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آمار تصادفات شهری در قم بسیار باالست!آمار تصادفات شهری در قم بسیار باالست!

مدیریت  سازمان  سرپرست      ◄
شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و 
تجهیز  طرح  اجرای  به  اشاره  با  قم 
به  قم  شهر  خطوط  تاکسی های 
در  گفت:  کارت خوان،  دستگاه 
دستگاه   ۳۰ تعداد  دوم  مرحله 
تاکسی های  روی  بر  کارت خوان 
خطوط میدان جانبازان به پردیسان 
و گلزار شهدا نصب شده و رانندگان 
ملزم به اخذ کرایه طبق نرخ مصوب 

. هستند
سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت 
شهرداری قم، علی نیک با تأکید بر 
نقدی  پرداخت های  حذف  اهمیت 
در  داشت:  اظهار  تاکسی ها  در 
راستای خدمت رسانی به شهروندان 
و مسافران، طرح حذف کرایه نقدی 
از تاکسی ها با نصب کارت خوان بر 
شهر  در  خطوط  تاکسی های  روی 

اجراست. حال  در  و  آغاز  قم 

وی دومین مسیر حذف پرداخت 
خطوط  تاکسی های  را  نقدی  کرایه 
پردیسان  به مقصد  میدان جانبازان 
افزود:  و  کرد  اعالم  شهدا  گلزار  و 
کارت خوان  دستگاه   ۳۰ تعداد 
خط  این  تاکسی های  روی  بر 
در  الزم  اطالع رسانی  و  نصب شده 
ایستگاه های تجمعی و همچنین در 
است. انجام شده  تاکسی ها  داخل 
و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت 
طرح  این  اجرای  کرد:  تصریح  قم 
میدان  خطوط  در  دوم  فاز  به عنوان 
سایر  در  سپس  و  اجرا  جانبازان 
از  اعم  تاکسی ها  دیگر  و  خطوط 
خواهد  انجام  بی سیم  و  گردشی 

. شد
بر  تاکسی  کرایه  اخذ  بر  وی 
نرخ مصوبه شورای اسالمی  اساس 
کرد:  خاطرنشان  و  تأکید  شهر 
دستگاه های کارت خوان در معرض 

دید مسافرین قرار داشته و رانندگان 
ملزم به اخذ کرایه طبق نرخ مصوب 

. هستند
بازرسان  حضور  پایان  در  نیک 
و  شد  یادآور  را  سازمان  ناظران  و 
در  ناظران  و  بازرسان  کرد:  اضافه 
شهروندان  و  حضورداشته  خطوط 
می توانند مراتب شکایت و انتقادات 
شماره  یا  و   ۱۳۷ سامانه  با  را  خود 
و  بازرسی  اداره   ۳۶۶۲۸۸۰۰ تلفن 
نظارت تاکسیرانی اطالع دهند.   ►

◄    مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: 
به درستی  را  مبدأ  از  پسماند  تفکیک  موضوع  شهروندان  اگر 
دهند  تحویل  غرفه ها  به  را  خود  پسماندهای  و  کنند  رعایت 

می شود. کنترل  زیادی  حدود  تا  گردی  زباله  معضل 
به گزارش واحد خبر سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، 
سید عبدالله میرابراهیمی اظهار داشت: با توجه به حلقه هایی 
که بر اساس قانون مدیریت پسماند تعریف شده است، در ابتدا 
بحث تولید پسماند مطرح بوده که الزم است با ارائه آموزش و 
فرهنگ سازی، اقشار جامعه را نسبت به مضرات آلودگی های 

مرتبط با پسماند آگاه کرد.
به گفته وی، موضوع دوم که حائز اهمیت بوده ذخیره سازی 
پسماند است که توسط تولیدکننده که شهروندان هستند باید 
شهروندان  مشارکت  با  حلقه  دو  این  واقع  در  و  شود  مدیریت 
مدیریت  چرخه  بعدی  حلقه های  تکمیل  در  بسزایی  تأثیر 

دارد. پسماند 
با  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
بازیافت در سطح شهر خاطرنشان  به فعالیت ۵۴ غرفه  اشاره 
تفکیک  شهروندان  که  خشکی  پسماندهای  از  بخشی  کرد: 
در  شهروندان  و  می شود  گرفته  تحویل  غرفه ها  در  می کنند، 
ازای پسماندهایی که تحویل می دهند، می توانند هدایایی به 

کنند. دریافت  خود  خشک  پسماند  ازای 

به منظور  تومان  میلیارد   ۵۰ کرد:  خاطرنشان  وی 
و  پردازش  زیرساخت های  ایجاد  راستای  در  سرمایه گذاری 

است. گرفته  صورت  پسماند  تفکیک 
کشور  در  که  گردی  زباله  معضل  به  اشاره  با  میرابراهیمی 
شرایط  به  توجه  با  معضل  این  گفت:  می شود  مشاهده 
اقتصادی نامناسب ایجادشده و اقشار آسیب پذیر را تحت تأثیر 

است. داده  قرار 
وی یادآور شد: اگر تفکیک پسماند در مبدأ به درستی انجام 
زمینه  این  در  و  کرده  کمک  معضل  این  ساماندهی  به  شود، 

رفتار صورت خواهد گرفت. اصالح 
افزود:  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
ضایعات  خرید  به  اقدام  گرد  زباله  عنوان  با  که  افرادی 
شهروندان می کنند هیچ گونه پوششی از لحاظ کنترل، نظارت 
و هزینه های مازاد بیمه و قانون کار ندارند و در نتیجه بخشی 
از پسماندهای ارزشمند شهروندان را دریافت می کنند؛ اما از 
طرفی ما ظرفیت بخش خصوصی را داریم که طبق ضوابط و 
این  و  می کند  پرداخت  را  بسیاری  هزینه های  جامعه،  قوانین 
سبب می شود که درآمد و منابع کمتر شود و نتیجه اینکه قیمت 

شود. کم  می شود،  خریداری  شهروند  از  که  تمام شده ای 
میرابراهیمی با بیان اینکه مشکالت بهداشتی نیز در کمین 
خریدوفروش ضایعات توسط افراد غیرمجاز وجود دارد، عنوان 

کرد: افرادی که در محدوده داخل شهر، ضایعات خریدوفروش 
و  حیوانات  افزایش  بهداشتی،  مشکالت  بروز  باعث  می کنند 
حشرات و … هستند و خود این هزینه های مازادی را به شهر 

تحمیل می کند.
وی با اشاره به اینکه گاراژهای ضایعاتی در اندازه و ابعاد 
ازآنجایی که  کرد:  تصریح  هستند  فعالیت  حال  در  متفاوت 
نفتی  منابع  رشد  به واسطه  خشک  پسماند  مواد  ارزش 
قانون  اعمال  کنار  در  می کنیم  تالش  است،  شده  بیشتر 
تا  شود  استفاده  قضا  دستگاه  ظرفیت  از  پسماند  مدیریت 
وارد  شهر  بدنه  به  گاراژها  این  به واسطه  که  آسیب هایی  از 

► کنیم.   جلوگیری  می شود 

اجرای فاز دوم تجهیز تاکسی های خطوط شهری قم 
به دستگاه کارت خوان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

زباله های تفکیک شده را صرفًا به غرفه های بازیافت تحویل دهید

معیشت و عدم استقالل گره کور رسانه ها است 

اتحاد خبرنگاران، راهی برای ارتقای 
کیفیت رسانه ها                    

صفحه 4

در گفتگوی اختصاصی »گویه« با یک استاد سطح عالی حوزه علمیه قم؛ مطرح شد:   

طلبگی به عنوان شغل محسوب 
نمی شود                                                  
صفحه 6

یادداشت -  دکتر فتانه امیری

 چرخاندن چرخ زندگی با 
دست چپ                                                 
صفحه 6

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

هـوای تـازه چینـی 
رسیـد!                                                  
صفحه 7

اظهارات جدید درغوکاسیان درباره خداحافظی شیمیُدر با دنیای ورزش؛  

ساختـار فدراسیـون بسکتبـال 
عامل اصلی                                                  
صفحه 7

گزیـده خبـرها



به  اشاره  با  قم  جمعه  امام      ◄
برخی اظهارنظر ها و دهن کجی ها 
و  مقاومت  جبهه  افتخارات  به 
اسالم  سپاه  سرداران  پیروزی های 
این  به  خطاب  دشمن  با  مبارزه  در 
آن  از  کوچکتر  شما  گفت:  افراد 
این  مقابل  در  بتوانید  که  هستید 
حرکت عظیم اسالمی قرار بگیرید.
آیت الله  تسنیم،  گزارش  به 
های  خطبه  در  اعرافی  علیرضا 
قدس  مصلی  در  که  جمعه  نماز 
احترام   : داشت  اظهار  شد،  برگزار 
و اکرام از شخصیت گاهی به جای 
تربیتی  و  اخالقی  وظایف  انجام 

. می نشیند
اشتباه  فرزند  گاهی  افزود:  وی 
احترام  تذکر  جای  به  اما  می کند 

است؛  اشتباهی  امر  که  می گذارد 
می شود  محقق  زمانی  احترام  زیرا 
اخالقی  وظایف  انجام  با  که همراه 

باشد. تربیتی  و 
امام جمعه قم بیان کرد: امسال 
و  روحی  عظمت  ایمانی،  شور  با 
رونق  شاهد  ایران  مردم  اخالقی 
ساالر  سوگواری  در  فوق العاده ای 
ایران  سراسر  در  )ع(  شهیدان 

بودیم.
عنوان  علمیه  های  حوزه  مدیر 
باشکوهی  مراسم های  قم  در  کرد: 
که  آسیب هایی  و  شد  برگزاری 
و  شد  کمتر  داشت  وجود  گاهی 
رعایت  اطعام مستمندان،  به  توجه 
اصول اساسی در عزاداری و اینکه 
مظهر  اینکه  بر  عالوه  عزاداری 

باید  است،  حماسه  و  شوق  شور، 
در  باشد  هم افزایی  معرفت  جایگاه 

شد. توجه  وسیعی  حد 
با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
نهضت  در  اهمیت حرکت  به  اشاره 
عاشورا گفت: ملت ایران با تکیه بر 
مکتب حسینی و فرهنگ مقاومت، 
و  اسالمی  واالی  ارزش های  مدافع 

است. اعتقادی 
نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
هدف  با  آمریکا  و  اسرائیل  افزود: 
از  مشوش  چهره ای  انعکاس 
کشور های  بر  سیطره  اسالم، 
دادن  قرار  فشار  تحت  و  اسالمی 
داعش  و  تکفیری  گروه های  ایران، 
حضور  با  که  کردند  ایجاد  را 
گروه های مقاومت و سرداران رشید 

دشمنان  توطئه  میدان،  در  اسالم 
خورد. شکست 

اینکه  بیان  با  اعرافی  الله  آیت 
آمریکا  فکر  اتاق  از  برآمده  داعش 
را  اسالم  چهره  تا  بود  اسرائیل  و 
داعش  گفت:  دهد،  نشان  مشوش 
ضربه  مقاومت  به  کرد  می  تالش 
قرار  تهدید  مورد  را  ایران  و  بزند 
مقاومت،  کارزار  این  در  اما  بدهد 
آمدند  ما  سرداران  و  قدس  سپاه 
تکان  را  دنیا  و  آفریدند  افتخار  و 

دادند.
به  اشاره  با  قم  جمعه  امام 
دهن کجی ها  و  اظهارنظر ها  برخی 
و  مقاومت  جبهه  افتخارات  به 
اسالم  سپاه  سرداران  پیروزی های 
این  به  خطاب  دشمن  با  مبارزه  در 

از  کوچکتر  شما  کرد:  بیان  افراد 
مقابل  در  بتوانید  که  هستید  آن 
قرار  اسالمی  عظیم  حرکت  این 
ارزش های  به  که  شمایی  بگیرید؛ 

نبودید  پایبند  دموکراسی 
و  سست  حرف های  با  نمی توانید 
پا  پشت  افتخارات  این  به  پایه  بی 

► بزنید.   

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو       ◄
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
مجاهدت های  خواندن  خیانت  گفت: 
جریانات  سرکوب  در  حرم  مدافعین 
بردن  زیرسؤال  و  تروریستی  تکفیری 
شوم  تالش  با  نمی تواند  اسالمی  بیداری 
رژیم  سلطه  گسترش  و  تقویت  در  آمریکا 
باشد. غیرمرتبط  منطقه  در  صهیونیستی 
حجت االسالم  فارس،  گزارش  به 
عضو  و  قم  مردم  نماینده  ذوالنور  مجتبی 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
با  سخنانی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
موسوی  میرحسین  اخیر  پیام  به  اشاره 
اراذل  معاندان،  که  کسی  داشت:  اظهار 
عاشورای  و  عزا  به  هتاکان  و  اوباش  و 
»مردان   88 سال  در  را  حسینی)ع( 
و  خشم  می تواند  مگر  بنامد،  خداجو« 

شهدای  به  نسبت  را  خود  خباثت بار  بغض 
و  سلیمانی  شهید  سرداران  و  حرم  مدافع 

کند؟ مخفی  همدانی 

و  قدرت  عطش  با  که  کسی  افزود:  وی 
سران  آشکار  حمایت  با  و  ریاست  شهوت 
به  را  اسالمی  مملکت  ماه   8 سلطه،  نظام 

دروغ  با  که  کسی  کشید،  خون  و  خاک 
مردم،  جوانان  کردن  قربانی  و  فریب  و 
انتقام رأی نیاوردن خود را از مردم گرفت، 
نظام  نقشه  بزرگترین  مجری  که  کسی 
جمهوری  نظام  براندازی  برای  سلطه 
خشم  می تواند  مگر  است،  بوده  اسالمی 
قهرمانان  و  سرداران  بزرگ ترین  از  را  خود 
و  جهانی  استکبار  نیابتی  جنگ  با  مقابله 

کند. کتمان  بین الملل  صهیونیسم 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
که  کسی  کرد:  تصریح  مجلس  خارجی 
»نه  پیاده نظامش  اراذل  محوری  شعار 
غزه، نه لبنان« است مگر می تواند بغض و 
کینه خود را نسبت به ناجیان غزه و لبنان 
تروریست های  و  داعش  نابودکنندگان  و 

کند. کتمان  تکفیری  مزدور 
که  مفلوکی  البته،  کرد:  بیان  ذوالنور 

ناکامی های  و  شخصیت  کیش  مهلکه  در 
چالش های  خودخوری،  گرفتار  نفسانی، 
گردیده  حاد  مالیخولیای  و  درونی 
شخصیت  ترور  با  که  می کرد  فکر  است، 
دیگران  توجه  می تواند  مقاومت  اسوه های 
ولی  شود،  دیده  و  کند  جلب  خود  به  را 
را  غیور  ملت  غرور  و  ِعرق  ناخواسته 
خود  مذهبی  و  ملی  قهرمانان  به  نسبت 
بروز  با  حقیقت  در  و  نمود  جریحه دار 
معدود  خود،  کریه  باطن  و  مکنونات 
گاه کرد  طرفداران بی اطالع از درونش را آ
ِلُیْطِفُئوا  ُیِریُدوَن  برانگیخت،  خود  علیه  و 
َکِرَه  َوَلْو  ُنوِرِه  ُمِتمُّ  ُه  َواللَّ ْفَواِهِهْم 

َ
ِبأ ِه  اللَّ ُنوَر 

اْلَکاِفُروَن »می  خواهند نور خدا را با دهان 
خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گرچه 
کامل  را  خود  نور  افتد  ناخوش  را  کافران 
آیه  صف  مبارکه  )سوره  گردانید«  خواهد 

. )8
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
عمیق تر  اگر  البته  کرد:  تصریح  اسالمی 
اقدام  این  نمی توان  شود  نگاه  موضوع  به 
اقدامات  با  بی ربط  را  ناشیانه  به ظاهر 
وادار  و  تشویق  در  آمریکا  تالش های  و 
رابطه  ایجاد  در  عربی  کشورهای  ساختن 
معامله  پیاده سازی  و  صهیونیستی  رژیم  با 

دانست. قرن 
خیانت  و  تخطئه  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  حرم  مدافعین  مجاهدت های  خواندن 
تروریستی،  تکفیری  جریانات  سرکوب 
ترجمه  اسالمی،  بیداری  بردن  زیرسؤال 
پیام  و محتوای  فتنه88  با  مرتبط  پیام های 
در  آمریکا  شوم  تالش  با  نمی تواند  اخیر، 
تقویت و گسترش سلطه رژیم صهیونیستی 

► باشد.   غیرمرتبط  منطقه  در 

از  تصویربرداری  و  اسکن  طرح       ◄
۱۸۷۸ کیلومتر از راه های قم با هدف تهیه 
قم  استان  راه های  جامع  اطالعات  بانک 

شد. اجرا 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، 
محمدرضا زیدآبادی، معاون فنی و راه های 
روستایی  اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای قم از اجرا و تکمیل طرح اسکن و 
تصویر برداری از راه های استان قم خبرداد 

و گفت:با توجه به ضرورت تهیه و بارگذاری 
وضعیت  از  برخط  و  جامع  اطالعات  بانک 
و  اسکن  طرح  کل   اداره  سرور  در  راه ها 
تصویر برداری راه های استان قم اجرا شد.

با  طرح  این  اجرای  زمانی   بازه  او  
استفاده از ظرفیت فنی عوامل کارشناسی 
هزینه  کمترین  صرف  و  متبوع  کل  اداره 
به  و گفت:نظر  کرد  عنوان   دوماهه  ممکن 
واجرای طرح هایی  تجارب سنوات گذشته 
از  اطالعات  بانک  تهیه  منظور  به  که 

دلیل  به  که  گرفته  صورت  استان  راه های 
بارگزاری  امکان  عمال  فایلها،  انبوه  حجم 
و دسترسی کاربران میسور نبود، نسبت به 
مرحله  به  و  اقدام  نوآورانه ای  طرح  اجرای 

درآمد. اجرا 
اجمالی  ای  درمقایسه  گفت:  زیدآبادی 
استان  راه های  اسکن  و  برداری  تصویر  از 
کنونی  اجرای  و  گذشته  سنوات  طی  قم 
کیفیت  چشمگیر  افزایش  شاهد  طرح، 
کاهش  و  هزینه  کمترین  صرف  تصاویر، 

بارگذاری  امکان  این مهم  که  فایلها،  حجم 
فایل ها درسامانه و دسترسی آسان کاربران 

هستیم. است،  آورده  فراهم  را 
این  اجرای  اصلی  اهداف  از  او 
از  جامع  اطالعات  آوری  جمع  به  طرح 
کرد  اشاره  استان  راه های  ۱۸۷۸کیلومتر 
عوامل  فنی  قابلیت  به  توجه  با  افزود:  و 
مناسب،  دوربین  از  استفاده  و  اجرایی 
برداری همزمان  امکان تصویر  دراین طرح 
عالئم،  حرایم،  جاده ای،  سطوح  از 

فراهم  و...  فنی  ابنیه  ایمنی،  تجهیزات 
است. آمده 

اداره  روستایی  وراه های  فنی  معاون 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
طرح  دراین  که  مهم  این  یادآوری  با  قم 
و  طول  جغرافیایی،  موقعیت  درج  امکان 
و...  تصویر  برداشت  زمان  مسیر،  عرض 
به  توجه  با  کرد:  است،عنوان  شده  فراهم 
یکبار  ۶ماه  این طرح هر  زمان،  متغیرهای 

► شود.    می  رسانی  روز  به  و  اجرا  
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

شهردار قم خبر داد:
قطع کمک های دولتی برای 

خرید اتوبوس های 6 میلیارد 
تومانی در قم

از  عمومی  حمل ونقل  قابل مالحظه  کاهش  به  اشاره  با  قم  شهردار 
 ۶ به  هم اکنون  اتوبوس  دستگاه  هر  قیمت  گفت:  شهری  سفرهای 

است. شده  قطع   نیز  دولت  کمک های  و  رسیده  تومان  میلیارد 
سید مرتضی سقائیان نژاد در گفت وگویی، ادامه داد: به صورت متوسط 
روزانه ۴۰۰ دستگاه خودروی سواری در قم پالک گذاری می شود و در 
و زیرساخت اضافه شود هرگز  این شرایط هرقدر هم که معبر، خیابان 

نمی تواند این حجم از تقاضای حمل ونقل شخصی را پاسخگو باشد.
شهردار قم ادامه داد: سهم حمل ونقل عمومی قم از سفرهای شهری 
پنجم  برنامه  طبق  درحالی که  است؛  رسیده  درصد   ۸ به  درصد   ۱۸ از 
توسعه کشور استفاده از حمل ونقل عمومی هم اکنون باید به ۷۰ درصد 

می رسید.
را  عمومی  حمل ونقل  توسعه  معضالت  برخی  ادامه  در  سقائیان نژاد 
مورداشاره قرارداد و گفت: تا پیش ازاین که قیمت هر دستگاه اتوبوس 
پرداخت  را  اتوبوس  قیمت  از  درصد   ۸۲ دولت  بود  تومان  میلیارد  یک 
و  رسیده  تومان  میلیارد  شش  به  اتوبوس  هر  قیمت  امروز  می کرد؛ 

است. قطع شده  کلی  به صورت  نیز  دولت  کمک های 

عضو شورای شهر قم اظهار کرد:
مردم نسبت به نرخ 

پارکینگ های قم معترض هستند

نرخ  به  نسبت  قم  شهر  مردم  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
بیشتری  خدمات  خواهان  نیز  مسافران  و  دارند  اعتراض  پارکینگ ها 

هستند. پارکینگ ها  در 
فارس  با  گفتگو  در  استقامت  مرتضی  والمسلمین  حجت االسالم 
هسته  ساماندهی  خصوص  در  مردمی  مطالبات  به  اشاره  با  قم،  در 
مرکزی شهر و خاصه وضعیت پارکینگ ها اظهار کرد: نرخ پارکینگ ها 
مطالبات  و  اعتراضات  مردم،  شرایط  گرفتن  نظر  در  به  توجه  با 
بسیاری را به دنبال داشته است و موضوع برای مجاورین حرم جدی 
برای  شهرداری  از  بیشتری  خدمات  درخواست  نیز  مسافران  و  است 

دارند. پارکینگ ها 
هستند  خدمت  انجام  حال  در  برقی  خودرو  اندکی  تعداد  افزود:  وی 
تعداد  وافزایش  نمی باشد  کافی  نظر  به  موارد طرح شده  به  توجه  با  و 

است. ضروری  بخش  این  در  رسان  خدمت  خودروهای 
دریافتی  بهای  در  بازنگری  ضرورت  به  اشاره  با  قم  شهر  شورای  عضو 
حمل  معاونت  خاصه  و  شهرداری  از  انتظار  افزود:  برقی،  خودروهای 
و نقل این است که با بررسی شرایط موجود و انتظارات به حق جاری 
در این زمینه تسریع بیشتری در امور داشته و با زمان بندی مناسب و 

را رفع کند. باال مشکالت خودروهای برقی موجود  اولویت 

خبـر

گفت:  ملت  خانه  در  قم  نماینده      ◄
مجموعه  عملکرد  از  داشت:  بیان 
با  تنها  و  هستیم  راضی  استان  مدیریت 
داریم  مشکل  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با  و  شده  گزارش  زیادی  نابسامانی های  و 
کل  مدیر  جابجایی  خصوص  در  نیز  وزیر 

است. شده  صحبت هایی 
امیرآبادی  احمد  مهر،  گزارش   به 
صمیمی  نشست  در  شنبه  ظهر  فراهانی 
مناسبت  به  که  قم  استان  رسانه  مدیران  با 
روز خبرنگار در دفتر وی برگزار شد اظهار 
 ۱۳۹۹ و   ۱۴۰۰ بودجه  قانون  در  داشت: 
دولت  اما  بود،  آمده  یارانه  اصالح  موضوع 
آن را اجرایی نکرد و علت آن مشخص نشد 

