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معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری: نایب رئیس شورای شهر قم تاکید کرد: معاون شرکت توزیع نیروی برق خبر داد:

125 اتوبوس شهری 
بــرای قـــــــم کافـــــی 

نیست

کاهش 40 درصدی 
مصرف برق در قم 

نسبت به سال گذشته

لزوم جلوگیری از تکرار 
تصادفات مرگبار در 
بزرگراه امام علی 

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 5

صفحه 8

آنچه در جلسه رسمی شورای شهر قم گذشتآنچه در جلسه رسمی شورای شهر قم گذشت

از تالش برای بهبود ناوگان اتوبوس رانی تا از تالش برای بهبود ناوگان اتوبوس رانی تا 
صفحه صفحه 22بررسی مسیرهای کندرو و تندرو شهریبررسی مسیرهای کندرو و تندرو شهری

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402

 گزارش خبری »گویه«: گزارش خبری »گویه«:

نگاهی به نقش نمایندگان قم در مذاکرات رفع تحریم هانگاهی به نقش نمایندگان قم در مذاکرات رفع تحریم ها

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس      ◄
هر  در  شورا  این  اینکه  بیان  با  قم  اسالمی 
پررنگ  و  برجسته  را  موضوعی  یک  مناسبتی 
برنامه های  واژه  کلید  "نفوذ"  گفت:  می کند 
می باشد. دولت  هفته  برای  شده  دیده  تدارک 
محمدحسن  حجت االسالم  ایرنا،  گزارش  به 
ستاد  جلسه  در  سه شنبه  روز  رئوف  ذاکری 
و  رجایی  واالمقام  شهیدان  گرامیداشت 
هماهنگی  شورای  جلسه های  سالن  در  باهنر 
داشت:  اظهار  استان  اسالمی  تبلیغات 
پدیده  این  که  تاثیری  و  دشمن  نفوذ  راه های 
تبیین  خوبی  به  باید  دارد،  نظام اسالمی  بر 

. د شو
و  فکری  شاخص های  ترویج  همچنین  وی 
ضروری  را  باهنر  و  رجایی  شهیدان  رفتاری 
از  استفاده  با  کنیم  سعی  افزود:  و  کرد  ذکر 
این  مجازی،  فضای  به ویژه  و  رسانه ای  فضای 
نسل  به  اسالمی  انقالب  بزرگ  شخصیت های 

شوند. معرفی  جدید 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
کادر  در  که  جوانی  نسل  کرد:  خاطرنشان  قم 
به  خدمتگزاری  ِکسوت  در  و  کشور  اجرایی 
این  مانند  الگوهایی  نیازمند  دارد،  قرار  مردم 

است. بزرگوار  شهید   ۲
شاخص های  تبیین  داشت:  بیان  ذاکری 
باهنر  و  رجایی  که  انقالبی  و  نمونه  دولتمردان 
برای  تنها  نه  می آیند،  به شمار  آن  بارز  مصداق 
اهمیت  مردم  آحاد  برای  بلکه  جوان،  مدیران 

دارد. بسزایی 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس   
جهاد  مقوله  خواندن  مهم  با  همچنین  استان 
اسالمی  تبلیغات  اداره کل  گفت:  تبیین 
علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  و  استان 
به  راجع  همایش هایی  برگزاری  زمینه  قم، 
هم  و  روحانیت  طیف  در  هم  را  تبیین  جهاد 
ظرفیت  از  استفاده  با  جامعه  افراد  کل  در 
که  مرجعی  گروه های  و  مذهبی  هیات های 

کنند. فراهم  هستند،  مسئولیت  طرف 

 ذاکری اضافه کرد: در هفته دولت فارغ از 
نیازمند  شهیدان،  این  گرامیداشت  آیین های 
پیرامون  تخصصی  نشست های  برپایی 
کارگزاران  جایگاه  و  اسالمی  دولت  مولفه های 

هستیم. نیز  نظام اسالمی 
مورد  مسائل  از  یکی  اینکه  یادآوری  با  وی   
است  مطالبه گری  انقالب  معظم  رهبر  تاکید 
که  مسائلی  از  یکی  هفته  این  در  گفت: 
است  مطالبه گری  بحث  کرد،  مطرح  می شود 

دارد. توجیه  و  تبیین  به  نیاز  که 
نیز  قم  سپاه  هنری  فرهنگی  معاون 
تالش  دولت  هفته  برای  اینکه  بیان  با 
باشیم  داشته  را  فاخری  تولیدهای  کردیم، 
و  تهیه،  را  پالکاردهایی  و  بیلبوردها  گفت: 
مجازی  فضای  عرصه  در  نیز  را  رزمایش هایی 

داریم. اجرا  دست  در 
برنامه های  کلیه  داد:  ادامه  بادینلو  هادی 
در  را  دولت  هفته  برای  استان  سپاه  تولیدی 
است،  بسیج  شبکه  به  متعلق  که  کانال هایی 
است،  این  بر  ما  سعی  کرد،  خواهیم  منتشر 
مخاطب  برای  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
که  نکنند  فراموش  مخاطبان  و  باشد  زنده 
چه  و  افتاده  اتفاق هایی  چه  سال   ۴۴ این  در 
شهیدان و افراد با ارزشی را در به ثمر رساندن 

کردیم. تقدیم  انقالب  این 

فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  اداره  مدیر 
با  نیز  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
شده  پیش بینی  برنامه های  برخی  به  اشاره 
هفته  این  طی  گفت:  دولت  هفته  مناسبت  به 
بالغ  اعتباری  با  فرهنگی  و  عمرانی  طرح   ۴۰
بهره برداری  به  ریال  میلیارد  هزار  پنج  بر 

. می رسد
مشارکت  با  گفت:  همچنین  بستان  مجتبی 
شهید  خانه   ۱۰ در  مداحان  بسیج  سازمان 
که  داشت،  خواهیم  خوانی  روضه  برنامه 
در  برنامه ها  این  از  یکی  تا  هستیم  درصدد 
از بستگان شهیدان رجایی و باهنر  منزل یکی 

شود. انجام 
و  نقد  نشست  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
یافته  انتشار  آثار  جدیدترین  از  یکی  بررسی 
با  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خصوص  در 
از  استان  نویسندگان  و  فرهیختگان  حضور 
فرهنگی  حوزه  که  است،  برنامه هایی  دیگر 

می کند. اجرا  هفته  این  در  شهرداری 
هفته  عنوان  به  شهریورماه  هشتم  تا  دوم 

شده است. نامگذاری  دولت 
و  جمهوری  رئیس  رجایی  محمدعلی  شهید 
باهنر  محمدجواد  المسلمین  و  حجت االسالم  
بر   ۱۳۶۰ در هشتم شهریورماه  وزیری  نخست 
► رسیدند.    به شهادت  تروریستی  انفجار  اثر 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی قم: 

"نفوذ" کلید واژه برنامه های هفته دولت است

مرحله دوم اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در راه است  

آیـا نـان گــران 
می شود؟                                                   
صفحه 4

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

 کاهش 
آب بهـای خانگـی!                                                 
صفحه 3

پازوکی، کارشناس اقتصادی: برجام باید امضا شود

 سفارت آمریکا هم باز شود دالر زیر
۲۳ هزار تومان نمی آید                                                  
صفحه 4

  

 بازدید خبرنگاران از پروژه های 
زیرساختی شهرک های صنعتی قم                                                   
صفحه 5

گزیـده خبـرها

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۰۲۱ از  فرعی   ۱9 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
می  غالمرضا  فرزند  راد   شریعتی  اکبر  علی  بنام  که   85 پالک   -۳ کوچه  نبش   – غربی  اباذر  یزدانشهر  خیابان  اراضی 
 ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰5/۲۴ مورخ   ۱/5۴۴۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون 
انجام می گردد  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی   8/۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲8  ساعت  روز دوشنبه مورخ  پالک مذکور در 
و ساعت  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله 
و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
 7۳/۲/۲5 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح  با  از تسلیم اعتراض  متعرض ظرف مدت یک ماه پس 

 )۱5589 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰5/۲۶ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۶۶۱۶ از  فرعی   ۱/۶ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  سیدطه  فرزند  رضوی   زهرا  بنام  که    ۳7 پالک   8۴ کوچه  آذر  خیابان  اراضی  قم 
نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت  
مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰5/۲۴ مورخ   ۱/5۴۲۰ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
۱۴۰۱/۰۶/۲8  ساعت 8/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا 
به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. 
قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
تسلیم  از  ماه پس  متعرض ظرف مدت یک   7۳/۲/۲5 ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت 
ارائه نماید./ )م  اداره  این  به  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  اعتراض 

 )۱5585 الف 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰5/۲۶ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

تعیین تکلیف بافت فرسوده، 
پروژه های اطراف حرم مطهر و 
سکونتگاه های غیررسمی قم با 
واگذاری اراضی ۴8، ۳2 و ۳ 

هکتاری

محالت  از  پشتیبانی  برای  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
و  فرسوده  بافت  و  مطهر  حرم  اطراف  پروژه های  و  بازآفرینی  هدف  با 
 48 اراضی  برق،  فشارقوی  دکل های  زیر  و  غیررسمی  سکونتگاه های 
هیات  قبلی  مصوبه  به  )مستند  هکتاری   3 و  هکتاری   32  ، هکتاری 

شد. اختیار  تفویض  قم  استان  بازآفرینی  ستاد  به  وزیران( 
محمد صادقی با اشاره به پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به 
اظهار  و  دانست  فرسوده  بافت  به  مربوط  را  مصوبات  این  از  یکی  قم، 
پروژه های  و  بازآفرینی  هدف  با  محالت  از  پشتیبانی  برای  داشت: 
و  غیررسمی  سکونتگاه های  و  فرسوده  بافت  و  مطهر  حرم  اطراف 
 ۳ و  ۳۲ هکتاری   ، ۴8 هکتاری  اراضی  برق،  زیر دکل های فشارقوی 
بازآفرینی  ستاد  به  وزیران(  هیات  قبلی  مصوبه  به  )مستند  هکتاری 

شد. اختیار  تفویض  قم  استان 
امامزاده  اطراف  استان قم طرح ساماندهی  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
ساماندهی  برای  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  مبرقع)ع(  موسی 
است  شده  مصوب  تومان  میلیارد   ۳۰ مبلغ  امامزاده  اطراف  منازل 
میلیارد   ۱۰ تخصیص  با  گذشته  ماه  یک  طی  آن  اجرایی  عملیات  که 

شد. آغاز  تومان 
شهید  آزادراهی  پروژه  اجرای  در  تسریع  کرد:  خاطرنشان  وی 
ریل های  جمع آوری  پردیسان،  کانال  احداث  بررسی  سلیمانی، 
منوریل،  تکلیف  تعیین  قم،  شهر  حاشیه  اراضی  ساماندهی  متروکه، 
دسترسی  راه  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  تکمیل 
به  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  اتصال  بین المللی،  نمایشگاه  به 
در  استان،  به  رئیس جمهور  سفر  مصوبات  دیگر  از  سراسری  راه آهن 
موضوعات  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  مجموعه  زیر  دستگاه های  حوزه 

بود. قم  استان  در  خانه  وزارت  این  به  مربوط 

طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی؛ اعمال نرخ های 
جدید عوارض نوسازی از اول شهریورماه
جریمه 2 درصدی به ازای 

هرماه عدم پرداخت

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم از تصویب قانون درآمد 
بر  گفت:  و  داد  خبر  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرداری ها  پایدار 
افزایش  نوسازی  عوارض  نرخ  شهریورماه  اول  از  قانون  این  اساس 
معوق  عوارض  دارند  فرصت  مردادماه  پایان  تا  شهروندان  و  پیداکرده 

کنند. پرداخت  قبل  نرخ  با  را  خود 
قانون  تصویب  به  توجه  با  شهرنیوز،  با  گفت وگو  در  وحیدنیا  محمد 
آن  ابالغ  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای 
ماده  موضوع  در  نوسازی  عوارض  نرخ  داشت:  اظهار  مردادماه  در 
ارزش  درصد  نیم  و  دو  میزان  به  شهری  عمرانی  و  نوسازی  قانون  دو 

است. تعیین شده  معامالتی 
را  نوسازی  عوارض  نرخ  قیمت  افزایش  شدن  اجرایی  زمان  وی 
شهریورماه اعالم کرد و گفت: از شهروندان تقاضا داریم برای این که 
شهرداری  مناطق  به  مردادماه   ۳۱ تا  نشوند،  قانون  این  مشمول 

کنند. پرداخت  را  خود  نوسازی  عوارض  و  کرده  مراجعه 
در  جریمه  اعمال  از  قم  شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل 
افزود:  و  داد  خبر  نیز  نوسازی  عوارض  به موقع  پرداخت  عدم  صورت 
عوارض  به موقع  پرداخت  عدم  صورت  در  جدید،  قانون  مطابق 

می شود. آن  شامل  جریمه  درصد  دو  هرماه  ازای  به  نوسازی 
قانون  این  تصویب  به  توجه  با  شهروندان  از  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
بعد عوارض نوسازی و خدمات شهرداری  به  این  از  درخواست داریم 

نشوند. جریمه  قانون  شامل  تا  کنند  پرداخت  مقرر  زمان  در  را  خود 

نایب رئیس شورای شهر قم تاکید کرد:
لزوم جلوگیری از تکرار 

تصادفات مرگبار در بزرگراه 
امام علی 

در  قم  شهرداری  مشارکت  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئیس 
نصب بخشی از گاردریل های بزرگراه امام علی علیه السالم خبر داد و 
گفت: شهرداری نسبت به ارتقای ایمنی این بزرگراه حساسیت دارد.
به گزارش شهرنیوز، محمود مسگری در پنجاه و یکمین جلسه رسمی 
شهید  ساحتمان  جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
باکری، اظهار داشت: تکرار تصادفات مرگبار در بزرگراه امام علی)ع( 
نصب  به  نسبت  قم  شهرداری  تا  بود  شده  سبب  قبل  سال های  طی 

نماید. اقدام  مشارکتی  به صورت  گاردیل 
امام علی)ع(  بزرگراه  نزدیکی  ادامه داد: وجود بوستان جوان در  وی 
نزدیک، سبب شده  آینده ای  در  این محور  از  درون شهری  استفاده  و 
داشته  حساسیت  بزرگراه  این  ایمنی  ارتقای  به  نسبت  شهرداری  تا 

باشد.
قم  شهرداری  طرح  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئیس 
شهدای  یادمان های  برخی  به  تجاری  مجوز  اختصاص  صدور  برای 
باید  یادمان ها  این  به  تجاری  هرگونه  صدور  گفت:  متولی،  فاقد 
یادمان ها  خاص  مکانی  ویژگی های  و  شهرسازی  اصول  با  متناسب 

. شد با
قالب  در  داشت:  اظهار  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
این یادمان 5۰ مترمربع مجوز تجاری به این یادمان ها با رعایت تمام 

شود. تأمین  مراکز  این  نگهداری  هزینه  تا  شد  خواهد  اعطا  ضوابط 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری:
125 اتوبوس شهری برای قم 

کافی نیست
 125 فعالیت  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
کالن شهری  برای  اتوبوس  میزان  این  گفت:  قم،  در  شهری  اتوبوس 
ملی  معضل  یک  اتوبوس  کمبود  مساله  ولی  نیست  کافی  قم  مانند 

هستند. درگیر  آن  با  کالن شهرها  تمام  و  است 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  یکمین  و  پنجاه  در  طبیبی  مسعود 
اشاره  با  باکری،  قم در سالن جلسات ساحتمان شهید  اسالمی شهر 
به تهیه و ارسال برنامه و طرح پیرامون وضعیت فعلی شبکه تندروهای 
داشت:  اظهار  آن  گسترش  و  بهبود  جهت  آینده  برنامه های  و  شهری 

است. شهری  حمل ونقل  بارز  نتایج  از  یکی  شهری  معابر  شبکه 
وی بابیان اینکه از سال 97 طرح بازنگری در طرح حمل ونقل شهری 
آغازشده است، تصریح کرد: طرح جامعی در حوزه حمل ونقل شهری 

در ابعاد مختلف آن در حال تهیه است.
این  در  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
رابطه جلسات متعددی در شهرداری قم در حال انجام است، تصریح 
تقدیم شورای اسالمی شهر  و  نهایی  این طرح  آینده  ماه  تا یک  کرد: 

می شود. قم 
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  طرح  به  اشاره  با  وی 
اتوبوس  ناوگان  تأمین  برنامه  ارائه  به  شهرداری  الزام  به  نسبت  شهر 
داشت:   اظهار  موردنیاز،  تعداد  به  اتوبوس رانی  ناوگان  تکمیل  جهت 
عمومی،  ناوگان  تأمین  حوزه  در  مشکالت  تمام  باوجود  قم  شهرداری 
شهری  اتوبوس های  عمر  میانگین  و  داشته  مطلوبی  عملکرد 

است. رضایت بخش 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  در  شهری  اتوبوس   ۱۲5 فعالیت  طبیبی 
نیست  کافی  قم  مانند  کالن شهری  برای  اتوبوس  میزان  این  گفت: 
تمام کالن شهرها  و  است  ملی  اتوبوس یک معضل  ولی مساله کمبود 

هستند. درگیر  آن  با 
تلخی  تجربه  کشور  در  اتوبوس  کردن  اورهال  تجربه  کرد:  اضافه  وی 
بوده و این مساله در قم نیز تاکنون نتایج موردنظر را برجای نگذاشته 

است.
طرحی  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
انجام  حال  در  نفت  تهاتر  محل  از  اتوبوس  خرید  برای  ملی  سطح  در 
از  حداکثری  استفاده  برای  را  خود  تالش  تمام  قم  شهرداری  و  است 
این ظرفیت بکار بسته و به نظر می رسد تا شهریورماه این واگذاری ها 

شود. آغاز 
کالن شهرهای  خریداری شده  اتوبوس های  از  برخی  شد:  یادآور  وی 
به  داخلی  شرکت های  از  یکی  از  گذشته  سال  طی  کشور  مختلف 
خاطر برخی نواقص فنی مشکالت زیادی برای ناوگان عمومی ایجاد 

است. کرده 

خبـرخبـر

علنی  و  رسمی  جلسه  یکمین  و  پنجاه  در    ◄
برنامه  ارائه  ضمن  قم  شهر  اسالمی  شورای 
اتوبوس رانی،  ناوگان  تکمیل  برای  قم  شهرداری 
فاقد متولی خاص  یادمان  به سه  از صدور مجوز 

شد. داده  خبر 
جلسه  یکمین  و  پنجاه  شهرنیوز،  گزارش  به 
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم به ریاست 
دکتر حسین اسالمی و با حضور اعضای شورای 
اسالمی شهر در سالن جلسات ساختمان شهید 

برگزار شد. باکری 
ارسال  و  تهیه  الیحه  جلسه،  این  ابتدای  در 
شبکه  فعلی  وضعیت  پیرامون  طرح  و  برنامه 
جهت  آینده  برنامه های  و  شهری  تندروهای 
رئیس  توضیحات  از  پس  آن،  گسترش  و  بهبود 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر قم به 

رسید. تصویب 
عملکرد  تا  شد  مقرر  الیحه  این  قالب  در 
شریان های تندراهی و کندراهی به صورت دقیق 
در  خدمات رسانی  ارتقای  به  نسبت  و  مشخص 

بگیرد. صورت  عملیاتی  برنامه ریزی  آن ها 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  طرح 
شهر نسبت به الزام شهرداری به ارائه برنامه تأمین 
ناوگان اتوبوس جهت تکمیل ناوگان اتوبوس رانی 
آرا  تبادل  از  ادامه، پس  نیز در  تعداد موردنیاز  به 

بین اعضای شورای شهر قم، مصوب شد.
در خالل بررسی این الیحه از برنامه شهرداری 
و  اتوبوس رانی  عمومی  ناوگان  تکمیل  جهت  قم 
رساندن تعداد ناوگان به ۲5۰ عدد از محل خرید 
حداکثری  پوشش  برای  نفت،  تهاتر  از  اتوبوس 

و مناطق شهری خبر داده شد. محالت 
اخذ مجوز ایجاد ردیف اعتباری جهت تکمیل 
شستشوی  سیستم  از  بهره برداری  و  ساختمان 
مکانیزه اتوبوس ها، نیز پس از بحث و تبادل آرای 
اعضای شورای شهر، برای بررسی بیشتر برگشت 

خورد.
صدور مجوز تجاری به سه یادمان فاقد متولی 
خاص در شهرک امام حسن)ع(، بوستان کودک 
در پردیسان و انارستان نیز الیحه مهم دیگری بود 
که مورد تأیید اعضای شورای شهر قم قرار گرفت.
در قالب این الیحه مقرر شد تا 5۰ متر تجاری 
ضوابط  رعایت  به  معمول  عوارض  حذف  با 
شهرسازی به این سه یادمان در مکان های مورد 

بگیرد. قرار  شهرداری  تأیید 
قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
تجاری  مجوز  اختصاص  صدور  به  اشاره  با  نیز 
قم  شهرداری  داشت:  ابراز  شهدا  یادمان  به 
پیش ازاین مجوزهایی تجاری برای مساجد صادر 
مدارس  تجاری  مجوز  نیز  اخیرًا  و  است  کرده 

است. مطرح شده 
مجید متین فر ادامه داد: در صدور مجوزهای 
تجاری باید ضوابط شهرسازی قم موردتوجه قرار 

بگیرد.
تأمین  برای  قم  شهرداری  پیگیری  لزوم 
ناوگان حمل ونقل عمومی از محل تهاتر نفت
جلسه  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شورای شهر قم اظهار داشت: شهرداری قم باید 
ناوگان  تأمین  جهت  ایجادشده  ملی  ظرفیت  از 
عمومی از محل تهاتر نفت استفاده کاملی کرده و 
پیگیری های مستمری تا رسیدن به نتیجه انجام 

دهد.
درزمینه  داد:  ادامه  اسالمی  حسین  دکتر 
تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی قم از این محل، 
نباید کالن شهر قم از سایر شهرهای کشور عقب 

بماند.
میلیارد   5 هزینه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بزرگراه  گاردریل های  نصب  در  شهرداری  تومانی 
شهرداری  وظایف  جزو  علیه السالم  علی  امام 

و  سبز  فضای  حفظ  خاطر  به  شهرداری  و  نبوده 
است. واردشده  آن  در  اخالقی  رسالت های 

قم  شهر  شورای  طرح  به  اشاره  با  اسالمی 
یادمان های  برخی  به  تجاری  اعطای مجوز  برای 
فاقد متولی، تصریح کرد: در سه یادمان موجود 
انارستان  السالم،  علیه  حسن  امام  شهرک  در 
ندارد  وجود  خاصی  متولی  کودک  بوستان  و 
انجام  اساس  همین  بر  تجاری  مجوز  اعطای  و 

می گیرد.
زیرساخت  و  تقاضا  بین  تناسبی 

ندارد وجود  قم  اتوبوس رانی 
اینکه  بابیان  جلسه  این  در  آمره  معصومه 
نیازهای شهروندان  با  اتوبوس رانی  ناوگان  میزان 
اتوبوس  کمبود  داشت:  اظهار  ندارد،  تناسبی 
برای  نارضایتی هایی  سبب  خطوط  برخی  در 

است. شده  شهروندان 
داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
برخی از اتوبوس های خریداری شده از سال های 
چرخه  وارد  هنوز  فنی  نواقص  خاطر  به  گذشته 

است. نشده  عمومی  ناوگان 
آمره همچنین اضافه کرد: الزم است برای رفع 
برای  زودتر  هرچه  قم  شهر  مختلف  محالت  نیاز 
خریداری شده  ناوگان  این  خدمات رسانی  بهبود 

شوند. حمل ونقل  چرخه  وارد 
بودجه ۱۱۰ میلیارد تومانی برای بازسازی 

اتوبوس رانی ناوگان 
سید محمدحسین دهناد نیز در جلسه شورای 
طرح  و  برنامه  ارسال  و  تهیه  به  اشاره  با  شهر 
تندروهای  معابر  و  شبکه  فعلی  وضعیت  پیرامون 
شهری و برنامه های آینده جهت بهبود و گسترش 
مسیرهای  در  ایمنی  ارتقای  کرد:  بیان  آن، 
تندروی شهری کاماًل موردتوجه شهرداری است.

شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم ادامه داد: اولویت در تند راه های 
کندراه های  در  و  سواری  خودروهای  با  شهری 
شهری اولویت با عابران پیاده و ناوگان حمل ونقل 

است. عمومی 
محورهای  مهم ترین  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
عمار  بلوار  کرد:  خاطرنشان  قم،  شهر  راهی  تند 
سه  فردوسی  و  اسالمی  جمهوری  بلوار  یاسر، 
است  شهری  حمل ونقل  شبکه  در  اصلی  شریان 
برنامه های جامعی  آن ها  بهبود عملکرد  برای  که 

است. کار  دستور  در 
و  عمران  کمیسیون  طرح  ادامه  در  دهناد 
حمل ونقل شورای شهر نسبت به الزام شهرداری 
به ارائه برنامه تأمین ناوگان اتوبوس جهت تکمیل 
ناوگان اتوبوس رانی به تعداد موردنیاز را مورد توجه 
اتوبوس  کمبود  هم اکنون  شد:  یادآور  و  داد  قرار 
نارضایتی در برخی محالت شهر شده که  سبب 
این  دانشگاه ها  و  مدارس  حضوری  بازگشایی  با 

شد. خواهد  بیشتر  مشکل 
اتوبوس رانی  جامع  طرح  در  اینکه  بابیان  وی 
پیش بینی شده  قم  در  اتوبوس  دستگاه   ۲5۰ قم 
است، عنوان کرد: در بودجه امسال ۱۱۰ میلیارد 
اتوبوس های  اورهال  و  بازسازی  برای  تومان 

است. گرفته شده  نظر  در  موجود 
سیستم مکانیزه شستشوی اتوبوس در قم 

راه اندازی می شود
به  اشاره  با  جلسه  در  نیز  صابری  حسین 
تکمیل  جهت  اعتباری  ردیف  ایجاد  مجوز  اخذ 
شستشوی  سیستم  از  بهره برداری  و  ساختمان 
هم اکنون  داشت:  اظهار  اتوبوس ها،  مکانیزه 
دستگاه فنی این سیستم خریداری و آماده نصب 

است.
شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم ادامه داد: برای راه اندازی این 
سیستم باید ساختمان کنونی آن تعمیر و تجهیز 

شود.
جهت  اعتباری  ردیف  ایجاد  مجوز  اخذ  وی 
سیستم  از  بهره برداری  و  ساختمان  تکمیل 
موردتوجه  را  اتوبوس ها  مکانیزه  شستشوی 
این سیستم شاهد  راه اندازی  با  و گفت:  قرارداد 
نیز  شهری  مدیریت  مجموعه  برای  درآمدزایی 

بود. خواهیم 
برنامه سابق شهرداری در  به  اشاره  با  صابری 
مشارکت در طرح نصب گاردریل های بزرگراه امام 
علی علیه السالم، تصریح کرد: حفظ فضای سبز 
به  شهرداری  که  است  مباحثی  ازجمله  شهری 

خاطر آن در این طرح مشارکت کرده است.
ترافیک  اجرایی  امور  و  مهندسی  مدیرکل 
شهرداری قم نیز با اشاره به اخذ مجوز ایجاد ردیف 
اعتباری جهت تکمیل ساختمان و بهره برداری از 
در  گفت:  اتوبوس ،  مکانیزه  شستشوی  سیستم 
بودجه سال جاری 2 میلیارد تومان با پیش بینی 
افزایش 25 درصدی برای تکمیل و راه اندازی این 

سیستم در نظر گرفته شده است.
سید امیرعباس صفوی اخذ مجوز ایجاد ردیف 
اعتباری جهت تکمیل ساختمان و بهره برداری از 
سیستم شستشوی مکانیزه اتوبوس  را موردتوجه 
قرارداد و اظهار داشت: فاز نخست این طرح در 

سال های گذشته انجام شده است.
 ۲ جاری  سال  بودجه  در  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش ۲5 درصدی  با پیش بینی  میلیارد تومان 
نظر  در  سیستم  این  راه اندازی  و  تکمیل  برای 
میلیون  گرفته شده است، گفت: همچنین ۳۰۰ 
محل  این  ساختمان  تکمیل  برای  نیز  تومان 

است. پیش بینی شده 
ترافیک  اجرایی  امور  و  مهندسی  مدیرکل 
نصب  کرد:  عنوان  همچنین  قم  شهرداری 
امام  بزرگراه  محدوده  از  بخشی  در  گاردریل 
استان  راهداری  کل  اداره  وظایف  جز  علی)ع( 
خاطر  به  حوزه  این  به  شهرداری  ورود  و  است 
بودجه  و کمبود  آن  حفظ فضای سبز حاشیه ای 

است. بوده  شهرسازی  و  راه 
صدور مجوز تجاری به ۳ یادمان شهدا در 

قم
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر قم نیزدر جلسه شورای شهر قم از 
متولی  فاقد  یادمان  سه  به  تجاری  مجوز  صدور 
خاص برای تأمین هزینه های نگهداری خبر داد.

به  توجه  با  داشت:  اظهار  مالیی  مصطفی 
و شهرداری  یادواره شهدا، شورای شهر  برگزاری 
برنامه های فرهنگی را در اولویت خود قرار بدهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
نهادهای  از  بسیاری  گفت:  قم  شهر  اسالمی 
علنی  صحن  در  حضور  درخواست  فرهنگی 

دارند. را  قم  شهر  اسالمی  شورای 
برای  قم  شهر  شورای  طرح  به  اشاره  با  وی 
اختصاص مجوز تجاری برای یادمان شهدا، ابراز 
کرد: ازآنجایی که این یادمان ها به صورت مردمی 
تأمین  در  هم اکنون  احداث شده،  جهادی  و 

است. شده  مشکل  دچار  هزینه ها 
فرهنگ  از  حمایت  اینکه  بر  تأکید  با  مالیی 
این  دست اندرکاران  از  حمایت  و  شهادت  و  ایثار 
تصریح  است،  طرح  این  مهم  اهداف  از  حوزه 
تجاری  مجوز  متر   5۰ طرح  این  قالب  در  کرد: 
بدون هیچ گونه عوارض در سه یادمان شهرک امام 
حسن)ع(، پردیسان و بوستان کودک در خیابان 

شود. اعطا  قمی  محدث 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  قم  شهر  اسالمی 
فعالیت های فرهنگی، گفت: شهرداری می تواند 
از یادمان های  شیوه نامه مشخصی برای حمایت 

شهدا تدوین نماید.    ►

آنچه در جلسه رسمی شورای شهر قم گذشت

از تالش برای بهبود ناوگان اتوبوس رانی تا بررسی 
مسیرهای کندرو و تندرو شهری
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برپایی موکب حرم حضرت 
معصومه)س( در مسیر 

پیاده روی نجف به کربال 

سال های  همانند  نیز  امسال  معصومه)س(  حضرت  حرم  موکب 
ارائه  با   1080 عمود  در  کربال  به  نجف  پیاده روی  مسیر  در  گذشته 
بود  اربعین خواهد  زائران  میزبان  فرهنگی  و  رفاهی  درمانی،  خدمات 

کنند. مشارکت  موکب  این  در  می توانند  عالقه مندان  عموم  و 
در  معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  موکب  فارس،  گزارش  به 
عمود  در  گذشته  سال های  مانند  کربال  به  نجف  روی  پیاده  مسیر 
۱۰8۰ برپا می شود و با ارائه خدمات متنوع به زائران اربعین حسینی 

داشت. خواهد  خدمت رسانی 
موکب آستان مقدس بانوی کرامت امسال نیز مانند سال های گذشته 
خدماتی از قبیل اسکان خواهران و برادران، توزیع غذای گرم و میان 
نیاز  مورد  خدمات  سایر  و  فرهنگی  خدمات  درمانی،  خدمات  وعده، 

زائران را ارائه خواهد کرد.
محل  از  ساله  همه  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  آستان  موکب 
خدمت  حسینی  اربعین  زائران  به  خیران  و  مردمی  های  مشارکت 
می  تأمین  محل  همین  از  موکب  هزینه  نیز  امسال  و  داشته  رسانی 

. د شو
زائران  به  رسانی  خدمت  ثواب  در  مشارکت  به  عالقه مند  که  افرادی 
توانند  می  هستند  معصومه)س(  حضرت  موکب  در  حسینی  اربعین 
وجوه خود را از طریق واریز به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳7۶۶۰۰۰۱۱۲۲، 
به نشانی  یا مراجعه  و  تلفن همراه  با  شماره گیری کد ۲5۱#*7۴۱* 

دهند. اختصاص  موکب  این  به   nazr.amfm.ir اینترنتی 

بسیج سازندگی قم برای 
مددجویان کمیته امداد مسکن 

می سازد

بسیج  گفت:  قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  فنی  مدیر 
پروژه،  دو  قالب  در  مسکن  بنیاد  و  امداد  کمیته  مشارکت  با  سازندگی 
امام  امداد  کمیته  مددجویان  برای  مسکونی  واحد   71 ساخت 
خمینی)ره( را دنبال می کند که این پروژه ها تا به امروز به پیشرفت 70 

رسیده اند. درصدی 
کرد:  اظهار  سخنانی  طی  قم،  در  فارس  با  گفت وگو  در  اسدی  مهران 
بسیج سازندگی استان قم در راستای اهداف دولت برای جهش تولید 
مسکن با همکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن نسبت به ساخت مسکن 

مددجویان اقدام نموده است
بلوک   7 انجام شده 21 واحد در  تفاهم نامه  بر اساس  وی اضافه کرد: 
یک  دارای  طبقه  هر  و  طبقه  یک  دارای  بلوک  هر  که  می شود  ساخته 
واحد است و در پروژه دیگری 50 واحد در روستاها به صورت پراکنده 

نیز کار 10 واحد شروع شده است. امروز  به  تا  ساخته می شود که 
کرد:  خاطرنشان  قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  فنی  مدیر 
برای پروژه 21 واحدی تا به امروز 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم 
بسیج  مسکن،  بنیاد  مددجویان،  امداد،  کمیته  از  آن  مالی  منابع  که 

است. شده  تامین  سازندگی 
آسمانی  خشت های  طرح  قالب  در  مردم  عموم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سهم  پرداخت  در   *6655*9988# دستوری  کد  با  می توانند 
مردم  مشارکت  با  امیدواریم  کرد:  عنوان  کنند،  مشارکت  مددجویان 
مددجویان  تحویل  و  برسانیم  نتیجه  به  زودتر  را  پروژه ها  این  بتوانیم 

. هیم د
محرومان  مسکن  حوزه  در  سازندگی  بسیج  کرد:  خاطرنشان  اسدی 
اولویت را به مددجویان کمیته امداد اختصاص داده است و در مجموع 
120 هزار واحد مسکن محرومان در سطح کشور قرار است ساخته شود 

که در مرحله نخست 40 هزار واحد در دستور کار قرار گرفته است.

خبـر

◄    دبیر ستاد تسهیالت زائر استان قم 
زائرین  نفری  میلیون   5 از  بیش  حضور  از 
در دهه نخست ماه محرم در قم خبر داد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت وگویی  در  مقیمی  ابوالقاسم  قم، 
عظیم  خیل  میزبانی  به  اشاره  با  خبری 
و  ایام  در  حسینی  عزاداران  و  عاشقان 
به ویژه  زیارتی،  و  مختلف  مناسبت های 
به  نظر  داشت:  اظهار  صفر،  و  محرم 
عزاداران  پرشور  استقبال  پیش بینی 
ستاد  خاص،  ایام  این  در  حسینی 
هماهنگی  معاونت  ذیل  در  زائر  تسهیالت 
شروع  از  قبل  استانداری  زائرین  امور 
تمامی  نمایندگان  حضور  با  محرم  ماه 
تخصصی،  کمیته های  در  دستگاه ها 
و  زائرین  به  خدمت  برای  الزم  تمهیدات 

اندیشید. را  مناسبت  این  برگزاری 
زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
گزارش های  البته  افزود:  قم  استانداری 
حاکی  ستاد،  توسط  تهیه شده  و  دریافتی 
از نقاط قوت و ضعف خدمات در برگزاری 
پرداخته  آن ها  به  حتمًا  که  بوده  ایام  این 

شد. خواهد 
کمیته های  به عنوان  کمیته   ۶ از  وی 

و  زائرین  به  خدمات  ارائه  در  مسئول 
»کمیته  گفت:  و  کرد  یاد  مجاورین، 
ترافیکی  تدابیر  اتخاذ  مسئول  ترافیک« 
و  عزاداری  دسته جات  برگزاری  جهت 
مجاورین؛  و  زائرین  ترافیکی  مدیریت 

»کمیته بهداشت و درمان« به منظور اتخاذ 
تدابیر بهداشتی و اورژانس پزشکی جهت 
با  امدادی  و  پزشکی  تیم های  فعال سازی 
حسینی،  عزاداران  به  خدمات  بر  تمرکز 

به  منتهی  جاده های  در  زائران  و  مسافران 
جهت  شهری«  خدمات  »کمیته  استان؛ 
شهری  خدمات  و  محیط  بهداشت  حفظ 
ارائه  جهت  اسکان«  »کمیته  شهرداری، 
ایام  مسافران  و  زائران  به  اسکان  خدمات 

نماز«  اقامه  و  فرهنگی  »کمیته  محرم، 
ظهر  نماز  باشکوه  برگزاری  به منظور 
عزاداری،  مسیرهای  تمامی  در  عاشورا 
اتخاذ  جهت  انتظامی«  و  امنیتی  »کمیته 

به  مراسمات  برگزاری  و  امنیتی  تدابیر 
پرداختند. ایام  این  در  خدمت  ارائه 

از  قم  استان  زائر  تسهیالت  ستاد  دبیر 
ورودی های  و  جاده ای  بین  تردد  افزایش 
آمارهای  و تصریح کرد : طبق  قم خبر داد 
رسمی، حجم تردد بین جاده ای و ورودی 
به شهر مقدس قم با افزایش ۱8 درصدی 
درصدی   ۳۶ و  گذشته  سال  با  مقایسه  در 
گرفته  صورت   ۱۳98 سال  با  مقایسه  در 
ورودی  کل  جمع  اساس،  این  بر  که  است 
تاریخ  از  قم  شهر  به  سبک  نقلیه  وسایل 
جاری،  سال  مردادماه  هفدهم  تا  هفتم 
وسیله   763 و  هزار   302 و  یک میلیون 
نقلیه  وسایل  ورودی  کل  جمع  و  نقلیه 
تعداد  تاریخ  به استان قم در همین  سبک 
وسیله   600 و  هزار   373 و  یک میلیون 
میلیون   5 حدود  جمعیتی  که  است  نقلیه 

می شود. شامل  را  نفر  هزار   ۲۱۱ و 
دارای  اسکان  کرد:  خاطرنشان  وی 
تا  محرم  اول  از  پرورش  و  آموزش  و  مجوز 
روز عاشورا ۳9۴7 نفر بوده که با احتساب 
حدود  که  قم  در  مسافر  ماندگاری  نسبت 
محاسبه  روز  در  نفر   7۰5 بوده،   1.8
خارجی  گردشگران  البته  است.  گردیده 

می شدند. شامل  را  نفر   8۱۲۰ نیز 
مقیمی با برشمردن نقاط قوت و ضعف 
فعالیت  کرد:  عنوان  ایام  این  در  خدمات 
ساعته   ۲۴ به صورت  زائربر  خودروهای 
مطهر  حرم  اطراف  در  محرم  اول  دهه  در 
گرفت؛  صورت  جمکران  مقدس  مسجد  و 
عموم  برای  فرهنگیان  اسکان  ستاد 
بوده  فعال  ایام  این  در  زائرین  و  مسافرین 
قم  مرکزی  هسته  در  ترافیک  کاهش  و 
قوت  نقاط  از  موارد  این  که  بود  محسوس 

می رود. شمار  به 
زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
کمبود  داد:  ادامه  قم  استانداری 
در  و  بین شهری  عمومی   حمل ونقل 
به  یخ  کمبود  درون شهری،  نقاط  برخی 
یخ  کارخانجات  دوساله  تعطیلی  علت 
و  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  استان 
بودن  باال  نیز  و  بهداشتی  پروتکل های 
نیازهای  تأمین  برای  غذایی  مواد  هزینه  
هیئات مذهبی از نقاط ضعفی بود که کام 
عزاداران حسینی و زائران را تلخ کرد و الزم 
است با تمهیدات الزم در حوزه حمل ونقل 
راه اندازی  و  ارزاق  یارانه  تخصیص  و 

► شود.   برطرف  یخ،  کارخانجات 

دبیر ستاد تسهیالت زائر استان خبر داد:

● ورود 5 میلیون زائر به قم در دهه اول محرم   ●

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱۴ شماره  -رأی   ۱
در  حسن  فرزند  فرد  پهلوانی  محمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱7۰5
از  به مساحت ۱۰۲ مترمربع پالک شماره۱ فرعی  باب ساختمان  ششدانگ یک 
۱۰77۳ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 

 )۱۴۳۲۱ الف  ۲۴5.)م  صفحه   ۳۲8 دفتر  در  صادره  مشاعی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱79۶ شماره  رأی   -۲
در  شاه  حسین  فرزند  حسینی  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۱5
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۲ مترمربع پالک شماره ۱۳فرعی از 
۱۱۳95 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت 
مشاعی صادره در دفتر ۲۳9 صفحه ۱7۱ خریداری به موجب سند رسمی شماره 

 )۱۴۳۲۲ الف  قم.)م   ۲۶ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ مورخ   5۰۲8۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲۴ شماره  رأی   -۳
در  محمدعلی  فرزند  احمدآبادی  ناصر  آقای   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۱۱
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۲/۶5 مترمربع پالک شماره ۱ فرعی 
از ۶8۲7 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت 

مشاعی صادره در دفتر ۱۱7 صفحه ۲۶۳ خریداری به موجب سند رسمی شماره 
 )۱۴۳۲۳ الف  م  قم.)   8۶ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مورخ   ۲58۴۱

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱۲ شماره  رأی   -۴
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱7۴8 آقای محسن قمی زاده فرزند مهدی در ششدانگ 
اصلی   ۱۱۲۱۲ شماره  پالک  مترمربع   ۴۱۲/۲8 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از علی سزاوار خریداری به موجب سند صلح شماره 9۶5۲ مورخ ۱۳۲۲/۰8/۲۱ 

  )۱۴۳۲۴ الف  قم.)م  یک  دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱888 شماره  رأی   -5
در  حسین  فرزند  محمودی  ابوالفضل  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱795
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۴/۰5 مترمربع پالک شماره 95۶7 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
به موجب  و دفتر ۳۲8 صفحه ۲5۴ خریداری  صادره در دفتر ۱۲8 صفحه ۱9۶ 
الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۰/۱8 مورخ   ۴۶۱۲۴ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴۳۲5
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۴5 شماره  رأی   -۶
فرزند  میرضرابی  السادات  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۶۱
پالک  مترمربع   ۳۲7/۰7 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  در  سیدجعفر 
قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی  شماره ۱۱۳95/۴۶ 

الکترونیکی ۱۳98۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۳57۲  دفتر  در  مالکیت مشاعی صادره  سند 
خریداری به موجب سند رسمی شماره 5۱۴88 مورخ ۱۳98/۰5/۰9 دفترخانه 

  )۱۴۳۲۶ الف  م  قم.)   59
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲988 شماره  رأی   -7
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱8۱۶ آقای احمد منصوریان فرزند محمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۶۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۴ اصلی واقع در 
مورخ   ۲۳97۱ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم 

 )۱۴۳۲8 الف  م  قم.)   ۱۱۳ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۱9
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰5/۱۱
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰5/۲۶

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر      ◄
است  سال   ۴۰ ما  کرد:  بیان  قم  منکر  از 
که برای حجاب و عفاف کاری نکرده ایم و 
باید از این غفلت و کوتاهی بیرون بیاییم.
اصغر  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
های  آسیب  تشکل  جلسه  در  گرجی 
 ۲5 امروز  دانشگاه  و  حوزه  اجتماعی 
 ۶ اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با  مردادماه 
زیادی  آیات  و  روایات  افزود:  ماهه گذشته 
از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  پیرامون 
منکر وجود دارد، این فریضه الهی وظیفه 
همگانی است و عامه مردم نیز باید به این 

کنند. عمل  الهی  تکلیف 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
نهی  و  به معروف  امر  افزود: در  استان قم 
و  دهنده  آموزش  نیروی  به  نیز  منکر  از 
به  امر  بنا نیست  نیاز داریم،  نیز  متخصص 
ستاد  و  باشد  ستاد  عهده  به  تنها  معروف 
خادم امر به معروف و نهی از منکر است و 
ظرفیت  از  استفاده  با  را  بستری  ایم  آمده 

کنیم. فراهم  قانونی 
که  است  سال   ۴۰ ما  کرد:  تصریح  وی 
و  ایم  نکرده  کاری  عفاف  و  حجاب  برای 

باید از این غفلت و کوتاهی بیرون بیاییم.
حجت االسالم والمسلمین گرجی بیان 
و  استراتژیک  نظر  از  معروف  به  امر  کرد: 
و هم  دارد  زیادی  اهمیت  ایدئولوژیک  هم 
اعتقاد ماست که از همه اعمال برتر است 
کافی  هنوز  ما  اقدامی  سیاست های  اما 

. نیست
تحویل  که  ستادی  کرد:  تاکید  وی 
زیادی  کمبودهای  و  مشکالت  با  گرفتیم 
این  اندرکاران  دست  چند  هر  بود  روبرو 
 ۶ این  در  اند،  داشته  هایی  تالش  ستاد 
را  ای  بودجه  ها هیچ  رغم تالش  ماه علی 

ایم. نکرده  جذب 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان قم اظهار کرد: امر به معروف و نهی 
از منکر نباید در غربت و مظلومیت باشد؛ 
انجام  ستاد  این  در  جهادی  های  تالش 
و  اعتبارات  و  بودجه  نظر  از  اما  شود  می 
است. نگرفته  شکل  تحولی  هیچ  امکانات 
وی گفت: در این مدت ستاد شهرستان 
ها را فعال کردیم و در ۳۰ اداره نیز شورای 
 ۳۰ و  شده  اندازی  راه  معروف  به  امر 
است. شده  تشکیل  مدت  این  در  تشکل 

گرجی  والمسلمین  االسالم  حجت 
 ۲۴ رقم  سال۱۴۰۰  در  ستاد  رتبه  افزود: 
 ۱8 به  امسال  نخست  ماه  سه  در  که  بوده 
یافته  دست  عملکرد  براساس  رتبه  ارتقا 

داریم. زیادی  نرفته  راه  هنوز  اما  ایم، 
و  حجاب  مورد  در  کرد:  عنوان  وی 
از  باید  قانونی مان  تکلیف  طبق  عفاف 
سال  در  قانون  شود،  آغاز  باال  های  رده 
مورد  در  قانونی  وظیفه  نهاد   ۲۴ برای   8۴
کاری  اما  داده  قرار  تکلیف  عفاف  حجاب 

است. نشده 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
نهادها  این  از  یکی  کرد:  بیان  قم،  استان 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و 
از  را  کار  و  داد  ارائه  را  ستاد طرح جامعی 

ایم. ادارات شروع کرده  و  مسئولین 
مورد  در  این طرح  در  وی تصریح کرد: 
شاخص  بانوان  و  حجاب  های  شاخص 
های پوشش آقایان و بانوان مد نظر است، 
و  اصناف  تخلفات  سایر  سراغ  به  ما  البته 
رویم و صرفا  نیز می  ادارات  و  مجموعه ها 

ایم. نکرده  تمرکز  عفاف  و  حجاب  روی 
گرجی  والمسلمین  االسالم  حجت 

به  امر  سازی  مردمی  برای  کرد:  تصریح 
آغاز  را  اقداماتی  منکر  از  ونهی  معروف 
در  معروف  به  امر  شوراهای  که  ایم  کرده 
جمله  آن  از  مردمی  های  تشکل  و  ادارات 
های  دوره  برگزاری  همچنین  است، 
جمله  از  نامه  گواهی  ارائه  با  تخصصی 

است. اقدامات 
به  اجتماعی  آسیب  در  گفت:  وی 
باید  رویم،  می  پیش  مساله  حل  روش 
در  کنیم،  حل  نیز  را  نظام  مسائل  بتوانیم 

ارباب  تکریم  چون  مسائلی  به  عرصه  این 
رجوع و ارتباطات اداره ای و گران فروشی 
گردشگری  های  مجتمع  و  فروشی  کم  و 

