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معاون عمرانی استاندار از تکمیل قطعی 
فرودگاه بین المللی قم خبر داد؛

رییس جهاد کشاورزی استان: رییس سازمان نظام پزشکی استان:

تکلیف سرمایه گذار تا 
یک ماه آینده مشخص 

می  شود

همه رشته های تخصصی 
و فوق تخصصی پزشکی 

در قم وجود دارد

۳۷ طرح کشاورزی 
به مناسبت هفته دولت 
در قم افتتاح می شود

صفحه 2 صفحه 6 صفحه 6

اناهلل و انا الیه راجعون

پیام تسلیت علما ، مسئوالن و اندیشمندان داخل و خارج 
به حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عباس محفوظی 

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور 

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عباس محفوظی 
سالم علیکم؛ 

تسلیت   را  محفوظی  علی  دکتر  آقای  جناب  گرامیتان،  اخوی  درگذشت 
می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه 

الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم صبر و اجر مسالت دارم. 

آگهـــی مزایـــده
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد  مکان های ذیل را  از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص واجد الشرایط اجاره دهد. 
موضوع مزایده و مدت اجاره : اجاره موقت عرصه / اعیان تعدای کیوسک با کاربری فروش تنقالت  و غرفه با کاربری رستوران برای 

مدت سه سال از زمان انعقاد قرارداد مطابق جدول ذیل 
بهای پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان تضمین شرکت در مزایده، نوع کاریری شرح ذیل می باشد:

تذکر: افزایش اجاره بهاء ماهیانه طبق مبلغ پیشنهادی در سال های بعد هر سال 25% افزایش نسبت به سال قبل می باشد.
- نوع تضمین شرکت در مزایده: به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان )با حداقل اعتبار 3ماه( یا واریز وجه نقد به حساب 
ضمیمه   به  آن  رسید  و  ارائه  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  بنام   0115427089004 شماره  به  بار  تره  میدان  شعبه  ملی  بانک 

شود. تسلیم  پیشنهاد 
- مبلغ خرید اسناد مزایده 500/000 ریال می باشد و شرکت کننده مي بایست مبلغ آن را به شماره حساب 0113127588001 

بانک ملی به نام سازمان میادین شهرداري قم واریز نماید. هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد.
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود خریداری 

باشند.  کرده 
- فروش اسناد از مورخ 1401/06/02 لغایت 1401/06/13 می باشد.

رجایی  شهید  بلوار   -  ) س  معصومه)  بهشت  روبروی  تهران-  قم  قدیم  جاده  قم-  پیشنهادها:  تسلیم  و  اسناد  دریافت  محل 
نمایند  امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه  اداری سازمان میادین-  بار شهید رجایی- ساختمان  تره  و  بزرگ میوه  میدان 

شود.  مراجعه  سازمان  حراست  دفتر  فوق  آدرس  به  پیشنهادها  تسلیم  جهت  همچنین   /
-پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود 

ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از شرکت کنندگان باعث حذف آنان از فرایند مزایده مي گردد. 
گهی بر عهده برنده مزایده می باشد -هزینه درج آ

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36641327  )025( تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1401/06/15 می باشد .

-سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مزایده موجود می باشد.) م الف 1368107(

صفحه 3

 روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

)نوبت دوم()نوبت دوم(

متراژ آدرسردیف
تقریبی 

مبلغ پایه اجاره تهیه کیوسک
ماهیانه ) ریال (

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده ) ریال 

200/000/000460/000/000بر عهده بهره بردار7خيابان 19 دی مقابل بيمارستان کامکار1

180/000/000420/000/000بر عهده بهره بردار13/2ميدان 72 تن جنب بوستان فدک به سمت اراک2

110/000/000260/000/000بر عهده سازمان7ميدان آزادگان روبروی رستوران آلماس شرق3

100/000/000230/000/000بر عهده سازمان10/85جاده قدیم قم – تهران مقابل بهشت معصومه س4

100/000/000230/000/000بر عهده بهره بردار15پردیسان محله 3 مسکن مهر نبش موتلفه 54

70/000/000160/000/000بر عهده بهره بردار15پردیسان محله 4 خيابان استقالل انتهای استقالل 62

55/000/000125/000/000بر عهده سازمان12ميدان سعيدی ابتدای بلوار نيروی هوایی7

45/000/000110/000/000بر عهده سازمان15پردیسان خيابان امام حسين ع روبروی دبيرستان بهجت8

32/000/00075/000/000بر عهده سازمان6نيروگاه ميدان امينی بيات9

68/000/000156/000/000بر عهده سازمان84پردیسان بلوار سلمان همشهری 17 غرفه آشپزخانه و رستوران10

توضیحات استاندار قم درباره اختصاص زمین های شهرک قدس به نیروهای مسلح؛توضیحات استاندار قم درباره اختصاص زمین های شهرک قدس به نیروهای مسلح؛

صفحه صفحه 22بازپس گیری اراضی هزار هکتاری مباحث حقوقی داردبازپس گیری اراضی هزار هکتاری مباحث حقوقی دارد

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

آخرین نرخ تورم قم آخرین نرخ تورم قم ۳۸.۵۳۸.۵ درصد است درصد است
یادداشت - سید محمد حسین دریاباری 

شاه بیت نشست خبری استاندارقم و 
معاونانش با مدیران رسانه در هفته دولت                    
صفحه 7

 

پیام تسلیت علما ، مسئوالن و اندیشمندان داخل و 
خارج به آیت اهلل العظمی حاج شیخ عباس محفوظی                                                    
صفحه 1

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

بیمه برجام 
یـا فـوالد مبارکـه!                                                   
صفحه 7

  

سرقت سیم های برق در قم؛ معضلی که 
راه حل دارد                                                    
صفحه 3

رییس پزشکی قانونی:    

آماری در زمینه اسیدپاشی 
نداریم                                                     
صفحه 5

گزیـده خبـرها
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رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 
فشار همچنان بر دوش مردم 

است
روحانیت، سپاه، بسیج و ارتش باید 

تالش کنند تا به مردم کمک کنند

روحانیت،  اینکه  به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
افزود:  به مردم کمک کنند،  تا  باید تالش کنند  ارتش  و  بسیج  سپاه، 
و  باشیم  مردم  کنار  در  باید  ما  و  است  مردم  دوش  بر  فشار  همچنان 

کنیم.  تالش  آن ها  مشکالت  رفع  برای 
جامعه  رئیس  بوشهری،  حسینی  هاشم  سید  فارس،  گزارش  به 
و  ادارات  بسیج  سازمان  مسئوالن  دیدار  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
کارمندان سپاه  امام علی بن ابیطالب)ع( که در دفتر جامعه مدرسین 
بسیج  مورد  در  کرد:  اظهار  سخنانی  طی  انجام شد،  قم  علمیه  حوزه 
پیدا می کند، هر چند  و اونس  با دنیای جدیدی آشنا می شود  انسان 
مسئله  داریم  اسالم  تاریخ  از  که  شناختی  به  توجه  با  بسیج  مسئله 
عصر  از  بلکه  باشد  شده  صادر  امام  فرمان  به  که  نیست  نوظهوری 

است. داشته  وجود  مردمی  حرکت های  و  بسیج  مسئله  پیامبر 
با  ما  انقالب  همسانی  خاطر  به  خمینی)ره(  امام  کرد:  اضافه  وی 
در  را  مالی  داشت  چشم  بدون  و  مردمی  حرکت  این  بعثت  و  عاشورا 
خط  که  دادند  نشان  احیاگری  این  با  و  کردند  احیا  ما  زمانی  شرایط 

است. پیامبر  خط  همان  ما  مردم 
زمان  در  عده ای  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
ما  و گریه می کردند که  پیامبر می آمدند  با چشم گریان محضر  پیامبر 
را  افراد  این  نیز  پیامبر  نداریم،  شما  محضر  در  رزم  برای  ابزاری  هیچ 
بر  تکلیفی  آن دوره خاص  در  و شاید احساس می شد که  می ستودند 
چشم  بدون  پیغمبر  با  همراه  افراد  همیشه  اما  است  نبوده  آنها  دوش 

می شدند. پیامبر  اهداف  پیشبرد  موجب 
و  فراز  پیامبر  از  بعد  مردمی  حرکت های  کرد:  خاطرنشان  وی 
بودند که  نیز عده ای  امام علی)ع(  و در زمان  فرودهایی داشته است 
از  را  بردباری  و  صبر  راه  ادامه  در  اما  شدند  وارد  دوستی  عنوان  با 
دشمنان  صف  به  و  گذاشتند  تنها  را  امام  راه  میانه  در  و  دادند  دست 
پیوستند و جبهه ای مقابل امام تشکیل دادند و این نشان می دهد که 
بسیجی  از  سخت تر  ماندن  بسیجی  و  مهم  مسئله  یک  شدن  بسیجی 

است. شدن 
و  لباس  داشتن  به  بودن  بسیجی  اینکه  بر  تاکید  با  بوشهری  حسینی 
دنبال  به  که  جامعه  اقشار  همه  کرد:  عنوان  نیست،  بسیجی  پرونده 
شمرده  بسیجی  هستند  زمان)عج(  امام  ظهور  برای  زمینه سازی 
به  توجه  با  باید  هم  بسیج  و  داریم  ویژه ای  شرایط  ما  امروز  می شوند؛ 

بردارد. گام  شرایط  این 
هر  و  نمی شناسد  زمان  مسئولیت ها  از  برخی  گفت:  قم  جمعه  امام 
ما  و  است  اقتضایی  مسئولیت هایی  اما  است  بسیجیان  دوش  بر  روز 
با  متناسب  و  ببینیم  را  دشمن  حساسیت های  و  جامعه  نیازهای  باید 
برنامه  بسیج  که  باشد  اینطور  نباید  کنیم،  تنظیم  را  خود  برنامه  آن 
10 سال گذشته را در شرایط امروز دنبال کند، تغییرات اجتماعی به 
تغییرات،  این  با  متناسب  باید  برنامه ها  و  است  مشاهده  قابل  خوبی 

کند. تغییر 
است  تبیین  جهاد  بسیج  مسئولیت  مهم ترین  امروز  کرد:  تصریح  وی 
اقشار  دیگر  دوش  بر  تبیین  جهاد  که  نیست  معنا  این  به  سخن  این  و 
نیست هر چند جهاد تبیین هم یک پدیده جدید نیست بلکه از زمان 

الهی وجود داشت. انبیای  دیگر  و  پیامبر اسالم)ص( 
به خاطر عقیده  اینکه بسیجیان  بیان  با  عضو مجلس خبرگان رهبری 
دورانی  در  ما  اکنون  کرد:  عنوان  می کنند،  مبارزه  و  می جنگند  خود 
است  کشوری  ایران  و  نمی شود  شلیک  گلوله ای  که  می کنیم  زندگی 
جز  ندارد  چاره ای  دشمن  و  شده  امن  رزمندگان  ایثار  برکت  به  که 

کند. اختیار  سکوت  اسالمی  جمهوری  مقابل  اینکه 
متوجه  فقط  که  داریم  اساسی  دو دغدغه  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که  افرادی  و  قدرت ها  ابر  مقابل  ایستادن  گفت:  نیست،  بسیجیان 
امروز  است؛  قدرتمندی  نیازمند  هستند  خونریزی  و  جنگ  دنبال  به 
دشمن به خوبی می داند که در هجمه های خود شکست خورده است 
چند  هر  نرسیدند  نتیجه  به  اما  بودند  نظام  براندازی  دنبال  به  چراکه 
و  باشیم  مردم  کنار  در  باید  ما  و  است  مردم  دوش  بر  فشار  همچنان 

کنیم. تالش  آن ها  مشکالت  رفع  برای 
تغییر  برای  غربی  رسانه های  سازمان دهی  از  بوشهری  حسینی 
اما  می کند  تحریم  خودش  دشمن  افزود:  و  کرد  یاد  مردم  باورهای 
خاص  شرایط  این  در  می دهد،  نسبت  نظام  مسئوالن  به  را  مشکالت 

است. کارساز  دیگر  زمانی  هر  از  بیشتر  مردم  بصیرت 
جامعه  مردم  به  را  خود  ادراک  می خواهد  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
منتقل کند، گفت: روحانیت، سپاه، بسیج و ارتش باید تالش کنند تا 
باید مراقب توطئه های دستگاه  از طرفی مردم  و  به مردم کمک کنند 

باشند. دشمن  تبلیغاتی 
امام جمعه قم با تاکید بر اینکه نارضایتی شهروندان در هر جامعه ای 
به  خود  رسانه های  با  دشمن  کرد:  تصریح  دارد،  متفاوتی  اشکال 
این  در  و  ببرد  بین  از  ایران  کشور  در  را  آرامش  که  است  این  دنبال 

است. گرفته  هدف  را  آرامش  احساس  راستا 
وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین ینی بازگو کردن ابعاد پنهان و کمک 
گرفتن از تاریخ در این مسیر گفت: مبارزه با دشمن نیازمند یک عزم 

همگانی است.

خبـر

اختصاص  ماجرای  تشریح  به  قم  استاندار      ◄
نیروهای مسلح  به  انتهای شهرک قدس قم  زمین های 
بازپس گیری  با  رابطه  در  و  پرداخت  نهادها  برخی  و 
حساب  طرف  گفت:  هکتاری،  هزار  به  موسوم  اراضی 
این زمین ها سازمان ملی مسکن است و دولت در این 
زمینه نقش تسهیل گری دارد، ظاهرًا اواخر دولت قبل 
این موضوع به دستگاه قضائی رفته و مباحث حقوقی 

دارد. را  خودش 
به گزارش  مهر، سید محمد تقی شاهچراغی عصر 
دولت  هفته  مناسبت  به  خبری  نشست  در  دوشنبه 
مسئولیت  که  اخیر  ماه  نه  طی  در  داشت:  اظهار 
مشارکت  و  همراهی  شاهد  پذیرفتیم  را  قم  استانداری 
قم  مردم  و  کشوری  مسئوالن  استانی،  مدیران  خوب 
می شود. افزون تر  روز  به  روز  همراهی ها  این  و  بودیم 

از  مشکالتی  دار  میراث  ما  گفت:  قم  استاندار 
البته خدماتی در دولت های گذشته  بودیم که  گذشته 

است. گرفته  صورت  نیز 
میدان  عرصه  در  مردمی  دولت  گفت:  شاهچراغی 
این مدت شاهد سفر  در  و  پیدا می کنیم  تبلور  و عمل 
رئیس جمهور به استان قم بودیم و از ابتدا نیز به دنبال 
این هدف بودیم تا با حضور در میدان بتوانیم گام هایی 

در راستای گره گشایی از مشکالت مردم برداریم.
وی عنوان داشت: تالش شده تا 142 مصوبه هیئت 
دولت در سفر به قم و دیگر مصوبات استانداری در طی 
دبیرخانه ای  ایجاد  با  و  برسد  اجرا  به مرحله  این مدت 

کلیه مصوبات رصد و دنبال می شود.
در  استان  اصلی  مسائل  داشت:  ابراز  قم  استاندار 
سفر رئیس جمهور به قم دنبال شد و تالش می شود در 
در  که  مشکالتی  جمهور  رئیس  دوم  دور  سفر  راستای 
دور اول مغفول مانده طرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
از  بیش  اخیر  ماه  نه  طی  در  اینکه  بیان  با  وی 
داشتیم  تهران  به  مصوبات  پیگیری  برای  سفر   100
عمده  امروز  افزود:  شود  اجرایی  سفر  مصوبات  تا 
مصوبات سفر در مرحله اجرا است و کلیه اقدامات در 

است. استان  پیشرفت  و  توسعه  راستای 
پیگیری ۱۴۲ مصوبه سفر رئیس جمهور به قم

شاهچراغی عنوان داشت: 142 مصوبه سفر رئیس 
جمهور به قم مورد پیگیری قرار گرفته و 2 هزار و 200 
میلیارد تومان اعتبار در قالب 181 پروژه با 4600 نفر 

اشتغال آفرینی خواهیم داشت.
حل  از  که  شده  تالش  کرد:  تاکید  قم  استاندار 
کالن  مشکالت  تا  محالت  در  مردم  کوچک  مشکالت 

شود. پیگیری  مدت  این  در  شهری 
سفر  برای  تومان  میلیارد   200 هزار   2 افزود:  وی 
رئیس جمهوری اختصاصی یافته است که تا سه ماهه 
خواهد  جذب  اعتبارات  این  همه  آینده  سال  ابتدایی 

شد.
معاون  گذشته  هفته  در  داشت:  بیان  شاهچراغی 
اجرایی رئیس جمهور سفری به قم داشتند و مصوبات 
قرار  پیگیری  مورد  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  شاخص 

داشت. خواهند  قم  به  سفری  نیز  هفته  این  و  گرفت 
همانند  پروژه هایی  داشت:  عنوان  قم  استاندار 
اختران،  چهل  محدوده  مترو،  مونوریل،  فرودگاه، 
غیر  سکونتگاه های  مطهر،  حرم  اطراف  محدوده 
ده ها  قم  شهر  در  که  است  پروژه های  جمله  از  رسمی 
بر اساس تصمیماتی که در  و  ناتمام مانده بودند  سال 
به  دوره  این  در  شد  گرفته  قم  به  جمهور  رئیس  سفر 

رسند. می  سرانجام 
شهر  متروکه  ریل های  آوری  جمع  موضوع  به  وی 
انتظاراتی  مردم  زمینه  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  قم 
متولی  شهرداری  که  شد  توافق  نهایت  در  و  داشتند 
ریل های  و جایگزین  آوری  طرح جمع  اجرای  موضوع 
متروکه شود و در این زمینه مقدمات و توافقات الزم با 

گرفت. صورت  جمهوری  ریاست  و  آهن  راه 
اشاره  نیز  قم  استان  به موضوع مسکن  شاهچراغی 

دولت  اصلی  وعده های  جمله  از  مسکن  گفت:  و  کرد 
مسکن  نهضت  ملی  طرح  قالب  در  که  است  مردم  به 

است. انجام  حال  در  خوبی  اقدامات 
آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته دولت در 

حوزه مسکن در قم
در  نفر  هزار   128 تعداد  داشت:  بیان  قم  استاندار 
 92 تاکنون  که  نام کردند  ثبت  برای مسکن  قم  استان 
هم  که  شدند  شناخته  شرایط  واجد  آنان  از  نفر  هزار 

می شوند. مجردان  هم  و  متأهلین  شامل 
مسکونی  واحد   4800 قم  در  امروز  داد:  ادامه  وی 
در قالب این طرح در دست اجرا است که از ده درصد 
تا 90 درصد پیشرفت داشته که عمده آن در پردیسان 
فرسوده  بافت  در  که  کسانی  تا  می شود  تالش  و  است 
نیز هستند برای بازسازی و بهسازی منازل کمک های 

ارائه شود. خوبی 
 560 زمین های  الحاق  به  اشاره  با  شاهچراغی 
هکتاری به محدوده شهر قم گفت: در این محدوده با 
کاری شبانه روزی طرحی متناسب با نیازهای ساکنین 
و  بینی  پیش  منطقه  این  برای  محله   15 و  شد  تهیه 
خدماتی،  مختلف  بخش های  برای  مردم  دسترسی 
از  بیش  نیز  معابر  عرض  و  دیده  فرهنگی  و  رفاهی 
سایر  در  که  مشکالتی  تا  است  شده  طراحی  متر   15
تکرار  داشتیم  پردیسان  در  سازی  مسکن  طرح های 

نشود.
پردیسان  هکتاری   ۵۶۰ منطقه  در  نفر  هزار 

می شوند داده  اسکان 
در  نفر  هزار   35 تا   32 کرد:  اضافه  قم  استاندار 
منطقه 560 هکتاری پردیسان اسکان داده می شوند و 
قرار بود در این منطقه بلوک ها 9 تا 12 طبقه باشد که 

یافت. کاهش  طبقه   5 به  استان  اصرار  با 
در  مشکی  چادر  کارخانه  احداث  خصوص  در  وی 
قم بیان داشت :32 میلیون دالر ارز از صندوق توسعه 
به بانک عامل اختصاص یافت و این کارخانه امروز در 