نشد. گفته  نیز  مجلس  به  و 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
این  سیزدهم  دولت  داشت:  بیان  اسالمی 
اقتصادی  کارشناسان  و  داد  انجام  را  کار 
عوائد  که  کردند چرا  تحسین  را  اقدام  این 
است  بوده  طرح  اجرای  عدم  از  بیش  آن 
مشکل  با  قطعًا  کشور  گذشته  روش  با  و 

می شود. مواجه 
که  اشتباهی  داشت:  عنوان  وی 
 ۵۷ بردن  باال  داد،  انجام  کار  سابق  وزیر 
بود  کارگران  حقوق  افزایش  برای  درصدی 
صورت  دقیق  محاسبه  بدون  امر  این  که 
گرفت و منجر به تشدید تورم شد در حالی 
ساعت ها  زمینه  این  در  دولت های  در  که 
تصمیم  و  می دهند  انجام  کارکارشناسی 
اتخاذ  بسیاری  حساسیت های  با  نهایی 

. د می شو
داد:  ادامه  ملت،  خانه  در  قم  نماینده 
قیمت ها  افزایش  گفته شد  آنچه  بر خالف 
افزایش  و  نبوده  کاال  قلم   ۴ مختص  فقط 
کشانده  کاالها  از  بسیاری  به  قیمت ها 
قلم کاالی   ۴ این  با  مرتبط  و کاالهای  شد 

داشتند. قیمت  افزایش  اصلی 

به موضوع  ادامه  فراهانی در  امیرآبادی 
موضوع  در  گفت:  و  کرد  اشاره  برجام 
مقابل  طرف  با  اختالف  چند  نیز  برجام 

است. بحث  حال  در  که  دارد  وجود 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
آمریکایی ها  تضمین  داد:  ادامه  اسالمی 
آنان  که  است  برجام  بحث  مهمترین 
برای  که  کردند  قبول  را  ساله  یک  تضمین 

نیست. پذیرفتنی  ما 
که  می شود  مطرح  آنچه  افزود:  وی 
دارد  قرار  برجام  توافق  در  سپاه  موضوع 
مطرح  قباًل  که  هرچند  نیست،  درست 
دروغ  به  معاند  رسانه های  امروز  اما  بوده 

می کنند. مطرح  را  مسئله  این 
رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور دور از 

انتظار نیست
درصدی   ۸ رشد  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  نیست  انتظار  از  دور  کشور  اقتصاد 
یارانه ها  شدن  مردمی  طرح  اجرای  با 
در  تورم  کاهش  شاهد  آینده  سال  دو  در 

بود. خواهیم  کشور  اقتصاد 
نماینده قم در خانه ملت، گفت: دولت 
درآمد  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰
اقتصادی  رشد  برای  یارانه ها  هدفمندی 
قابل  رقم  که  است  گرفته  نظر  در  کشور 

است. توجهی 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مرغوب  زمین های  اینکه  کرد:  عنوان 
خاص  تعاونی های  برخی  به  قدس  شهرک 
همانند استانداری و نیروهای مسلح داده 

نیست. قبول  قابل  شده 
موضوع  این  افزود:  فراهانی  امیرآبادی 
اگر  و  شد  داده  انتقال  هم  مسکن  وزیر  به 
مسکن  امر  به  زمین ها  این  است  قرار 
ایثارگران  جامعه  به  باید  اختصاص  سازی 
در  که  شود  داده  امداد  کمیته  اعضای  و 
بیشتر  نیز  مردمی  پذیرش  صورت  این 

. ست ا
بازپس گیری زمین مؤسسات در قم

شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
برای  زمین  کمبود  موضوع  به  اسالمی 
گفت:  و  کرد  اشاره  قم  در  مسکن  ساخت 
مؤسسات  برخی  از  زمین  هکتار  هزار  دو 
و هیچ گونه  خاص که زمین دریافت کرده 

حال  در  ندارند  سازی  و  ساخت  عملیات 
است. گیری  بازپس 

لیست  قبل  دوره  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  راه  کل  مدیر  سوی  از  زمین ها  این 
نمایندگان  اختیار  در  قم  سابق  شهرسازی 
صورت  الزم  پیگیری های  تا  نشد  داده  قم 
هکتار  هزار  مجموعه  یک  افزود:  گیرد 
دیوار  را  آن  دور  و  گرفته  را  ملی  زمین 
کشیده است و این در حالی است که قادر 
که  مجموعه ای  و  نیست  ساز  و  ساخت  به 
در داخل شهر دارند در حدود ۴ هزار متر 
نیاز  زمین  میزان  این  توسعه  برای  و  است 

نیست. آنها 
داد:  ادامه  ملت،  خانه  در  قم  نماینده 
شهرک  انتهای  در  نیز  زمین  هکتار  هزار 
مهدیه وجود دارد که در حال بازپس گیری 

می شود. انجام  آن  کار  زودی  به  و  است 
آمار  به  اشاره  با  فراهانی  امیرآبادی 
قم  استان  در  مسکن  متقاضیان  باالی 
متقاضی  نفر  هزار   ۱۳۰ داشت:  بیان 
که  کردند  نام  ثبت  قم  استان  در  مسکن 
این  در  و  بیشتر است  اصفهان  از  آمار  این 
و  هستیم  مضاعف  همت  نیازمند  زمینه 

کرد. تعارف  کسی  با  نباید 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اسالمی تصریح کرد: باید به تولید مسکن 
در کشور و استان قم کمک کنیم و در این 
مورد  تسهیالت  می بایست  بانک ها  زمینه 

دهند. قرار  مردم  اختیار  در  را  نیاز 
باید  داشت:  عنوان  هنچنین  وی 
بافت های  در  ساز  و  ساخت  و  احیا  برای 
است  گسترده ای  پهنه  که  قم  فرسوده 
مناطق  این  در  که  چرا  کرد؛  ریزی  برنامه 
و  گاز  برق،  آب،  همانند  زیرساخت هایی 
هزینه ای  نیست  نیاز  و  است  فراهم  غیره 

گیرد. صورت  زمینه  این  در 
مدیریت  از  زیادی  نابسامانی های 
دانشگاه علوم پزشکی قم گزارش شده 

ست ا

از  داشت:  بیان  فراهانی  امیرآبادی 
راضی  استان  مدیریت  مجموعه  عملکرد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  با  تنها  و  هستیم 
زیادی  نابسامانی های  و  داریم  مشکل  قم 
خصوص  در  نیز  وزیر  با  و  شده  گزارش 
شده  صحبت هایی  کل  مدیر  جابجایی 

. ست ا
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
ورجان  به  قم  مسیر  داشت:  بیان  اسالمی 
طی  بود  شده  معروف  مرگ  جاده  به  که 
شد  گرفته  نظر  در  بودجه  ردیف  سال  سه 
انجام  قبل  دولت  در  کار  این  متأسفانه  که 
نشد اما در این دوره اقدامات خوبی انجام 
تعریض  حال  در  محور  این  و  است  شده 

است.
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
انتخابات  آتی  دوره  در  شدن  کاندیدا 
به  داشت:  عنوان  اسالمی  مجلس شورای 
است  کافی  بودن  نماینده  دوره  سه  نظرم 
چند  من  و  دارند  دیگری  نظر  برخی ها  اما 
دیگر  که  کردم  مطرح  را  موضوع  این  جا 
را  مجلس  نمایندگی  کاندیداتوری  قصد 

ندارم.
کرد:  تاکید  ملت،  خانه  در  قم  نماینده 
عنوان  به  بعدی  دوره  در  که  نفری  سه 
همفکر  باید  بود  خواهند  قم  نماینده 
نمایندگان  بین  اختالفات  که  چرا  باشند 
برای  باید  و  است  خسارت  موجب  استان 
وحدت  نمایندگان  قم  مشکالت  حل 

باشند. داشته 
امیرآبادی فراهانی ادامه داد: اگر حس 
نمایندگان  وحدت  باعث  حضورم  کنم 
و  آیم  می  آتی  دوره  در  می شود  استان 
آقای  دوره  در  و  نیایم  است  ممکن  نه  اگر 
سلیقه  اختالف  اینکه  وجود  با  الریجانی 
کوچک ترین  قم  مسئله  در  اما  داشتیم 

► نداشتیم.    اختالفی 

انتقاد امیرآبادی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قم

● نابسامانی های زیادی از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قم گزارش شده است   ●

انتقاد امام جمعه قم از دهن کجی   برخی ها به شهدای مدافع حرم؛

● سرداران رشید ایران "داعش" را نابود کردند   ●

ذوالنور:

● پیام »موسوی« تالش در تقویت سلطه رژیم صهیونیستی در منطقه است   ●

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

● تصویربرداری از 1878 کیلومتر از راه های استان قم   ●



فنی  امور  مدیرکل      ◄
لزوم  بر  تأکید  با  قم  استانداری 
سازها  و  ساخت  تخلفات  کاهش 
موجود  وضعیت  به  توجه  با  گفت: 
دنبال  به  تفضیلی  طرح  به  نگاه  و 
کاهش  برای  راهکاری  پیشنهاد 
هستیم. سازی  و  ساخت  تخلفات 
عباس  مهر،  گزارش   به 
خبرنگاران،  با  گفتگو  در  صادقیان 
در  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با 
از  بسیاری  در  فعلی  شرایط 
موضوعات دچار روزمرگی شده ایم 
درخواست ها  با  متناسب  تنها  و 
به  کرد:  اظهار  می کنیم،  حرکت 
نتوانسته ایم  هنوز  دلیل  همین 
استان  برای  مناسب  برنامه  یک 

کنیم. تهیه 
استانداری  فنی  امور  مدیرکل 
از  برخی  در  اینکه  بیان  با  قم 
کرده ایم،  ورود  استان  معضالت 
این  از  یکی  کرد:  مطرح 

موضوعات، بحث تخلفات ساخت و 
برنامه ریزی هایی  که  بوده  سازها 
اقداماتی  و  انجام  راستا  این  در 

است. شده  آغاز 
کاهش  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
قم  در  ساخت وسازها  تخلفات 
این  بر  ما  تالش  کرد:  عنوان 
وضعیت  به  توجه  با  که  است 
تفصیلی،  طرح  به  نگاه  و  موجود 
تخلفات  که  کنیم  ارائه  پیشنهادی 
برسد. حداقل  به  ساخت وسازی 
دو  بحث  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهر  در  معضل  یک  به  نقشه ای 
خاطرنشان  است،  تبدیل شده  قم 
نقشه  یک  برخی  متأسفانه  کرد: 
الزم  مجوزات  آن  با  که  تهیه کرده 
و  کنند  دریافت  را  ساخت وساز 
نقشه  از  ساخت  مرحله  در  سپس 

می کنند. استفاده  دیگری 
تالش  اینکه  بیان  با  صادقیان 
موضوعات  این  که  است  این  بر  ما 

دو نقشه ای را حذف کنیم، تصریح 
اقدام  این  دالیل  از  یکی  کرد: 
در  است،  تفکیک ها  نسبت  بحث 
دارای  زمین ها  دیگر  شهرهای 
نسبت های  و  هستند  بزرگ  ابعاد 
می شود؛  رعایت  ساخت وسازی 
متراژ  اینکه  دلیل  به  قم  در  ولی 
نسبت های  است،  کم  زمین ها 
و  نشده  رعایت  ساخت وسازی 
هستیم. گوناگون  تخلفات  شاهد 
این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارند  مختلفی  علل های  تخلفات 
راستای  در  و  بررسی شده  باید  که 
یادآور شد:  اقدام شود،  آن ها  رفع 
محدودیت هایی  تفصیلی  طرح 
ورود  آن  در  نمی توان  که  دارد 
از  جلوگیری  کارگروه  در  اما  کرد، 
تالش  غیرمجاز  ساخت وسازهای 
ساخت وساز  نسبت های  که  داریم 

کنیم. اصالح  را 
استانداری  فنی  امور  مدیرکل 

بازنگری  برای  اینکه  بیان  با  قم 
ضوابط  به  باید  تفصیلی  طرح  در 
نگاه  مسکن  عالی  شورای 

که  مواردی  در  کرد:  ابراز  کنیم، 
کارگروه  در  داریم  محدودیت 
ساخت وسازهای  در  جلوگیری 

تأمین  شورای  حتی  و  غیرمجاز 
استان ورود پیدا کرده و ان شاءالله 
► می کنیم.    برطرف  را  مشکل 

کم  اقشار  توانمندسازی  طرح      ◄
هزار  سه  احداث  طریق  از  برخوردار 
بر  کیلوواتی  پنج  خورشیدی  سامانه 
معاونت  جانبه  پنج  توافقنامه  اساس 
ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
بسیج  سازمان  نیرو،  وزارت  جمهوری، 
سازندگی، کمیته امداد امام )ره(، سازمان 
خواهد  گذاشته  به اجرا  قم  در  بهزیستی 

. شد
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
امور  هماهنگی  معاون  قم،  برق  نیروی 
نشست  در  قم  استانداری  اقتصادی 
کم  اقشار  توانمندسازی  طرح  هم اندیشی 
برخوردار از طریق احداث سه هزار سامانه 
حمایت  ضمن  کیلوواتی  پنج  خورشیدی 
و  جدی  اهتمام  ضرورت  بر  طرح،  این  از 
برای  ذی ربط  دستگاه های  تمام  همراهی 

کرد. تاکید  آن  شدن  اجرایی 
در  را  طرح  این  اجرای  امیدیان  محسن 
مهم  محروم  اقشار  توانمندسازی  حوزه 
رشد  به  توجه  با  کرد:  تاکید  و  ارزیابی 
۲۷۰ درصدی تبصره ۱۶ در تمام بخش ها 
فصل جدیدی باز شده است که می توانیم 
باشیم. این طرح داشته  از  را  حمایت الزم 
هماهنگی  جلسه  تشکیل  خواستار  وی 
در  تسریع  برای  دستگاه ها  بین  هفتگی 
سامانه  هزار  سه  احداث  طرح  اجرای 
کم  اقشار  برای  کیلوواتی  پنج  خورشیدی 
استان  صنایع  شد:  یادآور  و  شد  برخوردار 
نیازهای خود و ظرفیتی که  به  با توجه  نیز 

در اختیار دارند می توانند در طرح استقرار 
شوند. پیشگام  خورشیدی  سامانه های 

مقیاس  مولدهای  توسعه  دفتر  مدیرکل 
طرح  نشست،  این  در  نیز  ساتبا  کوچک 
از  برخوردار  کم  اقشار  توانمندسازی 
طریق احداث سه هزار سامانه خورشیدی 
که  دانست  هوشمندانه ای  طرحی  را 
می تواند کمبود برق در کشور را نیز جبران 

. کند
جعفر محمدنژاد با بیان اینکه در بودجه 
میلیارد   ۶۰ طرح  این  برای  جاری  سال 
است،  شده  داده  اختصاص  امسال  ریال 
سازمان  همکاری  با  امیدواریم  شد:  یادآور 
این  در  که  سازمان هایی  سایر  و  بسیج 
این  زودتر  چه  هر  هستند  دخیل  موضوع 

شود. اجرایی  طرح 

بهانه ای  هیچ  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
نداریم  طرح  این  نیافتن  تحقق  برای 
جغرافیایی  لحاظ  به  قم  کرد:  خاطرنشان 
استقرار  برای  را  مناسبی  شرایط 

است. دارا  خورشیدی  سامانه های 
وی بر ضرورت شناسایی هرچه سریع تر 
توزیع  به شرکت  مناطق روستایی و معرفی 
سامانه های  استقرار  برای  برق  نیروی 
برخالف  گفت:  و  کرد  تاکید  خورشیدی 
تجدید  نیروگاه های  در  انرژی  تولید  تصور 
تمام  فسیلی  نیروگاه های  از  ارزان تر  پذیر 

می شود.
انرژی های  سازمان  سخنگوی 
)ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
زیرساخت هایی  از  برق  اینکه  بیان  با 
کشور  یک  ملی  قدرت  اهرم های  که  است 

کشوری  اگر  کرد:  تصریح  می آید  به شمار 
می تواند  باشد  داشته  انرژی  به  دسترسی 

کند. قدرت  ادعای 
هزینه های  سال  هر  اینکه  بیان  با  وی 
انتهای  زیادی برای تقویت برق در مناطق 
شبکه انجام می شود بیان داشت: با توجه 
روستایی  مناطق  در  طرح  این  اینکه  به 
صنایع  استقرار  امکان  می شود،  انجام 
ایجاد می شود. نیز  این مناطق  تبدیلی در 

تصمیم گیری  اینکه  بیان  با  محمدنژاد 
پوشش  تحت  خانواده های  توانمندسازی 
است،  بی نظیر  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
یادآور شد: اگر حتی ۵۰ درصد این طرح 

است. بی نظیر  دنیا  کل  در  شود  محقق 
دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون 
گفت:  نیز  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
حال  در  پراکنده  تولید  نیروگاه های  میزان 
مگاوات   ۷۸ استان  سطح  در  بهره برداری 
است که از این میزان حدود ۱۳.۲ مگاوات 
خورشیدی  پذیر  تجدید  نیروگاه های 

. هستند
به  اشاره  با  ارجمندزاده  محمد  سید 
آماری از نیروگاه های خورشیدی در سطح 
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  قم  استان 
حوزه  در  دستگاه،   ۱۰ مدارس  و  مساجد 
دستگاه های اجرایی استان ۱۶ دستگاه و 
۱۱۲ دستگاه نیز دارای قرارداد با ظرفیت 
بهره برداری  حال  در  کیلووات   ۱۶۲

. هستند
وی با بیان اینکه در حال حاضر از میزان 

مصرف ساالنه تنها ۲۴ میلیون کیلووات را 
می کنیم  تامین  خورشیدی  نیروگاه های  از 
و  است  کوچک  بسیار  عدد  این  افزود: 
را  این سهم  بتوانیم  این است که  ما  هدف 
افزایش  خورشیدی  نیروگاه های  حوزه  در 

دهیم.
سوخت های  مصرف  کاهش  وی 
آب،  مصرف  در  صرفه جویی  فسیلی، 
گلخانه ای  گازهای  نکردن  پیدا  انتشار 
جمله  از  را  محلی  آالینده های  کاهش  و 
انرژی  مزیت های توسعه سامانه های تولید 
تاکنون  شد:  یادآور  و  دانست  پذیر  تجدید 
امامزادگان  علمیه،  مدارس  برخی  در 
سامانه ها  این  اجرایی  دستگاه های  و 
قرار  بهره برداری  مدار  در  و  استقراریافته 

است. گرفته 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  نیز  استان 
پنج  خورشیدی  سامانه  هزار  سه  استقرار 
توانمندی  طرح  راستای  در  کیلوواتی 
استان  سهمیه  برخوردار  کم  افراد  سازی 
قم است گفت: مطابق برنامه ریزی های که 
محوریت  با  را  هماهنگی هایی  انجام شده، 
و  بهزیستی  امداد،  کمیته  با  استانداری 

داشتیم . سازندگی  بسیج 
برخی  به  اشاره  با  پنجه  آهنین  مهدی 
سرعت  به منظور  گرفته  صورت  اقدام های 
برای  کرد:  بیان  طرح  اجرای  در  بخشی 
ماهانه  باید  شود  محقق  طرح  این  اینکه 

► کنیم.    راه اندازی  را  سامانه   ۵۰۰
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

رای اصالحی آگهی موت فرضی
به  مربوط   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۱۵۴ کالسه  پرونده   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۸۹۱ شماره   رای 
در  واقع  اصلی   ۷۳۱۵ پالک  از  قسمتی  مالکیت  سند  صدور  بر  مبنی  کلهری   منیره  خانم  تقاضای 

است. بررسی  تحت  قم  یک  بخش 
 پس از مطالعه پرنده و مالحضه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره مذکور اشتباهاتی به شرح 

زیر صورت گرفته است: 
ابعاد و مساحت در رای صادره مبنی بر اشتباه می باشد و نیز حقوق ارتفاقی از قلم افتاده است.

رای اصالحی
با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره ۱/۳۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و با عنایت به اینکه طبق 
گزارش شماره مزبور رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح می گردد: 

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۵۰/۶۰ متر مربع  : 

دیوار  به  دیوار  متر   ۱/۶۵ بطول  اول  است  دوم وچهارم شرقی  که قسمت های  ۵ قسمت  در  شماال: 
الی پنجم بطول های ۰/۵۰ متر و ۵/۲۰ متر و ۰/۲۰ متر و ۴/۷۵ متر  پالک ۷۳۱۴/۲ اصلی دوم 

اصلی    ۷۳۱۴ پالک  دیوار  به  دیوار 
شرقا:  بطول ۴/۲۰ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۷۳۱۵ اصلی

به شارع دوم تحتانی بطول ۶/۲۰ متر  جنوبا:در دو قسمت اول بطول ۵/۲۵ متر درب و دیواریست 
بر روی داالن مزبور    باال خانه مورد تقاضا  به داالن فوقانی  دیواریست 

غربا: بطول ۴/۹۰ متر دیوار به دیوار پالک ۷۳۱۹ اصلی 
حقوق ارتفاقی: مورد تقاضا دارای بنا بر روی االن مجاور به مساحت ۱۰/۸۰ مترمربع می باشد. 