ایم. کرده  ورود 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
از  پیشگیری  کارگروه  افزود:  قم  استان 

مهمی  ظرفیت  اجتماعی  های  آسیب 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  با  و  بوده 
قابل  اجتماعی  های  آسیب  از  بسیاری 

► است.    حل 

◄    حجت االسالم والمسلمین حامدی 
مهدی  با  دیدار  در  پردیسان  جمعه  امام 
کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  توکلیان، 
فقدان  گفت:  استان  عمومی  های 
نیازهای  به  بی  توجه  و  فرهنگی  پیوست 
پردیسان،  شهری  بافت  طراحی  در  مردم 
کمبود  با  شهرک  این  تا  است  شده  باعث 
کتابخانه  همچون  فرهنگی  نیازی های 

شود. مواجه  عمومی 
حجت االسالم  ایبنا،  گزارش  به 
پردیسان  جمعه  امام  حامدی  والمسلمین 
مختلف  بخش های  از  بازدید  ضمن 
مشکل  حل  هدف  با  قم  مرکزی  کتابخانه 
پردیسان  شهرک  در  کتابخانه  فقدان 
کل  اداره  سرپرست  توکلیان،  مهدی  با 
و  دیدار  استان  عمومی  کتابخانه های 

کرد. گفت وگو 
فقدان  به  اشاره  با  پردیسان  امام جمعه 
شهری  بافت  طراحی  در  فرهنگی  پیوست 
فرهنگی  پیوست  فقدان  گفت:  پردیسان 

طراحی  در  مردم  نیاز های  به  بی توجه  و 
است  شده  باعث  پردیسان،  شهری  بافت 
تا این شهرک با کمبود نیازی های اساسی 
عمومی،  کتابخانه  همچون  فرهنگی  و 

شود. مواجه   ... و  نانوایی  مسجد، 
بی توجهی  از  انتقاد  با  حامدی 
مشکالت  به  نسبت  استانی  مسئولین 

یک پنجم  پردیسان  کرد:  بیان  پردیسان 
این  و  می دهد  تشکیل  را  استان  جمعیت 
جمعیت با توجه به طرح های توسعه ای رو 

است. افزایش  به 
مسئولین  از  ما  انتظار  داد:  ادامه  وی 
ابعاد  تمام  در  پنجمی  یک  توجه  استان، 
توسعه  نیاز های  جمله  از  یافتگی  توسعه 

فرهنگی-اجتماعی  نیاز های  و  فرهنگی 
است.  پردیسان  شهروندان 

کتابخانه های  کل  اداره  سرپرست 
به  اشاره  با  دیدار  این  در  استان  عمومی 
پردیسان  در  کتابخانه  ساخت  اهمیت 
گفت: برطرف شدن نیاز به کتاب و توسعه 
اهداف  مهم ترین  از  کتابخوانی  فرهنگ 

است. نهاد 
به  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  توکلیان 
مدت  کوتاه  راه های  از  استفاده  دنبال 
و  سیار  کتابخانه  کتاب،  پیک  همچون 
پرورش  کانون  همکاری  با  کتابخانه  ایجاد 
هستیم؛  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
به  توجه  با  پردیسان  که  بدانیم  باید  اما 
کمبود  موجود،  انسانی  ظرفیت های 
جمعیت،  افزایش  و  فرهنگی  فضاهای 
مرکزی  کتابخانه  تراز  در  کتابخانه ای  به 

دارد. نیاز  استان 
مشارکت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
ایجاد  در  فرهنگی  موسسات  و  نهادها 

تجربه  کرد:  تاکید  عمومی،  کتابخانه 
موسسات  مساجد،  با  همکاری  موفق 
مناطق  در  علمیه  حوزه های  و  فرهنگی 
امام  موسسه  همچون  استان  مختلف 
عمومی  کتابخانه  ایجاد  برای  )ع(  صادق 
کرده  ثابت  مشارکتی  طرح های  قالب  در 
ائمه  با محوریت  نیز  پردیسان  در  که  است 
جماعات مساجد و نظر امام جمعه محترم 
پردیسان می توان از این ظرفیت برای رفع 
نیاز های فرهنگی پردیسان استفاده کرد. 
این  پایان  در  گزارش،  این  پایه  بر 
نماینده  تاکید  به  توجه  با  شد  مقرر  دیدار 
مبنی  پردیسان  جمعه  امام  و  فقیه  ولی 
شهرک  در  محوری  مسجد  فعالیت  بر 
اداره  ستادی  کارشناسان  پردیسان، 
ظرفیت های  عمومی،  کتابخانه های  کل 
کتابخانه  ایجاد  جهت  پردیسان  مساجد 
کانون  فضای  بررسی  با  همزمان  عمومی، 
در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
► دهند.    قرار  بررسی  مورد  را  پردیسان 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم: 

● 40 سال برای حجاب و عفاف کاری نکردیم   ●

امام جمعه پردیسان عنوان کرد؛

● ضرورت توجه به پیوست فرهنگی در طراحی بافت شهری پردیسان   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

اجرای  دوم  مرحله  در  گفت:  اقتصاد  وزیر  مشاور     ◄
 ۱5 جبران  ترمیم  نان،  و  آرد  یارانه  هوشمندسازی  طرح 
بر مبنای  نانوایان و تخصیص سهمیه  درصدی هزینه های 

می شود. اجرایی  عملکرد 
امور  وزیر  مشاور  جالل،  محمد  تسنیم،  گزارش  به 
اقتصاد«  »میز  برنامه  در  حضور  با  دارایی  و  اقتصادی 
سازی  هوشمند  طرح  اول  مرحله  اجرای  عملکرد  درباره 
طرح  این  دوم  مرحله  به  ورود  جزئیات  و  نان  یارانه 

کرد. ارائه  توضیحاتی 
وی با اشاره به گذشت بیش از 9۰ روز از شروع اجرای 
 7۰ از  بیش  نان گفت:  و  آرد  یارانه  طرح هوشمند سازی 
را  نان  خرید  روز   9۰ این  در  یکتا  بانکی  کارت  میلیون 
روزانه  اند،  داده  انجام  هوشمند  کارتخوان های  بستر  از 
انجام  مردم  توسط  نان  خرید  تومان  میلیارد   8۲ حدود 
مبلغ  تومان  هزار  حدود  متوسط  طور  به  یعنی  می شود 

است. روز  در  ایرانی  هر  نان  خرید  سرانه 
برای  را  عدد  این  کرد:  اضافه  اقتصاد  وزیر  مشاور 
است  داده  نشان  نان  یارانه  بار سامانه هوشمند  نخستین 
تراکنش های  تعداد  سامانه  این  اطالعات  اساس  بر  و 
روزانه  تراکنش  میلیون   8.5 از  بیش  به  نان  به  مربوط 
میلیون   ۴.5 از  بیش  کنون  تا  مجموع  در  و  است  رسیده 
در  تن  هزار   ۶7۰ از  بیش  مصرفی  آرد  حجم  با  نان  قرص 

است. شده  ثبت  سامانه 
ایجاد  آمار  این  مبنای  بر  که  تغییری  درباره  جالل 
کارتخوان های  اطالعات  مبنای  بر  داد:  توضیح  هم  شده 
کشور  نانوایی های  در  کرونا  شیوع  از  بعد  که  سابقی 
میلیارد   ۲۰۰ و  هزار   ۴ طرح  شروع  از  قبل  شد،  فراگیر 
تومان در ماه را بابت فروش نان در ماه را نشان می داد که 
این داده ها دقت کافی را نداشت و بعضا آلودگی تراکنش 
فروش  عدد  به  تراکنش  پاالیش  با  امروز  که  داشت  وجود 
ماهانه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سراسر رسیده ایم.
نان  فروش  عدد  در  کاهش  علت  اقتصاد  وزیر  مشاور 
است  ممکن  افزود:  و  کرد  بیان  تراکنش  پاالیش  انجام  را 
استفاده های  طرح  این  اجرای  از  پیش  کارتخوان  این  از 

شد. پاالیش  موارد  این  که  می شد  هم  دیگری 
وی با اشاره به افزایش حجم تراکنش ها در استان های 
نان،  یارانه  هوشمندسازی  طرح  اجرای  از  بعد  مختلف 
تراکنش  تعداد  طرح  اجرای  از  پیش  تا  کرد:  اعالم 
امروز  بود که  روز  تراکنش در  ۶.8 میلیون  ما  نانوایی های 
8.5 میلیون تراکنش در روز را داریم که به معنای افزایش 

است مردم  الکترونیکی  خرید  درصدی   ۲۰
به  کافی  زیرساخت  که  زمانی  تا  کرد:  تأکید  جالل 
لحاظ فنی و داده ای با دقت قابل قبول در اختیار نداشته 
به  منجر  است  ممکن  سیاست  گونه  هر  اعمال  باشیم 
نانوا و مردم شود لذا این داده ها کمک می کند  آسیب به 

باشیم. داشته  دوم  فاز  در  دقیقی  سیاستگذاری  تا 
در  نانوایی ها  برخی  نشدن  تجهیز  علت  درباره  وی 
گفت:  هوشمند  کارتخوان  دستگاه  به  تهران  استان 
خارج  ما  اختیار  حوزه  از  نانوایی ها  تجهیز  از  بخشی 
است چرا که با مصوبه مجلس، نانوایی ها باید از 5 مؤلفه 
فراهم  کارتخوان  امکان نصب  تا  باشند  برخوردار  داده ای 
نشده  دستگاه  به  مجهز  هنوز  که  نانوایی هایی  و  باشد 
اند ممکن است در یک یا چند مورد از این داده ها نقص 
افزاری  سخت  تجهیز  برای  کمبودی  وگرنه  باشند  داشته 

نداریم.
لزوم  و  نانوایی  مجتمع های  درباره  همچنین  جالل 
کرد:  اظهار  کارتخوان  دستگاه  چند  به  آنها  تجهیز 
از  بیش  مجتمع ها  برای  که  بود  این  ما  ابالغی  سیاست 
کار  دستور  در  موضوع  این  که  شود  داده  کارتخوان  یک 

شود. انجام  سریع تر  تا  دارد  قرار 
نانوایی  هزار   7۲ که  است  این  ما  برآورد  گفت:  وی 
نقص  دلیل  به  نانوایی   ۲5۰۰ و  اند  شده  تجهیز  کشور 
یکی از 5 مؤلفه اطالعاتی هنوز به کارتخوان مجهز نشده 

اند.
مشاور وزیر اقتصاد درباره ضرروت رفع ایرادهای طرح 
و  زنجان  استان  یعنی  هدف  استان  در  نخست  مرحله  در 
تهران  استان  در  نانوایی   ۱5۰۰ نشدن  تجهیز  همچنین 
بیش  به  نانوایی ها  تجهیز  زنجان  استان  در  کرد:  بیان 
جزو  تهران  استان  اما  است،  رسیده  صد  در   ۱۰۰ از 
استان های انتهایی شمولیت طرح بوده که البته در شهر 
است،  باال  کارتخوان  به  نانوایی ها  تجهیز  فراگیری  تهران 
است. مانده  باقی  نانوایی   ۱5۰۰ استان  مجموع  در  اما 

طرح  دوم  مرحله  کرد:  اعالم  همچنین  وی 
صورت  به  استان  چند  در  ابتدا  نان  یارانه  هوشمندسازی 
و شناسایی  ایرادها  رفع  از  بعد  و  انجام می شود  آزمایشی 
اجرا  به صورت سراسری  استان ها  آمادگی سایر  و  شرایط 

. د می شو
را  نان  یارانه  سازی  هوشمند  طرح  اول  هدف  جالل 
جلوگیری از انحراف در مصارف یارانه آرد و نان بیان کرد 
یارانه  هوشمند  سامانه  از  که  داده هایی  تحلیل  گفت:  و 
مشکالت  و  موارد  از  بسیاری  می آید  دست  به  نان  و  آرد 

کرد. خواهد  شناسایی  قابل  را  دیگر 
نانوایان  سوی  از  شده  انجام  تخلفات  درباره  وی 
دستگاه  جابه جایی  زمینه  در  تخلفات  اگر  کرد:  اعالم 
موضوع  در  اما  است،  تشخیص  قابل  بالفاصله  که  باشد 
دریافت  برای  درصد   ۳ از  کمتر  ساختگی  تراکنش های 
کمک هزینه بیشتر در 9۰ روز گذشته انجام شده بود که 
در ابتدا مقداری تسامح می کنیم، اما به هر حال تخلفات 

است. تحلیل  و  رصد  قابل 
دوم  مرحله  اجرای  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر  مشاور 

این  در  که  اتفاقاتی  و  نان  یارانه  سازی  هوشمند  طرح 
دوم  مرحله  در  اتفاق  دو  گفت:  افتاد،  خواهد  مرحله 
هزینه های  از  درصد   ۱5 جبران  ترمیم  اول  می خورد  رقم 
مرحله  در  و  می شود  اجرا  اول  فاز  در  که  است  نانوایی ها 
و  اجاره  شامل  که  نانوایان  هزینه  افزایش  جبران  دوم 
دستمزد است و در استان های مختلف نیز متفاوت است، 

شد. ترخواهد  واقعی 
تخصیص  که  است  این  دیگر  اتفاق  کرد:  اضافه  وی 
امکان  و  می شود  انجام  عملکرد  مبنای  بر  یارانه ای  آرد 
داشته  بهتری  عملکرد  که  نانوایانی  برای  بیشتر  تولید 
مبنای  بر  زمینه  این  در  که  داشت  خواهد  وجود  باشند 
هم  و  مردم  نظر  اساس  بر  هم  که  نانوایی های  بندی  رتبه 

بازرسی هایی که در حال انجام است، عمل می شود و این 
دولت  که  هزینه ای  کمک  و  یارانه ای  آرد  ضریب  بر  امتیاز 

داشت. خواهد  اثر  می کند  پرداخت  آنها  به 
مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: هیچ تغییری در قیمت 
سازی  هوشمند  طرح  اجرای  زمینه  در  مردم  برای  و  نان 

داشت. نخواهیم  نان  یارانه 
نانوایی  مجوز  به  خورده  گره  آرد  سهمیه  گفت:  وی 
عملکرد  بر  مبنای  بر  سهمیه  اختصاص  و  می رود  بین  از 

می شود. آن  جایگزین 

کارتخوان  به  مجهز  نانوایی  واحدهای  درصد   ۲۵
ند ه ا نشد

رئیس  مقدم،  نوروزی  بیژن  برنامه،  این  ادامه  در 
اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به برخی مشکالت 
ما  گفت:  نان،  هوشمند  دستگاه های  نصب  زمینه  در 
جمله  از  مواجه ایم  مشکالت  برخی  با  تهران  شهر  در 
کارتخوان  به  مجهز  ما  واحدهای  درصد   ۲۴ هنوز  اینکه 

. ند ه ا نشد
آزمایشی  مرحله  در  طرح  ایرادهای  رفع  همچنین  وی 
پوشش  برای  است  قرار  که  هزینه ای  کمک  در  بازنگری  و 
و  شود  پرداخت  نانوایان  دستمزد  و  اجاره  هزینه های 
را  شده  تعیین  یک  نوع  نان  قیمت  درصد   ۱5 اکنون 

شد. خواستار 
نمی شود کارتخوان در گرما مختل  عملکرد 

مجری  آبادی،  نجم  داریوش  همچنین  برنامه  این  در 
تجهیز  عدم  درباره  نان  و  آرد  یارانه  سازی  هوشمند  طرح 
این  علت  قطعا  گفت:  کارتخوان  به  نانوایی ها  برخی 
قانون  که  است  اطالعاتی  قلم   5 در  نقص  تجهیز  عدم 
نانوایی  نباشد،  کامل  اطالعاتی  اقالم  تا  و  کرده  تعیین 
به  نسبت  باید  نانوایان  و  شد  نخواهد  تجهیز  دستگاه  به 

کنند. اقدام  اطالعات  تکمیل 

در  دستگاه  عملکرد  می شود  گفته  اینکه  درباره  وی 
بازدیدی  اخیرا  کرد:  تأکید  هم  می شود  مختل  باال  دمای 
از استان خوزستان داشتیم و دمای نانوایی ۶۰ درجه بود 
البته سازنده دستگاه هم کارکرد  و  و دستگاه کار می کرد 
آن را تا ۶۰ درجه تضمین کرده است و بیش از آن اجازه 

نمی دهد. شارژ 
به  پشتیبانی  خدمات  ارائه  درباره  آبادی  نجم 
دستگاه ها  پشتیبانی  و  خدمات  کرد:  تأکید  دستگاه ها 
نانوایی ها  البته تجهیز  انجام خواهد شد  ظرف دو ساعت 
می کند  حل  را  مشکالت  از  بسیاری  دوم  کارتخوان  به 
به  مورد   ۴۶۰۰ خبازی،   89۰۰ از  تهران  در  اکنون  و 

اند. شده  مجهز  دوم  دستگاه 

و  نانوایی ها  اطالعات  نواقص  رفع  زمان  درباره  وی 
این  اینکه  بر  تأکید  با  هوشمند  دستگاه  به  آنها  تجهیز 
 ۲۴ ظرف  داد:  ادامه  می شود،  انجام  سرعت  به  کار 
ایم  کرده  اطالعات  اصالح  را  مورد   ۳۰۰ گذشته  ساعت 
مخابرات  و  احوال  ثبت  مثل  دستگاه هایی  همکاری  با  و 
نانوایی های  اطالعات  تکمیل  مشکل  ماه  مرداد  پایان  تا 

► شد.    خواهد  حل  تهران 

بعید  بنده  گفت:  پازوکی  مهدی      ◄
نیز  تهران  آمریکا در  اگر سفارت  می دانم 
باز شود قیمت دالر به زیر عدد  ۲۳ تا ۲۴ 

بیاید. تومان  هزار 
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در کالب 
بازارها   " با موضوع  هاوس خبرآنالین که 
روند؟  می  سو  کدام  به  بازارها  برجام؛  و 
مجموعه ای  اقتصاد  گفت:  شد؛  برگزار   "
است از بازارها اگر عدم تعادلی در بازاری 
خود  تاثیر  بازارها  سایر  در  بیافتد  اتفاق 
از  عبارتند  اصلی  بازارهای  می گذارد؛  را 
بازار  و  سرمایه  کار،  خدمات،  و  کاال  بازار 
پول. هر عدم تعادلی خصوصا عدم ثبات 
و عدم امنیت بر بازارها تاثیر گذار هستند 
همان طور که در دوره قبل که ما برجام را 
پذیرفتیم بر اساس گزارش سازمان برنامه 
شاخص  روند  مرکزی  بانک  و  بودجه  و 
که  شد  مثبت  اقتصاد  اساسی  های 
شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ سرمایه 
تورم  نرخ  طرفی  از  و  می شود  گذاری 
کاهنده شد و عکس آن زمانی که ترامپ 
شد  خارج  برجام  از   97 اردیبهشت  در 
اتفاق  این  و  شد  منفی  ها  شاخص  روند 
به عنوان یک نمونه عینی ثابت می کند 
که بازارها و اقتصاد به شدت از بی ثباتی 
تاثیر می پذیرند و به همین دلیل است که 
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد گفته است 
از مهمترین وظایف حکومت ها  که یکی 

و دولت ها ایجاد امنیت، ثبات و آن نظم 
است و اگر دولت به وظیفه اساسی خود 
که ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد است 
و  اقتصاد  در  کمتر  دخالت  از  و  بپردازد 
تصدی گری به کنار باشد به نفع اقتصاد 

است.
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
نژاد  احمدی  آقای  دولت  در  افزود: 
بدون  مرکزی  بانک  گزارش  اساس  بر 
 595 بر  بالغ  گازی  میعانات  احتساب 
شد  فروخته  خام  نفت  تنها  دالر  میلیارد 
 ۱۰۰ از  را  بنزین  قیمت  نژاد  احمدی  که 
افزایش داد و رشد  تومان به 5۰۰ تومان 
۴۰۰ درصدی را برای آن رقم زد؛ از آنجا 

دولت  بود  خوب  دولت  ارزی  درآمد  که 
حفظ  را  دخالتش  ارز  بازار  در  کرد  سعی 
و  هزار  تا  هزار  محدوده  در  را  ارز  و  کند 
۲۰۰ تومان نگه داشت اما به مجرد اینکه 
شوک های نفتی شروع شد و قیمت نفت 

در سال های 9۰ و 9۱ پایین آمد و تحریم 
درآمدهای  شد  آغاز  ناجوانمردانه  های 
و  کرد  پیدا  کاهش  شدت  به  ایران  ارزی 
برابر  سه  تومانی   ۲۰۰ و  هزار  ارز  قیمت 
افزایش  تومان   ۶۰۰ و  هزار   ۳ به  و  شد 

یافت.
دالیل  خصوص  در  ادامه  در  پازوکی 
کاال  بازار  در  که  زمانی  افزود:  اتفاق  این 
اجرایی  را  قیمت ها  افزایش  خدمات  و 

می کنید اما در بازار ارز تالش می کنید 
مصنوعی قیمت را پایین نگه دارید، نرخ 
است  اقتصادی  شوک  یک  منتظر  ارز 
دلیل  به   9۱ و   9۰ سال  در  که  زمانی  و 
تحریم های ناجوانمردانه شوک اقتصادی 
نفتی  درآمد  کاهش  شد،  وارد  بازار  به 

گذاشت. ارز  بازار  بر  را  اثرش  دولت 
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
بسزایی  نقش  ثبات  نتیجه  در  افزود: 
صورت  به  را  بازار  یک  و  دارد  اقتصاد  در 
مصنوعی تنها برای کوتاه مدت می توان 
حفظ کرد و در حال حاضر بنده در بین 
اعتقاد دارم که  و  قرار می گیرد  امیدوارن 
دولت ایران برجام را می پذیرد چراکه اگر 
نپذیرد نرخ ارز سر به فلک خواهد کشید.

