتی  شهرک  در  آتش نشانی،  ایستگاه 
ناحیه  و در  ایستگاه آتش نشانی  سلفچگان یک 
نشانی  آتش  ایستگاه  یک  هم  طغرود  صنعتی 

هستند.   خودرو  به  مجهز  که  شده  ایجاد 
آتش   ایستگاه  راهبری  افزود:  وی 
صنعتی  واحدهای  خود  به  شکوهیه  نشانی 
وقتی  قانون  اساس  بر  سپرده شده است، 
زیرساخت ها  از  حدی  یک  به  صنعتی  شهرک  
مستقر  آن  در  صنعتی  واحدهای  و  می رسد 
قالب  در  آن  جاری  امور  اداره  می شوند 
خود  به  شهرک  آن  صنعتگران  خدماتی  شرکت 

می شود. سپرده  مستقر  واحدهای 
محمود  صنعتی  شهرک  در  داد:  ادامه  وی 
صنعتی  واحدهای  بهره برداران  هم،  آباد 
شرکت  مدیریت  گذشته  سال  تا  آن  در  مستقر 

خدماتی را برعهده داشتند اما به دالیلی اعضا 
راهبری  و  شدند  عزل  شرکت  مدیره  هیات 
شرکت  توسط  حاضر  حال  در  شهرک  آن 
می شود؛  انجام  قم  استان  صنعتی  شهرک های 
شرکت  نیز  االئمه  ثامن  صنعتی  شهرک  در 
را  امور  راهبری  استان  صنعتی  شهرک های 
اما در شهرک صنعتی سلفچگان  برعهده دارد، 
صنعتگران  خدماتی  شرکت  به  امور  راهبری 

شده است. واگذار  سلفچگان 
تعداد  خصوص  در  کرد:  تاکید  ابراهیمی 
نشانی  آتش  آالت  ماشین  نوع  و  ایستگاه ها 
گفت  باید  قم  صنعتی  شهرک های  در  مستقر 
که  استانداردهایی  اساس  بر  موضوع  این 
مجموعه های  زیر  از  کوچک  صنایع  سازمان 
کرده   ابالغ  تجارت  و  معدن  صنعت،   وزرات 
صنعتی  واحدهای  وسعت  و  نوع  اساس  بر 
احداث  آتش نشانی  ایستگاه های  و  جانمایی 

. ست ه ا شد
ایستگاه های  شهرها  در  داد:  توضیح  وی 
تعیین  جمعیت  میزان  اساس  بر  آتش نشانی 
صنعت  بخش  در  اما  می شود،  جانمایی  و 
که  می شود  جانمایی  صنعت  نوع  با  متناسب 
قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  رابطه  همین  در 
فعال  آتش نشانی  ایستگاه   ۲ حاضر  حال  در 
انتهای سال جاری  در  نیز  ایستگاه سوم  و  دارد 
خواهد  تجهیز  و  احداث  سال آینده  ابتدای  یا 

. شد
اقدام های  برخی  به  اشاره  با  ابراهیمی 
صورت گرفته در راستای افزایش ایمنی شهرک 
به  اخیر  سال های  در  گفت:  شکوهیه،  صنعتی 
به  داده است  رخ  که  ناگواری  اتفاق های  دلیل 
صنعتی  شهرک  شیمیایی  منطقه  در  خصوص 
مستقر  آن  در  پرخطر  واحدهای  که  شکوهیه 
نشانی  آتش  هیدرانت  شیرهای  تعداد  هستند، 
بهتر  حادثه  وقوع  زمان  در  که  کردیم  بیشتر  را 

داد. انجام  را  حریق  اطفاء  عملیات  بشود 
که  انفجاری  حادثه   در  داد:  ادامه  وی 
تولیدی  واحد  یک  برای  امسال  تیرماه 
نیز  داد  رخ  شکوهیه  صنعتی  شهرک  در 
جمله  از  آتش  مهار  برای  الزم  زیرساخت های 
سایر  و  آتش نشانی  هیدرانت  شیرهای 
نشانی  آتش  ایستگاه های  در  موجود  تجهیزات 
استفاه  مورد  و  بود  آماده  صنعتی  شهرک  این 
آتش نشانان  تالش  با  همچنین  گرفت،  قرار 
طرف  از  که  آتش نشانانی  و  شهرک  در  مستقر 

به  آتش  سرایت  از  بودند  آمده  قم  شهرداری 
واحدهای  دیگر  و  واحد  این  قسمت های  سایر 
به  و  جلوگیری  آن  نزدیکی  در  مستقر  صنعتی 
شد. جلوگیری  فاجعه  یک  وقوع  از  کلی  طور 

آتش  خودرو  دستگاه  چهار  افزود:   وی 
دو  در  که  نشان  آتش   ۱۶ همراه  به  نشانی 
ایستگاه  در  می کنند،  فعالیت  شیفت  نوبت 
فعال  شکوهیه  صنعتی  شهرک  آتش نشانی 
است که تا پایان سال تعداد خودرو و نیروهای 
صنعتی  شهرک  این  در  مستقر  اتش نشان 

می یابد. افزایش 
برنامه ریزی  اساس  بر  داشت:  بیان  وی 
شهرک  آتش نشانی  دوم  ایستگاه  شده  انجام 
احداث  سال جاری  در  نیز  آباد  محمود  صنعتی 
این  نیاز  خواهد شد، خودروهای سنگین مورد 
نصب  حال  در  و  شده   خریداری  نیز  ایستگاه 

است. تجهیزات 
همه  یکبار  سال  دو  هر  گفت:  ابراهیمی 
شهرک های  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
متخصص  گروه  یک  توسط  استان  صنعتی 
مسائل  نظر  از  و  می گیرند  قرار  پایش  مورد 
و  می شود  شناسایی  آن ها  مشکل های  ایمنی، 
راستای  در  که  می شود  اعالم  بهره برداران  به 
کارهایی  چه  ایمنی  افزایش  و  مشکل  رفع 
نیز  را  گزارش  این  اطالعات  دهند،  انجام  باید 
حوزه  این  در  متولی  نهادهای  به  اطالع  برای 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل  همچون 
وسایر  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  و 
می کنیم. ارسال  استان  مسئول  دستگاه های 
قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
افزایش  لزوم  موضوع  به  پرداختن  کرد:  تاکید 
بر  عالوه  استان  صنعتی  شهرک های  در  ایمنی 
نیازمند  صنعتی  شهرک های  شرکت   اقدام های 
نظارتی  اجرایی،  بخش های  همه  مشارکت 
ظرفیت های  از  استفاده  و  استان  قضایی  و 
موضوع  این  به  بیشتر  توجه  برای  رسانه ای 

است. مهم 
قانونی  برخورد  لزوم  به  اشاره  با  وی 
بهره برداران  با  ذیصالح  دستگاه های  توسط 
رعایت  را  ایمنی  مسائل  که  صنعتی  واحدهای 
بخش  حامی  ما  داشت:  بیان  نمی کنند، 
ایمنی  نکات  رعایت  باید  اما  هستیم  صنعت 
تولیدی  واحدهای  بهره برداران  کار  دستور  در 
در  قم  استان  در  صنعتی  فعالیت های  تا  باشد 
► شود.     دنبال  مناسب  و  ایمن  شرایطی 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم:

سومین ایستگاه آتش نشانی در شهرک صنعتی شکوهیه قم احداث می شود
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مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم:
برق 8۰ مشترک پرمصرف 

خانگی در قم قطع شد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم از قطع برق ۸۰ مشترک خانگی 
که نسبت به اخطارها بی توجه بودند خبر داد.

اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  پنجشنبه  عصر  پنجه  آهنین  مهدی 
و  صنعتی  تجاری،  خانگی،  جمله  از  مختلف  بخش های  داشت: 
کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند فهام و سامانه پایش به صورت 

می شوند. رصد  دقیق 
مشترکین  داشت:  بیان  قم  استان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
پرمصرف حتی در بخش خانگی نیز میزان مصرف آنان رصد می شود و 
آن دسته از مشترکین خانگی که دو برابر الگو، برق مصرف می کنند از 

می روند. شمار  به  پرمصرف  مشترکان  جمله 
به  نسبت  که  خانگی  پرمصرف  مشترک   ۸۰ برق  داشت:  عنوان  وی 
اخطارها یی توجه بودند از طریق کنتورهای فهام و از راه دور قطع شد.
آهنین پنجه ابراز داشت: با توجه به گرمای هوای قم و با برنامه ریزی 
بار صورت  تا ۱۲۰ مگاوات مدیریت پیک  بین ۸۵  روزانه  صورت گرفته 

می گیرد.
همکاری  داشت:  ابراز  قم  استان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
همچنین  و  اداری  و  کشاورزی  صنعت،  جمله  از  مختلف  بخش های 
صرفه جویی مشترکان خانگی موجب شد؛ تاکنون نسبت به سال قبل 

باشیم. نداشته  گسترده  خاموشی 

خبـر

◄    معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
قم با اشاره لزوم توجه حیا و عفاف به عنوان عامل حفظ 
آرامش و صیانت اجتماعی اظهار کرد: با تبیین ضرورت 
و  حیا  رعایت  به  قانونی  و  دینی  فریضه  این  اهمیت  و 
توجه  بانوان محجبه در جامعه  و  عفاف توسط دختران 

ویژه کرد.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حاجی زاده،  احمد 
قم  در  فارس  با  گفتگو  در  قم  استانداری  اجتماعی 
حفظ  عامل  عنوان  به  عفاف  و  حیا  توجه  لزوم  اشاره  با 
موضوع  در  کرد:  اظهار  اجتماعی  صیانت  و  آرامش 
برای  ایجابی  اقدامات  زمینه  در  باید  نخست  حجاب 
توسعه حجاب اسالمی گام برداشت و با تبیین ضرورت 
و  حیا  رعایت  به  قانونی  و  دینی  فریضه  این  اهمیت  و 
توجه  بانوان محجبه در جامعه  و  عفاف توسط دختران 

کرد. ویژه 

تنها  عفاف  و  حجاب  کرد:  تصریح  حاجی زاده 
مقوله  این  در  هم  آقایان  بلکه  نیست  بانوان  مخصوص 
در  حیا  و  غیرت  شدن  پررنگ  و  هستند  آفرین  نقش 
جامعه سالمت و آرامش خانواده و اجتماع را حفظ می 

. کند
وی با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت حجاب و عفاف 
»قرارگاه  و  اجرایی  دستگاه های  بین  نیز  قم  استان  در 
فرهنگی و اجتماعی ۱۹ دی« تقسیم کار صورت گرفته 
اجرایی  دستگاه های  بخش  در  داشت:  اظهار  است 
وظایفی به استانداری محول شده که آسیب شناسی ها و 
برنامه ریزی  و اقداماتی در حال انجام است و پنج موضوع 
استان  اجتماعی  و  اداره های فرهنگی  و  به دستگاه ها 
اعالم شده است تا نسبت به آن اهتمام داشته باشند که 
شامل »جوان«،  »خانواده«،  »فضای مجازی«،  »حجاب 

و عفاف« و »ترویج فرهنگ ایثار و شهادت« است.

حاجی زاده اظهار کرد: یکی از مهم ترین مالک های 
میزان  دولتی  های  دستگاه  و  ادارات  از  ارزیابی 
رضایتمندی ارباب رجوع از شیوه پاسخگویی مسؤوالن 
هر دستگاه و رعایت قوانین در آن مجموعه است که در 
تاکید  مورد  قانون  اجرای  و  رعایت  نیز  اخالقی  منشور 

است. گرفته  قرار 
قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نحوه رسیدگی  بر »چگونگی  مبنی  به سوالی  پاسخ  در 
بزرگترین  از  یکی  در  حجاب  قانون  رعایت  وضعیت  به 
فروشگاه های لوازم خانگی در قم« گفت: حجاب قانون 
است و در محیط های عمومی باید قانون رعایت شود. 
باز هم  اگر  و  تذکر داده شده است  این مجموعه ها  به 
باشند،  نداشته  دقتی  حجاب  قانون  رعایت  به  نسبت 
را صادر می کنند  اینگونه مراکز  دستگاه هایی که مجوز 

► باید پاسخگو باشند.   

آگهی های نوبتی3  ماهه دوم
  سال 1401 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

نامه  آئین  اصالحی   ۵۹ ماده  و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۲ و   ۱۱ ماده  بموجب 
مربوط امالکی که در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ تقاضای ثبت آن پذیرفته شده 
گهی نشده و هر آنچه طبق  از قلم افتاده و در وقت مقرر آ و شماره های که 
باید تجدید شود  نوبتی آن ها  گهی های  آراء هیات نظارت و دستور اداری آ

میشود. گهی  آ ذیل  بشرح 
قلم  از  که  هائی  شماره  و  شده  پذیرفته  آنها  ثبت  تقاضای  که  امالکی  الف( 
گهی نشده و مدت اعتراض آنها از تاریخ اولین نوبت  افتاده و در وقت مقرر آ

۹۰ روز می باشد. به مدت  گهی  این آ

گهی های نوبتی بخش یک ثبت قم  *الف- اول:  آ
محسنی  ۱-محمدمهدی  آقای  یک   بخش  –اصلی   ۴۷۱۳/۴ -پالک 
فرزند:هادی۳- محسنی  ستاره  دانگ(و۲-  سه  به  )نسبت  فرزند:ابوالفضل 

فرزند:غالمرضا  محسنی  ۴-ابوالفضل  فرزند:حسن  لهجه  خوش  راحله 
هادی  وراث  همگی  الی۵  )ردیف۲  عباس  فرزند:  مهر  کریمی  ۵-فاطمه 
ثمنیه  دانگ()بهای   ۱/۸۷۵ )مقدار  ترتیب  به  هریک  سهام  و  محسنی( 
با  میباشد  دانگ  شش  از  دانگ(  و)۰/۵  دانگ(  اعیان(و)۰/۶۲۵  و  عرصه 
و  میباشد  دانگ  سه  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  باسنثناء  ۲و۴و۵  ردیف  اینکه  ذکر 
،ششدانگ  میباشد  دانگ  سه  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  بهاء  به  نسبت   ۳ ردیف 
۴۰-فرعی  –کوچه  سمیه  واقع  مربع  ۱۱۰/۶۰متر  مساحت  به  خانه  باب  یک 

.۱۸ ۲-پالک 

 ، فرزند:محمد  مطلق    باقری  اصغر  آقای  یک  بخش  –اصلی   ۶۲۲۷ -پالک 
شش دانگ  یک باب خانه مخروبه ،به مساحت ۱۶۹/۸۸ متر مربع واقع در 
محمد  شهید  ۱۱)کوچه  –کوچه  حوض  سر  محله  برقعی-  بلوار  آذر-  خیابان 

دوم.  –منزل   ۸ ۳۰-کوچه  پالک  قمی(روبروی 

فرزند:  مهر   مومنی  محمد  آقای  یک  بخش  اصلی   ۱۰۸۳۲/۸ -پالک 
غالمعلی ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت ۲۱۸ متر مربع  
.۱۲ پالک   -۹ ۱۵-کوچه  ۲۳-طباطبائی  –کوچه  هنرستان  خیابان  در  واقع 

محمد  فرزند:  صبوری  رضا  حمید  آقای  یک  بخش  اصلی   ۱۱۰۷۹ -پالک 
تمامی  سیصد متر مربع مشاع از ۱۲۷۶/۱۰ متر مربع مشاع که این مقدار 
برابر  مقدار  این  که  از سیزده سهم  دو سهم مشاع  از  با یک سهم  است  برابر 
است با یک دانگ مشاع از سه دانگ مفروز از ششدانک قطعه زمین واقع در 

گلپایگانی. زمینهای  جنب  جمکران 
فرزند:  منفرد  وحیدی  مهدی  آقای  یک  بخش  اصلی   ۱۱۲۱۲/۶۰ -پالک 
۶۰۶/۳۷ متر  به مساحت  عباسعلی  ششدانگ یک باب ساختمان) کارگاه( 

گلشن. ۲۳-کفش  شمس-کوچه  قایم-۲۰متری  شهر  فلکه  در  واقع  مربع 
فرزند:سیف  اسمعیلیان  حسن  محمد  آقای  یک  اصلی بخش   ۱۱۲۳۸/۶۸-
در  واقع  مربع  متر   ۱۶۲/۶۲ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  اله 

.۴۲ ۴۷-پالک  –کوچه  کلهری 
فرزند:عبداله  مرادی  علی  آقای   یک  بخش  اصلی   ۱۱۲۳۸/۶۹ -پالک 
کبیری-ک  بلوار  در  واقع  مربع  متر   ۱۲۰ مساحت  به  ساختمان  ششدانگ 

.۵ ۱۱-پالک 
فرزند:قربانعلی  نیا  صالح  نقی  آقای   یک  بخش  اصلی   ۱۱۲۳۸/۷۰ -پالک 
، ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۰/۹۵ متر مربع واقع در ۳۰ 

۵۲ ۴۷-پالک  کلهری کوچه  متری 

شماره  به  پاژ  امید  نور  حقیقت  شرکت  یک   بخش  اصلی   ۱۲۰۵۲ -پالک 
از  قسمتی  ،ششدانگ  منجرموئی  کریمی  حسن  وکالت  با   ۵۲۶۴۹ ثبت 
۱۴ متر مربع واقع در  به مساحت  امور آب قم  از طرف  نهر متروکه واگذاری 

.۱۰۰۹ ۴۳-پالک  –کوچه  انقالب  خیابان 

*اگهی های نوبتی بخش سه  ثبت قم 
حسن  فرزند:  مظفری  احمدحاجی  آقای  سه  بخش  ۱۵/۱۳صلی  -پالک 
کوه  در  واقع  مربع  متر   ۸۰۰/۳۰ مساحت  به  دامداری  یکباب  ،ششدانگ 
شیرین  آب  منبع  خیابان-روبروی  جهانبین-بر  اله  شهیدعبد  سفید-خیابان 

.۷ –پالک 

* اگهی های نوبتی بخش چهار ثبت قم
علی  فرزند:  رضائی  حاج  براتعلی  آقای  چهار   بخش  اصلی   ۱/۷۹ -پالک 
۵ سهم ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  از  محمد  مقدار دو سهم مشاع 
۱۷-انتهای  جمکرانی-کوچه  مثله   حسن  شیخ   جمکران-خیابان  در  واقع 

چه کو

اداری  دستور  ویا  نظارت  هیات  آراء  طبق  که  اصالحی:امالکی  گهی  ب(آ
آنها  باید تجدید شود و فقط در یک نوبت منتشر و مدت اعتراض  آنها  گهی  آ

. است  روز   ۳۰ گهی  آ انتشار  از 

-پالک ۱/۳۴۶اصلی بخش ۴– هدی ورزه فرزند: عبدالحسن )نسبت به سه 
دانگ( و علی اکبر نجفی زاده جمکرانی فرزند: عباس )نسبت به سه دانگ(

کرمانی-  شهید  –کوچه  جمکران  اراضی  در  واقع  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
کوچه انتهای 

نسبت  اشخاص  چنانچه  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۶ ماده  موجب  به  لذا 
گهی اعتراض داشته باشند باید از تاریخ اولین  به امالک ذکر شده در این آ
آنهائیکه  و  روز   ۹۰ مدت  تا  )الف(  ردیف  به  نسبت  گهی  آ این  انتشار  نوبت 
به  ردیف)ب(  شده  گهی  آ تجدید  اداری  دستور  و  نظارت  هئیت  آراء  طبق 
نمائید.  تسلیم  اداره  این  به  رسید  اخذ  با  را  خود  اعتراض  ۳۰روز  مدت 
گهی  همچنین طبق ماده ۱۷ قانون مذکور در صورتیکه قبل از انتشار این آ
دادگاه  گواهی  باید  ثبت  متقاضی  با  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوایی 
یا  اعتراضات  نمایند  تسلیم  مرقوم   مدت  ظرف  را  دعوی  جریان  به  مشعر 
بالاثر است  باشد  از مدت مرقوم واصل شده  بعد  گواهی طرح در دعوی که 
خواهد  رفتار   ۱۷ ماده  تبصره  و  ثبت  قانون   ۱۶ ماده  اخیر  قسمت  طبق  و 
شد ومعترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، باید 
ثبت  اداره  به  آنرا  قضایی،تصدیق  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با 
۳۰روز  فاصله  به  نوبت  )الف( در دو  به ردیف  گهی نسبت  آ نماید.این  تسلیم 
منتشر  و  چاپ  قم  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  ردیف)ب(  به  نسبت  و 