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )گویه وثروت( )م الف ۱۲۲۲۷(
مهدی زارع شحنه  – رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم  

۰۱۰۰۲۶۶ این دادگاه دادخواستی  بایگانی  با شماره  بدینوسیله به اطالع میرساند خانم نسرین قلندران در پرونده 
متولد  شیرخان  فرزند  قلندران  ابوالفضل  آقای  پدرش  داشته  اظهار  و  کرده  مطرح  فرضی  موت  حکم  صدور  جهت 
است.  نگشته  باز  تاکنون  و  کرده  ترک  را  منزل  قبل  سال   ۳۳ حدود   ۰۳۸۵۳۷۰۲۲۹ ملی  شماره  با   ۱۳۲۵/۱/۱۲
ثبت  را  اطالعات خود  و  دادگاه حاضر شده  این  در  دارند دعوت می شود  مذکور خبری  غایب  از  که  کلیه کسانی  از 

. کنند
قادیکالهی فقیهی  محمدحسن  سابق(-  خانواده  قم)1۸  شهرستان  خانواده  دادگاه   4 شعبه  قاضی 

معاون جهاد کشاورزی قم:
ظرفیت پرورش مرغ آرین در 

قم افزایش می یابد

با  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  همچون  حمایتی  بسته های  ارائه 
مرغداران ، ظرفیت پرورش مرغ آرین در این استان افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی قم، منصور دیان اردستانی 
تسهیالت  پرداخت  فرآیند  دستورالعمل  رابطه  همین  در  داشت:  بیان 
آن،  اساس  بر  که  ابالغ شده  آرین  پرورش دهندگان مرغ  به  یارانه دار 
گوشتی  مرغ  پرورش  به منظور  درصدی   ۶ تسهیالت  پرداخت  امکان 
پایان  تا  روند  این  و  شده است  فراهم  قم  استان  در  آرین  سویه  از 

یافت. خواهد  ادامه  سال جاری  شهریورماه 
قابل  ظرفیت های  طیور  پرورش  زمینه  در  قم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مهم  بخش  این  بهره برداران  از  حمایت  کرد:  تاکید  دارد،   توجهی 
و  محصول  تولید  میزان  افزایش  بر  عالوه  استان،  در  اقتصادی 
درآمدزایی بیشتر، به ارتقا امنیت غذایی که از شاخص های مهم مورد 

می کند. کمک  نیز  است  کشاورزی  جهاد  سازمان  توجه 
ماه های  طی  قم  در  گوشتی  مرغ  جوجه ریزی  میزان  داد:  ادامه  وی 
توسط  آن  صادراتی  ظرفیت های  و  استان  نیازهای  با  متناسب  اخیر 
افزایش  دنبال  به  رابطه  این  در  و  است  انجام  حال  در  بهره برداران 
استفاده از نژاد آرین هستیم که می تواند موجب مقاوم سازی صنعت 

شود. ظالمانه  تحریم های  برابر  در  مرغداری 
برنامه احیای مرغ الین آرین با هدف ارتقای امنیت و سالمت گوشت 
می شود،  دنبال  کشور  در  که  است  اولویت هایی  از  یکی  کشور  مرغ 
این  احیای  اخیر  سال های  طی  که  است  ایران  مخصوص  آرین  الین 
نژاد به دلیل ویژگی های خاص در کشور مورد توجه قرار گرفته است به 
وزارت جهادکشاورزی  در  از خانواده طیور  »آرین« عضوی  که  طوری 
برای  برنامه هایی  اجرای  دنبال  به  وزارت خانه  این  و  شده  شناخته 

است. نژاد  این  پرورش  ظرفیت  افزایش 
با تولید مرغ الین با نژاد ایرانی تحت عنوان آرین، تمام نیاز مرغداری 
از  پیش  می شود؛  تامین  داخل  از  اجداد  و  الین  مرغ  به  کشور  های 
شد  می  تامین  خارج  از  کشور  نیاز  مورد  اجداد  مرغ  از  قسمتی  این 
که در سال های اخیر به علت تحریم های ظالمانه واردات آن متوقف 

بود. شده 
مرغ  تمام  آینده  سال  دو  تا  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  گفته  به 
بود،  خواهد  ایرانی  نژاد  با  الین  مرغ  از  کشور  در  شده  تولید  گوشتی 
اجداد،  الین،  خط  ابتدا  گوشتی  مرغ  تولید  های  حلقه  است  گفتنی  

است. تجاری  گوشتی  مرغ  و  مادر 
می کنند  تولید  را  هایی  مرغ   آخر،  نسل  در  گذار«  تخم  اجداد  »مرغ 
تخمگذاری  برای  که  معنی  این  به  است.  مرغ  تخم  محصولشان  که 
هایی  مرغ   آخر،  نسل  در  نیز  گوشتی«  اجداد  »مرغ  هستند.  مناسب 

است. گوشت شان  آنها  محصول  که  می کند  تولید  را 
فعال  مرغداری های  تراکم  ازنظر  کشور  برتر  استان های  جمله  از  قم 
به طور  و  دارد  طیور  صنعت  در  قابل توجهی  رشد  استان  این  است؛ 
گوشتی  مرغ  نیاز  درصد  سه  و  تخم مرغ  نیاز  درصد  هشت  میانگین 

می کند. تامین  را  کشور 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

خبـر

االسالم  حجت  بزگداشت  مراسم      ◄
حضور  با  نصیری  مصطفی  والمسلمین 
مردم  مختلف  اقشار  و  کشور  آیینی  شعرای 

شد. برگزار  شهر  مرکزی  تاالر  در 
االسالم  حجت  مرحوم  ایرنا،  گزارش  به 
آیینی  شاعر  نصیری  مصطفی  والمسلمین 
بود و دوستان شاعرش در مراسم بزرگداشت 
او به شعرخوانی در رثای اهلبیت عصمت و 

پرداختند. طهارت)ع( 
استاد  جلسه،  این  از  بخشی  در 
محمدعلی مجاهدی، پدر شعر آیینی ایران 
نصیری  مصطفی  کرد:  تاکید  سخنانی  در 
در جلسات شعر هفتگی حضور می یافت و 
نجابت، کم حرفی، سر به زیر بودن و حیای 

بود. ستودنی  بسیار  او 
این غم حس می  در  بیان کرد: من  وی 
ام؛ زمانی که خبر  کنم که داغ فرزند دیده 
درگذشت او را شنیدم، به این فکر می کردم 
که مصطفی به دنبال دنیایی بود که در این 
جهان دست یافتنی نبود و مجال پیدا کرده 
برای سفر کردن به عوالمی که از پایان این 

دنیا آغاز می شود.
دنیای  یک  ما  دنیای  اینکه  بیان  با  وی 
ابعاد  دارای  و  رازآلود  و  نیست  بعدی  تک 
سلمان  کرد:  تاکید  است،  زیادی  بسیار 
فارسی به امیرالمومنین)ع( عرض می کند 
می  و  دارم  دوست  خیلی  را  شما  من  که 

خواهم بدانم که در این جهان کسی هست 
که شما را بیش از من دوست داشته باشد؟ 
حضرت سوال سلمان را با سوال پاسخ داد 
نبینی بی  مرا  روز  اگر چند  که ای سلمان! 
کند  می  عرض  سلمان  شوی؟  می  طاقت 
به  که  فرماید  می  حضرت  هفته؛  یک  که 
آسمان  در  دوستانی  ما  که  سوگند  خداوند 
قالب  نبینند  را  ما  روز  هر  اگر  که  داریم  ها 

کنند. می  تهی 
کرد:  تصریح  ایران  آیینی  شعر  پدر 
خالفت  مدعیان  مشت  که  اینجاست 
و  دارد  شئونی  امام  شود؛  می  باز  دروغین 
در  تصرفی  ید  امام  وجودی  شئون  از  یکی 
که  عوالمی  تناسب  به  است؛  امکان  عوالم 
دارد، وجود مقدس معصومین جلوه  وجود 
عوالم محسوس  آن  برای ساکنان  که  دارند 

. ست ا
مجاهدی با اشاره به جاری بودن عنایات 
قدسی به شعرای آیینی یادآور شد: عنایت 
به حدی  بعضا  آیینی  به شاعر  القدس  روح 
است که خود شاعر از سروده اش متعجب 
به قدری  از کارهای شعرا  می شود؛ برخی 
ارزشمند است که من غبطه می خورم و این 
به  ارتباطی  گفتن  شعر  که  دهد  می  نشان 

سن و سال و کسوت ندارد.
شاعر  کرد:  تاکید  ایران  آیینی  شعر  پدر 
آیینی سرا در کشور زیاد است، اما شاعری 

تایید کند کم است. را  او  که اهل بیت)ع( 
مجاهدی با اشاره به روایتی از شعرخوانی 
مطرح  رضا)ع(  امام  برای  خزاعی  دعبل 
کرد: دعبل خدمت امام رضا)ع( عرض کرد 
آیا  که من چکامه ای برای شما ساخته ام، 
فرمود  حضرت  بخوانم؛  دهید  می  اجازه 
حضرت  و  خواند  بیت  چند  دعبل  بخوان؛ 
خود  را  قصیده  دنباله  نده؛  ادامه  فرمودند 

کردند. خواندن  به  شروع  حضرت 
بودند  حاضر  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 

فرد  برای  شعر  این  که  کردند  می  تصور 
حضرت  و  خوانده  دعبل  که  است  دیگری 
آن شعر را می دانستند که در همین لحظه 

که شک حاضرین را فرا گرفته بود، حضرت 
روی  بر  ابیات  این  دعبل؛  ای  که  فرمودند 
صحیفه نور بود و زمانی که تو آن را سرودی 
از  را  ابیات  این  من  و  گذشت  من  خاطر  از 
صحیفه نور می خوانم؛ این نشان می دهد 

دارد. باالیی  جایگاه  چه  آیینی  شاعر  که 
نام  از  به راحتی  ما  ادامه داد:  مجاهدی 
او  اما  کنیم؛  می  عبور  نصیری  مصطفی 
برد؛  با خود  که  رازها داشت  در سینه خود 
که  است  این  از  غیر  مگر  مصطفی  درباره 

مبلغ فرهنگ حسینی بود؟ شهادت مراتبی 
اما  است؛  لقاءالله  آن  باالترین  که  دارد 
مراتب دیگر نیز دارد و او از شهدا به حساب 

آید. می 
گفتنی است، این طلبه جهادی و همسر 
سفر  راه  در  جنوب  سیل  حادثه  در  ایشان 
تبلیغی پیش از رسیدن به محل تبلیغ جان 

خود را از دست دادند.
شهر  توابع  از  آباد  همت  روستای 
آن  در  طلبه  این  که  بود  مکانی  رفسنجان، 
پرداخت؛  فرهنگی  کار  به  بار  آخرین  برای 
این در حالی است که او در این جهاد تنها 
نبود و همراه با همسر خود برای بچه های 
برگزار  نقاشی  و  زبان  های  کالس  روستا 
یار دغدغه مند چهره  می کردند؛ و این دو 
متحول  هم  دوشادوش  را  روستا  فرهنگی 
می کنند و خود حاج آقا هیات برای روستا 

دهد. می  تشکیل 
حتی  شرایطی،  هیچ  در  مصطفی  شیخ 
و  برنداشت  جهاد  از  اوضاع سیل دست  در 
مشهد  در  ای  خانواده  دختر  تک  او  همسر 
بود که به طلبه دختر نمی دادند؛ اما پس از 
ازدواج آن ها، اخالق مصطفی زبانزد فامیل 

می شود.
همت  روستای  اهالی  ادعای  طبق 
حضرت  به  ای  ویژه  ارادت  مصطفی  آباد، 
هماهنگی  آخرین  در  و  داشت  زهرا)س( 
می  امسال  که  بود  گفته  محرم  دهه  برای 
خواهد هیات روستا را به پیاده روی اربعین 

► ببرد.     

مراسم بزرگداشت طلبه شهید حادثه سیل در قم برگزار شد

● مرحوم حجت االسالم نصیری مبلغ و شاعری نجیب و با حیا بود   ●

مدیرکل امور فنی استانداری قم مطرح کرد؛

● تخلفات ساخت و سازها در قم باید به حداقل برسد   ●

● سه هزار نیروگاه خورشیدی در قم ایجاد می شود   ●

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:       09127625987
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 

09184480402

◄    از رسانه ها با عنوان رکن چهارم دموکراسی 
یاد می شود اما این روزها این جایگاه بیشتر جنبه 
ظاهری و شعاری داشته و مسایل مختلفی مانند 
معیشت و اقتصاد، عدم آموزش و نگاه تخصصی، 
بر  استقالل  نبود  و  مسئوالن  پاسخگویی  عدم 
رخوت  و  رکود  نوعی  با  و  انداخته  سایه  رسانه ها 
این  حل  برای  هم  مسئوالن  و  هستیم  مواجه 
عمل  از  خبری  و  می دهند  شعار  بیشتر  مسایل 

. نیست
هفدهم مرداد در تقویم با عنوان روز خبرنگار 
ثبت شده و همین امر بهانه ای شده تا در این روز 
مختلف  اقشار  مطالبات  همیشه  که  خبرنگاران 
خواسته های  و  نیازها  بار  این  می کنند  مطرح  را 
شنوایی  گوش  اینکه  البته  کنند،  بیان  را  خود 
اینکه  یا  دارد  وجود  درد دل ها  این  برای شنیدن 
تمام این ها به پیام های نمایشی یک بار در سال 
ختم می شود موضوع دیگری است که قابل تامل 

است. بررسی  و 
به بهانه روز خبرنگار به سراغ تعدادی از فعالین 

رسانه استان رفته و پای درد دل  آن ها نشستیم.
پویایی رسانه نیازمند حمایت است

درباره  گویا  قم  امتیاز  صاحب  و  مسئول  مدیر 
دموکراسی  چهارم  رکن  عنوان  به  رسانه  جایگاه 
هر  نمی توان  موجود  فضای  به  باتوجه  گفت: 
عمومی  مطالبه  و  دغدغه  اگر  حتی  را  حرفی 
دموکراسی  چهارم  رکن  شاید  و  کرد  مطرح  باشد 
بودن رسانه بیشتر فرمایشی باشد تا عملی، البته 
درباره مطالبه گری بیشتر خبرنگاران این جایگاه 
به  اگر  مسئوالن  برخی  اما  می کنند  حفظ  را 

نمی دهند. را  کار  این  اجازه  نباشد  نفعشان 
جامعه  بزرگ  چالش  را  معیشت  جنتی  مهدی 
رسانه دانست و افزود: اگر خبرنگار دغدغه مالی 
نگاه  موضوعات  به  غیرجانبدارانه  باشد  نداشته 

می کند.
او عنوان کرد: اگر نقد منصفانه و بیان خوبی ها 
و بدی ها مورد توجه قرار گیرد و همه افراد جامعه 
کمک  چالش ها  حل  در  می تواند  کند  درگیر  را 
کننده باشد، اما در جامعه خبری شاید با نوعی 
رکود مواجه باشیم البته حداقل پویایی را داریم، 
داشت  وجود  الزم  حمایت های  اگر  درهرصورت 
و  کرده  پیدا  ورود  قوی تر  می توانست  خبرنگار 

باشیم. داشته  را  پویایی الزم 
عدم  نتیجه  در  رسانه  جایگاه  تضعیف 

پاسخگویی در  شفافیت 
سرپرست خبرگزاری ایلنا در استان قم با اشاره 
به اینکه جایگاه رسانه در نتیجه عدم شفافیت در 
است،  تضعیف  حال  در  رسانه  اصحاب  به  پاسخ 
اضافه کرد: می توان از تحقیق و پژوهش خبرنگار 
در امور مختلف استفاده کرد اما برخی مسئوالن 
از  برای  نمی دهند،  اهمیت  و  ندارند  پاسخگویی 
بین بردن این شرایط بهترین راهکار این است که 

مسئوالن ارشد با چنین مدیرانی برخورد کنند.
معیشت  داد:  ادامه  چهرقانی  صادق 
خبرنگاران بر مطالبه گری سایه انداخته، سازوکار 
مناسبی برای حمایت از خبرنگاران تعریف نشده 
و همین به تمامیت رسانه و خبرنگاری ضربه زده و 
گذران امور نشریه و زندگی دغدغه اصحاب رسانه 
به  تعریف شود  این حوزه  اگر راهکاری در  شده، 

می رسیم. خوبی  نتایج 
الحسنه  تاسیس صندوق قرض  داد:  ادامه  او 
خبرنگاران در استان ها، تعاونی مسکن و تعاونی 
راهکارهایی است که  از  ویژه  امتیازات  با  مصرف 
به  آن  تحقق  که  بست  کار  به  را  آن ها  می توان 
حمایت مسئوالن نیاز دارد، ما برای روز خبرنگار 
از مسئوالن پیام تبریک نمی خواهیم، خروجی و 

دارد. اهمیت  عمل 
مسئول پایگاه خبری کارگر ایرانی عنوان کرد: 
از بنگاه های خبرپراکنی مهم دنیا برای  بسیاری 
گفت وگو  حوزه  آن  خبرنگاران  با  مطالب  بررسی 
اما  می دانند  نظر  صاحب  را  خبرنگار  و  می کنند 
حل  و  بررسی  برای  ظرفیت  این  از  ما  مسئولین 

نمی کنند. استفاده  مسائل 
مشکالت  حجم  دلیل  به  داد:  ادامه  او 
خبرنگاران به سمت شغل های دوم رفته اند و این 

این  و  شویم  مواجه  رکود  با  رسانه  در  شده  باعث 
می تواند  که  خبرنگاری  چرا  است  مطرح  سوال 
فکر  به  باید  باشد  مسئولین  و  مردم  راه  چراغ 

باشد. مسافرکشی  و  نجاری  شاگردی 
ارتقای  برای  راهی  خبرنگاران،  اتحاد 

رسانه ها کیفیت 
اصحاب  گفت:  هم  گویه  روزنامه  مدیرمسئول 
از  وسیعی  بخش  کنند  تالش  می توانند  رسانه 
دهند  بازتاب  را  می دهد  رخ  جامعه  در  که  آنچه 
حاضر  درحال  اما  کنند  حفظ  را  خود  جایگاه  و 
شرایط مطلوب نیست و رسانه ها به دالیل مختلف 
که  نمی دهند  انجام  خوبی  به  را  رسالتشان 

است. عوامل  این  از  یکی  استقالل  نداشتن 
اگر  داد:  ادامه  دریاباری  محمدحسین  سید 
می تواند  باشد  نداشته  معیشت  دغدغه  رسانه 
را  حقایق  جناحی  و  سیاسی  تاثیرات  از  فارغ 
منتقل و منتشر کند، رسانه مستقل می تواند نقاد 
باشد و این نقادی به دانش جدید و رشد جامعه 
منتهی می شود، اما یکی از مشکالت رسانه های 
رسانه  صنف  اهداف  در  اتحاد  نداشتن  استان 
موفق  عملکرد  در  می شود   باعث  همین  و  است 
سخیف  قدری  به  نظرها  اظهار  گاهی  و  نباشیم 
اظهاراتی  چنین  به  مدیران  که  است  سبک  و 

نیستند. پاسخگو 
سطح  ارتقای  و  آموزش  بر  تاکید  با  وی 
اطالعات و دانش خبرنگاران گفت: باید خبرنگار 
موارد مختلف از جمله مباحث سیاسی را در جای 
خود استفاده کرده و همگرایی وجود داشته باشد 
با مطالب خود  زرد  در غیراین صورت رسانه های 
غلبه و نفوذ می کنند و نگاه مسئولین هم به رسانه 

می شود. کمرنگ تر 
این فعال رسانه استان گفت: اگر قبول کردیم 
را  گزارش  و  اخبار  باید  است  گذار  تاثیر  رسانه 
ارزیابی و منتشر کرده و جامعه را تحلیل  درست 
کنیم تا به ارتقای سطح افکار عمومی و مطلوب تر 
داشت  توجه  باید  کنیم،  کمک  وضعیت  شدن 
به  باتوجه  که  باال  اخبار  تعداد  انتشار  صرف  که 
مرکزیت قم طبیعی است به معنای پویایی رسانه 
نیست اینکه چقدر تحلیلگر داریم اهمیت دارد و 
از این منظر نسبت به سایر استان ها  به نظر من 
قوی نیستیم با داشتن اتحاد می توان در راستای 
مسئوالن  بودن  پاسخگو  و  نواقصی  چنین  رفع 

برداشت. قدم 
امنیت شغلی مهم ترین خالء جامعه رسانه

یکی از عکاسان خبری هم با اشاره به پیشرفت 
رسانه های نوین گفت: پیشرفت صنعت عکاسی 
ثابت می کند که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی 
رسانه های  که  است  اینجا  مشکل  اما  هستند، 
موضوعات  انعکاس  همین  و  دارند  وابستگی  ما 
مختلف و مشکالت را تحت االشعاع قرار می دهد، 
چند  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  شاید 
رسانه ای و یا پایگاه های خبری که تازه آغاز به کار 
راحت تر  مطالب  انتشار  هستند  مستقل  و  کرده 

باشد.
مریزاد با بیان اینکه رسانه ها باید چشم بینای 
هدف  سازنده  نقد  کرد:  عنوان  باشند،  جامعه 
حق  رسانه ها  از  خیلی  و  است  رسانه ها  مشترک 
دوره  در  هم  مسئولین  و  دارند  نظر  مد  را  بودن 
امنیت  مجموع  در  اما  هستند،  پاسخگو  جدید 
است. رسانه  جامعه  نیاز  و  خال  مهم ترین  شغلی 
رسانه های  سطح  وحشتناک  افت  شاهد 

هستیم استان 
اینکه  به  اشاره  با  هم  قم  خبرنگاران  از  یکی 
هستند  آگاه  رسانه  جایگاه  به  نسبت  مسئولین 
گفت:  ندارند  اعتماد  و  مثبت  دیدگاه  مردم  اما 
را  الزم  همکاری  مسئوالن  مطالبه گری  زمینه  در 
با ما ندارند که این موضوع را در پیگیری مسایل 
به  و  بودم  شاهد  زیست  محیط  جمله  از  مختلف 
خاطر همین دیده نشدن، مطالبه گری رفته رفته 
درحالی  این  شده،  کمرنگ  هم  رسانه ها  بین  در 

نبودیم. مسئولین  مقابل  وقت  هیچ  که  است 
زهره مهرنوروزی ادامه داد: باید مالحظات را 
کنار گذاشت و مسایل مختلف را با تکنیک دقیق 

رسانه ای پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

و  بیمه  شغلی،  امنیت  فقدان  کرد:  عنوان  او 
سنوات مشکالت مهم حوزه رسانه است، خبرنگار 
ترکیب دانش و تجربه است اما بین خبرنگار تازه 

کار و پیشکسوت تفاوتی وجود ندارد.
رسانه ها  اگر  گفت:  استان  رسانه  فعال  این 
نداشته  شدن  بیکار  و  منفی  برخورد  از  ترس 
حل  به  همین  و  می کنند  نقد  راحت تر  باشند 
نظر  به  حاضر  درحال  می کند،  کمک  مسایل 
جز  به  و  هستند  تعطیل  قم  رسانه های  می رسد 
گزارش هایی  و  مصاحبه ها  پوششی شاهد  اخبار 
باشد  مسایل  حل  راستای  در  و  پرسشگرانه  که 
نیستیم و با افت وحشتناک سطح رسانه ها مواجه 
به  و  داریم  تولید محتوا هم مشکل  در  و  هستیم 
شده  رسانه ها  جایگزین  مجازی  فضای  نوعی 

است.
رسانه ها از ضعف آموزش و سواد رنج می برند

هم  قم  استان  در  تجارت  روزنامه  سرپرست 
آگاهی،  رکن  به عنوان  جمعی  رسانه های  گفت: 
جایگاه  جامعه  در  توسعه  جریان ساز  و  دانایی 
مناسبات  در  قلم  اهل  ظرفیت  و  دارند  واالیی 
تا  شود  گرفته  به کار  درستی  به  باید  مختلف 
سطحی از گزینش واقع بینانه و هدفمند در سایه 

گیرد. شکل  سیاسی  شعور  و  بلوغ 
داد:  ادامه  سبزواری  فقیه  سادات  سمانه 
خرد  مسایل  با  گسترده  نحو  به  امروزه  رسانه ها 
ساختار  از  جزئی  و  آمیخته اند  در  جامعه  کالن  و 
را  جامعه  هر  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
اطالع  مجراهای  به عنوان  و  می دهند  تشکیل 
و  اطالعات  تبادل  اخبار،  انتقال  درگاه  رسانی، 
دیدگاه ها مطرح هستند و اگر روزی حوزه نظامی 
موفق  سیاستمدارانی  امروز  بود  برتر  قدرت 
محسوب می شوند که بر جریان اطالعات تسلط 

دارند.
است  الزم  کرد:  عنوان  مطالبه گری  درباره  او 
اصحاب رسانه از سواد رسانه ای برخوردار باشند 
زیرا ارتقای سواد رسانه ای در تحلیل موضوع یک 
آن  به  خبرنگار  یک  اشراف  و  اجتماعی  گزارش 
حوزه در کیفیت تهیه گزارش و رفع مشکالت این 
حوزه بسیار تاثیرگذار است، البته که این مسئله 
زمانی  اما  می شود  رعایت  بیش  کما  صورت  به 
رسانه  نظارتی  واقعی  کارکرد  شاهد  می توانیم 
در  باشد؛  خصوصی  واقعی  معنای  به  که  باشیم 
که  خبرگزاری ها  تاسیس  نامه  آیین  هدف  عمل 
داشتن رسانه های خصوصی و مستقل بود محقق 
نشد و بسیاری از خبرگزاری ها به نوعی با بودجه 

می شوند. اداره  عمومی 
رسانه ها  داد:  ادامه  استان  رسانه  فعال  این 
از دیگری مجوز  در دولت های گذشته یکی پس 
فعالیت دریافت کردند و به واقع سخنگویان یک 
مطالبه گران  از  و  بوده  سیاسی  جناح  یا  گروه 
رسانه هایی  چنین  نیستند،  مردم  خواسته های 
به  به درستی  را  خود  نظارتی  عملکرد  نمی توانند 
اجرا بگذارند، رسانه های وابسته زیادی در کشور 
وجود دارند و در مجموع رفتار رسانه ای آن ها به 
هیچ وجه مطابق با رفتار حرفه ای و در چهارچوب 
دلیل  همین  به  نیست،  حرفه ای  اخالق  موازین 
اگر رسانه ای مستقل و مطالبه گرانه به مسئله ای 
به  و  نمی آید  خوش  مدیران  مذاق  به  کند  ورود 
زده  مختلفی  برچسب های  خبرنگار  و  رسانه  آن 