که  خصوص  این  در  ادامه  در  پازوکی 
ایران  اقتصاد  مشکالت  از  چقدر  برجام 
افزود: اگر مشکالت  را رفع خواهد کرد؛ 
به  آن  درصد   ۲۰ بگیریم  نظر  در  صد  را 
عمده  بخش  و  شود  می  مربوط  برجام 
آن به نظام تدبیری و حکمرانی خوب باز 
برجام  از  که پس  فعالیت هایی  و  میگردد 
سیستم  اینکه  مانند  شود  اجرایی  باید 
بانکی ایران با دنیا وارد کار شود و مقررات 
بازارهای  وارد  ما  و  شود  پذیرفته  جهانی 

شویم. المللی  بین 
باید  اقتصادی  مدیریت  قرمز  خط 

باشد ملت  منافع 

با  ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
اقتصاد  چرخش  خصوص  در  مخالفت 
ایران به طور کامل به یکی از بلوک غرب 
و شرق؛ گفت: خط قرمز مدیریت کالن 
و  باشد  ایران  ملت  منافع  باید  اقتصادی 
المللی  بین  بازارهای  از  را  خود  نباید  ما 
محروم کنیم خصوصا طیف حاکم گرایش 
اروپا  بازارهای  و  دارد  روسیه  به  بیشتری 
عبارتی  به  و  کانادا  و  استرالیا  و  آمریکا  و 
باید  ما  نتیجه  و در  ندارد  را در نظر  غرب 
با  تعامل  و  باشیم  داشته  را  بازارها  تمام 
کار  دستور  در  باید  المللی  بین  جامعه 
قرار گیرد و خیلی خیلی به ثبات و امنیت 

کند. می  کمک  کشور  اقتصادی 
ارز ۱۰ هزار تومانی یک آرزو است

ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
سفارت  اگر  دانم  می  بعید  بنده  گفت: 
قیمت  شود  باز  نیز  تهران  در  آمریکا 
تومان  هزار   ۲۴ تا   ۲۳ عدد  زیر  به  دالر 
وسیله  به  ارز  بازار  در  ارز  قیمت  بیاید؛ 
وزیر  تعیین می شود.  ارز  تقاضا  و  عرضه 
دالر  میلیارد   ۲۰۰ هفتم  برنامه  در  نفت 
بخش  در  گذاری  سرمایه  است  قرار 
باالدستی صنعت نفت ایران کند و رقمی 
رود  می  ملی  توسعه  صندوق  به  آن  از 
اینها  و  دهد  می  وام  ها  خصولتی  به  که 
و  است  ایران  اقتصاد  از  واقعیت هایی 
آرزو  یک  تومانی  هزار   ۱۰ ارز  نتیجه  در 

پذیرفته  برجام  که  صورتی  در  و  است 
به  نشود وضعیت وحشتناک خواهد شد 
خصوص با سیاست های نابخردانه ای که 
دولت در یک سال گذشته داشته است.
تصمیمات  افزود:  ادامه  در  پازوکی 
هم  بر  ایران  بازار  در  را  تعادل  نابخردانه 
قیمت ها  روید  می  کجا  هر  است.  زده 
عامل  و  کرده  پیدا  افزایش  فزاینده 
ای  برنامه  دولت  است.  شده  بیکاری 
و  نیست  مشخص  آن  استراتژی  و  ندارد 
یک سال و ۱۰ روز از روی کار آمدن این 
کلی  سیاست های  و  است  گذشته  دولت 
برنامه هفتم را در نیاورده اند و برای اینکه 
وضع  باید  اهدافمان  به  برسیم  بخواهیم 
مطلوب  کمال  به  رسیدن  برای  را  موجود 

کنیم. بررسی 
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
نکته  بنده فکر می کنم مهمترین  گفت: 
دولت  که  است  این  ایران  اقتصاد  در 
برنامه اش را مشخص کند؛ بنده طرفدار 
باید  دولت  این  اما  برجام هستم  پذیرش 
از  کند  سعی  که  مدنی  درخواست  این 
کند  استفاده  متخصص  انسانی  نیروی 
اجرایی  ستاد  مدیریت  کند.  اجرایی  را 
اقای رئیسی کوتوله شده و اقتصاد ایران 
رنج  اقتصادی  انضباطی  بی  از  شدت  به 
می برد که شامل سه بی انضباطی پولی 
در سیستم بانکی، بی انضباطی در سند 

است. دولت  در  و  بودجه 
پازوکی در ادامه افزود: در حال حاضر 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰۰ باید  دولت 
بودجه اش نفت بفروشد تا کسری بودجه 
هزار   7۰۰ زیر  تاکنون  و  باشد  نداشته 
ایران  اقتصاد  و  ایم  فروخته  نفت  بشکه 
نیاز دارد که حداقل پول ایرانیان خارج از 
زده  تخمین  تریلیون دالر  دو  که  را  کشور 
شده است بازگرداند و ۱۰ درصد این پول 
اگر وارد اقتصاد ایران شود ، برای اقتصاد 
ایران بسیار اثرگذار خواهد بود. دالر های 
این مملکت که باید کارخانه و تکنولوژی 
وارد می شده است از کشور خارج شده 

است.
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
را  ما  جای  اوپک  در  امروز  عراق  گفت: 
سعودی  عربستان  از  بعد  و  است  گرفته 
و  است  اوپک  نفت  کننده  صادر  دومین 
سرمایه  آنجا  در  آمریکایی  شرکت های 
گذاری کرده اند و از ما در حال جلو زدن 
است و ما امروز باید این را از دولت ایران 
اوکراین  فرصت  این  از  و  کنیم  مطالبه 
را صادر کنیم. و گاز خود  استفاده کنیم 
آخر  در  اقتصادی  کارشناس  این 
گفت: به نظر بنده آقای رئیسی به جای 
به  پنجشنبه  و  جمعه  روزهای  در  اینکه 
از  و  کند  فکر  برود  مختلف  شهرهای 

► گیرد.    بهره  اقتصاددانان 

پازوکی، کارشناس اقتصادی: برجام باید امضا شود

● سفارت آمریکا هم باز شود دالر زیر 2۳ هزار تومان نمی آید   ●

مرحله دوم اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در راه است

●  آیا نان گران می شود؟    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
۱۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  از شعبه  به موجب دستور فروش صادره 
ثبت  ۱۰/۱۴۰۰ج/9۶7  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در  که  قم 
منصور   ، اقدس   ، ناصر   ، لیال   ، احمد  خواندگان  تنها  زبیده  خواهان  گردیده 
و  تنها  همگی  فاطمه   ، معصومه   ، سعید   ، احمد  علی   ، معصومه   ، عباس   ،
 ۲ بخش  اصلی   ۱9۳9 از  فرعی   ۱۰۴ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  صفا  زهرا 
به  پرونده  با  رابطه  در  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم 
شماره ۱۴۰۰۰۲9۲۰۰۰۱۴5۲۳9۲ و شماره بایگانی ۰۰۰۰9۶7 در خصوص 
ارزیابی یک باب منزل مسکونی دارای سند مالکیت ششدانگ به شماره پالک 
ثبتی ۱۰۴ ، ۱9۳9 – اصلی واقع در بخش دو ثبت قم که به مالکیت ورثه مرحوم 
و  معیت  در  رساند  می  استحضار  به  است  رسیده  ثبت  به  تنها  حسین  علی 
راهنمایی خواهان و با حضور مامور محترم نیروی انتظامی از محل وقوع ملک 
معرفی شده واقع در قم – خیابان امامزاده ابراهیم – کوچه ۶8 – فرعی 9 – پالک 
انجام بررسی های الزم نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می  از  ۱7 و پس 
کاربری  با  بازدید  مورد  ملک  بازدید: عرصه  مورد  ملک  مشخصات   – الف  گردد: 
شمالی  صورت  به  مترمربع   ۱99 مساحت  به  مالکیت  سند  مطابق  مسکونی 
به  فوقانی  در  اتاق  یک  و  همکف  طبقه  یک  در  ان  اعیانی  که  باشد  می  ساز 
مساحت ۱۶۰ مترمربع احداث گردیده است. اسکلت بنای احداثی دیوار باربر 
به طوریکه  باشد  اهنی می  و سقف طاق ضربی  فلزی  و ستون  بنایی  با مصالح 
است.  شده  بنا   ۱۳9۰ سال  در  مترمربع   7۲ و   ۱۳۶۶ سال  در  مترمربع   88

همکف در دو قسمت مجزا هر کدام دارای سالن ، اشپزخانه ، یک اتاق خواب 
ها  بدنه  و  فرش  موزاییک  ها  واحد  کف  پوشش  باشد.  می  بهداشتی  سرویس  و 
در قسمت اول تا یک متر سرامیک و بقیه سفید کاری شده ، پنجره ها از جنس 
اندود  بدنه ها  و  ، پوشش کف حیاط موزاییک فرش  با شیشه تک جداره  فلزی 
و در قسمت دوم  اول فلزی  سیمان شده ، جنس کابینت اشپزخانه در قسمت 
بخاری گازی  و  ابگرمکن  و گرمایش  ابی  ، سیستم سرمایش کولر  کابینت  فاقد 
می باشد ملک موصوف دارای نمای اندود سیمانی و دارای امتیازات گاز و اب 
باشد. ملک موصوف در حال  انشعاب جداگانه می  و برق شهری هر کدام یک 
حاضر به صورت تخلیه می باشد. الزم به ذکر است عرصه موجود ملک با توجه 
به عقب نشینی صورت گرفته به مساحت ۱75 مترمربع و مالک ارزیابی عرصه 
با  ارزش ملک موصوف  باشد. ب- نظریه کارشناسی:  مطابق سند مالکیت می 
مالکیت  سند  نوع   ، عرصه  مساحت   ، محلی  موقعیت   ، فوق  امکانات  به  عنایت 
عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و  احداثی  بنای  کمیت  و  کیفیت   ، کاربری   ،
ارزیابی  ذیل  شرح  به  مربوطه  ها  سازمان  و  ارگانها  به  احتمالی  دیون  داشتن 
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱99 مساحت  به  عرصه   -۱ گردد:  می  اعالم  و 
اعیانی   -۲ ۱۱/9۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  جمعا  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
از  مترمربع   88 مساحت  به   ۱۳۶۶ سال  در  احداثی  فوقانی  و  همکف  طبقه 
۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۲5/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار 
از  مترمربع   7۲ مساحت  به   ۱۳9۰ سال  در  احداثی  همکف  طبقه  اعیانی   -۳

قرار هر مترمربع ۳5/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا مبلغ ۲/5۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- 
ارزش انشعابات و حیاط سازی و غیره جمعا مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع 
گردید  مقرر  ریال(  میلیارد  )هفده  ۱7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزیابی:  کل 
به  ۱۱/۴5صبح  ۱۱/۳۰الی  ساعت   ۱۴۰۱/۶/۱۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
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 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه 
)شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
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 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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معاون بهره برداری و دیسپاچینگ      ◄
گفت:  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
مدیریت  ساعت  در  مگاوات   ۱۲۰ امسال 
که  شد  انجام  استان  این  در  برق  مصرف 
۴۰ درصد کاهش  نسبت به سال گذشته، 

است. یافته 
گفتگو  در  ارجمندزاده  محمد  سید 
با  که  گذشته  سال  افزود:  ایرنا،  با 
بخش  در  به ویژه  گسترده  خاموشی های 
 ۲۰۰ حدود  بودیم،  مواجه  خانگی 
برق  مصرف  مدیریت  ساعت  در  مگاوات 

شد. انجام 
مدیریت  برنامه  اجرای  به  اشاره  با  وی 
شهریورماه   ۱5 تا  خرداد   ۱۶ از  بار 
گذشته  سال  کرد:  اضافه  امسال، 
مشترکان  کل  بی برنامه  خاموشی های 
برنامه ریزی  با  امسال  می شد؛  شامل  را 
کشاورزی  صنعتی،  مشترکان  نیرو  وزارت 
و  شدند  بار  مدیریت  مشمول  اداری  و 

نشدند. درگیر  خانگی  مشترکان 
پیک  قم  استان  در  داد:  ادامه  وی 
رشد  درصد  هفت  حدود  امسال  مصرف 

گذشته  سال  مصرف  پیک  داشت؛ 
در  مگاوات   9۰۴ امسال  و  مگاوات   8۳7

است. شده  ثبت  کنتورها 
ارجمندزاده تاکید کرد: با وجود این که 
محدودیت های  دلیل  به  گذشته  سال 
ناشی از شیوع کرونا مصرف برق کمتر از 
انجام  برنامه ریزی های  ولی  بود،  امسال 
قطعی  شد  باعث  جاری،  سال  در  شده 

باشیم. نداشته  برق  گسترده 
مردم  امسال  این که  بیان  با  وی 
گذشته  سال  به  نسبت  را  خاموشی 
در  کرد:  خاطرنشان  نکردند،  احساس 
به صورت  را  خاموشی  دولت  جاری  سال 
سختگیرانه در اماکن دولتی اجرایی نمود 
ساعات  در  بودند  موظف  ادارت  تمام  و 
اداری ۳۰ درصد و ساعات غیراداری ۶۰ 

باشند. داشته  صرفه جویی  درصد 
و  مناسب  همکاری  به  اشاره  با  وی 
واحد  هر  افزود:  صنعت،  بخش  مطلوب 
مدیریت  هفته  در  روز  یک  فقط  صنعتی 
دیگر  روزهای  در  و  می دهد  انجام  بار 

دارد. برق  مصرف  مطلوب  به صورت 

امسال  قم،  برق  شرکت  معاون  گفته  به 
چاه های  صرفا  نیز  کشاورزی  بخش  در 
بخش ها  بعضی  و  می شود  خاموش  آب 
قطع  به  که  آبزیان  و  دامداری  جمله  از 
قطع  شمول  از  هستند  حساس  برق 
این  به  زیان  و  ضرر  تا  هستند  خارج  برق 

یابد. کاهش  بخش ها 
در  که  خوبی  تجربه  به  اشاره  با  وی 

داد:   ادامه  آمد،  دست  به  اداری  بخش 
اداری، حوزه های علمیه،  بر بخش  عالوه 
خیلی  همکاری  مدارس  و  دانشگاه ها 
است  این  بیانگر  این ها  داشتند؛  خوبی 
مدیریت  زمینه  در  زیادی  ظرفیت های  که 
که  داریم  مختلف  بخش های  در  مصرف 

مختلف  زمانی  بازه های  در  می توانیم 
دهیم. کاهش  را  مصرف 

به  توجه  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
هم اکنون  از  تابستان،  گرمای  از  عبور 
از  و  یابد  کاهش  برق  مصرف  و  پیک بار 
تامین  برای  مشکلی  بعد  به  شهریورماه 
برای  محدودیت   اعمال  به  نیاز  یا  و  برق 

باشیم. نداشته  مختلف  بخش های 
در  برق  مشترک   ۳۲۰ و  هزار   ۶۰۶
و  هزار   ۴8۴ که  دارد  وجود  قم  استان 
 8۳ خانگی،  بخش  در  مشترک   ۴۴۲
سایر  بخش  در  مشترک   5۰۱ و  هزار 
در  مشترک   5۰5 و  ۲۴هزار  مصارف، 
بخش عمومی،  هفت هزار و ۱۰۲ مشترک 
 ۱۶۲ و  هزار  چهار  صنعتی،  بخش  در 
هزار   ۲ و  کشاورزی  بخش  در  مشترک 
روشنایی  بخش  در  نیز  مشترک   ۶۰8 و 

هستند. معابر 
۳7.9 درصد مصرف برق در استان قم 
درصد   ۲8.5 خانگی،  بخش  به  مربوط 
کشاورزی،  درصد   ۱۲.5 صنعت،  بخش 
سایر  درصد   9.9 عمومی،  درصد   9.۶
بخش  در  نیز  درصد   ۱.۶ و  مصارف 
► می شود.    مصرف  معابر  روشنایی 

رئیس اتاق بازرگانی قم:
مدیریت موفق از مسیر کار و 

آموزش شکل می گیرد
مدیریت  با  بازرگانی  اتاق  آموزش  در جلسه کمیسیون  ابوالفضل خاکی 
مسیر  باید  موفق  مدیر  یک  گفت:  )س(  معصومه  حضرت  دانشگاه 
مسیر  گذراندن  صورت  این  غیر  در  باشد  کرده  تجربه  را  کار  و  آموزشی 
تئوری دروس دانشگاهی بدون کسب تجربه برای صاحبان کسب و کار 

بود نخواهد  کافی 
جلسه اتاق بازرگانی قم با حضور مدیران دانشگاه  حضرت معصومه سالم 
الله در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی مورخ 25 مرداد ماه به ریاست 

ابوالفضل خاکی تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق در این جلسه نحوه تعامل جدید دانشگاه 

با بنگاه های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برای  گفت:  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس  خاکی  ابوالفضل  نشست  این  در 
دانشگاه های  و  بازرگانی  اتاق  تمام ظرفیت های موجود  از  بهره گیری 
استان برای رشد آموزشی در بخش صنعت استان نیاز به برنامه ریزی و 
اقدامات بسیاری است که با بکارگیری نیروی جوان و خالق دانشجو در 

امر محقق خواهد شد این  دانشگاه ها 
در  صنعت  با   مرتبط  های  رشته  دانشجویان  حضور  کرد:  تصریح  وی 
و همچنین  دانشگاهی  پروژه های  اجرای  برای  تولید  و  کارخانه  فضای 
اجرای پایان نامه ها و یا کارآموزی می تواند تعامل بین صنعت و دانشگاه 
دانشجویان  بتوانند  ها  دانشگاه  اگر  هستم  معتقد  من  کند  بیشتر  را 
عالقمند را به فضای تولید معرفی نمایند ضمن تجربه آموزی دانشجویان 
واحدهای صنعتی نیز میتوانند در تعلیم نیروی کار ماهر پویاتر عمل کنند
وی تاکید کرد: فراگیری تجارت بین الملل یکی از نیازهای اصلی بخش 
صنعت در کشور است و نیروی متخصص در امر بازرگانی یکی از نیازهای 
همیشگی واحدهای صنعتی بوده است. این زمانی محقق خواهد شد 
که دانشگاه ها از اساتید بین المللی و با تجربه باال استفاده کنند تا نگاه 

دانشجویان را به سمت فروش و بازرگانی بین الملل سوق دهند.
تصریح  جلسه  این  در  یاری  اله  مهندس  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
صنعت  بخش  در  اقتصادی  فعالین  کنار  در  دانشگاهیان  حضور  نمود: 
نوید بخش تغییر رویکرد فضای آموزشی کشور برای تحقق اهداف دفاتر 
در  روشن  آینده ای  می تواند  امر  این  و  است  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
می  جوان  دانشجویان  هستم  معتقد  من  باشد  کشور  اقتصادی  چرخه 
توانند با تالش و پشتکار خود امید را به تولید و صنعت کشور برگردانند.
داشت:  اظهار  قم  بازرگانی  اتاق  آموزش  کمیسیون  رئیس  خاکی  علی 
فعالیتهای آموزشی تخصصی برای مدیران واحدهای صنعتی می تواند 

ایفا کند. را  به روز رسانی اطالعات تولیدی مدیران نقش شایانی  در 
های  دوره  برگزاری  با  بازرگانی  اتاق  آموزش  کمیسیون  او   گفته  به 
تا   کند  می  تالش  بنیان  دانش  علوم  با  مرتبط  موضوعات  با  تخصصی 
ادامه  وی  سازد  همگام  روز  دانش  با  را  تولیدی  واحدهای  علمی  سطح 
داد ما در بررسی برخی از واحدهای تولیدی مشاهده کردیم ضمن تاثیر 
در  سرمایه  عدم  و  تحریمی  موضوعات  در  کشور  سخت  شرایط  گذاری 
نیاز سنجی  یا  و  بازاریابی مدرن  از  آگاهی  گردش مواردی همانند عدم 

است. بوده  اقتصادی  بنگاه  شکست  دیگر  عوامل  از  هدف  بازار 
پژوهش  و  آموزش  کمیسیون  های  برنامه  از  خاکی  علی  جلسه  این  در 
اتاق بازرگانی قم برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال گفت و 
افزود: اتاق بازرگانی با دعوت از اساتید برجسته و به نام کشور در دوره 
های آموزشی و ارائه مجوزی تحت نظارت و مورد تأیید اتاق ایران فضای 
تحقیقاتی و آموزشی را برای ایجاد کسب و کار و کارآفرینی فراهم آورده 

است.
با   نامه ای  تفاهم  متن  تبیین  از   پس  شد  مقرر  جلسه  این  پایان  در 
با  قبلی  های  نامه  تفاهم  تجربه  از  استفاده  و  آموزشی  متدهای  آخرین 
جلسه  بعدی  زمان  بازرگانی  اتاق  کل  دبیر  توسط  استان  دانشگاههای 

برسد. طرفین  امضای  به  نامه  تفاهم  این  و  مشخص 

خبـر
معاون شرکت توزیع نیروی برق خبر داد:

● کاهش 40 درصدی مصرف برق در قم نسبت به سال گذشته    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱7 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 5 اجرای احکام مدنی قم به 
شماره 5/۱۴۰۰ج/۱۶۱ ثبت گردیده له علی خانی علیه مرتضی داربانو محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
۴/۱۲8/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له و ۲۰۶/۴۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم 
نموده است.  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  بدهی محکوم  قبال  در  له 
۱- کلگی شارژر فست ۶ تعداد ۴۰۰/۰۰۰ جمع ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲ کلگی شارژر سامسونگ اصلی ۱۳ عدد 
جمع  ۱5۰/۰۰۰ریال  عدد   7 کیفی   TPK هندزفری   -۳ ۳/9۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال 
 -5 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  اصلی   5۳ اصلی  ایفون  شارژر  کابل   -۴ ۱/۰5۰/۰۰۰ریال 
کابل ایفون معمولی ۴9 عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع 9/8۰۰/۰۰۰ریال ۶- سلفی ریموت دار جعبه ای چینی 
۱۰ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 7- کابل پاور بانک تایب سی اصلی 9 عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال 
 AKG 9هندزفری  ۳9 عدد۱5۰۰۰۰جمع585۰۰۰۰-  اصلی  وان  8- هندزفری جی  9۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
۱۰۰/۰۰۰ریال جمع  مشکی7۲ عدد۲۰۰۰۰۰ریال جمع ۱۴۴۰۰۰۰۰ریال ۱۰- کابل شارژر ۶s اصلی 7۴ 
 -۱۲ ۳/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱8 سفید   AKG هندزفری   -۱۱ 7/۴۰۰/۰۰۰ریال 
۱۳- محافظ چهارخانه  ۴/۴۰۰/۰۰۰ریال  ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۲۲ عدد  دار  AKG مشکی پک  هندزفری 
لوازم برقی تک نور 5 عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- محافظ دوخانه لوازم برقی تک نور ۶ 
۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰ سیم  بدون  کوچک  راهی  سه   -۱5 ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۲۱ عدد  بدون سیم  بزرگ  راهی  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال۱۶- سه  جمع 
 5g ۴ اصلی 8۲ عدد ۱5۰/۰۰۰ریال جمع ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ریال ۱8- هندزفریs ۱7- کابل یک و نیم متری
پایه مونوپاد مارک میکرون ۲۳ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال  5۳ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ریال ۱9- سه 
جمع ۴/۶۰۰/۰۰۰ریال ۲۰- تبدیل سه به دو مارک نارکد 5۱ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع 5/۱۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   9 نارکن  دو  به  دو  تبدیل   -۲۲ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  8۰/۰۰۰ریال   ۱5 نارکن  دو  به  دو  تبدیل   -۲۱
جمع  ۲5۰/۰۰۰ریال  عدد   89 دار  دکمه  دو  به  سه  تبدیل    -۲۳ ۴5۰/۰۰۰ریال  جمع  5۰/۰۰۰ریال 
جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  عدد   5 دار  بی  اس  یو  نارکن  دو  به  سه  تبدیل   -۲۴ ۲۲/۲5۰/۰۰۰ریال 
۳/9۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳9 )مونوپاد(  سیمی  سلفی  دسته   -۲5 ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۲۶- تبدیل سه به دو ۱۳ عدد 8۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۴۰/۰۰۰ریال ۲7- کابل AUX ریمکس جعبه دار ۶ 
جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   7 اصلی  سی  تایپ  کابل   -۲8 9۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱5۰/۰۰۰ریال  عدد 
۱/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲9- شش راهی کاملیون اصلی 9 عدد 8۰۰/۰۰۰ریال جمع 7/۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۰- سه 
راهی سه به دو ۱ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۱- کابل ایرل جعبه دار 8 عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال 
 -۳۳ ۱/۳5۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱5۰/۰۰۰ریال  عدد   9 بانکی  پاور  کابل   -۳۲ ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
عدد   ۱۰ دار  پک  قرمز  ریدر  رم   -۳۴ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   5  sports هندزفری 
۴۰/۰۰۰ریال جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال ۳5- کابل ایفون ۶ جدید ۳ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال 
 ldnio ۴ عدد ۲5۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳7- کابل ldnio ۳۶- تبدیل سه به دو اصلی جعبه دار
جعبه دار ۴ عدد ۲5۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳8- شارژر ایفون معمولی ۱ عدد 8۰۰/۰۰۰ریال 
۲/۲۰۰/۰۰۰ریال ۴۰- شارژر سوزنی ۱۰  t اصلی ۱۱ عدد ۲۰/۰۰۰  جمع 8۰۰/۰۰۰ریال۳9- هندزفری 
عدد ۱۰/۰۰۰ریال ۱۰۰/۰۰۰ریال   ۴۱- کابل  Aux معمولی ۴ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۳ سامسونگ  بانک  پاور   -۴۳ ۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ اندروید  شارژر  کابل   -۴۲
جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۰ اندروید  و  سوزنی  فندکی  شارژ   -۴۴ 9۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال 
شارژر   -۴۶ ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  5۰/۰۰۰ریال  عدد   7۲ معمولی   Aux کابل   -۴5 ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   8 گاالکسی  باطری   -۴7 7/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   7۰ معمولی  سوزنی 
جمع  5۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۶ اندروید  به  ایفون  تبدیل   -۴8 8۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال 
۱/8۰۰/۰۰۰ریال ۴9- چراغ قوه کاملیون ۲ عدد 5۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 5۰- پاور بامک 