شد./  خواهد 

سه   : دوم  نوبت    ۱۴۰۱/۵/۱ شنبه  اول:  نوبت  انتشار  تاریخ   ***
 ۱ ۴ ۰ ۱ /۶ /۱ شنبه

گهی: )۱۳۵۳۳۴۸( آ شناسه 
مهدی زارع شحنه

سرپرست ثبت اسناد  و امالک منطقه یک قم                     

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
۱/۱۴۰۱ج/۸۹  ۱ اجرای احکام مدنی به شماره  شهرستان قم که در شعبه 
محمد  سید  خواندگان  سرخی  ده  هاشمی  هادی  سید  خواهان  گردیده  ثبت 
، نرجس سادات  فاطمه زهرا   ، ، سید حسن  ابراهیم  ، سید  ، سید علی  تقی 
مهدی   ، محمد   ، ابوالفضل  سید  و  سرخی  ده  هاشمی  همگی  زهرا  سیده  و 
و  سادات  طاهره  و  درکه  سادات  همگی  منیر  و  افتخار   ، فاطمه   ، محبوبه   ،
انقالب  و  عمومی  دادسرای  و  زاده  طیب  خدیجه  و  هاشمی  سادات  فاطمه 
از  فرعی   ۱۷۱۱ ثبتی  ک  پال فروش  بر  مبنی  مرتضوی  سادات  امنه  و  قم 
کارشناس  قم   ۱ بخش   ۲۶ قطعه  فرعی   ۱۳۹۹ از  مفروزی  اصلی   ۱۱۵۱۲
پاسخ  در  رساند  می  استحضار  به  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
ان   ۱۴۰۱/۲/۵ مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۱۰۲۲۹۲۵ )شماره  ابالغیه  به 
کارشناسی  پرونده  در  کارشناسی  نظریه  ارایه  خصوص  در  محترم  واحد 
امر  که   ۰۱۰۰۰۸۹ بایگانی  شماره  به   ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۰۲۸۷۵۱
ضمن  ؛  است  شده  ارجاع  اینجانب  به  قیمت  ارزیابی  ع  موضو با  کارشناسی 
توسط  شده  معرفی  ملک  از  خواهان  راهنمایی  براساس  پرونده  مطالعه 
شماره  کوچه   ، والیت  خیابان   ، محالتی  شهید  بلوار   ، قم  نشانی  به  ایشان 
و   ۳۷۱۴۱-۱۹۴۳۸ شماره  پستی  کد  ک  پال  ،  ۵ الهادی  بلوک   ، فرعی   ۱۱
از  پس  و  گردید  بازدید  چپ  سمت  واحد   ، همکف  طبقه   ۳۷۱۴۱-۱۹۴۴۵
کارشناسی:  قرار   -۱ گردد.  می  ارایه  کارشناسی  گزارش  الزم  های  بررسی 
فرعی   ۱۷۱۱ شماره  ثبتی  ک  پال محل  مالحظه  از  )پس  ابالغیه  متن  مطابق 
مذکور  اصلی  از  فرعی   ۱۳۹۹ از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱۱۵۱۲ از 
قرار  مطابق   ) نمایید...  اقدام  کارشناسی  نظریه  اعالم  به  نسبت   ۲۶ قطعه 
ده  هاشمی  هادی  سید  اقای  به  درخواست  به  عنایت  با   ....  ( کارشناسی 
جهت  در  کارشناس  نظر  جلب  ضرورت  و  علی  محمد  سید  فرزند  سرخی 
 .... اختالف  مورد  بودن  تخصصی  و  فنی  و  امر  حقیقت  و  واقعیت  تشخیص 
از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در  پرونده  مطالعه  ضمن  منتخب  کارشناس  تا 
 )... نماید  اعالم  دادگاه  به  را  خویش  مستدل  و  کتبی  نظریه  دعوی  طرفین 
تصویر  مطابق   :۲-۱ ملک:  ثبتی  مشخصات  و  شده  ارائه  اسناد  بررسی   -۲
ثبتی  ک  پال به   ۱۴۰۰ ۳۴۰۶۹۳ سری ب  مزبور شماره  ملک  برگی  تک  سند 
دوازده  و  پانصد  و  هزار  یازده  از  فرعی  یازده  و  هفتصد  و  هزار  یک  شماره 
اصلی  از  فرعی  نه  و  نود  و  سیصد  و  هزار  یک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
با  قم  ثبت  حوزه  یک  منطقه  یک  بخش  تفکیکی  شش  و  بیست  قطعه  مذکور 
به   ، مترمربع   ۹۵ مساحت  به   ، طلق  خاص  وضعیت   ، اپارتمان  ملک  نوعیت 
مورخ  در  علی  محمد  سید  فرزند  سرخی  ده  هاشمی  هادی  سید  اقای  نام 
واقع  مذکور  واحد  است.  شده  ثبت  چهارصد  و  هزار  یک  اسفند  شانزدهم 
مشترکات  و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  فاقد  همکف  طبقه  در 
ویژگی   -۳ باشد.  می  ان  اجرایی  نامه  ایین  و  ها  اپارتمان  تملک  قانون  طبق 
موارد  پرونده  موجود  مدارک  و  امده  عمل  به  بازدید  مطابق   : ملک  های 
فیه  مانحن  در  موثر  فنی  حیث  از  ثبتی  ک  پال و  رسید  کارشناس  برویت  ذیل 
مسکونی  طبقه  سه  مسکونی  مجتمع  در  کارشناسی  مورد  شود:  می  توصیف 
اسانسور  فاقد  و  پله  دستگاه  دارای  واحد  شش  جمعا  و  واحد  دو  طبقه  هر 
و  ملک  ساختاری  ع  نو و  شواهد  اساس  بر  ساختمان  اسکلت  دارد.  قرار 
نمای  پوشش   ، بلوک  و  تیرچه  سقف  و  فلزی  اسکلت  صورت  به  ساخت  زمان 

قرمز  سانت  سه  اجر  های  قاب  و  زرد  سانت  سه  اجر  از  ترکیبی  ع  شار سمت 
بدنه  و  سنگ  کف  پوشش  دارای  پله  سرویس   ، رو  نفر  و  اهنی  درب  دارای  و 
بازدید  مورد  واحد  است.  اهنی  نرده  دارای  و  کاری  سفید  و  سنگ  قرنیز 
اتاق خواب  دو  و  قوسی  درگاهی  دارای  اوپن  غیر  اشپزخانه  و  نشیمن  دارای 
جنس   ، بهداشتی  سرویس  و  حمام  دارای   ، ع  شار سمت  خلوت  حیاط  و 
بدنه   ، کاری  سفید  سقف  بدنه   و  موزاییک  ابریز  غیر  فضاهای  کف  پوشش 
دارای  و  کای  سفید  مابقی  و  کاشی  سقف  زیر  متر  یک  حدود  تا  اشپزخانه 
بدنه  و  کف  با  بهداشتی  سرویس  و  حمام   ، هوایی  و  زمینی  فلزی  کابینت 
خلوت  حیاط  کف  پوشش   ، الومینیومی  درب  و  ایرانی  توالت  و  سرامیک 
می  اهنی  نرده  دارای  و  سانت  سه  اجر  مابقی  و  سنگ  قرنیز  و  موزاییک 
داخلی  و  ورودی  درب   ، جداره  تک  اهنی  بنا  خارجی  پنجره  و  درب  باشد. 
بخاری  ابگرمکن  گرمایشی  سیستم  و  ابی  کولر  سرمایشی  سیستم   ، چوبی 
عرصه  از  قدرالسهم  با  انباری  و  پارکینگ  فاقد  مذکور  واحد  است.  گازی 
واحد  باشد.  می  ها  اپارتمان  قانون  طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و 
باشد.  می  مشترک  گاز  و  مجزا  برق  و  انشعابات  داریا  مذکور  ساختمانی 
اقای  اپارتمان  مالک  تصرف  تحت  و  سکونت  محل  ملک  بازدید  زمان  در 
توجه  با   : کارشناسی  نظریه   -۴ باشد.  می  سرخی  ده  هاشمی  هادی  سید 
در  موثر  جهات  جمیع  و  ملک  کمیت  و  کیفیت  و  موقعیت  و  فوق  مراتب  به 
منع  عدم  و  ابرازی  مستندات  اعتبار  و  صحت  صورت  در   ، کارشناسی  امر 
بدون  و  معارض  نداشتن   ، نظر  مورد  ک  پال رسمی  انتقال  و  نقل  در  قانونی 
ها  نهاد  و سایر  به شهرداری  بدهی  نداشتن  و  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در 
مساحت  به  مزبور  ملک  ششدانگ  ارزش  تعریض  های  طرح  اعمال  بدون  و 
مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  مذکور  واحد  اعیان  مترمتربع   ۹۵
و  تاسیسات  و  انشعابات  امتیازات  و  ها  اپارتمان  قانون  طبق  مشترکات  و 
میلیارد  هفت  معادل   ۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  جمعا  مذکور  واحد  محلقات 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  ریال  میلیون  ششصد  و 
آدرس  قم  به  ۹/۳۰ صبح  الی   ۹/۱۵ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت  تاریخ  الذکر در 
، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

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

معاون امنیتی استاندار قم:

● توسعه حجاب اسالمی نیازمند اقدامات ایجابی است   ●

 ۱۹ »قرارگاه  دبیرخانه  مسوول       ◄
بهبود  اینکه  بیان  با  قم  استان  دی« 
اقدامات  نیازمند  حجاب  وضعیت 
»قرارگاه  افزود:  است  ایجابی  و  ریشه ای 
در  اقداماتی  انجام  حال  در  دی«   ۱۹
اصالح  و  سبک زندگی  خانواده،  حوزه 
بتوان  تا  است  خانواده  اعضا  بین  روابط 
را  پوشش  اصالح  و  ذهنی  گره های  رفع 

زد. رقم  خانواده ها  از  ابتدا 
دبیرخانه  مسوول  علی بابایی  مهدی 
گفتگو  در  قم  استان  دی«   ۱۹ »قرارگاه 
بد حجابی در  فارس در قم عنوان کرد:  با 
دشمن  ساله  سی  از  بیش  تالش  با  ایران 
گرفته،  شکل  شناختی  جنگ  قالب  در 
باور  و  ذهنیت  حوزه  در  پله  پله  یعنی 
امروز مشاهده  که  کرده  نفوذ  افراد  برخی 
خیابان  کف  را  خود  زنان  برخی  می شود 

می کنند. عرضه 
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت حجاب 
است  ایجابی  و  ریشه ای  اقدامات  نیازمند 
انجام  حال  در  دی«   ۱۹ »قرارگاه  افزود: 
سبک زندگی  خانواده،  حوزه  در  اقداماتی 
است  خانواده  اعضا  بین  روابط  اصالح  و 
اصالح  و  ذهنی  گره های  رفع  بتوان  تا 

زد. رقم  خانواده ها  از  ابتدا  را  پوشش 
 ۱۹ »قرارگاه  دبیرخانه  مسوول 
»شبکه  کرد:  مطرح  قم  استان  دی« 
اهداف  با  سبز«  خانه  سبک زندگی 

حجاب  وضعیت  اصالح  جمله  از  متعددی 
قالب  در  و  است  شده  راه اندازی  عفاف  و 
مشاوره  جلسات  و  گاه سازی  آ کارگاه های 
در  مادر  و  پدر  جایگاه  تعیین  برای  فردی 
نقش  اعضا،  میان  روابط  خانواده، اصالح 

فعالیت   ... و  فرزند  تربیت  در  خانواده 
دارد.

کارگاه های  کرد:  اضافه  علی بابایی 
قم  مختلف  محله های  در  سبز«  »خانه 

روزانه  آن  حجم  و  است  برگزاری  حال  در 
که  است  این  بر  سعی  می یابد؛  افزایش 
ایجاد شده در نظام خانواده   اختالل های 

کرد. اصالح  مرور  به  بتوان  را 
زبانی،  تذکر  کرد:  تشریح  وی 

اتوبوس های  در  گفت وگو  کافه  راه اندازی 
و  پرسش ها  به  پاسخگویی  منظور  به  سیار 
گعده های  برگزاری  ذهنی،  کور  نقاط  رفع 
مختلف  ابعاد  تبیین  برای  دخترانه 
برپایی  و  مهربانی  میزهای  برپایی  مسئله، 
قم  مختلف  محله های  در  مشاوره  میزهای 
 ۱۹ »قرارگاه  که  است  اقداماتی  دیگر  از 
اسالمی  حجاب  توسعه  راستای  در  دی« 

می دهد. انجام  جامعه  در 
دی«   ۱۹ »قرارگاه  دبیرخانه  مسوول 
طرح  اجرای  کرد:  بیان  قم  استان 
بوستان های  در  اجتماعی«  »آرامش 
سگ گردانی،  ممنوعیت  محوریت  با  قم 
استقرار  و در عوض  زنده  اجرای موسیقی 
منظور  به  تبلیغی  و  ترویجی  گروه های 
هیات  همچنین  و  فرهنگی  امور  پیشبرد 
بزرگ  بوستان های  برخی  کردن  امنایی 
فرهنگی  مسائل  بیشتر  ساماندهی  برای 
پیگیری  در حال  نیز  آن ها  در  اجتماعی  و 

. ست ا
طرح  قم  شهرداری  اینکه  بیان  با  وی 
در  و  کرده  ارائه  را  »شهربانو«  بومی 
برخی  از  افزود:  است  آن  اجرای  حال 
ورزش  اداره  مانند  دیگر  دستگاه های 

پزشکی  علوم  دانشگاه  و  جوانان  و 
طرح های  که  است  شده  خواسته  نیز 
در  شدن  اجرایی  برای  را  خود  بومی 
سطح  در  خود  با  مرتبط  سازمان های 

دهند. ارائه  استان 
برگرداندن  برای  کرد:  عنوان  بابایی 
نرم  جنگ  در  که  جوانانی  و  نوجوانان 
به دامن خانواده و جامعه  آسیب دیده اند 
به  اثرگذار  و  هوشمندانه  اقدامات  باید 

شود. جاری  مرور 
تببین  راستای  در  اقدامات  کوچکترین 
روانشناختی،  علمی،  مهم  جنبه های 
رعایت  اجتماعی  و  دینی  خانوادگی، 
اگر در  اقناع عمومی  و  و عفاف«  »حجاب 
صورت  بدحجابی  بروز  آغازین  سال های 
حجم  این  صرف  به  نیاز  امروز  می گرفت 
برای   ... و  نیرو  هزینه،  انرژی،  وقت،  از 

نبود. مسئله  این  اصالح 
دوشادوش  مردم  و  مسووالن  اگر  امروز 
که  آسیبی  این  درمان  برای  یکدیگر 
اسالم  پایتخت  طیبه  حیات  جان  به 
مجبور  بی شک  نکوشند،  است  افتاده 
اکنون  از  بیشتر  هزینه هایی  پرداخت  به 

► بود.   خواهند 

مسوول دبیرخانه »قرارگاه ۱۹ دی« قم اظهار کرد:

● تشریح اقدامات ایجابی برای اصالح پوشش بانوان بدحجاب    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402
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با  مراسمی  در  قم«  تاریخی  »خانه های  کتاب     ◄
معماری،  عالقه مندان  و  دانشجویان  استادان،  حضور 

شد. رونمایی  قم  تاریخ  و  شهرسازی 
استادان،  حضور  با  مراسمی  در  آخوندی:  زینب 
دانشجویان و عالقه مندان معماری، شهرسازی و تاریخ 
تاریخی  خانه  در  قم«  تاریخی  »خانه های  کتاب  قم، 

شد. رونمایی  قم  شهر  یزدان پناه 
نکته اصلی این مراسم غیبت متولیان اصلی مسئله 
اداره کل  نمایندگان  یعنی  قم  شهر  تاریخی  آثار  و  بافت 
حاضران  از  بسیاری  برای  که  بود  فرهنگی  میراث 
رئیس  مراسم،  این  در  حال  این  با  داشت.  سؤال  جای 
مسئوالن  قم،  شهر  اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون 
سابق  مسئوالن  شهرسازی،  و  راه  وزارت  سابق 

اشتند. د  حضور  قم  شهرداری  و  استانداری 
از  نفیسی  مجموعه  قم«  تاریخی  »خانه های  کتاب 
تصاویر و اطالعات مربوط به ۲۴ خانه ارزشمند تاریخی 
محمد  بیات،  سوسن  کوشش  به  که  است  قم  شهر 
شده  گردآوری  و  تألیف  زجاجی  نیلوفر  و  امیدواریان 

است.
از  یادگارانی  کتاب  این  در  شده  معرفی  خانه های 
این  در  و  هستند  قم  شهر  گذشته  سال   ۲۰۰ معماری 
خانه های  اختصاصی  ویژگی های  شده  سعی  کتاب 
سنتی شهر قم که موجب همزیستی با طبیعت سخت و 
خشن کویر در این شهر و سازگار با فرهنگ اصیل مردم 

است. شده  توصیف  و  بررسی  اند،  بوده  قم 
دربهشتی،  خانه  چاوشی،  خانه  قم،  حاکم  خانه 
سالمت،  خانه  شاکری،  خانه  روحانی،  سیدباقر  خانه 
خانه توکلی و خانه نیازمند از جمله خانه های قِم قدیم 
است. شده  پرداخته  آنها  به  کتاب  این  در  که  هستند 

سال  چهار  حدود  کتاب  این  انتشار  و  چاپ  فرایند 
خانه های  از  برخی  روزها  همین  در  و  کشیده  طول 
برخی  و  تخریب شده  مانند خانه سالمت  قم  ارزشمند 
دیگر مانند خانه توکلی و نیازمند در معرض تخریب قرار 

دارند.
معماری آینه تمدن است

دانشگاه  مدرس  و  مرمت گر  معمار،  پارسی،  فرامرز 
تمدن است،  آینه  اینکه معماری  بیان  با  این مراسم  در 
اظهار داشت: اگر در دوره ای دیدید که معماری خوب 
است بدانید که مردم حالشان خوب بوده است. وقتی 
ذهن  هم  مردم  که  بدانید  می شود،  مغشوش  معماری 

دارند. آشفته 
زندگی  دنیایی  در  گذشته  در  ما  مردم  افزود:  وی 
پارادایم های  و  مفاهیم  از  مجموعه ای  که  می کردند 
برای  این نظام،  اداره می کرد.  را  نام سنت آن  به  معین 
خود اجزا و قوانینی داشت و مردمی که در آن پارادایم 
گذشته  معماری  بودند.  خوشبخت  می کردند،  زندگی 
هم این را نشان می دهد که مردم در دنیای گذشته حال 

داشته اند. خوبی 
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دوران ناصری دوره 
اظهار  است،  ایران  تاریخ  در  مدرنیته  به  سنت  از  گذار 
که  می کند  دنیایی  وارد  را  ما  مشروطه  انقالب  داشت: 
نسبت به دنیای سنتی گذشته مفاهیم متفاوتی داشته 

است.
به گفته وی در دوران ناصری، ما به یکباره از دنیایی 
که همه چیز مطلقًا کیفی بوده و ضرباهنگ زندگی ُکند 

بوده، وارد دنیای اصالت کمّیت می شویم.
کشور،  به  مدرنیته  مفهوم  شدن  وارد  با  »همزمان 
کلمه ای در زبان فارسی وارد می شود به نام توسعه. این 
اما  ندارد  کّمی  معنای  چندان  انگلیسی  زبان  در  کلمه 
در زبان فارسی از نظر ریشه لغوی، نسبت عمیق تری با 

از وسیع شدن می آید.« توسعه  که  دارد چرا  کمیت 
به  مدرنیته  اول  پهلوِی  آمدن  با  گفت:  پارسی 
مدرنیزاسیون تبدیل شده و مفاهیم کیفی مدرنیته دچار 
کیفی  مفاهیم  از  دموکراسی  و  نقادی  می شود؛  غفلت 
به  توسعه  ترجمه  در  می بینیم  اما  هستند  مدرن  دوران 
زبان فارسی ما بیشتر به دنیا ما به ازای کّمی آن رفته ایم.