می شود.
مرحله  در  گفت:  رسانه  نیازهای  درباره  او 
از  ارزش ها  شناخت  و  صحیح  آموزش  نخست 
جامعه  خالء های  مهمترین  از  ارزش ها  ضد 
شاهد  گذشته  دهه  دو  طول  در  است،  خبری 
تحوالت بسیاری در این عرصه بوده ایم نسل های 
گذشته با وجود اینکه در عرصه رسانه تحصیالت 
بینش  با  اندازه ای  به  اما  نداشتند  آکادمیک 
داشتند  فعالیت  اصولی  آموزش های  و  صحیح 
این  با  نیز  را  خود  از  بعد  نسل  می توانستند  که 
اصول آشنا کرده و افراد حرفه ای به جامعه تحویل 

بود. مسئله  این  گویای  آنان  قلم  که  بدهند 
وزارت  در  ضعف  داد:  ادامه  سبزواری  فقیه 
فرهنگ و ارشاد و صدور مجوزهای غیراصولی به 
افراد ناکارآمد و بدون هیچ گونه رزومه مشخصی 

آسیب  پیش  از  بیش  جامعه  این  شده  موجب 
ندرت می توانیم خبرنگاران  به  امروز  و  پذیر شود 
حرفه ای و دلسوز مشاهده کنیم و هرکسی با هر 
بیسواد  افراد  و  کرده  تاسیس  رسانه ای  سودایی 
آورده است  در  استخدام  به  به عنوان خبرنگار  را 
خبرنگار  جمعیت  افزایش  موجب  مساله  همین 
واقعی  خبرنگاران  آن  کنار  در  و  شده  رسانه ها  و 
با مشکالت بسیاری مانند نبود امکانات رفاهی، 

هستند. مواجه  شایسته  درآمد  و  شغلی  امنیت 
او عنوان کرد: برای تاثیرگذاری در حل مسایل 
و  شوند  شناسایی  واقعی  خبرنگاران  باید  ابتدا 
به  سیاسی  دیدگاه  هرگونه  گرفتن  نظر  در  بدون 
کمتر  خبرنگار  تا  شود  کمک  آنان  مشکالت  حل 
در  باشد  داشته  را  خود  مشکالت  رفع  دغدغه  و 
این صورت شاهد نگاه موشکافانه اصحاب رسانه 
و  مناسب  راهکارهای  کردن  مطرح  و  مسائل  به 
زیرا  هستیم؛  مسئوالن  به  صحیح  مشاوره  ارائه 
مسئوالن  و  مردم  میان  ارتباطی  پل  خبرنگاران 

. هستند
این فعال رسانه استان درباره رکورد در جامعه 
مطرح  درصد   100 صورت  به  گفت:  خبری 
کردن این مسئله غلط اساسی است؛ در دوره ای 
هستیم که تولید محتوا کار اساسی است، اما به 
تولید  است  موجود  که  فراوانی  مشکالت  دلیل 
محتوای چندانی انجام نمی شود و گاها رسانه ها 
به ماشین تحریر ادارات تبدیل شده اند و در این 
وضعیت و کمایی که رسانه ها دارند تولید محتوا 
یک  مرگ  برابر  در  ما  و  است  شایسته ای  کار 
تیراژ  هستیم،   مقاومت  حال  در  فرهنگی  پدیده 
روزنامه ها گاها به زیر 100 نسخه رسیده است و 
باید برای این دست مشکالت فکر اساسی صورت 

بگیرد.
عدالت رسانه ای در کشور رعایت نمی شود

بهارستان  آستان  خبری  پایگاه  مسئول  مدیر 
خبرنگاران  اطالعات  جامع  سامانه  وجود  گفت: 
برای عضویت در خانه مطبوعات ضرورت دارد تا 
مسئول  مدیر  معرفی  صرف  به  غیرخبرنگار  افراد 
عضو خانه نباشند، درحال حاضر خانه قم ۲۶۴ 
مفید  تولیدی  خبر   ۱۰ روزانه  اما  دارد  خبرنگار 
برنامه های  خبرنگاران  همه  و  نمی شود  تولید 
پوششی را با یک تغییر مختصر از روی هم کپی 
می کنند و بسیاری از مسائل مهم رها شده است، 
باید توجه داشت که آمار تعداد باالی خبرنگار هنر 
نیست داشتن خبرنگار حرفه ای و حل مشکالت 

مردم و شهر مهم است.
نبود  داد:  ادامه  محمدی  سادات  فاطمه 
نام خبرنگار  به  ساماندهی سبب شده که برخی 
و  باشد  وصل  شخصیت ها  و  ادارات  به  نان شان 
بنابراین انتقادی شکل نمی گیرد و برخی ارگان ها 
در قم با دادن یک کارت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی 
من  نظر  به  و  بسته اند  را  از سازمان خود  نقد  راه 
نابسامان  وضعیت  می تواند  ارشاد  مدیرکل  فقط 
سال  درچهار  دهد،  سامان  را  قم  در  خبرنگاران 
با  و  است  داغ  خبرنگاران  خرید  بازار  اخیر 
سکوت  رانت  از  اشتغال  ایجاد  یا  مبالغی  واریز 
خبرنگاران  باید  می کنند،  استفاده  خبرنگاران 
کانال های  مدیر  مدیرمسئول،  عمومی،  روابط  از 
خبری، عکاس، کارمند و خبرنگارنما جدا شوند.

هم  تخصصی  آموزش های  کرد:  عنوان  او 
کیفیت  افت  شاهد  تا  است  رسانه  نیازهای  از 
نباشیم، رتبه بندی خبرنگاران می تواند به ایجاد 
کند،  کمک  تولیدات  کیفیت  ارتقای  و  انگیزه 
همچنین داشتن کارگروه رسانه ای برای پیگیری 
به  رسیدن  و  شهر  و  مردم  اساسی  موضوعات 
دار  اولویت  موضوعات  به  پرداخت  در  همگرایی 

است. مهم 
آزادی  کرد:  اظهار  استان  رسانه  فعال  این 
مطبوعات سبب کاهش چشم گیر فساد خواهد 
اتاق  نبود  دلیل  به  موجود  فسادهای  و  شد 
شوند  توجیه  باید  مسئوالن  است،  شیشه ای 
شفاف سازی رسانه ای به سود کشور و آنان است 
قانون  و  سازی  شفاف  مستقل،  رسانه های  به  و 

داریم. نیاز  کشور  در  رسانه  جامع 
او ادامه داد: عدالت رسانه ای در کشور رعایت 

نمی شود و رقابت نابرابری بین رسانه های دولتی 
اطالعات  به  دسترسی  دارد؛  وجود  خصوصی  با 
تفاوت چندانی  اما  قانونی خبرنگاران است  حق 
بین مردم عادی و خبرنگاران در به دست آوردن 
دموکراسی  چهارم  رکن  ندارد؛  وجود  اطالعات 
چیزی جز شعاری زیبا نیست، رسانه رکن چهارم 
مردم  و  ندارد  قوی  جایگاه  اما  است  دموکراسی 
بیشتر  ایران  در  و  است  کمرنگ  آن  در  ساالری 

است. و حزب ساالری حاکم  دولت 
جامعه  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  محمدی 
زیرا  است  مواجه  عجیبی  و  بد  رکود  با  خبری 
بیشتر خبرنگاران قم در چند جا فعالیت می کنند 
و  نمی کنند  ایفا  را  خود  خبری  اصلی  رسالت  و 
دارد،  وجود  بسیاری  مانده  زمین  بر  موضوعات 
مسئوالن  سوی  از  واال  همتی  رکود  از  خروج 

می طلبد. مربوطه 
مشکالت اقتصادی جامعه خبری را تهدید

فردا گفت: رسانه های  پایگاه قم  مدیرمسئول 
کشور در رکن چهارم دموکراسی بودن به صورت 
اقدامات  از  بسیاری  در  و  بوده اند  موفق  نسبی 
رابطه  در  بودند،  تاثیرگذار  صیانت  طرح  مانند 
رسانه ها  که  میزانی  به  هم  گری  مطالبه  و  نقد  با 
مستقل باشند این موضوع افزایش پیدا می کند، 
البته بعد از سال ۹۲ و رشد شبکه های اجتماعی 
و بیان بی واسطه مطالبات توسط مردم باعث شد 
غیر  در  باشند  مطالبه گر  هم  وابسته  رسانه های 
این صورت با برچسب عدم پیگیری حقوق مردم 
مواجه می شود و اعتبار خود را از دست می دهد.

اقتصاد  داد:  ادامه  مطلع  محمدی  عباسعلی 
انگیز  تاسف  است،  خبرنگاران  بزرگ  نیاز  و  خالء 
ایجاد  سمت  به  نهادها  از  بسیاری  که  است 
هزینه  خوبی  بودجه  و  رفتند  رسانه  و  خبرگزاری 
خبرنگار  برای  است  بنا  که  زمانی  اما  می کنند 

است. کم  میزان  این  بگیرند  نظر  در  هزینه 
او عنوان کرد: توجه به خبرنگاران می تواند در 
جامعه تاثیرگذار باشد و اگر حمایت صورت گیرد 
راستای  در  دغدغه  بی  خبرنگار  می شود  باعث 

بزند. قلم  توسعه کشور 
نگاه  در  شاید  گفت:  رسانه ها  رکود  درباره  او 
اجتماعی  شبکه های  رشد  برسد  نظر  به  اول 
رسانه ها را با رکود مواجه کرده اما بعد از هیجانی 
بین  اجتماعی  شبکه های  ورود  ابتدای  در  که 
باعث  رسانه ای  سواد  ارتقای  و  شد  ایجاد  مردم 
باشند،  اخبار  سنجی  صحت  دنبال  به  افراد  شد 
رسمی  رسانه های  به  دوباره  اعتماد  بنابراین 
جامعه  اقتصادی  مشکالت  اما  است،  بازگشته 

می کند. تهدید  را  خبری 
مشکالت معیشتی آموزش خبرنگاران را به 

حاشیه برده
گفت:  استان  نگاران  روزنامه  از  یکی 
در  که  فعلی  شرایط  در  بویژه  مطالبه گری 
نواقص  و  خالء  دولتی  دستگاه  از  بخش هایی 
رسالت  شده  حکمرانی  در  نقص  باعث  که  داریم 
بینای  چشم  باید  رسانه  است،  خبرنگاران  مهم 
اشرافیت  با  و  بغض  و  حب  بدون  و  بوده  جامعه 
تحلیل کنند اما مواردی داریم که مطالعه و دقت 

ندارند. وجود  کافی  نظر 
داد:  ادامه  موسوی  محمدمهدی  سید 
خواهی  سهم  با  گاهی  مسئوالن  از  مطالبه گری 
اشتباه  ضعف  نقاط  دیدن  و  حزبی  و  جناحی 
نقد  که  است  درصورتی  این  می شود،  گرفته 
براساس  که  است  معنی  این  به  مطالبه گری  و 
وظایف  کشور  قوانین  و  باالدستی  اهداف 
مسئوالن برای خدمت رسانی را بررسی کرده و کم 
کاری و ترک فعل ها و ضرری که به منافع عمومی 

شود. مطرح  شده  وارد 
عنوان  نگاری  روزنامه  دوره های  مدرس  این 
کرد: خبرنگاران استان و کشور از ضعف مطالعه 
کارهای  البته  می برند،  رنج  کاربردی  آموزش  و 
و  نبوده  مستمر  جریان  اما  گرفته  صورت  خوبی 
مشکل معیشتی و عدم توجه مسئوالن به مباحث 
آموزش  به  شده  باعث  خبرنگاران  صنف  داخلی 

نشود. توجه 
وجود  جامعه  کلیت  در  رکود  گفت:  موسوی 

دارد و مختص به رسانه نیست و خمودگی و یاس 
در جامعه را شاهد هستیم، خبرنگاران با رویکرد 
انقالبی و کار متعهدانه می توانند این وضعیت را 
جبران کرده و در عین نگاه واقع بینانه امید را به 

کنند. تزریق  جامعه 
نسل جدید پویا به جامعه خبر تزریق نشده 

است
یکی دیگر از فعالین رسانه استان هم گفت: در 
عصر ارتباطات و جامعه شبکه ای قرار داریم و در 
این شرایط جایگاه رسانه تثبیت شده و پویا است 
و منتظر ما نمی ماند اما اینکه ساختار دولتی ما 
با تغییرات امروز عصر ارتباطات بیگانه است و به 
رسمیت شناخته نمی شود، عقب ماندگی ساختار 

دولتی و تفکرات حاکم بر آن را نشان می دهد.
نقد  و  مطالبه گری  داد:  ادامه  آخوندی  زینب 
به  رسانه ها  و  است  شهروندان  و  رسانه  وظیفه 
نقادتر  و  مطالبه گرتر  باید  نخبگی  جامعه  عنوان 
دیده  به  هم  موضوعات  ساده ترین  به  و  باشند 
و  بوده  دنبال حقایق موجود  به  و  نگاه کرده  نقد 

کنند. نقد  حقایق  این  بستر  در  را  مسایل 
دار  مجوز  و  رسمی  رسانه های  کرد:  عنوان  او 
همه  در  و  می برند  سر  به  بدی  رخوت  دوران  در 
به  مطالبه  برای  مردم  و  مانده اند  جا  عرصه ها 
از یک  این موضوع  آوردند،  روی  نوین  بسترهای 
جهت اجتناب ناپذیر و از یک طرف ضعف است؛ 

ندارد. را  الزم  عمق  مجازی  فضای  که  چرا 
بزرگترین  را  اقتصاد  استان  رسانه  فعال  این 
خال امروز رسانه دانست و گفت: با رکود رسانه ها 
و کاهش ضریب  مواجهیم که چند وجهی است 
نفوذ رسانه و عدم آموزش خبرنگاران در سال های 
اخیر باعث شده نسل جدید پویا که به بهتر شدن 

امور کمک کند نداشته باشیم.
از  نخبه  افراد  و  صنفی  تشکل های  فقدان 

است رسانه  چالش های 
مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه پیام قم 
رکن  رسانه  اصحاب  و  خبری  جامعه  گفت:  هم 
چهارم دموکراسی و عاملی موثر در دفاع از حقوق 
تحقق  صورت  در  و  می آید  حساب  به  شهروندی 
و نهادینه شدن این مهم قطعا شاهد یک جامعه 
پویا در همه عرصه ها خواهیم بود؛  اما متاسفانه 
خوبی  به  حاضر  حال  در  اهمیت  و  جایگاه  این 
و  رسانه  اصحاب  طرف  دو  و  نمی شود  مشاهده 
و  داشته  قصور  و  بوده  مقصر  مربوطه  مسئوالن 

دارند.
به  مطالبه گری  داد:  ادامه  حیدری  حجت 
جامعه  برای  خاص  ویژگی  و  حسن  یک  عنوان 
خبری  کار  ذات  و  بوده  مطرح  همواره  خبری 
در  و  است  همراه  مطالبه گری  و  منصفانه  نقد  با 
کارآمدی  قطعا  مهم  موضوع  این  تحقق  صورت 
مدیران و عملکرد آن ها با رشد و توسعه مواجه و با 
سالم سازی در حیطه وظایف همراه می شویم و به 
میزانی که مطالبه گری از سوی خبرنگاران بیشتر 
ودر  بوده  پاسخگو تر  مسئوالن  و  مدیران   ، باشد 
خواهند  بیشتری  دقت  مدیریتی  اعمال  و  رفتار 

داشت.
فقدان  از  ما  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  او 
نیروهای زبده و کارآمد و جسور که از انگیزه الزم 
باشند  برخوردار  خبری  جامعه  در  فعالیت  برای 
حلقه  آموزش  و  تخصص  همچنین  می بریم،  رنج 
مفقوده در این زمینه است؛ همچنین عدم وجود 
از دیگر  و مطالبه گر هم  تشکل های صنفی قوی 

است. رسانه  حوزه  مشکالت 
به  توجه  داد:  ادامه  استان  رسانه  فعال  این 
حوزه  در  بویژه  آن ها  حل  و  خبرنگاران  مشکالت 
معیشتی می تواند کاربرد موثر و مهمی در پیشبرد 
این  متاسفانه  اما  باشد  داشته  آن ها  فعالیت های 
واقعا  قشر  این  و  نمی گیرد  قرار  توجه  مورد  مهم 

هستند. مظلوم 
رکود  با  خبری  جامعه  گفت:  حیدری 
نشاط  و  رونق  شاهد  اما   نیست؛  مواجه  مطلق 
هم  آن ها  سوی  از  چشمگیر  فعالیت های  و 
و  نخبه  افراد  وجود  عدم  به  مهم  این  که  نیستیم 
بازمی گردد./   رسانه  حوزه  در  مطالبه گر  و  مطلع 

► موج    خبرگزاری 

معیشت و عدم استقالل گره کور رسانه ها است 

● اتحاد خبرنگاران، راهی برای ارتقای کیفیت رسانه ها   ●



برنامه های  ادامه  در      ◄
هوشمند  و  جدید  تابلوهای  نصب 
طرح  در  شهدا  کوچه های 
تابلوی  سه  آسمانی،  کوچه های 
منطقه  معابر  در  گران قدر  شهدای 

شد. نصب  قم  شهرداری  دو 
آئین  شهرنیوز،  گزارش  به 

کوچه های  جدید  تابلوهای  نصب 
مالیی  مصطفی  حضور  با  شهدا 
و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
دو  منطقه  مدیر  رحیمی  رضا  قم، 
مسئوالن  از  جمعی  و  شهرداری 
و خانواده های معظم  سپاه استان 

شد. برگزار  شهدا 
رونمایی  از  مرحله  این  در   
شهید  تابلوی  شهدا،  تابلوی 
 ۳۶ کوچه  در  بیگدلی  حسین 
فیروز  شهید  توحید،  خیابان 
متری   ۱۴  ،۲۰ کوچه  در  صادقی 
و شهید  امام حسین علیه االسالم 

محله  در  نیز  محمدیان  فرهاد 
شد. نصب  شیخ آباد 

به عکس  مزین  جدید  تابلوهای 
کد   QR دارای  و  بوده  شهید 
در  شهید  اطالعات  که  است 
شهروندان  و  ذخیره شده  آن 
سایت  به  آن  به  بااتصال  می توانند 

شوند. وارد  شهید  بنیاد 
در  استفاده شده  متریال 
با  و  نوع  بهترین  را  تابلوها  ساخت 
است  سال   ۲۵ از  بیش  ماندگاری 
شهید  بنیاد  از  اطالعات  تمام  و 
گرفته شده و دو نوع تابلو به صورت 
و  کوچه  سر  برای  پایه دار  تابلوی 
دیوار  روی  بر  نصب  برای  دیگری 
است. طراحی شده  کوچه  ورودی 

جدید  تابلوهای  طراحی  نقش 
جنگ  با  مقابله  برای  شهدا 

دشمنان اعتقادی 
و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
تابلوهای  نصب  به  اشاره  با  قم 
شهری،  معابر  در  شهدا  جدید 
اقدام  این  وجوه  از  یکی  گفت: 
جنگ  با  مقابله  قم  شهرداری 
تضعیف  در  دشمن  شناختی 
جامعه  بومی  فرهنگ  و  عقاید 

. ست ا
داشت:  اظهار  مالیی  مصطفی 
اسامی  نام گذاری  خالل  در 
نام  به  شهری  کوچه های  و  معابر 
به  نیز  هویتی  سند  شهدا،  مقدس 

می شود. اهداء  شهدا  خانواده 
هوشمند  تابلوهای  طراحی  وی 
و  ارزشمند  اقدام  یک  را  شهدا 
و  یادکرد  قم  شهرداری  از  به جا 
و  مزیت ها  از  یکی  کرد:  اضافه 

اقدامات  قبیل  این  ویژگی های 
در  آن  شناختی  بار  فرهنگی، 
تمام  دشمنان  که  است  شرایطی 
برای  را  خود  ظرفیت  و  امکانات 
اعتقادات  بر  واردکردن  خدشه 
ملت  الهی  ارزش های  و  دینی 

است. آورده   پای کار  ایران 
و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
وضعیتی  در  کرد:  تصریح  قم 
برای  را  خود  تالش  دشمن  که 
بسته  بکار  مردم  عقاید  تضعیف 
سبب  اقدامات  قبیل  این  است، 
مردم  بیشتر  توجه  و  تلطیف 
دفاع  آرمان های  و  ارزش ها  به 

می شود. مقدس 
دشمن  برنامه  بر  تأکید  با  وی 
شهدا،  چهره  تخریب  برای 
تابلوهای  نصب  و  رونمایی  گفت: 
می تواند  شهدا  مصور  و  هوشمند 
زنده  دوباره  را  شهدا  خاطره  و  یاد 
اطالعات  این  بر  عالوه  و  کند 
اختیار  در  نیز  شهدا  از  جامعی 

بگیرد. قرار  شهروندان 
خاطرنشان  پایان  در  مالیی 
اقدام  این  وجوه  از  یکی  کرد: 
جنگ  با  مقابله  قم  شهرداری 
تضعیف  در  دشمن  شناختی 
جامعه  بومی  فرهنگ  و  عقاید 

► است.   
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◄    در جلسه کمیته فنی شورای ترافیک استان بر ضرورت هماهنگی 
ضرورت  بر  ترافیک  حوزه  عمرانی  طرح های  اجرای  در  دستگاهی  بین 

شد. تأکید  قم  در  رانندگی  فرهنگ  ارتقای 
با  قم  استان  ترافیک  شورای  فنی  کمیته  جلسه  شهرنیوز،  گزارش  به 
وحید  قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  طبیبی  مسعود  حضور 
سالن  در  کمیته  این  اعضای  سایر  و  استان  ترافیک  شورای  دبیر  مقدم 
جلسات شهرداری قم برگزار و مهم ترین مباحث جاری حوزه حمل ونقل و 

شد. بررسی  استان  ترافیک 
در  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  بیشتر  نصب  بر  جلسه  این  ابتدای  در 
شد. تأکید  شهروندان  بیشتر  رضایت  جلب  و  عمرانی  طرح های  اجرای 

سهم شهرداری از تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخت شود
باالی  آمار  به  اشاره  با  جلسه  این  در  قم  استان  ترافیک  شورای  دبیر 
تصادفات شهری، گفت: تیرماه امسال بیش از هزار مورد تصادف و 9 مورد 

است. ثبت شده  قم  در  فوتی 
نصب  بیست گانه  لیست  بررسی  و  پیشنهاد  به  اشاره  با  مقدم  وحید 
مناطق  و  راهور  درخواست های  اساس  بر  شهری  معابر  در  سرعت کاه 
شهری، اظهار داشت: دبیرخانه شورای ترافیک استان با نصب سرعت کاه 

است. موافق  پرخطر  شهری  معابر  در 
معابر  در  سرعت کاه  نصب  بیست گانه  لیست  بررسی  و  پیشنهاد  وی 
بر اساس درخواست های راهور و مناطق شهری را موردتوجه قرار  شهری 
داد و گفت: حد مجاز سرعت در برخی معابر شهری منطبق با واقع نیست 
نیز  سرعت کاه  نصب  امکان  تا  بگیرد  صورت  آن  در  تغییراتی  است  الزم  و 

شود. اجرایی 
دبیر شورای ترافیک استان قم با اشاره به نامه مدیرکل دفتر حمل ونقل 
ارسال  و  ارائه  خصوص  در  کشور  شهرهای  ترافیک  عالی  شورای  دبیر  و 
بر  تأکید  و  شهری  تخلف  ثبت  دوربین های  توسط  اعمال شده  جرائم  آمار 
منتفع شدن شهرداری قم از این محل، تصریح کرد: وزارت کشور نسبت 
به مشخص شدن میزان درآمد و پرداخت آن به دستگاه های دخیل در امر 