تجهیز است. و  حال ساخت سوله 
فرودگاه قم و مونوریل اجرایی و تکمیل شود

شاهچراغی بیان داشت: جمع بندی نظر دولت که 

شد  مقرر  است  شهر  این  بزرگان  و  مردم  نظر  با  همراه 
که فرودگاه قم و مونوریل اجرایی و تکمیل شود و هم 
اکنون در سیر برنامه تأمین منابع در دولت قرار گرفته 
است و تالش می شود فرودگاه در دوره اول این دولت 

برسد. برداری  بهره  به 
تکمیل  آماده  دولت  افزود:  همچنین  قم  استاندار 
فرودگاه قم است و در جلسه ای با یک شرکت خصوصی 
و داخلی در این زمینه گفتگوهایی صورت گرفته است 
و از خارج کشور نیز پیشنهادی برای تکمیل این پروژه 

وجود دارد.
در  استان  برنامه های  به  اشاره  با  قم  استاندار 
راستای میزبانی از زائران اربعین حسینی در قم اظهار 
استان  روزهای  این  مهم  موضوعات  از  یکی  داشت: 
بحث اربعین حسینی است و شهر مقدس قم به دلیل 
مورد  همواره  کشور  از  خارج  و  داخل  در  بودن  زیارتی 

است. شیعیان  توجه 
اربعین  مردمی  ستاد  گذشته  ماه  دو  از  افزود:  وی 
قم فعال شده که چند بحث در شهر قم و کشور عراق 

می کنیم. دنبال  را 
استقرار تعداد ۱۴۵ موکب از قم در عراق و شهر 

کربال و ۵ موکب قمی در مهران
تهران  از  بعد  قم  استان  داشت:  عنوان  شاهچراغی 
عراق  در  حسینی  اربعین  ایام  در  را  موکب  بیشترین 
داراست. را  کشوری  دوم  جایگاه  زمینه  این  در  و  دارد 
استاندار قم اضافه کرد: تعداد 145 موکب از قم در 
عراق و شهر کربال و 5 موکب قمی در مهران به زائران 

رسانی می کنند. اربعین حسینی خدمت 
زائران  گذشته  سال های  در  داشت:  عنوان  وی 
قم  شهر  در  عراق  به  برگشت  و  رفت  زمان  در  زیادی 
حضور می یافتند و در این سال ها ستاد مردمی اربعین 
در قم شکل گرفت و خدماتی ارائه شد و استانداری نیز 

کرد. خواهد  و  کرده  کمک  امر  این  به 
افزایش  بینی  پیش  به  توجه  با  افزود:  قم  استاندار 
تعداد زائران اربعین حسینی در قم برای اینکه شرایط 
و  اسکان  محوریت  شود  فراهم  آنان  برای  مناسبی 

شد. داده  قرار  جمکران  مسجد  در  پذیرایی 
برای  قطعی  برنامه  روز   25 داد:  ادامه  شاهچراغی 
از زائران اربعین در قم پیش بینی شده است  میزبانی 
این  در  و  می شود  آغاز  دهی  خدمات  شهریور   8 از  که 
صورت  نیز  قبل  دوره های  های  شناسی  آسیب  راستا 
به  مطلوب  دهی  خدمات  برای  شرایط  همه  و  گرفته 

است. فراهم  قم  در  اربعین  زائران 
اربعین  ایام  وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در 
زائران  و  ساعته   24 توقف  قم  شهر  در  ایرانی  زائران 
و  باشند  داشته  حضور  قم  در  روز  شبانه  سه  خارجی 
سیدالشهدا  زائران  از  خوبی  میزبانی  می شود  تالش 

باشیم. داشته 
استاندار قم در پاسخ به سوالی در خصوص باز پس 
داشت:  ابراز  مؤسسات  به  شده  واگذار  زمین ها  گیری 
طرف حساب این زمین ها سازمان ملی مسکن است و 

دولت در این زمینه نقش تسهیل گری دارد.
نماینده عالی دولت در قم گفت: ظاهرًا اواخر دولت 
قبل این موضوع به دستگاه قضائی رفته بود و جلسات 
مختلفی برگزار شد که مباحث حقوقی خودش را دارد.

و  گرفته  حکم  زمین ها  از  برخی  افزود:  وی 
زمینه  این  در  و  است  شده  تخریب  دیوارکشی ها 
و پیشنهاد دادیم فارغ  انجام است  پیگیری ها در حال 

از کار حقوقی، لکه گذاری در این مناطق صورت گیرد 
و در این زمینه مماشاتی با هیچ نهادی نداریم و اصرار 
ما این است که با توجه به مصوبات سفر دولت و مبتنی 
بر قانون سازمان ملی مسکن و راه و شهرسازی در این 

دهند. انجام  را  الزم  اقدامات  زمینه 
به  نسبت  قم  استان  به  اتباع  ورودی  میزان 

نیست چشمگیر  دیگر  استان های 
به  جدید  اتباع  حضور  خصوص  در  شاهچراغی 
از  بعد  بیان داشت:  استقرار طالبان  از  استان قم پس 
استقرار طالبان در افغانستان خیز جدید از ورود اتباع 
به کشور رخ داد که البته میزان ورودی اتباع به استان 

نیست. چشمگیر  دیگر  استان های  به  نسبت  قم 
وی عنوان داشت: افرادی که به قم آمدند در حال 
ادامه در سطح کالن تصمیم  و در  دریافت کد هستند 
و  است  بوده  قانونی  غیر  که  افرادی  حضور  شد  گرفته 
نیازی به حضور آنان نیست بازگرداننده شوند که البته 
حال  در  مسئول  نهادهای  توسط  روزانه  اقدامات  این 

است. انجام 
دریاچه  احیای  مصوبه  خصوص  در  قم  استاندار 
نمک در سفر ربیس جمهور به قم گفت: جلسه ای در 
سطح معاونان وزرا در این زمینه در تهران تشکیل شد و 
سازمان های مربوطه نظراتی داشتند و به همین دلیل 
با عضویت دستگاه های مسئول مختلف در  کارگروهی 
این زمینه تشکیل شده تا راه های احیا و فراهم آوردن 
بینی  پیش  نمک  دریاچه  از  استفاده  برای  دسترسی 

شود.
قم  قدس  شهرک  زمین های  اختصاص  ماجرای 

نهادها برخی  و  مسلح  نیروهای  به 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  شاهچراغی 
به  قدس  شهرک  زمین های  اختصاص  خصوص  در 
واگذاری  گفت:  نهادها  برخی  و  مسلح  نیروهای 
طی   93 سال  در  قم  قدس  شهرک  انتهای  زمین ها 
تفاهم نامه ای بین سپاه و راه و شهرسازی رخ می دهد 
 96 سال  تا  و  می شود  گرفته  زمینه  این  در  مشاوری  و 
می شود. آماده  مسکونی  واحدهای  جانمایی  طرحی 

وی ادامه داد: با توافق انجام شده بین وزارت دفاع 
و  شش  متری  زمین ها  این  شهرسازی  و  راه  وزارت  و 
قیمت  و  کارشناسان  خود  زمان  در  تومان  میلیون  نیم 
آزاد خریداری شد. به صورت  زمین  واقع  در  و  گذاری 
این  در  واحد  هزار   5 ساخت  گفت:  قم  استاندار 
نهایی  توافق  بینی شده است و سال 98  منطقه پیش 
نهضت  طرح  به  ارتباطی  هیچ  زمین  این  و  شد  انجام 
ملی مسکن ندارد و در دولت قبل واگذار شده است و 
نیز راه و شهرسازی 100 میلیارد تومان  یک ماه پیش 

است. کرده  دریافت  واگذاری ها  از  بخشی  بابت 
دیگر  دستگاه های  و  ایثارگران  افزود:  شاهچراغی 
این  نیز  خبرنگاران  برای  و  دارند  زمین  منطقه  در  نیز 
برای  اقداماتی  تعاونی  قالب  در  تا  دارد  وجود  آمادگی 

گیرد. صورت  آنان  شدن  دار  خانه 
عملکرد  خصوص  در  قم  در  دولت  عالی  نماینده 
واسطه  به  را  مدیر  که  داریم  مورد  گفت:  نیز  مدیران 
نحوه اجرا و عمل جابجا کردیم و ترک فعل های نیز در 

است. گرفته  صورت  گذشته  دولت 
وی تصریح کرد: 53 پرونده در کشوی میز اتاقی در 
استانداری یک سال معطل امضا بود که این مصادیق 
فعل  ترک  نمونه  و  شد  داده  انتقال  قضائی  دستگاه  به 

مدیران است.   ►

توضیحات استاندار قم درباره اختصاص زمین های شهرک قدس به نیروهای مسلح؛

● بازپس گیری اراضی هزار هکتاری مباحث حقوقی دارد   ●

قم  استاندار  عمرانی  امور  معاون      ◄
قم  بین المللی  فرودگاه  قطعی  تکمیل  از 
رایزنی  حال  در  همچنان  گفت:  و  داد  خبر 
چند  هر  هستیم  کیش  ارم  مجموعه  با 
و  دارد  حدی  نیز  مذاکره  برای  مهلت  که 
سوی  از  برنامه ای  امروز  به  تا  متأسفانه 
است،  نشده  ارائه  سرمایه گذار  مجموعه 
سرمایه گذار  که  صورتی  در  حال  این  با 
بخش  هم  و  دولت  هم  ندهد،  پاسخ  اولیه 
تکمیل  آماده  خارجی  و  داخلی  خصوصی 

هستند. پروژه  این 
عصر  معتمدی  ابراهیم  مهر،  گزارش  به 
که  قم  استاندار  خبری  نشست  در  دوشنبه 
در  دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
پروژه  خصوص  در  شد  برگزار  کرامت  سالن 
مجموعه  در  داشت:  اظهار  قم  فرودگاه 
دولت وفاق کاملی برای ضرورت وجود اصل 
فرودگاه آن هم به صورت بین المللی وجود 
دارد و جلسات مختلفی در این زمینه برگزار 
این  به  نیز  کشور  هواپیمایی  سازمان  و  شد 
نتیجه رسید که قم ظرفیت داشتن فرودگاه 

دارد. را  بین المللی 

عنوان  قم  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
وجود  مسیر  ادامه  در  که  مشکلی  داشت: 
در  اولیه ای  سرمایه گذار  که  است  این  دارد 
تکمیل  بود  قرار  و  دارد  حضور  پروژه  این 
کیش  ارم  مجموعه  سوی  از  قم  فرودگاه 
صورت گیرد اما این مسئله را مطرح کردند 
وجود  اعتباری  منابع،  تأمین  جهت  به  که 
درخواست  زمینه  این  نیز  دولت  از  و  ندارد 

شد. کمک 
اینکه  از  فارغ  داشت:  ابراز  معتمدی 
نظر  به  کیست،  پروژه  این  در  اصلی  مقصر 
این  با  مسیر  ادامه  برای  شرایط  می رسد 
تالش  چند  هر  ندارد  وجود  گذار  سرمایه 
به  اولیه  گذار  سرمایه  همین  با  می شود 

برسیم. نهایی  توافق 
حال  در  همچنان  کرد:  عنوان  وی 
هر  هستیم  کیش  ارم  مجموعه  با  رایزنی 
چند که مهلت برای مذاکره نیز حدی دارد 
سوی  از  برنامه ای  امروز  به  تا  متأسفانه  و 
است. نشده  ارائه  سرمایه گذار  مجموعه 
اضافه  قم  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
اولیه  گذار  سرمایه  که  صورتی  در  کرد: 

ندهد  فرودگاه  تکمیل  زمینه  در  پاسخی 
و  داخلی  خصوصی  بخش  هم  و  دولت  هم 
هستند. پروژه  این  تکمیل  آماده  خارجی 

تکمیل فرودگاه قم قطعی است
وی تاکید کرد: فرودگاه در بحث اقتصاد 
شهری نقش اساسی دارد و شهری که زائر 
منطقی  باشد  نداشته  فرودگاه  و  باشد  پذیر 
تکمیل  حاشیه ای  مسائل  از  فارغ  و  نیست 

پروژه قطعی است. این 
استاندار قم در  از نشست  این بخش  در 
اینکه  بر  مبنی  خبرنگاری  پرسش  به  پاسخ 
کیش  ارم  گذار  سرمایه  منتظر  مدت  چه  تا 
قطعی  آینده  ماه  یک  تا  گفت:  شوید؟  می 
می شود که این پروژه توسط ارم کیش انجام 
خواهد شد یا دولت با شرکت دیگر وارد کار 

شود. می 
که  رسیدیم  بندی  جمع  به  افزود:  وی 
این شرکت در قالب تسهیالت پروژه را ادامه 
ما فرودگاه رو خواهیم  دهد؛ در هر صورت 

ساخت.
از  دیگری  بخش  در  معتمدی  ادامه  در 
پروژه هایی  اکثر  داشت:  ابراز  خود  سخنان 

زمینه  در  اجراست  حال  در  قم  شهر  که 
و  سخت  کار  این  و  دارند  مشکالتی  تملک 
هزینه بری است و این امر در محدوده هسته 

دارد. بیشتری  مشکالت  قم  شهر  مرکزی 
سفر  مصوبات  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
پروژه های  حوزه  در  قم  به  جمهور  رئیس 
زمین های  اختصاص  داشت:  بیان  شهری 
42 و 38 هکتاری برای سکونتگاه های غیر 
خانوارهای  آباد،  اسماعیل  همانند  رسمی 
این  جمله  از  قوی  برق  فشار  دکل  زیر 

است. بوده  حوزه  این  در  مصوبات 
بیان  قم  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
حرم  محدوده  در  کالن  پروژه  ده  داشت: 
مطهر و هسته مرکزی شهر قم داریم که اگر 
اجرایی شود مشکالت زیادی از شهروندان 
آنان  جمله  از  که  می شود  حل  زائران  و 
تملک 70 پالک در محدوده هسته مرکزی 
و  نو  قبرستان  ساماندهی  حرم،  اطراف  و 
تکمیل  حرم،  شرقی  پارکینگ  شیخان، 
ری  دروازه  منطقه  و  اختران  چهل  توسعه 
است که برای اتمام این پروژه ها برنامه های 

دارد. وجود  مدونی 

در  کاره ای  نیمه  پروژه های  افزود:  وی 
از  که  است  مانده  همچنان  قم  شهر  مرکز 
کاظمی  شهید  پروژه  به  می توان  آن  جمله 
فصل  و  حل  صورت  در  که  کرد  اشاره 
تردد  و  پارکینگ  مشکالت  می تواند  آن 
شهروندان در هسته مرکزی شهر قم را حل 

. کند
پارکینگ  توسعه  داشت:  ابراز  معتمدی 
مباحثی  جمله  از  تاریخی  بافت  و  شرقی 
اساس  بر  و  است  اختالف  مورد  که  است 
جلسات کارشناسی که با نهادهای مسئول 
از جمله شهرداری و میراث برگزار شد 220 
هکتار در محدوده بافت تاریخی قرار گرفت.
تکمیل  برای  گفت:  قم  استاندار  معاون 
صحن شرقی حرم مطهر 60 میلیارد تومان 
جذب شد که 500 میلیارد تومان دیگر نیز 
در حال تخصیص است و 40 میلیارد تومان 
دیگر نیاز است و در این زمینه اقدامات در 
و  حوزه  این  در  که  است  شدن  نهایی  حال 
اعتبارات مصوبات  در مجموع بخش عمده 
سفر به استان تخصیص می یابد و 90 درصد 

► پیشرفت داریم.  

معاون عمرانی استاندار از تکمیل قطعی فرودگاه بین المللی قم خبر داد؛

● تکلیف سرمایه گذار تا یک ماه آینده مشخص می  شود   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
10875 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم  از  263 فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
اراضی خیابان عطاران – کوچه 13- پالک 10     که بنام حمید رضا بیاتی  فرزند محمد اسمعیل می باشد،  در جریان 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  از طرفی مطابق  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  ثبت است 
دو  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/05/30 مورخ   1/5744 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/07/04 مورخ   شنبه 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15586 الف  )م  نماید./  ارائه 
 1401/06/02 انتشار:  تاریخ 
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قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   10645 از  فرعی  پالک43  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی دورشهر- کوچه 25 کوچه 6 پالک 13    که بنام زهرا اسمعیلی کفاش  فرزند علی محمد می باشد،  در جریان 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  از طرفی مطابق  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  ثبت است 
دو  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/05/31 مورخ   1/5777 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/07/11 مورخ  شنبه 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15585 الف  )م  نماید./  ارائه 
تاریخ انتشار: 1401/06/02 
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سرپرست اداره کل ورزش و جوانان:
منطقه محروم دروازه ری قم 

صاحب خانه جوان می شود

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم توجه به مناطق محروم استان 
در  جوان  خانه  گفت:  و  کرد  عنوان  کل  اداره  این  های  اولویت  از  را 

محله محروم دروازه ری قم در حال احداث است.
خانه  این  احداث  اول  فاز  در  داشت:  اظهار  خانی  سانی  ابراهیم 
تا بودجه های  انجام می شود  آینده  تا چند ماه  اولیه  اسکلت و سازه 

کنیم. دریافت  را  بعدی 
وی با اشاره به این که برای این طرح 20 میلیارد ریال بودجه تعیین 
توجه  با  خانه  این  ساخت  فنی  حوزه  در  مشکالتی  افزود:  شده است 
رفع  حال  در  مشکل  اما  هستیم  مواجه  را  قدیمی  حمام  یک  وجود  به 

است. شدن 
برای  دروازه ری  منطقه  اختیار جوانان  در  بیان کرد: خانه جوان  وی 
جمعیت،  چون  موضوعاتی  در  جوانان  حوزه  های  برنامه  اجرای 
گرفت  خواهد  قرار  اجتماعی  آسیب های  و  مسکن  اشتغال،  ازدواج، 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  به  وابسته  سمن های  توسط  داریم  سعی  و 

کنیم. رفع  را  منطقه  مشکالت  و   اجتماعی  آسیب های 
محله محروم دروازه ری در پیرامون هسته مرکزی شهر شکل گرفته و 

ساخت و ساز آن مربوط به دهه های 30 و 40 می باشد. 
انقالب  پیروزی  فرآیند  در  قم  قدیمی  محله های  از  یکی  ری  دروازه  

کرده است.  اسالمی  انقالب  تقدیم  شهید   128 و  بوده  گذار  تاثیر 
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم عنوان کرد: احداث یک خانه 
استانی  بودجه  از  و  کرده ایم  دنبال  را  جعفرآباد  شهرستان  در  جوان 

شده است. گرفته  نظر  در  آن  اعتبار 
اکنون  افزود:  و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد   20 را  طرح  این  اعتبار  وی 
به  را  زمینی  شهرستان  فرمانداری  و  شده  شروع  طرح  این  احداث 
نیز  طرح  پیمانکار  که   این  ضمن  داده  تحویل  و جوانان  ورزش  اداره 

شده است. مشخص 
وی ادامه داد: هفته گذشته عملیات عمرانی اجرای طرح خانه جوان 
جعفرآباد آغاز شد و زمین واگذار شده به اداره ورزش و جوانان 500 

متر است.
شهرستان جعفرآباد در 35 کیلومتری شمال غربی شهر قم قرار دارد؛ 

این شهرستان از 2 بخش مرکزی و قاهان تشکیل شده  است.
نفر  هزار   16 از  بیش  و  وسعت  مربع  کیلومتر   650 حدود  جعفرآباد   

دارد. ترکی  و  فارسی   گویش   2 با  جمعیت 
در  ورزشی  امکانات  بهبود  به  دولت  توجه  به  اشاره  با  سانی خانی 
مانده  سابق  دولت  از  که  چمن هایی  زمین  تکمیل  افزود:  روستاها 
به عنوان  اکنون  و  قرار گرفته شد  توجه  نیزار مورد  مانند روستای  بود 

شد. خواهد  دهیاری  تحویل  نیزار  چمن  زمین  نمونه 
و بخش های خودمان  وی عنوان کرد: مجموعه هایی که در روستاها 
داریم را بزودی تکمیل و به بهره برداری خواهیم رساند و طبق قانون 
در اختیار دهیاری ها قرار می دهیم که در اختیار جوانان قرار دهند 