نقد نگاه غربی به توسعه/ مدیرانی که فقط عدد 
تولید می کنند

و  توسعه  به  دوران  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  می شود،  نگاه  عدد  یک  قالب  در  خوشبختی 
همین االن هم مشاوران ما وقتی می خواهند طرح های 
گویا  هستند.  سرانه  دنبال  کنند،  تهیه  شهرسازی 
خودش  به  عددی  معادل  چیز  همه  امروز  دنیای  در 
این معادل ها هم طوری هستند که همه اش  می گیرد. 
به دنبال آن می دویم و هیچ وقت به آنها نمی رسیم چرا 

بوده اند. جلوتر  ما  از  قدم  یک  همیشه  غربی ها  که 
به غرب  نگاه  ما  بروکراتیک  از جامعه  »بخش مهمی 
دیگری  بخش  است.  کرده  تحصیل  آنجا  که  چرا  دارد 
و  جمعیت  شدید  افزایش  به  هم  گرایی  کمیت  این  از 
به همین خاطر است که مدیران  برمی گردد.  مهاجرت 
تولید  عدد  خودشان  شایستگی  اثبات  برای  دائمًا  ما 

می کنند.«
در  ما  مرمت،  و  معماری  کارشناس  این  عقیده  به 
افزایش  آن  دیگر  که  شده ایم  دوره ای  وارد  حاضر  حال 
ناگهانی جمعیت وجود ندارد و پیروی کورکورانه از غرب 
به دنبال مفهوم  باید  این دوره  ندارد. در  هم جایگاهی 

باشیم. کیفی  دیدگاه  از  توسعه 
وی ادامه داد: معنی توسعه کیفی این است که دیگر 
نباید فقط دانشگاه و مدرسه و خیابان بسازیم بلکه باید 
با کیفیت تر  مدرسه، دانشگاه و خیابان در شهرهایمان 

از قبل باشد.
محیط  و  فرهنگ  مانند  مفاهیمی  جدید  »دنیای 
زیست را وارد پارامترهای توسعه کرده و مفهوم جدیدی 
به نام توسعه پایدار تولید کرده است. ما هم باید تالش 
و  توسعه  با  مرتبط  مسائل  به  کمی  صرفا  نگاه  از  کنیم 

بگیریم.« فاصله  مردم  زندگی 
مستندسازی آثار تاریخی یک کار عظیم فرهنگی 

است
یعنی  کیفی  تحول  دوره  درک  اینکه  بیان  با  پارسی 
اینکه ما با مفاهیم جدیدی باید آشنا شویم اظهار کرد: 
باید  بلکه  نداریم  نیاز  به سرانه  نیست که دیگر  این طور 

نگاه کمی و کیفی را در کنار هم حفظ کنیم.
حفاظت  دنبال  به  باید  ما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سرمایه های گذشته باشیم، گفت: اگر در توسعه کّمی 
به  باید  دوره  این  در  بود،  »نوآوری«  اصلی  واژه  کلید 
جدید،  ساختمان  به  زیادی  نیاز  که  برسیم  مفهوم  این 
خیابان جدید و … نداریم بلکه باید آنچه داریم را حفظ 

کنیم. حراست  و 
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: نه تنها ساختمان 
خوب بلکه باید ساختمان های بد را هم حراست کرده 
و ایرادات آن را برطرف کنیم. نوآوری در عصر جدید به 

این شکل معنا دار است.
وی در پاسخ به این سؤال که »روش شناسی ما برای 
کرد:  خاطرنشان  چیست؟«  جدید  دنیای  در  توسعه 
برای حفاظت باید ابتدا بضاعتمان را بشناسیم. در عالم 

اینکه مستندسازی. یعنی  این موضوع  مرمت 
چیزهایی  چه  که  سؤال  این  به  پاسخ  گفت:  پارسی 
آغاز  باید  کنیم  حراست  باید  چیزهایی  چه  از  و  داریم 
هر پروژه شهری باشد. در چنین نگاهی وقتی مدیران 
باشند،  داشته  خوبی  شهر  می خواهند  قم  در  شهری 

نمی روند. جدید  ساخت وساز  دنبال  صرفًا 
می کند،  زندگی  ارزشمند  شهر  این  در  که  »مدیری 
در  بضاعت هایی  چه  ببیند  ابتدا  باید  کاری  هر  برای 
و  شهر  یک  های  بضاعت  شناخت  دارد.  وجود  شهر 
که  است  فرهنگی  عظیم  حرکت  یک  آن  مستندسازی 
قم«  تاریخی  »خانه های  کتاب  و  کرد  آغاز  را  آن  باید 

باشد.« آن  از  بخشی  می تواند 
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: تألیف کتاب تاریخی 
قم یک حرکت ارزشمند بر اساس مفاهیم پیشروی قرن 
بیست و یکم است. مستندسازی و کارهای توصیفی از 
آنچه که هست کاری بسیار با ارزش و مایه افتخار است.

لزوم خوانش جدید معماری قدیم

هم  دانشگاه  استاد  و  معمار  ایزدی،  سعید  محمد 
کتاب  تألیف  اینکه  به  اشاره  با  مراسم  جلسه  این  در 
در  ارزشمند  بسیار  کاری  قم«  تاریخی  »خانه های 
حراست از گذشته و هویت شهر قم است، اضافه کرد: 
در این کتاب آثاری مستند سازی شده که متأسفانه در 

هستیم. دادن شان  دست  از  حال 

وی با تأکید بر اینکه این گونه اقدامات نباید تنها در 
مستندسازی منحصر شود، تصریح کرد: مستندسازی 
از  که  آثاری  دوباره  خوانش  برای  باشد  بهانه ای  باید 
برای  از مردم گذشته  یاد گرفتن  و  مانده  به جا  گذشته 

بهتر. زندگی  ساختن 
»در جراید و رسانه ها بارها و بارها راجع واژه معماری 
تعریف  هم  کس  هیچ  اما  شنیده ایم  اسالمی  ایرانی 
فضای  در  کسی  هر  است.  نکرده  ارائه  آن  از  دقیقی 
می  قرار  کشور  قدیمی  شهرهای  در  تاریخی  خانه های 
گذشته  مردم  که  می کند  حس  را  موضوع  این  گیرد 
و  هوایی  و  آب  شرایط  با  سازگاری  زمین،  با  همزیستی 
معماری  در  خوبی  به  را  فرهنگی  ملزومات  با  سازگاری 
بوده اند.« موفق  بسیار  این عرصه  در  و  کرده  وارد  خود 
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
شهرسازی  و  معماری  در  تکامل  و  تداوم  مهم  واژه  دو 
از  داد:  ادامه  بگیرند  قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  امروزه 
ها  واژه  این  با  قرن  ابتدای  نوگرایی  دوران  تا  گذشته 

بودیم. عجین  بسیار 
وی افزود: معماری و شهرسازی گذشته در عین حال 
که در هر دوره تداوم داشته اما کامل هم میشده و این 
تدوام و تکامل جزوی از سنت شهرسازی است. یکباره 
ما در دوره معاصر با گسست عجیب و غریب از گذشته 
و  شدیم  منکر  را  خودمان  گذشته  اصال  شدیم.  رو  روبه 

دست به تولید سازه هایی بی کیفیت و بی هویت زدیم.
ایزدی گفت: این گسست از گذشته تنها در معماری 
بناهای مذهبی ما نبوده بلکه در تمام شئون شهرسازی 

و معماری ما اتفاق افتاده است.
فراموشی مفهوم محله در شهرسازی جدید

واحد  خانه  مفهوم  به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مفاهیم  این  داد:  ادامه  کنیم  توجه  محله  و  همسایگی 
جدید  های  نسل  است.  شده  فراموش  شدت  به  امروز 
اصال مفهوم زندگی در محله را ندیده و درک نکرده اند. 
هم  کنار  را  بلوک  چند  ما  امروز  شهرسازی  نظام  در 

می گذارند. محله  را  اسمش  و  می گذارند 
این استاد دانشگاه در رشته معماری و مرمت اضافه 
کرد: امروز باید پرسید مفهوم محله در نظام شهرسازی 
که  شهری  بلوک  نام  به  چیزی  دارد؟  نقشی  چه  ما 
خیابان ها  با  که  است  شهری  بافت  از  مجموعه ای 

نشانده ایم. محله  جای  به  را  می شود  محصور 
دهنده  تشکیل  عنصر  بدانیم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  شهری  بلوک  نه  است  محله  شهر  یک 
جریان  از  نشانی  و  بو  هیچ  شهری  جدید  های  بلوک 

ندارد. شهری  زیست 

ابتدا بدانیم یک محله چه ویژگی هایی دارد؟  »باید 
اگر بخواهیم در شهر قم یک محله جدیدی ایجاد کنیم 
تعریف  برای خودمان  را  مفهوم محله  ابتدا  میتوانیم  آیا 
ها  معاشرت  از  حاصل  که  نظیری  بی  ؟زیست  کنیم 
آداب تعامالت و مراسمات وجود داشت، امروز در غیاب 
بازخوانی  چطور  شهری  بلوک های  در  و  محله  مفهوم 

می شود؟«
زندگی می کنیم؟  امروز کجا  واقعًا  ادامه داد:  ایزدی 
مفهوم  با  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  آپارتمان هایی  آیا 
خانه منطبق است؟ به نظر من این آپارتمان ها در نهایت 
خانه  ویژگی های  و  هستند  مسکونی  ساختمان  خود 
خوانشی  و  برگردیم  قدیم  خانه های  به  باید  ندارد.  را 
دوباره داشته باشیم تا بدانیم آن کیفیت ها چگونه تولید 

می شد.
ثروت  صرفًا  ما  تاریخی  خانه های  کرد:  تأکید  وی 
کالبدی نیستند. ثروت های طبیعی و میراث ناملموسی 

نظر گرفت. در  باید  دارند،  اینها هم وجود  در  را که 
مستندسازی  از  دولتی  نهادهای  حمایت  عدم 

تاریخی بناهای 
تاریخی  »خانه های  کتاب  مؤلفان  از  بیات،  سوسن 
تاریخی  مراسم گفت: کتاب خانه های  این  در  قم« هم 
درس  از  که  است  تیمی  کار  یک  تالش  محصول  قم 
برداشت از بناهای تاریخی در رشته معماری آغاز شد. 
را  درس  این  دانش  شهاب  دانشگاه  در  که  زمانی  در 
داشتیم دانشجویان رشته معماری شروع به کار کردند 
این  گرفتیم  تصمیم  که  کردند  کار  عالقه  با  آن قدر  و 

کنیم. تبدیل  کتاب  یک  به  را  مجموعه 
باب  کتاب چند  این  پروسه چاپ  در  داد:  ادامه  وی 
از این خانه ها را از دست دادیم که بسیار غم انگیز بود.
در  که  هایی  چالش  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  بیات 
حوزه مطالعات معماری و شهرسازی در قم وجود دارد 
قمی  دانشجویان  است.  عقیم  مطالعات  که  است  این 
سمت  به  را  خود  پژوهشی  کارهای  موضوعات  چندان 
مسائل قم سوق نمی دهند و اگر هم کاری انجام میشود 

ندارد. همراه  به  دقیق  مستندسازی  و  رسانی  اطالع 
وی گفت: برای چاپ این کتاب مورد حمایت ارگان 
ها هم قرار نگرفتیم و چالش های زیادی در مسیر چاپ 

داشتیم.
نیلوفر زجاجی از دیگر مؤلفان این کتاب هم در این 
توانستیم  کتاب  این  انتشار  با  خوشحالم  گفت:  مراسم 
و  برداریم  قم  شهرمان  برای  کوچک  چند  هر  قدم  یک 
شود. ادامه دار  کار  این  مسئولین  حمایت  با  امیدواریم 

محمد امیدواریان، یکی دیگر از مؤلفان این کتاب با 
به  تکیه  کارها  این گونه  در  موفقیت  رمز  اینکه  به  اشاره 
ظرفیت های مردمی به جای ظرفیت های دولتی است، 
کرده ایم.  شناسایی  قم  در  خانه   ۱۰۰ حدود  گفت: 
همچنین می توانیم کتابی را تدوین کنیم که خانه های 
تخریب شده در دهه های گذشته را به مردم قم معرفی 

کند.  ►

رونمایی از کتاب »خانه های تاریخی قم« در غیاب متولیان دولتی

● شناسایی ۱۰۰ خانه ارزشمند تاریخی در قم   ● پنجاه وششمین محفل طنز قمپز 
برگزار شد

و  شیرازی  قمی،  شاعران  حضور  با  قمپز  طنز  محفل  پنجاه وششمین 
شد. برگزار  یزدی 

پنجاه وششمین محفل طنز قمپز با موضوع »بحران آب« با حضور عباس 
طنزپرداز  شاعران  قم،  هنری  حوزه  طنز  دفتر  مسئول  و  شاعر  احمدی 
کتابخانه های  اداره کل  در سالن غدیر  به شعر طنز  و عالقه مندان  قمی 

عمومی قم برگزار شد.
نیز می توان به حسن بختیاری  از جمله مسئوالن حاضر در این محفل 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم و سید احمد طباطبایی نژاد مدیرعامل 
رئیس  روزبهانی  محمدعلی  کرد.  اشاره  قم  شهرداری  فرهنگی  سازمان 
محفل  این  در  می  کرد،  شرکت  قمپز  در  پیش تر  که  نیز  قم  هنری  حوزه 

بود. غایب 
ماه های  در  قمپز  یک درمیان  برگزاری  سنت  به  هم  پنجاه وششم  قمپز 
اخیر وفادار ماند تا بعد از وقفه یک ماهه در تیرماه برگزار شود. به گفته 
نظیر  موضوعات  دیگر  بودن  مناقشه برانگیز  به دلیل  احمدی  عباس 
جراحی اقتصادی و …، موضوع این جلسه به بحران آب اختصاص یافت.
با موضوع  اردیبهشت ماه  در  پنجاه وپنجم  قمپز  در حالی  کرد:  تأکید  او 
موانع فرزندآوری و ازدواج برگزار شد که به نوعی باعث شد هم محفل طنز 
قمپز در خردادماه برگزار نشود، هم بیشتر کلیپ های شاعران طنزپرداز 

اجازه انتشار و پخش پیدا نکند!
طنز  محفل  دبیر  قیصری  عبدالرضا  پنجاه وششم،  قمپز  مهمان 
به  که  بود  فارس  استان  هنری  حوزه  طنز  دفتر  مسئول  و  »خندیشه« 
همراه سه شاعر شیرازی دیگر حمیدرضا موالیی، محمود برزین و پدرام 
اکبری از »شهر گل و بلبل« راهی »خاستگاه انقالب« شده بودند و در 

کردند. شعرخوانی  محفل  این 
از  هم  شاعری  مهمانان  محفل  این  در  قمی ها  که  است  حالی  در  این 
پرنیان،  و قناعت« داشتند و حجت االسالم مهدی  و قنوت  شهر »قنات 
حسن حاتمی و محمد جواد حلوایی سه شاعر یزدی بودند که به نیابت از 

به قمپز آمدند و شعرخوانی کردند. شاعران محفل »قندشکن« 
همچون  که  بود  شهرکردی  شاعر  تنها  نیز  وردنجانی  رفیعی  احمد 
و  بود  برنامه شده  این  راهی  از چهارمحال وبختیاری  برنامه های گذشته 

خواند. را  خود  شعر 
علی  موحدی،  فرهاد  حسینی،  محمد  سید  حجت االسالم  همچنین 
رحمانی نکو،  حسن  رضایی،  منصوره  علیان،  محمدحسین  بهاری، 
مصطفی فاطمی، کشاورز و حمید حکانلو نیز از شاعران قمی بودند که 
پشت تریبون قمپز رفتند و آثار خود را با موضوع بحران آب و موضوعات 
آزاد در قالب شعر و نثر طنز خواندند و با استقبال گرم مخاطبان سالن 

شدند. مواجه 
با وجود باال رفتن دوز محافظه کاری قمپز پنجاه وششم اما طنزپردازانی 
هم بودند که به سیاق سابق در اشعار خود به موضوعات روز نیز اشاره 
داشتند و مورد استقبال قرار گرفتند. منصوره رضایی و فرهاد موحدی دو 

شاعری بودند که اشعار طنز خود را با گویش قمی خواندند.
محمود برزین شاعر شیرازی، حسن حاتمی شاعر یزدی و فرهاد موحدی 
شاعر قمی از جمله شاعرانی بودند که اشعار طنز آنان بیشتر با استقبال 

مواجه شد.
از پوستر چهارمین جشنواره ملی طنر مکتوب »سوهان روح«  رونمایی 
آن  قبلی  دوره  سه  که  جشنواره ای  بود.  محفل  این  بخش های  دیگر  از 
در سال های ۹۱، ۹۳ و ۹۶ برگزار شد و حاال با پنج سال وقفه برای دوره 

فراخوان شد. اعالم  چهارم 
هنرمندان  از  کربالیی  محمد  توسط  علی«  »میرزا  طنز  نمایش  اجرای 
تئاتر و مسئول روابط عمومی شرکت آبفای قم با موضوع صرفه جویی آب 
و چند کلیپ انیمیشن طنز با موضوع بحران آب از دیگر بخش های این 

بود. محفل 
قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  کوتاه  سخنان  از  کلیپی  همچنین 
درباره پویش فرهنگی »۱۰ درصد کاهش، یک تابستان آرامش« پخش 

شد.
پنجاه وششمین محفل طنز قمپز با عکس یادگاری طنزپردازان شهرهای 

»خون و قیام«، »دیار عاشقان« و »دارالعباده« قاب گرفته شد.