دارد. تأکید  شهری  حمل ونقل  و  ترافیک 
باالست،  قم  در  شهری  تصادفات  آمار  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 

خاطرنشان کرد: تیرماه امسال بیش از هزار مورد تصادف و ۹ مورد فوتی 
است. ثبت شده  قم  در 

با اشاره به طرح انسداد دوربرگردان تقاطع میدان معلم به بلوار  مقدم 
پیامبر اعظم)ص(، یادآور شد: با توجه به حجم باالی مراسمات آیینی در 
و  تصویب  ترافیک  مدیریت  تا یک طرح جامع جهت  است  بلوار، الزم  این 

شود. اجرایی 
مفید  میدان  حدفاصل  آوینی  شهید  بلوار  هندسی  اصالح  طرح  وی 
محدوده  در  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  نیشابوری  عطار  بلوار  تا 
نیز  برق  تیرهای  مانند  فیزیکی  موانع  برخی  همچنین  آوینی  شهید  بلوار 

است. آورده  وجود  به  مشکالتی 

در ادامه این جلسه اعضای حاضر بر کاهش عرض عبوری برخی معابر 
در کاهش ترافیک و سرعت خودروهای سواری به عنوان یکی از راهکارهای 

ریشه ای مدیریت حوزه ترافیک و پایش رفتار رانندگان تأکید کردند.
و  راهور  پلیس  بین  هماهنگی  و  محالت  ساکنان  بین  در  اطالع رسانی 
شهرداری قم در اجرای عملیات عمرانی  از موارد مهم مورد تأکید در این 

بود. جلسه 
جهت  ترافیکی  اطمینان بخش  الیه های  و  بیشتر  جان پناه های  تعریف 
پارک خودرو در محدوده باغ پرندگان و حدفاصل بلوار شهید آوینی تا عطار 
تأکید  مورد  مباحث  از  نیز  هندسی  اصالح  طرح های  قالب  در  نیشابوری 

بود. این جلسه 
در قالب این جلسه، نامه مدیرکل دفتر حمل ونقل و دبیر شورای عالی 
اعمال شده  آمار جرائم  ارسال  و  ارائه  در خصوص  ترافیک شهرهای کشور 
لیست  بررسی  و  پیشنهاد  شهری،  تخلف  ثبت  دوربین های  توسط 
درخواست های  اساس  بر  شهری  معابر  در  سرعت کاه  نصب  بیست گانه 
تمار،  میثم  پل  رفت وبرگشت  مسیر  جداسازی  شهری،  مناطق  و  راهور 

خمینی)ره(  مصطفی  پل  حدفاصل  قمی  مؤید  خیابان  انتهای  بازگشایی 
حدفاصل  آوینی  شهید  بلوار  هندسی  اصالح  رضا)ع(،طرح  امام  بلوار  و 
نهر  هندسی  اصالح  طرح  بررسی  نیشابوری،  عطار  بلوار  تا  مفید  میدان 
به  معلم  میدان  تقاطع  دوربرگردان  انسداد  و  کبیری  شهید  بلوار  ابتدای 

► گرفت.     قرار  موردبررسی  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار 

ثبت بیش از 1000 سانحه رانندگی در تیرماه سال جاری در قم

●  آمار تصادفات شهری در قم بسیار باالست!   ●

اجرای طرح کوچه های آسمانی

● تابلوهای جدید کوچه های شهدا در منطقه 2 قم نصب شد   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۱/۱۴۰۱ج/۹۳ ثبت گردیده خواهان سید مرتضی ، سید حسن ، زینب ، فهیمه سادات همگی 
موسوی خواندگان سید حسین ، سید اصغر ، سید علی، فاطمه ، سیده خدیجه ، نرگس سادات ، کبری ، سیده 
رقیه همگی موسوی و طاهره جهانی و دادسرای عمومی و انقالب قم و واحد سرپرستی دادسرای قم مبنی بر 
فروش پالک های ثبتی ۳۰ فرعی از ۱۸۷۷ اصلی و ۴۸۷ فرعی از ۲۱۴۲ اصلی و ۱۹۳۵ اصلی همگی بخش ۲ 
قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما ؛ در خصوص کارشناسی اینجانب در پرونده کالسه فوق 
الذکر موضوع ارزیابی سه فقره از امالک متعلق به مرحوم سید محمد موسوی که مبلغ حاصل از فروششان به 
ورثه ایشان پرداخت خواهد شد ، با پالک های ثبتی شماره ۱۹۳۵ اصلی بخش دو ثبت قم ، ۳۰ فرعی از ۱۸۷۷ 
اصلی بخش ۲ قم و ۴۸۷ فرعی از ۲۱۴۲ اصلی بخش ۲ قم ، با توجه قرار صادره در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ در 
معیت احدی از وراث از ۳ فقره امالک فوق االشاره به شرح ادرس های ذیل الذکر بازدید و پس از انجام بررسی 
های به عمل امده نتیجه شرح سه فقره گزارش کارشناسی ذیل االشاره به استحضار می رسند ؛ ۱- ارزیابی یک 
دستگاه ساختمان مسکونی: ساختمان مسکونی مورد ارزیابی با پالک ثبتی شماره ۳۰ فرعی از ۱۸۷۷ اصلی 
بخش ۲ قم که تحت مالکیت مرحوم سید محمد موسوی قرار دارد واقع در نیروگاه – ۲۰ متری شهید مطهری – 
کوچه شماره ۳۰ – فرعی ۲۸ – پالک ۸۲ ، با عرصه ای به مساحت حدود ۱۳۵ مترمربع که حدود ۳۵ مترمربع از 
ان درطرح تعریض خیابان قرار می گیرد دارای ابعادی حدود ۲۲/۵۰*۶ متر می باشد. از انجا که طبق نامه 
مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ اداره ثبت اسناد و امالک قم ، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۶۰۰۰۸۸۴ شعبه 
۱۵ دادگاه عمومی حقوقی قم رای به ابطال سند و سلب مالکیت از سید حسن و سید حسین موسوی و طاهره 
جهانی گردیده و مجددا ملک موصوف تحت مالکیت سید محمد موسوی قرار گرفته است لذا در حال هیچ گونه 
سندی از این ملک در اختیار ورثه مرحوم سید محمد موسوی قرار ندارد تا نسبت به اعالم جزئیات ان و حدود 
اربعه ملک اقدام شود. ب- مشخصات بنای موجود در ملک: ششدانگ ملک واقع در ادرس فوق االشاره دارای 
و  با سقف های طاق ضربی  باربر اجری و ستون های میانی(  نیمه فلزی )دیوار های  با اسکلت  بنا  سه طبقه 
قدمتی بیش از ۳۰ سال می باشد بنای مورد نظر که به صورت شمالی ساز و در حدود ۱۰۰ مترمربع از عرصه 
باقی مانده را اشغال نموده و به همین جهت در صورت اجرای طرح تعریض خیابان ، هیچ بخشی از بنا مورد 
خسارت و خرابی قرار نخواهد گرفت. بنای هر یک از طبقات همکف و اول با مساحتی حدود ۱۰۰ مترمربع و 
طبقه دوم نیز حدود ۶۰ مترمربع می باشد. طبقه همکف که یک واحد مسکونی مستقل می باشد دارای دو اتاق 
خواب ، پذیرایی ، سرویس های بهداشتی و اشپزخانه اپن با کابینت های MDF می باشد بدنه سرویس ها و 
اتاق ها حدود ۲۰/۱ متر سرامیک و  بدنه  تا زیر سقف کاشی و کف ان ها سرامیک کار شده است  اشپزخانه 
مابقی تا سقف اندود گچ کار شده است کف تمامی اتاق ها نیز با موزاییک فرش گردیده است. طبقه اول نیز یک 
واحد مسکونی مستقل با نقشه ای دقیقا مطابق طبقه همکف می باشد با این تفاوت که اشپزخانه این طبقه 
دارای کابینت های فلزی است و سرویس بهداشتی ان نیز در پاگرد سرویس پله ساخته شده است. طبقه دوم 
که شامل دو اتاق می باشد و سرویس بهداشتی ان نیز در پاگرد پله بنا گردیده است. سرویس پله های این بنا 
دارای پله هایی با سنگ گوهر و بدنه سرامیک کاری شده ارتفاع ۱/۲۰ متر می باشد. قابل ذکر است که حیات 
این ملک در طرح تعریض شهرداری قرار گرفته اما در حال حاضر به عنوان یک واحد پارکینگ همراه با یک باب 
انباری ساخته شده در کنار ان مورد استفاده می باشد همچنین نمای ساختمان هنوز اجرا نگردیده و به صورت 

تیغه های سفالی باقیمانده است ضمنا این ملک دارای دو انشعاب گاز ، یک انشعاب برق تک فاز ۲۵ امپر و یک 
کنتور اب می باشد. تمامی ساختمان موصوف در اختیار تعدادی از وراث قرار دارد. )حسین و نرگس موسوی و 
 ، موقعیت   ، االشاره  فوق  توضیحات  به  توجه  :با  کارشناسی  نظریه  اعالم  و  گیری  نتیجه  ج-  جهانی(  طاهره 
مساحت ، کمیت و کیفیت عرصه و اعیانی و ابعاد ملک و سایر عوامل موثر در ارزیابی امالک مسکونی به نظر 
اینجانب حداقل ارزش تمامی ششدانگ پالک ثبتی شماره ۳۰ فرعی از ۱۸۷۷ اصلی بخش ۲ قم به مساحت 
۱۳۵ مترمربع با توجه به وضعیت روز بازار جمعا مبلغ ۲۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل دو میلیارد و سیصد و 
 : عرصه  ارزش   -۱  : است  شده  محاسبه  ذیل  شرح  به  که  گردد  می  براورد  و  تعیین  تومان  میلیون  هشتاد 
۱۴/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال = ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰*۱۳۵ ۲- ارزش زیر بنای مسکونی : ۸/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

کل:  جمع  ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : محوطه  و  سرپله   ، انشعابات  ارزش   -۳  ۲۶۰*۳۳/۰۰۰/۰۰۰=
۲۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مصوب  تعرفه  طبق  ملک  این  کارشناسی  الزحمه  حق  ۲۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مورد تقاضاست. ۲- ارزیابی یک واحد تجاری )مغازه( : الف – مشخصات سندی و مدارک موجود مغازه: مغازه 
موصوف دارای پالک ثبتی شماره ۱۹۳۵ اصلی بخش ۲ ثبت قم به مساحت ۴۰ مترمربع به ابعاد ۴ در ۱۰ متر 
دارای ۴ متر  بر به خیابان رنگارکی می باشد که در مالکیت مرحوم سید محمد موسوی می باشد مغازه مورد نظر 
واقع در میدان توحید – ۱۶ متری زنگارکی – روبروی کوچه شماره ۱۵ – پالک ۳۴۲ می باشد که برای ان متمم 
 ۳۴ مقدار  که  بنایی  متر   ۴۰ جهت   ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ مورخ   ۱۰۵۱۱/۱۰/۲ شماره  به  ساختمان  پایان  گواهی 
مترمربع ان دارای خدمات محله ای می باشد صادر گردیده است. قابل ذکر است که مغازه موصوف دارای سند 
مالکیت ششدانگ می باشد و گر چه به جهت تغییر مالکیت با رای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی سند 
مذکور در حال حاضر باطل گردیده ولی در اینده سند جدیدی برای ان صادر خواهد شد. ب- مشخصات بنای 
مغازه: این مغازه با ارتفاع سقفی حدود ۳ متر و در یک طبقه ساخته شده است مغازه موصوف با پوشش کف 
سرامیک و سقف کاذب با تایل های اکوستیک و بدنه گچکاری شده با پوشش رولکس که عمده دیوار ها دارای 
طبقه بندی با ورق های ام دی اف می باشند همچنین مغازه مورد نظر دارای درب های شیشه سکوریت و کرکره 
برقی از نوع الومینیومی می باشد پیشانی سر درب مغازه جهت تابلو با ورق های کامپوزیت اجرا گردیده است. 
این مغازه دارای انشعاب برق تک فاز ۲۵ امپر و یک انشعاب اب با قطر ۲/۵۰ می باشد. مغازه مورد ارزیابی در 
حال حاضر در اختیار مستاجر قرار دارد که ماهیانه مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال اجاره می پردازد و عالوه بر ان 
مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ودیعه نیز به ورثه پرداخت نموده و تاریخ قرار داد اجاره نیز ۱۴۰۱/۲/۱۵ به اتمام 
رسیده است. ج – نتیجه گیری و اعالم نظریه کارشناسی: با توجه به توضیحات فوق االشاره ، مساحت عرصه 
اعیانی و ارزش تجاری ملک موصوف با توجه به میزان تردد افراد و بر مغازه به خیابان زنگارکی و سایر عوامل موثر 
در ارزیابی امالک تجاری ارزش ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۹۳۵ اصلی بخش ۲قم به مساحت ۴۰ مترمربع 
و  میلیارد  چهار  معادل  ۴۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از 
هشتصد میلیون تومان تعیین و ارزیابی می گردد. حق الزحمه کارشناسی این مغازه طبق تعرفه مصوب مبلغ 
و  حدود   – الف   : شهرداری  طرح  در  واقع  زمین  قطعه  یک  ارزیابی   -۳ تقاضاست.  مورد  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
– ۲۴ متری شهید  امام  یادگار  بلوار  در  واقع  زمین  تمامی ششدانگ یک قطعه  و مستندات ملک:  مشخصات 
موسوی – انتهای خیابان شهید محمود منتظر سمت چپ )سمت جنوب( – زمین واقع در طرح حریم اتوبان ، به 
مساحت ۲۸۸ مترمربع دارای پالک ثبتی شماره ۴۸۷ فرعی از ۲۱۴۲ اصلی بخش دو ثبت قم می باشد که سه 

دانگ مشاع از ان متعلق به اقای سید محمد موسوی است ملک موصوف که طی شماره ۶۱۶ در صفحه ۲۲۳ 
دفتر ۱۳۷ به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۲۹ سند مالکیت دفترچه ای به نام مالک وقت صادر و سپس ۳ 
دانگ ان به مرحوم سید محمد موسوی منتقل گردیده است. حدود و مشخصات ملک مورد ارزیابی: شماال: اول 
۲۴ متر پی اشتراکی با زمین ۴۸۶فرعی شرقا: به طول ۱۲ متر به خیابان ده متری کشتارگاه جنوبا: به طول ۲۴ 
متر پی اشتراکی با زمین ۴۸۸ فرعی غربا: به طول ۱۲ متر پی اشتراکی با زمین ۴۷۶ فرعی ملک موصوف در 
– نتیجه گیری و اعالم  اتوبان قرار دارد فلذا در تصرف شهرداری قم می باشد. ب  حال حاضر در طرح حریم 
، شرایط موجود ملک که  ان  ابعاد  و  ، مساحت  ، موقعیت  توجه توضیحات فوق االشاره  با  نظریه کارشناسی: 
ارزش  اینجانب  نظر  به  مسکونی  امالک  ارزیابی  در  موثر  عوامل  و سایر  است  گرفته  قرار  اتوبان  حریم  درطرح 
تمامی ششدانگ ملک پالک ثبتی ۴۸۷ فرعی از ۲۱۴۲ اصلی بخش دو ثبت قم به مساحت ۲۸۸ مترمربع از 
قرار هر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا مبلغ ۲۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که سهم سه دانگ مشاعی مالک 
میلیون  و چهل  و چهارصد  میلیارد  یک  معادل  ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  موسوی(  مرحوم سید محمد  )ورثه 
ان  و امالک مجاور  ارزیابی  اینکه زمین مورد  به  توجه  با  قابل ذکر است که  ارزیابی می گردد.  و  تعیین  تومان 
هیچگونه دسترسی مستقیم به بلوار ندارند و تنها الودگی صوتی اتوبان ، ایجاد مزاحمت برای ساکنین چنین 
امالکی می نماید لذا ارزش این ملک خاص قبل از اجرای طرح بیشتر از زمان بعد از اجرای طرح ، ارزیابی می 
گردد زیرا این ملک در هر دو زمان ضلع شرقی خود دارای بر به خیابان ۱۲ متری بوده است. قابل ذکرست که 
ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی رعایت گردیده و در ضمن وراث مرحوم سید محمد موسوی طبق دادنامه 
مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی قم به شرح ؛ ۵ اوالد ذکور ، ۷ اوالد ناث و یک همسر می 
باشند. همچنین هر سه فقره ملک ارزیابی شده فوق االشاره طبق اظهار وراث مرحوم سید محمد موسوی فاقد 
هر  گونه بدهی به افراد ، ارگان ها ، بانک ها و شهرداری می باشد و در بازداشت نیز قرار ندارند. حق الزحمه 
تعرفه مصوب مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مورد تقاضاست. محاسبه  برای سه دانگ طبق  این ملک  کارشناسی 
حق الزحمه کارشناسی: ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ریال=۲۰/۰۰۰/۰۰۰+۴۰/۰۰۰/۰۰۰+۲۸/۰۰۰/۰۰۰ مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ به ترتیب مزایده ملک مسکونی ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ مزایده مغازه 
تجاری ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ و مزایده زمین ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی 
این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به 

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

مدیر منطقه یک شهرداری قم خبر داد: 
پیشرفت 52 درصدی پروژه 

چهل اختران
چهل  پروژه  درصدی   52 پیشرفت  از  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
این  تعداد امالک خریداری شده در  امروز  تا  اختران خبر داد و گفت: 

است. باقی مانده  هنوز  پالک   40 تملک  و  بوده  پالک   110 طرح 
پروژه  اجرای  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  محمدرضاخانی  مجید 
 ۱۴۰۱ سال  در  یک  منطقه  مهم  پروژه های  از  یکی  را  اختران  چهل 
دانست و اظهار داشت: ادامه این پروژه امسال با توجه به تأمین منابع 
مالی آن در سفر اخیر ریاست جمهوری به شهر قم، در دستور کار قرار 

است. گرفته 
وی تعداد امالک واقع در طرح چهل اختران را ۱۵۰ پالک اعالم کرد 
و افزود: تا امروز تعداد امالک خریداری شده در این طرح ۱۱۰ پالک 
بوده و تملک ۴۰ پالک هنوز باقی مانده است که امیدواریم به زودی به 

برسد. پایان 
مدیر منطقه یک شهرداری قم، یکی مشکالت تملک در محدوده چهل 
پایین امالک دانست و بیان کرد: امالک قدیمی ساز  اختران را قیمت 
این  و  دارند  شهر  نقاط  سایر  به  نسبت  کمتری  ریالی  ارزش  و  هستند 

ایجاد کرده است. این محله  اهالی  برای  موضوع چالش هایی 
وی حجم عملیات انجام شده در پروژه چهل اختران را ۱۵ هزار و ۲۷۶ 
امروز  تا  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  میزان  گفت:  و  کرد  عنوان  مترمربع 
با حجم ۱۴ هزار و ۴۰۰  در حدود ۵۲ درصد بوده و برای ادامه پروژه 

هستیم. اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۶۰ نیازمند  مترمربع 
هکتاری   ۴۸ اراضی  از  استفاده  بر  تأکید  با  پایان  در  محمدرضاخانی 
مالی  منابع  تأمین  با  پروژه خاطرنشان کرد: خوشبختانه  این  اتمام  در 
به شهر قم  اراضی ۴۸ هکتاری  و اختصاص دوباره مدیریت  پروژه  این 

برسد. بهره برداری  به  به زودی  نیز  پروژه  این  امیدواریم 

اجرای پروژه بهسازی پیاده رو اطراف میدان سعیدی قم
بهره برداری از پروژه تا پایان 

آبان ماه
مدیر منطقه هفت شهرداری قم از اجرای پروژه بهسازی پیاده رو میدان 
سعیدی در هسته مرکزی شهر خبر داد و گفت: این پروژه تا آبان ماه به 

می رسد. بهره برداری 
بهسازی  اهمیت  بر  تأکید  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  رمضانی  محمد 
مهم  پروژه های  از  یکی  داشت:  اظهار  مطهر  حرم  اطراف  خیابان های 
منطقه در سال جاری بهسازی پیاده رو اطراف میدان سعیدی است که از 

است. آغازشده  عمرانی  عملیات  این  قبل  چندی 
را  سعیدی  میدان  اطراف  پیاده رو  بهسازی  پروژه  اجرای  اهداف  وی 
موردبررسی قرارداد و افزود: بهسازی و زیباسازی منظره شهری، افزایش 
شهروندان  برای  بیشتر  آرامش  حس  ایجاد  و  منطقه  سبز  فضای  سرانه 

است. پروژه  اجرای  اهداف  از  بخشی 
را  پیاده  عابران  تردد  در  ایمنی  ایجاد  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
نیز یکی دیگر از اهداف اجرای پروژه عنوان کرد و گفت: اجرای چنین 
طرح هایی می تواند در رونق صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری زائر و 

مسافر در شهر تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی مراحل اجرای پروژه بهسازی پیاده رو اطراف میدان سعیدی را تشریح 
و بیان کرد: اجرای قلوه ریزی، بتن ریزی، اجرای جدول سنگی، تخریب 
سنگ فرش قدیمی و اجرای کفپوش بتنی در چهار ماه برنامه ریزی شده 

است.
رمضانی اعتبار پیمان قرارداد را عددی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون 
ریال اعالم و بیان کرد: امیدواریم این پروژه طبق زمان بندی مشخص شده 

انجام شده و شاهد رضایت شهروندان منطقه و زائران باشیم.