تا هزینه های ورزشی برای مردم روستاها به صفر برسد.
امور  و مناطق محروم هفت گانه شهر قم در  تاکید کرد: روستاها  وی 

ورزشی و جوانان از این پس به صورت ویژه دیده خواهند شد.
دو  احداث  افزود:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
رییسی  الله  آیت  سفر  در  نایه  روستای  و  سلفچگان  برای  چمن  زمین 
آنهاست. روی  کار  مشغول  پیمانکار  و  شده است  دیده  جمهور  رئیس 

خبـر
که  مالی  خسارات  و  برق  سیم های  سرقت      ◄
این معضل به مالکان مسکونی و شرکت برق قم وارد 
و  ملی  سرمایه های  تخریب  نوعی  بیانگر  می کند، 

است. مردمی  اموال 
جرایم  رایج ترین  از  یکی  سرقت  حیدری:  سمیه 
خصوصی  و  عمومی  اموال  به  ضربه  که  است 
وضعیت  با  مستقیمی  ارتباط  و  می باشد  آن  نتیجه 
شهر  گذشته  سال  چند  در  دارد؛  جامعه  اقتصادی 
که  شده  مواجه  برق  سیم های  سرقت  معضل  با  قم 
آسیب  همچنین  و  برق رسانی  شبکه  به  جدی  ضربه 

است. زده  شهروندان  اموال  به 
به  را  تجهیزات  سرقت  می توان  معمول  به طور 
تساهل  به  موارد  بعضی  در  و  حفاظتی  امنیت  کمبود 
باید  این رو  از  داد؛  نسبت  سارقان  با  برخورد  در 
شبکه های  از  حفاظت  برای  را  ایمنی  موارد  تمامی 

برد. کار  به  برق  گران قیمت 
سیم های  سرقت  به  سارقان  تمایل  دالیل  از  یکی 
برق که از جنس مس است، ارزش ریالی باالی مس 
صنعت  در  که  است  گران بهایی  فلز  مس  می باشد؛ 
کردن  جایگزین  البته  دارد؛  باالیی  کاربرد  برق 
برای  مناسب  راهکار  خودنگهدار  کابل های  با  مس 
خصوصی  و  عمومی  اموال  به  ضربه  از  جلوگیری 

. ست ا
صورتی که  در  برق،  امور  کارشناسان  گفته  به 
مسی  کابل های  جایگزین  خودنگهدار  کابل های 
حل  حدودی  تا  برق  سیم های  سرقت  مساله  شود، 
خود  کابل های  سرقت  امکان  چراکه  شد،  خواهد 

است. پایین  بسیار  نگهدار 
خودنگهدار  کابل های  ریالی  ارزش  بودن  پایین 
نوع  این  باعث می شود  آلومینیوم است،  از جنس  که 

باشد. نداشته  سرقت  ارزش  کابل ها 

مناطق  برخی  در  که  است  حالی  در  مساله  این 
سیم های  سرقت  وجود  با  هستیم  شاهد  قم  شهر 
کابل های  از  استفاده  به جای  برق  شرکت  مسی، 
آن  در  مسی  سیم های  از  دیگر  بار  نگهدار،  خود 

است. نموده  استفاده  منطقه 
خبرنگار  دست  به  بتازگی  که  اطالعاتی  اساس  بر 
مسی  سیم های  سرقت  گزارش  است،  رسیده  ایرنا 
ابتدای  از  سارقین  توسط  برق  ضعیف  فشار  شبکه 

از  ماه بیش   4 به مدت  تیرماه  انتهای  تا   1401 سال 
است. شده  برآورد  تومان  میلیارد  چهار 

یک  منطقه  در  سرقتی  مسی  شبکه  مثال  به طور 
 6090/28 معادل  متر   769 و  هزار   19 متراژ  به 

کیلویی  مسی  سیم  احتساب  با  که  است  کیلوگرم 
میلیارد  یک  از  بیش  مبلغ  به  جمعا  تومان  هزار   250

می شود. زده  تخمین  تومان  میلیون   500 و 
با این روال ساالنه چیزی حدود 12 میلیارد تومان 
فشار  شبکه  از  اقماری ها  از  غیر  به  مناطق  در  فقط 
سایر  سرقت  می رود؛  سرقت  به  مسی  سیم  ضعیف 
و  برق  پست های  تجهیزات  از  اعم  برقی  تجهیزات 
آمار  این  در  نیز  متوسط  فشار  شبکه  برق  تجهیزات 

است. نشده  محاسبه 
برق  کابل  و  ۵۰ سارق سیم  از  دستگیری بیش 

در قم
ایرنا  خبرنگار  به  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

برق  کابل  سرقت  قم  در  سرقت  راحت ترین  گفت: 
نیز  برق  شرکت  و  ندارد  خصوصی  شاکی  زیرا  است، 

نمی کند. را  الزم  پیگیری 
ماه گذشته  افزود: در چند  امیر مختاری  سرهنگ 
50 سارق سیم و کابل برق دستگیر شده اند  از  بیش 
و شرکت برق نیز در ازای جبران خسارت، رضایت به 

آزادی آن ها داده است.
مسائل  در  که  افرادی  و  معتادان  وی،  گفته  به 
سارقان  بیشترین  دارند،  تبحر  برق  به  مربوط 

هستند. برق  کابل های 
برق  شرکت  توسط  محله  پلیس  راه اندازی  به  وی 
برق  شرکت  محله  پلیس  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
انتظامی  نیروی  هماهنگی  با  که  دارد  ارزش  زمانی 

باشد. داشته  کارآیی  تا  باشد 
به  اشاره  با  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شرکت  نکردن  همکاری  از  انتظامی  نیروی  نارضایتی 
داده  پیشنهاد  انتظامی  نیروی  کرد:  بیان  برق، 
که  مناطقی  در  برق  شرکت  با  مشترکی  گشت  که 

شود. انجام  می گیرد،  صورت  سرقت  بیشترین 
لوازم  به  برق  سرقت  خسارت های  به  اشاره  با  وی 
و  نیروگاه  جمله  از  مناطقی  در  افزود:  منازل،  برقی 

می دهد. رخ  سرقتی  موارد  بیشترین  قدس  شهرک 
این  در  زن وشوهری  بتازگی  کرد:  اضافه  وی 
در  که  کرده اند  اعتراف  و  شده  دستگیر  خصوص 
برق  کابل  و  سیم  سرقت  فقره   13 نور  پیام  منطقه 

داده اند. انجام 
نسبت  است  الزم  برق  اداره  کرد:  تاکید  مختاری 
باشد. داشته  جدی تری  پیگیری  سارقان  مجازات  به 
ایرنا  خبرنگار  پیگیری های  است  گفتنی 
قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  پاسخ  دریافت  برای 

► ماند.    بی نتیجه 

● سرقت سیم های برق در قم؛ معضلی که راه حل دارد    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   3 شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   16 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه محکوم  مرتضائی محکوم  علیه محمد  گنجه  کرم  زهره  له  گردیده  ثبت  3/93ج/1042  به شماره  قم 
حق  در  عشر  نیم  155/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  تمام  سکه   142 پرداخت  به  است 
از  فرعی   769 ثبتی  پالک  از  ایشان  االرث  سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   10402
االرث محکوم  از سهم  به  میزان محکوم  به  ازادی  بهار  قیمت سکه  روز  استعالم  براساس   135 و   51 مواد 
240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق به استثنای قیمت ثمنیه  96 سهم مشاع از  علیه به مقدار 
17/500/000/000ریال )بابت محکوم به( به فروش خواهد رسید. احتراما  عرصه و اعیان به مبلغ پایه 
عطف به ابالغنامه شماره 140002100013076577 مورخ 1400/12/26 در خصوص ارزیابی ملک 
شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  سوم  شعبه   931042 بایگانی  شماره  به  درخواست  موضوع 
مورخ  شنبه  روز  دارد  می  اعالم   9309982515200728 شماره  کالسه  پرونده  با  ارتباط  در  قم 
1400/1/6 در ساعت 13 در معیت خانم بشارت زاده )همسر مالک( و اقای کرم گنجه )وکیل خواهان( 
از ملک مورد نظر به ادرس قم ، خیابان اذر ، روبروی کوچه 44 ، کوچه بن بست 5 متری ، پالک 1680 ، 
از طرف وکیل خواهان و  ارائه شده  بازدید و بررسی به عمل امد. مشخصات ثبتی ملک: براساس مدارک 
همسر مالک ، ملک موردنظر به صورت مفروز است و دارای سند دفترچه ای به شماره سریال 874149 
10402 اصلی واقع در بخش یک قم ذیل شماره ثبت  522 فرعی از  769 فرعی از  با پالک ثبتی شماره 
مترمربع   300/5 به مساحت  باب خانه  یک  به صورت ششدانگ   127 232 صفحه  دفتر شماره   35640
باشد.  نمی  ارتفاقی  حقوق  دارای  مذکور  ملک  ضمنا  باشد  می  اسداله  فرزند  مرتضائی  ابوالفضل  نام  به 

40 شورای حل اختالف شهرستان قم  1397/2/21 شعبه  همچنین مطابق با گواهی حصر وراثت مورخ 
، وراث ملک مذکور شامل یک همسر و یک فرزند پسر و سه فرزند دختر می باشد که سهم االرث محکوم 
شماره  به  شهرداری  کار  پایان  گواهی  دارای  مذکور  ملک  همچنین  گردد.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  علیه 
باشد. طبق  تجاری می  کاربری مسکونی  با  مرتضائی  ابوالفضل  نام  به   1383/6/4 مورخ   10/1/6318
واگذار  االت  ابزار  فروش  مغازه  به عنوان  بیطرفان  اقای  به  تجاری  مغازه  ، سرقفلی  مالک  اظهارات همسر 
و  کله  دو  صورت  به  اول  و  همکف  و  زیرزمین  طبقه  سه  در  مذکور  ملک   : ملک  مشخصات  است.  شده 
و  ساختمان(  کار  پایان  گواهی  )مطابق  مترمربع   515/5 کل  زیربنای  با  و  تجاری  مسکونی  کاربری  با 
دیوار  بدنه  پوشش   ، موزاییک  از  کف  پوشش  و  ضربی  طاق  سقف  همراه  به  طرفین  در  اجری  پایه  دارای 
از بخاری  ابی و سیستم گرمایشی  از کولر  ، سیستم سرمایشی  از گچ  و پوشش سقف  از کاغذ دیواری  ها 
کابینت   ، نما  اجر  از  کوچه  طرف  از  نما  و  سنگ  از  حیاط  نمای   ، موزاییک  از  حیاط  کف  پوشش   ، گازی 
30 سال ساخت و دارای انشعابات برق و گاز )به تعداد سه عدد از هر کدام( و  MDF ، با قدمت بیش از 
انشعابات اب به تعداد دو عدد می باشد. در این ملک هیچگونه سازه ای جهت کنترل بار های جانبی در 
مبلغ  اجاره  مقدار  و  باشد  می  مستاجر  اختیار  در  مسکونی  زیرزمین  طبقه  ضمنا  است.  نشده  گرفته  نظر 
 1400/4/10 تاریخ  از  5/000/000ریال  مبلغ  ماهیانه  اجاره  و  رهن  عنوان  به  100/000/000ریال 
رهن  عنوان  به  300/000/000ریال  مبلغ  با  نیز  اول  طبقه  همچنین  باشد.  می   1401/4/10 لغایت 
می  مستاجر  اختیار  در   1401/6/3 لغایت   1400/6/3 تاریخ  از  7/000/000ریال  ماهیانه  اجاره  و 
با  تجاری  مغازه  سرقفلی  همچنین  باشد.  می  مالک  همسر  اختیار  در  مسکونی  طبقات  الباقی  و  باشد 
 : کارشناسی  نظریه  است.  شده  واگذار  بیطرفان  اقای  به  االت  ابزار  فروش  عنوان  به  مترمربع   35 متراژ 

کاربری ملک   ، ، شوارع دسترسی  موقعیت محلی  به شرایط موجود  عنایت  با  الذکر  فوق  ارزش کل ملک 
نظر  در  بدون  و  موثر  عوامل  سایر  و  مالکیت  سند  نوع   ، زمین  هندسی  شکل  و  ابعاد   ، عرصه  مساحت   ،
و  ارزیابی  ریال  میلیارد  پنجاه  50/000/000/000ریال  مبلغ   ، حاضر  حال  در  تعهدات  و  دیون  گرفتن 
مورخ  وراثت  حصر  گواهی  براساس  مرتضائی(  )محمد  علیه  محکوم  االرث  سهم  میزان  گردد.  می  اعالم 
و  هفتصد  و  میلیارد  )یک  17/500/000/000ریال  مبلغ  قم  اختالف  حل  40 شورای  شعبه   97/2/21
ساعت   1401/6/29 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  محاسبه  تومان(  میلیون  پنجاه 
11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
بازدید  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مزایده 
کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
از روزنامه های محلی  از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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

برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس      ◄
شده  ثبت  نرخ  آخرین  قم  استان  ریزی 
درصد   38.5 را  استان  این  در  تورم  برای 

کرد. اعالم 
روز  نادری  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
به  اشاره  با  خبری  نشست  در  شنبه  سه 
دستگاه    23 برای  هزینه ای  اعتبارات 
این  داشت:  اظهار   1400 سال  در  استان 
بود  تومان  میلیارد   319 بر   بالغ  اعتبارات 
تومان  میلیارد   391 به   1401 سال  در  و 

. رسید
تملک  اعتبارات  داشت:  ابراز  وی 
برای  که  استان  سرمایه ای  داراییهای 
گرفته  نظر  در   1400 سال  در  طرح ها 
شده بود 441 میلیارد تومان با 75 درصد 
سال جاری  در  اعتبار  این  و  بود  تخصیص 
گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد   613

. ست ه ا شد
سفر  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
استان  به  جمهوری  ریاست   1400 دیماه 
و  وزارتخانه   26 برای  مصوبه   147 قم 
این  افزود:  داشته است،  اجرایی  دستگاه 
سفر 14 مصوبه تسهیالتی و سرمایه گذاری 
و  هزار   2 اعتبار  با  اعتباری  مصوبه   81 و 

داشته است. تومان  میلیارد   15
رییسی  الله  آیت  سفر  داد:  ادامه  وی 

مرکزی  بانک  سوی  از  تسهیالتی  اعتبار 
و  تومان  میلیارد   231 و  هزار   13 بر  بالغ 
اجرایی  ستاد  سرمایه گذاری  اعتبارات 
میلیارد   160 اعتبار  با  امام)ره(  فرمان 

دارد. نیز  را  تومان 
اعتبار،  توزیع  برای  کرد:  تاکید  نادری 
مرکز  بینی  پیش  طبق  قم  استان  جمعیت 

 417 و  یک میلیون   1401 در  ایران  آمار 
شده است. زده  تخمین  نفر  هزار 

تا  استان  کل  ساالنه  تورم  گفت:  وی 
کشور  در  و   درصد   38.5 امسال  تیرماه 

بوده است. درصد   40.5
بهار  فصل  بیکاری  نرخ  داد:  ادامه  وی 

آن  کشوری  میانگین  و  درصد   9.4 قم  در 
این  در  استان  و  است  بوده  درصد   9.2

دارد. قرار  کشور  بیستم  رتبه  در  زمینه 
که  مطالعاتی  طی  کرد:  بیان  نادری 
پروژه  وضعیت  شد  انجام    1400 سال  در 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  استان  مهم  های 
یکی  پردیسان  در  مهر  مسکن  فاضالب  و  

کیلومتر   21 اجرای  نیازمند  که  بود  آنها  از 
فرعی  شبکه  کیلومتر   103 انتقال،  خط 
هزار   55 ظرفیت  به  خانه  تصفیه  اجرای  و 

بود. روز  شبانه  در  مترمکعب 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اعتبارات  از  طرح  این  داد:  ادامه  قم 

اعتبار  تومان  میلیارد   150 و  یکهزار  ملی 
استانی  اعتبارات  با  و همراه  دریافت کرده 

است. انجام  درحال 
پایدار  آشامیدنی  آب  تامین  وی 
در   مهم  های  طرح  دیگر  از  را  روستایی 
در  افزود:  و  کرد  ذکر  قم  در  اجرا  دست 
روستا   74 تاکنون  آبرسانی  مجتمع  قالب 
محل  از  تومان  میلیارد   164 اعتبار  با 
آبرسانی شده اند. اعتبارات ملی و استانی 
به  قم  محور  اصلی  راه  احداث  نادری 
کهک را دیگر طرح مهم استان قم ذکر کرد 
می شود. احداث  کیلومتر   28 طول  به  که 

وی دراین رابطه افزود:  اعتبار تخصیص 
میلیارد   54 تاکنون  طرح  این  به  یافته 
سفر  مصوبات  جزو  طرح  و  بوده  تومان 
می شود  بینی  پیش  و  است  جمهور  رییس 

برسد. برداری  بهره  به   1402 سال  در 
فضاهای  ایجاد  در  کرد:  عنوان  وی 
آموزشی در سال 1400، 20 واحد آموزشی 
 22800 زیربنای  و  درس  110 کالس  با 
به  تومان  میلیارد   182 اعتبار  با  مترمربع 

رسید. برداری  بهره 
ریزی  برنامه  سخنانش  ادامه  در  نادری 
یکی  را  استان  اقتصادی  امور  و هماهنگی 
و  مدیریت  سازمان  نظارتی  های  نقش  از 
و  مدیریت  افزود:  و  کرد  ذکر  ریزی  برنامه 

بر  نظارتی  نقشی  با  نیز  را  بودجه  راهبری 
داریم. عهده 

مدیریت  و  هماهنگی  و  برنامه ریزی 
و  هزینه  قالب  در  اعتباراتی  که  بودجه 
دیگر  نیز  می شود  ابالغ  استان  به  تملک 
رئیس   سوی  از  که  بود  مهمی  وظیفه 
مدیریت و برنامه ریزی استان قم برای این 

شد. ذکر  سازمان  این 
ریزی  برنامه  چنین  هم  افزود:  وی 
جمله  از  اقتصادی  امور  هماهنگی  و 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  های  ماموریت 

است. قم  استان  ریزی 
هماهنگی  و  ریزی  برنامه  گفت:  نادری 
امور پژوهش های استان و آموزش کارکنان 
حین  مدت  کوتاه  آموزش  قالب  در  دولت 
آموزش بر اساس نیاز سنجی دستگاه های 
سازمان  وظایف  دیگر  از  نیز  اجرایی 

است. قم  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
های  شهرستان  برای  شد:  یادآور  وی 
هر  جعفرآباد(  و  قم)کهک  استان  جدید 
جدید  شهرستان  برای  اجرایی  دستگاه 
سازمان  از  و  کند  ایجاد  باید  را  خود  اداره 
تصویب  تقاضای  استخدامی  و  اداری 
برخی  البته  دهد  انجام  تشکیالتی  چارت 
اندازی  راه  را  ساختمانی  موقت  صورت  به 

► کرده اند.  