انتقاد "مسئول دفتر طنز حوزه هنری قم" از کاهش 
سعه صدر مسئوالن؛

بیشتر کلیپ های »قمپز« اجازه 
انتشار نمی یابد

بیشتر  گفت:  مسئوالن،  سعه صدر  کاهش  از  انتقاد  با  احمدی  عباس 
انتشار در  کلیپ های شاعران طنزپرداز در محفل قبل طنز قمپز اجازه 
کامل،  ضبط  وجود  با  هم  قم  صداوسیمای  و  نکرد  پیدا  مجازی  فضای 

نکرد. پخش  را  برنامه 
دفتر طنز حوزه هنری  احمدی مسئول  عباس  بیست،  گزارش شهر  به 
جمعی  حضور  با  که  قمپز  طنز  محفل  پنجاه وششمین  ابتدای  در  قم 
به شعر طنز در سالن غدیر  و عالقه مندان  قم  و  یزد  و  از شاعران شیراز 
برگزاری  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  عمومی  کتابخانه های  اداره کل 
دیگر  بودن  مناقشه برانگیز  به دلیل  گفت:  آب،  موضوع  با  محفل  این 
بحران  به  جلسه  این  موضوع   ،… و  اقتصادی  جراحی  نظیر  موضوعات 

یافت. اختصاص  آب 
طنز  محفل  پنجاه وپنجمین  حالی  در  کرد:  تصریح  طنزپرداز  شاعر  این 
برگزار شد  ازدواج  و  فرزندآوری  موانع  با موضوع  اردیبهشت ماه  در  قمپز 
برگزار نشود،  باعث شد هم محفل طنز قمپز در خردادماه  نوعی  به  که 
هم بیشتر کلیپ های شاعران طنزپرداز اجازه انتشار و پخش پیدا نکند.
افزود: جالب است که صداوسیمای  مسئول دفتر طنز حوزه هنری قم 

مرکز قم هم کل جلسه قبل را ضبط کرد اما پخش نکرد.
تا  بیشتر شود  امیدواریم سعه صدر مسئوالن  احمدی خاطرنشان کرد: 

نشوی. قمپز دچار مشکل  کلیپ های  انتشار  برای 

خبـر

آگهی مزایده اتومبیل
 ۱۳۸۹ مدل   ۲۰۶ پژو   – بک  هاچ  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۵۲ س   ۳۱۲ شهربانی  شماره  به 

۱ ۳ ۹ ۸ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۷ ۸ ۸
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۳۹۸۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۷۸۸ با شماره بایگانی 
آرام ) محمد  ـ  ۹۸۰۲۹۸۸ له: خانم سمیرا جندقی و  و علیه: ورثه مرحوم رضا 
االجرای  الزم  موضوع  با  نیکو(  صفائی  فاطمه  و   – جندقی  سمیرا  و   – آرام  تقی 
تعداد ۵۰۰ عدد سکه طال تمام بهار آزادی – یک سفر حج تمتع به استناد سند 
صادر  دفترخانه   ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ سند:  تاریخ   ۳۴۷۹۱ سند:  شماره  ازدواج 
 ۲۰۶ پژو   – بک  هاچ  خودروی  دستگاه  یک   قم   ۵۵ ازدواج  دفترخانه  کننده: 
واقع  با مشخصات ذیل   ۱۶ ایران   ۵۲ ۳۱۲ س  به شماره شهربانی   ۱۳۸۹ مدل 
در قم پارکینگ لنگرود به آدرس متعلق به آقای مرحوم رضا آرام ) ورثه مذکور(  

رسد: می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت 
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

شاسی:  شماره   ۱۳۸۹ مدل   ۲۰۶ پژو   – بک  هاچ  خودروی   
۱۴۱۸۹۰۳۷۶۳۳ موتور:  شماره   -NAAP۰۳ED۶AJ۱۴۱۴۰۱
مشخصات بدنه: کف صندوق عقب خوردگی دارد – کمی رنگ کاپوت تغییر پیدا 

نموده – سپر جلو خوردگی و الستیکها ۵۰ درصد استهالک و به علت توقف زیاد 
به  و  کند  نمی  نمائی  خود  شفاف  صورت  به  آن  رنگ  خودرو  کل  بودن  کثیف  و 
علت خ ام گرفتگی تعیین و ثبوت رنگ بعد از شستشو مشخص گردد. بیمه نامه 

شخص ثالث در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ پایان یافته است. 
 ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
پنج  و  وپنجاه  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد  ) یک  ریال 

است. نموده  ارزیابی   ) تومان  میلیون 
چهارشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در   ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
انجام  اداره اجرای اسناد رسمی قم   - و امالک بخش یک قم  ثبت اسناد  اداره 

شود. می 
یک   ( ریال   ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
میلیون  پنج  و  وپنجاه  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد 
در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان( 
ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به 

بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
را  ۱۰ درصد  بایست  را دارد می  رقابت در مزایده  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم 
پرداخت نمائید ( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی 
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز 
از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز  به حساب خزانه  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت 
مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد 
تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به  تا تاریخ مزایده اعم  و غیره 
بستانکار  با  واریز غیرنقدی  بر  توافق  بود. در صورت  مزایده خواهد  برنده  عهده 
حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و 
دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است که فیش 

)۱۵۴۷۷ الف  )م  باشد.  مزایده  در  کننده  شرکت  بنام  بایست  می  واریزی 
گهی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تاریخ انتشار آ

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم



عمرانی  امور  هماهنگی  معاون       ◄
آب  شرکت  گفت:  قم  استانداری 
سایر  همکاری  با  قم  استان  منطقه ای 
نسبت  می بایست  مسئول  دستگاه های 
در  غیرمجاز  چاه های  کردن  پر  و  پلمب  به 

کنند. اقدام  قم  استان 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  پنجشنبه  عصر  معتمدی  ابراهیم  قم، 
حفاظت  شورای  جلسه  پنجمین  و  بیست 
جلسه  نهمین  و  قم  استان  آب  منابع  از 
اظهار  کم آبی  با  سازگاری  استانی  کمیته 
می بایست  پساب  از  استفاده  داشت: 
سازمان  و  باشد  قانونمند  و  ضوابط  طبق 

از  لیستی  باید  قم  استان  کشاورزی  جهاد 
به  را  پساب  از  استفاده  به  مجاز  چاه های 

کند. ارسال  منطقه ای  آب 
صورت  به  که  افرادی  داشت:  ابراز  وی 
می کنند  استفاده  پساب  از  قانونی  غیر 
آنها  با  و  شده  شناسایی  می بایست 

گیرد. صورت  الزم  قانونی  برخورد 
مصرف  در  جویی  صرفه  افزود:  وی 
انرژی در استان قم ضرورت دارد و در این 
راستا شرکت توزیع برق استان با همکاری 
منصوبات  تغییر  با  قم  کشاورزی  جهاد 
طرف  از  صادره  مجوزهای  طبق  چاه ها 
برق  صرفه جویی  به  نسبت  منطقه ای،  آب 

کنند. اقدام  کشاورزی  بخش  در 
مسئول  دستگاه های  داد:  ادامه  وی 
اعتبار  تأمین  با  هستند  موظف  نیز 
منظور  به  کشاورزان  تشویق  ضمن  الزم، 
برای  هوشمند،  کنتورهای  از  استفاده 
آینده  مالی  سال  پایان  تا  منصوبات  تغییر 

دهند. انجام  را  الزم  اقدامات 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
آب  شرکت  داد:  ادامه  قم  استانداری 
سایر  همکاری  با  قم  استان  منطقه ای 
نسبت  می بایست  مسئول  دستگاه های 
در  غیرمجاز  چاه های  کردن  پر  و  پلمب  به 

► کنند.     اقدام  قم  استان 

شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل       ◄
 ۶۴۷ پرداخت  و  جذب  از  قم  استانداری 
سفر  مصوب  اعتبارات  از  تومان  میلیارد 
رئیس جمهور به قم به دستگاه های اجرایی 

داد. خبر  استان 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، 
ابراهیم ملکی صبح پنجشنبه در گفت وگو با 
خبرنگاران با اشاره به سفر ریاست جمهوری 
در  گفت:  قم  استان  به  دولت  هیئت  و 
جمهور  رئیس  گذشته  سال  سفر  راستای 

اول  معاون  سوی  از  مصوبه   ۱۴۲ قم،  به 
رئیس جمهور ابالغ و دبیرخانه ای به منظور 

شد. تشکیل  مصوبات  تحقق  و  پیگیری 
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
تعداد  این  داشت:  ابراز  قم  استانداری 
اجرایی  دستگاه   ۲۷ به  مربوط  مصوبات 
تحقق  راستای  در  که  می باشد  قم  استان 
استاندار،  حضور  با  مختلفی  جلسات  آنان 
معاون امور عمرانی و سایر دستگاه ها برگزار 

است. شده 

اجرای  چگونگی  خصوص  در  ملکی 
ابراز  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات 
مورد   ۱۲ مصوبه،   ۱۴۲ تعداد  از  داشت: 
 ۴۴ انجام،  دست  در  مورد   ۶۳ انجام شده، 
مورد   ۲۰ و  بوده  پیگیری  دست  در  مورد 

است. انجام نشده 
که  مصوبه ای   ۲۰ این  کرد:  ابراز  وی 
فرآیند  کردن  طی  نیازمند  نشده؛  اجرایی 
کشور  برنامه وبودجه  سازمان  در  تصویب  و 
است که پس از آن برای این مصوبات اعتبار 

می شود. تعریف 
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
استانداری قم افزود: ۲,۲۴۱ میلیارد تومان 
تصویب  مصوبات  این  اجرای  برای  اعتبار 
تومان  میلیارد   ۶۴۷ تاکنون  که  است  شده 
مربوطه  دستگاه های  حساب  به  و  جذب 

است. شده  واریز 
وی گفت: ۱۳ هزار و ۵۹ میلیارد تومان 
قم  به  جمهور  رئیس  سفر  در  تسهیالت  نیز 

در نظر گرفته شده است.     ►

قم  استان  دامپزشکی  سرپرست       ◄
اظهار کرد: اعتبارات مصوب سفر ریاست 
 جمهوری در حوزه دام پزشکی ده میلیارد 
تخصیص  آن  اعتبار  تمام  و  بوده  ریال 

است. شده  داده 
خود  اخیر  سفر  در  جمهور  رئیس 
های  حوزه  در  مصوبه   ۱۴۸ استان،  به 
اجرای  که  کرد  تعیین  قم  برای  مختلف 
بالندگی  در  مهمی  نقش  تواند  می  آنها 
اقتصادی،  های  حوزه  در  قم  استان 
داشته  فرهنگی  آموزشی،  اجتماعی، 

. شد با
کیفیت  و  سالمت  اهمیت  به  توجه  با 
محصوالت دامی در راستای حفظ سالمت 
عنوان  به  قم  استان  در  ویژه  به  انسان 
در  مصوبات  این  از  یکی  خیز  دام  استان 
مرکزی  آزمایشگاه  تجهیز  و  تکمیل  حوزه 
بوده  استان  دامی  های  بیماری  تشخیص 

که باید دید تا چه میزان اعتبارات مصوب 
ای  مرحله  چه  در  پروژه  و  یافته  تخصیص 

دارد. قرار  برداری  بهره  از 
سرپرست  مهر  توحیدی  حسن  دکتر 
با  گفتگو  در  قم  استان  دامپزشکی 
که  این  به  اشاره  با  ایسنا  خبرنگار 
استان  دامپزشکی  مرکزی  آزمایشگاه 
رهبری  معظم  مقام  سفر  مصوبات  جزء 

 91 سال  از  آن  احداث  عملیات  که  بوده 
آغاز و در سال 94 به بهره برداری رسیده 
دارای  آزمایشگاه  این  کرد:  بیان  است، 
سرولوژی  آزمایشات  مختلف  های  بخش 
دام و طیور، االیزا، آزمایشات شیمی مواد 
آزمایشات میکروبی مواد غذایی،  غذایی، 
های  نمونه  میکروبی،  و  انگلی  آزمایشات 
)آزمایش   PCR آزمایشات   و  مرضی 

باشد. می   ) مولکولی 
 سرپرست دامپزشکی استان قم یادآور 
آزمایشگاه  بعنوان  مذکور  آزمایشگاه  شد: 
آزمایشات  نتایج  و  شده  تلقی  حاکمیتی 
آن مالک عمل قضاوت در تشخیص های 
 ، بروسلوز  بیماری  قبیل  از  حاکمیتی 
آزمایشات  پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوانزای 
خام  های  فرآورده  صادرات  و  ترخیص 
تشخیص  و  شیر  کیفی  کنترل  دامی، 
و  آبزیان  و  و طیور  دام  بیماری های  انواع 

زنبور عسل و قضاوت در خصوص مصرف 
بخش  عمل  مالک  توقیفی  های  فرآورده 

باشد. می  فنی  های 
آزمایشگاه  داد:  ادامه  مهر  توحیدی 
ممیزی  و  نظارت  وظیفه  همچنین  مرکزی 
خصوصی  بخش  های  آزمایشگاه  از 
هر  و  دارد  عهده  بر  نیز  را  دامپزشکی 
بخش  های  آزمایشگاه  یکبار  ماه   6
در  و  نموده  ممیزی  را  استان  خصوصی 
آزمایشگاه  به  فعالیت  اجازه  تأیید  صورت 
های  آزمایشگاه  باالخص  فوق  های 

دهد. می  را  دامپزشکی  همکار 
اظهار  قم  استان  دامپزشکی  سرپرست 
ریاست  سفر  مصوب  اعتبارات  کرد: 
 جمهوری در حوزه دام پزشکی ده میلیارد 
تخصیص  آن  اعتبار  تمام  و  بوده  ریال 

است. شده  داده 
توحیدی مهر ادامه داد: مصوبات سفر 

دامپزشکی  حوزه  در  جمهوری  ریاست 
مرکزی  آزمایشگاه  تکمیل  زمینه  در  صرفا 
است. بوده  استان  دامپزشکی  کل  اداره 

با  قم  استان  دامپزشکی  سرپرست 
مرکزی  آزمایشگاه  بودن  فعال  به  اشاره 
سفر  از  قبل  دامی  های  بیماری  تشخیص 
آزمایشگاه  کرد:  عنوان  جمهوری  ریاست 
فعالیت  حال  در  بودجه  اختصاص  از  قبل 
آزمایشگاه  پروژه  از  قسمتی  ولی  بوده 
آزمایشگاه  اداری  های  قسمت  شامل  که 
تکمیل  اعتبارات  کمبود  بعلت  باشد  می 
با  و  بود  پروژه   %10 حدودا  که  بود  نشده 
محترم  ریاست  سفر  اعتبارات  تخصیص 
اداری در  150متر مربع فضای  جمهوری 
قالب یک طبقه بخش اداری مد نظر قرار 
به  با توجه  پروژه  گرفت و عملیات احداث 
آغاز  زودی  به  ناظر  مهندس  های  بازدید 

► خواهد شد.     
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس     ◄
نیوجرسی،  ۵۰ قطعه  استقرار  با  سلفچگان قم گفت: 
عدد  دهها  نصب  لرزاننده(،  شیار  رامبل)  اجرای 
تسطیح  و  راه های دسترسی  تجمیع  ترافیکی،  تابلوی 
آستان  محدوده  خیز  حادثه  نقطه  راه،  شانه  افتادگی 
 - راهجرد  محور  در  واقع  جعفر  امامزاده  مقدس 

شد. مرتفع  سلفچگان، 
و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  قنبری  حامد  قم،  استان  جاده ای  ونقل  حمل 
چشمگیر  حجم  به  توجه  با  کرد:  تصریح  گفتگویی 
که  سلفچگان،   - راهجرد  بزرگراه  ترکیبی  ترافیک 
اجرای  است،  کشور  مهم  و  ترانزیتی  محورهای  از 
کاهش  منظور  به  امانی،  پیمانی-  از  اعم  طرح هایی 
اولویت  در  همیشه  آن،  ایمنی  ارتقای  و  حوادث 

است. بوده  متبوع  کل  اداره  اقدامات 
درقالب  که  اقداماتی  مهمترین  از  افزود:  وی 
سلفچگان  راهجرد-  محور  درسطح  امانی  طرح های 
شناسایی،  گیرد،  می  صورت  مستمر  صورت  به 

است. خیز  حادثه  نقاط  رفع  و  بررسی 
جعفر  امامزاده  مقدس  آستان  محدوده  قنبری 
نقاط  خیزترین  حادثه  از  را  سلفچگان  راهجرد-  محور 
دلیل  به  داد:  توضیح  و  دانست  بزرگراه  این  در  واقع 
اختالف  و  محور  درقوس  مقدس  آستان  گرفتن  قرار 
ارتفاع ۵ متری آن با سطح راه، و همچنین رمپ های 

این  محدوده  سازی  ایمن  طرح  ناایمن،  دسترسی 
گرفت. قرار  کار  دستور  در  آستان 

عنوان  متر   ۳۰۰ را  طرح  اجرایی  مسیر  طول  وی 
متری،   ۶ مفصلی  نیوجرسی  قطعه   ۵۰ گفت:  و  کرد 
به موازات راه با بنای امامزاده در محل نصب شده که 
تعبیه  مفصل  وسیله  به  نیوجرسی ها  اتصال  دلیل  به 
عکس  خودرو،  برخورد  و  انحراف  درصورت  شده، 
العمل واحدی داشته و تا حد چشمگیری از سقوط و 

نمایند. می  جلوگیری  نقلیه  سائط 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  دیگر  از  وی 
اجرای  به  مقدس،  آستان  محدوده  سازی  ایمن 
ردیف  پنج  افزود:  و  کرد  اشاره  لرزاننده  شیارهای 
عرض  در  متر   ۴۵ مساحت  به  رامبل(  لرزاننده)  شیار 
به  که  هشداری  نقش  دلیل  به  که  شده  اجرا  راه 
راننده منتقل می شود  به  تولید صدا  و  صورت لرزش 
جوانب  رعایت  و  خودرو  سرعت  کاهش  در  تواند  می 

شود. واقع  موثر  راننده  توسط  ایمنی 
قنبری نصب دهها عدد انواع تابلوهای هشداری- 
اقدامات  دیگر  از  را  پروژه  اجرای  محل  در  اطالعاتی 
جمله  از  کرد:  تصریح  و  دانست  متبئوع  اداره 
محدوده  سازی  ایمن  منظور  به  که  ضروری  اقدامات 
و  ورودی  رمپ های  ساماندهی  گرفته،  صورت  آستان 
برخوردار  نامناسب  وضعیتی  از  که  است  آن  خروجی 
موجب  ایمنی  فاقد  دسترسی  راه های  تعدد  با  و  بود 

بود. شده  بسیاری  حوادث  وقوع 
وشانه  حریم  پاکسازی  و  تسطیح  به  درادامه  وی 
جهت  افزود:  و  کرد  اشاره  آستانه  محدوده  در  راه 
ایمنی  اداره  مشارکت  با  که  امانی  پروژه  این  اجرای 
نفر   ۲۳ گرفت،  صورت  متبوع  کل  اداره  حریم  و  راه 
انواع  دستگاه   ۱۰ از  گیری  بهره  با  اجرایی  عوامل  از 

به  راهداری،  سنگین  نیمه  سنگین،  آالت  ماشین 
پرداختند. وظیفه  انجام  به  وقت  تمام  صورت 

طرح های  اجرای  در  بار  نخستین  برای  گفت:  وی 
قابلیت  با  زن  پرچم  ربات  از  متبوع   اداره  امانی 
زن(  چشمک  چراغ  نوری)  پیام های هشداری  انتقال 

► شد.     استفاده 

رئیس اداره راهداری سلفچگان:

معاون دفتر تبلیغات اسالمی قم:● طرح رفع نقطه حادثه خیز محور راهجرد - سلفچگان در قم اجرا شد  ●
۹ هزار مبلغ در ماه محرم به 
نقاط مختلف کشور اعزام می 

شوند

تبلیغات  دفتر  اینکه  بیان  با  اسالمی  تبلیغات  دفتر  فرهنگی  معاون 
دریافت  و  مبلغان  ثبت نام  به  شروع  محرم  موسم  از  قبل  مدتی  از 
گفت:  است  کرده  مبلغ  اعزام  برای  مختلف  نهادهای  از  درخواست 
این  ما  بینی  پیش  و  شده  صادر  مبلغ  اعزام  حکم  هزار  سه  تاکنون 

شوند. اعزام  تبلیغات  دفتر  طرف  از  َتن  هزار   ۹ حدود  که  است 
با  گفت وگو  در  آزاد  روستا  سعید  حجت االسالم  »گویه«،  گزارش  به 
نیز  بقیه  و  قم  از  َتن  هزار   ۶ حدود  تعداد  این  از  افزود:  خبرنگاران 
خراسان  اصفهان،  استان های  در  تبلیغات  دفتر  شعبه های  سایر  از 

هستند. بلوچستان  و  سیستان  و  تهران  خوزستان،  رضوی، 
ماه  تبلیغ  به  اعزام  برای  متقاضی  طلبه های  همه  داشت:  بیان  وی 
گزارش  و  گذاری  سیاست  نویسی،  نام  واحد،  سامانه  یک  در  محرم، 