کملیون ۱۰ هزار میلی امپر ۴ عدد ۱/5۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 5۱- هندزفری ریمکس کارتن 
عدد   ۲ امپر  میلی  هزار   ۱۰ میلک  بانک  پاور   -5۲ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  7۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار 
عدد   ۲ امپر  میلی  هزار   ۲۰ پاور  سیلیکون  بانک  پاور   -5۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/5۰۰/۰۰۰ریال 
۲ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع   JBL ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 5۴- هندزفری کارتن دار 
۲/۴۰۰/۰۰۰ریال 55- هندزفری بلوتوث ریمکس ۱ عدد ۱/5۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/5۰۰/۰۰۰ریال 5۶- 
هندزفری   -57 ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه  اصلی  لنوو  بلوتوث  هندزفری 
عدد   ۶ اصلی  سی  تایپ  هندزفری   -58 ۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ وایرلس  بلوتوث 
۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال 59- هندزفری سامسونگ جعبه دار ۱5 عدد جمع ۱5۰/۰۰۰ریال 
جمع ۲/۲5۰/۰۰۰ریال ۶۰- شارژ فندکی ال دی نیو اصلی  ۳ عدد 5۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/5۰۰/۰۰۰ریال 
۲ عدد 8۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال ۶۲- هندزفری سونی   G,T ۶۱- اسپیکر استوانه ای مارک 
جعبه دار ۱۲ عدد ۲5۰/۰۰۰ریال جمع ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۳- اسپیکر WK اصلی ۲ عدد ۶۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۶۴- کابل دو سر تایپ سی ldnio اصلی ۲ عدد ۴5۰/۰۰۰ریال جمع 9۰۰/۰۰۰ریال 
۶5- چراغ قوه کملیون کوچک ۱ عدد ۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۰۰/۰۰۰ریال ۶۶- شارژر +فندکی+سیم ایفون 
عدد   ۶ ماشینی  هولدر  موبایل  پایه   -۶7 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴5۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۶ دار  جعبه 
جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ دار  جعبه  ماشینی  هولدر   -۶8 ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال 
9۰۰/۰۰۰ریال ۶9- شارژر جعبه دار ldnio دو پورت ۱۶ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۴۰۰/۰۰۰ریال 7۰- 
هوادر   -7۱ ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  کارتن  وایسون  بلوتوث  هندزفری 
دستبندی  مدل  ایفون  کابل   -7۲ ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۳ دار  جعبه  مغناطیسی 
عدد   ۱۳ کابل   + دار  پک  ایفون  اصلی  شارژر   -7۳ ۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه 
جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ جعبه  با  موبایل  هولدر   -7۴ ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
8۰۰/۰۰۰ریال 75- پک دار OTG ۴۲ عدد 5۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال 7۶- شارژر ایفون اصلی 
عدد   ۳  T,G استریو  مستطیلی  اسپیکر   -77 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰
۱ عدد 7۰۰/۰۰۰ریال جمع   T,G 9۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲/7۰۰/۰۰۰ریال 78- اسپیکر استوانه ای مارک 
7۰۰/۰۰۰ریال 79- اسپیکر جعبه دار ۱ عدد 7۰۰/۰۰۰ریال جمع 7۰۰/۰۰۰ریال 8۰- اسپیکر مثلثی ۲ 
جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲  TBL بلوتوث  هندزفری   -8۱ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  7۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
هندزفری   -8۳ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال   جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴  5۰t هندزفری   -8۲ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۲ استیکر  مدل  اسپیکر   -8۴ 5۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲5۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه  وایسیون 
۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ ایفون  دار  جعبه  اصلی  هندزفری   -85 ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال 8۶- هندزفری سونی جعبه دار 8 عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال 87- 
عدد   ۱ خور  باطری  اسپیکر   -88 ۱5۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱5۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دستبند  مدل  ایفون  کابل 
جمع  7۰۰/۰۰۰ریال  عدد   5  NIA دار  جعبه  هدفون   -89 ۴5۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴5۰/۰۰۰ریال 
۳/5۰۰/۰۰۰ریال 9۰- المپ ال ای دی فانوس ۱ عدد ۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۰۰/۰۰۰ریال 9۱- هدفون 
عدد   ۱  G,T ای  استوانه  اسپیکر   -9۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  5۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۶  ۴7p دار  جعبه 
8۰۰/۰۰۰ریال جمع 8۰۰/۰۰۰ریال 9۳- تبدیل سه به دو 7۴ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع 7/۴۰۰/۰۰۰ریال 
9۴- هدفون ۰۲8TM ۱ عدد 7۰۰/۰۰۰ریال جمع 7۰۰/۰۰۰ریال 95- هدفون دکمه دار معیوب خراب ۱۰ 
جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱8 دار  جعبه  ایفون  کلگی   -9۶ 5۰۰/۰۰۰ریال  جمع  5۰/۰۰۰ریال  عدد 
قوه  چراغ   -98 ۴/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۴ فندکی  کلگی   -97 7/۲۰۰/۰۰۰ریال 
کملیون ۱ عدد ۶۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۰۰/۰۰۰ریال 99- کلگی + فندکی چندکاره ۱ عدد 5۰۰/۰۰۰ریال 
جمع 5۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۰- هندزفری بچه گانه ۳ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۰۰/۰۰۰ریال۱۰۲- کابل سه 
عدد   ۱۳ سبز  ایفون  شارژر  کابل   -۱۰۳ ۴۰۰/۰۰۰ریال   جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه  کاره 

جمع  ۴۰/۰۰۰ریال  عدد  دار۱۱  پک  معمولی  ریدر  رم   -۱۰۴ ۱/95۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱5۰/۰۰۰ریال 
۴۴۰/۰۰۰ریال ۱۰5- گلس موبایل )بسته( ۲۳ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۶- گلس 
۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱8 فدک  مدل  هندزفری   -۱۰7 ۲۱۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۱ موبایل 
جمع ۱/8۰۰/۰۰۰ریال ۱۰8- کابل تایپ سی پک دار ۲ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع 8۰۰/۰۰۰ریال ۱۰9- 
عدد   ۲ دو  به  سه  تبدیل   -۱۱۰ ۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲  kingstar شارژر  کابل 
جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۱۴ سیم  بدون  راهی  سه   -۱۱۱ ۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال 
 -۱۱۳ 75۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲5۰/۰۰۰ریال  عدد  معمولی۳  کوچک  راهی  سه   -۱۱۲ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ریال 
7۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دار  دکمه  هدفون   -۱۱۴ 8۰۰/۰۰۰ریال  جمع  8۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ نیا  هدفون 
جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۲ دار  جعبه  اصلی  ایفون  شارژر  کابل   -۱۱5 7۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
۱۲/8۰۰/۰۰۰ریال ۱۱۶- تبدیل سه به دو اصلی جعبه دار ۲5 عدد ۱5۰/۰۰۰ریال جمع ۳/75۰/۰۰۰ریال 
کابل شارژر چند   -۱۱8 ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۱۲ عدد  دو معمولی  به  تبدیل سه   -۱۱7
عدد   ۱  d۳۰۰5p مدل   sunshine تغذیه  دستگاه   -۱۱9 ۱5۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱5۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ کاره 
عدد   ۱  p9۱8s مدل   sunshine سپراتور  دستگاه   -۱۲۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۱  w7۰۶ مدل   quik هویه  و  هیتر  دستگاه   -۱۲۱ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دار  جعبه  تنگ  سلفی  دسته   -۱۲۲ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال۱۲۳- کابل پاور بانکی مدل شکالتی ۴۳ عدد جمع ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ریال ۱۲۴- لپ تاپ 
لنوو فاقد شارژر به مشخصات : نسل ۴ سی پی یو 7i core 75۰۰ رم ۱۲ گیگ گرافیک ۲ گیگ هارد ۱ ترابایت 
+ssd ۲5۶ ۱ عدد ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲5- اب سرد کن به مارک پالس کره 
عدد   ۱ کارکرده   Netis مودم   -۱۲۶ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲5/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ ای 
عدد   ۱ کارتی  سیم   TDLTE کارکرده  اسیاتک  مودم   -۱۲7 ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲8- تلویزیون ال جی ۲۴ اینچ ۱ عدد ۲5/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰۰ دار  جعبه  دو  به  سه  تبدیل   -۱۲9 ۲5/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
 -۱۳۱ ۱/8۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ وسیر  مدل  میکروفون   -۱۳۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۶ معمولی  راهی  چهار   -۱۳۲ 9/8۰۰/۰۰۰ریال  جمع  7۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۴ دار  جعبه  هدفون 
جمع  ۳5۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ معمولی  راهی  شش   -۱۳۳ ۱/8۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال 
 -۱۳5 ۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ سیم  بدون  راهی  چهار   -۱۳۴ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال 
چهاراهی بدون دکمه ۱ عدد ۱5۰/۰۰۰ریال جمع ۱5۰/۰۰۰ریال ۱۳۶- کابل پاور بانک ایفون جعبه دار ۴ 
عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع 8۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۶9۴/۳۴۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴5 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 
به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به      ◄
این  در  قم،  استان  صنعتی  شهرک های 
روزنامه ها،  سردبیران  و  مدیران  که  بازدید 
استان  هفته نامه های  و  خبری  پایگاه های 
خبرگزاری ها،  خبرنگاران  همچنین  و 
مطبوعات و سایر رسانه ها حضور داشتند، 
شهرک ها  شرکت  مدیران  و  معاونان 
وضعیت  پیرامون  توضیحاتی  ارائه  به 
قم،  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  کنونی 
پروژه های زیرساختی در حال اجرا و سایر 

پرداختند. نواحی  این  ویژگی های 
پساب  انتقال  پروژه  از  بازدید  نخستین 
تهران   – قم  محور  صنعتی  شهرک های  به 

گرفت. صورت 
آب  تامین  طرح،  این  اجرای  از  هدف 
پایدار شهرک های صنعتی شامل آب مورد 
نیاز فضای سبز و واحد هایی که می توانند 
کننده  استفاده  تولید  فرآیند  در  پساب  از 

است. شده  گرفته  نظر  در 
تاسیسات،  این  به  ورودی  پساب  حجم 
۳۱7 لیتر بر ثانیه و معادل ۱۰ میلیون متر 
مکعب در سال است و پروژه مذکور در فاز 

تا  قم  پساب  جامع  تصفیه خانه  از  نخست، 
حال  در  کیلومتر   ۲۰.5 طول  به  شکوهیه 

اجراست.
فاز  اتمام  برای  ریالی  اولیه  برآورد 

نخست، ۴۴ میلیارد تومان است و ۱8 ماه 
است. شده  گرفته  نظر  در  آن  اتمام  برای 

آن  از  رسانه  اهالی  که  دومی  پروژه 
واحد های  احداث  طرح  کردند،  بازدید 
کارگاهی در شهرک صنعتی شکوهیه بود.

با  کوچک  واحد های  از  حمایت 
قسطی،  صورت  به  آماده  سوله  واگذاری 
از اجرای این طرح است؛ پروژه ای  هدف 
مساحت  به  کارگاهی  واحد   ۱۳ شامل  که 
مساحت  به  واحد   ۲۴ و  مربع  متر   ۲۴۰
تومان  میلیارد   ۴۳ و  بوده  مربع  متر   ۳۰۰
برای اتمام آن ها در نظر گرفته شده است.
شهرک  سوم  فاز  گاز  تامین  پروژه 
بازدید  مرحله  سومین  شکوهیه،  صنعتی 
تشکیل  را  رسانه ها  مدیران  و  خبرنگاران 

. د ا می د
این  کامل  راه اندازی  برای  اولیه  برآورد 

است. تومان  میلیارد   ۱5 تاسیسات، 

شبکه  کیلومتر   ۱۲ شامل  پروژه  این 
به  فشار  تقلیل  ایستگاه  دو  و  گاز  توزیع 
در  مکعب  متر  هزار   ۳۰ یک  هر  ظرفیت 

است. ساعت 
از پروژه  در مرحله بعدی، اهالی رسانه 
بازدید  الغدیر  صنعتی  شهرک  گاز  تامین 

کردند.
شبکه  کیلومتر   ۲۰ شامل  طرح  این 
با  فشار  تقلیل  ایستگاه  سه  و  گاز  توزیع 
بر  مکعب  متر  هزار   7۰ مجموع  ظرفیت 
برآورد  تومان،  میلیارد   ۳۰ و  بوده  ساعت 

است. آن  اتمام  برای  اولیه 
 ۲۰ شبکه  از  خبرنگاران  انتها،  در 
کردند؛  بازدید  محمودآباد   ۳ فاز  کیلوولت 
شبکه  کیلومتر   ۲5 شامل  نیز  پروژه  این 
به  تومان  میلیارد   ۱۲ و  بوده  کیلوولت   ۲۰
در  آن  راه اندازی  برای  اولیه  برآورد  عنوان 

► است.    شده  گرفته  نظر 

● بازدید خبرنگاران از پروژه های زیرساختی شهرک های صنعتی قم   ●

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون      ◄
با  معتقدیم  اینکه  بیان  با  قم  استانداری 
استان  سطح  در  مسئولین  میدانی  حضور 
برطرف می شود گفت:  و مشکالت  مسائل 
قم  استانداری  مصوبات  7۰درصد  تاکنون 

شده است. اجرایی 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  سه شنبه  روز  قریشی  مهدی  سید  قم، 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  با  جلسه ای 
قم و جمعی از مسئولین دانشگاه افزود:  از 
گذشته  آبانماه  از  استاندار  فعالیت  ابتدای 

دراستان  مصوبه    ۱5۰۰ از  بیش  تاکنون 
داشته ایم.

خود  سخنان  از  دیگری  دربخش  وی 
حل  در  باید  دانشگاه ها  اینکه   به  اشاره  با 
اجرایی  دستگاه های  به  جامعه  مشکالت 
پژوهش های  داشت:   اظهار  کنند  کمک 

باشد. محور  مساله  باید  دانشگاهی 
آموزش  به  مربوط  مسائل  افزود:   وی 
در  قم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهش  و 
می شود. پیگیری  استانداری  کارگروه های 

آزاد  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  قریشی 

اسالمی در قم یک ظرفیت ایجاد کرده که 
آن استفاده کنیم گفت: یک چهارم  از  باید 
دانشگاه  این  در  استان  دانشجویان 

می کنند. تحصیل 
آزاد  دانشگاه  اگر  گفت:   قریشی 
باید  استان  دختران  نبود،  قم  اسالمی 
دیگر  شهرهای  به  تحصیل  ادامه  برای 
مراجعه می کردند که باید مسئولین متوجه 
به  آموزشی  مرکز  این  ارزشمند  خدمات 
تحصیلی  متنوع  رشته های  داشتن  لحاظ 

باشند. قم  استان  سطح  در 

وی با تأکید بر اینکه در حوزه گردشگری 
می تواند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سالمت 
شد:  یادآور  باشد،  داشته  مؤثری  فعالیت 
مأموریت  باید  قم  استان  دانشگاه های 

باشند. محور 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آزاد  دانشگاه  ارتباط  قم  استانداری 
اسالمی با دولت را بسیار ارزشمند برشمرد 
مجموعه  همکاری  با  است  قرار  گفت:  و 
پارک علم و فناوری، تورهای بازدید مدیران 
که  انجام شود  مرتبط  از بخش های  استان 

در همین راستا الزم است مدیران استان از 
نیز  قم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ظرفیت های 

کنند. بازدید 
این جلسه حجت االسالم والمسلمین  در 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  حسن خیری 
این  فعالیت های  مهم ترین  از  گزارشی  قم 
ارائه  کشوری  و  استانی  سطح  در  دانشگاه 

کرد.
مرکز  و  دانشگاه   ۳۱ دارای   قم  استان 
آموزش عالی و ۶۶ هزار و ۱۲8 نفر دانشجو 

است.    ►

معاون استاندار قم:

● 70 درصد مصوبات استانداری قم اجرایی شده است   ●



◄    مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه 
استان قم گفت: مداحان بسیجی با همراهی 
جوانان هیئات مذهبی از 23 مرداد الی سوم 
حضور  شهدا  خانواده  منازل  در  شهریورماه 
یافته و ضمن تکریم آن ها روضه های خانگی 

را در منازل شهدا برپا می کنند.
اشاره  با  گفتگویی  در  جدا  رضا  سید 
دیدار  هدف  با  ایثار  کاروان  پویش  اجرای 
به  کرد:  اظهار  شهدا  معظم  خانواده  با 
و  شهادت  و  جهاد  فرهنگ  ترویج  منظور 

گفتمان سازی ایثارگری، رشادت نسل جوان 
انقالب، و احیای روضه های خانگی دیدار با 
خانواده های شهدا با حضور جوانان هیئات 

می شود. دنبال  مذهبی 
شهدای  کنگره  ستاد  همکاری  از  وی 
فرهنگی  سازمان  و  شهید  بنیاد  قم،  استان 
ورزشی شهرداری قم در راستای برگزاری این 
دیدارها تقدیر کرد و گفت: در پویش کاروان 
ایثار با همراهی جمعی از مداحان بسیجی 
دو شنبه هر هفته به دیدار خانواده های شهدا 

مراسم  آن ها  با  گفت وگو  ضمن  و  می رویم 
منزل  در  را  الحسین)ع(  اباعبدالله  عزاداری 

می کنیم. برپا  شهدا 
سپاه  مداحان  بسیج  سازمان  مسئول 
استان قم گفت: این پویش در ماه محرم به 
به  شهریور   3 تا  مرداد   23 از  روز   12 مدت 
صورت روزانه در حال انجام است و همچنان 
خانواده  با  دیدار  متقاضی  مذهبی،  هیئات 
افزایش  امکان  صورت  در  که  هستند  شهدا 

► این دیدارها را رقم خواهیم زد.    
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جامعه  علمی  هیئت  عضو      ◄
پور  شهیدی  استاد  کرد:  بیان  المصطفی 
بدیل  بی  قرائات  فنون  و  علوم  حوزه  در 
بودند و کسی را نداشتیم که بر عرصه های 
تجوید،  مثل  قرائات  فنون  و  علوم  مختلف 
قرائت،  تاریخ  لحن،  و  ابتدا، صوت  و  وقف 
آشنایی  قرائات،  داوری  قاریان،  شناخت 
های  حیطه  و  کریم  قرآن  های  مصحف  با 
مختلفی که مربوط قراء عشره و قراء سبعه 

باشد. مسلط  است، 
محمدرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
برجسته  استاد  و  پژوه  قرآن  شهیدی پور 
به  خدمت  در  را  خود  پربرکت  عمر  قرآن، 
گذراند  السالم  علیهم  بیت  واهل  قرآن 
گذار  پایه  کرد  تربیت  زیادی  شاگردان  و 
رشته  و  گروه  ازجمله  متعدد  قرآنی  امور 
و  دکتری  و  ارشد  و  )کارشناسی  قرائات 
پژوهی  قرائت  علمی  مجله  و  چهار(  سطح 
این  بود  ایران  در  مقری  استاد  کرسی  و 
تحمل  از  بعد  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
ریوی  ضایعه  دلیل  به  بیماری  سال  چند 
در  مردادماه   ۲۳ و  سالگی   ۶۴ سن  در 
فانی  دار  قم  ولی عصر)عج(  بیمارستان 
مردادماه   ۲۴ دوشنبه،  و  گفت  وداع  را 
مصادف با ۱7 محرم ۱۴۴۳ هجری قمری 

شد. سپرده  خاک  به 
استاد  این  شخصیت  از  شناخت  برای 
برجسته قرآن کریم که سال های زیادی از 
علوم  در  تدریس  و  پژوهش  به  را  عمر خود 
از شاگردان  با دو تن  قرآنی پرداخته است 

پرداختیم.   گو  و  گفت  به  ایشان 
ابهت  استاد  متواضعانه  برخورد 
کرد می  کم  دیگران  برای  را  حضورش 
یوسف  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
موسوی معاون پژوهش مجتمع عالی قرآن 
در  المصطفی  جامعه  به  وابسته  حدیث  و 
بیان  ایسنا  با  اختصاصی  گوی  و  گفت 
حضور  درک  توفیق  سال  چندین  کرد: 
رحلت  تسلیت  ضمن  و  داشتم  را  ایشان 
پور  شهیدی  محمدرضا  استاد  مرحوم 
عرض  باید  کشور  قرآنی  جامعه  خدمت 
کنم که ایشان استاد مسلم قرائت و تجوید 
کتاب  جلد  چندین  تدوین  بر  عالوه  و  بود 
راه  در  را  خود  شریف  عمر  عرصه،  این  در 
خدمت به قرآن و اهل بیت )ع( صرف کرد.
رشته  پدر  و  مؤسس  داد:  ادامه  وی 
ایران  در  قرائات  فنون  و  علوم  تخصصی 
بود  المصطفی  المللی  بین  دانشگاه  و 

رشته  علمی  گروه  مدیر  اولین  ها  سال  و 
در  قرائات  فنون  و  علوم  تخصصی  علمی 
زیادی  زحمات  راه  این  در  و  بود  کشور 

. کشید
موسوی با تأکید بر این که ایشان استاد 
بود،  قرآن  حافظ  و  فضیلت  و  اخالق  با 
این استاد بزرگ که عمر خود  اضافه کرد: 
مسلما  گذاشت  قرآن  به  خدمت  راه  در  را 

بود.   قرآن  معارف  و  آیات  به  عامل  خود 
ویژگی  بازرترین  از  کرد:  عنوان  وی 
گونه  به  بود  تواضع  ایشان  اخالقی  های 
وجه  هیچ  به  علمی  جلسات  در  که  ای 
با  بلکه  نبود  خود  کردن  مطرح  دنبال 
پذیرفتند  می  را  دیگران  نقد  تواضع  کمال 
و بارها در جلسات خصوصی با درخواست 
تالوت  به  شروع  تواضع  کمال  با  حاضران 

کرد. می  قرآن 
عین  در  ایشان  کرد:  تصریح  موسوی 
اینکه دارای تخصص و سطح علمی باالیی 
مسلط  قرآن  قرائت  روایت   ۱۴ به  و  بود 
کنندگان  مراجعه  و  شاگردان  با  ولی  بود 
می  برخورد  متواضعانه  خیلی  محضرش 
چهره  به  ملیحی  لبخند  همیشه  و  کرد 
برای دیگران  را  ابهت حضورش  داشت که 

کرد. می  کم 
و  قرآن  عالی  مجتمع  پژوهش  معاون 
از  کرد:  اظهار  المصطفی،  جامعه  حدیث 
و خوش  زیستی  ایشان ساده  ویژگی  دیگر 
بارها  داشت  زیادی  نمود  ایشان  بودن  رو 
از جلوی  بود که هنگام عبور  افتاده  اتفاق 
دعوت  اتاقش  به  اصرار  به  ایشان  اتاق 
با  داشت  که  خوبی  اخالق  با  و  شدیم 

کردند. می  پذیرایی  ما  از  خوشرویی 
جامعیت علمی از ویژگی مهم شخصیت 

استاد شهیدی پور بود
محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جامعه  علمی  هیئت  عضو  تهرانی  امینی 
فنون  و  علوم  گروه  مدیر  و  المصطفی 
قرائات مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه 
استاد  شاگردان  از  دیگر  یکی  المصطفی 
شخصیت  که  این  بیان  با  پور  شهیدی 
قابل  متعدد  ابعاد  از  پور  شهیدی  مرحوم 
در  کرد:  بیان  است،  تحقیق  و  بررسی 
حوزه علوم و فنون قرائات ایشان بی بدیل 
بودند و کسی را نداشتیم که بر عرصه های 
تجوید،  مثل  قرائات  فنون  و  علوم  مختلف 
قرائت،  تاریخ  لحن،  و  ابتدا، صوت  و  وقف 
آشنایی  قرائات،  داوری  قاریان،  شناخت 

های  حیطه  و  کریم  قرآن  های  مصحف  با 
مختلفی که مربوط قراء عشره و قراء سبعه 

باشد. مسلط  است 
بود که  این که کمتر کسی  بیان  با   وی 
تسلط  قرآنی  مباحث  و  ها  عرصه  همه  بر 
اطالعاتشان  تنها  نه  افزود:  باشد،  داشته 
سلف  و  گذشتگان  از  بود،  روز  به  کامال 
شیعه و اهل سنت اطالع داشتند بنابراین 
استاد  ویژگی  از  یکی  گفت  توان  می 
بود. ایشان  علمی  جامعیت  پور  شهیدی 

امینی تهرانی ادامه داد: یکی از ویژگی 
با  اواخر  این  تا  که  ایشان  اخالقی  های 
همچنان  جسمی  شرایط  و  باال  سن  وجود 
و  نشاط  بود  واضح  ایشان  شخصیت  در 

بود. علمی  مباحث  تدریس  در  انرژی 
بسیار  استاد  که  این  به  اشاره  با  وی 
ویژه  به  دیگران  با  و  بودند  برخورد  خوش 
همدردی  احساس  خودشان  شاگردان 
شهیدی  استاد  شد:  یادآور  کردند،  می 
پور بسیار مقید بودند که طالب حاضر در 
بخوانند  را  قرآن  حتما  همه  درس  کالس 
تالوت  کالس  در  عملی  صورت  به  و 