خبـر
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نیست   شغل  طلبگی  ماهیت      ◄
آن  به  شغل  عنوان  به  نمی توان  و 
این  در  اینکه  علت  به  نگریست، 
تحصیل  برای  حمایت  حداقل  سیستم، 
باالتر  حتی  بلکه  می شود  انجام  طالب 
هم  مردم  عمومی  حداقل  از  این،  از 
پس  است.  همین  نیز  است  پایین تر 
یک  طلبگی  شود  گفته  که  تعبیر  این 
نیست.  درستی  تعبیر  است،  شغل 
رشد  و  علمی  نیازهای  دیگر،  طرف  از 
را  ضرورت  این  علوم،  شاخص های 
صورت  به  عده   یک  که  می کند  ایجاد 
تخصصی به رشته های علمی بپردازند.
شغل  شیعه  علمای  قدیم  در  گویه: 
و  خود  معیشت  طریق  این  از  و  داشتند 
می آورند،  دست  به  را  خویش  خانواده 
درس  اما  می خوانند،  هم  درس  البته 
باید  نمی کردند.  حساب  کار  را  خواندن 
باید  ها  طلبه  ما  تالش  و  کار  که  ببینیم 
برای  طلبه  یک  آیا  باشد.  زمینه ای  در  چه 
السالم،  علیهم  ائمه  احادیث  به  لبیک 
در  و  ببندد  محکم  را  ایمنی  کمربند  باید 
مردم  جابجایی  مسئول  شهر  های  خیابان 
باشد، بایستی لباس مندرس بر تن کند و 
برود؟  کاره  نیمه  دنبال ساختمان های  به 
عار  زمینه ای  هر  در  کردن  کار  هرچند 
دیگر  بود  این ها  بر  قرار  اگر  اما  نیست. 
دروس  گذراندن  و  عمر  اتالف  به  نیازی 
ها  ساعت  و  حوزه  فرسای  طاقت  و  سخت 
نبود.  کوشش  و  تالش  ها  ماه  و  ها  روز  و 
ذی  کوشش،  و  تالش  همه  این  قطعا 
می باشد. مهم  و  حیاتی  امر  یک  المقدمه 

نماد  عنوان  به  علمیه  های  حوزه 
سال  هزاران  علوم،  دریای  در  غواصی 
تعلیم  اهل  دانشگاه،  پدیده  از  جلوتر 
و  هستند  و  بوده  اندوزی  علم  و  تعلم  و 
به  پیش  از  بیش  باید  مبارکه  چرخه  این 
اما  دهد؛  ادامه  خود  پرشتاب  حرکت 
وارد  روند  این  به  گاه خللی  تغییر شرایط، 

اتفاق  زیرپوست طلبگی در حال  کرده که 
است. افتادن 

مقایسه  در  طلبه  یک  تحصیلی  روند  
طلبه  یک  است.  متفاوت  دانشجو  یک  با 
مقطعی  تا  بخواند  درس  سال  شش  باید 
و  کند  دانشجو کسب  کاردانی یک  معادل 
دانشگاهیان  چهارساله  کارشناسی  دوره 
طول  به  سال   9 حوزه،  در  طالب  برای 
این  خروجی  نوع  طبیعتا  می انجامد. 
ماهوی  های  تفاوت  پرور،  عالم  مکان  دو 
با  طلبه  یک  از  تعریف  چون  دارند  هم  با 
این  از  کدام  هر  و  است  متفاوت  دانشجو 
خود  به  مختص  سنگین  بارهای  قشر  دو 
به  توجه  با  حال  می کشند.  دوش  به  را 
حوزه  فعلی  مالی  نظام  آیا  تفاوتها،  این 
می  و  است  صحیحی  نظام  علمیه،  های 
آن  در  باید  که  آن  یا  داد  ادامه  را  آن  توان 

کرد.  تجدیدنظر 
امین رضا  والمسلمین  حجت االسالم 
در  قم،  علمیه  حوزه  استاد  عابدی نژاد، 
گویه،  روزنامه  خبرنگار  به  خصوص  این 

می دهد. پاسخ 
نام  به  شغلی  امامان،  زمان  در  چرا 
معاش  و  نداشت  وجود  »طلبگی« 
اموری  و  کار  طریق  از  همگی  اصحاب 

شد؟ می  تأمین  وجوهات  از  غیر 
شغل  عنوان  به  طلبگی  که  بدانیم  باید 
رجوع  مطلب  این  و  نمی شود،  محسوب 
که  ها  حوزه  آموزشی  سیستم  به  می کند 
صد  چند  سنت  یک  آموزشی  سیستم  این 
ساله دارد، بر اساس این سیستم آموزشی 
و  علمی  نیازهای  جامعه  که  جایی  آن  از 
حوزه های  جذب  افراد  دارد،  فرهنگی 
از  می شوند  برخوردار  و  می شوند  علمیه 

تحصیلی. بورسیه  یک 
و  نیست   شغل  طلبگی  ماهیت  پس 
نگریست،  آن  به  شغل  عنوان  به  نمی توان 
حداقل  سیستم،  این  در  اینکه  علت  به 
انجام  طالب  تحصیل  برای  حمایت 

از  این،  از  باالتر  حتی  بلکه  می شود 
است  پایین تر  هم  مردم  عمومی  حداقل 
گفته  که  تعبیر  این  پس  است.  همین  نیز 
تعبیر  است،  شغل  یک  طلبگی  شود 
نیازهای  دیگر،  طرف  از  نیست.  درستی 
این  علوم،  شاخص های  رشد  و  علمی 
عده   یک  که  می کند  ایجاد  را  ضرورت 
علمی  رشته های  به  تخصصی  صورت  به 

. زند ا بپرد

خاطر  به  گذشته  زمان  در  شاید 
نیازی  علمیه،  حوزه های  بودن  محدود 
شاخه های  در  تخصصی  فعالیت های  به 
که  ندارد  امکان  عماًل  و  نبوده  علمی 
فرهنگی  و  علمی  نیازهای  بخواهیم 
افراد  کنیم  الزام  و  بدهیم  پاسخ  را  جامعه 
همان  باشند.  شغل  چند  دارای  که  را 
در  داشتند  شغل  چند  که  هم  افرادی 
متعددی  های  شاخصه  خودشان  شغل 
یعنی  کردند.  پیدا  تمحض  و  کرده  پیدا 
که  اجتماعی  رشد  به  برمی گردد  این 
جامعه،  اجتماعی  رشد  با  متناظر 
وجود  اجتماعی  پیچیدگی  و  کار  تقسیم 
که  چیزی  آنکه:  دیگر  نکته  اما  دارد.  
عنوان  تحت  تحصیلی  بورسیه  عنوان  به 
داده  تخصیص  طالب  به  طلبگی  شهریه 

باشند  هدفمند  می تواند  این  می شود، 
علمیه  حوزهای  کیفی  و  کمی  رشد  به  و 

کند. کمک 
وجوهات  به  ها  حوزه  وابستگی  آیا 
عرف  نظر  رعایت  لزوم  موجب  مردمی، 
در فتاوا در طول تاریخ نگردیده است؟
حوزه های  در  که  مردمی  وجوهات 
به  برمی گردد  می شود  مصرف  علمیه 
الله  )عجل  زمان  امام  مبارک  شخص 

امام  مبارک  سهم  و  الشریف(  فرجه  تعالی 
طبیعتًا  و  مردم  تمام  بر  است  امام  حق 
امام  رضایت  مورد  هم  مصرفش  جهت 
یک  به  یک  تنازع  یک  چون  اما  است 
مردم  طبیعتًا  و  ندارد  وجود  اینجا  در 
)علیه  امام  مبارک  سهم  عنوان  به  را  این 
السالم( از روی اعتقاد و اخالص و از روی 
مرجع  به  خودشان  قلبی  عمیق  اعتقاد 
مواردی  در  تقلید  مرجع  و  می پردازند 
است  ولیعصر  حضرت  رضایت  مورد  که 
حوزه  بدنه  اوال  پس  می کند،  مصرف 
درگیر  مستقیم  صورت  به  آن  بدنه  علمیه 
این  اداکنندگان  ثانیا  نیست  مالی  ارتباط 
حضرت  سهم  عنوان  به  را  را  آن  بخش، 
این وجوه در زندگی  و  ولیعصر می پردازند 
می کند.  ایفا  را  حداقلی  نقش  یک  طالب 

روحانیت  جامعه  عمومی  صورت  به  اگر 
باشد  وجوهات  گونه  این  از  متأثر  بخواهد 
را  اشکالی  بله  شود.  نمی  حوزه  این  وارد 
هم  آن  بودند  کرده  مطرح  مطهری  شهید 
با  منبر  اهل  بعضی  رابطه  نوع  با  رابطه  در 
پیدا  دیگری  شکل  آن  طبیعتا  دارد،  مردم 
که  داشت  دیگری  خصوصیات  و  می کرد 

نیست. آن  به  پرداختن  مجال 
با  رابطه  در  مطهری  مرحوم  نظر 
و صرف وجوهات  ایجاد سازمان جذب 
چگونه  را  مراجع  شورای  نظر  زیر 

کنید؟ می  ارزیابی 
این  به  که می توان  را  آن  اجرایی  شکل 
باب  در  اما  داد،  مختلفی  طرح های  مورد 
پرداخت  شهریه  عنوان  به  که  وجوهاتی 
و  باشد  هدفمند  باید  شهریه  این  می شود 
غالب های  در  شود  ریزی  برنامه  آن  برای 
شده  آغاز  هم  حرکتهایی  البته  متنوع. 
تکمیل  قابل  طرح ها  این  بنده  نظر  به  اما 
به  کند  حرکت  باید  شهریه  این  است. 
مثال  عنوان  به  علم.  حقیقی  تولید  سمت 
حمایتی  مرحله ی  می تواند  مرحله ای 
باشد.  تولید  مرحله  مرحله،  یک  باشد 
فعالیت های  ازاء  در  شهریه  این  یعنی 
به  که  طلبه ای  تا  بگیرد  قرار  فاخر  علمی 
دارد،  علمی  قدرت  و  کرده  ورود  حوزه 
شهریه  از  برخوردار  او  علمی  کار  ازاء  در 

. د بشو
این شهریه اگر فرضا به صورت مساوی 
و  فرهنگی  کار  دغدغه  که  انسانی  برای 
را  دغدغه ها  این  که  کسی  و  دارد  علمی 
هیچ  و  ببینیم  چشم  یک  به  را  همه  ندارد 
گونه مزیتی برای تالش و کار علمی قائل 
نامناسب  شهریه  برای  تقسیم  این  نشویم. 
است. ساختار اجرایی آن می تواند اشکال 
می گردد  بر  طبیعتًا  باشد  داشته  متنوعی 
بین مراجع صورت می گیرد  توافقی که  به 
تا چطور در مورد آن تصمیم گیری کنند و 

► بیاید.   به اجرا در  در نهایت 

در گفتگوی اختصاصی »گویه« با یک استاد سطح عالی حوزه علمیه قم؛ مطرح شد:

● طلبگی به عنوان شغل محسوب نمی شود    ●
 چرخاندن چرخ زندگی با 

دست چپ                                 

امیری  اختصاصی گویه - دکتر فتانه 
برای  اختصاصی  داشتی  دریاد  امیری  فتانه  دکتر  خانم 
علل  و  ها«  دست  چپ  روز»  مناسبت  به  گویه«   »روزنامه 
ما دنیای  نویسد: دنیای  نام می  این  به  نام گذاری 22مرداد 
ها  تفاوت  این  مواقع  بسیاری  در  که  دنیایی  هاست  تفاوت 
از این تفاوت  را ناهنجاری می داند . چپ دست بودن یکی 
کردن  پنهان  در  زیادی  تالش  اخیر  های  سال  تا  که  هاست 
که  دنیایی  از  انتقاد  برای   . بود  دستی  راست  به  تغییرآن  و 
اکثریت  برای  امکانات  تمام  و  گیرد  می  نادیده  را  ها  تفاوت 
خاصی  روزهای  شده  طراحی  یکسان  های  ویژگی  با  افراد 
ویژگی  با  جامعه  از  اقلیتی  به  مردم  اذهان  توجه  جلب  برای 
بین  از طرف سازمان های  از دیگران  نیازهایی متفاوت  و  ها 
المللی اعالم شده تا در جوامع آگاهی های الزم داده شود . 
به همین دلیل روز سیزدهم اوت یا 22 مرداد به عنوان روز 
چپ  افراد  مسایل  به  تا  شده  نامگذاری  دستی  چپ  جهانی 
دست بیشتر پرداخته شود. متن یاد داشت خانم امیری به 

زیراست. شرح 
مواقع  بسیاری  در  که  دنیایی  هاست  تفاوت  دنیای  ما  دنیای 
این تفاوت ها را ناهنجاری می داند . چپ دست بودن یکی از این 
تفاوت هاست که تا سال های اخیر تالش زیادی در پنهان کردن 
و تغییرآن به راست دستی بود . برای انتقاد از دنیایی که تفاوت 
ها را نادیده می گیرد و تمام امکانات برای اکثریت افراد با ویژگی 
توجه  جلب  برای  خاصی  روزهای  شده  طراحی  یکسان  های 
اذهان مردم به اقلیتی از جامعه با ویژگی ها و نیازهایی متفاوت از 
دیگران از طرف سازمان های بین المللی اعالم شده تا در جوامع 
آگاهی های الزم داده شود . به همین دلیل روز سیزدهم اوت یا 
22 مرداد به عنوان روز جهانی چپ دستی نامگذاری شده تا به 

مسایل افراد چپ دست بیشتر پرداخته شود . 
راست  و  بودن  دست  چپ  یا  دست  یک  برتری  اصلی  عامل 
افراد  در  راست  و  چپ  های  نیمکره  برتری  فرد  یک  بودن  دست 
است . چپ دستی به معنای تمایل تعدادی از افراد به استفاده 
مانند  روزمره  اساسی  و  مهم  کارهای  انجام  برای  چپ  دست  از 
نوشتن ، قیچی کردن ، بریدن ، کشیدن و .....است . چپ دستی 
یعنی برتری نیمکره سمت راست مغزدر این افراد  و این به معنای 
با  مقایسه  در  دست  چپ  افراد  های  توانمندی  بعضی  در  تفاوت 
90 درصد افراد جامعه که راست دست هستند . نیمکره چپ مغز 
در افراد راست دست سبک تفکر کالمی و تحلیلی را پردازش می 
نیمکره  بعهده  نگرانه  کل  و  خالق  تفکر  سبک  که  حالی  در  کند 
راست در افراد چپ دست است . شاید به همین دلیل باشد که 
چپ دستان با برتری نیمکره راست مغزشان ، تعداد قابل توجهی 

از جمعیت باهوش و خالق جهان را تشکیل می دهند . 
چپ دستان قادر هستند چند وظیفه را هم زمان با هم انجام 
دهند زیرا تعامل بین دو نیمکره های چپ و راست در مغز چپ 
دستان سریع تر پردازش می شود و مغز آنان امکان دسترسی به 
به همین  و  برایشان فراهم می کند  را  از اطالعات  حجم وسیعی 
دلیل چپ دست ها سریع تر مهارت رانندگی را یاد می گیرند  . 
تمایل افراد چپ دست به اطالعات بصری ، عالقه و موفقیت آنان 
را به هنر و انجام فعالیت های خالقانه بیشتر می کند . اکثر افراد 
چپ دست  حافظه خوبی دارند و توانایی به یاد آوردن تاریخ دقیق 
و اطالعات کامل رویدادها و اتفاقات  را دارا هستند . در ورزش 
رود  می  بشمار  مثبت  ویژگی  یک  بودن  دست  چپ  تعاملی  های 
چون غلبه بر راست دستان و چپ دستان را آسانتر امکانپذیر می 
مغزی  سکته  دچار  که  دستی  چپ  افراد  شده  دیده  حتی   . کند 
می شوند زودتر بهبود می یابند و قادر هستند دست دیگر خود را 

تقویت و جایگزین دست برتر کنند . 
وجود برتری طرفی مغز کارایی افراد را افزایش می دهد وباعث 
احساس ثبات و اطمینان در فرد می شود و از درگیر شدن فرد با 
کند  می  جلوگیری  تصمیمات  و  کارها  انجام  در  تردیدها  و  شک 
در  جانبی  برتری  تشخیص   ، آموزش  در  مهم  مسایل  از  یکی   .
کودکان و تقویت آن با انجام تمرینات صحیح و به موقع است تا هر 
چه سریعتر وضعیت برتری نیمکره های مغز کودک و دست برتر 
او مشخص و براساس این تشخیص آموزش های الزم و ضروری 
اولیا  آموزشی،  مربیان  برای  کار  تکلیف  طریق  بدین   . شود  ارایه 
انجام می شود  و  ارایه  کارآمدتر  تکالیف  و  و کودکان روشن شده 
ها  تفاوت  از  بسیاری  همچون  دستی  چپ  باشیم  داشته  توجه   .
یک ویژگی متفاوت با مزایا و معایب مرتبط با خود است . تفاوت 
ها به جهانی که در آن زندگی می کنیم تنوع خاصی می بخشد 
و کاربردی می  را کامل  آن  زیبا  بازی  پازل های یک  که همچون 
کند . به تفاوت ها احترام بگذاریم و از تنوع های جهان هستی 
لذت ببریم .  اجازه دهیم چپ دستان با دست چپ چرخ زندگی 

را بچرخانند .
دکتر فتانه امیری 

دکترای مهندسی خالقیت 

یادداشت

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
تهران  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴۱ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
شماره  به  تهران  صدر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای  دوم  شعبه  در  که 
محکوم  پرشیا  نوید  افق  علیه  میرنیا  مهدی  و  محمد  له  گردیده  ثبت   ۰۰۰۰۴۸۶
و  له  محکوم  حق  در  ۳۱/۵۶۵/۱۱۷/۹۲۴ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱/۵۷۸/۲۵۵/۸۹۶ریال 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۶۸ از  فرعی   ۳۱۷ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی 
۱۶۱ فرعی از اصلی مذکور بخش ۹ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی نموده است. نظریه کارشاسی: حدود و مشخصات ملک: ششدانگ عرصه 
و مجزا  از ۶۸ اصلی مفروز  به شماره ۳۱۷ فرعی  اعیان )وضعیت خاص طلق(  و 
شده از ۱۶۱ فرعی از اصلی مذکور بخش ۹ حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان 
قم مساحت ۵۲۵۰ مترمربع حدود زمین شماال درب و دیوار به طول ۷۰ متر به 
 ۳۱۸ شماره  به  متر   ۷۵ طول  به  دیوار  به  دیوار   شرقا  متر   ۲۵ عرض  به  خیابان 
به  دیوار  به شماره ۳۱۵ فرعی غربا  متر  به طول ۷۰  دیوار  به  دیوار  فرعی جنوب 
از  سند  این  ندارد  ملک  ارتفاقی  حقوق  فرعی   ۳۱۶ شماره  به   ۷۵ طول  به  دیوار 
نوع اصلی به شماره ۹۹۴۵۹۲ سری ب سال ۱۳۹۵ صادر گردیده و دارای اعیان 
 ۱۱ ارتفاع  و  متر   ۳۴ دهانه  با  بزرگ:  سوله  شامل:  مترمربع   ۴۴۵۰ کل  متراژ  به 
متر به متراژ ۲۲۰۸ مترمربع با سقف ورق گالوانیزه همراه با توری و پشم شیشه 
ورق  سقف  با   ۱۰۵۶ مساحت  به  متر   ۱۱ دهانه  و  متر   ۶ ارتفاع  به  سوله:  بچه 
گالوانیزه همراه توری و پشم شیشه اداری : دو ساختمان یکی در ضلع شمالی 
غربی سوله و دیگری در ضلع جنوب غربی سوله به متراژ کل حدود ۲۰۰ مترمربع 
بابت اداری. فضای کارگاهی: در حد شرقی بچه سوله واقع در ضلع شرقی ملک 
فضایی به محدوده سوله با سقف سبک اضافه گردیده و همچنین در حد جنوبی 
به مجموعه سوله اضافه گردید که جمعا  با سقف سبک  نیز فضای دیگری  سوله 
محدود  بین  ما  پشتیبانی:  است. ساختمانی  یافته  افزایش  مترمربع   ۵۰۰ حدود 
شمالی ملک و محدود شمالی سوله با رعایت درز انقطاع با سوله در سه طبقه به 

پلی استایرن )سقف اخر سازه  ارمه و سقف  بتن  با سازه  متراژ کل ۴۸۶مترمربع 
سبک شیروانی خرپای یک طرفه( جهت سالن غذاخوری دفتر مدیریت ، فضای 
اداری الزم جهت کارخانه احداث گردیده که فقط سازه ان اجرا گردید و فاقد هر 
ارمه  از نوع بتن  گونه سفت کاری و نازک کاری می باشد. کف محوطه سالن ها 
– کف محوطه سازی از نوع مالت ماسه سیمان با مقاومت کافی و دارای انبساط 
اجرای  و  دیوار  مجاورت  در  جنوب  احداث  و  عرض  و  طول  در  شده  بینی  پیش 
اجر دو طرف نمای ضلع شرقی ، غربی و جنوبی و اجرای ترکیبی اجر دو طرف 
نما و نرده مطابق با جزئینات خاص منطقه  اقتصادی ویژه سلفچگان ، در ضلع 
شمالی غربی قطعه ۷۲ پست گاز تعبیه شده که در حال حاضر تاسیسات تا محل 
و  کاربری  نوع  به  توجه  با  است  اجرا شده  کارخانه  داخل  در  استفاده  مورد  های 
مشخصات ماشین االت کارخانه ، عملیات ویژه ای جهت احداث فنداسیون کوره 
ذوب مس ، احداث فنداسیون بخش ریخته گری و قالب گیری ، اجرای دودکش 
با اجز نسوز به طول ۵۰ متر ، احداث کانال تاسیسات جهت خنک نمودن به طول 
۵۰ متر ، سنگ چینی زیر پی ها ، اجرای دو جرثقیل هر یک به ظرفیت ۱۵ تن 
از نوع مصالح بتن ارمه  با حجم ۲۴۰ مترمکعب  احداث منبع اتشنشانی زمینی 
 ۵۰ حدود  فضای  در  تنی   ۶۰ باسکول  نصب  جهت  ساختمان  عملیات  اجرای   ،
مترمربع ، احداث تاسیسات پمپ خانه و لوله کاشی هوا و کمپرس باده فضایی 
اتاق  و فضایی جهت  به مساحت حدود ۶۴ مترمربع  برق ۲ مگاوات  جهت پست 
برق و ژنراتور در حال احداث می باشد. انشعابات الزم جهت گاز به ظرفیت ۱۰۰۰ 
مترمکعب اجرا شده و لوله کشی اب تا ورودی کارخانه اجرا گردیده و مقدمات الزم 
انجام گرفته است. در ضمن قطعه شماره ۷۲  نیز  انشعابات  جهت دریافت سایر 
مجوز تاسیس )ویژه صنایع( به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ به شماره ۴۷۴۵/س/۹۰ با 
کاربری صنایع فلزی صادر گردیده است. ارزیابی انجام شده: با توجه به بازدید و 
معاینه محلی ، شوارع دسترسی ، ابعاد زمین ، موقعیت محل ، کمیت و کیفیت 
بنا و سایر عوامل تاثیر گذار از نظر اینجانب به شرح ذیل ارزیابی می گردد. ردیف 

شرح واحد متراژ قیمت واحد )ریال( قیمت کل )ریال( ۱- زمین مترمربع ۵۲۵۰ 
 ۲۲۰۷ مترمربع  بزرگ(  )سوله  اعیان   -۲  ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
 ۱۰۵۶ مترمربع  سوله(  )بچه  اعیان   -۳  ۸۸/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سبک  سازه   ، بتنی  )سازه  اعیان   -۴  ۳۱/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۱۱۸۶ مترمربع  غربی(  ضلع  طرف  دو  اداری  قسمت   ، جنوبی  و  شرقی  ضلع 
دیوار  و  انشعابات محوطه سازی   -۵ ۱۷/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
ریال  میلیارد  و شش  بیست  و  دویست  ۴/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل  کشی 
۲۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ملک بدون در گرفتن دیون و تعهداتی که 
ممکن است وجود داشته دویست و بیست و شش میلیارد ریال براورد و اعالم می 
گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ ساعت ۹ الی ۱۰ صبح 
به آدرس  قم ، بخش سلفچگان ، دادگاه عمومی  واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار 
می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
نام خود شخص باشد همراه داشته  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی 
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 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که 
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.
 - سلفچگان  عمومی  دادگاه  دادگستری  احکام  اجرای  مزایده  واحد  مدیر 

وفائی

برتر  لیگ  ششم  هفته      ◄
پایان  به  حالی  در  کشور  فوتسال 
بازی  یک  در  قم  نماینده  که  رسید 
برابر  یک  بر   4 نتیجه  با  پرحاشیه 
خورد. شکست  سیرجان  نماینده 
فوتسال  تیم  فارس،  گزارش  به 
فردوس قم در هفته ششم لیگ برتر 
روز  عصر  کشور،  باشگاه های 
جمعه در ورزشگاه شهید حیدریان 
سیرجان  گهرزمین  فوتسال  تیم  از 
میزبانی کرد و در نهایت با نتیجه ۴ 

خورد. شکست  یک  بر 
نیمه  اواسط  تا  که  قم  نماینده 
با  بود  عقب  حریف  از  گل   ۳ دوم 
تصمیم سیدوحیدغیاثی به بازی ۵ 
یکی  تا  و موفق شد  آورد  روی  نفره 
را توسط سعید  از گل های خورده 

کند. جبران  قلندری 
بازی  دادن  ادامه  با  قم  فردوس 
۵ نفره خود سعی در جبران نتیجه 
با  گهرزمین  بازیکنان  که  داشت 
را  خود  چهارم  گل  ضدحمله  یک 

کردند. فردوس  دروازه  وارد 
حواشی  با  دیدار  این  همچنین 
حالی  در  بود.  همراه  فراوانی 
فوتسال  لیگ  سازمان  رئیس  که 
بود  کرده  مقرر  ششم  هفته  در 
ظرفیت  از  تنها  باید  ورزشگاه ها 

هواداران  حضور  درصدی   ۳۰
کنند،  استفاده  سکوها  روی  بر 
باعث  درصدی   ۳۰ قانون  اجرای 
با  قمی  هواداران  از  بسیاری  شد 
سکوها  ظرفیت  شدن  پر  به  توجه 
مسابقه  شروع  از  قبل  ساعت  یک 
ورزشگاه  بسته  درب های  پشت 
این  که  بمانند  حیدریان  شهید 
تماشاگران  اعتراض  باعث  موضوع 
حضور  به  مربوط  زیر  فیلم  شد. 
بسته  درب های  پشت  هواداران 

است: ورزشگاه 
اعتراضات مکرر از سوی نیمکت 
بازی  هر دو تیم باعث شد قضاوت 
برای تیم داوری بسیار سخت شود. 
از شروع نیمه دوم اعتراضات کادر 
فنی فردوس به سکوها هم کشیده 
علیه  بر  فردوس  هواداران  و  شد 
داور  البته  سردادند.  شعار  داور 
صحنه ها  از  بسیاری  در  هم  بازی 
نتوانست قضاوت خوبی از خود به 
در  بازی  کنترل  و  بگذارد  نمایش 
تیم  اختیار  از  برخورد ها  از  بعضی 

شد. خارج  داوری 
یک  بر   ۴ شکست  از  پس 
در  حاضر  خبرنگاران  فردوس، 
انجام  برای  حیدریان  شهید  سالن 
وارد  بازی  زمین  به  مصاحبه 

مدیر  مسعودی  علی  اما  شدند 
تیمش  بازیکنان  همه  فردوس  تیم 
این  که  کرد  ممنوع المصاحبه  را 
خبرنگاران  اعتراض  با  موضوع 

از  که  قمی  خبرنگاران  شد.  همراه 
سالن  در  گرم  هوای  در  ساعت ها 
خود  وظیفه  تا  بودند  شده  حاضر 
زننده  رفتار  این  با  دهند،  انجام  را 
شدند. رو  به  رو  فردوس  تیم  مدیر 

این رفتار مسعودی با خبرنگاران 
در پایان بازی، ناراحتی از شکست 

حاضر  خبرنگاران  برای  را  فردوس 
در ورزشگاه دو چندان کرد. عالوه 
اعضای  از  یک  هیچ  بازیکنان،  بر 
پایان  در  نیز  فردوس  فنی  کادر 

بازی حاضر به مصاحبه با اصحاب 
نشدند. رسانه 

این نتیجه در حالی اتفاق افتاد 
دیگر  در  حاضر  قمی  بازیکنان  که 
درخشش  با  برتری  لیگ  تیم های 
تیم  پیروزی  موجب  بازی ها  در 

شدند. خود  های 

 ۳ زدن  با  مسعودعباسی 
کامبک  در  مستقیم  تاثیر  گل 
کامل  چیپس  مقابل  قندکاترین 
وفایی،  علیرضا  داشت،  مشهد 

ابوالقاسم  و  زاده  علی اصغرحسن 
دیدار  ترین  حساس  در  عروجی 
بودند  گیتی پسند  ترکیب  در  هفته 
را  بازی خوبی  الوند  و مقابل کراپ 

گذاشتند. نمایش  به 
و  بشری  شهاب  همچنین 
ایچ  ترکیب سن  ایثاری در  روح الله 

ساوه تحت هدایت حسین صبوری 
سرمربی خوش فکر قمی در دیدار 
حضور  ایرانیان  زرند  فوالد  مقابل 
موفق داشتند و سن ایچ در نهایت 

میزبان  مقابل  یک  بر   ۲ نتیجه  با 
رسید. جدول  صدر  به  و  شد  پیروز 
نماینده  تنها  میان  این  در 
بدتری  وضعیت  روز  هر  قم  استان 
پیدا می کند  روز گذشته  به  نسبت 
تیم  این  فکر  به  کس  هیچ  و 

► نیست.  

شکست خانگی فردوس قم در یک بازی پرحاشیه،

● تماشاگران قمی پشت درهای بسته!   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۱ج/۶۲ ثبت گردیده  قم که در شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نادری  خلیل  علیه  صادقی  محسن  له 
نیم عشر  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  در حق محکوم  ۲/۰۰۰/۸۰۰/۰۰۰ریال 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
۵ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح  ۲۹۱ اصلی بخش  از  ۱۰۰۲۶ فرعی 
از  و  رسید  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  کل  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
به  پرونده  مورد  در  احتراما  گردد.  می  پرداخت  بانک  الرهن  وجه  فروش  محل 
شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۵۸۱۶۰۹ و شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۶۲ در خصوص 
پالک  محل  مالحظه  از  پس   ، نادری   – صادقی  موضوع   ، فوق  اجرایی  پرونده 
ثبتی ۱۰۰۲۶ فرعی از ۲۹۱ اصلی بخش ۵ قم مورد ، گزارش خود را به شرح 
 ، اقا محمدی  ، خیابان  پردیسان  ادرس مورد کارشناسی:  اعالم می دارم:  زیر 
همکف  طبقه   ، نرگس  گل  مجتمع   ،  ۳۰ و   ۲۸ کوچه  بین   ، اقایوسفی  خیابان 
با  مساحت  به  اپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  تمامی  سندی:  مشخصات 
خلیل  اقای  نام  به  قم  ثبت   ۵ بخش   ۱۶۳/۸/۳۶/۳۴۰/۱۰۰۲۶ ثبتی  پالک 
نادری فرزند حسن واقع در بلوک شماره یک طبقه همکف به مساحت ۷۲/۷۵ 

سالن   ، خواب  اتاق   ۲ دارای  مذکور  اپارتمان   : اپارتمان  مشخصات  مترمربع 
 ،  MDF کابینت   ، سرامیک  کف  باشد.  می  بهداشتی  سرویس  و  اشپزخانه  و 
و  ابی  کولر  و  گازی  کولر  سرمایش  سیستم   ، چوبی  های  درب  و  اهنی  پنجره 
سیستم گرمایش بخاری گازی و پکیج – رادیاتور می باشد )البته در زمان بازدید 
قدمت  باشد.  می  نما  اجر  و  سرامیک  اپارتمان  نمای  بود(  نشده  نصب  رادیاتور 
نظر  در  به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  سال   ۱۲ حدود  ساختمان 
مذکور  اپارتمان  از  مترمربع  هر  ارزش   ، کارشناسی  امر  در  موثر  عوامل  گرفتن 
۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و بریا ۷۲/۷۵ مترمربع ۸/۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰ریال براورد 
و اعالم می گردد. اپارتمان موصوف به مبلغ ۳/۰۴۷/۲۰۶/۰۳۰ریال در رهن 
بانک صادرات می باشد. شرایط ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: ۱- نام 
و نام خانوادگی مالک طبق سند مالکیت به نام اقای خلیل نادری فرزندحسن 
اپارتمان   ، بازدید  زمان  در   -۳ باشد.  می  مسکونی  ملک  محل   -۲ باشد.  می 
دستگاه  یک  ششدانگ  تمامی  مالکیت  سند  طبق   -۴ بود.  مالک  اختیار  در 
نام  به  قم  ثبت   ۵ بخش   ۱۶۳/۸/۳۶/۳۴۰/۱۰۰۲۶ ثبتی  پالک  با  اپارتمان 
مالک می باشد و همچنین اپارتمان موصوف به مبلغ ۳/۰۴۷/۲۰۶/۰۳۰ریال 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  صادرات  بانک  رهن  در 

۱۴۰۱/۶/۵ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
پیشنهاد  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

هوای تازه چینی
 رسید!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
برای  تا همین چند سال قبل هیچ کس فکر نمی کرد روزی 
راحت  ظاهرًا  که  چرا  کرد؛  ریزی  برنامه  باید  هم  کشیدن  نفس 
است  کافی  است.  کشیدن  نفس  همین  کار  ترین  ارزان  و  ترین 
مامای محترم  یا  پرستار  آسفالته  این کره  به  ورود  بدو  در همان 
دو ضربه محکم به پشت نوزاد وارد کند تا صدای گریه بچه برای 
و  الدین مفت  یوم  قیام  الی  لحظه  از همان  و  دربیاید  بار  اولین 
اینکه سهمیه  مجانی، بدون هیچ محدودیتی نفس بکشد؛ مگر 
خبری  جدید  سهمیه  واریز  از  و  برسد  پایان  به  کشیدن  نفس 
مجبور  ملت  ادامه  در  آمده شاید  وجود  به  اوضاع  با  اما  نباشد! 
شوند در نفس کشیدن هم صرفه جویی کنند و یا دولت به جای 
را  دم«  باز  یا سه  دو  دم  »هر  رویکرد  دم«  باز  یک  دم  »هر  طرح 

اجرا کند و قس علی هذا...
هنوز  که  قبل  سال  چند  همین  تا  خیر...  به  گذشته  ایام  یاد 
اوضاع هوا و نفس کشیدن کشمشی نبود و مردم می توانستند 
الله  خلق  گاهی  از  هر  بزنند؛  قدم  و  کنند  ورزش  ها  پارک  در 
یا  پارک  به  باران  نم  نم  زیر  و  گرفتند  می  را  نامزدشان  دست 
بگذاریم  کردند»  می  زمزمه  خودشان  با  و  رفتند  می  باغات 
زودی  به  است  قرار  ظاهرًا  ولی  بخورد!«  هوایی  احساس  که 
باغات کانالیزه شود و روی حساب  نفس کشیدن در پارک ها و 
چشم  های  چینی  توسط  هم  کار  این  استارت  باشد.  کتاب  و 

جراید... روایت  به  ماجرا  اصل  است.  شده  زده  بادامی 
بدی  وضع  در  چین،  پایتخت  پکن  محیطی  زیست  »شرایط 
مقامات  است.  شده  نامساعد  بسیار  زندگی  برای  و  دارد  قرار 
منظور  به  و  کردند  تصویب  را  جدیدی  قوانین  تازگی  به  چین 
کنترل و مبارزه با آلودگی هوا در پکن که طی چند ماه اخیر به 
بیشترین میزان خود رسیده، برنامه های کالنی تصویب کرده و 
میلیاردها یوان هزینه صرف کرده اند. به تازگی شرکت معماری 
مملو  شده  موم  و  مهر  سایبانی  ساخت  پیشنهاد  پراجکت،  اور 
در  که  کرده  ارائه  پکن  شهرداری  مسئوالن  به  را  پاک  هوای  از 
تا واحه  پارک ها کشیده میشود،  و  باغات  آن حباب هایی روی 
آنها  و رطوبت  از محیط های تحت کنترل بسازند که دما  هایی 
کردن  فراهم  بر  عالوه  ها  واحه  این  است.  شده  کنترل  و  سالم 
فضایی سبز و سالم، ساختمان های اطراف از جمله آپارتمانها، 
سیستم  از  توانند  می  نیز  پزشکی  های  ساختمان  و  ادارات 
خود  مصرفی  هوای  و  شوند  مند  بهره  طرح  این  هوای  کنترل 

روزنامه جام جم( از  نقل  به   ( تامین کنند.«  واحه ها  این  از  را 
روی  باید  چینی  های  زوج  منبعد  ظاهرًا  فرمودید.  مالحظه 
ایم؛  ساخته  ای  واحه  بنویسند»  شان  عروسی  تبریک  کارت 

آخر... الی  و  هوا  تکرار  همه  حصارش  و  باد  همه  سایبانش 
البته اگر این طرح در پکن جواب بدهد، هیچ ضمانتی برای 
وجود  ما  مملکت  های  شهر  کالن  سایر  و  تهران  در  آن  اجرای 
االن  همین  تا   ، میدانی  مشاهدات  اساس  بر  که  چرا  ندارد. 
نیز  مابقی  و  اند  تبدیل شده  برج  به  باغات کالن شهر ها  نصف 

شان... درختان  شدن  خشک  انتظار  در 
جای  هم  چندان  چینی  دوستان  وجود  با  حال  ای  علی 
حاضرند  دیدیم  ما  که  هایی  چینی  این  چون  نیست.  نگرانی 
تولیدی  ولی هوای  کنند  استفاده  اکسیژن  از ماسک  خودشان 
کنند.  صادر  دیگر  های  کشور  به  را  شان  اکسیژن  های  واحه 
هوای   « عبارت  ها  مغازه  شیشه  روی  دیگر  روز  دو  اگر  خالصه 

نکنید! تعجب  دیدید،  رسید.«  چینی  تازه 

ر ـُ َتَلنگ

◄    مدیر عامل باشگاه شیمیُدر در برنامه 
زنده تلویزیونی در شبکه استانی قم درباره 
بسکتبال  دنیای  با  شیمیُدر  خداحافظی 

داد. توضیحاتی 
هنریک درغوکاسیان، مدیر عامل باشگاه 
شیمیُدر در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه 
قم اعالم کرد: ساختار فدراسیون بسکتبال 
عامل اصلی خداحافظی باشگاه شیمیُدر از 

ورزش بوده است.
بسکتبال  لیگ  در  تبلیغات  گفت:  او  
کشور نه تنها معنا ندارد بلکه وجود خارجی 

ندارد.
درغوکاسیان افزود: در لیگ به اصطالح 
زنده   پخش  هیچ  کشور  بسکتبال  ای  حرفه  

پیدا  معنی  تبلیغات  پس  ندارد  وجود  ای 
نمی کند، حتی تبلیغات دور زمین هم وجود 

نداشت.
پیش از این مدیر عامل باشگاه شیمیُدر با 
انتشار متنی در فضای مجازی، خداحافظی 
به  را  بسکتبال  ورزشی  رشته  از  باشگاه  این 

دلیل حواشی ایجاد شده اعالم کرده بود.
در نوشته هنریک درغوکاسیان آمده بود: 
با تصمیم هیئت مدیره مشترک شرکت های 
ساتراپ  قیر  پاالیش  شیمی،  آریا  شیمیُدر، 
جم و باشگاه شیمیُدر از اول مرداد ماه، این 
باشگاه به تمامی فعالیت های حرفه ای خود 
در زمینه رشته ورزشی بسکتبال خاتمه داده 

است.

برای  بود:  پایان  مطلب تصریح شده  در 
از  ناشی  مشکالت  با  شدن  درگیر  از  پرهیز 
نامعقول  هزینه های  و  حرفه ای  تیمداری 
و  منفی  تبلیغات  از  ناشی  معنوی  و  مادی 
ورزشی،  رشته  این  در  حاکم  فرافکنی های 
خارج  بسکتبال  عرصه  از  همیشه  برای 

می شویم.
شیمیُدر  بسکتبال  تیم  است  گفتنی 
همواره از تیم های مطرح و پرقدرت در لیگ 
برتر بسکتبال بوده است و در فصل اخیر هم 

مقام سوم شد. به کسب  موفق 
پیاپی،  دوره  دو  هم  شیمیُدر  بانوان  تیم 
بانوان  بسکتبال  دوم  دسته  لیگ  قهرمان 

► کشور شد.   

اظهارات جدید درغوکاسیان درباره خداحافظی شیمیُدر با دنیای ورزش؛

● ساختار فدراسیون بسکتبال عامل اصلی   ●

آگهی مزایده اتومبیل آگهی مزایده اتومبیل
مدل   Z۲۴NIB تیپ   – زامیاد   – وانت  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۸۷ ل   ۷۸۲ شهربانی  شماره  به   ۱۳۹۵

 ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۲ ۷
بایگانی  با شماره   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۸۲۷ ( اجرایی کالسه  پرونده  به موجب 
با موضوع الزم  ثنائی  ۱۴۰۱۰۰۸۷۶( متعهد: محمدتقی طاهری - متعهدله: رقیه 
ازدواج:  سند  استناد  به  طالی   بهار  تمام  سکه  قطعه  ده  و  یکصد  تعداد  االجرای 
شماره سند: ۵۹۱ ، تاریخ سند: ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ ، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه 
ازدواج ۶۰ قم یک دستگاه خودروی وانت – زامیاد – تیپ Z۲۴NIB مدل ۱۳۹۵ به 
شماره شهربانی ۷۸۲ ل ۸۷ ایران ۱۶ با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ اسالمی 
فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  طاهری  محمدتقی  آقای  به  متعلق 

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

شاسی:  شماره   –  ۱۳۹۵ مدل   Z۲۴NIB تیپ   – زامیاد  خودروی– 
 Z۲۴۷۰۵۳۹۶Z موتور:  شماره   –  NAZPL۱۴۰BG۰۴۳۷۰۰۴

مشخصات بدنه بر اساس گزارش کارشناس محترم دادگستری:
موتور و گیربکس در وضعیت خاموش بازدید شد، آثار تصادف در قسمت جلو – درب 
پنجره  جلو  دارد.  رنگ  سوختگی  آثار  خودرو  گردید.  رویت  جلو  گلگیر   – چپ  جلو 
شکسته الستیک ها ۷۰ درصد می باشد. خط و خش در بدنه وسیله نقلیه رویت شد.

)فاقد  است.  بوده   ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تاریخ  تا  ثالث  شخص  نامه  بیمه  دارای  خودرو 
) بیمه

خودرو تغییر کاربری دارد.
)دو  ریال   ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  دادگستری  رسمی  کارشناس 
میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال معادل دویست و بیست و پنج میلیون تومان( 

است. نموده  ارزیابی 
مورخه  شنبه  سه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
اداره  فوقانی  – طبقه   ۷ )لواسانی( نبش کوچه  ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ در خیابان ساحلی 
ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده مذکور از مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون 
ریال معادل دویست و بیست و پنج میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی 
 IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به 
)حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه  با 
بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد 
الزامی  مزایده  در جلسه  او  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار   ) نمائید  پرداخت  را 
از  التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز  برنده مزایده مکلف است مابه  و  است 
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 ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در 
ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت  در  بود. 
اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات  توافق کتبی  اساس 

وصول خواهد شد. )م الف ۱۵۵۷۵(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

 ۱۳۸۵ مدل   ۲۴۰۰  – نیسان   – وانت  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۵۹ ص   ۳۸۶ شهربانی  شماره  به 

 ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۲ ۷
شماره  با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۸۲۷  ( کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
با  ثنائی  رقیه  متعهدله:   - طاهری  محمدتقی  متعهد:   )۱۴۰۱۰۰۸۷۶ بایگانی 
استناد  به  طالی   بهار  تمام  سکه  قطعه  ده  و  یکصد  تعداد  االجرای  الزم  موضوع 
دفترخانه   ،  ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ سند:  تاریخ   ،  ۵۹۱ سند:  شماره  ازدواج:  سند 
 – نیسان   – وانت  خودروی  دستگاه  یک  قم   ۶۰ ازدواج  دفترخانه  صادرکننده: 
۲۴۰۰ مدل ۱۳۸۵ به شماره شهربانی ۳۸۶ ص ۵۹ ایران ۱۶ با مشخصات ذیل 
گردیده  بازداشت  طاهری  محمدتقی  آقای  به  متعلق  اسالمی  پارکینگ  در  واقع 

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

  J۰۳۶۹۴۷ شاسی:  شماره   -   ۱۳۸۵ مدل   ۲۴۰۰ نیسان-  وانت-  خودروی- 
۳۴۹۲۰۶ موتور:  شماره 

دادگستری: محترم  کارشناس  گزارش  اساس  بر  بدنه  مشخصات 
و  موتور  در درب  تصادف  آثار  بازدید شد،  در وضعیت خاموش  گیربکس  و  موتور 
قسمت جلو رویت گردید. گلگیر جلو چپ و راست تعویض شده – گلگیر عقب دو 

۱۴۰۱/۰۱/۲۰ می باشد.  آینه شکسته . اعتبار بیمه  آثار برخورد دارد-  طرف 
)یک  ریال   ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  دادگستری  رسمی  کارشناس 
ارزیابی  تومان(  میلیون  هفتاد  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  هفتصد  و  میلیارد 

است. نموده 
مورخه  شنبه  سه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در   ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
شود. می 

و  میلیارد  )یک  ریال   ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  از  مذکور  مزایده 
به  و  شروع  تومان(  میلیون  هفتاد  یکصدو  معادل  ریال  میلیون  هفتصد 
منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به 
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 
حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  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 
واریز  بر  توافق  بود. در صورت  برنده مزایده خواهد  به عهده  باشد  یا نشده  شده 
اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی 
)م  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد.  خواهد 

)۱۵۵۷۵ الف 
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ گهی:  آ انتشار  تاریخ 

اداره اجرای اسناد رسمی قم – رئیس   مهدی روزخوش 

◄    رئیس هیئت تنیس استان قم از حضور یکی از 
سازی  آماده  اردوی  در  استان  این  جوان  تنیسورهای 

تیم ملی خبر داد.
داشت:  اظهار  مهر  با   گفتگو  در  حسنی  ساره 
امیرعلی طالب زاده تنیسور قمی در اردوی تیم ملی در 

است. یافته  حضور  سال   ۱۲ زیر  سنی  رده 
اردوی  کرد:  بیان  قم  استان  تنیس  هیئت  رئیس 
تیم ملی تنیس زیر ۱۲ سال کشور از بیستم مردادماه 
جاری در تهران آغاز شده و تا ۲۴ مرداد ادامه می یابد.

به  کشور  سال   ۱۲ زیر  ملی  تیم  اردوی  افزود:  وی 
برگزار  قزاقستان  کشور  مسابقات  در  حضور  منظور 

. د می شو
تنیسور  بادی  امیرحسین  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
در  ملی  تیم  با  همراه  اکنون  هم  نیز  قم  استان  جوان 
ادامه  در  گفت:  دارد  حضور  کاپ  دیویس  مسابقات 
ویتنام  در  کاپ  دیویس  تنیس  رقابت های  برگزاری 

مصاف  به  خود  بازی  سومین  در  کشورمان  نمایندگان 
رفتند. ویتنام 

 ۲ بخش  در  گفت:  قم  استان  تنیس  هیئت  رئیس 
نفره نمایندگان کشورمان با ترکیب حسام یزدی و امیر 
حسین بادی با نتیجه )۲-۶ و ۳-۶( از سد امارات عبور 
کردند تا با احتساب دو برد انفرادی ورزشکاران ایرانی، 

دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود ایران به پایان برسد.
بادی، حسام یزدی، کسری  امیرحسین  افزود:  وی 
عنوان  به  یزدانی  علی  و  الیاسی  سامیار  رحمانی، 
حضور  رقابت ها  از  دوره  این  در  کشورمان  نمایندگان 

دارند.
این مسابقات  قم گفت:  استان  تنیس  رئیس هیأت 
در  مرداد   ۲۲ تا   ۱۹ تاریخ  از  روز،  چهار  مدت  به 
تیم های  و  برگزار می شود  ویتنام  زمین های هاردکورت 
به  را  اقیانوسیه  و  آسیا   ۲ گروه  در  حضور  جواز  برتر 

► می آورند.     دست 

◄    تیم استان قم در مسابقات 
سبک  کاراته  کشور  قهرمانی 
رسید. قهرمانی  مقام  به  شوتوکان 
ی  دوره  یکمین  و  بیست 
سبک  کشور  قهرمانی  مسابقات 
مرداد   ۲۱ جمعه  امروز  شوتوکان، 
ماه، به میزبانی قم در حالی به پایان 
رسید که کاراته کاران قم با کسب ۶ 
مدال طال، ۵ نقره و ۸ برنز بر سکوی 

ایستادند. نخست 

مدال   ۶ کسب  با  نیز  تهران  تیم 
دوم  رده  در  برنز   ۷ و  نقره   ۳ طال، 
 ۱ طال،   ۳ با  هم  اصفهان  و  ایستاد 

شد. سوم  برنز   ۳ و  نقره 
 ۳۵۰ حضور  با  رقابت ها  این 
ورزشکار از ۱۵ استان در ۵ رده سنی 
نوجوانان،  نونهاالن،  خردساالن، 
جوانان و بزرگساالن به مدت دو روز 
در سالن نخلستان مجموعه ورزشی 

► سپاه قم برگزار شد.    