◄    شهردار قم گفت: سامانه 137 امروز 
مورد اعتماد مردم بوده و این اعتماد نتیجه 
عملکرد و پیگیری مسئوالن در پاسخگویی 

به مردم بوده و باعث افتخار است.
در  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر 
برقراری  لزوم  بر  تأکید  با  با شهرنیوز  گفتگو 
مدیران  با  شهروندان  و  مردم  شفاف  ارتباط 
برای  شهرداری  مجموعه  داشت:  اظهار 
باید  و  اداره می شود  مردم  هزینه  از  و  مردم 
شکل  شفاف ترین  و  بهترین  به  ارتباط  این 

شود. برقرار 
و سریع ترین  بهترین  را  وی سامانه 137 
پل ارتباطی مردم و شهروندان عنوان کرد و 

افزود: سامانه 137 امروز مورد اعتماد مردم 
بوده و این اعتماد نتیجه عملکرد و پیگیری 
و  مشکالت  به  پاسخگویی  در  مسئوالن 

است. افتخار  باعث  و  بوده  درخواست ها 
سامانه  کار  کیفیت  ارتقاء  قم  شهردار 
137 را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: روند 
کار سامانه 137 باید به سمت کار علمی و 
مردم  مشکالت  کارشناسانه  و  دقیق  رصد 
مردم  به  خدمت  ارائه  سطح  تا  کند  حرکت 

کند. پیدا  ارتقاء 
با  مستمر  و  شفاف  ارتباط  بر  وی 
در  شد:  یادآور  و  کرد  تأکید  شهروندان 
و کارشناسانه اجرای  ارتباط علمی  راستای 

ارتباطات  کل  اداره  در  پژوهشی  پروژه  دو 
پژوهش های  مرکز  و  بین الملل  امور  و 
با شهروندان  ارتباط  شهرداری قم در حوزه 

است. قرارگرفته  کار  دستور  در 
دکتر سقائیان نژاد با دعوت از مردم برای 
با  ارتباط مستمر با سامانه 137 و گفت وگو 
مردم  مستمر  ارتباط  کرد:  تصریح  مدیران 
خدمات  ارائه  در  می تواند  شهر  مدیریت  با 
باید  و  بوده  و هدفمند بسیار مؤثر  باکیفیت 

بدهیم. بیشتری  اهمیت  موضوع  این  به 
وی سپس نحوه پیگیری سامانه 137 را 
در  کرد:  خاطرنشان  و  قرارداد  موردبررسی 
مرحله  دو  در  مردم  تماس های  حاضر  حال 

ساعت   24 در  و  می گیرد  قرار  موردبررسی 
مشکالت پیگیری شده و نظر مردم دریافت 

می شود.
پرتکرار  موارد  در  داد:  ادامه  قم  شهردار 
با  کارشناسان  اتفاقی  به صورت  نیز 
آن ها  نظر  و  می گیرند  تماس  شهروندان 
مطالبات  پیگیری  روند  تا  می شود  پرسیده 
شود. انجام  درست  و  دقیق  به صورت  مردم 
بی تعارف  و  شفاف  پایان  در  قم  شهردار 
مدیران  طرف  از  مشکالت  دادن  پاسخ 
کرد:  ابراز  و  دانست  شهرداری  وظیفه  را 
ارتباط  مانند  شهرداری  و  مردم  بین  ارتباط 
ماهی و آب است و هیچ کدام بدون دیگری 

► دهد.   ادامه  کارشان  به  نمی تواند 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

● آخرین نرخ تورم قم ۳۸.۵ درصد است    ●

شهردار قم:

● اعتماد مردم به سامانه ۱۳۷ افتخار شهرداری قم است   ●
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           09۱2۷62۵9۸۷

◄   مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
احداث  مدرسه،  احداث  طرح  چهار  افتتاح  از  قم 
گرافیک  کارگاه  و  آشپزی  کارگاه  احداث  شنا،  استخر 

خبرداد. دولت  هفته  در 
با  اختصاصی  گفت وگوی  در  اجهتادی  احمدرضا 
خبرنگار ایسنا؛ با اشاره به مقدار اعتبار تخصیص یافته 
سیزدهم،  دولت  در  مدارس  نوسازی  یا  احداث  برای 
در  و  سیزدهم  دولت  فعالیت  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
ریال  میلیارد   150 و  هزار   2 حدود   1400 مالی  سال 
از منابع استانی و ملی جهت احداث، تکمیل،  اعتبار 
نوسازی، استانداردسازی، تعمیرات، اجرای آسفالت و 
ایزوگام، تامین تجهیزات آموزشی و اداری کالسی و  ... 
به مجتمع های آموزشی و مدارس استان قم تخصیص 

است. یافته 
طی  آموزشی  پروژه   20 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه ها  این  کرد:  مطرح  است،  شده  اجرا  مدت  این 

شامل مدارس خیری، دولتی، مشارکتی و کارگاه های 
هنرستانی که جمعا حدود 160 کالس درس به متراژ 

است. زیربنا  مربع  متر  هزار   32
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم 
و  گرمایشی  سیستم های  استانداردسازی  داد:  ادامه 
سرمایشی مدارس نیز در بیش از 30 مدرسه شهر قم 

انجام شده است.
از  برخی  گرمایشی  تجهیزات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تامین  حوزه  در  کرد:  عنوان  است،  فرسوده  مدارس 
تعمیر  نیازمند  و  فرسوده  مدارس  گرمایشی  تجهیزات 
و  جذب  ریال  میلیارد   450 حدود  در  اعتباری  نیز 
نیز  مواردی  در  و  اقدام  دست  در  آن  انجام  مراحل 

است. شده  تکیمل 
اداری،  تجهیزات  تامین  کرد:  اضافه  اجتهادی 
 ... و  استثنائی  حرفه ای،  و  فنی  هنرستانی،  کالسی، 
شده  انجام  ریال  میلیارد   360 بر  بالغ  اعتباری  با  نیز 

است.
به  دولت  هفته  در  که  طرح هایی  بیان  با  وی 
هفته  در  کرد:  خاطرنشان  می رسند،  بهره برداری 
در شهرک  فخری زاده  مدرسه شهید  طرح  چهار  دولت 
زین الدین با زیربنای 2 هزار و 500 مترمربع، استخر 
شنای ناحیه 2 آموزش و پرورش در شیخ آباد با زیربنای 
هزار و 700 مترمربع، کارگاه آشپزی هنرستان فخری 
گرافیک  کارگاه  و  مترمربع   80 زیربنای  با  نیروگاه  در 
با  کیوانفر  متری   30 در  زهرا)س(  حضرت  هنرستان 

شد. خواهند  افتتاح  مترمربع   106 زیربنای 
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
قم با اشاره به حضور پرحجم اتباع کشورهای دیگر در 
دو  سیزدهم  دولت  ابتدای  از  کرد:  تصریح  قم،  استان 
مشارکت  با  خارجی  اتباع  خصوص  در  آموزشی  طرح 

است. گردیده  آغاز  اتباع  المللی  بین  کمیساریای 
وی از مدرسه 12 کالسه روستای والیجرد در قنوات 

سال  اردیبهشت  که  مترمربع   100 و  هزار  زیربنای  با 
جاری تکمیل و افتتاح گردید یاد کرد و گفت: مدرسه 
هزار   2 زیربنای  با  فاطمیه  شهرک  اتباع  کالسه   12
مترمربع که اوایل مرداد ماه 1401 عملیات اجرائی آن 
آغاز گردیده است ازجمله مدارس ویژه اتباع در استان 

هستند. قم 
هماهنگی  اساس  بر  همچنین  افزود:  اجتهادی 
انجام شده با مجموعه کمیساریا احتماال ظرف سه ماه 
هم  دیگر  کالسه   9 مدرسه  یک  اجرائی  عملیات  آینده 

شد. خواهد  آغاز  جعفریه  در 
حاضر  حال  حال  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
حدود  در  بنایی  زیر  با  آموزشی  پروژه   40 مجموع  در 
در  شد:  یادآور  است،  اجرا  حال  در  مترمربع  هزار   80
بیش   1402-1401 تحصیلی  سال  در  هستیم  تالش 
به  درس  کالس   200 از  بیش  با  آموزشی  پروژه   20 از 

► برسد.    بهره برداری 

دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر      ◄
استان قم افزود: بر اساس تبصره 18 قانون 
دانش  شرکت   4 از   1401 سال  در  بودجه 
میلیون   400 و  میلیارد   10 استان،  بنیان 
 4 و  است  شده  تسهیالتی  حمایت  تومان 
انتظار  در  نیز  دیگر  بنیان  دانش  شرکت 
دریافت تسهیالت، تا پایان شهریور ماه سال 

هستند. جاری 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
قم امروز یکم شهریور ماه به مناسبت هفته 
دولت، ضمن حضور در  پارک علم و فناوری 
بنیان  دانش  شرکت  پنج  از  بازدید  و  استان 
سال  بودجه  قانون  ویژه  های  حمایت  به 
1401 از شرکت های دانش بنیان در قالب 
و  کرد  اشاره   18 تبصره  الف  بند  تسهیالت 
افزود: بر اساس تبصره 18 قانون بودجه در 
سال 1401 از 4 شرکت دانش بنیان استان، 
حمایت  تومان  میلیون   400 و  میلیارد   10
دانش  شرکت   4 و  است  شده  تسهیالتی 
بنیان دیگر نیز در انتظار دریافت تسهیالت، 

ماه سال جاری هستند. پایان شهریور  تا 
بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  ستاد  عضو 
قم  تصریح کرد: مجموع حمایت های مالی 
در قالب تسهیالت تبصره 18 از طرح های 

دانش بنیان در دست اقدام نیز بیش از ده 
تومان است. میلیارد 

 4 به  شده  اعطا  تسهیالت  گفت:  وی 
تجهیزات  در حوزه های  بنیان  دانش  طرح 
پزشکی،  تجهیزات و ماشین االت صنعتی، 
فناوری نانو در صنعت و نرم افزاردانش بنیان 

است. بوده 
مسئول  عنوان  به  فراهانی  مهدی 
 18 تبصره  الف  بند  تسهیالت  دبیرخانه 
قانون بودجه در استان، به اهمیت حمایت 
مقام  منظر  از  بنیان  دانش  موسسات  از 
تبدیل  وافزود:  کرد  اشاره  رهبری  معظم 
ایجاد  و  سال  شعار  به  بنیان  دانش  گزاره 
قانون  در   18 تبصره  تسهیالت  ظرفیت 
و  کسب  و  مشاغل  به  توجه  اولویت  بودجه، 
باال  پیش  از  بیش  را  بنیان  دانش  کارهای 
و  همدلی  با  میرود  انتظار  که  است  برده 
همکاری پارک علم و فناوری، فعاالن دانش 
ها،  بانک  و  اجرایی  دستگاههای  بنیان، 
استانی  کمیته  به  دفاع  قابل  هایی  طرح 
جلسات  در  ها  طرح  تایید  با  و  شود  ارائه 
در  عامل،  بانک  های  کمیته  و  کارشناسی 
بیشتری  های  طرح  از  بتوانیم  آینده  سال 
در زمینه توسعه زیست بوم فن آوری استان، 

کنیم. حمایت 
اضافه  قم  در  اقتصاد  وزیر  نماینده 
مرکز  پژوهشگاهها،  دانشگاهها،  از  کرد: 
که  استان  فناوری  و  علم  پارک  وبویژه  رشد 
سازی  تجاری  و  توسعه  در  نقشی  میتوانند 
فناوری داشته باشند انتظار میرود در زمینه 
در  فناوری  نوآوران  راهنمایی  و  سنجی  نیاز 
تبصره  تسهیالت  دریافت  و  نیازها  خصوص 
آینده  در  تا  باشند  داشته  18  همت جدی 
این  درخشش  شاهد  دور،  چندان  نه  ای 
تجارت  و  صادرات  زمینه  در  ها  شرکت 

باشیم. جهانی 
استانها  همه  در  عامل  بانک  افزود:  وی 
ارائه تسهیالت حمایتی به طرح های  برای 
به  که  است  تجارت  بانک  بنیان،  دانش 
صورت گلوبال در تهران، طرح های استانی 
بودن،  شریط  واجد  صورت  در  و  بررسی  را 

کند. می  تایید  را  تسهیالت  اخذ 
نیمه  های  طرح  کرد:  تصریح  فراهانی  
بخش  در  ای  توسعه  های  طرح  و  تمام 
دریافت  شانس  بیشترین  ثابت،  سرمایه 
تسهیالت  متقاضیات  و  دارند  را  تسهیالت 
بعدی  مرحله  در  گردش  در  سرمایه  برای 

هستند. وام  دریافت  برای  اولویت 

از  حمایت  گفت:  پایان  در  فراهانی   
آوری  فن  عرصه  فعاالن  و  اقتصادی  فعاالن 
همیشه برای کشور، ایجاد مزیت کرده است 
و چنان که در استان شاهد هستیم در سال 
بنیان در قم  از 25 شرکت دانش  95 کمتر 
فعال بوده اند و اکنون بیش از یکصد شرکت 

موضوع   این  که  هستند  فعالیت  حال  در 
وظیفه سنگین دستگاههای اجرایی مرتبط 
را در حمایت و توسعه همه جانبه از شرکت 
میدهد. نشان  بنیان  دانش  موسسات  و  ها 

برنامه  اجرای  نامه  شیوه  اساس  بر 
موضوع  اشتغال  و  تولید  از  حمایت 
تبصره  الف  بند   9 تا   1 جزء  دستورالعمل 
18 قانون بودجه، به شرکت ها و موسساتی 
و  اختراع  کاربرد  و  گسترش  زمینه   در  که 
تحقیق  نتایج  سازی  تجاری  و  نوآوری 

و  کاال  تولید  و  طراحی  شامل  توسعه  و 
با  و  برتر  های  فناوری  حوزه  در  خدمات 
بنیان  دانش  باشند،  داشته  فعالیت  ارزش 

► میشود.   اطالق 

◄    مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی 
قرارداد  طرف  مراکز  به  مراجعه  گفت:  قم 
در  استان  این  اجتماعی  تامین  بیمه  با 
با  مقایسه  در  امسال  نخست  ماه  سه 
افزایش  درصد   25 پارسال،  مشابه  مدت 

می دiد. نشان 
تعداد  افزود:  محصل  مهدی  سید 
سه  در  ملکی  درمانی  مراکز  به  مراجعه 
 410 و  هزار   304 امسال  نخست  ماه 
242 هزار  مورد و در مدت مشابه پارسال 

است. بوده  مورد   928 و 
به  مراجعه  تعداد  کرد:  اضافه  وی 
ماه  سه  در  نیز  قرارداد  طرف  پزشکان 
مدت  در  و  بار   202 و  هزار   240 امسال 
بوده  بار   79 و  هزار   203 پارسال  مشابه 

یافته است. افزایش  درصد   18 که 
جراحی  اعمال  داد:  ادامه  وی 
سرپایی  مراجعات  بستری،  سرپایی، 
و   22  ،48  ،12 ترتیب  به  نیز  بستری  و 
می دهد. نشان  افزایش  درصد  هفت 

شیوع  ابتدای  در  گفت:  محصل 
با  استان  ملکی  مراکز  کرونا،  بیماری 
با  اما  بود،  روبه رو  کاهش شدید مراجعات 
بیماری،  این  از  سال   2 از  بیش  گذشت 

است. شده  بیشتر  مراجعات  روند 
در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
در  زایمان   280 امسال  نخست  ماه  سه 
انجام  قم  اجتماعی  تامین  بیمارستان 
شد که از این تعداد 113 مورد سزارین و 

بود. طبیعی  مورد   167

و  سزارین  زایمان،  تعداد  افزود:  وی 
پارسال  با مدت مشابه  طبیعی در مقایسه 
کاهش  درصد   22 و   23  ،23 ترتیب،  به 

می دهد. نشان 
تامین  مدیریت  ملکی  مجموعه  چهار 
 110 و  متخصص   50 با  اجتماعی 
فعال  قم  استان  در  عمومی  پزشک 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  است؛ 
قرارداد  طرف  درمانی  مرکز   800 با  قم 

► است.  

قم  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل  نشست      ◄
تأمین  خصوص  در  چین  نورینکو  شرکت  قائم مقام  با 

شد. برگزار  قم  مترو  پروژه  مالی  منابع 
جلسه  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
برای  سرمایه گذاری  همکاری  زمینه های  بررسی 

شد. برگزار  قم  منوریل  و  مترو  مهم  پروژه های 
مدیرعامل  درویشی  حضور  با  که  جلسه  این  در 
قائم مقام  وان”   ” شد،  برگزار  قم  شهری  قطار  سازمان 
شرکت نورینکو چین اظهار کرد: شرکت نورینکو چین 
عمرانی  طرح های  اجرای  در  که  سوابقی  به  توجه  با 
شناخت  همچنین  و  داشته  ایران  اسالمی  جمهوری 

آمادگی  قم،  منوریل  و  مترو  پروژه های  از  کامل 
منابع  تأمین  خصوصًا  مختلف  زمینه های  در  همکاری 

دارد. را  بلندمدت  مالی 
مهندسی  شرکت   250 از  یکی  نورینکو  شرکت 
حمل ونقل  که  می آید  شمار  به  جهان  پیمانکاری 
صنعت،  برق،  انتقال  خطوط  نیروگاه،  احداث  ریلی، 
تأمین تجهیزات، معدن و نفت و گاز، آبیاری کشاورزی 
آسیا،  بین المللی در  این شرکت  فعالیت  از زمینه های 

است. عنوان  اروپا  و  آفریقا 
 1996 به سال  ایران  با  نورینکو  نخستین همکاری 

► میالدی و اجرای متروی تهران باز می گردد. 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان:

● ۴ شرکت دانش بنیان استان قم، امسال بیش از ۱0 میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند   ●

مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی:

● مراجعه به مراکز طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی قم 2۵ درصد افزایش یافت   ●

● مشارکت چینی ها در تامین منابع مالی مترو قم   ●

مدیرکل نوسازی مدارس خبرداد؛

● افتتاح چهار طرح احداثی در هفته دولت    ● تالش شورای شهر قم برای حفظ 
باغات شهر

در  باغ صادقی  تملک  به  اشاره  با  قم  سخنگوی شورای اسالمی شهر 
باقی مانده  باغات  اندک  حفظ  گفت:  شهرداری،  دو  منطقه  محدوده 
کاربری سبز  ارتقای  و  بوستان های شهری  به  آن  تبدیل  و  سطح شهر 
آن ها از اهداف شورای شهر دریکی از مناطق کم برخوردار قم است.
اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  برگزاری  حاشیه  در  امراللهی  روح الله 
شورای  برنامه  به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم  شهر 
سازمان  داشت:  اظهار  مدارس،  سرویس  ساماندهی  برای  قم  شهر 
تاکسیرانی قم برای ساماندهی و استفاده از افراد دارای صالحیت در 

است. برنامه ریزی  حال  در  مدارس  سرویس 
کرونا  همه گیر  بیماری  شیوع  با  گذشته  سال  دو  طی  داد:  ادامه  وی 
شاهد اختالل و رکود در مساله سرویس مدارس بودیم، اما از ابتدای 
حضوری  و  بیماری  نسبی  کنترل  خاطر  به  جدید  تحصیلی  سال 
از  یکی  به عنوان  بخش  این  تا  است  الزم  مدارس،  آموزش های  شدن 

شود. تقویت  تاکسیرانی  سازمان  رسالت های 
باغ  تملک  به  اشاره  با  همچنین  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
اندک  حفظ  کرد:  تصریح  شهرداری،  دو  منطقه  محدوده  در  صادقی 
و  شهری  بوستان های  به  آن  تبدیل  و  شهر  سطح  باقی مانده  باغات 
مناطق  از  دریکی  شهر  شورای  اهداف  از  آن ها  سبز  کاربری  ارتقای 

است. قم  برخوردار  کم 

احداث بوستان بانوان منطقه 2 قم در سال جاری
اختصاص 22 میلیارد تومان 

جهت تملک و احداث

قم  شهر  شورای  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
منطقه  محدوده  در  صادقی  باغ  کامل  تملک  از  پس  می کند  تالش 
کند. منطقه  بانوان  بوستان  نخستین  به  تبدیل  را  آن  شهرداری،  دو 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  حاشیه  در  نیازمند  نرجس 
به اهمیت توسعه بوستان های  با اشاره  با خبرنگار شهرنیوز،  گفت وگو 
مناطق  از  قم  دو  منطقه  داشت:  اظهار  قم  شهر  در  بانوان  تخصصی 
باغ  تملک  با  زودتر  هرچه  می رود  امید  و  است  بانوان  بوستان  فاقد 
صادقی در این محدوده شاهد آغاز عملیات اجرایی جهت تبدیل آن 

باشیم. بانوان  ویژه  بوستان  به 
مترمربع  هفتصد  و  هزار   8 حدود  باغ  این  مساحت  اینکه  بیان  با  وی 
است، یادآور شد: شورای شهر قم در بودجه سال جاری برای تبدیل 

است. گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد   22 بانوان  بوستان  به  آن 
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم همچنین با انتقاد از متراژ 
اگر  کرد:  تصریح  قم،  موضوعی  بوستان های  اغلب  کم  مساحت  و 
نباشد  نیاز  مورد  میزان  به  بانوان  بوستان  زیرساخت های  و  مساحت 
ایجاد  در  موضوعی  بوستان های  این  احداث  اهداف  تحقق  امکان 

می شود. دشوار  بانوان  ورزش  و  تحرک  نشاط،  فضای 
وی با اشاره به اخذ مجوز ردیف اعتباری با موضوع ادامه تملک بلوار 
پروژه  کرد:  تصریح  در جلسه رسمی شورای شهر،  اسالمی  جمهوری 
بلوار جمهوری بسیار طوالنی شده و مشکالت زیادی برای شهروندان 

حاشیه بلوار جمهوری و نیروگاه به وجود آورده است.
پیش  شدن  فرسایشی  سمت  به  پروژه  این  اینکه  بیان  با  نیازمند 
جهت  نیاز  مورد  اعتبار  تومان  میلیارد   45 داشت:  اظهار  می رود، 
و  تأمین  سریع تر  چه  هر  باید  محور  این  باقی مانده  پالک های  تملک 

گردد. هزینه  پالک ها  تملک  برای 

خبـر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  1/1401ج/43  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  قم 
فروش  بر  مبنی  احمدی  محبوب  خوانده  قرائی  ابوالقاسم  خواهان  گردیده 
ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2 بخش  اصلی   2272/21/49 ثبتی  پالک 
به  پرونده  خصوص  در  کارشناس  عنوان  به  اینجانب  است.  کرده  ارزیابی 
 0100043 شعبه  بایگانی  شماره  به  و   140002920001579088 شماره 
ثبتی  پالک  به  شده  معرفی  ملک  ارزیابی  به  مربوط  احمدی   – قرائی  موضوع 
امام  خیابان  در  واقع  قم  دو  بخش  از  اصلی   2272 از  فرعی   21 از  فرعی   49
و   18 پالک   19 شماره  کوچه  ازادی  متری   14 مدرس  متری   45 خمینی 
و  قرائی  ابوالقاسم  اقای  مالکین  حضور  با   37189  –  77161 و   3 پستی  کد 
دارای  مذکور  ملک  امد.  عمل  به  بازدید  ملک  این  از  احمدی  محبوب  خانم 
 5 میزان  به  قرائی  ابوالقاسم  اقای  مالکیت  به  ای  دفترچه  مالکیت  سند 
مشاع  دانگ   1 میزان  به  احمدی  محبوب  خانم  و  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
شارع  به  متر   8/50 طول  به   : شماال  ان  مشخصات  و  حدود  و  ششدانگ  از 
جنوبا:  فرعی   48 قطعه  به  اشتراکی  پی  متر   16 طول  به   : شرقا   ، متری   8
متر   16 طول  به  غربا  و  قطعه   53 قطعه  به  اشتراکی  پی  متر   8/50 طول  به 
ساز  شمالی  صورت  به  ساختمان  باشد.  می  فرعی   50 قطعه  به  اشتراکی  پی 
بنا  گرانیت  سنگ  نمای  با  و  اول  و  همکف   ، زیرزمین  شامل  طبقه   3 در  و 
به   3/10/014150 شماره  به  خالف  عدم  گواهی  دارای  و  است  گردیده 
ساختمان  عرصه  باشد.  می  قم  سه  منطقه  شهرداری  از  تاریخ98/12/10 

شده  تبدیل  قسمت  دو  به  زیرزمین  که  باشد  می  مترمربع   136 سند  طبق 
ان  بدنه  باشد  می  خواب  اتاق  و  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه   ، سالن  دارای  و 
اتاق  با  سالن  دارای  نیز  اول  و  همکف  طبقات  و  سنگ  ان  کف  و  سرامیک 
گازی  بخاری  گرمایشی  باشد. سیستم  کابینت می  با  اوپن  اشپزخانه  و  خواب 
 ، باشد  می  گاز  برق   ، اب  انشعابات  دارای  و  کولر  ان  سرمایشی  سیستم  و 
بررسی  و  بازدید  به  عنایت  با  فلذا  باشد.  می  کاری  موزاییک  نیز  بام  پوشش 
باشد: محل  به شرح ذیل می  روز ساختمان مذکور  ارزش  امده  به عمل  های 
کل  ارزش  )ریال(  مترمربع  هر  ارزش  )مترمربع(  مساحت   – ارزیابی  مورد 
2- اعیانی   12/240/000/000  – 90/000/000  – 136 1- عرصه  )ریال( 
اعیانی   -3   2/887/500/000  –  25/000/000  –  115/50 زیرزمین 
همکف 76/50 – 28/000/000 – 2/142/000/000 4- اعیانی اول 71 – 
5- انشعابات اب ، برق و گاز و حیاط   2/130/000/000  – 30/000/000
و  سیصد  و  میلیارد  یک  و  بیست   : کل  جمع   950/000/000  ... و  سازی 
20/349/500/000همچنین براساس  چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال 
و  مشاعی  الذکر  فوق  ملک   ، مدنی  احکام  اجرای  قانون   138 ماده  مفاد 
 5 به میزان  ابوالقاسم قرائی  اقای  به مالکیت  دارای سند مالکیت دفترچه ای 
از  دانگ مشاع   1 میزان  به  احمدی  و خانم محبوب  از ششدانگ  دانگ مشاع 
 14 مدرس  متری   45 خمینی  امام  خیابان  قم  ملک  وقوع  محل   ، ششدانگ 
 37189-77161 و   3 پستی  کد  و   18 پالک   19 شماره  کوچه  ازادی  متری 
و  همکف  طبقه   ، قرائی  ابوالقاسم  اقای  تصرف  در  زیرزمین  از  قسمت  یک  و 

قسمت دیگر زیرزمین در تصرف خانم محبوب احمدی و طبقه اول در تصرف 
اول  و  ، همکف  زیرزمین  باشد. طبقات  قرائی می  اقای جعفر   ، مالکین  فرزند 
فوق  موارد  گردید  مقرر  باشند.  می  برداری  بهره  حال  در  مسکونی  صورت  به 
 ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت   1401/6/29 تاریخ  در  الذکر 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  جلسه مزایده شرکت 
)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 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی  تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
از  به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی  هزینه مزایده 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه 

. ئید نما
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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گفت:  خبرآنالین  به  صنفی  فعال  یک      ◄
سرعت  به  معلم ها  درخصوص  مالی  »خبرهای 
تعهد  اجرای  از  پیش  دولت  حتی  می شود،  رسانه ای 
کنید  باور  ولی  می کند،  منتشر  را  خبرها  این  مالی 
نمی شوند.« اجرا  وعده ها  این  درصد   90 از  بیش 

می شود،  تمام  دارد  که  صبری  گودرزی:  مظاهر 
قانون معلم ها  برای اجرا شدن یک  انتظاری ده ساله 
قانون  می رسید  به نظر  گرچه  است،  کرده  خسته  را 
که  نیست  معلمی  اما  رسیده  آخر  پیچ  به  رتبه بندی 
شنیده  که  نقیضی  و  ضد  اطالعات  نباشد،  نگران 
می کند،  پهن  بیشتر  را  نگرانی  این  دامن  می شود 
تصور  تا  گرفته  پرداختی  حقوق  و  حق  شدن  کم  از 
بارگذاری  ایده ی  با  دولت  توسط  کردن  تلف  وقت 
البته  و  رتبه بندی،  سامانه  در  شغلی  مدارک  کردن 
بلکه  نمی شوند  محقق  تنها  نه  که  مالی  وعده های 
قرار  مردم  مقابل  در  شده  سبب  معتقدند  معلم ها 

. ند بگیر
اجرای  در  تاخیر  ماه  یازده  به ازای  است  قرار  حاال 
تومان  میلیون   11 مبلغ   )1400 مهر  )از  قانون 
واریزی  این  اگرچه  شود،  واریز  معلم  هر  حسلب  به 
مبلغ  این  کتاب  و  حساب  اما  است  علی الحساب 
الی   6 حقوق  افزایش  از  خبری  دیگر  می دهد  نشان 
صنفی  فعال  یک  نیست،  معلم   هر  برای  میلیونی   8
درخصوص  مالی  »خبرهای  می گوید:  خبرآنالین  به 
دولت  حتی  می شود،  رسانه ای  سرعت  به  معلم ها 
منتشر  را  خبرها  این  مالی  تعهد  اجرای  از  پیش 
این  درصد   90 از  بیش  کنید  باور  ولی  می کند، 

نمی شوند.« اجرا  وعده ها 
قانون  درباره  وعده ها  نشدن  اجرا  از  نگرانی 
این  فعاالن  از  بخشی  شد  سبب  معلم ها  رتبه بندی 
آن  در  که  بیانه ای  کنند،  منتشر  بیانیه ای  صنف 
که  است  حقی  تمام  میلیونی   11 واریزی  نه  معتقدند 
طوالنی  پروسه  نه  و  دارند  پرورش  و  آموزش  گردن  به 
نهایی  از  مثبتی  نشانه های  شغلی  مدارک  بارگذاری 
نیک نژاد،  محمدرضا  دارد.  قانون  این  اجرای  شدن 
بررسی  طوالنی  روند  به  اشاره  با  صنفی  فعال  و  معلم 
روشی  را  آن  رتبه بندی  سامانه  در  معلم ها  مدارک 

می داند. دولت  توسط  وقت  کردن  تلف  برای 
متن گفت وگو در ادامه آمده است.

قانون  می رسد  به نظر  سال ها  از  بعد  باالخره 
به  اجرایی  بوی  و  رنگ  دارد  معلم ها  رتبه بندی 
کار  شروع  برای  می خواهد  دولت  می گیرد،  خود 
کند،  واریز  معلم  هر  حساب  به  میلیون   ۱۱ مبلغ 

دارید؟ رضایت  قانون  اجرای  روند  از 
شد،  معلم ها  بندی  رتبه  طرح  از  صحبت  وقتی 
به  میلیون   16 الی   6 بین  کردند  عنوان  مجلس  در 
قوس  و  کش  در  شد،  خواهد  اضافه  معلم ها  حقوق 
افزایش  مبلغ  این  مجلس  و  دولت  معلم ها،  میان 
همه  بین  اگر  یعنی  رسید،  میلیون   5 تا   2 به  حقوق 
 3.5 حدود  کنیم،  محاسبه  را  میانگین  معلم ها 
از  شود.  اضافه  معلم ها  حقوق  به  است  قرار  میلیون 
این رتبه بندی   1400 از مهر  باید  طرفی طبق قانون 
بابت  کرد  اعالم  وزیر  داشت،  تاخیر  اما  می شد  اجرا 
تومان  میلیون   1.5 مبلغ  ماه  هر  ماهه،   11 تاخیر 

آمدهای  و  رفت  در  اما  می شود،  واریز  معلم ها  برای 
اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  باالخره  دولت 
کرد ماهی یک میلیون، یعنی 11 میلیون تومان برای 
تاخیر ایجاد شده در اجرای قانون به حساب معلم ها 

می شود. واریز 
ندارید؟ رضایت  شما 

افزایش حقوق ها  از حداقل  این مبلغ  خیر، چراکه 
ماهی  میانگین  به طور  معلم ها  بود  قرار  است،  کمتر 
حاال  اما  باشند  داشته  حقوق  افزایش  میلیون   3.5
شده یک میلیون، درحالی که فقط قرار بود به حقوق 
به نظر  شود،  اضافه  میلیون   2 حداقل  نومعلم ها 
فشار  از  نگرانی  خاطر  به  هم  مبلغ  این  واریز  می آید 
یا ممکن است  باشد  معلم ها در شروع سال تحصیلی 

باشد. داشته  وجود  امنیتی  نگاه  آن  پشت 

کردند  منتشر  اخیرًا  که  بیانیه ای  در  معلم ها 
چرا  گفتند،  خودشان  مقابل  مردم  گرفتن  قرار  از 

گرفته اید؟ قرار  مقابل  در  می کنید  فکر 
سرعت  به  معلم ها  درباره  مالی  خبرهای  ببینید، 
تعهد  اجرای  از  پیش  دولت  حتی  می شود،  رسانه ای 
کنید  باور  ولی  می کند،  منتشر  را  خبرها  این  مالی 
بیش از 90 درصد این وعده ها اجرا نمی شود، رئیس 
 16 الی   6 بین  گفت  مجلس  آموزش  کمیسیون 
صورتی  در  می شود،  اضافه  معلم ها  حقوق  به  میلیون 
علی الحساب  واریز  امروز  حاال  نشد،  این گونه  که 
در  خبر  این  اعالم  و  معلم ها  حساب  به  میلیون   11
معلم ها  مقابل  نوعی  به  مردم  شده  سبب  رسانه ها 
طلب  مبلغ  این  از  بیش  درحالی که  بگیرند،  قرار 

است. وزارتخانه  از  معلم ها 
گرفته اید؟ بازخوردی 

بله در جایی بودم که فردی به طعنه می گفت قرار 
است در ماه 11 میلیون به حقوق تان اضافه شود، به 
خودمان  حق  از  میلیون   11 واریز  اعالم  نحوه  نظرم 
عصبانی  را  معلم ها  که  بود  طوری  معلم ها  حساب  به 
فشارهای  تحت  االن  ایران  مردم  همه  چراکه  کرد، 
برای  می شود  اعالم  وقتی  هستند  اقتصادی  شدید 
جامعه  در  می شود  واریز  تومان  میلیون   11 معلم  هر 
است  قرار  می زنند  فریاد  می کند،  ایجاد  حساسیت 
این که  بدون  کنند،  واریز  میلیون   11 معلم ها  برای 
ساله   13 طلب  از  بخشی  پول  این  بدهند  توضیح 
خارج  کسی  اگر  نداده اند،  آن ها  به  که  است  معلم ها 
ممکن  خبر  این  شنیدن  با  باشد  معلم ها  فضای  از 

اقدام  این  شود،  برافروخته  معلم ها  دست  از  است 
این  است،  معلم ها  مقابل  جامعه  کل  دادن  قرار 
را  جامعه  طرف  یک  از  که  کرده  ایجاد  جوی  اقدام 
معلم ها  طرفی  از  و  می کند  بدبین  معلمان  به  نسبت 

عصبانی. را 
مدارک  شده  خواسته  معلم ها  از  می دانیم  ما 
بعد  تا  کنند  بارگذاری  سامانه  یک  در  را  خود 
نظر  به  اما  شود،  داده  رتبه  آن ها  به  بررسی  از 
دارند  اعتراض  هم  اقدام  این  به  معلم ها  می رسد 

چیست؟ دلیل اش 
دلیل اش واضح است، ما یک خالصه پرونده به نام 
مدارک  این  همه  داریم،  کارگزینی  حکم  و   502 فرم 
این  بدون  معلمی  هیچ  اصاًل  دارد،  وجود  جزئیات  با 

مدرک ها ارتقاء پیدا نمی کند. تمام ساعت های ضمن 
خدمت معلم ها در اختیارشان وجود دارد و ثبت شده 
نیازی  و  دارد  وجود  ما  شغلی  اطالعات  تمام  است، 
را  مدرک ها  این  تمام  مجدد  خودش  معلم  هر  نیست 
بارگذاری کند، شما فرض کنید اگر ما 800 هزار نفر 
بارگذاری  مدرک   20 هرکدام  و  باشیم  داشته  معلم 
بارگذاری  مدرک  میلیون   16 حدود  چیزی  کنند 
را  مدارک  این  می خواهد  چه کسی  است،  شده 
این که  کرده،  ایجاد  شبهه  یک  اقدام  همین  بخواند، 
قانون  این  نمی خواهند  که  هستند  کسانی  ظاهرًا 
هستند  معلم ها  فشار  نگران  چون  اما  کنند،  اجرا  را 
سرگرم  ادارات،  و  ستادها  معلم ها،  تمام  خواستند 

شوند. مجازی  بازی های  کاغذ  و  مدرک  بارگذاری 
ده  قانونی  سرنوشت  کرد  پیش بینی  می شود 

ساله که به این نقطه رسیده در ماه های آینده چه 
می شود؟

احتمال  آخر  دست  مدارک  بارگذاری  روند  این  با 
تمام  مدرک  نکرده ایم  فرصت  هنوز  ما  بگویند  دارد 
که  دارد  وجود  شبهه  این  کنیم.  چک  را  معلم ها 
سه  الی  یک  رتبه های  در  را  معلم ها  می خواهند 
رتبه ی  انتظار  که  معلم هایی  تا  کنند  رتبه بندی 
شکایت  و  اعتراض  پروسه  یک  وارد  دارند  بیشتر 
بخواهند  تا  است،  زمان بر  بسیار  که  پروسه ای  شوند، 
زمان  اصطالحًا  کنند  بررسی  را  شکایت ها  و  مدرک ها 
بازی های  کاغذ  با  دولت  می آید  به نظر  می خرند، 
افزایش حقوق ها  تا  مجازی دنبال وقت خریدن است 
► بیفتد.    تاخیر  به  رتبه بندی  قانون  اساس  بر 

اینکه  بیان  با  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس      ◄
که  گفت  نداریم  اسیدپاشی  پرونده های  از  آماری 
سازمان  این  در  »سوختگی«  عنوان  به  پرونده ها  این 

می شوند. مطرح 
رفع  درباره  مسجدی  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
ها  رسانه  از  گفت:  قانونی  پزشکی  در  دادرسی  اطاله 
بخشی  گاهی  آ افزایش  جهت  در  که  خواهشمندیم 
با  که  ناآشنایی  جهت  به  مردم  کنند.  کمک  عمومی 
های  قضاوت  بعضا  دارند  قانونی  پزشکی  خدمات 
ناصحیحی را دارند. اگر از معاینات مجدد در سازمان 
می کنند  فکر  و  هستند  گالیه مند  قانونی  پزشکی 
که  بدانند  کنند  اذیت  را  آنها  خواهند  می  ما  پزشکان 
از لحاظ حقوقی و قضایی در تصادف یا ضرب و جرح 
آن  قانونی  زمان  و  انجام  الزم  های  بررسی  باید   ... و 
طی شود. فرضا معاینات ما در یک تصادف ساده که 
ندارد،  دیگری  و عالئم  دارد  پارگی  یا  کبودی  مصدوم 
پرونده ای  مثال  عنوان  به  کشد.  می  طول  دقیقه   20
پزشکی  به  ربطی  و  است  قانونی  پزشکی  در  18 سال 
قانونی ندارد زیرا این پرونده در دستگاه قضایی است 
می  مجدد  کمیسیون  دستور  قاضی  که  زمانی  هر  و 

شود. می  تشکیل  کمیسیون  دهد، 
آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم

بی  ضمن  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
مرد  یک  اسیدپاشی  شده  منتشر  فیلم  از  اطالعی 
روی همسایه جوانش در تبریز و آمار مربوط به پرونده 
قصاص  پرونده ها  این  در  آیا  اینکه  و  اسیدپاشی  های 
وظایف  جزو  عضو  قصاص  گفت:  دارد؟  وجود  عضو 
از  نداریم .  حضور  آن  در  ما  و  نیست  ما  سازمانی 
زمینه  این  در  آماری  و  ندارم  اطالع  تبریز  اسیدپاشی 
نمی  ثبت  اسید  عنوان  تحت  ها  پرونده  این  نداریم. 
شود و براساس اعترافی است که از متهم می گیرند و 

هستیم. پرونده  از  بخشی  ما 
جسم  عنوان  به  اسیدپاشی،  پرونده های 

شوند می  ارجاع  سوزاننده 
آزمایشگاهی  و  پزشکی  معاون  پاشا  قادی  مسعود 
سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
صورت  چه  به  اسیدپاشی  به  مربوط  پرونده های  که 
گفت:  می شود؟  ثبت  قانونی  پزشکی  سازمان  در 
پزشکی  سازمان  در  اسیدپاشی  به  مربوط  پرونده های 
گونه  این  و  شود  نمی  مطرح  اسید  عنوان  به  قانونی 
می  مطرح  سازمان  در  سوختگی  عنوان  به  پرونده ها 
شوند و ما جسم سوزاننده را می نویسیم که در پرونده 