بشنوند. را  شاگردان 
بسیار  حافظه  کرد:  بیان  تهرانی  امینی 
حافظ  که  حالی  عین  در  و  داشتند  قوی 
دیوان  اشعار  از  بسیاری  بودند  کریم  قرآن 

بودند. حفظ  را  حافظ 
مدیر گروه علوم و فنون قرائات مجتمع 
با  المصطفی  جامعه  حدیث  و  قرآن  عالی 
خیلی  ایشان  منش  و  رفتار  که  این  بیان 
بود،  کریمانه  العاده  فوق  و  متواضعانه 
امروز  اساتید  از  بسیاری  کرد:  تصریح 
تدریس  مختلف  های  حیطه  در  که  قرآن 
می کنند از دوستان ایشان بودند و ثمرات 
کشورمان  به  محدود  فقط  ایشان  تدریس 
نبود بلکه در جامعه المصطفی طالب غیر 
می  استاد  بحث  و  درس  پای  نیز  ایرانی 
کشور  برای  خوبی  قاریان  لذا  و  نشستند 
کردند. تربیت  افغانستان  و  آفریقایی  های 

پور روح  ادامه داد: استاد شهیدی  وی 
از شاگردان خود  و همواره  بزرگی داشتند 
می دیدند  اگر  کردند  می  پوشی  عیب 
شاگردی  قرائات  فنون  و  علوم  بحث  در 
صحه  با  و  صبورانه  خیلی  است  ضعیف 
صدر برخورد می کردند تا این شاگرد رشد 

. کند
مباحث  در  کرد:  اضافه  تهرانی  امینی 
بودند  ناپذیر  خستگی  و  تالش  پر  علمی 

ایشان  درسی  و  علمی  مباحث  همیشه  و 
وجود  با  و  داشت  تازگی  شاگردان  برای 
این که بسیاری از اساتید اطالعات خوبی 

عالم  این  های  صحبت  پای  اما  دارند 
آنها  برای  مطالب  نشستند  می  که  بزرگوار 

داشت. تازگی 
زیستی  ساده  که  این  بر  تاکید  با  وی 
کرد،  می  جذب  را  افراد  استاد  تواضع  و 
افزود: ایشان یادگار بزرگان قرائت در قم و 
ایران بود و در واقع در حوزه علوم و فنون 

بود. السلف  بقیه  کشور  در  قرائات 
المصطفی،  جامعه  علمی  هیئت  عضو 
مقاالت  پور  شهیدی  استاد  کرد:  اظهار 
دقیق  را  خود  شاگردان  های  نوشته  و 
می  ها  آن  تشویق  به  و  کرد  می  مطالعه 
پرداخت  و فضا را برای پیشرفت شاگردان 

کرد. می  فراهم  خود  مستعد 
و  عناوین  از  ایشان  کرد:  تأکید  وی 
به  هیچگاه  و  جست  می  دوری  القاب 

ساده  همواره  و  نبود  سمت  کسب  دنبال 
و  تقدیر  قابل  ایشان  آالیشی  بی  و  زیستی 

بود. خواهد  الگو  ما  برای 

آثار  که  این  بیان  با  تهرانی  امینی 
است  متنوع  پور  شهیدی  استاد  تالیفی 
عنوان  شود،  نمی  خالصه  بعد  یک  در  و 
که  دارند  متعددی  مقاالت  ایشان  کرد: 
که  کریم  قرآن  قرائت  مطالعات  مجله  در 
به  است  علوم  وزارت  از  رسمی  مجله  یک 
چاپ رسیده در عین حال چندین کتب در 
زمینه قرائات سبعه، وقف و ابتداء، تحلیل 
قرائات مشهور دارند لذا در چندین عرصه 
خوبی  های  کتاب  قرائات  فنون  و  علوم  از 

گذاشتند. جا  به 
دیدگاه  بر  تسلط  زیاد،  مطالعه  وی 
اهل  مهربانی،  اهل سنت،  و  بزرگان شیعه 
مقام  مرید  و  مطیع  بودن،  دعا  و  عبادت 
ها  ویژگی  دیگر  از  را  بودن  رهبری  معظم 

► برشمردند.   بزرگوار  استاد  این 

یک مسئول عنوان کرد: 

●  شهیدی پور؛ استاد بی بدیل علوم و فنون قرائات قرآن کریم    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● اجرای پویش کاروان ایثار با هدف تکریم خانواده های شهدا در قم    ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
تایید  آراء ذیل  به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  کارشناسان  گزارش 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶88 شماره  رأی  ۱ـ 
ابوالفضل   سید  فرزند  موسوی  مجید  سید  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰78
در  مترمربع   9/۲5 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره ۱۲۱/۳۱9 فرعی از ۱979 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله فریس آبادی صفحه 5۱7 

 )۱۴۳۲7 الف  ۲۲7.)م  دفتر 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶9۱ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  عباس   فرزند  اسکندری  امید  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰77
از  قسمتی  در  مترمربع   9/۲5 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
پالک شماره ۱۲۱/۳۱9 فرعی از ۱979 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله فریس آبادی صفحه 5۱7 دفتر ۲۲7.

)۱۴۳۲9 الف  م   (
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۱75 شماره  رأی  ۳ـ 
در  فرزند محمدحسن  افراشته  آقای علی غالمی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱7۶۶
 7۲/۱5 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱9۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
الف  م  دفتر۶7.)   ۲59 صفحه  خطیبی  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۴۳۳۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۳۱۲ شماره  رأی   -۴
از   قسمتی  در  بیرامعلی  فرزند  غفاری  رقیه  خانم   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲79۱
مترمربع   ۱۰۱/۳5 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
نامه عادی  از ۲۳۰۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  پالک شماره فرعی 
و خریداری مع الواسطه از یداله دارابی مشعوف صفحه ۴7۳ دفتر ۳5۱.) م الف 

 )۱۴۳۳۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۰۴8 شماره  رأی   -5
اله  هدایت  فرزند  مهران  رضائی  اله  فرج  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۰9

درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۰مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۱9۶۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از قربانعلی کالئی صفحه ۳۰۲ دفتر 5۶۶.) م الف ۱۴۳۳۲( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰5/۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰5/۲۶

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

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۰ج/89۴ ثبت گردیده 
فروش  بر  مبنی  نیا  سروش  سلمان  سید  خوانده  نژاد  شجاعی  سعیده  خواهان 
پالک ثبتی ۱ فرعی از ۶8۳۴ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
 ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۱۱85۲۲۳۰ شماره  ابالغیه  به  بازگشت  احتراما  است.   کرده 
۰۰۰۰89۴که  بایگانی  شماره  به  پرونده  خصوص  در   ۱۴۰۰/۱۱/۲8 مورخ 
به  قم  یک  بخش  اصلی   ۶8۳۴/۱ ثبتی  پالک  )ارزیابی(  کارشناسی  جهت 
از  مشاع  دانگ   ۳/89 به  )نسبت  صالح  فرزند  نژاد  شجاعی  سعیده  خانم  نام 
ششدانگ( و اقای سید سلمان سروش نیا فرزند محمد )نسبت به ۲/۱۱ دانگ 
 ۱۴۰۰/۱۲/9 مورخ  در  است  گردیده  ارجاع  اینجانب  به  ششدانگ(  از  مشاع 
از محل معرفی شده به نشانی قم – خیاابن اذر – کوی شماره 7۶ – پالک ۴۲ با 
کد پستی ۶7۳9۳-۳7۱58  ، بازدید به عمل امد و پس از بررسی های صورت 
تصویر  طبق   : ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  گزارش  گرفته 
 ۳/89 که  اصلی   ۶8۳۴ از  فرعی  یک  ثبتی  پالک  ارائه شده ششدانگ  مدارک 
مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  سهم  شش  کل  از  سهم 
۰ شهر  اسناد رسمی شماره  در دفترخانه   ۱۴۰۰/۲/۲ تاریخ   ۳9985 مالکیت 
 ۲/۱۱ به ثبت رسیده است و  نژاد فرزند صالح  نام خانم سعیده شجاعی  به  قم 
مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  سهم  شش  کل  از  سهم 
مالکیت ۳9985 تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲ در دفترخانه اسناد رسمی شماره 7۰ شهر 
قم به نام اقای سید سلمان سروش نیا فرزند محمد به ثبت رسیده است. حدود 

اربعه شماال درب و دیوار به طول ۱۰/۱۰ متر به شارع به عرض چهار متر – شرقا 
به  دیوار  جنوبا   – متر  چهار  عرض  به  شارع  به  متر   ۱7/۶5 طول  به  دیواریست 
دیوار به طول ۱۰/۱۰ متر به پالک ۶8۳5 اصلی و غربا دیوار به دیوار به طول 
می  ۱7۶/75مترمربع  عرصه  مساحت   ، اصلی   ۶8۳۴ پالک  به  متر   ۱7/۴۰
باشد. مشخصات ملکی: ملک مذکور به صورت مسکونی )مطب( و در دو طبقه 
و  اشپزخانه   – سالن   – اتاق  شامل  طبقه  هر  و  اعیانی  دارای  همکف  و  زیرزمین 
بدنه   – موزاییک  از  و  زیرزمین  طبقه  کف  پوشش  باشد.  می  بهداشتی  سرویس 
و  شده  کاری  سفید  ها  سقف  و  ها  بدنه  مابقی  و  سنگ  از  متر   ۱/۲۰ تا  سالن 
اشپزخانه دارای کابینت فلزی می باشد. پوشش کف طبقه همکف از سرامیک 
و  ها  بدنه  مابقی  و  سرامیک  از  متر  یک  تا  ها  خواب  اتاق  از  یکی  و  سالن  بدنه 
سقف ها سفید کاری شده و اشپزخانه دارای کابینت فلزی می باشد. اسکلت 
از طاق ضربی پوشش  و سقف ها  فلزی  ، ستون  پایه اجری  دیوار  از  ساختمان 
و ساختمان  اهن  از  ها  پنجره   – از سنگ  نما  و  بدنه حیاط   – ازسنگ  کف حیاط 
زمان  در  منزل  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می  گاز  و  برق   ، اب  امتیازات  دارای 
کارشناسی:  نظریه  نداشت.  سکونت  ان  در  شخصی  هیچ  و  بوده  تخلیه  بازدید 
با عنایت به مراتب فوق ، موقعیت ملک و در نظر گرفتن کمیت و کیفیت عرصه 
و  تعیین قیمت  با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در  و  و ساز موجود  و ساخت 
بیست  مبلغ  بازدید  مورد  ملک  ارزش   ، احتمالی  و  ممکنه  دیون  عدم  فرض  با 
ذیل  شرح  به  ۲9/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  نه  و 
کل  ارزش  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۱7۶/75مترمربع  عرصه   -۱ باشد.  می 

۲۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۲7۰ مترمربع  اعیانی کل   -۲ ۲۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
کل  ارزش  مطب  ارزش   -۳ ۶/۴8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش 
۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- انشعابات و سایر ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل 
مقرر  ۲9/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  نه  و  بیست   :
۱۱/۱5 صبح  الی   ۱۱ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ساعت  تاریخ  الذکر در  گردید موارد فوق 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
کارت های  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  )شرکت 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
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 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
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 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

بلخی  سیده کبری حسینی  معاصر  شاعر 
خوش  شاعر  مرغابیان"   "نوحه  کتاب  نویسنده  تردید  بدون 
سیره  و  علمی  ویژگی های   بلخی،   حسینی  خانم  معاصر؛  ذوق 
چنین  بهانه  را  نجف  ساکن  تقلید  معظم  مراجع  از  یکی  عملی 
احساس  با  و  موزون  چنین  او  توصیف  در  و  نماید  زیبایی  شعر 

آموز..! درس  و  است  جذاب  بسراید 
تقلید  عظام  مراجع  از  یعقوبی  محمد  شیخ  العظمی  الله  آیت 

است. اشرف  نجف  در  فعلی 
صمیمی  دوست  و  مهندس  مهدی  ابو  شهید  استاد  ایشان 

است.  بوده  نیز  سلیمانی  قاسم  شهید 

 
پیر عارف، مرد روحانی سالم ای 
اوج مسلمانی نقطه ی  ای  درود 
ها عاشق  تقلید  مرجع  ای  سالم 
درود ای صاحب حاالت عرفانی

در عطر نجف گردید وجودت غرق 
ایوانی و  که محو آن ضریح و صحن 

است باران  غرق  چشمت  یعقوب  چنان 
کنعانی ماه  انتظار  در  فقط 

دارد بندگی  تو شوق  سراپای 
نماز عشق می خوانی و شب  روز  که 

جان ها می شود  بهجت  غرق  یادت  به 
نورانی ماه  هستی  نور  سراسر 

پیغمبر مبهوت  و  هستی  محمد 
مهمانی سفره  این  سر  بر  عمری  که 

زیبنده ست تو  بر  مرجعیت  لباس 
ایمانی ناب  از رموز  گاه  آ که 

با صدر بودنت  از خاطرات  بگو 
شهیدانی همراز  آن که  ای  بگو 

از جنگ ترور،  از  انتفاضه،  از  بگو 
طوفانی سخت  های  فصل  از  بگو 
کردی روشنگری  تو  تدبیر  با  چه 
سخنرانی در  گفتی  نور  از  فقط 

باشی با خدا  تا  از خودت  گذشتی 
مسلمانی در  آفریدی  حماسه 

ذاتت در  نیست  محبت  و  لطف  بجز 
رحمانی آیات  از  لبریز  تویی 

آیه های روشن رحمت از  بخوان 
قرآنی ناب  های  نغمه  از  بخوان 

باغ در  بشکفد  ها  که گل  تبسم کن 
را خوب می دانی راز غنچه ها  تو 
ادعا هستی بی  و  عالم  به قدری 
انسانی ارزش های  از  لبریزی  که 
و بی شک امام عصری  تو سرباز 

می مانی خسته  شیعیان  کنار 

شهر شعر و ادب
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۱۰۳7 ثبت گردیده خواهان حسین ازادیان خوانده علی ازادیان مبنی 
ارزیابی کرده است. در  ۲ قم کارشناس به شرح ذیل  7 فرعی از ۲۴5۱ اصلی بخش  بر فروش پالک ثبتی 
تاریخ سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ در معیت و با راهنمایی اقایان حسین و علی ازادیان ، از ملک به ادرس قم 
به پالک  باال  ثبتی: ملک  ۱- مشخصات  بازدید شد.  ، رستوران سینا   ۳ و   ۱ بین کوچه   ، ۴5 متری کارگر   ،
دارای   ۳-9-۲-۲-۱ نوسازی شهرداری  کد  و  قم  دو  منطقه  دو  ثبتی  بخش  اصلی   ۲۴5۱ از  فرعی   7 ثبتی 
 ۱۶9/۴8 ازادیان است. مساحت عرصه  اقایان حسین و علی  نام  به  از ششدانگ  دو سند مشاع سه دانگ 
مترمربع است.حدود ملک مطابق سند ارائه شده عبارتند از شماال به طول 7/5۳ متر در و دیوار به شارع 
و  در  متر  طول8/۴۲  به  جنوبا   ، فرعی   8 پالک  به  دیوار  به  دیوار  متر   ۲۴/5۲ طول  به  شرقا   ، متری   ۱۰
دیوار به شارع ۴5 متری ، غربا اول به طول ۱۱/7۶ متر دیوار به دیوار پالک ۶ فرعی دوم به طول ۱/8۱ 
۲- مشخصات ملک:  ۴ فرعی.  به دیوار پالک  ۶/9۳ دیوار  به طول  5 فرعی سوم  به دیوار پالک  متر دیوار 
ملک دارای پروانه ساخت به شماره ۳/۱/۶7۴ به تاریخ 7۴/8/۱۶ از شهرداری منطقه ۳ قم برای ساخت 
در همکف  تجاری  بنای  مترمربع   ۱58 اول شامل  و  ، همکف  زیرزمین  در سه طبقه  بنا  مترمربع   5۲۰/۳۶
است که به صورت ۱۰۰ درصد ساخته شده است و عمر بنای ان باالی ۲۰ سال است. طبقه دوم با سقف 

اجر فشاری است  دیوار ها  ارائه نشد.  ان  برای  اضافه شده است  وگواهی عدم خالف  به ساختمان  سبک 
انبار و سردخانه  زیرزمین شامل  بلوک قدیمی است.  تیرچه  ، ستون های فلزی در وسط قرار دارد و سقف 
با  است که پوشش کف و دیوار سنگ و سرامیک و گچ است و پوشش سقف کامل نیست. همکف رستوران 
سقف بلند است و حدود ۴۰ مترمربع نیم طبقه دارد و پوشش کف و دیوار ان سرامیک و گچ است و سقف 
و  خوابه  دو  واحد  یک  شامل  دوم  طبقه  و  است  خوابه  یک  واحد  دو  اول  طبقه  است.  گچی  تزئینات  دارای 
تراس و یک واحد یک خوابه و تراس است. پوشش کف و دیوار ها موزاییک و پارکت گچی است. طبقه اول 
دو واحد یک خوابه است و طبقه دوم شامل یک واحد دو خوابه و تراس و یک واحد یک خوابه و تراس است. 
و  ، سرمایش  دیواری است  کاغذ  و  و گچ  و سرامیک  پارکت چسبی  و  موزاییک  دیوار ها  و  پوشش های کف 
الومینیومی و اهنی ،  mdf و فلزی ، در و پنجره ها  گرمایش کولر ابی و گازی و بخاری گازی ، کابینت ها 
پله ها سنگی و نما از اجر نما است. ملک ۱ امتیاز اب ، ۴ امتیاز برق و ۳ امتیاز گاز دارد. ملک مسکونی و 
تجاری در زمان بازدید در حال بهره برداری توسط مالکین بود. تصاویر ملک و کروکی محل ان به پیوست 
و  ، کمیت  ، مساحت  و موقعیت محل  به شرایط مورد اشاره  با توجه   : ۳- ارزش گذاری  باشد.  گزارش می 
 ۱۱/959/۴۰۰/۰۰۰ باال در حال حاضر  کیفیت ساختمان و سایر عوامل موثر ، مجموعا ارزش کل ملک 
با  گذاری  قیمت  شود.  می  براورد  ریال  میلیون  چهار  و  نود  و  پانصد  و  میلیارد  نوزده  و  صد  معادل  تومان 

و موسسات دولتی  ادارات   ، بانک ها   ، به شهرداری  نیز عدم بدهی ملک  و  ارائه شده  فرض صحت مدارک 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  شده  انجام  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  نیز  و  خصوصی  و 
دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴5 الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۶/7
افرادی  لذا  به فروش برسد.  از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
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 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
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 
روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه 

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

کاهش 
آب بهـای خانگـی!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
اندرکاران حوزه  و سایر دست  و جهاد کشاورزی  نیرو  وزیر  از 
هم  آبی  کم  ماجرای  این  پنهان،  چه  شما  از  نیست  پنهان  آب 
می  پیدا  ها  سر  بین  سری  خودش  برای  دارد  یواش  یواش 
بندی  رتبه  ماجرای  مثل  برود  پیش  فرمان  همین  با  اگر  و  کند 
خور  چکش  سازی  خودرو  صنعت  یا  هوا  آلودگی  فرهنگیان، 
اخبار  مختلف  ستون  ثابت  پای  یک  به  و  کند  می  پیدا  ملسی 
آب  بپاش  و  بریز  این  از  بخشی  البته  شود.  می  تبدیل  جراید  و 
به  نور   ... گذشته  اعصار  علمای  و  شعرا  به  شود  می  مربوط 
یا سخن  ببارد هر جا که می خواستند شعری بسرایند  قبرشان 
نه  البته  گذاشتند.   می  مایه  آب  از  کنند،  افاضه  ای  حکیمانه 
بیس  بلکه  بندد!  می  آب  داستان  کل  به  که  سیما  و  صدا  مثل 
در  آب  مثل  گرفتند؛  می  آبدار  مختصری  را  مطلب  اساس  یا 
هاون کوبیدن، آب که از سر گذشت، آب به آب شده، داستان 
از کجا آب می خوره و قس علی هذا... البته فراوانی آب باعث 
که  بخوابند  جایی  هم  خوابیدن  موقع  حتی  مردم  تا  بود  شده 
آب زیرشان نرود ولی االن دوره و زمانه حسابی پشت و رو شده 
قباًل  یعنی  کنند.  عادت  شویی  خشک  به  باید  کم  کم  مردم  و 
با  را  صورتان  و  سر  بردید  می  تشریف  خانه  به  کار  محل  از  اگر 
حال  جگرتان  و  شستید  می  ای  یارانه  و  خنک  آب  مشت  چند 
به  کنید  عادت  باید  کم  کم  و  اوضاع عوض شده  االن  آمد،  می 
همان تکاندن لباس ها و خشک کردن عرق صورت با دستمال 

کاغذی! و  ای  پارچه 
هر چند در والیت ما چندین رودخانه و سد و آب بندان وجود 
کنیم  نمی  احساس  آبی  کمبود  گونه  هیچ  الحال  فی  ما  و  دارد 
بی  آب  جهانی  معضل  خصوص  در  شود  نمی  دلیل  این  ولی 
تفاوت باشیم و به ارائه نظر و رهنمود نپردازیم. البته همین جا 
هم شب ها آب به طور کامل قطع می شود و اگر خدای ناکرده 
یک آتش سوزی مختصر در حد آتش گرفتن یک جعبه موز هم 
با آب منتفی است و  صورت بگیرد، احتمال خاموش کردن آن 

تان حساب کنید.  باید روی قدرت فوت 
عملیاتی  راهکارهای  و  آب  بهینه  مصرف  راستای  در  فلذا 

شویم: می  یادآور  را  نکاتی  آب  نجات  پروژه 
)باور بفرمائید ما اگر در هر کشور دیگری ساکن بودیم بابت 
چوق  ها  میلیون  فرسا  فلک  و  سوفسطایی  پیشنهادات  این 
عایدمان می شد ولی چه کنیم که گره کار از کار خلق گشودن 

ایم!(  داده  قرار  مان  کار  راسته  را، 
تنها  نه  آب  کردن  گران  شک  بدون  آب:  ساختن  ارزان  الف( 
مصرف  افزایش  باعث  بسا  چه  ندارد  مصرف  کاهش  در  تاثیری 
لیتری  میلیون  چند  جهش  خروار،  نمونه  مشت  شود؛  می  نیز 
مصرف بنزین در سال های اخیر ... با کاهش قیمت آب مردم 

کنند. می  مصرف  کمتر  و  شوند  می  تفاوت  بی  آن  به  نسبت 
ماشین  مردم  درصد   99 تعارف  بی  رایگان:  کارواش  ب( 
حقیر...  جمله  از  شویند،  می  شده  تصفیه  آب  با  را  خودشان 
اندازی  راه  رایگان  کارواش  تا   4 شهر  هر  در  شود  می  پیشنهاد 
کنند، تا خلق الله برای شستن یک پراید 200 میلیونی 2000 

ندهند.  هدر  آب  لیتر 
دولت  آب،  از  بهینه  استفاده  منظور  به  پ( هوشمند سازی: 
یکی دو ماه یارانه را نصف کند و با آن کنتور ها و شیر های آب 
یارانه  برابر  دو  بعد  ماه  چند  کنید  باور  کند.  سازی  هوشمند  را 

بود... ما گفتن  از  نصف شده، عایدش می شود. 
شهر  برخی  در  هم  االن  همین  چند  هر  مسکن:  گرانی  ت(   
خواهشًا  ولی  شود  می  عرضه  کارتی  صورت  به  آب  کشور  های 
که  نشود  جابجا  خانه  سند  با  سوخت  کارت  مثل  کارتها  این 
و  شر درست می شود. چون همین طوری قیمت خانه ها سیر 
سلوک صعودی دارند؛ در ضمن ممکن است در آینده با چنین 
مسکونی  واحد  »یک  شویم:  مواجه  جراید  در  هایی  اطالعیه 
تراس،  متر  صد  خوابه،  چهار    ،  VIP سوئیت  با  متری   400
منطقه  در  لیتری  هزار  ده  آب  کارت  و  مجزا  پارکینگ   سه  با 

 » توافقی!  قیمت   ، زعفرانیه 

ر ـُ َتَلنگ

به  صهیونیستی  رژیم  اخیر  حمله      ◄
رژیم  این  حمله   ۱۰۰ از  یکی  که  سوریه 
از  آن  دفع  و  است  اخیر  سال های  طی 
سوی دمشق بدون توسل به هرگونه اقدام 
هیجان زده یا حساب نشده؛ چنان که در 
یک  بودیم،  شاهدش  آن  مشابه  حمالت 
چیز را به جهان ثابت کرده و آن این است 
که رهبری خردمند سوریه در دام دیگران 
که  است  رو  همین  از  شاید  و  نمی افتد 
برای  امروز  توطئه  سال   ۱۰ از  بعد  آنکارا 
افتاده  تکاپو  به  دمشق  نظام  با  ارتباط 
ترکیه  تالش  همه  روزی  که  نظامی  است؛ 