می شوند. دهی 
وی افزود: از این مجموعه حدود سه هزار َتن که بومی هستند نیز در 
قالب گروه های جهادی تبلیغی در شهرستان های محل سکونت خود 

اقدام به تبلیغ می کنند.
یا   ۶ در  تبلیغی  گروه های  که  نکته  این  ذکر  با  تبلیغات  دفتر  معاون 
هفت مناسبت سال به تبلیغ اعزام می شوند یادآور شد: ۳۰۰ َتن هم 
که از استادان سطوح خارج حوزه هستند، تحت عنوان مبلغان نخبه 
سطح  در  مبلغان  این  درصد   ۳۰ حدود  قبل  سال  که  می شوند  اعزام 
یک و تقریبا همین تعداد نیز در سطح سه و بقیه هم در سایر پایه های 

بودند. تحصیلی 
تهیه سه »ره  به  اشاره  با  از سخنان خود  آزاد در بخش دیگری  روستا 
این  داشت:  بیان  صفحه   ۱۳۶ در  محرم  ماه  مبلغان  برای  توشعه« 
ترویج  مانند  جدید  مباحث  با  متعدد  مقاله های  حاوی  ره توشه ها 
فرهنگ جهاد و شهادت، جلوه های تدبیر امام حسین )ع( در عاشورا، 
راهبردهای امام سجاد در هدایت مردم و احیای اسالم ناب محمدی 
است. شده  تهیه  حوزوی  استادان  و  نویسندگان  توسط  که  می باشد، 
وی با اشاره به ره توشه ویژه موضوع های خانواده گفت: این ره توشه 
جایگاه  مانند  مقوله هایی  در  مبلغ  بانوان  توسط  عمده  طور  به 
همچنین  و  حجاب  آموزشی  روش های  عاشورا،  در  زنان  اجتماعی 

می گیرد. قرار  بحث  مورد  فرزندان  تربیت  در  محبت  نقش 
بین  مشترک  و  مرزی  مناطق  ویژه  توشعه  ره  به  اشاره  با  آزاد  روستا 
در  تبلیغ  بایسته های  شامل  توشه  ره  این  گفت:  سنت  اهل  و  شیعه 
این  در  بار  نخستین  برای  که  مبلغانی  برای  که  است  مشترک  مناطق 

است. الزم  بسیار  می کنند،  پیدا  حضور  مناطق 
www.ش پایگاه  در  رایگان  صورت  به  توشعه  ره  این  افزود:  وی 

balagh.ir و کانال های مرتبط در شبکه های اجتماعی بارگذاری شده 
کشورهای  زبانان  فارسی  حتی  و  کشور  سراسر  مبلغان  اختیار  در  و 

شد. خواهد  مبلغان  تقدیم  نیز  چاپی  نسخه های  و  دارد  قرار  دیگر 
ویژه  نشست هایی  سلسله  برگزاری  همچنین  تبلیغات  دفتر  معاون 
مبلغان اعزامی را مورد توجه قرار داد و گفت: این نشست ها از اول تا 
تا ۱۳ در سالن همایش های غدیر دفتر  پنجم مردادماه از ساعت ۱۰ 

شود. می  برگزار  تبلیغات 
۱۵۰ مبلغ در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می کنند

تبلیغات  دفتر  عمومی  تبلیغ  گروه های  و  مبلغان  اعزام  اداره  رئیس 
و  کودک  محوریت  با  مبلغ   ۱۵۰ فعالیت  به  اشاره  با  نیز  اسالمی 
پنج  که  مبلغ  تعداد  این  فعالیت  گفت:  تبلیغی  گروه   ۱۵ در  نوجوان 
پایان  تا  و  شده  آغاز  تیرماه  نیمه  از  می دهند  پوشش  را  قم  بوستان 

می یابد. ادامه  نیز  مردادماه 
کلیه  مبلغان،  این  بر  عالوه  گفت:  زاد  کریم  مهدی  حجت االسالم 
نیز  می کنند،  فعالیت  )س(  معصومه  حضرت  حرم  در  که  مبلغانی 

کردند. دریافت  تبلیغات  دفتر  از  را  خود  حکم 
وی همچنین با اشاره به آسیب شناسی های انجام شده از فعالیت های 
ماه  ایام  تبلیغی  موضوع های  انتخاب  همچنین  و  تبلیغی  مختلف 
حسین  امام  سیره  در  تدبر  گفت:  آسیب شناسی  این  اساس  بر  محرم 
مولفه های  جامعه،  و  خانواده  در  ایثار  جایگاه  مومنانه،  زیست  )ع(، 
مولفه های  تبیین،  جهاد  مولفه های  به  توجه  با  اسالمی  نظام  اقتدار 
مهدویت  با  مرتبط  مباحث  و  مواسات  همدلی،  امید،  روحیه  تقویت 

است. موضوع ها  این  از  بخشی 
و  مسجد  روستا،  اهالی  خالقیت های  از  بهره گیری  کرد:  بیان  وی 
و  عفیفانه  زندگی  مولفه های  همچنین  و  تبلیغ  محل  مذهبی  هیات 
تبلیغی  موضوع های  دیگر  از  نیز  حجاب  و  عفاف  با  مرتبط  بحث های 

می شود. محسوب  محرم  ماه 

خبـر

معاون استاندار قم تاکید کرد؛

● پلمب و پر کردن چاه های غیرمجاز در استان قم    ●

مدیرکل امور شهری استانداری قم مطرح کرد؛

● جذب ۶۴۷ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور به قم    ●

● مصوبه آزمایشگاه مرکزی تشخیص بیماری های دامی استان به کجا رسید؟    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
له  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۰ج/۳۰۹  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۲
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ، نیا  محسنی  حسن  علیه  قاسم  بابک 
نیم  ۱۵۳/۵۵۰/۹۵۸ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۳/۰۹۲/۸۱۹/۱۷۴ریال 
سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۱۴۳۳ از  فرعی   ۱۰ ثبتی  پالک  از  ایشان  االرث 
به  بازگشت  احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده 
شعبه  ان   ۱۴۰۱/۱/۲۷ مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۰۶۵۹۳۹۰ شماره  ابالغیه 
ثبتی  بخش  اصلی   ۱۱۴۳۳ از  فرعی   ۱۰ ثبتی  پالک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم 
محسنی  حسن  اقای  طرفیت  به  قاسم  بابک  اقای  دعوی  موضوع   ، قم  یک 
مقام  دستور  از  اگاهی  و  پرونده  مطالعه   ، محترم  شعبه  به  مراجعه  ضمن   ، نیا 
بررسی  و  از وضعیت موجود  بازدید  و  به محل  و متعاقبا مراجعه  محترم قضایی 
مدارک ابرازی ، گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: ۱( موضوع 
 )۲ قم  یک  ثبتی  بخش  اصلی   ۱۱۴۳۳ از  فرعی   ۱۰ ثبتی  پالک  کارشناسی: 
بخش  اصلی   ۱۱۴۳۳ از  فرعی   ۱۰ ثبتی  پالک  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات 
جوب  راه  سه  به  نرسیده   ، ممتاز  کوچه   ، صفائیه   ، قم  ادرس  به  قم  یک  ثبتی 
مندرج  اربعه  حدود  با  مترمربع   ۱۴۱/۵ عرصه  مساحت  با   ۱۶۶ پالک  شور 

 ۹۹ ۳۱۹۵۶۳ سری ب  به شماره  برگ  به سند تک  )مستند  برگ  در سند تک 
اعیانی   : اعیانی  مشخصات   -۳ چهارصد(  و  هزار  یک  ماه  خرداد   ۲۳ مورخ 
زیرزمین  در دو طبقه  باب ساختمان  احداث شده در پالک مذکور شامل یک 
شامل  ساز  قدیمی  مسکونی  واحد  باب  یک  همکف  طبقه  باشد.  می  همکف  و 
با  بوده  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه   ، خواب  اتاق   ، سالن 
می  کاری  سفید  ها  دیواره  پوشش  و  موزاییک  ان  کف  پوشش  که  توضیح  این 
اندرونی بوده که در  اتاق  باشد و طبقه زیرزمین یک واحد قدیمی شامل چند 
حال حاضر بال استفاده و به شکل متروکه می باشد. دارای یک انشعاب اب ، 
یک انشعاب برق و یک انشعاب گاز می باشد. در حال حاضر در طبقه همکف 
با  ارزیابی پالک صدراالشاره  ۴( نظریه کارشناسی:  خود مالک سکونت دارد. 
، نوع کاربری ، دسترسی  در نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور 
ثبتی  بدون در نظر گرفتن سوابق   ، بازار مسکن  و وضعیت  و کلیه متعلقات  ها 
تعیین  ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و 
اینکه میزان سهم محکوم علیه دو سهم  به  با توجه  پیشنهاد می گردد. تذکر : 
از یازده سهم پس از کسر ثمن عرصه و اعیان می باشد لذا قدرالسهم محکوم 
میلیارد  دو  ۲/۷۰۴/۵۴۵/۴۵۴ریال  مبلغ  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  علیه 
و  پنجاه  و  چهارصد  و  هزار  پنج  و  چهل  و  پانصد  و  میلیون  چهار  و  هفتصد  و 

 ۱۴۰۱/۵/۲۶ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  ریال  چهار 
ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  گردد.  واگذار می 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

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

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کالسه 0001765/نیابت

مدل   ۲۰۰۸AT پژو   – بک  هاچ  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۴۴ ب   ۷۵۳ شهربانی  شماره  به   ۱۳۹۶

۱ ۳ ۹ ۸ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۷ ۸ ۸
شماره  با   ۱۳۹۸۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۷۸۸ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
ـ  رضا  مرحوم  ورثه  علیه:  و  و   جندقی  سمیرا  خانم  له:   ۹۸۰۲۹۸۸ بایگانی 
موضوع  با  نیکو(  صفائی  فاطمه  و   – جندقی  سمیرا  و   – آرام  تقی  محمد   ( آرام 
۵۰۰ عدد سکه طال تمام بهار آزادی – یک سفر حج تمتع  الزم االجرای تعداد 
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ سند:  تاریخ   ۳۴۷۹۱ سند:  شماره  ازدواج  سند  استناد  به 
هاچ  خودروی  دستگاه  یک   قم   ۵۵ ازدواج  دفترخانه  کننده:  صادر  دفترخانه 
با   ۱۶ ایران   ۴۴ ۷۵۳ ب  ۱۳۹۶ به شماره شهربانی  ۲۰۰۸AT مدل  – پژو  بک 
مرحوم  آقای  به  متعلق  بهران(  لنگرود)  پارکینگ  قم  در  واقع  ذیل  مشخصات 
می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  مذکور(   ورثه   ( آرام  رضا 

رسد:
بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: مشخصات فنی خودرو 

شاسی:  شماره   ۱۳۹۶ مدل   ۲۰۰۸AT پژو  بک-  هاچ  خودروی   
۱۰FJCE۲۳۳۴۶۹۸ موتور:  شماره   -NAAG۱C۲۳۸HD۰۰۲۳۴۲
و  بوده  سوییچ  فاقد  و  بسته  خودرو  درب  اینکه  به  توجه  با  بدنه:  مشخصات 

نقصی  الستیکها  و  رنگ  و  ظاهر  نظر  از  باشد  می  متوقف  خاموش  صورت  به 
از  نیز  خودرو  باطری  زیاد  توقف  واسطه  به  احتماال  و  شود  نمی  مشاهده 
تاریخ  در  ثالث  شخص  نامه  بیمه  داشته  خوردگی  پالک  گردیده  تخلیه  کارکرد 
درصد   ۷۰ جلو  و  عقب  ها  الستیک  درصد  است.  یافته  پایان   ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

باشد. می 
به  را  مذکور  خودروی  شیرزادی  آقای  جناب  دادگستری  رسمی  کارشناس 
معادل  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  هشت   ( ریال   ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 

است. نموده  (ارزیابی  تومان  میلیون  ده  هشتصدو 
چهارشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در   ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام 

شود. می 
 ( ریال   ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
) تومان  میلیون  ده  هشتصدو  معادل  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  هشت 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره 

بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
درصد   ۱۰ بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده 
مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و   ) نمائید  پرداخت  را 
ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی 
به شماره حساب  ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت 
را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای 
به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن  در  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط 
معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز 
اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی 
خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم 
باشد.  مزایده  در  کننده  شرکت  بنام  بایست  می  واریزی  فیش  که  است  ذکر  به 

)۱۵۴۷۸ الف  )م 
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گهی:  انتشار آ تاریخ 

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

صادره   ۹۲/۶/۲۵ مورخ   ۹۲۱۰۴۲۰۲۵۱۶۰۰۰۰۹ شماره  اجراییه  موجب  به 
سید  اقای  علیه  محکوم  ری  شهر  )جزایی(  عمومی  دادگاه   ۱۰۲ شعبه  از 
پرداخت  به  است  محکوم  علیرضا  سید  فرزند  مفر  دوست  بستان   حمیدرضا 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه چک به شماره های ۱۴۴۱۸۲ و ۱۴۴۱۸۱ 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال هزینه دادرسی و مبلغ سی 
و دو میلیون  ریال بابت خسارت ناشی از تاخیر پرداخت و افزایش تورم تا زمان 
عشر  نیم  پرداخت  و  طهوری  عباس  سید  اقای  له  محکوم  حق  در  حکم  صدور 
دولتی مبلغ دو میلیون ریال در حق صندوق دولت که جهت استیفای دین یک 
متعلق  ۸۹۹ص۱۷ایران۱۶  انتظامی  شماره  به  پراید  سواری  خودروی  دستگاه 
اجرای احکام کیفری  از شعبه سوم  واصله  نیابت  و طی  توقیف  به محکوم علیه 
 ۱۴۰۰۹۱۹۹۰۰۴۲۱۸۳۰۳۴ شماره  به  ری  شهر  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
فروش  و  مزایده  و  کارشناسی  به  نسبت  گردیده  مقرر   ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مورخ 
رسمی  کارشناسان  نفره  سه  هیئت  علیهذا  گردد  اقدام  مذبور  خودروی 
دادگستری خودرو مذکور را به شرح ذیل توصیف و ارزیابی نموده است : الف( 

تیپ:  پراید   : سیستم  سواری   : نوع   : اسناد  براساس  نقلیه  وسیله  مشخصات 
۱۳۱ مدل : ۱۳۹۰ شماره انتظامی : ۸۹۹ص۱۷ ایران ۱۶ رنگ: نوک مدادی 
ب(وضعیت   ۷۸۱۶۵۰۰۷۹۹۹IR شاسی:  شماره   ۷۳۰۵۸۴  : موتور  شماره 
پارکینگ  در  فوق  نقلیه  وسیله  از  خواهان  همراه  به  که  بازدیدی  برابر  بازدید: 
متوقف  پارکینگ  ان  در   ۱۳۹۶ سال  از  نظر  مورد  خودرو  امد  عمل  به  اسالمی 
با  ظاهری  نظر  از  گرفت  قرار  بازدید  مورد  خاموش  موتور  صورت  به  لذا  بوده 
دچار  کمی  بدنه  مشکی  رنگ  افتاب  زیر  در  طوالنی  مدت  گرفتن  قرار  به  توجه 
افتاب سوختگی شده ، سپر جلو شکسته و سپر عقب هم بر اثر ضربه تو رفتگی 
دارد ، گلگیر های جلو خوردگی مختصر دارد ، طلق چراغ های جلو مات شده 
و نیاز به تعویض دارند ، اینه بیرونی چپ شکسته ، موتور نیاز به سرویس کاری 
داشته ، الستیک ها فرسوده و از بین رفته ، جلو داشبورد و تو دوزی صندلی ها 
سالم بوده و همچنین خودرو فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث می باشد. پ(
نتیجه و اظهار نظر نهایی: با عنایت به وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه فوق 
و همچنین با در نظر گرفتن مدل و میزان کارکرد ان ، ارزش پایه روز خودرو فوق 

هفتاد  معادل  ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  کارشناسان  نفره  سه  هیئت  بوسیله 
و سه میلیون تومان تعیین و مقرر گردیده خودروی فوق الذکر در روز سه شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به نشانی : قم – خیابان ساحلی 
زیرزمین  طبقه   – حقوقی  های  دادگاه  ساختمان  قم  شهرستان  دادگستری   –
دفتر رسیدگی به امور زندانیان – واحد مزایده دادسرا ، از طریق مزایده حضور 
و  شروع  شده  تعیین  کارشناس  توسط  که  قیمتی  از  مزایده   ، برسد  فروش  به 
نقدا  را  ان  درصد  ده  و  فروخته  نماید  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  شخصی  به 
پس  ماه  یک  ظرف  حداکثر  بایستی  را  الباقی  و  اخذ  برنده  از  المجلس  فی  و 
سند  اصل  یا  سپرده  قبض  و  تودیع  دادگستری  صندوق  به  مزایده  برگزاری  از 
پس  دریافتی  درصد  ده  مبلغ  کل  صورت  این  غیر  در  نماید  تسلیم  انرا  واریزی 
و مزایده مطابق مقررات تجدید  نفع دولت ضبط  به  از کسر هزینه های مزایده 
با  مزایده  موعد  از  قبل  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  طالبین  ضمن  گردد  می 

نمایند. بازدید  خودرو  از  اجرا  هماهنگی 
– بنیامین محمدی  دادیار ناظر زندان دادسرای قم 

جمهوری  ارتش  شهید   ۵۶۵ یادواره  سومین    ◄
ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حضور  با  قم  در  اسالمی 

شد. برگزار  قم  در 
ارتش  شهید   ۵۶۵ یادواره  سومین  ایرنا،  گزارش   به 
حضور  با  چهارشنبه  شامگاه  قم  در  اسالمی  جمهوری 
زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری  کیومرث  سرتیپ  امیر 

شد. برگزار  قم  در  ارتش 
مدیر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی در بخشی از این یادواره 
طی سخنانی بیان کرد: خط سرخ شهادت مسیری بود 
که امام راحل برای تمام مردم ترسیم کرد، مسیری که 

در آن ذلت پذیری جایی ندارد.
شهدای  اینکه  بیان  با  صادق نیا  محسن  سرهنگ 
صدر  شهدای  با  تعبیری  به  مقدس  دفاع  گرانقدر 
خانواده  با  دیدار  داد:  ادامه  کنند،  می  برابری  اسالم 
در  قم  ارتش  شهدای  زندگینامه  چاپ  و  تدوین  شهدا، 
نیروهای  عهدی  هم  برگزاری   ،۱۱۰ لشکر  کتاب  قالب 
آثار  اهدای  قم،  شهدای  گلزار  در  ارتش  الورود  جدید 
قم  مقدس  دفاع  موزه  به  ارتش  زمینی  نیروی  هنری 
انجام  نظامی،  سنگین  ادوات  به  موزه  این  تجهیز  و 
استان  شهدای  زندگینامه  انعکاس  و  محیطی  تبلیغات 
از  بخشی  شنیداری  و  دیداری  مختلف  رسانه های  در 
اقدامات ارتش جمهوری اسالمی در قالب برگزاری این 

است. بوده  یادواره 
در  نیز  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  دومین  دبیر 
گفت:  قم  در  ارتش  شهدای  یادواره  سومین  از  بخشی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در قم ۵۶۵ شهید تقدیم 

است. کرده  اسالمی  انقالب 
علی اکبر خوش گفتار اهمیت امنیت همه جانبه را 
مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: در کنار حفظ و توان 
امنیت مرزهای جغرافیایی مسئوالن باید نسبت به حل 

مشکالت تورم و گرانی برنامه ریزی کنند.
همچنین در بخشی از این یادواره قاسم ژنده رزمی 
از  ایران خاطراتی  اسالمی  ارتش جمهوری  از خلبانان 
رژه تاریخی هوانیروز در محضر امام راحل در قم در ۱۹ 

تیرماه سال ۵۸ را بیان کرد.
فرمانده  حیدری  کیومرث  سرتیپ  امیر  ادامه  در 
اشاره  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی 

جهت  منطقه  کشورهای  در  دشمنان  توطئه های  به 
به  کار  امروز  گفت:  اسالمی  انقالب  کردن  زمین گیر 
بودن موشک  تیررس  در  ترس  از  آنها  که  جایی رسیده 
پوشالی شان  ابهت  و  می کنند  فرار  ایران  پهپادهای  و 

است. فروریخته 
وی افزود: ارتش جمهوری اسالمی ایران هم اکنون 
جهان  هوایی  پدافندهای  قدرتمندترین  از  یکی  دارای 

است.