سال  در  مثال  باشید؛  آن  پیگیر  توانید  می  قضایی 
قضایی  دستگاه  از  را  آمار  داشتیم.  مورد   15 گذشته 

. ید بگیر
قاضی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پاشا  قادی 
قصاص  که  پرسد  می  قانونی  پزشکی  سازمان  از 
پرونده  که  زمانی  بله،  یا خیر؟ گفت:  امکانپذیر است 
و  شود  می  ارجاع  پزشکی  سازمان  به  اسیدپاشی 
را  سوزاننده  جسم  نام  کنیم،  می  معاینه  را  مصدوم 

دهیم  تشخیص  است  ممکن  حتی  کنیم؛  می  درج 
بگوییم  که  ندارد  آماری  سازمان  ولی  است  اسید  که 
نحوه  یا  ضایعه  حدوث  نحوه  است .  اسیدپاشی 
حدوثی که در آسیب ها وجود دارد با تحقیقاتی است 
در  فردی  مثاًل  دهد.  می  انجام  قضایی  مرجع  که 
ترکد  می  باتری  ناگهان  کند،  می  کار  سازی  باطری 
نداریم که  ما خبر  پاشد.  بر روی صورتش می  اسید  و 
نکته  لذا  است؛  بوده  حادثه  یا  شده  پاشیده  اسید 
می  قانونی  پزشکی  سازمان  از  قضایی  مرجع  که  ای 
است  ممکن  حتی  که  است  قصاص  بحث  در  پرسد 
قانون  در  باید  قصاص  بحث  در  باشد.  اسیدپاشی 
آیا  ببینیم  و  کنیم  نگاه  را  شرایط  آن  اسالمی  مجازات 
و تساوی  برابری  باید  این شرایط  امکان دارد.  شرایط 
باشد و اینکه عضو سالم است یا ناسالم؟ این موارد را 
باید دید و اعالم کرد. مثال بر روی صورت فردی اسید 
کند؛  می  وارد  را  آسیبی  مسلما  شود،  می  پاشیده 
آسیب  قصاص  در  اندازه  همان  به  بخواهیم  اگر  حال 

است. سخت  بسیار  بزنیم؛ 
اسیدپاشی  قصاص  آیا  اینکه  درباره  پاشا  قادی 
باید  ندارم.  اطالع  آن  از  گفت:  داشته اید؟  تاکنون 
فردی  است  ممکن  زمانی  بپرسید.  قضایی  مرجع  از 
خواهد  می  که  کند  مطرح  ها  پرونده  گونه  این  در 
از  را  کمتری  قصاص  شده،  وارد  او  به  که  آسیبی  از 
این  تنها در اسیدپاشی هم  طرف مقابل بگیرد. حتی 
راحت  که  در قطع عضو  است  ممکن  و  نیست  مسایل 
باشند.  داشته  ای  خواسته  گونه  این  افراد  هست  تر 
شود  ایجاد  جراحتی  نزاعی  یک  در  است  ممکن  مثال 
شود  بریده  خاصی  شکل  به  مصدوم  فرد  گوش  الله  و 
به همان شکل  باید  انجام شود  اگر بخواهد قصاص  و 
و همان اندازه در عضو سالم این کار انجام شود. یک 
به همان  نمی خواهم  ادعا می کند  زمانی هم شخص 

که  است  این  درخواستم  و  شود  انجام  قصاص  اندازه 
التفاوت  مابه  تا  شود  انجام  قصاص  کمتری  سطح  با 
به صورت کلی  بنده  البته مطالب  را دریافت کنم.  آن 
است. اینکه قصاص انجام شده یا خیر و این موضوع 
بیشتر قصاص  یا  با سطح کمتر  بخواهد  اگر کسی  که 
از مرجع قضایی  را  یا خیر؟  انجام شود؛ شدنی است 
بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در رابطه 
طبق  عضو،  به  آسیب  یا  عضو  قطع  یا  اسیدپاشی  با 

است. اسالمی  مجازات  قانون  قانونی  ماده 
در  نیز  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس  مسجدی 
گفت:  اسیدپاشی  قصاص  موضوع  به  نسبت  ادامه 
است  ممکن  شاکی  فرد  و  است  مهم  تساوی  اصل 
خواهم  می  ولی  سوخته  پوستم  الیه  هفت  که  بگوید 
کاری کنید که پنج الیه پوست در قصاص بسوزد؛ لذا 
مهم  بسیار  کنید  مدیریت  بخواهید  را  اتفاق  موضوع 
از وظایف  است مانند بحث عدم تحمل کیفر که یکی 
می  نگاه  را  علمی  جنبه های  و  ماست  سازمان  جدی 
کنیم. اینکه انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی 
ما  به  ارتباطی  چیست،  پوستش  رنگ  یا  نژاد  یا  است 

دهیم. می  تشخیص  را  او  هویت  ما  و  ندارد 
بند  طبق  گفت:  دادپزشک  طرح  درباره  مسجدی 
"سازمان   ، توسعه  ششم  برنامه  قانون   113 ماده  ج 
پزشکی  خدمات  است  مجاز  کشور  قانونی  پزشکی 
غیردولتی،  و  دولتی  دستگاههای  نیاز  مورد  قانونی 
درمانی،  و  تشخیصی  مراکز  عمومی،  نهادهای 
بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده )1( 
مصوب  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  تشکیل  قانون 
بند)1(  موضوع  موارد  استثنای  به   1372/  4/  27
به  کامل  نظارت  اعمال  با  را  مذکور  قانون   )1( ماده 
این منظور تعیین خواهند  به  گروه پزشکی معتمد که 

► کند."    واگذار  دادپزشک  عنوان  تحت  شد، 

رییس پزشکی قانونی: 

● آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم   ●
این پرونده ها به عنوان »سوختگی« ثبت می شوند!

مسئول قرارگاه مردمی اربعین خبر داد:
میزبانی از 500 هزار زائر 

اربعین در قم

مسئول قرارگاه مردمی اربعین استان قم با اشاره به میزبانی از 152 
بینی می شود امسال  1398 گفت: پیش  اربعین در سال  زائران  هزار 
زائر  هزار   500 از  اربعین،  پیاده روی  از  استقبال  افزایش  به  توجه  با 

کنیم. میزبانی  قم  در  ایرانی  غیر  و  ایرانی 
اربعین  مردمی  قرارگاه  مسئول  کرم  قربانی  مهدی  فارس،  گزارش  به 
مقدس  مسجد  جلسات  سالن  در  که  خبری  نشست  در  قم  استان 
نیروهای  از  تعدادی   1395 از سال  کرد:  اظهار  برگزار شد،  جمکران 
گذر  قم  استان  از  که  اربعین  زائران  از  تا  افتادند  فکر  این  به  بسیجی 

دهند. ارائه  را  خدماتی  و  کنند  میزبانی  می کنند 
وی افزود: در سال 1395 از 67 هزار زائر طی 17 روز در قم میزبانی 
افزایش پیدا کرد، در سال  72 هزار نفر  آمار به  این   96 شد، در سال 
زائر   720 و  هزار   152 از   1398 سال  در  و  نفر  هزار   122 از   1397
ایرانی و غیر ایرانی در مصلی قدس قم میزبانی شد. در سال 1399 
برای  را  فرصت  این  نتوانستیم  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به   1400 و 
از 500 هزار  زائرین فراهم کنیم و پیش بینی ما این است که امسال  

کنیم. میزبانی  قم  در  زائر 
خود  توان  تمام  امسال  کرد:  عنوان  اربعین  مردمی  قرارگاه  مسئول 
بهترین  به  شب  یک  می شوند  رد  قم  از  که  زائرانی  از  تا  گذاشته ایم  را 
مجموعه  این  در  کادر  نیروی  نفر   114 کنیم،  میزبانی  ممکن  شکل 
تعیین  از هفته ها پیش شرح وظایف  آنها  برای  و  سازماندهی شده اند 
شده است، بیش از 4 هزار و 500 خادم امسال در کنار هم به زائران 

کرد. خواهند  خدمت رسانی  )ع(  حسین  امام 
ماه  سی ام  تا  پنجم  تاریخ  از  زائران  از  میزبانی  کرد:  بیان  کرم  قربانی 
صفر دنبال خواهد شد و با هماهنگی های انجام شده مسجد مقدس 
و  شهر  سطح  مساجد  عسکری)ع(،  حسن  امام  شبستان  جمکران، 
مدارس محل اسکان زائرین خواهند بود و مصلی قدس نیز به عنوان 
حال  در  اکنون  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  نیاز  صورت  در  پشتیبان 
توافق با نیروهای امنیتی هستیم تا در بعضی از نقاط شهر از ظرفیت 

کنیم. استفاده  زائران  اسکان  برای  خانه ها 
وی ادامه داد: امسال در تالش هستیم تا مشارکت مردم را به حداکثر 
از  اطالعی  هیچ  مردم  از  عده ای  اخیر  سال  چند  این  در  و  برسانیم 
این  ما  اما هدف  نداشتند  قم  استان  در  اربعین  قرارگاه مردمی  وجود 
در  هم  آنها  تا  کنیم  معرفی  مردم  به  بیشتر  را  قرارگاه  این  که  است 

شوند. حاضر  میدان 
این  در  خارجی  زائران  کرد:  تصریح  اربعین  مردمی  قرارگاه  مسئول 
چند سال متوجه شده اند که در شهر کریمه اهل بیت )ع( یک قرارگاه 
به همین خاطر در  میزبانی می کند  امام حسین)ع(  زائران  از  مردمی 
زائران خارجی  رو شدیم.  به  رو  زائران  فراوان  استقبال  با   1398 سال 
به مدت 3 روز در هنگام رفت و 3روز هنگام برگشت می توانند خدمات 
 24 و  رفت  هنگام  در  ساعت   24 نیز  ایرانی  زائران  و  کنند  دریافت 
ساعت در هنگام برگشت می توانند از خدمات قرارگاه مردمی اربعین 

شوند. بهره مند  قم  استان 
قرارگاه  امسال  بسیار تشکر می کنم که  استاندار قم هم  از  وی گفت: 
ما را به رسمیت شناخت و حکمی را در این جهت صادر کرد همچنین 
ما  از  سال   5 این  در  که  دارم  ویژه  تشکر  نیز  همراه  همیشه  سپاه  از 

نگذاشته است. تنها  را  ما  و  حمایت کرده 
به  عالقه مند  که  محترمی  خیرین  کرد:  خاطرنشان  کرم  قربانی 
به  را  خود  نظر  مورد  مبالغ  می توانند  هستند  قرارگاه  در  مشارکت 
مردمی  قرارگاه  نام  به  که   5041721112434007 کارت  شماره 
 09903341120 شماره  با  یا  و  کنند  واریز  است  قم  استان  اربعین 
 3 کوچه  امین)ص(  محمد  بلوار  آدرس  به  یا  و  کنند  حاصل  تماس 

کنند. مراجعه  اربعین  مردمی  قرارگاه  دفتر   12 پالک   4 فرعی 

خبـر
اعتراض معلم ها به روند اجرایی شدن قانون رتبه بندی

● ۱۱ میلیون واریزی کمتر از حداقل حق یک معلم  است    ●
مردم را مقابل معلم ها قرار دادند

ارتباط با مدیرمسئول  
09۱2۷62۵9۸۷   
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عمرانی  امور  هماهنگی  معاون     ◄
قصد  اینکه  بر  تأکید  با  قم  استانداری 
نداریم، گفت:  را  مردم  در  ناامیدی  ایجاد 
نمی کرده،  کاری  کسی  که  است  سال  ده 
خانه های شان،  رفتند  ظهر  آمدند  صبح 
مسائل  ماه  شش  ظرف  می خواهیم  بعد 
و  مونوریل  و  فرودگاه  از  گذشته  سال   15

کنیم. حل  را   ...
ابراهیم  بیست،  شهر  گزارش  به 
قم  استاندار  خبری  نشست  در  معتمدی 
گرامیداشت  مناسبت  به  وی  معاونان  و 
کرامت  سالن  در  که  دولت  هفته 
به  واکنش  در  شد،  برگزار  قم  استانداری 
اینکه  بر  مبنی  رسانه  اصحاب  انتقادهای 
چرا در طول سال پاسخگوی سؤاالن آنان 
را  ما  استاندار  آقای  کرد:  اظهار  نیست، 
کنیم،  صحبت  مواضع  این  در  اینکه  از 
گرفتیم؟ تحویل  چی  ما  اما  کرده  محذور 

که  است  سال  ده  کرد:  تصریح  وی 
ظهر  آمدند  صبح  نگرفته،  صورت  کاری 
بوده  پولی  نه  خانه های شان،  رفتند 
عدد  یک  بوده،  ای  پروژه  اعتبار  نه 
مقدار  کنید،  سؤال  برنامه  سازمان  از 
گذشته  سال   10 طی  عمرانی  پروژه های 

میلیارد   62 سال  یک  است؟  بوده  چقدر 
میلیارد   620 کنید،   10 ضربدر  تومان، 
 1200 االن  تا  که  حالی  در  تومان! 
به  جمهوری  رئیس  سفر  از  تومان  میلیارد 

است. شده  پرداخت  پول  قم 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 

باید  را  اینها  همه  افزود:  قم  استانداری 
می خواهیم  بعد  و  ببینیم  همدیگر  کنار 
گذشته  سال   15 مسائل  ماه  شش  ظرف 
کنیم! حل  را   … و  مونوریل  و  فرودگاه  از 
در  ما  پای  یک  کرد:  تصریح  معتمدی 
برمی گردیم،  دوباره  نیامده  است،  تهران 
برای  هفته  هر  استاندار  آقای  خود 
سفر  تهران  به  سفر  مصوبات  پیگیری 
می رود. اتاق  آن  به  اتاق  این  از  و  کرده 
را  پاسخگویی  نمی خواهم  افزود:  وی 
برای  ُعده  و  ِعده  در  هم  ما  اما  نفی کنم 
 24 اگر  هستیم،  حداقل  در  کار  انجام 
می شد،  ساعت   48 روز  شبانه  ساعت 
حل  مشکالت  از  عمده ای  بخش  شاید 

. می شد
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
از  خیلی  کرد:  تصریح  قم  استانداری 
نمی خواهیم  اینکه  جهت  به  را  حرف ها 

نمی کنیم. مطرح  کنیم  درست  ناامیدی 
برای  تاکنون  کرد:  تصریح  معتمدی 
تأمین آب شرب 10 جلسه در تهران برگزار 
فاضالب  مشکل  حل  برای  است،  شده 
وضعیت  گذشته  سال  همین طور،  استان 
چگونه  امسال  بود،  چگونه  برق  خاموشی 
است؟! تفاوت بین قطعی های مکرر سال 
تالش  از  ناشی  امروز  وضعیت  با  گذشته 
بسیاری  پیگیری های  و  است  بسیار  های 

کنیم. حل  را  موضوع  این  تا  داشتیم 
وی افزود: در حال حاضر نظام مسائل 
در  است،  استخراج  حال  در  دستگاه ها 
شود،  تمام  فعلی  پروژه های  که  صورتی 
ما هیچ پروژه جان داری در استان نداریم 
کاری  بگیریم.  پول  دولت  از  بخواهیم  که 
انجام  االن  تا  قبل  سال  سه  باید  که 
 1402 برای  پروژه ای  دیگر  االن  می شد. 

► نداریم.    

واکنش معاون استاندار قم به انتقادات؛

● ده سال کسی کاری نمی کرده است    ●

◄    رییس سازمان جهاد کشاورزی قم 
سال جاری،  دولت  هفته  به مناسبت  گفت: 
در  کشاورزی  طرح   37 آیینی  طی 
بخش های مختلف با حضور مسئوالن ملی 
خواهد  بهره برداری  به  قم  در  استانی  و 

. رسید
روز سه شنبه در  محمد رضا حاجی رضا 
این  داشت:  بیان  خبرنگاران  با  گفت وگو 
طرح ها با سرمایه گذاری بیش از یکهزار و 
943 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم 

افتتاح خواهد شد. نفر   213 برای 
حوزه  در  طرح ها  این  بیشتر  افزود:  وی 
است  مهندسی  فنی  امور  و  خاک  و  آب 
جهاد  سازمان  مدیران  اهتمام  از  نشان  که 
کشاورزی قم برای مدیریت این بخش مهم 

دارد. استان  اقتصادی 
وی ادامه داد: همچنین در همین رابطه 

بهبود  طرح های متنوعی در حوزه معاونت 
تولیدات  بهبود  معاونت  دامی،  تولیدات 
صنایع  آبزیان،  امور  و  شیالت  گیاهی، 

امور عشایری  و همچنین  و غذایی  تبدیلی 
می رسد. بهره برداری  به 

حاجی رضا در ادامه سخنان خود گفت: 

با انتقال دانش و استفاده از تجربه موفقیت 
کشاورزی  بخش  نمونه  بهره برداران  آمیز 
کیفی  و  کمی  سطح  افزایش  دنبال  به  قم، 
استان  در  شده  تولید  غذایی  محصوالت 

. هستیم
سیاست های  براساس  کرد:  تاکید  وی 
کشاورزی،  بخش  در  سیزدهم  دولت 
اصلی  رویکرد  پایدار  غذایی  امنیت  تامین 
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  فعالیت های 
است و ما در این رابطه با همراهی مسئوالن 
استان از همه ظرفیت های دولتی و سرمایه 
خواهیم  استفاده  خصوصی  بخش  گذاری 

کرد.
گفت وگوی  حاشیه  در  است  گفتنی 
با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
خبرنگاران که در قالب تور رسانه ای بازدید 
بخش  در  استان  کشاورزی  ظرفیت های  از 

رسانه  اصحاب  شد،  انجام  خلجستان 
فعالیت های  تنوع  جریان  در  نزدیک  از 
به  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران 
خصوص در حوزه تولید محصوالت باغی و 

گرفتند. قرار  گلخانه ای، 
زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
 850 سال  در  استان  این  کشاورزی  بخش 
هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

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

► داده است.   

قم  پزشکی  نظام  سازمان  رییس      ◄
و  تخصصی  رشته های  همه  این که  بیان  با 
دارد،  وجود  قم  در  پزشکی  فوق تخصصی 
امکانات  و  از لحاظ تجهیزات  اضافه کرد: 
هزینه ها  و  داریم  خوبی  شرایط  پزشکی 

است. باصرفه تر  بسیار 
فرارسیدن  مناسبت  به  عادلی  حسن 
در  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  پزشک  روز 
برای  قم   شهروندان  گذشته  سال های 
تهران  به  باید  کوچکترین کارهای درمانی 
 2 در  اما  رفتند؛  می  کشور  از  خارج  یا 
تشخیصی  بررسی های  برای  گذشته  دهه 
خارج  قم  از  نیستیم  مجبور  درمانی  و 

. یم شو
رشته های  همه  این که  بیان  با  وی 
در  پزشکی  فوق تخصصی  و  تخصصی 
لحاظ  از  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  قم 
شرایط  پزشکی  امکانات  و  تجهیزات 

باصرفه تر  بسیار  هزینه ها  و  داریم  خوبی 
. ست ا

در  مثال  به عنوان  داد:  ادامه  وی 
بیماری های  قلب،  پوست،  رشته های 
پزشکان  و  درمانگاه های  چشم،  و  تنفسی 

دارند. حضور  قم  در  خوبی 
بر عدالت در دسترسی  تاکید  با  عادلی 
این  کرد:  بیان  پزشکی،  خدمات  به  مردم 
به ویژه  دولت ها  همه  تاکید  مورد  مهم 
راستا  این  در  که  است  سیزدهم  دولت 
توزیع  شهرها  در  مناسب  به صورت  پزشک 

است. شده 
برخی  در  کرد:  خاطرنشان  وی   
قم  در  خانم  رادیولوژیست  مثل  رشته ها 
ولی  دارد؛  وجود  کمبود  کشور  کل  و 
دسترسی  در  مشکلی  رشته ها  سایر  در 

. یم ر ا ند
وی به شاخص های نظام سالمت اشاره 

نوزادان  میر  و  مرگ  نظر  از  افزود:  و  کرد 
شاخص های  مادران  مرگ  یا  پنج  تا  یک 
به  مادر  مرگ  ولی  داریم؛  قبولی  قابل 
در  است،  اجتناب ناپذیر  که  کرونا  دلیل 

نیست. خوب  قم 
با  قم  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
مدافع  سازمان  این  این که  به  اشاره 
است،  مردم  و  صنف  اعضای  حقوق 
سازمان  یا  کند  شکایت  کسی  اگر  افزود: 
نظارتی گزارشی از عملکرد سوء همکاران 

می کنیم. رسیدگی  دهد،  ارایه 
پزشک   30 انتخاب  به  اشاره  با  وی 
گفت:  پزشک،  روز  مناسبت  به  نمونه 
نمونه،  پزشک  انتخاب  برای  امسال  معیار 
پذیری،  مسوولیت  قم،  در  فعالیت  سابقه 
بودن  مقیم  بودن،  روز  به  مردم،  رضایت 
بیمه ها  و  دولتی  بخش  با  همکاری  قم  در 

► است.  

گشت  با  قم  استان  نانوایان  عملکرد  بر  نظارت      ◄
اجراست. حال  در  بازرسی  مشترک 

با توجه به تداوم اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها 
مشترک  گشت های  ها،  یارانه  پرداخت  نظام  اصالح  و 
نمایندگان  حضور  با  استان  سطح  در  قم  تعزیرات 
تعزیرات ، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل 
به  آن ها  گزارش  که  نانوایی هایی  از  بازرسی  غله جهت 
صمت  سازمان   124 و  حکومتی  تعزیرات   135 سامانه 

است. اجرا  حال  ،در  شده  اعالم 
این  از  که  می کنند  فعالیت  قم  در  نانوایی   775
نانوایی  واحد   308 و  دولتی  نانوایی  واحد   467 تعداد 
صنعت،   سازمان  مستقیم  نظارت  تحت  نیمه دولتی 
► دارند.   فعالیت  استان  سطح  در  تجارت  و  معدن 

رییس جهاد کشاورزی استان:

● ۳۷ طرح کشاورزی به مناسبت هفته دولت در قم افتتاح می شود   ●

رییس سازمان نظام پزشکی استان:

● همه رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در قم وجود دارد   ●

عملکرد نانوایان قم زیر رصد گشت های نظارتی

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   35 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
قم که در شعبه 6 اجرای احکام مدنی شورای قم به شماره 6/99ج/2620 ثبت 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  نوید  سلطانی  علی  علیه  مددی  رسول  له  گردیده 
نیم  37/739/417ریال  و  له  محکوم  حق  در  780/588/359ریال  پرداخت 
مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   11184 از  فرعی   157 ثبتی  پالک  از  ایشان 
 135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
)بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   0/1692 مقدار 
پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   0/0081 مقدار  و  به(  محکوم 
قرار  به  بازگشت   ، احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق 
ان شعبه  کارشناسی شماره 140102440000003515 مورخ 1401/1/14 
در خصوص ارزیابی عرصه و اعیان ملک واقع در خیابان شهید کلهری – انتهای 
نامه شماره  ثبتی مندرج در  با پالک  25 متری رضوی )جنب امالک اطمینان( 
140085630001018541 مورخ 1400/12/15 واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
به مساحت  از 11184 اصلی بخش یک قم  به شماره 157 فرعی  اداره یک قم 
527/78 مترمربع به نام اقای علی سلطانی نوید که مالک 1/964 دانگ از 6 

دانگ عرصه و اعیان پالک فوق معرفی شده اند باستحضار می رساند در معیت 
خواهان پرونده از موقعیت پالک فوق بازدید و گزارش کارشناسی به شرح ذیل 
نامه  جمله  از  پرونده  مستندات  بررسی  کارشناسی:  گزارش  گردد.  می  اعالم 
اجرای  ششم  شعبه   1401/1/20 مورخ   140102100000370841 شماره 
احکام شورای حل اختالف شهرستان قم و ضمائم مربوطه و تفاهمنامه شهرداری 
قم به شماره 300505 مورخ 1393/12/13 و نقشه کروکی پالک های تفکیکی 
 140085630001018541 شماره  نامه  نیز  و  مذکور  نامه  تفاهم  در  مندرج 
مورخ 1400/12/15 سازمان ثبت اسناد و امالک حوزه یک قم نشان می دهد 
از کل  نوید(  که میزان مساحت سهم عرصه خوانده پرونده )اقای علی سلطانی 
باشد.  می  متر(   23 در   7/5 ابعاد  به  )زمین  مترمربع   172/76 مذکور  پالک 
زمین  دور  تا  دور  که  گردید  مشخص  ملک  محل  از  میدانی  بازدید  در  همچنین 
می  استفاده  انبار  جهت  مسقف  صورت  به  ان  از  بخشی  و  گردیده  کشی  دیوار 
گردد. لذا با توجه به موقعیت زمین ، مصالح به کار رفته در احداث بنای موجود 
نظر  در  بدون  فوق  ملک  اعیان  و  عرصه  ارزش   ، ان  بر  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و 
میزان  به   ... و  دولتی  های  سازمان  سایر  و  شهرداری  به  احتمالی  دیون  گرفتن 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  تعیین  27/674/000/000ریال 

تاریخ 1401/06/12ساعت 8/30الی 8/45صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  از مورد 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار 
باشد  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  مزایده 
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 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

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

پروین حسن شاهی  
 

 هان علی در آفرینش شاه بیتی از خداست
نام پاکش برخالیق خود دلیل و مدعاست

در سخاوت داده گوهر در شجاعت حیدریست
اسم اعظم در وجودش دردها را کیمیاست

یار دیرین نبی داردمقامی  بس رفیع
او که وصفش از محمد )ص( درحدیثی از کساست

گفت در عید غدیر او ، برفراز منبرش
هرکه من موالی اویم بعدمن ، شیرخداست

نعره ها سر داد  شیطان، راه مارا بسته است
هرکسی حق را به موال می دهد با انبیاست

تا والیت عرضه شد ،برسینه ِی هرکوه و دشت 
پر بهاست ، مانند گنجی  مهرموال دردلش 

امینی   منیره 

خدا کند که بیاید دوباره ماه بخندد 
خدا کند که دوباره چهار راه بخندد 

که رنگ سبز بپاشد به چشم های خیابان 
کمی بهار بپوشد ،به جای آه بخندد 

غزل غزل بفروشد به عابران گل قرمز 
و نغمه نغمه بخواند مرا و گاه بخندد 

از آسمان نگاهم گل  ستاره بچیند 
کمی سپید شود بخت رو سیاه بخندد 

دوباره صورت خود را به سمت ماه بگیرد 
بخندد  اشتباه  ،به  بیافتم  اشتباه  به 

کمی عقب بکشد شال را که شب بدرخشد 
به چشم های چموش پر از گناه بخندد

به من نگو که شب چندم است چشم به راهم 
خدا کند که بیاید دوباره ماه بخندد 

طاهری    لیلی 

ماه بر شانه ی شب دست که می اندازد
پولک نقره ی مهتاب به خود می نازد

چشم می دوزُم شب حادثه دارد بسیار
وشهابی به زمین بارقه می اندازد

انگیز سحرگاهی هم در تماشای دل 
کهکشان شیر شده، بر دل شب می تازد 

 
تاریکی ها ودر این هیبِت بحرانِی 

نور هم از تن شبتاب نشان  می سازد

نقره ی بال وپر شب پره های عاشق
دل به طنازی باد سحری می بازد

و در این ثانیه ها پر شده ابر از اندوه
ماه بر جلوه گری باز که می پردازد 

شهر شعر و ادب
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بیمه برجام 
یـا فـوالد مبارکـه!                                   

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
ما  که  بردید  گمان  چنین  امروز  مطلب  عنوان  دیدن  با  حتمًا 
بیمه  برای شرکت های  برجام کالهی  نمد  از  داریم  امروز قصد 
بیمه  به  اما زهی خیال باطل... ما پلنگ کی باشیم که  ببافیم. 
به بیمه  ها خدمت کنیم. همان روزی که بیمه ها شروع کردند 
خیلی  ها  شرکت  این  مشاوران  شدیم  متوجه  ما  موبایل  کردن 
که  دوستانی  امر  حقیقت   .... بگذریم  هستند.  ما  از  تر  ناقال 
می  فسفر  ما  از  بیشتر  مغزشان  قطعًا  گیرند  می  نجومی  حقوق 
سوزاند و با ارائه طرح ها و ایده های تراریخته و سوفسطایی که 
گاهی منشا تحوالت اساسی و بنیادین در جامعه می شوند، ما 
را مستفیض می کنند. طرح هایی مثل بیمه شخص ثالث، بدنه 
خودرو، آتش سوزی، موبایل، محصوالت کشاورزی، مسئولیت، 
 ... و  ورزشکاران  و  مندان  هنر  جوارح  و  اعضاء  بیمه  مهریه، 
تحصیل  و  فراغت  اوقات  »بیمه  اصیل  و  ماندگار  طرح  حتی 
این  باالخره  شد.  رونمایی  آن  از  قبل  سال  چند  که  جوانان« 
و  دارد  مراتبی  خودش  برای  جدید  نسل  جوانان  فراغت  اوقات 
مثل گذشته نیست که » کنجی و فراغتی و یک شیشه ی می« 
و یا » فراغتی و کتابی و گوشه چمنی« و در حقش دعا! در واقع 
ادویه  و  مخلفات  با  و  نشود  سازی  غنی  فراغت  اوقات  تا  امروز 
تزئین نشود، کسی سراغش نمی رود  و  آرایی  اصل چین سفره 
اما  کنند!  بسنده می  قلیان  دود سرطانزای  به همان  و جوانان 

جراید  رویات  به  داستان  اصل 
ماهانی، مدیرکل طرح  »تابناک«، محسن طالیی  به گزارش 
طرحی  آغاز  از  وقت  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  ملی  های 
آن  و در تشریح  بود  و تحصیل خبر داده  فراغت  بیمه  به منظور 
چنین گفته بود: در بحث اوقات فراغت زمینه هایی وجود دارد 
بیمه  و  شود  افراد  به  هایی  آسیب  بروز  به  منجر  تواند  می  که 
یعنی جبران خسارات و آسیب های احتمالی که به افراد تحت 
اجرای  دنبال  به  که  دیگری  موضوع  می گیرد.  تعلق  حمایت 
سرمایه  نوعی  به  بیمه  این  است،  تحصیل«  »بیمه  هستیم  آن 
گذاری برای تحصیل جوانان است و از همان بدو تولد فرد این 
تحصیل  بیمه  پوشش  تحت  را  او  خانواده  تا  دارد  وجود  امکان 

دهند. قرار 
پول  چه  و  شد  بیمه  ها  سال  آن  فراغت  اوقات  چقدر  حاال 
هایی رد و بدل شد، خدا می داند! فقط خلق الله مانده اند  با 
بیمه ها و حال خوش چه کنند. طرف زمین  این همه خدمات 
پرداخت  کارشناس  سیل  از  بعد  کند.  می  بیمه  را  کشاورزی 
وارد زمین شما شده  از سمت شمال  خسارات می گوید: سیل 
است و ما زمین شما را به جهت سیل جنوبی بیمه کرده بودیم! 

القیاس... هذا  علی  قس  و 
با این وجود از آنجا که قدما هم بر اهمیت بیمه واقف بودند 
چند  دواست«،  بی  درمان  بی  درد  هر  بر  »بیمه  بودند  معتقد  و 

گردد:  می  افاضه  بیمه  ادارات  شان  درخور  پیشنهاد 
رویکرد  مدد  به  روزها  این  بانکی:  های  سپرده  بیمه  الف( 
یک  بقالی،  یک  کوچه،  و  برزن  و  کوی  هر  در  نوین  اقتصادی 
غیر  و  مجاز  مالی  موسسه  چند  و  بانک  یک   ، معامالتی  بنگاه 
مردم  فلذا  هستند؛  الله  خلق  به  خدمترسانی  مشغول  مجاز 
از نقدینگی خود را در این مراکز سپرده گذاری  بخش اعظمی 
مالیات  بررسی طرح اخذ  پیشنهاد می شود در کنار  اند.  کرده 
از سپرده ها، طرح »بیمه سپرده بانکی« هم مطرح شود. چون 
شوند،  می  افتتاح  جدید  های  بانک  روز  هر  که  تعداد  همان  به 
آنها  درب  مرکزی  بانک  و  شده  تعطیل  قدیمی  موسسه  و  بانک 
شوند.  می  سرگردان  و  سفیل  الله  خلق  و  گیرد  می  گل  کاه  را 
زمینه  ها،  بیمه  هنگفت  درآمد  بر  عالوه  جدید  رویکرد  این  با 

شود.  می  فراهم  نیز  جامعه  افراد  سایر  گذاری  سپرده 
همان  یا  مفاد  اجرای  در  ها  آمریکایی  که  حاال  برجام:  بیمه 
آورند  می  جدید  بهانه  روز  هر  و  اند  کرده  دبه  برجام  مخلفات 
امضای  لزوم  و  مذاکرات  ادامه  صورت  در  شود  می  پیشنهاد 
را  جدید  برجام  امضاء،   و  پذیرش  از  قبل  بعدی،  های  برجام 
بیمه کنیم تا در صورت دبه کردن طرف مقابل مثل لغو بازیهای 
کنیم! دریافت  غرامت  جهانی  مرکزی  بیمه  از  فوتبال،  دوستانه 
شود  می  پیشنهاد  نهایت  در  کارخانجات:  اختالس  بیمه 
که  کنند  بیمه  را  خودشان  هم  اختالس  قبال  در  کارخانجات 
طوفانی  و  زلزله  و  سوزی  آتش  و  سیل  هر  از  اختالس  خطرات 
تفحص  و  تحقیق  های  بچه  از  کنید  نمی  باور  است.  خطرناک 

اند!  کرده  سکوت  که  ها  دهمی  مجلس  بپرسید. 

ر ـُ َتَلنگ

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
بخش  در  واقع  اصلی   6675 از  فرعی  پالک1  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
53  که بنام حسین نیکو صحبت رحیمی   5 پالک  82 - فرعی  یک ثبت قم اراضی خیابان آذر - کوچه 
 15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور  عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  قاسم  فرزند 
 1401/05/31 مورخ   1/5768 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/06/29  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل 
یا نماینده قانونی  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  انجام می گردد بدینوسیله  وقوع ملک 
از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  تبصره ماده مصوب  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته 
به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )15589 الف  نماید./ )م  ارائه  اداره  این 
 1401/06/02 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه و بهاربند ) فعال بصورت یک قطعه زمین که در قسمت شرقی 
اراضی قم-  ثبت قم   4 واقع در بخش  32 اصلی  از  4 فرعی  به  پالک  بهداشت احداث شده(    آن خانه 
قنوات - روستای سراجه – خیابان شهید جنابان – جنب دهیاری    که بنام آستان مقدس قم  فرزند - می 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  عدم حضورنیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان 
عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/7830 مورخ 1400/05/17 تحدیدحدود پالک مذکور 
انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  8/30 الی  1401/07/10  ساعت  در روز یکشنبه مورخ 
آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله 
تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت  از  روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا 
تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15588( 
 1401/06/02 انتشار:  تاریخ 
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چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 177 فرعی از 11203 اصلی واقع در بخش 
یک ثبت قم اراضی میدان ولی عصر )عج( انتهای 20 متری ولی عصر – 15 متری کار آفرینان پالک 17 
) مغازه 5 سمت راست( که بنام محمدرضا محمدی ثابت  فرزند احمد می باشد،  در جریان ثبت است که 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت  
عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/5718 مورخ 1401/05/30 تحدیدحدود پالک مذکور 
در روز دو شنبه مورخ 1401/06/28  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد 
آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله 
تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت  از  روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا 
تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15587( 
 1401/06/02 انتشار:  تاریخ 
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◄   سید محمد حسین دریاباری:
هفته  مناسبت  به  دوشنبه  روز  عصر 
سالن  در  معاونانش  و  قم  استاندار  دولت 
اصحاب  حضور  با  خبری  نشست  کرامت 
ابتدا  نشست  این  در  کردند.  برگزار  رسانه 

استاندار مقدمه ای از فعالیت های 9ماهه 
ی خویش را بیان کرد. این مقدمه حکایت 
های  پیگیری  و  ها  تالش  ها،  فعالیت  از 
رئیس  سفر  مصوبات  انجام  برای  او  مکرر 
جمهور و به ثمر نشستن آن می کند. پس 
این مقدمه به خبرنگاران و مدیران  بیان  از 
های  پرسش  تا  شد  داده  فرصتی  رسانه 
نشست  ی  مجموعه  کنند.  مطرح  را  خود 
تصویروترسیم  شکل  بدین  توان  می  را 
می  موج  امید  که  بود  نحوی  به  فضا  کرد. 
بودند  نشسته  جا  درآن  که  را  افرادی  زد 
داد.  می  نشان  حالت  خوش بینانه  ترین 
حاکم  نشاط  و  آرزو  امید  از  ای  مجموعه 
بود. استاندار هم کمی کوشید تا بتواند در 
تمام فراز از سخنرانی و تحلیل هایش امید 

کند.  ایجاد  نشاط  و 
متنوع  هم  رسانه  مدیران  های  پرسش 
مطرح  را  پرسش  چهار  گویه  روزنامه  بود 
از  یکی  دیگر.  نگاهی  و  زاویه  با  منتها  کرد 
که  این  نه  بود  مونوریل  درباره  ها  پرسش 
است  ها  مدت  و  شد  آغاز  پروژه  این  چرا 
افتاده و پول پای آن تزریق نمی  که وارونه 
این  برای  آیا  بلکه  شود.  درست  تا  شود 
قد  و  کرده  عصبانی  را  قم  مردم  که  جسد 
دهد  می  جلوه  ناموزون  را  شهر  قواره  و 

است؟  شده  تدبیری 
هم  آن  برداشتن  میان  از  است  بدیهی 
است.  بردار  هزینه  آن  ساختن  اندازه  به 
این  نه  بود  فرودگاه  درباره  دیگر  پرسش 
نمی  یا  شود  می  درست  فرودگاه  آیا  که 
پای  مردم  که  هایی  سرمایه  بلکه  شود؟ 
فرودگاهی   شهر  عنوان  به  ریختند  آن 
این  و  شد؟  خواهد  مسترد  آنان  به  چگونه 
مدیران  تخلف  درباره  استاندار  جناب  که 
چگونه برخورد خواهد کرد؟ و باالخره این 
که سازمان های مردم نهاد آیا فعال اند آیا 

می توانند مجوز برای فعالیت بگیرند شرط 
است؟  چگونه  آن  شروط  و 

زمینه،  این  در  پرسش  ها  ده  باالخره 
بافت  دیگر مدیران رسانه مطرح کردند که 
باشد.  می  آن  مهمترین  از  یکی  فرسوده 
مسائل  که  ها  پرسش  از  ای  مجموعه  و 
را  آن  های  نارسایی  و  مدیریتی  و  شهری 

داد.  می  بازتاب 

به  دقیق  و  منطقی  باشد  قرار  اگر 
هایی  پرسش  باید  شود  نگریسته  فضا 
که برخی از خبرنگاران داشته اند را نیز 
از  قرار داد که شاید برخی  بین  زیر ذره 
بود  خبرنگاران  شأن  در  نه  ها  پرسش 
پاسخگویی  مقام  در  که  مقاماتی  ونه 
باید  نیز  خبرنگار  دوستان  هستند. 
جامعه،  نیاز  مورد  مسائل  درک  با 
خبری  های  نشست  حساسیت های 
هستند  روبرو  ها  آن  با  که  مقاماتی  و 
الی   10 سنی  تفاوت  گاهی  وباالخره 
این  رسد.  می  بیشتر  یا  کمتر  سال   20
احترام  و  ادب  که  می دهد  نشان  امر 
را در حفظ شئونات  نقش بسیار مهمی 

کند.  می  ایفا  اجتماعی  و  انسانی 

برآمدند   پاسخگویی  مقام  به  استاندار 
آن  توانیم  می  که  استاندار  های  پاسخ  در 
که  بود  این  بدانیم  ها  پاسخ  همه  کلید  را 
بودجه های  و  اعتبارات  فراوان  تالش  با 
مصوب در حال تخصیص بوده و یا درحال 
پایان  تا  ما  که  این  و  است  شدن  دریافت 
ناتمام  های  پروژه  کوشید  خواهیم  دولت 
آن  مهمترین  که  برسانیم  پایان  به  را 
فرودگاهی است که از آن به عنوان فرودگاه 
چه  فرودگاه  این  کردند.  یاد  المللی  بین 
یا  و  او  بدون  چه  و  قبلی  گذار  سرمایه  با 
سرمایه گذاری دیگرویا دولت سیزدهم آن 
کرد.  خواهد  افتتاح  و  رسانده  پایان  به  را 
بزرگترین  از  یکی  یابد  تحقق  اگر  امر  این 
آرزوها و آمالی است که ذهن ها و فکر ها را 
رسیده  سرانجام  به  وباالخره  کرده  مشغول 
است.  گرفته  قرار  برداری  بهره  مورد  و 
همین امر می تواند اقتصاد پویا و اشتغال 
را  زیارتی  و  الزم در عرصه های گردشگری 
و  آمد  کارشناسان  گفته  به  بنا  کند.  فراهم 
دغدغه  بسیاری  که  فرودگاه  طریق  از  شد 
و  رسد  می  پایانی  ایستگاه  به  دارند   را  آن 
مردم می توانند از سراسر جهان به قم سفر 
سراسر  به  می توانند  نیز  قم  مردم  و  کرده 
شاهچراغی  آقای  نمایند.  مسافرت  دنیا 
بین  که  هایی  پروژه  درباره  همچنین 
نهادهای مختلف مورد اختالف می باشد، 

هم یادآور شد که این دسته از پروژه ها نیز 
با اعتباری که برای آن دیده شده بازسازی 

شد. خواهد 
شاهچراغی  آقای  که  چیزهایی  از  یکی 
در  ایشان  آمد  و  رفت  پرداخت  می  بدان 
بین مردم در روستاها و شهر ها بوده است 
تحسین  قابل  خودش  جای  در  این  البته 
چه  مدیران  چه  جمهور،  رئیس  چه  است 
قابل  هستند  مردم  میان  در  مقامات  دیگر 

است.  تحسین 
به  مردم  هم  روزهایی  و  لحظاتی  شاید 
بخشی  خود  میان  در  ها  آن  دیدن  خاطر 
اگر  و  کنند  فراموش  را  شان  مشکالت  از 
حل  ها  آن  مشکالت  قم  استاندار  گفته  به 
اما  است.  نور  علی  نور  شک  بدون  شود 
و  بیفزاییم  باید  را  ای  نکته  باره  این  در 

کنند.  توجه  بدان  باید  هم  مسئوالن 
چرا باید ادارات و نهادهای ما به رفت و 
آمد ها توجه داشته  باشند. اصوال امکانات 
از راه  تا مردم  را فراهم کرده  موجود زمینه 
را  خویش  کارهای  نشسته  خانه  در  و  دور 
انجام دهند و از آمد و شد بی حد و حصر 
در خیابان ها که هزاران هزینه و ضرر برای 
نمی  کارها  این  چرا  بپرهیزند.  دارد  کشور 
ابزار و امکانات امروز انجام شود و  با  تواند 
و  شهر  به  دوردست  نقاط  و  روستا  از  مردم 

نکنند. مراجعه  ادارات 
برای  ها  زیرساخت  از  بخشی  که  این 
انجام کار در دورادور انجام شده است چه 
نیازی به رفت و آمد هاست. کشورهایی که 
آیا مردم همواره  ایران هستند  از  تر  پهناور 
به ادارات مراجعه می کنند؟ یا یک دستور 
مشکالت  تواند  می  نهادها  و  ادارات  به 
مردم را حل کند تا مردم از دیدن مسئوالن 
این  اگر  حال  هر  در  نشوند  خوشحال 
است  آن  حسن   مهمترین  هست  حسن 
افراد  کار  انجام  برای  الزم  بسترهای  که 
و  دولتی  نیروهای  توسط  شد  و  آمد  بدون 
نهادهای مسئول و یا با یک بار مراجعه حل 
و  باشند  فوتبال  توپ  مردم  که  این  نه  شود 
چندین  کار  دیدند  را  مسئولین  هنگامی 

کند. حل  را  ها  آن  ساله 

پرسش  همه  به  نسبت  استاندار  نگاه 
امیدوار  بینانه  خوش  موجود  های 
که  ای  امیدواری  است.  بوده  کننده 
نشان از آن دارد دولت سیزدهم تصمیم 
است  ممکن  که  جایی  تا  است  گرفته 

بخشد. سامان  را  ها  نابسامانی 

کامال  را  گذشته  معاونانش  از  برخی  اما 
ارزیابی  امیدوار  را  آینده  و  کننده  ناامید 

انتقاد  دلیل  به  شاید  هم  نکته  این  کردند. 
اوباشد. به  خبرنگاران  از  برخی  شدید 

هماهنگی  معاون  معتمدی   ابراهیم 
درهمین  قم  استانداری  عمرانی  امور 
انتقادات  به  واکنش  در  خبری  نشست 
اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت: ده سال 
صبح  نمی کرده،  کاری  کسی  که  است 
بعد  خانه های شان،  رفتند  وظهر  آمدند 
 15 مسائل  ماه  شش  ظرف  می خواهیم 
را   ... و  و مونوریل  از فرودگاه  سال گذشته 

کنیم. حل 
بر  مبنی  انتقادهایی  به  واکنش  در  وی 
اینکه چرا در طول سال پاسخگوی سؤاالت 
ما  استاندار  آقای  گوید:  می  نیست،  آنان 
کنیم،  صحبت  مواضع  این  در  اینکه  از  را 

گرفتیم؟ تحویل  چی  ما  اما  کرده  محذور 
ده سال است که کاری صورت نگرفته، 
نه پولی بوده نه اعتبار پروژه ای بوده، یک 
مقدار  کنید،  سؤال  برنامه  سازمان  از  عدد 
گذشته  سال   10 طی  عمرانی  پروژه های 
میلیارد   62 سال  یک  است؟  بوده  چقدر 
میلیارد   620 کنید،   10 ضربدر  تومان، 
تومان! در حالی که تا االن 1200 میلیارد 
پول  قم  به  جمهوری  رئیس  سفر  از  تومان 

است. شده  پرداخت 
همه این ها را باید کنار همدیگر ببینیم 
مسائل  ماه  شش  ظرف  می خواهیم  بعد  و 
15 سال گذشته از فرودگاه و مونوریل و … 

را حل کنیم!
نیامده  است،  تهران  در  ما  پای  یک 
دوباره برمی گردیم، خود آقای استاندار هر 
هفته برای پیگیری مصوبات سفر به تهران 
سفر کرده و از این اتاق به آن اتاق می رود.
نفی کنم  را  پاسخگویی  نمی خواهم 
کار  انجام  برای  ُعده  و  ِعده  در  هم  ما  اما 
به  را  حرف ها  از  خیلی  هستیم  حداقل  در 
جهت این که نمی خواهیم ناامیدی درست 

نمی کنیم. مطرح  کنیم 
برق  خاموشی  وضعیت  گذشته  سال 
تفاوت  است؟!  چگونه  امسال  بود،  چگونه 
با  گذشته  سال  مکرر  قطعی های  بین 
بسیار  های  تالش  از  ناشی  امروز  وضعیت 
تا  داشتیم  بسیاری  پیگیری های  و  است 

کنیم. حل  را  موضوع  این 
است  مدعی  که  استاندار  معاون  البته 
مرحله  این  به  خوابیده  ها  کار  سال   15
مقدار  همین  به  کشور  مشکالت  رسیده 
روز  هر  ما  شود  نمی  بسنده  شد  گفته  که 
دهها مشکل در جامعه می بینیم مشکالت 
تردید  بدون  و  مانده  الینحل  ما  اجتماعی 
به  نیاز  ماست  روی  پیش  که  چه  آن  همه 
یک  به  تا  دارد  همکاری  و  حوصله  و  صبر 

برسد. سامانی 

دولتی  هر  ما  کشور  در  متاسفانه 
نفی  را  دیگری  کار  می آید  کار  روی  که 
می  گمارده  که  استانداری  هر  می کند 
منفی  را  قبلی  کار  کند  می  سعی  شود 
باید  چگونه  مردم  واقعًا  کند.  نگاه 
چه  شما  همه  ببینند؟  را  مسئوالن 
مردم  و  نظام  منتخب  بد  چه  و  خوب 

. هستید

باید  اگر یکی کار نکرد دستگاه مسئول 
دیگری  تا  کند  محاکمه  و  مجازات  را  وی 
این  طرح  جای  به  بگیرد.  عبرت  درس 
مقررات  و  قوانین  اجرای  مسائل  گونه 
تصمیم  برای خود  دولتی  نیست؟ هر  بهتر 
در  بسا  چه  کند  نفی  را  دیگری  و  بگیرد 
همه  و  بیاید  کار  روی  دیگر  دولتی  آینده 
ببردآیا  سوال  زیر  را  فعلی  دولت  زحمات 

است؟  منطقی  این 
به نظر می رسد این گونه مسائل باید در 
یابد. حال مردم نمی دانند که  پایان  یکجا 
قضاوت  چگونه  استانی  مسئوالن  مورد  در 
از  بعضی  نخواهیم  یا  بخواهیم  کنند 
مسئوالن واقعًا دوندگی کردند یا نتوانستند 
بگوییم  هم  نهایت  در  و  نبوده  بودجه  یا 
مسئوالن  ادبیات  حال  هر  در  نخواستند. 
استاندار  داشت  جا  شود  اصالح  باید 
را  او  به معاونش  اشاره  با یک  محترم حتی 
نمود  می  تحمل  و  صدر  ی  سعه  به  دعوت 
منطقی  و  آرام  صبور،  خود  که  گونه  همان 
پاسخ  امید  از  با مجموعه ای  به پرسش ها 
داد. مسئوالن در هر زمان و در هر دولتی و 
در هر استانی نباید تصور کنند که اصحاب 
باآنانند و هرچه آن ها فکر می کنند  رسانه 

می اندیشند.  هم  ها  آن 
آن  استواری  و  نظام  به  رسانه   اصحاب 
دانند  می  مردمی  را  وخود  اندیشند   می 
گونه  همان  و  کنند  می  زیست  مردم  با  و 
گویند:  می  خبرنگار  روز  در  مسئوالن  که 
مسئولالن  و  مردم  بین  ارتباطی  پل  رسانه 
سخنان  گونه  این  نتیجه  در  هستند. 
اصحاب  نیست.  رسانه  اصحاب  خوشایند 
می  بازتاب  و  بینند  می  را  مشکالت  رسانه 
سعی  هم  را  ها  ناتوانی  بتوانند  تا  و  دهند 
 ، انسجام  تا  کنند  تبدیل  امید  به  می کنند 
و  شده  حفظ  همواره  همبستگی  و  اتحاد 

بماند. پابرجا 
بالخره مجموعه ی آن چه که در این فضا 
بیت  شاه  آمد  قلم  به  جا  این  در  و  گذشت 
با  معاونانش  و  قم  استاندار  خبری  نشست 

► مدیران رسانه قم بوده است.   

شاه بیت نشست خبری استاندارقم و معاونانش با مدیران رسانه در هفته دولت

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   19 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  11/1401ج/59  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   11 شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  خسروی  فرشته  علیه  حانی  جواد  له 
نیم  170/000/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  3/400/000/000ریال 
قبال  در  ورزنه(  قاسمی  )مهدی  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
به  قم   1 بخش  اصلی   10250/18/36 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی 
نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  مال  عنوان 
 275/7 از  مشاع  سهم   29/832 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است 
شماره  به  صادره  قرار  اجرای  در  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  از  سهم 
پرونده  خصوص  در   1401/2/21 مورخه   140102440000038580
قاسمی  مهدی  اقای  گذار  وثیقه  هدایت  با  و   0100059 بایگانی  شماره 
ثبتی  پالک  محل  در   0370059859 ملی  شماره  به  اسماعیل  فرزند  ورزنه 
 86 کوچه  یاسر  عمار  متری   75 بلوار  اول   – قم   : ادرس  به   10250/18/36
کاربری  با  زمین  متری   8 کوچه  انتهای  در  پاسارگاد  هتل  پشت  کوچه  انتهای 

جهت  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  از  پس  و  حاضر  مسکونی 
مطابق   – کارشناسی  نظریه  و  مشاهدات  گردد:  می  حضور  تقدیم  استحضار 
مشاع  سهم   275/7 فوق  ادرس  یه  زمین  قطعه  یک  نظر  مورد  ملک  مستندات 
 2 برابر  سهم   11 که  سهم   11 از  سهم  دو  با  برابر  که  مشاع  سهم   1090/9 از 
مترمربع   275/7 ملک  عرصه  و  باشد  می  دانگ   6 سهم   21 از  مشاع  سهم 
ورزنه  قاسمی  مهدی  اقای  نام  به  قطعه  رسمی  سند  صورت  به  و  شده  ذکر 
درج  سند  انتقاالت  صفحه  در  و  ثبت  قم   70 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در 
درنقشه   42 تفکیکی  قطعه  و   1-107-748-24-1 نوسازی  کد  با  و  گردیده 
مبلغ  به  120/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  و  باشد  می  شهرداری 
شروع  برای  و  ارزیابی  ریال  میلیارد  سه  و  سی  33/000/000/000ریال 
مزایده اعالم می گردد و توضیحا معروض می دارد زمین مذکور به صورت بایر 
تاکنون احداثی در ان صورت نگرفته و فاقد مستاجر مقرر گردید موارد فوق  و 
الذکر در تاریخ 1401/6/23 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 

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 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
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 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مزایده در موعد مقرر 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
کریم   1401114430002000385 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002007042 شماره  رأی  1ـ 
کریمی فرزند اژدر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 142/50 مترمربع 
پالک شماره 1 فرعی از 2282  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

علی احسانی.  )م الف 14324(   
آقای   1400114430002002189 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002007131 شماره  رأی  2ـ 
حمیدرضا هدائی فرزند ابراهیم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 64/80 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2376 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از محمدعلی حاجی حسینی صفحه 579 دفتر 365.)م الف 14324( 

3- رأی شماره 140160330002007113 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001461 آقای داود 
بنا شده بمساحت 8/71  مترمربع پالک شماره  آن احداث  فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین که در  فالح  
باقیمانده 2 فرعی از 2167 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2167/2/455اصلی تبدیل شده واقع 
در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد خداپرست و خانم سادات میرئی وافتخار 

سادات میرئی و سیداحمد حق بین ثبت دفتر الکترونیک.) م الف 14325( 
4- رأی شماره 140160330002007106 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001169 خانم زهرا 
سلوکی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 98 مترمربع در قسمتی از  پالک 
شماره 213 فرعی از 1947اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حسین ذبیحی صفحه 573 

دفتر 160.) م الف 14326( 
آقای   1401114430002000172 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002007142 شماره  رأی   -5
مترمربع  بمساحت 74/80  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  اکبر ششدانگ قطعه  فرزند  محمدحسین مطیع 

پالک شماره 24فرعی از 2682 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 
الف 14327(  احمد مطیع صفحه 542دفتر 120.)م 

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 

توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/06/02

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/06/19
عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

و  افتتاح  از  قم  شهردار     ◄
تفریحی  مجتمع  بهره برداری 
به عنوان  غدیر  کهکشان  خدماتی 
یکی از پروژه های شاخص شهرداری 
قم در حوزه سرمایه گذاری هم زمان 

داد. خبر  دولت  هفته  با 
دکتر  شهرنیوز؛  گزارش  به 
ضمن  سقائیان نژاد  سیدمرتضی 
و  یاد  و  دولت  هفته  گرامیداشت 
جمله  از  گرانقدر  شهدای  خاطره 
باهنر،  شهید  و  رجایی  شهید 
برای  مغتنم  فرصتی  را  هفته  این 
در  امیدآفرینی  و  انگیزه  ایجاد 
و  خدمات  معرفی  به واسطه  جامعه 

مختلف  بخش های  دستاوردهای 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

دانست. ایران 
موجود  هم افزایی  و  تعامل  وی 
مدیریت  و  شهرداری  مجموعه  در 
مدیریت  مجموعه  با  قم  شهری 
دولت  نماینده  به عنوان  استان 
و  همراه  و  مناسب  وضعیت  در  را 
خدمت رسانی  جهت  در  هم مسیر 
قم  استان  و  شهر  مشکالت  رفع  و 
اعالم کرد و افزود: در شرایط فعلی 
استان  مدیریت  مجموعه  تمرکز 
شورای  از  اعم  شهری  مدیریت  و 
شهر و شهرداری قم، بر تالش برای 

اجرای پروژه های مختلف در جهت 
و  شهروندان  زندگی  سطح  ارتقای 
حاشیه ها  از  فارغ  و  بوده  قم  زائران 
زمینه  این  در  را  خود  تالش  تمام 

می گیریم. به کار 
 40 از  بیش  افتتاح  قم  شهردار 
های  حوزه  در  شهری  موثر  پروژه 
خدماتی،  گذاری،عمرانی،  سرمایه 
و  نقل  و  حمل  زیست،  محیط 
، فرهنگی ورزشی و فضای  ترافیک 
 8400 از  بیش  اعتباری  با  سبز 
را  دولت  هفته  ایام  در  ریال  میلیارد 
قم  شهرداری  برنامه های  جمله  از 
عنوان  ایام  این  گرامیداشت  برای 

معرفی  و  بهره برداری  گفت:  و  کرد 
و  ماه ها  ماحصل  که  پروژه ها  این 
شهر  خادمان  تالش  سال ها  حتی 
راستای  در  است  اقدامی  است، 
موفقیت هایی  و  دستاوردها  تبیین 
جمهوری  مقدس  نظام  سایه  در  که 
بدست  مردم  برای  ایران  اسالمی 

است. آمده 
بهره برداری  سقائیان نژاد  دکتر 
رفاهی  مجتمع  بزرگ  پروژه  از 
خدماتی کهکشان غدیر را از جمله 
از  مرحله  این  شاخص  پروژه های 
حوزه  در  شهری  پروژه های  افتتاح 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری 

ارزش  گفت:  و  دانست  اقتصادی 
میلیارد   1200 از  بیش  پروژه  این 
آن  از  بهره برداری  با  و  بوده  ریال 
از  بیش  برای  مستقیم  به صورت 
150 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

سینما،  سالن های  مجموعه 
رستوران ها  پذیرایی،  تاالرهای 
کاربری  با  محیط هایی  سایر  و 
تفریحی  سرگرمی و فروشگاهی در 
متر   10.000 وسعت  به  زیربنایی 
مربع از جمله ویژگی های این پروژه 
است که در بلوار غدیر احداث شده 

. ست ا
لزوم  بر  تأکید  با  قم  شهردار 

منابع  جذب  برای  بیشتر  توجه 
ظرفیت  از  استفاده  طریق  از  مالی 
اجرای  در  اقتصادی  مشارکت های 
اجرای  گفت:  شهری،  پروژه های 
شهر  سرمایه گذاری  جامع  سند 
ظرفیت های  احصای  هدف  با  قم 
مشکالت  و  موانع  رفع  و  حوزه  این 
است  اولویت هایی  از  آن  اجرایی 
شهرداری  در  مداوم  به صورت  که 
نه تنها  و  بوده  اجرا  حال  در  قم 
تمامی  بلکه  سازمان سرمایه گذاری 
سازمان ها  و  مناطق  معاونت ها، 
ظرفیت  این  از  استفاده  به  مکلف 

► شده اند.   

شهردار قم خبر داد:

● بهره برداری از پروژه بزرگ سرمایه گذاری مجتمع تفریحی خدماتی کهکشان غدیر در هفته دولت    ●