بود. آن  براندازی 
الیوم"  "رأی  فرامنطقه ای  روزنامه 
عطوان،  عبدالباری  قلم  به  تحلیلی  در 
حمله  به  عرب  جهان  سرشناس  نویسنده 
و  سوریه  به  صهیونیستی  رژیم  اخیر 
نوشته  و  پرداخته  آن  از  بعد  رخدادهای 
به  صهیونیستی  رژیم  مجدد  حمله  است: 
استان "طرطوس"  و  حومه جنوبی دمشق 
شدن  کشته  باعث  غربی  شمال  در  واقع 
زخمی  و  سوریه  ارتش  نیروی  از  تن  سه 
درحالیست  این  شد  دیگر  تن  سه  شدن 
هدف  طریق  از  آن  از  پس  ساعاتی  که 
واقع  "التنف"  آمریکایی  پایگاه  قراردان 
به  اردن  سوریه-عراق-  مرزی  مثلث  در 
طرف  و  شد  داده  پاسخ  اسرائیل  حمله 
تلفات  هرگونه  همیشه  مانند  نیز  آمریکایی 
کرد. تکذیب  را  خود  نیروهای  صفوف  در 
و  سوریه  در  تن  میلیون ها  همانند 
فوری  واکنش  انتظار  کشور،  این  از  خارج 
از طریق  از خود  و دفاع  اسرائیل  به حمله 
در  اسرائیلی  نظامی  اهداف  به  حمله 
اما  داشتیم  را  اشغالی  فلسطین  عمق 
در  کم  دست  بخواهد  چیزی  کسی  وقتی 
حال حاضر به آن دست نمی یابد و به قول 
آتش است  معروف: "کسی که دستش در 
مانند کسی نیست که دستش در آب قرار 

دارد".
سوریه  داری  خویشتن  سیاست 
طریق  از  دیگران  تله  در  نیفتادن  و 
بدون  و  نشده  حساب  واکنش های 
روسیه،  ویژه  به  همپیمانان  با  هماهنگی 
مثبت  نتایج  )حزب الله(،  لبنان  و  ایران 
بر  منطقه  و  است  داشته  دنبال  به  را  خود 
دارد  قرار  و جنجالی  داغ  روی یک صفحه 

لحظه  هر  که  دارد  وجود  احتمال  این  و 
توافق  ایران  چه  بپیوندد  وقوع  به  جنگی 
کند  قبول  را  اروپا  شده  اصالح  هسته ای 
معنای  به  آن  پذیرش  که  چرا  نکند؛  چه  و 
تخریب  برای  اسرائیل  انتحاری  تحرکات 
به  نیز  آن  با  مقابل مخالفت  در  و  است  آن 
پاسخ  و  بیشتر  تحریم های  اعمال  معنای 
آینده  آمریکا در  اقدام نظامی احتمالی  به 
نصرالله،  حسن  سید  که  مهلتی  است؛ 
رژیم  برای  لبنان  حزب الله  دبیرکل 
پرونده  در  پیشرفت  خصوص  در  اشغالگر 
مورد  و  عادالنه  دریایی  مرزهای  ترسیم 
پذیرش لبنانی ها طی دو هفته تعیین کرد 

کرد. فراموش  نباید  نیز  را 
صهیونیستی  رژیم  نظامی  فرماندهان 

سوی  از  شده  ارسال  پیام  دو  خوبی  به 
فهمیده اند؛  را  اخیر  هفته   در  الله  حزب 
فراز  بر  پهپاد  سه  ارسال  نخست  پیام 
جریان  در  لبنان  "کاریش"  گازی  میدان 
اشغالگران  که  است  اطالعاتی  ماموریتی 
هستند  آن  منابع  سرقت  و  آن  دنبال  به 
از  ویدیوئی  کلیپ  پخش  پیام،  دومین  و 
آن  در  که  است  حزب الله  جنگی  رسانه 

صهیونیستی  رژیم  گازی  سکوهای  تمامی 
و  اشغالی  فلسطین  سواحل  امتداد  در 
آنها  از  حفاظت  که  جنگی  کشتی های 
این  و  می دهد  نشان  دارند،  برعهده  را 
هدف  آن ها،  تمامی  که  معناست  بدان 
خواهند  نقطه زن  و  هوشمند  موشک های 

بود.
نظامی  موسسه  بر  که  بیمی  بزرگترین 
جبهه  شدن  باز  شده،  حاکم  اسرائیل 
حزب الله  و  سوریه  ارتش  توسط  جوالن 
لبنان(،  )جنوب  شمال  جبهه  کنار  در 
است  غزه  نوار  و  اشغالی  فلسطین  ساحل 
حومه  به  بی وقفه  حمالت  این  شاید  و 
نتیجه  شهر  این  فرودگاه  اطراف  و  دمشق 
رسیدن  از  اسرائیلی ها  ترس  و  سردرگمی 

ارسال  با  می گوید  که  است  اطالعاتی 
جنگ  جوالن،  به  موثر  تسلیحات  موشک 

است. نزدیک  جوالن 
دادن  قرار  هدف  ارتباط  تاکنون 
اخیر  حمله  با  "التنف"  آمریکایی  پایگاه  
مشخص  سوریه  به  صهیونیستی  رژیم 
طرفی  هیچ  لحظه  بدین  تا  و  نشده است 
هدف  و  پهپادها  این  ارسال  مسئولیت 
و  است  نگرفته  برعهده  را  آنها  پرده  پشت 
انتقام گیری  راستای  در  حمله  این  شاید 
از این پایگاه برای  از به کارگیری اسرائیل 
ارسال  و  عراق  و  سوریه  دادن  قرار  هدف 
انجام  متحده  ایاالت  به  هشدارآمیز  پیامی 
دارد  تاکید  این  بر  پیام  این  باشد؛  شده 
شدن  شعله ور  صورت  در  پایگاه  این  که 
احتمالی  منطقه ای  جنگ  فتیله های 
امان  در  بپوندد،  وقوع  به  زود  شاید  که 

بود. نخواهد 
سریع  پاسخ  سنگر  در  بی وقفه  که  ما 
پیاپی  تجاوزات  به  سوریه  قدرتمند  و 
بوده ایم،  حمله(   ۳۰۰ )تاکنون  اسرائیل 
اذعان می کنیم که سیاست خویشتنداری 
حمالت  این  دفع  در  آن  موفقیت  و  سوریه 
با آنها با وجود دردناک بودن  و همزیستی 
است  کرده  اثبات  را  سوریه  درایت  آنها، 
ارضی  تمامیت  حفظ  بزرگتر  هدف  زیرا 
برای  توطئه   با  مقابله  چگونگی  و  سوریه 
آن  در  آشوب افکنی  و  آن  تفکیک  و  تجزیه 
دالر  میلیارد  هزار  صدها  پمپاژ  طریق  از 
نیروی  هزار  ده ها  درآوردن  عضویت  به  و 
مسلح جهت دستیابی به این هدف است.

وزیر  اوغلو،  مولود چاووش  که  هنگامی 
کرد  اعالم  رسمی  صورت  به  ترکیه  خارجه 
بلگراد دیدار  با همتای سوری خود در  که 
سوریه  ارضی  تمامیت  به  دولتش  و  کرده 
با  آشتی  و  گفت وگو  آماده  و  است  پایبند 
از این کشور  این کشور و حمایت سیاسی 
دولت  با  رایزنی  و  ُکرد  شورشیان  برابر  در 

سوریه برای حل و فصل مسأله پنج میلیون 
بازگردادندن  و  ترکیه  در  سوری  پناهجوی 
موضوع  این  است،  کشورشان  به  آنها 
ناکام  به  تنها  نه  ترکیه  اعتراف  واقع  در 
پس  سوریه  در  کشور  این  پروژه  گذاشتن 
موفقیت  به  اذعان  بلکه  است  سال   ۱۰ از 
بحران  مدیریت  خصوص  در  سوریه  دولت 
نیز می باشد.  این کشور  نظامی  و  سیاسی 
مخالفان  که  می کرد  پیش بینی  کسی  چه 
عقب نشینی های  به  اعتراض  در  سوریه 
آتش  به  را  کشور  این  پرچم  ترکیه،  اخیر 
در  سوری  پناهجوی  میلیون ها  و  کشیده 
از پشت  آنکارا  نیز احساس کنند که  ترکیه 
آنها  می خواهد  و  است  زده  خنجر  آنها  به 

کند. رها  را 
مسئوالن سوریه که در برابر تمامی این 
و  کرده  پیشه  سکوت  ترکیه  پیشنهادات 
تمامی  به  پاسخگویی  ضرورت  بر  همزمان 
شروط خود در خروج کامل نیروهای ترکیه 
پرداخت  و  عذرخواهی  و  خود  اراضی  از 
به  می کنند،  پافشاری  کشور  این  غرامت 
زبان  و  باشند  مضیقه  در  نمی رسد  نظر 
رئیس  اردوغان،  طیب  رجب  به  آنها  حال 
شما  نقش  که  می گوید  ترکیه  جمهوری 
و  سوریه  دولت  بین  میانجیگر  عنوان  به 
تمامی  به  پایبندی  از  پیش  تا  مخالفان 
از  پس  و  نیست  قبول  قابل  ما  شروط 
اجرای کامل آن شروط این میانجیگری را 

داد. خواهیم  قرار  بررسی  مورد 
ایران،  سوریه،  مقاومت  محور  واکنش 
هر  از  لبنان  و  یمن  عراق،  فلسطین، 
یک  سوریه  و  است  شده  نزدیکتر  زمانی 
با  روابط  عادی سازی  مخالف  سرزمین 
چشم پوشی  مخالف  و  صهیونیستی  رژیم 
اسالمی  و  عربی  کشورهای  حقوق  از 
قدرت  با  و  است  اشغالی  فلسطین  در 
باز  است،  آن  مستحق  که  جایگاهی  به 

► /ایسنا    می گردد. 

سابق  سفیر  ظهره وند،  ابوالفضل      ◄
درباره  آغاز  در  افغانستان،  در  ایران 
و  افغانستان  در  طالبان  فعلی  وضعیت 
توان ماندگاری آن ها در این کشور گفت: 
ریشه داربودن  یا  و  ثبات  خصوص  »در 
چنین  من  افغانستان  در  تحول  این 
همواره  طالبان  نمی بینم،  را  چیزی 
ببینیم  باید  و  هستند  عبوری  متغیر  یک 
کدام  اصلی  متغیرهای  معادله  این  در 
سیاسی  تحوالت  در  کدامیک  و  هستند 
اگر  دارند  ریشه  جامعه  این  اجتماعی  و 
می  پیروز  باشد  اصلی  متغیری  چناچه 
مورد  باشد  وابسته  متغیر  اگر  اما  شود 
این  ببینیم  باید  و  می گیرد  قرار  استفاده 
می شود.  هدایت  نیرو  کدام  توسط  صحنه 
شناسایی  عدم  علت  به  طالبان  فعال 
بین المللی و عدم انسجام داخلی به علت 
طالبان  درون  مختلف  رویکرد های  وجود 
روشن  گفتمان  و  ایجابی  طرح  فقدان  و 
بوم  زیست  که  جریاناتی  مهم تر  همه  از  و 
هر نهاد سیاسی هستند یعنی مردم یعنی 
هست  حاکم  آن  بر  طالبان  که  جامعه ای 
دو  در  خصوصا  ندارد  طالبان  با  نسبتی 
باز  افغانستان  بسته  جامعه  که  اخیر  دهه 
را پیدا کرد که از حضور  این  شد و فرصت 
که  مشکالتی  همه  با  بین المللی  جامعه 

و  ریزش ها  همه  با  و  کند  استفاده  داشت 
که  افغانستانی  یعنی  شد؛  آشنا  رویش ها 
افغانستانی  با  دیدم  پیش  سی سال  من 
و  نیست  مقایسه  قابل  اصال  دیدم  بعد  که 
گذشته  به  نیست  حاضر  اصال  جامعه  این 
ماشین  یک  مثل  االن  طالبان  برگردد. 
افغانستان  جامعه  می خواهد  که  هستند 
اخباری  جریان  یک  چون  ببرد  عقب  به  را 
وضع  به  نسبت  اعتراضی  و  تکویری  و 
به  و  است  آن  مناسبات  و  جهان  موجود 
می کند  تصور  که  می رود  نقاطی  سمت 
طالبان  برسد.  آن  به  می تواند  مرور  به 
سوی  از  اما  نمی خواهد  را  فعلی  وضع 
نمی داند که چه می خواهد. طالبان  دیگر 
فشارهای  وجود  با  و  ندارند  فرجامی 
آن  یعنی  می شود.  رادیکال  نیز  بیشتر 
هست  مالبرادر  سر  پشت  که  جریاناتی 
عمل  رادیکال تر  جامعه  در  و  می آیند  باال 
دارد  وجود  هم  مقاومت  جریان  می کنند، 
برخواسته  و  دارند  آینده  به  رو  باالخره  که 
خودشان  و  هستند  فرآیندها  همین  از 
هستند  خارجی  کشورهای  کرده  تحصیل 
و خواست روشنی دارند اما در صورت بهم 
نیست  مشخص  نیز  افغانستان  ریختگی 

کند«. جمع  را  آن  می تواند  نیرویی  چه 
طالبان  وابستگی  درباره  ادامه  در  او 

مدنظر  مسیر  ادامه دادن  و  آمریکا  به 
»طالبان  افزود:  طالبان  توسط  غرب 
هماهنگ  و  روشن  و  منسجم  جریان  یک 
هست  آن  در  هم  نفوذی  عناصر  نیست 
هم  آمریکا  ضد  و  نیست  آمریکا  همراه  اما 
برای  اما  دارند  تعارض  آمریکا  با  و  هست 
کردند  بگیرند سعی  قرار  قبول  مورد  اینکه 
باشند  داشته  کار  دستور  در  را  گفتمان 
نیست  قرار  بحران  مدیریت  در  منتهی 
باشد.  داشته  اصلی  نقش  وابسته  متغیر 
اما  می کند  بازی  آمریکا  زمین  در  طالبان 
ندارد.  ایجابی  طرح  و  نمی فهمد  را  آن 
گفتمان  نیز  خارجی  سیاسی  بحث  در 
یکی  هم  این  که  هستند  انزوا  از  و  ندارند 
که  هم  سفیر  است.  مشکالتشان  از  دیگر 
چه  نمی دانند  کشور  چند  به  فرستادند 
را  افغانستان  می توانند  فقط  بگویند  باید 

. » شند بفرو
ظهره وند در پایان درباره پایگاه مردمی 
مردمی  پایگاه  »طالبان  گفت:  طالبان 
ها  آن  به  منفی  نظر  جامعه  چون  ندارد 
روز  در  سالگرد  مراسم  دیروز  دارد.مثال 
تعطیل داشته اند اما در کابل خبری نبود 
و فقط خودشان پشت ماشین ها با اسلحه 
اقلیت  نیز  ها  چرخیدند.پشتون  می 
اقوام  اگر  چون  هستند  افغانستان  در 

اقلیت  دهیم  قرار  طبقه  یک  در  را  مقابل 
60درصد  و  پشتون  هستند.40درصد 
اگر  اما  هستند  زبان  فارس  اقوام  سایر 
نسبی  اکثریت  کنیم  بررسی  را  اقوام 
چندان  طالبان  نیز  ها  پشتون  هستند.در 
آن  30درصد  نهایت  و  ندارند  طرفداری 
بخاطر  هم  آن  که  دارند  اختیار  در  را  ها 
قومی  های  نزدیکی  و  پشتونیسم  اشتراک 
اعتقادات  و  مذهبی  نظر  از  وگرنه  است 
دارد. همراه  را  ها  پشتون  از  30درصد 

حداقل  رفراندوم  یک  باید  اول  طالبان 
های  کشور  نظرات  با  ها  پشتون  بین 
چند  شود  مشخص  تا  کنند  برگزار  بیرون 
به طالب رای می دهند.مثال دیروز  درصد 
توانستند  می  بود  برایشان  مهمی  روز  که 
مانور  جنوبی  های  شهر  و  قندهار  در 
ساکت  افغانستان  کال  اما  گذاشتند  می 
نظامی- جریان  یک  فقط  بود.طالبان 

دستش  کنترل  االن  که  است  ایدئولوژیک 
► /خبرسراسری   است«. 

عبدالباری عطوان سردبیر"رأی الیوم"   

●  راز خویشتن داری دمشق در پاسخ به تجاوزات تل آویو     ●

ظهره وند:  

● طالبان در زمین آمریکا بازی می کند اما آن را نمی فهمد     ●

تحدید حدود عمومی  نوبت اول  سال 1401 شهرستان کهک
حدود  تحدید  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  دستور  بموجب  و  قبلی  های  گهی  آ پیرو 
در  روزه  همه   کهک  ثبتی  حوزه  قم  پنج  بخش  مستقالت  و  ک  پال از  قسمتی 
ملک  ع  وقو محل  در  ظهر   ۱۲ الی  صبح   9 ساعت  از  شده  تعیین  های  تاریخ 

. آمد  خواهد  بعمل  و  ع  شرو
اقایان علی بهرامی فرزند محمد   بنام  ۱5۰  اصلی  از  ۱۲8۲ فرعی  ک  ۱- پال
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بالمناصفه  نصراله  فرزند  فرهادی  محمود  و 
 78 بمساحت  آن   در  شده  احداث  مخروبه  های  ساختمان  بانضمام  محصور 
دستگرد   روستای  کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  مربع  متر    ۲۴۴۶/  

۱۴۰۱/   ۰7 /  ۱۰ مورخ  شنبه  یک  روز  حدود   تحدید  تاریخ 
فرزند  تولیتی  اکبر  علی  سید  بنام  اصلی   ۱5۴ از  فرعی   ۱۰8۶ ک  پال  -۲

متر    ۲۱۶۴8 مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مهدی   سید 
ورجان  به  موسوم  کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  مربع 

۱۴۰۱/  ۰7/  ۱۱ دوشنبه  روز  حدود  تحدید  تاریخ 
فرزند محمد  رقیبی  آقای حسین  بنام  اصلی    ۱5۶ از  فرعی    ۱۲7 ک  ۳- پال
واقع  مربع   متر   ۲۰5۳/  ۱۳ بمساحت  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

نیوند     مزرعه   ورجان  روستای  کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در 
۱۴۰۱/   ۰7 /  ۱۲ شنبه  سه  روز  حدود  تحدید  تاریخ 

شماره  مجاورین  و  ک  امال صاحبان  به  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  بموجب  لذا 
تعیین  وقت  در  شودکه  می  اخطار  گهی  آ این  الذکربوسیله  فوق  های 
ک  امال صاحبان  از  یک  هر  چنانچه  و  رسانند  بهم  حضور  محل  در  شده 

ماده  مطابق  نباشد  حاضر  حدود  تحدید  موقع  در  آنها  قانونی  نماینده  یا 
خواهد  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده   اظهار  حدود  با  آنها  ملک  ثبت   ۱5
 ۲۰ ماده  مقررات  مطابق  ک  امال صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات   . شد 
 . شد  خواهد  پذیرفته  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون 
ظرف  معترض    ۱۳7۳/  ۰۲/  ۰5 مصوب  واخده  ماده   ۲ تبصره  مطابق  ضمنًا 
گواهی  میبایست  ثبتی  مراجع  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت 
نماید  تسلیم  اداره  این  به  را  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تنظیم 

گهی:۱۳۶۱7۱۳( آ )شناسه   .
۱۴۰۱/۰5/۲۶ انتشار:    تاریخ 

کهک ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - عبداللهی  سعید 
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰55۳8 شماره  رأی  ۱ـ 
ششدانگ  غالمرضا   فرزند  ربی  حسین  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۰۱
شماره  پالک  مترمربع   ۴۲ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۶۰5/7۳ از  فرعی 
دفتر   ۳79 صفحه  آبادی  حبیب  برخورداری  عباس  از  الواسطه  مع  خریداری 

 )۱۴۳۶5 الف  ۱58.)م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۰۴9 شماره  رأی   -۲
از  قسمتی  در  قادر  فرزند  احمدپور  رضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱5۰
مترمربع پالک   ۶7 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  ششدانگ قطعه 
شماره 5۰7 فرعی از ۱9۴7 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و  بادی  همگی  شهرت  معصومه  و  اکبر  و  محمود  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

)۱۴۳۶۶ الف  بادی.)م  یحیی  مرحوم  وراث  آراسته  کبری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴95۶ شماره  رأی  ۳ـ 

سیدحسین  فرزند  نظری  رسول  سید  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱9۳9
 5۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
مبایعه  قم  ثبت  دو  واقع در بخش  ۱955 اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 

 )۱۴۳۶7 الف  افسر.)م  احمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۰۲۱ شماره  رأی   -۴
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲8۴ آقای سید اصغر چاوشی مجرد فرزند سید علی 
، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴8/۱۰ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۲۱9۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

 )۱۴۳۶8 الف  ۶۰8.)م  دفتر   ۴۲9 صفحه  قطعی  سند  طی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۱۱۳ شماره  رأی   -5
اصغر  علی  فرزند  عسکری  علی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰7۰
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲8۲ از  فرعی   ۱ شماره  پالک  مترمربع   ۱۳۳
 ۱۳9۱/۱۲/9 مورخ   ۳۲9۰۴ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم 

 )۱۴۳۶9 الف  قم.)م   ۴5 دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰55۳9 شماره  رأی   -۶
 ، علی  حسین  فرزند  بیگلری  محمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۲۱

مترمربع   7۴/۳7 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
پالک شماره فرعی از ۲۳۰۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

)۱۴۳7۰ الف  ۱۴۰۱.)م   -  9۳۱ الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۱۰7 شماره  رأی   -7
۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۳۰7۱ خانم اعظم امیدی فرزند محمدباقر درقسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴9 مترمربع پالک 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۴۶ از  فرعی  شماره 
۳7۴.)م  دفتر   ۳۲۳ صفحه  سیدامیری  حسین  سید  از  الواسطه  مع  خریداری 

)۱۴۳7۱ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۲8۰ شماره  رأی   -8
از  درقسمتی  ولی  فرزند  شیرپاک  کبری  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۶
مترمربع پالک   77 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  ششدانگ قطعه 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱98۰ از  فرعی  شماره 
الف  ۳7۳.)م  دفتر   ۴۱۳ صفحه  گودرزی  مسلم  از  الواسطه  مع  خریداری 

)۱۴۳7۲
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰5۲۶۰ شماره  رأی   -9
از  درقسمتی  قاسم  فرزند  خواجه  رحیمه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۳۴

مترمربع پالک   5۰ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  ششدانگ قطعه 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲7۳ از  فرعی   58 باقیمانده  شماره 
ابراهیم عسگریان پوربیوکی صفحه  از علی  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع 

)۱۴۳7۳ الف  ۴88.)م  دفتر   ۱7
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
تا چنانچه اشخاص  گهی  ۱5 روز آ به فاصله  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰5/۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰5/۲۶