وی همچنین اهمیت جهاد تبیین را مورد توجه قرار 
ایران  اسالمی  جمهوری  امروز  اقتدار  کرد:  بیان  و  داد 
دشمن را انگشت به دهان گذاشته است، والیت فقیه، 

ایران  اقتدار  اصلی  مؤلفه  سه  شهدا  و  صحنه  در  مردم 
. هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ما  کنونی  زمان  در  رهبری  معظم  مقام  داشت:  بیان 
را  مصداق همان صراط مستقیمی است که هر روز آن 

می خوانیم. یومیه  نمازهای  در  حمد  سوره 
حیدری با اشاره به دیدار اخیر رئیس جمهور ترکیه و 
روسیه با مقام معظم رهبری، عنوان داشت: مقام معظم 
از  برخی  حکمت  و  قدرت  با  دیدارها  این  در  رهبری 
اقدامات این دو کشور را تأیید و برخی دیگر را رد کردند 
و با اقتدار نسبت به جلوگیری از تغییر مرزهای منطقه 

داشت. تأکید 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
مقاومت  محور  اسالمی  انقالب  سرداران  داشت:  بیان 
تا  خود  های  جانفشانی  با  را  محمدی  ناب  اسالم  و 
مرزهای مدیترانه پیش بردند که طی قرون گذشته کم 

است. بوده  سابقه 
وی افزود: ارتش و سپاه در مسیر والیت لحظه ای از 
نسبت  و  نگرفته  فاصله  انقالب  های  آرمان  و  ها  ارزش 
به ابتدای انقالب با اقتدار و قدرت بیشتر در زیر سایه 
مقام معظم رهبری مسیر اقتدار ملی را دنبال می کند.

در بخش پایانی این آیین ضمن تقدیر از شماری از 
خانواده شهدای ارتش استان، یک قطعه شمشیر ارتش 
و  اهداء  قم  فاطمی  موزه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
آخرین تولیدات رسانه ای و مکتوب ارتش رونمایی شد.
آبانماه   ۲۷ قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  دومین 

► شد.   خواهد  برگزار  سالجاری 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   ۳۱ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
۱۰۷۹۴ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی خیابان ۳۰ متری هنرستان 
کوچه بسیج ۴۰ پالک ۹ که بنام حسن محمدی ثابت  فرزند غالم می باشد،  
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از 
پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مورخ   ۱/۴۴۰۵ نامبرده  کتبی  تقاضای 
مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در 
به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل 
و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
اداره ثبت  با  اعتراض  از تسلیم  ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )۱۵۳۴۱ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

◄     مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
جابه جایی  لزوم  بر  تاکید  با  قم  شهرداری 
در  برقی  خودروهای  توسط  زائران  رایگان 
افزایش  گفت:  کرامت  بانوی  حرم  اطراف 
ارائه  و  روزرسانی  به  ماشین ها،  این  تعداد 
برای  شبانه روزی،  صورت  به  خدمات 
تسهیل بیشتر در تردد زائران و مجاوران در 

است. کار  دستور 
برگزاری  به  اشاره  با  کالنترزاده  مهدی 
نهادهای  میان مسئوالن  جلسه هماهنگی 
طرح  های  بررسی  هدف  با  قم  مختلف 
اهل  کریمه  مطهر  حرم  زائران  آسان  تردد 
بیت)س( بیان کرد: پیگیری های مختلفی 
پیگیری ها  این  و  انجام شده  این زمینه  در 

دارد. ادامه 
شهرداری  مذاکره  افزود:  همچنین  وی 
و  باره  این  در  مطهر  حرم  مسئوالن  با  قم 
رسانی  خدمات  افزایش  موضوع  در  بویژه 

دارد. ادامه  برقی  های  ماشین 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 

به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  قم  شهرداری 
برخی  می دهد  نشان  ها  گزارش  که  این 
حرم  اطراف  در  برقی  ماشین  مسیرهای 
مردم  از  کرایه  دریافت  به  اقدام  مطهر 
عدم  تا  داد  دستور  قم  شهردار  می کنند، 
در  ها  ماشین  این  سوی  از  کرایه  دریافت 

گیرد. قرار  کار  دستور 
کمی  گسترش  ضرورت  به  کالنترزاده 
برقی  ماشین های  خدمات رسانی  کیفی  و 
افزایش  گفت:  و  پرداخت  حرم  اطراف  در 
آن ها  روزرسانی  به  و  ماشین ها  این  تعداد 
خدمات رسانی،  کردن  شبانه روزی  کنار  در 
بیشتر  تسهیل  برای  برنامه ها  جمله  از 

است. مجاوران  و  زائران  زیارت 
رسانه  اصحاب  از  که  آن  ضمن  وی 
این  در  مطالبه گری  ضمن  تا  خواست 
برای  را  خود  نظرات  و  پیشنهادها  زمینه، 
ارائه  مردم  به  حداکثری  خدمت رسانی 
نشستی  که  کرد  امیدواری  ابراز  کنند 
حداکثری  خدمات رسانی  موضوع  با 

ماشین های برقی در پیاده راه های اطراف 
و  نقل  و  حمل  معاون  حضور  با  مطهر  حرم 
ترافیک شهرداری قم به زودی برگزار شود.

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تردیدی  کرد:  عنوان  قم  شهرداری 
برای  موجود  برقی  ماشین های  که  نیست 
مقدس  آستان  زائران  به  خدمات رسانی 
شهردار  رو  این  از  و  نیست  کافی  فاطمی 
قم نیز دستور داده است تا با تأمین تعداد 
 ۲۴ ماشین ها، خدمت رسانی  این  از  کافی 

شود. دنبال  و  پیگیری  نیز  ساعته 
به  باید  برنامه ریزی ها  افزود:  کالنترزاده 
عزیز  مردم  به  عمال  که  برود  پیش  سمتی 
قم  در  بگوییم حضورشان  گرانقدر  زائران  و 
که  برسند  باور  این  به  آنان  و  است  مغتنم 
مدیریت شهری قم به دنبال میزبانی خوب 

آنان است. از 
که  کرد  اذعان  باید  کرد:  اضافه  وی 
بست  و  ضلع  مانند  شهر  از  بخش هایی 
وضعیت  مطهر  حرم  اطراف  شرقی 

نامناسبی دارد که البته رفع این مشکالت 
است. سرمایه گذاری  نیازمند 

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
خود،  سخنان  پایان  در  قم  شهرداری 
پارکینگ های  گسترش  و  توسعه  اهمیت 

نیز مورد توجه قرار داد و اظهار  را  عمومی 
عمومی  پارکینگ های  ایجاد  نهضت  کرد: 
در قم در دومین سال فعالیت خود است و 
امیدواریم این نهضت تا رسیدن به مطلوب 

► یابد.     ادامه  نهایی 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

● فعالیت شبانه روزی ماشین های زائربر اطراف حرم قم در دستور کار است   ●

●  سومین یادواره شهدای ارتش در قم برگزار شد   ●
»لشکر ۱۱۰« رونمایی شد

کتاب »لشکر ۱۱۰« روایت داستانی از زندگی ۱۱۰ شهید ارتش استان 
قم با حضور امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی رونمایی شد.
به گزارش شهر بیست، همزمان با برگزاری سومین یادواره ۵۶۵ شهید 
ارتش استان قم با محوریت شهدای نیروی زمینی، کتاب »لشکر ۱۱۰« 
امیر  حضور  با  استان  این  ارتش  شهید   ۱۱۰ زندگی  از  داستانی  روایت 
سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
)ره( قم  امام خمینی  در سالن همایش های قدس مدرسه علمیه  ایران 

شد. رونمایی 
این کتاب بیانگر شرح حال رزمندگان ارتشی استان قم است که هرکدام 
یک  بسان  دشمن،  مصلح  دندان  تا  نیروهای  برابر  در  تنهایی  به  خود 
لشکر عمل می کردند و پاک و مخلصانه در راه رضای خدا و برای دفاع 
از میهن شان، از هرچه که بود و نبود و حتی خانواده هایشان گذشتند تا 

پای بیگانه را از خاک میهن کوتاه کنند.
نگاشته  بیگی در ۲۳۴ صفحه  ثریا منصور  قلم  به  کتاب »لشکر ۱۱۰«، 
به  سبز  سوره  انتشارات  و  هنری  فرهنگی  مؤسسه  توسط  که  شده 
تلفن های  شماره  طریق  از  می توانند  عالقه مندان  است؛  رسیده  چاپ 
کنند. کتاب  این  تهیه  به  اقدام  و ۰۹۱۲۵۱۳۱۲۶۸   ۰۲۱۸۸۱۰۴۴۳۰

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
ارتش و سپاه در مسیر پیروی 
از والیت هرگز از آرمان های 

انقالب فاصله نگرفته اند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش و سپاه در مسیر پیروی از والیت 
هرگز از ارزش ها و آرمان های انقالب فاصله نگرفته اند و اکنون نسبت به 
ابتدای انقالب با اقتدار و قدرت بیشتر در سایه مقام معظم رهبری و در 

کنار مردم فهمیم ایران مسیر اقتدار ملی را طی می کنند.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه مراسم گرامیداشت یادواره ۵۶۵ 
شهید ارتش در استان قم با محوریت ۱۱۰ شهید نیروی زمینی ارتش که 
در تاالر قدس مدرسه علمیه امام خمینی)ره( قم برگزار شد، در گفتگو با 
فارس قم اظهار کرد: یاد شهیدان عزیز باید همواره گرامی داشته شود 

چرا که این تاکید مقام معظم رهبری است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در خصوص شهدا فرموده  اند که زنده نگه 
داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، ما هم پیرو موالی خود هستیم 
و نه تنها در استان قم بلکه در تمامی استان ها گرامیداشت یاد شهیدان 

عزیز را وظیفه خود می دانیم.
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کرد:  بیان  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
هرگز نمی گذارد که پرچم انقالب و اسالم بر زمین بیفتد و ما از ارزش های 
این انقالب دفاع خواهیم کرد، ما مدیون خون پاک شهدا و خانواده آن 
انجام  آن ها  اسم  و  یاد  نگه داشتن  زنده  برای  هرکاری  و  هستیم  عزیزان 

دهیم کفایت نمی کند و باید ادای دین کنیم.
ایران  امروز جمهوری اسالمی  اقتداری که  امیر سرتیپ حیدری گفت: 
در  مردم  فقیه،  والیت  است،  گذاشته  دهان  به  انگشت  را  دشمن  دارد 
صحنه و شهدا ۳ مولفه اصلی هستند که باعث شده ایران عزیزمان در 

باشد. داشته  خاصی  اقتدار  مختلف  عرصه های 
فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: ارتش و سپاه در 
مسیر پیروی از والیت هرگز از ارزش ها و آرمان های انقالب فاصله نگرفته 
با اقتدار و قدرت بیشتر زیر سایه  اند و اکنون نسبت به ابتدای انقالب 
مقام معظم رهبری و در کنار مردم فهیم ایران، مسیر اقتدار ملی را طی 

می کنند.

با مشارکت بانوان کارآفرین؛
نمایشگاه عرضه محصوالت 

اقتصاد مقاومتی در قم برپا شد
نمایشگاه عرضه محصوالت اقتصاد مقاومتی به همت بسیج سازندگی 

سپاه قم در محل نمایشگاه دائمی استان برپا شد.
افتتاحیه  حاشیه  در  پنجشنبه  روز  روحی  عباس  مهر،  گزارش  به 
در  قم  کارآفرین  بانوان  مقاومتی  اقتصاد  محصوالت  عرضه  نمایشگاه 
 ۲۰۰ نمایشگاه  این  در  داشت:  اظهار  استان  دائمی  نمایشگاه  محل 
تولید کننده محصوالت خانگی از ۳۰ تیرماه تا ۵ مردادماه محصوالت 

می دهند. ارائه  را  خود 
جانشین مسئول بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب )ع( ابراز 
توسط  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۳۷ تاکنون  گذشته  سال  از  داشت: 
اندازی  راه  )ع(برای  ابیطالب  بن  علی  امام  سپاه  سازندگی  بسیج 
مشاغل خانگی پرداخت شده که به دنبال آن بیش از ۵۰۰ شغل ایجاد 

است. شده 
قرض  تسهیالت  خانگی  مشاغل  از  حمایت  منظور  به  گفت:  روحی 
تا  می شود  داده  سازندگی  بسیج  حمایت  مورد  واحدهای  به  الحسنه 
باشیم. ها  گذاری  سرمایه  این  محل  از  پایدار  شغل های  ایجاد  شاهد 

از  نمایشگاه  این  برگزاری  محل  قم  استان  بین المللی  نمایشگاه  محل 
۳۰ تا ۳ مردادماه و از ساعت ۱۵ تا ۲۳ خواهد بود.

گفتنی است بازدید و خرید برای عموم آزاد است.

خبر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   ۷ شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱۱ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
به  است  علیه محکوم  امیر گودرزی محکوم  علیه  والی  پروین  له  ثبت گردیده  ۷/۹۹ج/۳۶۹  به شماره  قم 
محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   ۶۲۸ پرداخت 
 ۲۴۶ ثبتی  پالک  در  اپارتمان  واحد  یک  دانگ   ۴/۵ از  ایشان  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  درقبال  له 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۱۰۰۱ از  فرعی 
رسید.  خواهد  فروش  به  پایه  مبلغ  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۴/۵ مقدار  ضمنا 
در   ۱۴۰۱/۱/۱۶ مورخ   ۹۹۰۰۳۶۹ بایگانی:  پرونده  شماره  به  کارشناسی  قرار  نامه  به  بازگشت  احتراما 
استحضار  به  مهریه  بر مطالبه  مبنی  امیر گودرزی  اقای  علیه  والی  پروین  به طرفیت خانم  خصوص دعوی 
می رساند در خصوص ارزیابی و قیمت گذاری یک واحد اپارتمان احداثی در زمین به پالک ثبتی شماره 
خیابان  جمهوری  بلوار   ، قم  در  واقع  شده  معرفی  ملک  به  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۱۰۰۱ از  فرعی   ۲۴۶
از  بازدید  امکان  شد.  مراجعه  خوانده  شریک  و  خواهان  همراه  به   ۴ و   ۲ شماره  کوچه  فاصل  حد  شهروز 
از کیفیت ساخت  اپارتمان مذکور به جهت بسته بودن درب واحد فراهم نشد. به ناچار و در جهت اطالع 
مورد  اپارتمان   : ملک  مشخصات  امد.  عمل  به  بازدید  دوم  طبقه  واحد  از   ، گذاری  قیمت  تدقیق  و  ساز  و 
با  ابرازی  نامه  مبایع  طبق  قم   ۱ اصلی بخش   ۱۱۰۰۱ از  فرعی   ۲۴۶ ثبتی شماره  پالک  به  زمین  در  نظر 
فاقد   ، مترمربع   ۱۴۰ به مساحت  امالک شهروز   ۱۳۹۹/۸/۱۱ مورخ   ۱۱۸۱۰۱۷۸۲۰۱۲۶ رهگیری  کد 
 ۴/۱۰/۰۴۴۳۰۷ شماره  ساختمانی  پروانه  با  موجود  مساحت  که  بوده  کار  پایان  و  خالف  عدم  گواهی 
مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۶ شهرداری منطقه ۴ قم مطابقت ندارد. اپارتمان مذکور سه خوابه ، با کف سرامیک ، 

دیوار گچ ، سقف کاذب در پذیرایی ، اسکلت بتنی ، نوساز دارای اسانسور بدون تجهیزاتی نظیر کابینت 
اول یک مجتمع ساختمانی )۵ طبقه مسکونی  و گرمایشی در طبقه  فاقد سیستم سرمایشی  و  و روشویی 
انباری و دارای انشعابات اب و برق  و  پارکینگ  ، فاقد  ، پیلوت و زیرزمین( واقع می باشد که جنوبی ساز 
مبایع  طبق   : ملک  صاحب  خانوادگی  نام  و  نام   -۱  : مطروحه  سواالت  باشد.  می  سنگی  نمای  و  گاز  و 
نامه ابرازی با کد رهگیری ۱۱۸۱۰۱۷۸۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ امالک شهروز ، اقایان سید مهدی 
میره ئی مقدم و امیر گودرزی به ترتیب یک و نیم دانگ و چهار و نیم مالک هستند. ۲- محل وقوع ملک 
غیره  و  زراعت  یا  تجارت  یا  پیشه  و  کسب  یا  سکونت  محل  ملک  که  این  تعیین  و  ان  اجمالی  توصیف  و 
شماره  کوچه  فاصل  حد  شهروز  خیابان  جمهوری  بلوار   ، قم  در  و  بوده  مسکونی  احداثی  اپارتمان  است 
تعیین   -۳ است.  شده  بیان  گزارش  اول  صفحه  در  بیشتر  توضیحات  است.  شده  واقع  اول  طبقه   ۴ و   ۲
ثبت  اداره  در  و سابقه  برگی  تک  مالکیت  فاقد سند  احداثی  اپارتمان  نه:  یا  است  ثبت شده  ملک  که  این 
اسناد و امالک می باشد. ۴- تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان 
تصریح   -۵ باشد.  می  سکنه  فاقد  و  خالی  مذکور  اپارتمان  خوانده  شریک  و  خواهان  اظهار  به   : اجاره 
این  در  احداثی  های  اپارتمان  شود:  می  فروخته  ان  از  مقدار  چه  و  مفروز  یا  است  مشاع  ملک  که  این  به 
مجتمع تفکیک و افراز نشده و فاقد سند مالکیت مجزا و ششدانگ هستند. طبق مبایع نامه مذکور اقای 
اقای  به  را  اول  طبقه  در  احداثی  اپارتمان  از  مشاع  دانگ  نیم  و  چهار  مقدار  مقدم  ئی  میره  مهدی  سید 
دارند  عنوان  هر  تحت  ملک  ان  هر  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعیین   -۶ است.  فروخته  گودرزی  امیر 
ترتیب  به  پرونده(  )خوانده  گودرزی  امیر  و  مقدم  ئی  میره  مهدی  سید  اقایان  مذکور  نامه  مبایع  طبق   :

نظر گرفتن سایر  در  الذکر  فوق  توضیحات  به  توجه  با  مالک هستند.  نیم دانگ  و  و چهار  دانگ  نیم  و  یک 
احتساب هر  بدون   ، موثر در قیمت  نظر گرفتن سایر جهات  در  و  الذکر  فوق  توضیحات  به  توجه  با  جهات 
نظر  از   ، ابرازی  مستندات  اصالت  از  نظر  صرف  و  شهرداری  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  بدهی  گونه 
هشتصد  و  میلیارد  سه  و  بیست  مبلغ   ۱۴۰۱ سال  قیمت  مبنای  بر  نظر  مورد  اپارتمان  ششدانگ  اینجانب 
موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  تومان  میلیون  هشتاد  و  سیصد  و  میلیارد  دو  ریال  میلیون 
فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 
با  به مزایده  مانده  روز  پنج  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد. 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
برنده مزایده  پیشنهاد دهند واگذار می گردد.  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع 
به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام 
اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  قرار دهد در 
موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
اگهی  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر 
نمائید. به واحد  مراجعه  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  نوبت در یکی  یک 

نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

ماه  تا  از قره باغ  ارمنستان  دالیل خروج نظامیان       ◄
پرونده  و منافع روسیه در  آذربایجان  سپتامبر/ هزینه های 

قره باغ
ماه  تا  قره باغ  از  ارمنستان  نظامیان  خروج  دالیل 
پرونده  و منافع روسیه در  آذربایجان  سپتامبر/ هزینه های 

قره باغ
 ۱۰ وجود  با  آذربایجان  گفت:  قفقاز  مسائل  کارشناس 
پرونده  در  انرژی  سرشار  منابع  و  جمعیت  نفر  میلیون 
به معنای  این  و  باشد  به فرمان روس ها  باید گوش  قره باغ 

است. مسکو  توسط  باکو  منافع  تامین  بودن  مبهم 
تشریح  در  قفقاز  مسائل  کارشناس  مومنی«  »قاسم 
تا  قره باغ  از  ارمنستان  نظامیان  خروج  اعالم  دالیل 
اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  میالدی  جاری  سال  سپتامبر 
عقب نشینی  و  قره باغ  روزه   ۴۴ جنگ  بحث  در  کرد: 
بود  این  سر  بر  توافق  منطقه،  این  از  ارمنستان  نیروهای 
شوند  خارج  منطقه  این  از  ارمنستان  ارتش  نیروهای  که 

و حافظان صلح روسیه به جای آنها در این منطقه مستقر 
شوند. مساله دیگر این بود که ساختار تامین امنیت بعد از 
مدتی باید به دست نیروهای بومی قره باغ بیفتد و در این 
میان شاهد رفت و آمد زیادی از سوی مقام های آذربایجان 
را  نخجوان  که  باشید  داشته  توجه  بودیم.  ارمنستان  و 
اداره  تحت  قره باغ  و  می کند  اداره  آذربایجان  جمهوری 
تقسیم  نوع  یک  را  مسٔاله  این  باید  که  بود  ارمنستان 
وزرای  دیدار  و  گرجستان  اخیر  نشست  اما  بدانیم.  قدرت 
روس ها  که  داد  نشان  کشور  این  در  ایروان  و  باکو  خارجه 
در این میان سعی می کنند تا با هدایت دو طرف به سوی 

بزنند. رقم  خودشان  نفع  به  را  اوضاع  یکدیگر، 
وی ادامه داد: واقعیت این است که بحث تعهد روسیه 
به حساب می آید  بسیار مهم  قره باغ یک موضوع  در مورد 
و ارمنستان هم بر این موضوع تاکید ویژه ای دارد، اما در 
این میان معتقدم که جنگ قره باغ به ضرر آذربایجان تمام 
افتاد  باکو  شد. درست است که شهرهای زیادی به دست 

تحکیم  را  خود  سیاسی  و  روانی  مانور  آنجا  در  هم  ترکیه  و 
و  آذربایجان  دولت  که  داشت  توجه  باید  اما  بخشید، 
ارمنستان و همچنین جمعیت و منابع انرژی این دو کشور 
آذربایجان  حاال  همین  نیستند.  مقایسه  قابل  یکدیگر  با 
به  انرژی بسیار زیادی در دست دارد و جمعیت آن  منابع 
باید  باکو  حال  این  با  ولی  می رسد  نفر  میلیون   ۱۰ حدود 
گوش به فرمان روسیه باشد؛ چراکه مسکو در حال اداره و 
دولت سازی در قره باغ است و نیروهای آنها در این منطقه 

هستند که حرف  اول و آخر را می زنند.
روسیه  دولت  برای  تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:  این 
بسیار مهم است که اطراف خود به خصوص منطقه قفقاز 
را آرام نگه دارد و نفوذش را دو چندان کند اما باید توجه 
احتمااًل  و  روسیه  نفع  به  شاید  صرفًا  روند  این  که  داشت 
ارمنستان باشد. معتقدم که ورود روسیه به مناطقی مانند 
روس ها  به  را  مناطقی  آذربایجان  که  شد  باعث  الچین 
داشته  خود  تصرف  در  را  شهر  پنج  صرفًا  و  کند  واگذار 

روزه   ۴۴ درگیری  یک  وجود  با  که  اینجاست  بحث  باشد. 
در  قره باغ  ناگورنو  همچنان  ارمنستان  و  آذربایجان  میان 
متمایل  مسکو  سمت  به  ارمنستان  و  است  روسیه  دست 
جنگ  خروجی  که  می بینیم  اساس  همین  بر  است.  شده 
که  نیست  مشخص  و  رفته  پیش  دیگر  گونه ای  به  قره باغ 

شود. تامین  چگونه  مسکو  سوی  از  آذربایجان  منافع 
است  قرار  که  هم  حاال  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
مناطق  این  باز هم  قره باغ خارج شود  از  ارمنستان  ارتش 
در  هم  باز  یعنی  آذربایجان.  نه  می شود،  داده  روسیه  به 
اینجا منافع کالن متوجه مسکو خواهد بود، نه باکو. توجه 
این  تصرف  سر  بر  قره باغ  اصلی  جنگ  که  باشید  داشته 
توانست  باکو  نهایت  در  اما  بود  آذربایجان  توسط  منطقه 
چند شهر را به خاک خود ضمیمه کند و در اختیار بگیرد 
آنها جنگ شده متعلق  بر سر  اما همین حاال مناطقی که 
این  ببیند می تواند  و اگر هم مسکو سالح  به روسیه است 
مناطق را به ارمنستان بازگرداند؛ چراکه چهار میلیون نفر 

از ارامنه در روسیه حضور دارند و نفوذ خوبی در دهه های 
► اخیر برای ایروان در مسکو به وجود آوردند.    

نتایج  بررسی  به  لبنانی  روزنامه  یک       ◄
نیز  و  اخیر  ایرانی-روسی  مشترک  تالش های 
روی  بر  تهران  در  جانبه  سه  نشست  برگزاری 
پرداخت. سوریه  در  ترکیه  احتمالی  عملیات 
آیت الله »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 
رئیس جمهور  پوتین«  »والدیمیر  همراه  به  ایران 
رئیس جمهور  اردوغان«  طیب  »رجب  و  روسیه 
در  جانبه  سه  نشستی  شنبه(  )سه  دیروز  ترکیه 

کردند. برگزار  تهران 
در  گزارشی  در  »االخبار«  لبنانی  روزنامه   
قبلی،  ابتکارهای  خالف  بر  نوشت،  باره  همین 
چه روسی و چه ایرانی، تهران این بار با حمایت 
درهای  کردن  باز  برای  بلندی  گام های  مسکو  
مسیری  طریق  از  آنکارا  و  دمشق  میان  بسته 
به  می رسد  نظر  به  که  برداشت  متوازن  و  واضح 
قالب  در  که  مسیری  باشد.  طرف ها  همه  نفع 
علی  سید  الله  آیت  با  اردوغان  طیب  رجب  آن 
دیدار  ایران  اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای 
با  که  ایران  دیپلماتیک  اقدامات  از  پس  تا  کرد 
سفر »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه به تهران 
و دیدار با رهبر انقالب در ماه می گذشته و نیز 
فتیله  کردن  کم  خصوص  در  ایران  تالش های 
نظامی  عملیات  بر  مبنی  آنکارا  تهدید  و  تنش 

باشد. عطفی  نقطه  سوریه،  شمال  در 
به نظر می رسد که دیدارهای  افزود،  االخبار 
عملیات  این  روی  به  را  راه  تهران  در  مذکور 

سید  الله  آیت  آنکه  بویژه  بست  ترکیه  نظامی 
»امنیت  کرد  تأکید  اردوغان  به  خامنه ای  علی 
برآوردهای  است«.  سوریه  امنیت  از  شما 
نزدیک  سمت  همین  به  تقریبا  نیز  میدانی 
نیروهایش  فرمانده  دیروز  روسیه  می شود. 
»قسد«  فرماندنده  با  دیدار  برای  را  سوریه  در 
بر  و  فرستاد  سوریه(  دموکراتیک  )نیروهای 
موافقت  نیروها  این  االخبار،  اطالعات  اساس 
مسیر  از  کامل  عقب نشینی  با  را  خود  ابتدایی 
اعالم  سوریه  ارتش  به  آن  تحویل  و   »m4  «
منجر  می رسد  نظر  به  که  موضوعی  کرده اند؛ 
دیگر  و  شود  جدید  میدانی  واقعیت  تثبیت  به 
نظامی  عملیات  برای  آنکارا  برای  بهانه ای  هیچ 

نماند. باقی  سوریه  شمال  در 
که  شده  مسلم  تقریبا  افزود،  روزنامه  این 
جمهور  رؤسای  میان  جانبه  سه  نشست  نتایج 
سرنوشت  خصوص  در  روسیه  و  ترکیه  ایران، 
امکان  سوریه،  شمال  در  ترکیه  نظامی  عملیات 
درگیری  احتمالی  مناطق  آن،  تأخیر  یا  آغاز 
قطعی  آن،  لغو  یا  تعویق  برای  ترکیه  شروط  و 
شب  در  روسی-ایرانی  مشترک  تحرکات  است؛ 
کنار  برای  عالی  سطحی  در  نشست  برگزاری 
میدانی  واقعیت  تثبیت  و  اختالفات  گذاشتن 
احتماال  گرفت.  صورت  سوریه  شمال  در  جدید 
تحرکات  جریان  در  را  ترک ها  ایران،  و  روسیه 
استقرار  جدید  نقشه  و  سوریه  شمال  در  اخیر 

تا  تل رفعت  از  ممتد  منطقه  در  سوریه  ارتش 
داده اند  قرار  عیسی  عین  و  العرب  عین  منبح، 
تا آنکارا را برای لغو عملیات نظامی قانع کنند.

تهران  نشست  در  نوشت،  ادامه  در  االخبار 
آنکارا  و  دمشق  میان  آشتی  برای  ایران  تمایل 
کنار  امنیتی،  همکاری  تقویت  ایده  اساس  بر 
روابط  تدریجی  بازگشت  و  اختالفات  گذاشتن 
شاخص ها  آنکه  خصوصا  بود  آشکار  طرفه  دو 
سوریه  از  سبزی  چراغ  تهران  می هد  نشان 
کرده  دریافت  تالش ها  این  تکمیل  برای 
المقداد«  »فیصل  دیدار  که  موضوعی  است 
»حسین  ایرانی  همتای  با  سوریه  خارجه  وزیر 
نتایج  از  اطالع  منظور  به  امیرعبداللهیان« 

می کند. تأکید  آن  بر  ترکیه  با  گفت وگوها 
این روزنامه افزود، روس ها به همراه همتایان 
سوری و ایرانی در واقعیت سلسله اقداماتی  با 
نظامی  عملیات  از  ترکیه  کردن  منصرف  هدف 
در شمال سوریه برداشته اند از جمله آنها اعزام 
ریف  در  تماس  خطوط  به  کمکی  نیروهای 
توافق  در  مسکو  همچنین  است  حلب  و  الرقه 
منظور  به  قسد  و  سوریه  ارتش  میان  ابتدایی 
کرد  تعجیل  مرزها  در  بیشتر  نیروهای  استقرار 
منطقه  کردن  قانع  برای  تالش ها  همزمان  و 
نوار  از  کامل  عقب نشینی  برای  خودمختار 
مشترک  گشت های  افزایش  پیشنهاد  و  مرزی 
اکتفا  اینها  به  تنها  روسیه  دارد.  ادامه  میدانی 

استقرار  عملیات  تکمیل  برای  بلکه  نکرد 
اطمینان  منظور  به   m4 مسیر  در  سوریه  ارتش 
از  مسیر  این  بودن  خالی  برای  ترک ها  به  دادن 
نیروهای قسد در راستای اجرای توافق سوچی 
اجرای  برای  آنکارا  از  درخواست  مقابل  در 

معتقد  روسیه  کرد.  تالش  ادلب  در  تعهدها 
جاده  بخش  بر  سوریه  ارتش  تسلط  که  است 
عاملی  الرقه،  تا  حلب  ریف  از  ممتد  بین المللی 
نظامی  عملیات  از  جلوگیری  برای  تضمینی 
جهت  مهم  برگی  و  سوریه  شمال  در  ترکیه 

تعهداتش  اجرای  برای  آنکارا  از  درخواست 
آنها  سالح  خلع  و  تروریست ها  اخراج  بر  مبنی 
و  حلب-الذقیه  مسیر  گشایش  و  ادلب  ریف  در 
کاروان های  و  غیرنظامیان  روی  به  حلب-حماه 

► فارس    است./   تجاری 

مومنی در گفت وگویی تشریح کرد:

● مسکو در حال اداره و دولت سازی در قره باغ است آیا جنگ قره باغ به ضرر آذربایجان تمام شد؟   ●

»االخبار« 

● نشست سه جانبه در تهران تهدیدهای آنکارا برای عملیات نظامی در شمال سوریه را به فرصت تبدیل کرد؟   ●

آمریکایی می گویند،  نظامی  تحلیلگران      ◄
با وجود اینکه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
جنگ  انداختن  راه  به  را  واشنگتن  بارها  روسیه 
نیابتی در اوکراین – از جمله جدیدترین مورد آن 
در هفتم ژوئیه - متهم کرده است، کاماًل در این 

نمی کند. اشتباه  مورد 
مطلبی  در  مانیتور  ساینس  کریسچن  پایگاه 
آورده است: »اما تعریف جنگ نیابتی در حقوق 
می افزایند  بسیاری  و  است  سست  بین الملل 
روسیه  با  جنگی  چنین  درگیر  آمریکا  آیا  اینکه 
و  آمریکا  آیا  که  است  این  از  مهم تر  نه  یا  است 
قرمز  خطوط  با  می توانند  ناتو  در  متحدانش 
روسیه  انتقام جویی  باعث  اینکه  بدون  همچنان 
و کشیده شدن رسمی این ائتالف به این جنگ 

خیر. یا  کنند  بازی  شوند، 
دفاع  دانشگاه  استاد  یک  فیت،  مک  شان 
کرده  خدمت  سابقا  نیروهای  از  و  آمریکا  ملی 
یا  وکال  از  اگر  می گوید:  کشور  این  ارتش  در 
مورد  در  آنها  همه  بپرسید،  نظامی  ژنرال  یک 
نیابتی  جنگ  یک  اوکراین  جنگ  آیا  اینکه 
بسیار  این  دارند.  متفاوتی  پاسخ  خیر،  یا  است 
اینجا غرور  این است که در  پاسخ  نسبی است. 
سیاست  و  می رسد  پایان  به  پوتین  والدیمیر 
خط  یک  این  می شود.  آغاز  روسیه  خارجی 
بستگی  استنباط  به  بسیار  که  است  متحرک 

دارد.
به  ناتو  و  آمریکا  که  حالی  در  می افزاید:  او 

پا  زیر  را  قرمز  خطوط  از  برخی  آشکارا  صورت 
می گذارند، ما باید این کار را انجام دهیم. تا به 
از یک چاه  بهره برداری  امر مستلزم  این  امروز، 
رساندن  از  کاری  هر  انجام  برای  نبوغ  عمیق 
آموزش  تا  گرفته  نیروهای جنگجو  به  تسلیحات 

بوده  جنگ  میدان  از  خارج  در  آنها  به  دادن 
است.

می گویند،  نظامی  تحلیلگران  از  بسیاری 
همچنان که جنگ در اوکراین به بن بست رسیده 
وارد  فزاینده ای  طور  به  باید  نیز  "پنهان"  تدابیر 

باید  ما  می گوید:  مک فیت  دکتر  شوند.  عمل 
انکارپذیری  حداکثر  با  زیرکانه  جنگ  این  در 
جنگ  در  مه گرفتگی  ما  بجنگیم.  قبول  قابل 
خط  از  گذشتن  برای  و  می کنیم  الیه بندی  را 

می کنیم. عبور  آن  از  قرمزها 

پاسخ  مستلزم  لزومًا  امر  این  حال،  عین  در 
چه  تا  ناتو  اینکه  مورد  در  سخت  سؤال  چند  به 
کی یف  پیروزی  به  کمک  برای  است  مایل  حد 
پژوهشگر  استاد  فاف،  .آنتونی  رود  پیش 
مؤسسه  در  اخالق  و  نظامی  حرفه  استراتژی، 

ارتش  جنگ  کالج  در  استراتژیک  مطالعات 
و  آمریکا  بگوییم  که  این  می گوید:  آمریکا 
کردن  ناتوان  تضمین  در  مشترک  نفعی  اوکراین 
مساله  یک  دارند  آتی  تجاوزات  انجام  در  روسیه 
مایل  است  که ممکن  نوع هزینه هایی  اما  است 
باشیم برای آن چیزها بپردازیم مساله ای بسیار 

است. متفاوت 
شد،  شروع  اوکراین  در  جنگ  که  هنگامی 
توصیه هایی  بازنشسته  سرهنگ  اسپنسر  جان 
را در توئیتر برای غیرنظامیانی که می خواستند 
به هر نحو  برابر حمله روسیه  "بیرون بروند و در 

کرد. منتشر  کنند"  مقاومت  ممکن 
مطالعات  مسئول  که  اسپنسر  توئیت های 
وست  مدرن  جنگ  انستیتوی  در  شهری  جنگ 
عراق  در  را  جنگی  ماموریت  دو  و  بوده  پوینت 
دستور  دفترچه  یک  غالب  در  داده،  انجام 
و  جمع آوری  شهری"  مدافع  "راهنمای  العمل 
منتشر  آنالین  صورت  به  اوکراین  دولت  توسط 

. شد
مشاوره  و  اسلحه  ارائه  ضمن  در  اسپنسر 
واجد  جنگ  این  آیا  اینکه  مورد  در  اوکراین،  به 
نظری  خیر،  یا  است  نیابتی  جنگی  شرایط 
"نیابت"  تعریف  کرد:  تاکید  او  دارد.  فلسفی 
اوکراین  که  است  واضح  است.  سست  بسیار 
با  دموکراسی  برای  و  اروپا  برای  ما،  برای 
اسلحه  آنها  به  ما  وقتی  می جنگد.  روسیه 
مجاهدین  تسلیح  با  تفاوتی  چه  این  می دهیم، 

دارد؟ )افغانستان( 
کسی  از  آنها  که  نیست  اینطور  می گوید:  او 
هم  طور  این  و  بجنگد.  آنها  برای  بخواهند 
شروع  برای  را  نیابتی  نیروهایی  ما  که  نیست 
آن  غیر  در  که  جنگ هایی  قبال  در  جنگیدن  و 

کنیم. تسلیح  نمی شدند،  درگیرش  صورت 
و  لهستان  کرد:  اظهار  فیت  مک  دکتر 
پایگاه هایی  میزبان  می توانند  همچنین  رومانی 
چریک های  آنها  طریق  از  که  ناتو  به  متعلق 
کنند،  عبور  مرز  از  مخفیانه  می توانند  اوکراینی 
به  و  می کنیم  تجهیز  و  مسلح  را  آنها  ما  باشند. 
نگه  زنده  را  آنها  ما  می دهیم.  استراحت  آنها 
هستند،  زنده  آنها  که  زمانی  تا  و  می داریم. 