◄    مهدی نجفی، به مدال برنز 
پرورش  کشور  قهرمانی  مسابقات 

یافت. اندام دست 
ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
اعزام  جهت  اندام  پرورش 
 2022 آسیایی  مسابقات  به 
فیزیک  رشته  در  قرقیزستان 
در  بیلدینگ  بادی  و  کالسیک 
و  مختلف  اوزان  و  سنی  های  رده 
به  ماه  مرداد   ۲۱ و   ۲۰ تاریخ  در 
شد. برگزار  کرمانشاه  میزبانی 

رشته  در  و  ها  رقابت  این  در 
سنی  رده  در  کالسیک،  فیزیک 
از  هندوراکی  مهیار  جوانان 
قهرمانی  سکوی  بر  کرمانشاه 
از  فکری  اصغر  علی  ایستاد، 
از  نجفی  مهدی  و  شد  دوم  فارس 
آویخت. برگردن  را  برنز  مدال  قم 

پیامی  فرامرز  است  گفتنی 
این  در  استان  ی  نماینده  دیگر 
چهارم  جایگاه  در  نیز،  مسابقات 

► گرفت.     قرار 

اسکواش  مسابقات  برتر  نفرات      ◄
اسکواش  خانه  در  کشور  پسران  قهرمانی 
سنی  رده   2 در  قم  تیر  هفتم  ورزشی  مجموعه 

شدند. مشخص  مختلف 
مدت  به  ایرنا،مسابقات  خبرنگار  گزارش  به 
۲ روز در ۲ رده سنی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال در 
قم آغازشده بود که در نهایت در رده سنی زیر 
و  اصفهان  استان  از  چنگالیان  علی  سال   ۱۷
با  شفیعی  پویا  نیز  سال   ۱۹ زیر  سنی  رده  در 

از  را  کشور  قهرمانی  عنوان  حریفان  بر  غلبه 
کردند. خود  آن 

 ۶۰ حضور  با  مسابقات  این  است  گفتنی 
رده   ۲ هر  در  کشور  استان   ۱۵ از  اسکواش باز 

رسید. پایان  به  شب  جمعه  سنی 
کشور  پسران  قهرمانی  اسکواش  مسابقات 
ورزشکار  و  یافت  ترتیب  حذفی  تک  جدول  در 
برگزار  را  بازی  پنج  سنی  رده  هر  قهرمان 

► کردند.    

● تنیسور نوجوان قمی ملی پوش شد   ●

● مدال برنز ورزشکار قم ● قهرمانی کاراته کاران قمی در مسابقات قهرمانی کشور   ●
در مسابقات پرورش اندام 

قهرمانی کشور   ●

● قهرمانان مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در قم مشخص شدند   ●
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۹۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۸۸۸ شماره  رأی  ۱ـ 
محمد جواد رمضانی محمدی فرزند علی اکبر در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰/۱۶ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۶۷۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد رضا حاج حسینی فرزند عبدالعلی صفحه ۲۷۹ دفتر 

۲.)م الف ۱۴۴۰۵( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۹۹ آقای  ۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۸۸۹ مربوط 
آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  دانگ مشاع  از سه  در قسمتی  اکبر  فرزند علی  مهدی رمضانی محمدی 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  ۱۶۷۳اصلی  از  فرعی  ۱۲۰/۱۶مترمربع پالک شماره  بمساحت  بنا شده  احداث 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد رضا حاج حسینی فرزند عبدالعلی صفحه ۲۷۹ دفتر ۲.) 

م الف ۱۴۴۰۷(

آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۵۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۳۳۸ شماره  رأی  ۳ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حاجی  فرزند  محمدی  رمضانی  اکبر  علی 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۵۲ از  فرعی   ۱۹۴ شماره  پالک  مترمربع   ۴۶۱/۵۰ بمساحت 

 )۱۴۴۰۶ الف  م  دفتر۲۹۹.)   ۳۷۹ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۰۳ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۸۲ مربوط 
حبیب طلعتی مقیمی فرزند نادعلی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۸۵ مترمربع پالک شماره۵ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از معصومه فیروز مختار صفحه ۲۹۲ دفتر ۳۵۶.) م الف ۱۴۴۰۸( 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۹۰۰  ۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۷۴۷ مربوط 
محسن پور اکبر هفت چشمه فرزند یداله در سه دانگ مشاع  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت ۹۴ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۰۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از غالمرضا قدیری حسن آباد صفحه ۱۳۸ دفتر ۵.)م الف ۱۴۴۰۹( 
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۷۴۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۹۰۱ خانم 

ربابه خلج فرزند حاجعلی در سه دانگ مشاع  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۹۴ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۰۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از غالمرضا قدیری حسن آباد صفحه ۱۳۸ دفتر ۵.)م الف ۱۴۴۱۰(
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

ایرانیان( بود. )گویه و عصر 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

گذشته  فصل  ماه  اردیبهشت      ◄
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  که  بود 
هرگونه  آماده  کرد  اعالم  قم  استاندار 
همکاری با استان های معین عضو کمیته 
حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  زیرساخت 
زیرساخت های خدمات دهی  تامین  برای 

هستیم. اربعین  زائران  به 
ابراهیم  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
جلسه  در  که  اظهارات  آن  در  معتمدی 
اربعین  مرکزی  ستاد  زیرساخت  کمیته 
کمک های  اشاره  با  شد  بیان  حسینی 
بود:  گفته  قم،  اربعین  ستاد  در  مردمی 
اربعین حسینی  پرشکوه تر  برگزاری  برای 
استان  در  اداری  مجموعه های  امسال 
با  وی  هستند.  همکاری  حال  در  قم 
اشاره به ثبت ۲۰۰ موکب از سوی استان 
ایام  در  کربال  شهر  در  استقرار  جهت  قم 
هماهنگی های  گفت:  حسینی،  اربعین 
تجهیزات  و  خدام  اعزام  برای  نیاز  مورد 
به  او  است.  انجام  حال  در  موکب  برپایی 
مشکل سنوات قبل در زمینه کمبود آب 
در  زائرین  حال  رفاه  جهت  آشامیدنی 
به  بود:  افزوده  و  پرداخته  ایالم  استان 
تهیه  حال  در  قم  استان  خیرین  کمک 
دستگاه های تصفیه و تهیه آب  آشامیدنی 
ایالم  مرز  در  اربعین  زائرین  نیاز  مورد 
در  بود  کرده  تأکید  معتمدی  هستیم. 

آماده سازی  و  زیرساخت ها  تامین  حال 
و  خارجی  زائرین  از  میزبانی  مقدمات 
این  در  و  بوده  حسینی  اربعین  داخلی  
استان های  با  را  الزم  همکاری  زمینه 

داشت. خواهیم  معین 
برگزاری  برای  تکاپوها  زمینه  این  در 
فعاالن  توسط  اربعین  باشکوه  زیارت 
رو  قم  استان  در  مرتبط  های  بخش  و 
هم اندیشی  نشست  و  است  افزایش  به 
قم  بین الملل  و  فرهنگی  علمی  فعاالن 
روی  پیاده  در  مشارکت  و  برگزاری  برای 
گذشته  ماه  اربعین  جهانی  و  میلیونی 
برگزار شد. این نشست برای هم اندیشی 
فرهنگی  علمی  فعاالن  نقش  درباره 
باشکوه  برگزاری  راستای  در  بین الملل 
و  نخبگان  حضور  با  حسینی،  اربعین 
در مجتمع  ملیت   40 از  فرهنگی  فعاالن 
آموزش عالی امام خمینی) ره( قم برگزار 
شد. در این نشست که به میزبانی »گروه 
آزادگان«  رهبر  حسین)ع(  بین المللی 
شد،  برگزار  منهاج  وحیانی  موسسه  و 
جانشین  خالق پور  مجید  حجت االسالم 
العالمیه)ص(  المصطفی  جامعه  رئیس 
رئیس  شهیدی  امین  حجت االسالم   و 
همچنین  و  پاکستان  واحده  امت  تشکل 
علی علوی فعال عرصه بین الملل به بیان 
و  فرهنگی  نخبگان  نقش  درباره  مطالبی 

پیش بینی  پرداختند.  اربعین  در  علمی 
شده در اربعین ۱۴۰۱ در مسیر نجف به 
بزرگترین موکب  و در عمود ۱۰۹۷  کربال 
فرهنگی تبلیغی بین المللی از ۴۰ ملیت 

شود . برپا 
حضور  بهتر  مدیریت  برای  همچنین 

استاندار  حکم  با  اربعین  زیارت  در  قم 
اربعین  ستاد  های  کمیته  روسای  قم، 

شدند.  منصوب  گذشته  تیرماه  استان 
احکام  در  شاهچراغي  تقي  محمد  سید 
هماهنگي  معاون  مقیمي  ایی،  جداگانه 
عنوان  به  را  استانداری  زائرین  امور 
حاجي  و  استان  اربعین  ستاد  جانشین 
زاده معاون سیاسي، امنیتي استانداری،  

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  قریشي 
هماهنگي  معاون  معتمدي  استانداري، 

امور عمراني استانداري، عرفاني مدیرکل 
شهردار  نژاد  سقائیان  استاندار،  حوزه 
انتظامي  فرمانده  میرفیضي  سردار  قم، 
استان، عالمي مدیرکل اطالعات استان، 
دکتر  و  بحران  مدیریت  مدیرکل  اوروجي 
پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس  مصري 

کمیته  رؤساي  عنوان  به  ترتیب  به  را 
هماهنگي،  و  اجرایي  پشتیباني،  هاي: 

خدمات  ویژه،  بازرسان  زیرساخت، 
اطالعاتي،  انتظامي،  امنیتي  شهري، 
درمان  و  بهداشت  و  نجات  و  امداد 

کرد. منصوب 
قم،  استاندار  حکم  با  همچنین 
لطفي  زیارت،  و  حج  مدیرکل  اسکندري 
پور  غالم  سیما،  و  صدا  مدیرکل  نیاسر 
اطالعات،  فناوري  و  ارتباطات  مدیرکل 
رهبري  معظم  مقام  بعثه  رئیس  عسگري 
مدیر  مکارم  استان،  زیارت  و  حج  در 
صادقي  خارجه،  امور  وزارت  نمایندگي 
رئیس  و شهرسازي، حافظي  راه  مدیرکل 
عالیات،  عتبات  بازسازي  توسعه  ستاد 
رفاهي  امور  مدیرکل  آباد  کافي  جعفري 
جهانگیرزاده  و  استانداري  زائرین 
کمیته  رؤساي  عنوان  به  ترتیب  به 
رساني  اطالع  اعزام،  و  نام  ثبت  هاي: 
و  اطالعات  فناوري  سازي،  مستند  و 
و  اتباع  آموزش،  و  فرهنگي  ارتباطات، 
سوخت،  و  نقل  و  حمل  مهاجرین،  امور 
تغذیه،  و  اسکان  مردمي،  هاي  مشارکت 
اربعین  ستاد  مردمي  و  ارزیابي  و  نظارت 

شدند.  منصوب  استان 
شایان ذکر است ساختار ستاد اربعین 
استان از  18 کمیته تشکیل شده و صادق 
فرهنگي  امور  مدیرکل  قمي  بیطرفان 
زائرین دبیر این ستاد است. همچنین هر 

یك از این کمیته ها داراي یك نفر دبیر با 
حکم استاندار قم مي باشند.

برنامه  دهد  می  نشان  ها  تالش  این 
در  اربعین  زیارت  برگزاری  برای  ریزی 
عراق در سطوح مردمی و دولتی در حال 
انجام است و امید می رود بستر مساعدی 

آورد. فراهم  قبل  های  سال  به  نسبت 
ارکان  از  یکی  کرد  فراموش  نباید 
اربعین  روی  پیاده  در  قم  حضور 
حضرت  مقدس  آستان  های  موکب 
با خدمات متنوع  معصومه)س( است که 
و فراگیر بار بزرگی از مشقت های سفر و 
و  ایرانی  زائران  دوش  از  را  اربعین  زیارت 
دیگر کشورها بر می دارد و همین جایگاه 
اهمیت نقش قم در ترکیب و ساماندهی 
می  تر  روشن  را  اربعین  جهان  زیارت 
افزایش  بینی  پیش  با  توجه  با  سازد. 
طبعا  و  رو  پیش  اربعین  در  زائران  تعداد 
عنوان  به  قم  استان  اهالی  اشتیاق 
شور  در  رو  پیش  های  جمعیت  از  یکی 
اتخاذ  و  ها  ریزی  برنامه  در  دقت  اربعین 
راهکارهای تسهیل کننده رفت و اسکان 
چندان  دو  اهمیت  مشتاقان  برگشت  و 
می یابد. ضروری است با آسیب شناسی 
مدل های سال های قبل از فرصت اندک 
باقی مانده حداکثر استفاده را در جهت 

► آورد.     عمل  به  اقدام 

»گویه« بررسی کرد:

●  نقش مهم استان قم در برگزاری زیارت میلیونی اربعین   ●

آگهی مزایده اتومبیل
انتظامی  شماره  به   ۱۳۷۴ مدل   ۱۶۰۰ پیکان   سواری  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 

 ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۸۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۷۹ ل   ۹۸۶
بایگانی  به موجب پرونده اجرایی کالسه ) ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۸۹۰ با شماره 
خسروبیگی  سکینه  متعهدله:   - فخیم  زاده  حسین  ایرج  متعهد:   )۹۹۰۰۹۶۵
سند:  تاریخ   ،  ۵۸۴۶ سند:  شماره  ازدواج:  سند   ، آروانه  زینب  خانم  وکالت  با 
۱۳۸۶/۰۸/۲۴ ، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره ۵ شهر قم استان 
با موضوع الزم االجرای سهم االرث خانم سکینه خسروبیگی از متوفی مرحومه زهرا 
آروانه از کل مهریه )۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی( یک دستگاه خودروی سواری 
آقای  به  متعلق  ذیل  با مشخصات   ۱۶ ایران   ۷۹ ۹۸۶ ل  انتظامی  به شماره  پیکان 
ایرج حسین زاده فخیم واقع در پارکینگ سعدی بازداشت گردیده و از طریق مزایده 

به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

یک دستگاه سواری پیکان  ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۴ به شماره انتظامی ۹۸۶ ل ۷۹ ایران 
شماره   –۷۴۴۱۸۳۹۴ شاسی:  شماره   - یخچالی  سفید  رنگ   –  ۱۳۷۴ مدل   –  ۱۶

 ۱۱۲۷۴۱۹۰۲۷ موتور: 
بدنه: خصوصیات 

سایش  دارای  اطراف   – استهالک  درصدا   ۵۰ ها  الستیک  دارد.  زدگی  آفتاب  رنگ 
دارای   – زنگ زدگی  – داخل صندوق عقب  دارد  پوسیدگی  گلگیر عقب سمت چپ 
طریق  از  پالک  مشخصات  کد  بوده  قفل  به  مجهز  کاپوت  درب   – زده  زنگ  باربند 
راهور استعالم گردید به مدت طوالنی وتوقف در پارکینگ سعدی باطری خودرو  و 

است. بوده  استفاده  غیرقابل 
ریال   ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
)دویست و نود میلیون ریال معادل بیست و نه میلیون تومان( ارزیابی نموده است.

مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ 
کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در 
اسناد  اجرای  اداره   - قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷

شود. می  انجام  قم  رسمی 
میلیون  نود  و  )دویست  ریال   ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  پایه  مبلغ  از  مزایده مذکور 
ریال معادل بیست و نه میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد 
با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب 
)حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه 
بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد 
الزامی  او در جلسه مزایده  قانونی  نماینده  یا  ( و حضور خریدار  نمائید  پرداخت  را 
از  التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز  است و برنده مزایده مکلف است مابه 
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 ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در 
ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  واریز غیرنقدی  بر  توافق  در صورت  بود. 
اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 

وصول خواهد شد. )م الف ۱۵۵۸۴(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

آگهی مزایده فروش ملک

هیئت مدیره شرکت کارخانجات ایران مرینوس

 ۱۲۰۷۸ ثبت  شماره  به  عام  سهامی   ( مرینوس  ایران  کارخانجات  شرکت  مدیره  هئیت  مصوبه  طبق 
مساحت  به  را  خود  اداری  واحد  یک  دانگ  شش  دارد  نظر  در   )۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷ ملی  شناسه  و 
کارشناسی  پایه  قیمت  با  و  تلفن  گاز  برق  آب  شامل  مربوطه  انشعابات  کلیه  با  و  مربع  متر   ۲۰۵/۵۳
آدینا  بکائی ساختمان  بلوار جمهوری اسالمی خیابان  آدرس قم  به  ریال   ۷۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ شده 
مزایده  در  شرکت  و  ملک  بازدید  جهت  متقاضیان  برساند.  بفروش  عمومی  مزایده  طریق  از   ۷ طبقه 
به  اداری  ساعات  در   ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ لغایت   ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ تاریخ  از  مربوطه  های  پاکت  دریافت  و 

نمایند.  مراجعه  اداری  واحد  مرینوس  ایران  شرکت  ارتش  میدان  امین  بلوار  قم  آدرس 

شرکت ایران مرینوس در رد و یا قبول پیشنهادت اختیار تام و کامل دارد . 
02532602991 تلفن تماس: 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
 ، رضا   ، مهدی  خواندگان  اکبری  زهرا  خواهان  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۰ج/۳۹۶  شماره  به  مدنی  احکام 
مفروزی   ۶۱ ثبتی  پالک  به  مسکونی  منزل  باب  یک  فروش  بر  مبنی  اکبری  همگی  مهری  و  فاطمه   ، محمد 
شماره  ابالغیه  به  عنایت  با  است.  کرده  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۶۹۵ ثبتی  پالک  از 
شماره  پرونده  کارشناسی  امر  مجدد  ارجاع  خصوص  در   ۱۴۰۱/۲/۱۸ مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۱۴۳۳۱۸۹
۹۹۰۹۹۸۲۵۱۲۵۰۰۳۹۰ بایگانی شماره ۰۰۰۰۳۹۶ به اینجانب به استحضار می رساند ، حسب قرار صادره 
از محل ملک مورد نظر به نشانی قم خیابان دور شهر کوچه ۱۸ ، کوچه شهید عبدی پور پالک ۳۱ و ۳۳ بازدید 
و  پذیرفت  برداشت های الزم صورت   ، با سند  و تطبیق موقعیت ملک  ارائه شده  و ضمن مالحظه سند های 
بررسی مورد نیاز انجام گردید. لذا گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: مشخصات ثبتی 
و   ۱۴۹۸۸ و   ۲۴۴۵۱ ثبت  به شماره های  دو سند  اصل  روئت  براساس  نظر  مورد  ملک   : ارزیابی  مورد  ملک 
شماره ملک ۶۱ فرعی از ۱۰۶۹۵ اصلی بخش یک ثبت قم به مساحت عرصه ۱۶۱/۲۰ مترمربع می باشد که 
تمامی ششدانگ عرصه و اعیان در دفتر اسناد رسمی ۱۵ قم به شماره ۶۶۸۲۸ به نام اقای علی اکبر اکبری 
منتقل و ثبت گردیده است. حدود اربعه ملک: شماال : به طول ۲۱ متر به کوچه ۶ متری شرقا : دیواریست 
به  غربا:   ۱۰۶۹۴ به پالک  متر   ۲۱/۹۰ به طول  دیواریست  فرعی جنوبا:   ۶۲ به پالک  متر   ۱۱/۳۵ به طول 
طول ۴ متر دیوار است به پالک ۲۳۱ فرعی )طبق برگ تفکیک ۹۵۴۲ مورخ ۵۴/۸/۶ الزم به ذکر است که 
به خیابان شش متری ،  این چنین ذکر گردیده است : شماال  در صفحه چهارم سند ها حدود و مشخصات 
شرقا پی اشتراکی با زمین شصت و دو فرعی ، جنوبا مرز مشترک با زمین ده هزار و ششصد و نود و چهار ، حد 
غربی مثلث است. لیکن در صفحه خالصه انتقاالت طول حدود اربعه و مساحت عرصه نیز به شرح فوق ذکر 

، قدیمی  ارزیابی: ساختمان احداثی در زمین مذکور دو طبقه  اعیانی ملک مورد  گردیده است. مشخصات 
باشد. طبقه همکف  و طاق ضربی می  اهن  تیر  ، سقف  اجری  دیوار های  با  باالی چهل سال  با قدمت  ساز 
، سرویس  باز  ، اشپزخانه  پذیرایی  و  ، سالن هال  اتاق  به مساحت حدود ۱۰۰ مترمربع شامل یک  مسکونی 
بهداشتی و حمام ، یک سرویس بهداشتی و روشویی در حیاط و طبقه اول مسکونی به مساحت حدود ۳۰ 
مترمربع شامل یک اتاق و راه پله و بالکن احداث گردیده است. مجموع مساحت اعیانی همکف و اول حدود 
۱۳۰ مترمربع می باشد. نمای ساختمان در سمت کوچه سنگ مرغوب ، دیوار هال تا ارتفاع یک متر پوشش 
pvc و بقیه سفید کاری ، دیوار یکی از اتاق ها به ارتفاع یک متر سنگ و بقیه سفید کاری ، کف هال و اتاق 
ها موزاییک و بدنه و کف اشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک و اشپزخانه دارای کابینت 
فلزی باال و پایین می باشد. دب های داخلی چوبی و درب و پنجره های بیرونی فلزی و در طبقه همکف دارای 
حفاظ فلزی می باشند. پوشش بام ایزوگام و نمای دیوار و کف حیاط سنگ وروی دیوار حیاط سمت کوچه 
فلزی اهن کشی شده است. سیستم سرمایشی کولر  با قوطی  رفته و سقف حیاط  کار  به  فلزی  نرده حفاظ 
ابی و پنکه سقفی و سیستم گرمایشی بخاری گازی است. ملک مذکور دارای یک انشعاب اب یک انشعاب 
برق و یک انشعاب گاز می باشد. در زمان بازدید با توجه به مشاهدات و شواهد ملک مذکور مدتی است فاقد 
سکونت می باشد اما بخشی از لوازم ملحقات مانند فرش ، مبلمان ، وسایل اشپزخانه و پرده در محل مشاهده 
معبر  با اصالح  مذکور  ملک  قم   ۱ منطقه  کارشناسان شهرداری  اعالم  به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه  گردید. 
)کوچه ۶ متری فعلی با گسترش ۳ متر از هر طرف تبدیل به معبر ۱۲ متری خواهد شد( به عمق ۳ متر عقب 
نشینی دارد. ارزش پایه عرصه و اعیان ملک مورد نظر در وضعیت حاضر و در زمان بازدید با توجه به موقعیت و 
محل ، کاربری ، کیفیت ساخت ، مساحت عرصه و اعیان قدمت ساختمان و فرم زمین با در نظر گرفتن عوامل 

کیفی و کمی با فرض اصالت سند بالمعارض و فارغ از هر گونه دیون و تعهدات احتمالی به سازمان ها و نهاد 
های دولتی و سایر موارد ، به صورت شش دانگ از نظر اینجانب مجموعا به مبلغ ۲۶/۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
پایه  ارزش  گردد:  می  اعالم  و  براورد  زیر  شرح  به  ریال(  میلیون  چهارده  و  دویست  و  میلیارد  شش  و  )بیست 
اعیانی  پایه  ارزش  ۲۳/۳۷۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  ملک  عرصه 
و پوشش  ارزش حیاط سازی  ۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا  قرار هر مترمربع  از  ملک 
ان ، انشعابات ، نرده کشی و سایر موارد جمعا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
دادگاه های  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۱/۱۵ صبح  الی   ۱۱ ۱۴۰۱/۶/۱۵ ساعت 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
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 – ساعدی نیا