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

به موجب اجراییه صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در 
شعبه ۲ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۲/99ج/595 ثبت گردیده له محمد 
ارون  و معصومه  تاجیک  امیر عباس همگی  و  امیر علی   ، علیه عباس  روشناس 
به  تاجیک(محکومند  )محسن  متوفی  ماترک  از  علیهم  محکوم  صابری  زهرا  و 
حق  در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ۱9/۶95/۲۰9/58۲ریال  پرداخت 
توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا مقدار ۴۰5 سهم 
از مالکیت سهام مرحوم محسن تاجیک به فروش می رسد. ۲( قرار کارشناسی 
انجام  اقدامات   )۳ دیموند  سبز  طبیعی  طب  تعاونی  شرکت  سهام  ارزیابی   :
محترم  وکیل  متعدد  های  تماس   )۳-۳ شعبه  در  پرونده  مطالعه   )۱-۳ شده: 
خواهان پرونده و دریافت مدارک و مستندات از ایشان. ۴-۳( استعالم از  اداره 
امور مالیاتی. ۴( یافته های کارشناسی: ۴-۱( براساس اگهی روزنامه رسمی ، 
به   ۱۲8۲۱ ثبت  به شماره   9۳/۲/۱ تاریخ  در  شرکت طب طبیعی سبز دیموند 
های  مکلمل  و  گیاهی  دارو  تولید  موضوع  با   ۱۴۰۰۴۰۰۰۴8۰ ملی  شناسه 
همچنین  است.  شده  تاسیس  قم  استان  های  شرکت  ثبت  اداره  نزد  گیاهی 
سرمایه شرکت 7/۰۰۰/۰۰۰ریال منقسم به 7 سهم ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال بانام و 
 ، رئیس هیات مدیره  به سمت  ربانی  اقایان محمد مهدی  اولین مدیران شرکت 
و  عامل  مدیر  تاجیک  محسن   ، مدیره  هیات  رئیس  نائب  کرمانی  صادق  محمد 
و همچنین  مدیره  البدل هیات  علیرضا حیدری عضو علی  و  مدیره  عضو هیات 
البدل  علی  و  اصلی  بازرس  ترتیب  به  ارون  معصومه  خانم  و  بهروزیان  حسین 
، سرمایه   97/8/۲۶ مورخ  روزنام رسمی  اگهی  براساس   )۲-۴ انتخاب شدند. 
به  منقسم  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  7/۰۰۰/۰۰۰ریال  ازمبلغ  شرکت 
سهامداران  شده  حال  مطالبات  محل  از  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  بانام  ۴۰۰سهم 
مورخ  رسمی  روزنامه  اگهی  براساس   )۴-۳ است.  یافته  افزایش  شرکت 
مبلغ  به  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  از  شرکت  سرمایه   ،  98/۲/۱8
از  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریالی  بانام  سهم   ۲۰۰۰ به  منقسم  ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
محل مطالبات حال شده سهامداران شرکت افزایش یافته است. ۴-۴( براساس 
مورخ   ۲98۳ شماره  نامه  استناد  به  و   98/۶/۲5 مورخ  رسمی  روزنامه  اگهی 
جلسه  صورت  و  قم  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  اداره   98/۲/۲۶
رئیس  سمت  به  ربانی  مهدی  محمد  اقایان   ،  97/۱۲/9 مورخ  مدیره  هیات 
هیات مدیره ، محسن تاجیک به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد مهدی 
طور  به   )۴-5 شدند.  انتخاب  شرکت  مدیره  هیات  ها  منشی  سمت  به  حیدری 
باشد:  می  زیر  شرح  به  ها  شرکت  سهام  ارزیابی  جهت  اصولی  های  روش  کلی 
روز:  قیمت  به  ها  بدهی  منهای  ها  دارایی  خالص  جاری  ارزش  روش   )۴-5-۱
یا  روش ارزش روز خالص دارایی ها را معموال روش جاری ، روش جایگزینی و 
روش تجدید ارزیابی نیز می گویند. به موجب مفاد بند )ج( ماده )۲( ائین نامه 
)ائین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های 
مورخ   ۶۳/۲/۱9۶5۱۴/۲۱۰۶78 شماره  مصوبه  موضوع   ، مذکور 

قانون   ۴۴ اصل  کلی  های  سیاست  اجرای  عالی  شورای   ۱۳87/۱۲/۲۰
اساسی )هیئت وزیران( که به استناد مفاد جز )۳( و تبصره )۱( بند )الف( ماده 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی  از قانون  )۴۰( قانون اصالح موادی 
شورای   ۱۳87/۱۱/۲7 مورخ  جلسه  در   ، ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 
ها  دارایی  خاص  روز  ارزش   ، است  گردیده  اعمال   ، رسیده  تصویب  به  مذکور 
از کسر کلیه بدهی های  با ارزش جاری کلیه دارایی ها پس  برابر است  شرکت 
شرکت که براساس بند های مندرج در قسمت )ج( ماده ۲ ائین نامه فوق الذکر 
های  ارزش  ای  مقایسه  ترازنامه  و  سوم  فصل  در  ان  اجرای  و  تنظیم  مبانی  که 
دفتری و جاری در بند ۳-۱ و یادداشت های توضیحی فصل چهارم این گزارش 
در  که  باشد  می  ذکر  قابل  باشد.  می  گزارش  این  الینکف  جز  و   ، گردیده  درج 
این روش ارزش سهام شرکت برابر است با ارزش روز کل دارایی ها پس از کسر 
ارزش روز بدهی ها براساس دفاتر قانونی و صورت های مالی حسابرسی شده 
توسط  بایست  می  شرکت  ها  دارایی  کلیه  روش  این  به  توجه  با  شرکت. 
کارشناسان ذیربط تجدید ارزیابی شود. ۲-5-۴( روش ارزش اسمی سهام : در 
این روش ارزش اسمی سهام به عنوان یکی از روش های مقایسه ای در مقابل 
صاحبان  حقوق  دفتری  ارزش  روش   )۴-5-۳ شود.  می  ارائه  ها  روش  سایر 
سهام: در این روش ارزش حقوق صاحبان سهام بر مبنای اخرین صورت های 
مالی حسابرسی شده شرکت مورد توجه می باشد. با توجه به عدم ارائه صورت 
وجود  مذکور  ازروش  استفاد  امکان   ، اتکاء  قابل  و  شده  حسابرسی  مالی  های 
ندارد. ۴-5-۴( روش سود اوری )بازدهی(: در این روش قیمت سهام شرکت از 
طریق تقسیم کردن میانگین موزون سود قبل از کسر مالیات سه سال اخر قبل 
تعیین  برای  و  شود  می  تعیین  گذاری  سرمایه  بازده  نرخ  بر  گذاری  قیمت  از 
میانگین سود سه سال اخر الزم است سود های قبل از کسر مالیات برای سال 
در  و  محاسبه  ۱و۲و۳  ضرایب  با  ترتیب  به  گذاری  قیمت  از  قبل  اول  تا  سوم 
از اداره  با استعالم    )۴-۶ ۶ تقسیم گردد.  بر  نهایت مجموع این حاصل ضرب 
دارایی و طی گزارش رسیدگی به عملکرد شرکت ، مبالغ خرید و فروش شرکت 
به   99 لغایت   97 سنوات  طی  فصلی  سامانه  طبق  دیموند  سبز  طبیعی  طب 
فروش   ۱۳97 سال  عملکرد   -۱ گردد:  می  تعیین  زیر  شرح 
سال  عملکرد   -۲ ۱/99۳/۳۰۰/۲۰۰ریال  خرید  ۱/۴58/۶89/۰۰۰ریال 
 -۳ ۲/۱9۰/9۰۰/75۲ریال  خرید  5/8۰۶/8۳۱/9۴۰ریال  فروش   ۱۳98
خرید  ۱7/977/87۲/۰9۴ریال  فروش   ۱۳99 سال  عملکرد 
خرید  ۲5/۲۴۳/۳9۳/۰۳۴ریال  فروش  کل   جمع  5/۶9۴/۳۲۶/۰۰۰ریال 
گزارش  طی  و  دارایی  اداره  از  استعالم  با   )۴-7 9/878/5۲۶/95۲ریال  
طبیعی  طب  شرکت  اخیر  سال  سه  مالیات  مبلغ   ، شرکت  عملکرد  به  رسیدگی 
سبز دیموند ، در امد مشمول مالیات طبق برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات 
عملکرد   -۱ گردد:  می  تعیین  زیر  شرح  به   99 تا   97 مالی  سنوات  عملکرد  بر 
مالیات  مشمول   ۳/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  فروش   ۱۳97 سال 
 ۱۳98 سال  عملکرد   -۲ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مالیات  ۲8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

۲/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مالیات  مشمول  ۱5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  فروش 
مالیات  مشمول   ۱۳99 سال  عملکرد   -۳ 5۶۲/5۰۰/۰۰۰ریال  مالیات 
سال  عملکرد   -۴ ۳۳7/۱۰5/۲۳۰ریال  مالیات  ۱/۳۴8/۴۲۰/9۲۰ریال 
مالیات  ۱/۶۱8/۱۰5/۱۰۴ریال  مالیات  مشمول  درصد   ۲۰ ضریب  با   ۱۴۰۰
مشمول  ۱8/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  فروش  کل  جمع  ۴۰۴/5۲۶/۲7۶ریال 
مالیات 5/۴9۶/5۲۶/۰۲۴ریال مالیات ۱/۳7۴/۱۳۱/5۰۶ریال 8-۴( روش 
برگ  براساس  گرفته  صورت  های  بررسی  به  عنایت  با   : اوری(  )سود  بازدهی 
تشخیص قطعی مالیات بر در امد شرکت در سنوات 97 تا 99 ارزش کل سهام 
شرکت در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل مبلغ ۱۱/885/۶۴۰/8۱8ریال تعیین 
براساس  نیز  شرکت  سهام  تعداد  وضعیت  اخرین  همچنین  گردد.  می  براورد  و 
می  نام  با  سهم   ۲۰۰۰ تعداد  مجموعا    98/۲/۱8 مورخ  رسمی  روزنامه  اگهی 
 ۳۱ در   ، دیموند  سبز  طبیعی  طب  تعاونی  شرکت  سهم  هر  ارزش  لذا  باشد. 
و  تعیین  زیر  شرح  به  سهم  هر  برای  5/9۴۲/8۲۰ریال  مبلغ   ۱۴۰۱ خرداد 
 ۱۳98 مالیاتی سال  ممزین  گزارشات رسیدگی  مالیات طبق  گردد:  براورد می 
5۶۲/5۰۰/۰۰۰ سال ۱۳99 ۳۳7/۱۰5/۲۳۰ سال ۱۴۰۰ ۴۰۴/5۲۶/۲7۶ 
سال   ۲/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۳98 سال  مالیات(  از  )قبل  شرکت  سود  براورد 
براساس  تعدیل   ۱/۶۱8/۱۰5/۱۰۴  ۱۴۰۰ سال   ۱/۳۴8/۴۲۰/9۲۰  ۱۳99
۱/۴۶۳ سال  ۲/۱5۱ سال ۱۳99  شاخص کاال و خدمات مصرفی سال ۱۳98 
 ۴/8۳8/8۲8/7۴۰  ۱۳98 سال  تعدیل  ضریب  اعمال  از  پس  سود   ۱  ۱۴۰۰
ضریب   ۱/۶۱8/5۱۰/۱۰۴  ۱۴۰۰ سال   ۱/97۲/۰88/۱59  ۱۳99 سال 
شده  تعدیل  سود   ۳  ۱۴۰۰ سال   ۲  ۱۳99 سال   ۱  ۱۳98 سال  وزنی  میانگین 
سال   ۴/8۳8/8۲8/7۴۰  ۱۳98 سال  ضریب  اعمال  با  مالیات  کسر  از  قبل 
جمع   ۴/85۴/۳۱5/۳۱۲  ۱۴۰۰ سال   ۳/9۴۴/۱7۶/۳۱9  ۱۳99
ضریب  اعمال  و  شده  تعدیل  سود  وزنی  میانگین   ۱۳/۶۳7/۳۲۰/۳7۱
ریسک  عالوه  به  انتظار  مورد  گذاری  سرمایه  بازده  نرخ   ۲/۲7۲/88۶/7۲9
 ۱۱/۳۶۴/۴۳۳/۶۴۳  ۱۴۰۰ مالی  سال  پایان  در  سهام  کل  ارزش   ۲۰ درصد 
کل  ارزش   5۲۱/۲۰7/۱7۶ سهام  گذاری  قیمت  تاریخ  تا  دوره  سود  محاسبه 
۱۱/885/۶۴۰/8۱8 تعداد سهام ۲۰۰۰ ارزش  پایان خرداد ۱۴۰۱  سهام در 
هر سهم 5/9۴۲/8۲۰ریال 9-۴( روش ارزش روز خالص دارایی ها : با عنایت 
به عدم ارائه هر گونه مدارک و مستندات درخواستی از مسئولین و حسابداری 
اظهار   ، مالی حسابرسی شده  اتکاء صورت های  قابل  مالی  تراز  از  اعم  شرکت 
باشد.  نمی  پذیر  امکان  فوق  روش  به  شرکت  سهم  هر  ارزش  خصوص  در  نظر 
و  مدارک  گونه  هر  ارائه  عدم  به  عنایت  با   : دفتری  ویژه  ارزش  روش   )۴-۱۰
قابل  مالی  تراز  از  اعم  شرکت  حسابداری  و  مسئولین  از  درخواستی  مستندات 
هر  ارزش  خصوص  در  نظر  اظهار   ، شده  حسابرسی  مالی  های  صورت  اتکاء 
اسمی  ارزش  روش   )۴-۱۱ باشد.  نمی  پذیر  امکان  فوق  روش  به  شرکت  سهم 
اخرین   98/۲/۱8 مورخ  ها  شرکت  ثبت  اداره  قانونی  اگهی  موجب  به  سهام: 
سهم   ۲۰۰۰ به  منقسم  ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  شرکت  سرمایه  وضعیت 

سهم  هر  ارزش  مذکور  روش  طبق  این  بنابر  است.  بوده  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شرکت مطابق با اوراق سهام به ارزش اسمی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد. این 
صرفا  نه  و  مالیاتی  امور  اداره  از  شده  استعالم  مستندات  براساس  گزارش 
فلذا  است  گردیده  تنظیم  منتخب  کارشناس  به  شرکت  مستندات  و  مدارک 
سوی  از  مستنداتی  و  مدارک   ، قضایی  مراجع  به  گزارش  ارائه  از  پس  چنانچه 
، مسئولیتی متوجه  تاثیر قرار دهد  را تحت  نتایج گزارش  ارائه گردد که  طرفین 
به  عنایت  با  کارشناسی:  نظر  اظهار  و  گیری  نتیجه   )5 باشد.  نمی  کارشناس 
پایه  قیمت  تعیین  در  استفاده  مورد  های  روش  به  توجه  با  و  فوق  توضیحات 
به  شرکت  سهم  هر  ارزش   ، دیموند  سبز  طبیعی  طب  تعاونی  شرکت  سهام 
روش   -۱ شود:  می  براورد  و  تعیین  زیر  شرح  به  ها  روش  از  یک  هر  تفکیک 
بازدهی )سود اوری( بند گزارش 8-۴ ارزش هر سهم 5/9۴۲/8۲۰ریال ارزش 
ها  دارایی  خالص  روز  ارزش  روش   -۲ ۱۱/885/۶۴۰/8۱8ریال  سهام  کل 
امکان  عدم   ۴-۱۰ دفتری  ویژه  ارزش  روش   -۳ نظر  اظهار  امکان  عدم   ۴-9
۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  سهم  هر  ارزش   ۴-۱۱ اسمی  ارزش  روش   -۴ نظر  اظهار 
ارزش کل سهام ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نکته ۱: با عنایت به نکات مندرج در 
طب  تعاونی  شرکت  سهام  پایه  قیمت  که  رساند  می  استحضار  به  گزارش  این 
و  ۱۱/885/۶۴۰/8۱8ریال  مبلغ  به  بازدهی  روش  به  دیموند  سبز  طبیعی 
ارزش هر سهم شرکت نیز مبلغ 5/9۴۲/8۲۰ریال به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ و به 
و  تعیین  مالیاتی  امور  اداره  از  استعالمی  دریافتی  مستندات  و  مدارک  استناد 
براورد شده است. نکته ۲: قابل ذکر می باشد که به دلیل عدم ارائه مستندات 
بین  سود  تقسیم  عدم  فرض  با  شرکت  سهام  کل  ارزش  اتکاء  قابل  مدارک  و 
فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  شده  محاسبه  شده  ذکر  سنوات  در  سهامداران 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح  الی9/۳۰   9/۱5 ساعت   ۱۴۰۱/۶/7 تاریخ  در  الذکر 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی  زندان ساحلی  ، جنب  ساحلی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی  را در  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به 
ده  باید  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

◄    مذاکرات رفع تحریم ها یا احیای 
به نظر می  برجام در مراحل نهایی خود 
اظهارات مسئوالن ممکن  و مطابق  رسد 
است در همین روزها تکلیف و سرنوشت 

آن روشن شود.  
دور  آخرین  در  »گویه«:  اختصاصی 
از مذاکرات، اتحادیه اروپا بعد از ناکامی 
با  تا  نمود  تالش  قطر  دوحه  نشست 
برقراری تماس ها و جلب اعتماد طرفین 

دشوار  شرایط  نگذارد  ایران  خصوصا 
بماند  نتیجه  بی  تالش  ها  ماه  و  شود 
گرچه به باور تحلیلگران مسائل سیاسی 
به  پرونده  این  در  موازنه  المللی  بین  و 
بیش  آمریکا  و  اروپا  و  است  ایران  سود 
این  در  موفقیت  به  دیگری  زمان  هر  از 
نیاز دارند. آن  به  و  موضوع مهم دلبسته 
نیازی  بی  به معنای  این سخن  گرچه 
اقتصادی  منافع  به  اسالمی  جمهوری 

حاصل از توافق هسته ای نیست و مقام 
معظم رهبری در یکی از سخنرانی های 
خود در اواخر دولت قبل خواستار تالش 
کردن  خشنود  برای  کنندگان  مذاکره 

شدند. مردم 
عالی  شورای  تشکیل  خبر  اعالم  با 
جمهور  رئیس  ریاست  به  ملی  امنیت 
احتمال  اروپا،  پیشنهادات  بررسی  برای 
بازارهای  و  شد  دوچندان  برجام  احیای 

کاهشی  جمله  از  هایی  واکنش  مالی 
دادند. نشان  سکه  و  ارز  قیمت  شدن 

نمایندگان  اظهارات  میان  این  در  اما 
ماه  و  ها  هفته  طی  مجلس،  در  قم 
رابطه  پراستناد در  از منابع  گذشته یکی 
توافق  و  ای  هسته  پرونده  وضعیت  با 
برجام در میان تحلیلگران و نیز مردم بود 
و توجه زیادی را به خود معطوف میکرد.

حجت  اظهارات  آخرین  از  یکی  در 
از  یکی  با  گفتگو  در  ذوالنوری  االسالم 
کندی  دلیل  به  اشاره  با  ها  خبرگزاری 
دلیل  بود:  گفته  مذاکرات،  پیشرفت 
مذاکره  تیم  مذاکرات،  پیشرفت  ُکندی 
عامل  دو  بلکه  نیست  ایران  کننده 
گذاشت  تاثیر  مذاکرات  روند  در  اصلی، 
بود  اوکراین  بحران  آن،  ترین  اصلی  که 
شد،  باعث  اوکراین  و  روسیه  درگیری  و 
آمریکا  اول  اولویت  از  ایران  پرونده 

شود. خارج 
مذاکرات  در  بود:  داشته  بیان  او 
آمریکایی ها  برای  امتیازاتی  گذشته، 
در  که  نکاتی  مثال  بود؛  بینی شده  پیش 
خارجه  وزرای  امضای  با  پایانی  بیانیه 
برای  می شد،  صادر  ایران  و   1  +5
با  اما  می شد  محسوب  برد  آمریکایی ها 
حذف  جدید  کننده  مذاکره  تیم  تالش 
این بندها به طرف مقابل قبوالنده شد؛ 
که  آنچه  اینکه  دلیل  به  آمریکایی ها  لذا 
بی  آید،  نمی  دستشان  به  خواهند  می 

اند. شده  انگیزه 

آمریکایی  کرد:  تصریح  ذوالنوری 
هسته ای  توافق  از  خواستند  می  ها 
سلطه  برای  ای  پله  عنوان  به  وین  و 
استفاده  منطقه  و  ایران  در  امنیتی 
اما  شود؛  نمی  آنها  عائد  که  کنند 
بازگشت  از  غیر  چاره ای  آمریکایی ها 
بر  مذاکرات  به  و  ندارند  برجام  به 
راهبردی  اقدام  با  گشت؛  خواهند 
غنی  به  موظف  دولت  امروز  مجلس، 
است  باال  سطح  در  اورانیوم  سازی 
نصب  پیشرفته ای  ماشین های  و 
می کنند؛  کار  شتاب  با  و  است  شده 
این  نمی توانند  آمریکایی ها  بنابراین 

بپذیرند. را  وضعیت 

در  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
برای  بود:  داشته  اظهار  زمینه  این 
فعالیت  و  توان  که  ایرانی  آمریکایی ها، 
شفاف  و  شده  کنترل  اش  ای  هسته 
علیه  را  اقتصادی   تحریم های  و  باشد، 
نه  دارد  ترجیح  کند،  اعمال  کشور  این 
بزند و فعالیت  را دور  ایرانی که تحریم ها 
مذاکرات  اینکه  دلیل  به  اش  هسته ای 
آنها  نظارت  تحت  نیفتاده،  اتفاق  وین 

. شد نبا
امیرآبادی  آقای  های  گفته  همچنین 
سیر  درباره  مجلس  در  قم  دیگر  نماینده 
ها  رسانه  در  بسیار  ای  هسته  توافق 

یافت. بازتاب 

پاسداران  سپاه  کرد:  بیان  امیرآبادی 
اصال  و  نیست  مذاکرات  اصلی  چالش 
نام  آن  از  توان  نمی  چالش  عنوان  به 
ضمانت  رو  پیش  مسئله  بزرگترین  و  برد 
این  زیرا  می باشد.  تعهدات  انجام  جهت 
ایران  که  باشد  شکلی  به  باید  تعهدات 
مند  بهره  آن  اقتصادی  منافع  از  بتواند 
موجب  که  ای  مسئله  بود  گفته  او  شود. 
طوالنی شدن مذاکرات شده است، نبود 
و عدم شفافیت غرب می  کافی  تضمین 

باشد.
نشست  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
قم  استان  های  رسانه  مدیران  با  صمیم 
گفت: وضعیت مذاکرات به شکلی است 
را  خود  نیت  حسن  کنون  تا  ایران  که 
آمریکایی  طرف  ولی  است  کرده  ثابت 
در خصوص مسایلی همچنان غیرشفاف 

کند. می  عمل 
وی افزود: مشکالتی که امروز صنایع 
به  مرتبط  و  هستند  درگیر  آن  با  ما 
 ۱۰ به  نزدیک  است،  برجامی  مشکالت 
نفت  که  امروز  چون  است.  درصد   ۱5 تا 
ما در مقداری که اعالم شده فروش می 
رود و باید تالش کنیم که به هدفگذاری 
برسیم  اقتصادی  درصدی  هشت  رشد 
بهره  و  توافق  اثرگذاری درست  با  اگر  که 
این  قطعا  آن،  اقتصادی  آثار  از  مندی 
بود  خواهد  گسترده  اقتصادی  رشد 
تورم  مقابل  در  محکمی  سد  مطمنا  و 
در  بود:  کرده  تصریح  وی  بود.  خواهد 

این عرصه همچنین پیشنهاد هایی مثل 
آغاز توافق از ۱۳5 روز بعد از امضا که به 
آبان ماه و زمان  انتخابات کنگره خواهد 
ایران  که  یکساله  ضمانت  بحث  و  رفت 
است. مطرح  بشود  ساله   ۲ خواهد  می 

در  قم  نمایندگان  حضور  و  اشتیاق 
و  فعالیت  و  مجلس  از  خارج  سطوح 
بیشتر  اطالع  موجب  آنان  کنشگری 
های  تصمیم  و  ها  برنامه  از  آنان 
گرچه  است  شده  دولت  مختلف 
عضویت  یا  نمایندگی  مسئولیت 
بطور  نیز  مرتبط  های  کمیسیون  در 
در  قم  نمایندگان  جایگاه  به  طبیعی 
است. افزوده  کشور  سیاسی  عرصه 

امتیاز  این  که  است  آن  واقعیت  اما 
در  گیری  تصمیم  روندهای  از  اطالع  و 
ابتکارات  و  راهکارها  ارائه  با  باید  کشور 
گرنه  و  باشد  همراه  تخصصی  و  جامع 
ها  رسانه  ساعت  چند  خوراک  تنها 

ماند.  خواهد 
با  قم  نمایندگان  ارتباط  همچنین 
بدنه مردم آنها را از دغدغه های حقیقی 
سازد  می  گاه  آ جامعه  اصلی  نیازهای  و 
به عنوان یک عنصر مهم در  تواند  و می 
کالن  امور  گیران  تصمیم  به  محاسبات 
تا موجب گشایش در  کشور منتقل شود 
برای  درخشان  آتیه  و  معیشت  و  اقتصاد 

► و دولت گردد.    ملت 

گزارش خبری »گویه«:

● نگاهی به نقش نمایندگان قم در مذاکرات رفع تحریم ها   ●