نیست. برنده  پوتین 
شامل  بی پروا،  تدابیر  او،  برآورد  اساس  بر 
آشکار  استقرار  به  اقدام   " ناتو  که   هستند  این 
در  نیروها  کارگیری  به  یا  اوکراین،  در  سربازان 
کشتی های  یا  خودروها  اگر  کند.  دریا  در  هوا 
می تواند  این  بگیرند  قرار  شلیک  هدف  ناتو 
ناتو را رسمًا وارد آن جنگ کند و این واقعًا خبر 
که  کند  فکر  پوتین  که  اگر  به ویژه  است،  بدی 
هسته ای  جنگ  یک  از  دفاع  نام  به  می تواند 

کند. خالی  شانه  محدود 
حاضر  اوکراین  موجودیتی،  جنگ  این  در 
برای  ناتو  به  نسبت  باالتری  بسیار  بهای  است 
جنگ  کالج  از  فاف  دکتر  بپردازد.  خود  آزادی 
توجه  با  بنابراین،  کرد:  اظهار  آمریکا  ارتش 

ارائه  کی یف  به  ناتو  و  آمریکا  که  حمایتی  به 
می کنند، آنها باید خطاب به ولودیمیر زلنسکی، 
موافقت ها  به  نسبت  اوکراین  جمهور  رئیس 
که  اقداماتی  بابت  از  ائتالف  مخالفت های  و 

باشند. صریح  دهد،  انجام  می تواند 
اخیرا  اوکراینی  نیروهای  مثال،  عنوان  به 
سیستم  پیشرفته ترین  آمریکا  دولت  لطف  به 
دست  به  دیده اند،  امروز  به  تا  که  را  تسلیحاتی 

آورده اند.
یا  باال  تحرک  با  راکتی  توپخانه  سامانه 
شده  تولید  آمریکا  ارتش  برای  که  هیمارس 
است، اکنون دوربردترین سالح زمینی اوکراین 
در  آمریکا  است.  مایل   ۵۰ به  نزدیک  بردی  با 
آن  از  که  داشته  را  تفاهم  این  آن  ارائه  ضمن 
خاک  داخل  در  روسیه  اهداف  به  حمله  برای 
خاک  داخل  در  نه  اما   - شود  استفاده  اوکراین 

. سیه رو
به  هیمارس  تحویل  می گوید:  فاف  دکتر 
روسی  سربازان  شدن  کشته  باعث  چنانچه  آنها 
که  صورتی  در  نه  اما  است  خوبی  کار  بشود، 
نتیجه  در  روس  غیرنظامیان  شدن  کشته  باعث 
خاک  داخل  به  توپخانه  گلوله های  شلیک 

شود. روسیه 
به  این حال کی یف می تواند  با  او می افزاید، 
هیمارس  از  استفاده  که  کند  استدالل  راحتی 
علیه روس ها در خارج از خاک اوکراین تنها راه 

► برای پیروزی است.« / ایسنا    
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◄       معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: هم 
اکنون حدود 6 هزار جای پارک در قم وجود دارد که با احداث 
دو پروژه پارکینگ جدید، پیش بینی می شود ظرفیت پارکینگ 

عمومی قم به 7 هزار سلول پارک نزدیک شود.
و  نقل  و  حمل  معاون  طبیبی  مسعود  فارس،  گزارش  به 
ترافیک شهرداری قم در نشست بررسی وضعیت پارکینگ های 
شهری گفت: تا زمانی که اتکای مجموعه مدیریت شهری بر 
عوامل انسانی باشد، بروز برخی حوادث تلخ اجتناب ناپذیر 
است؛ شکل دهی به سامانه های هوشمند برای جلوگیری از 
جزو  عمومی  رضایتمندی  افزایش  و  انسانی  اشتباهات  بروز 

اولویت های شهرداری قم است.
بیان  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  در  پارکینگ  وی معضل 
کرد: کمبود پارکینگ پاشنه آشیل شهرداری است و هم اکنون 
ظرفیت الزم در این زمینه در قم وجود ندارد؛ افزایش ظرفیت 
پارکینگ از مباحثی است که جلسات مستمری از ابتدای سال 

با حضور شهردار قم در خصوص آن در حال برگزاری است.
داد:  ادامه  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
تملک لکه های باقی در شهر برای پارکینگ با مشارکت بخش 
تملک  است؛  شهرداری  مهم  سیاست های  جزو  خصوصی 
لکه های پارکینگی در قم به کندی پیش می رود به نحوی که 

می انجامد. طول  به  سال  چندین  کوچک  لکه های  تملک 
لکه های مصوب جهت  تملک  اینکه عدم  بیان  با  طبیبی 
احداث پارکینگ از معضالت ادواری شهرداری قم در افزایش 
شرایطی  چنین  در  گفت:  است،  بوده  پارکینگ  ظرفیت 
شهرداری قم به دنبال انتقال و جایگزینی اراضی دیگر بجای 

است. رفته  قبلی  مصوب  لکه های 
به گفته وی، بازبینی، شناسایی و تملک زمین های خالی 
جهت احداث پارکینگ در دستور کار مدیران نواحی و مناطق 
قطعه  چندین  خصوص  این  در  است.  گرفته  قرار  شهرداری 

زمین در نواحی شناسایی شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم عنوان داشت: 
پروژه  مانند  شده  تملک  اراضی  در  پارکینگ  احداث  تسریع 

پارکینگ محدوده میدان امام برای ایجاد 380 سلول پارک و 
سایر نقاط شهری در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قم 

قرار دارد.
طبیبی با بیان اینکه برای افزایش ظرفیت پارکینگ در قم 
تعامالت مطلوبی با آموزش و پرورش برای ایجاد پارکینگ های 
موقت در حیاط مدارس انجام گرفته است، گفت: طبق پیش 
بینی های انجام شده تا پایان سال جاری عملیات اجرایی دو 

پارکینگ در قم آغاز شود.
وی با بیان اینکه برای تکمیل پارکینگ هوشمند و طبقاتی 
بخش  فنی  سرمایه گذاران  با  رایزنی  حال  در  معلم  میدان 
خصوصی هستیم، اضافه کرد: پارکینگ معلم یکی از اولین 
پارکینگ های هوشمند کشور بود که بخاطر عدم توانایی فنی 
به همین منظور  و  در نگهداری آن دچار معضل شده است 
در  خصوصی  بخش  فنی  توان  از  استفاده  و  خدمت  خرید 

دستور کار معاونت حمل ونقل و ترافیک قرار دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم عنوان داشت: 
معلم  پارکینگ  اقتصادی  توجیه  و  افزوده  ارزش  ایجاد  برای 
اجازه پارک حاشیه ای در محدوده آن نباید داده شود، برای 
رفع یک مشکل الزم است تا نهادهای متولی با هماهنگی و 

همدلی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
وی با اشاره به محدودیت ترافیکی بلوار شهید سلیمانی، 
جداسازی  کنار  در  خودرو  ورودی  ظرفیت  افزایش  گفت: 
مسیر خودروهای ورودی خودرو به پارکینگ زائر در دستور کار 

دارد. قرار  شهرداری 
توان آسانسوری جهت  از  این که استفاده  بیان  با  طبیبی 
مدیریت خودروهای ورودی به پارکینگ زائر با هدف احداث 
پارکینگ مکانیزه بدون دخالت انسانی راهکار ریشه ای حل 
معضل پارکینگ زائر است، در قالب این طرح ورودی خودروها 
به پارکینگ زائر از بلوار شهید منتظری بصورت هوشمند انجام 

و هر خودرو در یکی از سلول ها قرار می گیرد.
بیان داشت:  ترافیک شهرداری قم  و  نقل  و  معاون حمل 
و  اداری  مباحث  وجود  حقوقی  مشکالت  برخی  بر  عالوه 

ایمنی نیز در خصوص پارکینگ چارسو احساس می شود که 
همه این مباحث در قالب تعامالت و همدلی قابل حل است؛ 
این پروژه می تواند در زمان کوتاهی به صورت کامل در اختیار 

شهروندان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در محدوده بازار بنفشه نیز یک قطعه زمین 
از چندسال گذشته تملک شده که  پارکینگ  جهت احداث 
نرسیده  سرانجام  به  هنوز  حقوقی  مشکالت  برخی  بخاطر 
است، همچنین تسطیع اراضی پیرامونی مزار چهل اختران 
نیز برای افزایش ظرفیت پارکینگ در دستور کار شهرداری قرار 

دارد.
غدیر  تونل  ایمنی  نگرانی های  برخی  به  اشاره  با  طبیبی 
اجرای   کنار  در  تا  است  الزم  نگرانی ها  رفع  برای  گفت: 
خودورهای  دسترسی  سهولت  جهت  هوشمند  سیستم های 
انجام  نیز  برخی اصالحات عمرانی  است  امدادرسانی، الزم 

بگیرد.
به گفته وی، پارکینگ طبقاتی زائر تناسبی با استانداردهای 
کالن شهری مانند قم ندارد و برای بهبود وضعیت نظافت آن 

نیز برنامه های مدونی صورت گرفته است.
ادامه  در  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
هزینه کسر و احداث پارکینگ در قم را مورد توجه قرار داد و 
خاطرنشان کرد: احداث هر سلول پارک در شهر قم بصورت 
متوسط 255 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد به عبارت دیگر به 
ازای هر یک میلیارد تومان فقط 4 جای پارک می توان احداث 

کرد.
هزینه  از  شهرداری  درآمد   99 سال  داشت:  عنوان  وی 
حذف پارکینگ 46 میلیارد تومان و از محل کسر پارکینگ نیز 
20 میلیارد تومان بوده که با این رقم نهایتا 250 جای پارک 

ساخت. می توان 
طبیبی گفت: سال 1400، درآمد حذف و کسر پارکینگ 
شهرداری قم 100 میلیارد تومان بوده که با این رقم هم فقط 

400 جای پارک می توان احداث کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: هم 

اکنون حدود 6 هزار جای پارک در قم وجود دارد که با احداث 
دو پروژه پارکینگ جدید، پیش بینی می شود ظرفیت پارکینگ 

عمومی قم به 7 هزار سلول پارک نزدیک شود.
طبیبی بیان داشت: پرداخت الکترونیکی و یکسان سازی 
تخلفات  کاهش  و  زمان  بهتر  مدیریت  برای  پرداخت  شیوه 
جزیی جزو تعهدات کاری معاونت حمل ونقل و ترافیک است.
به  باید  جرایم  اخذ  درآمد  درصد   60 اینکه  بیان  با  وی 
از  گفت:  شود،  واریز  شهرداری ها  حساب  به  ماهانه  صورت 
آنجایی که افزون بر 95 درصد جمعیت استان قم در شهر قم 
ساکن هستند این رقم باید برای بهبود وضعیت حمل ونقل و 

شود. هزینه  شهر  ترافیکی 
شهید  پارکینگ  دائمی  طرح  که  زمانی  تا  گفت:  طبیبی 
با  تا  است  تالش  در  قم  شهرداری  شود؛  نهایی  کاظمی 
اولیه بین خیابان شهید  ارتباط  ابتدایی، بستر  تسطیح های 

کند. فراهم  را  صفاییه  خیابان  و  منتظری 
بیان داشت:  ترافیک شهرداری قم  و  نقل  و  معاون حمل 
نهایی شدن  پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر در حال  طرح 
است و به زودی وارد مرحله عملیات عمرانی می شود؛ هزار و 

600 جای پارک در این پارکینگ احداث می شود.
وی خاطرنشان کرد: در بازنگری طرح جامع حمل ونقل و 
ترافیکی شهر مدیریت و کاهش ورودی خودرو به هسته مرکزی 

شهر در قالب افق 1412 در حال انجام است.
طبیبی با تاکید بر اینکه قم از نظر میزان حوادث راهنمایی 
و رانندگی به خصوص بخاطر وجود تعداد باالی موتورسیکلت 
تقاطع  از شهرهای پرخطر کشور است، گفت: اجرای  یکی 
های چراغ دار به همراه آرام سازی ترافیک الزم است تا در قم 

برای افزایش ایمنی حوادث رانندگی با قدرت دنبال شود.
وی فرهنگ سازی را پیش شرط بهبود طرح های ترافیکی 
دانست و  با تاکید بر اجرای طرح های نوین آرام سازی ترافیک، 
با  بیگدلی  پیوسته رنگی در کوچه  پیاده روهای  گفت: طرح 
هدف توسعه فرهنگ پیاده روی و آرام سازی ترافیک در حال 

اجراست.

امکان ورود خودروهای آتش نشانی به پارکینگ زائر وجود 
ندارد

و  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل  شعبان زاده  حسین 
ترافیک شهرداری قم نیز در این نشست، با اشاره به معضالت 
ورود  امکان  کرد:  خاطرنشان  زائر  طبقاتی  پارکینگ  ایمنی 
خودروهای آتش نشانی به این پارکینگ وجود ندارد و صرفا از 

دارد. اطفای حریق وجود  امکان  آن  بیرونی  فضای 
شعبان زاده یادآور شد: 150 کپسول آتش نشانی به همراه 
سایر تجهیزات مورد نیاز این پارکینگ بصورت مستمر رصد و 
پایش می شود و از نظر تجهیزات ایمنی، مشکلی وجود ندارد 
و طی سال های اخیر همه موارد آتش سوزی با تجهیزات نصب 

شده در محل پارکینگ اطفا شده است.
قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
ادامه داد: خروجی های اضطراری پارکینگ طبقاتی زائر نیز به 
صورت مستمر پاک سازی شده و اختالل یا مشکلی احساس 

نمی شود.
از  اضطراری  خروج  مسیرهای  جداسازی  افزود:  وی 
و برطرف کردن موانع  مسیرهای اصلی، اصالح خط کشی 
فیزیکی خروجی این پارکینگ بصورت مستمر در حال اصالح 

است.
با  مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم 
اشاره به برخی مباحث درباره ایمنی تونل غدیر یادآور شد: 
کاهش  برای  نورپردازی ها  اصالح  و  کشی ها  خط  اجرای 

است. انجام  حال  در  موجود  مخاطرات 
گفت:  کاظمی  شهید  پارکینگ  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
پروژه شهید کاظمی در قالب یک پروژه تجاری-ترافیکی در 
نظر گرفته شده است، سهم شهرداری قم از این پارکینگ 30 
درصد است؛ پیش بینی می شود 3 هزار جای پارک در نهایت 

در این محل احداث شود.
شعبان زاده عنوان کرد: نرخ پارکینگ های عمومی در قم 
به رغم امکانات و تجهیزات به کار رفته در آن ها کمتر از اغلب 

کالن شهرهای کشور است.   ►

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد: 

● ظرفیت پارکینگ های عمومی قم به 7 هزار خودرو افزایش می یابد    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره ازشعبه ۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹اجرای احکام مدنی قم 
به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۷۳۴ ثبت گردیده له اقای محمود خسرو شاهیان علیه اقای مهدی ، سید محمد رضا 
و زهرا هر سه نفر خسرو شاهیان و صدیقه سید روحانی و شفیقه تقی وند دستور به فروش پالک ثبتی ۱۴۷ و 
۱۴۸ فرعی از ۱۰۶۴۲ اصلی بخش یک ثبت قم که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ۱( ششدانگ 
اعیانی پالک های ۱۴۷ و ۱۴۸ فرعی از ۱۰۶۴۲ اصلی به ادرس قم ، بلوار امین ، ۲۰ متری گلستان ، نبش 
کوچه ۵ ، پالک ۲ ، )کد پستی ۸۳۶۵۵ – ۳۷۱۶۶( ۱-۱( مشخصات ثبتی و عرصه: طبق رونوشت سند شماره 
۴۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ دفترخانه ۱۵ قم بر اساس سند رسمی اجاره ۴۱۲۱۳ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲ عرضه 
مورد اجاره ملک مورد نظر از تجمیع دو قطعه زمین به پالک ثبتی ۱۴۷ از ۱۰۶۴۲ به مساحت ۳۶۰ مترمربع 
و ۱۴۸ از ۱۰۶۴۲ به مساحت ۳۰۰ مترمربع از موقوفه قهیان می باشد و منافع ان متعلق به استانه حضرت 
معصومه است که به مدت ۹ سال ۱۳۵۹/۴/۱ با مال االجاره در تمام مدت اجاره ۸۶۴/۰۰۰ریال به مستاجرین 
اقای سید هادی خسرو شاهیان فرزند سید مرتضی نسبت به ششدانگ قطعه زمین پالک ۱۴۷ و نیز نسبت به 
۵ دانگ مشاع از پالک ۱۴۸ و نیز اقای سید هادی خسرو شاهیان فرزند سید مرتضی طی سند اجاره انتقال 
اجرایی شماره ۱۷۳۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دفترخانه ۴ قم نسبت به ۱ دانگ مشاع دیگر از ۶ دانگ پالک 
۱۴۸ با شرایط مندرج در قرارداد واگذار شده است. مجموع مساحت ۲ پالک طبق سند ۶۶۰ مترمربع و لیکن 
از ۱۰۶۴۲   ۱۴۸ اربعه پالک  است. حدود  مترمربع   ۶۹۶ موجود طبق سامانه شهرسازی شهرداری  مساحت 

طبق سند عبارت است از: شماال: به طول ۳۰ متر درب و دیواری به خیابان ۲۰ متری گلستان شرقا : به طول 
۱۰ متر درب و دیواری به کوچه ۱۲ متری پنجم جنوبا: به طول ۳۰ متر دیواری به دیوار پالک ۱۴۷ فرعی غربا: 
به طول ۱۰ متر دیواری به دیوار پالک ۱۳۰ فرعی. حدود اربعه پالک ۱۴۷ و ۱۰۶۴۲ طبق سند عبارت است 
از: شماال : به طول ۳۰ متر دیواری به دیوار پالک ۱۴۸ فرعی. شرقا: به طول ۱۲ متر درب و دیواری به کوچه 
۱۲ متری پنجم جنوبا: به طول ۳۰ متر دیواری به دیوار پالک ۱۴۶ فرعی غربا: به طول ۱۰ متر دیواری به دیوار 
پالک ۱۳۱ فرعی. ۱-۲( مشخصات اعیانی: ملک مورد نظر ساختمان مسکونی ۲ طبقه است که حدود ۴۰ 
سال قبل احداث شده است اسکلت ساختمان دیوار های باربر اجری و ستون فلزی با سقف طاق ضربی با تیر 
اهن می باشد. نما ساختمان داخل حیاط اجر پالک و سمت خیابان اندود ماسه و سیمان است اعیانی طبقه 
زیرزمین در حدود ۳۷۳ مترمربع شامل سالن پذیرایی ، اشپزخانه با کابینت فلزی درب چوبی ، ۴ اتاق خواب ، 
حمام ، توالت و موتورخانه است پوشش فرش کف موزاییک ، پوشش بدنه دیوار ها تا ارتفاع ۰/۸ سنگ ، مابقی و 
سقف اندود گچ سفید کاری است. اعیانی طبقه همکف نیز حدود ۳۵۰ مترمربع به صورت ۲ واحد مسکونی که 
با یک درب به هم مرتبط است هر واحد شامل سالن پذیرایی ، اشپزخانه ، ۲ اتاق خواب و سرویس بهداشتی می 
باشد. پوشش فرش کف موزاییک پوشش بدنه دیوار ها و سقف اندود گچ سفید کاری با نقاشی است ، سرویس 
پله از نوع سنگ سفید الیگودرز است پوشش فرش کف حیاط ، سنگ و نما دیوار ها اجر می باشد حیاط با 
باغچه و اب نما و قسمتی مسقف شیروانی است. سیستم سرمایش ساختمان کولر های ابی و سیستم گرمایش 

موتور خانه مرکزی با رادیاتور و بخاری گازی می باشد. ساختمان دارای ۳ انشعاب برق تکفاز ، یک انشعاب اب و 
گاز شهری است. ملک در تصرف اقای محمد رضا خسرو شاهیان فرزند سید هادی می باشد.۱-۳( اظهار نظر : 
با توجه به مراتب باال به نظر اینجانب ارزش روز ملک موقوفی مورد نظر مبلغ ۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )دویست و 
یازده میلیارد و دویست میلیون ریال( ریال براورد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
بازدید و در  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  توانند در مدت پنج روز مانده  را دارند می  مزایده 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی


