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انتقاد آیت اهلل نوری همدانی از وضعیت 
معیشتی مردم و گرانی ها؛

انتقاد امام جمعه قم از عدم نظارت قوی 
دولت بر بازار؛ 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان:

تذکر می دهیم ولی 
صـدای مــا بـه جایـی 

نمی رسد

۲۴ هزار مشترک خانگی 
در قم الگوی مصرف را 

رعایت نمی کنند

گـــرانــــی  
کاالهــــا کنتـرل 

شـود
صفحه 3 صفحه 2 صفحه 6

صفحه 2

دفاع رییس شورای شهر از شهردار قم؛دفاع رییس شورای شهر از شهردار قم؛

الیق تر از سقائیان نژاد برای شهرداری قم نداریمالیق تر از سقائیان نژاد برای شهرداری قم نداریم
صفحه صفحه 22تغییر چهره قم نشان از عملکرد موفق سقائیان نژاد استتغییر چهره قم نشان از عملکرد موفق سقائیان نژاد است

بازدید استاندار قم از روند اجرای طرح آبرسانی به 
روستاهای محروم حاشیه کویر مرکزی قم                      
صفحه 2

معاون اداره کل اوقاف خبر داد

اجرای برنامه های دهه کرامت در 
35 بقعه قم                    

صفحه 8

از تبار آفتاب  

 شرح حال آیت اهلل العظمی کریمی 
جهرمی منتشر شد                                  
صفحه 8

به مناسبت روز جهانی محیط زیست  

آلودگی محیط زیست و افزایش 
معلولیت ها                                  
صفحه 6

تلنگر -  وحید حاج سعیدی 

ساختمان در حال ریزش و چابکی 
درخت!                                  
صفحه 7

گزیـده خبـرها
 در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی مطرح شد: در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی مطرح شد:

ساختمان های متروپل گونه در قم کم نیستساختمان های متروپل گونه در قم کم نیست

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              091۲76۲5987

آگهی حـراج عمومــی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق حراج 

به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  گران شهرداری  مناقصه  به سامانه  مراجعه  از طریق  1-متقاضیان محترم می توانند 
به خرید اسناد مزایده به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال اقدام نمایند.)هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است( . 
2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید 
شده 3- وجه نقد مورد قبول است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم )سپرده حسن انجام کار( نزد بانک شهر 

اقدام فرمایید. ایران  بانکی  به  شماره حساب 
.)IR 07  – 0610  – 0000  – 0010  – 0300  – 4300 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )54 – 

و تحویل اسناد: 4-مهلت خرید 
 1401/03/26 مورخ   شنبه   پنج  روز  لغایت   1401   /03/19 مورخ    شنبه   پنج  روز   از  اسناد:  خرید  -مهلت 

13:00 تاساعت 
 1401/03/30 مورخ  شنبه   دو  روز   لغایت     1401/03/19 مورخ  شنبه   پنج  روز   از  پیشنهاد:  ارائه  -مهلت 

14:00 تاساعت 
5-شرایط و ویژگیهای هر یک از امالک و مستغالت در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم مکلف اند پس 
به  مدارک  و  اسناد  امضاء   . نمایند  ارائه  قیمت  پیشنهاد  به همراه  و  کرده  امضاء  را  مدارک  و  اسناد  کلیه  و مطالعه،  از خرید 

است. تمامی شرایط  قبول  منزله 
025 و سواالت عمومی با مدیریت  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36104482 – 

امور قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36104335- 025 تماس حاصل فرمایند.
 ، ، طبقه ششم  ، شهرداري مرکزي  بنیادي  بوستان شهید  ، جنب  امام موسي صدر  بلوار   ، پیشنهادها: قم  7-محل تسلیم 

اداره کل حراست.
14:00و  الی   7:30 ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  *الزم 

است.  13:00 ساعت  شنبه  پنج  روزهای 
1327555 گهی:  شناسه آ

نوبت اول: دو شنبه 1401/03/16
1401/03/18 اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم نوبت دوم: چهارشنبه 

WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ تضمین)ریال(

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 17 مجتمع سعدی21/ح/1401
روی همکف 

8/05325.000.000

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 18 مجتمع سعدی23/ح/1401
روی همکف 

10/09325.000.000

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 21 مجتمع سعدی22/ح/1401
روی همکف 

12/29325.000.000

قم – خ آذر – جنب پامنار – پاساژ سعدی – طبقه تجاریسرقفلی واحد 22 مجتمع سعدی20/ح/1401
روی همکف 

12/61325.000.000

96/08325.000.000قم – خ آذر – روبروی کوچه 41 – کوچه عزیزی مسکونی تراکم کمپالک ثبتی 1410355/ح/1401

) نوبت اول () نوبت اول (
آگهی مزایده حضوری   

) نوبت دوم (
برگزاری  نسبت  دارد  نظر  در  قم  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 

نماید. اقدام  ذیل  کلی  شرایط  و  مشخصات  با  حضوری  مزایده 

شرایط: 
نام  به  بانک ملی  به شماره حساب 0113127588001  بایست  -مبلغ هزینه خرید اسناد مزایده مي 

باشد(  استرداد می  مزایده غیرقابل  اسناد  واریز گردد)هزینه خرید  قم  میادین شهرداري  سازمان 
)با حداقل  در وجه سازمان  بانکی  به صورت ضمانتنامه   : مزایده حضوری  -نوع تضمین شرکت در 
بنام  به شماره 0115427089004  بار  تره  بانک ملی شعبه  به حساب  نقد  واریز وجه  یا  3ماه(  اعتبار 

بار. تره  و  میوه  میادین  سازمان 
محل  و مهلت دریافت اسناد مزایده حضوری: متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/03/16 تا پایان 
وقت اداری مورخ 1401/03/26  نسبت به دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده حضوری به نشانی: 
قم جاده قدیم قم - تهران روبروی بهشت معصومه بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید 

رجایی ساختمان اداری سازمان میادین، واحد درآمد مراجعه نمایند، تلفن تماس 36641327.  
زمان و مکان مزایده حضوری: روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 راس ساعت 9 صبح در محل سازمان 

میادین شهرداری قم  برگزار میگردد.
تذکر: هنگام شرکت در جلسه ارائه فیشهای واریزی تضمین و خرید اسناد الزامی می باشد و همچنین 
شرکت کنندگان باید یک نسخه از اسناد حراج را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط  امضا کرده 
و قبل از شرکت در جلسه مزایده حضوری آن را ارائه نمایند .در غیر اینصورت از حضور شرکت کننده 

در جلسه ممانعت به عمل می آید.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد.

-سایر اطالعات شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.                                                  

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

هزینه خرید اسنادمبلغ سپرده شرکت در مزایدهمدت قراردادموضوع مزایده

اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک با کاربری 
بهداشتی یخ  توزیع 

500/000 ریال50/000/000 ریال3 ماه 
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انتقاد امام جمعه قم از عدم نظارت قوی دولت بر 
بازار؛ 

گرانی  کاالها کنترل شود

زیرا  امام جمعه قم گفت: احساس می کنیم نظارت قوی وجود ندارد 
گفته می شود که 4 قلم کاال گران می شود اما بسیاری از اجناس 20 
کاالهایی  سایر  باید  است؛  شده  گران  درصد   50 درصد،   30 درصد، 

شوند. کنترل  نیستند  وابسته  که 
بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت الله  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
قدس  مصلی  در  که  خرداد   13 جمعه  نماز  خطبه  در  قم  جمعه  امام 
برای  نام گذاری دهه کرامت فرصتی  اینکه  به  اشاره  با  برگزار شد،  قم 
معرفی اهل بیت )ع( است، اظهار کرد: میالد حضرت معصومه )س(، 
مناسبت های  جمله  از  )ع(  رضا  امام  میالد  و  موسی  بن  احمد  میالد 
دهه کرامت است و باید اعتراف کنیم که حق اهل بیت )ع( را آن گونه 
که شایسته است رعایت نکردیم زیرا امام رضا )ع( فرمودند »اگر مردم 

می کنند«. پیروی  ما  از  بدانند  را  ما  کالم  زیبایی های 
و  ما  کم کاری های  از  گرفته  نشأت  مشکل  این  اینکه  بیان  با  وی 
ملت  که  ساختند  فیلمی  گفت:  است،  دشمن  گین  زهرآ تبلیغات 
رضا  امام  یعنی  ملت  این  قداست  نماد  و  ایران  ملت  دین داری  ایران، 

است. کشیده  چالش  به  را  )ع( 
که  قلمی  صاحبان  و  هنرمندان  از  اینکه  به  اشاره  با  قم  جمعه  امام 
که  قاتلی  بهانه  به  افزود:  می کنیم،  تشکر  کردند،  محکوم  را  کار  این 
آن گونه  را  امام رضا )ع(  رئوف  انجام داده است چهره  در مشهد قتل 

می دهند. نشان 
و  آبادان  قهرمان  مردم  به  نسبت  کرد:  بیان  بوشهری  حسینی 
همدردی  ابراز  آمده،  پیش  برایشان  سخت  شرایط  این  که  خوزستان 
می کنیم و از مسؤوالن می خواهیم که مایه تسلی بازماندگان را فراهم 

. کنند
وی با اشاره به ایام ارتحال امام خمینی )ره( و 15 خرداد عنوان کرد: 
این  قله  اما  است  بوده  دشمنان  با  مبارزه  حال  در  همیشه  روحانیت 

)ره( شکل گرفت. امام خمینی  توسط  مبارزه 
اینکه  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عالی  شورای  رئیس 
مردم سالیان سال است با روحانیت پیمان بستند؛ زیرا آخر خط را که 
کرد:  تصریح  است،  مردم  دلسوز  روحانیت  می بینند  و  می کنند  نگاه 
ذلت  حالت  استکبار  مقابل  در  مردم  نمی خواست  )ره(  خمینی  امام 
خرداد   15 و  ایستاد  کردند  تحمیل  که  قوانینی  مقابل  در  و  ببینند 

گرفت. شکل 
مسؤوالن  به  )ره(  خمینی  امام  اینکه  به  اشاره  با  بوشهری  حسینی 
انقالب  این  مالک  کسی  و  باشید  داشته  را  مردم  که  می کرد  توصیه 
نیست و مردم صاحب انقالب هستند، افزود: مسؤولیت مردم سنگین 
در  انقالب  که  نمی گذارد  است  انقالب  صاحب  که  کسی  زیرا  بوده 

ببیند. لطمه  دست اندازها 
دنیا  در  انقالب  معظم  رهبر  ساله   33 مدیریت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نقشه های  از  گرفته  نشأت  موجود  کاستی های  گفت:  است؛  بی نظیر 
نتوانستند  که  است  کسانی  بی عرضگی  و  بی تدبیری  و  دشمنان  شوم 

کنند. مردم خدمت  به  و  بمانند  میدان  در  رهبری  و  امام  با  همراه 
به  نسبت  انتظارات  با  رابطه  در  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  دبیر 
تردیدی نیست که نیت تان خیر است  مسؤوالن گفت: مسؤوالن عزیز 
شیوه های  در  اما  دهید  نجات  وابستگی  از  را  انقالب  می خواهید  و 
آسیب  مردم  تا  بگیرید  نظر  در  را  مردم  رضایت مندی  باید  کار  اجرای 

باشید. داشته  عمل  و  گفتار  در  صداقت  همچنین  نبینند؛ 
ندارد  وجود  قوی  نظارت  می کنیم  احساس  افزود:  بوشهری  حسینی 
از  بسیاری  اما  می شود  گران  کاال  قلم  چهار  که  می شود  گفته  زیرا 
اجناس 20 درصد، 30 درصد 50 درصد گران شده است؛ باید سایر 

شوند. کنترل  نیستند  وابسته  که  کاالهایی 
وی با تاکید بر تالش شبانه روزی برای مردم بیان کرد: تیم دولت باید 
همچنین  نگوید؛  دیگری  از  جدا  سخنی  کسی  هر  و  باشد  هماهنگ 

باشد. آهنگی هماهنگ داشته  نیز  گانه  قوای سه 
همچنین امام جمعه قم در خطبه اول نماز جمعه یادآور شد: قساوت 
به  ابتال  خود،  هویت  و  خدا  فراموشی  دنیا،  در  رسوایی  غفلت،  قلب، 

عذاب وجدان و حبط عمل از آثار دنیوی گناه است.
انسان  از  آسایش  سلب  موجب  گناه  اینکه  بابیان  بوشهری  حسینی 
و  امکانات  خوراک،  خواب،  زندگی  در  اگر  انسان  گفت:  می شود، 
انسان  اگر  اما  کند؛  زندگی  آسایش  با  باید  باشد  داشته  خوبی  ثروت 
و  مضطرب  انسان  مانند  و  می شود  سلب  آسایش  این  شد  گناه  دچار 

می زند. طرف  آن  و  طرف  این  به  قرار  بی 
نیست  نگران  تنها  نه  است  گناه  از  مبرا  که  انسانی  داد:  ادامه  وی 
بندگان  به  که  می دهد  دستور  فرشتگانش  به  نیز  متعال  خدای  بلکه 
ما بشارت بدهید که »اَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن« خوف و حزن و 

باشند. نداشته  زندگی  در  اندوه 
با  رابطه  در  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عالی  شورای  رئیس 
در  و  است  آینده  با  رابطه  در  خوف  کرد:  بیان  حزن  و  خوف  تفاوت 
حزن  اما  بوده  دیگر  موارد  و  مرگ  آینده،  به  نسبت  نگرانی  با  رابطه 

می کند. چه  من  با  خدا  و  کرده ام  چه  که  است  گذشته  به  نسبت 
برای  شده  گفته  خوف  با  رابطه  در  کرد:  ابراز  بوشهری  حسینی 
و  فعلی  ناراحتی های  برای  حزن  اما  بوده  رو  پیش  احتمالی  خطرات 
و  خوف  که  شده  بیان  سوم  معنای  در  همچنین  است  آینده  قطعی  یا 
در  حزن  و  نترسید  الهی  عذاب  از  یعنی  است  عذاب  مقابل  در  ترس 

است. ثواب  دادن  دست  از  مقابل 
بین  و  می گذارد  تأثیر  انسان  روح  در  آرام آرام  گناه  کرد:  تشریح  وی 
گناه  و  دارد  وجود  جدی  تفاوت  بیستم  گناه  و  یک  شماره  گناه 
گرفت  قرار  گناه  باتالق  در  انسان  اگر  اما  کرد  جمع  می شود  را  یک 

می شود. عادی  برایش  گناه  و  عوض  سرنوشتش 

راهپیمایی مردم قم در سالروز 
قیام خونین 15خرداد برگزار شد

مردم انقالبی قم با برپایی راهپیمایی یاد و خاطره شهدای قیام خونین 
با آرمان های امام راحل و انقالب تجدید  15 خرداد را گرامی داشته و 

کردند. میثاق 
به گزارش  مهر، مردم همیشه در صحنه و انقالبی شهر مقدس قم قبل 
 ،42 سال  خرداد   15 خونین  قیام  سالروز  با  همزمان  یکشنبه  ظهر  از 
خاطره  و  یاد  راهپیمایی،  مراسم  برپایی  با  گذشته  سال های  همچون 

را گرامی داشتند. و 15 خرداد  انقالب اسالمی  امام راحل و شهدای 
در  خرداد   15 یکشنبه  صبح   10:30 ساعت  از  قمی  راهپیمایان 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  تاریخی  بیت  جوار  در  و  الله  روح  میدان 
تجمع کردند که در این مکان سرود سالم فرمانده با حضور کودکان و 

شد. برگزار  قمی  نوجوانان 
و استکبار ستیز سر  انقالبی  راهپیمایان سپس در حالی که شعارهای 
جمله  از  مستکبران  جنایت  محکومیت  در  که  پالکارهایی  و  می دادند 
معصومه  حضرت  حرم  سمت  به  داشتند  دست  در  اسرائیل  و  آمریکا 
بانوی  مطهر  حرم  )ره(  خمینی  امام  شبستان  در  و  کرده  حرکت  )س( 

کردند. تجمع  کرامت 
اساتید  و  طالب  مردم،  مختلف  اقشار  از  کثیری  جمع  مراسم  این  در 
و  شهدا  معظم  خانواده  مسلح،  نیروهای  پرسنل  بسیجیان،  حوزه، 
مسئوالن استان حضور داشتند که با سردادن شعارهای انقالبی بیعت 
امام  آرمان های  با  میثاق  تجدید  و  رهبری  معظم  مقام  با  خود  مجدد 

کردند. اعالم  را  انقالب  و  راحل 
راهپیمایان همچنین با سر دادن شعارهایی همچون »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر آل سعود« ضمن اعالم انزجار از جنایات 
مستکبرین و آمریکا در منطقه حمایت خود از مظلومان بحرین، یمن و 

فلسطین را اعالم کردند.
که  مقدس  عنکبوت  موهن  فیلم  ساخت  همچنین  قمی  راهپیمایان 
و  کردند  محکوم  را  شده  احترامی  بی  )ع(  رضا  امام  ساحت  به  آن  در 
کنند  برخورد  خاطی  افراد  با  تا  کردند  درخواست  کشور  مسئوالن  از 
کشور  هنرمندان  سایر  از  و  ندهند  را  اقداماتی  چنین  تکرار  اجازه  و 
به  توهین  دنبال  به  که  هنرمند  ظاهر  به  افراد  این  از  تا  خواستند  نیز 

کنند. برائت  اعالم  هستند  مقدسات 
این  سخنرانی  نیز  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو  اراکی  الله  آیت 
قیام  در سالروز  اظهار داشت:  راهپیمایان  در جمع  که  بود  راهپیمایی 
بشر  تاریخ  در  جدیدی  صفحه  و  خورد  ورق  تاریخ  خرداد،   15 تاریخی 
و  اسالم  امت  آن  از  رویداد  این  در  برتر  دست  و  بلند  سخن  و  شد  آغاز 

بود. السالم  علیهم  بیت  اهل  پیروان 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سرآغاز  که  خرداد   15 قیام  داشت:  ابراز  وی 
تاریخ معاصر است  اتفاقی کم نظیر در  و  ایران بوده است حادثه بزرگ 
که باید بیشتر با آن آشنا شویم و تبیین این رویداد تاریخ ساز در راستای 

تبیین ضرورت دارد. جهاد 

بازدید استاندار قم از روند 
اجرای طرح آبرسانی به 

روستاهای محروم حاشیه کویر 
مرکزی قم 

انتقال آب به تعدادی  استاندار قم با حضور در محل مخازن و خطوط 
مورد  را  طرح  این  اجرای  روند  قیام،  خط  به  موسوم  قم  روستاهای  از 

داد. قرار  بررسی 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمد تقی شاهچراغی 
در  آب  تامین  های  طرح  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  بازدید  این  در 
به روستاهای  آبرسانی  از طرح جامع  این طرح بخشی  افزود:  استان، 
محروم حاشیه کویرمرکزی قم است که با همکاری بخش دولتی، گروه 

است. اقدام  دست  در  سازندگی  بسیح  و  جهادی  های 
استاندار قم زمانبندی پروژه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: باید 
مرحله  به  مرحله  و  این طرح مشخص  در  و دستگاهی  سهم هر بخش 

شود. پیگیری  کارها 
ساله  طی  تعهدات  برخی  اجرای  در  تاخیر  از  انتقاد  با  شاهچراغی 
های گذشته در پروژه آبرسانی قیام، ادامه داد: در صورت لزوم، طرح 
بازنگری شده و برآورد های جدید صورت گیرد و در راه اجرای پروژه از 

شود. استفاده  استانی  و  ملی  موجود  های  ظرفیت  تمام 
ها  بخش  تمام  برای  سالم  شرب  آب  تامین  برای  ریزی  برنامه  وی 
گونه  هیچ  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  استان  روستایی  مناطق  و 
تاخیری در اجرا تعهدات پذیرفتنی نیست و بخش های دست اندر کار 
پروژه باید با تمام توان بر روند اجرا، تکمیل و بهره برداری به موقع از 

باشند. داشته  نظارت  استان  روستاهای  به  آبرسانی  طرح 
گفتنی است با بهره برداری از طرح آبرسانی قیام، 13 روستای کویری 

دارای مشکل آب از نعمت آب شرب بهر مند خواهند شد.

خبـرخبـر

در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس   ◄
یک  فقط  سن  گفت:  شهردار،  ابقا  خصوص 
از  الیق تر  کسی  فعلی  شرایط  در  و  است  عدد 
مقام  یک  شهردار  ندارد،  وجود  فعلی  شهردار 
و مقام اجرایی و خدماتی است  سیاسی نیست 
سیاسی  مقام  یک  محدودیت های  پست  این  و 

ندارد. را 
به گزارش ایرنا، حسین اسالمی روز پنجشنبه 
با اعضای بسیج دانشجویی استان،  در نشست 
نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  ابقای  خصوص  در 
افراد  کهولت  کرد:  بیان  قم  شهردار  سمت  در 
عدد  یک  فقط  سن  و  است،  ما  مهم  مالک 
کسی  فعلی،  وضعیت  به  توجه  با  و  می باشد 
مقام  شهردار،  نیست،  موجود  وی  از  تر  الیق 
خدماتی  و  اجرایی  مقام  بلکه  نیست،  سیاسی 
یک  های  محدودیت  شهردار  قطعا  پس  است. 

داشت. نخواهد  را  سیاسی  مقام 
فرزند  شده  گفته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می کند،  زندگی  کشور  از  خارج  در  قم  شهردار 
سن  سال   18 از  بیشتر  ایشان  فرزندان  افزود: 
خودشان  دست  آنها  زندگی  اختیار  و  دارند 
است. شهردار کنونی از اصفهان به قم آمدند و 
با خود آوردند هم اصفهانی  به تبع مدیرانی که 
بودند؛ اما پس از مدتی مدیران قمی جایگزین 
بومی  مدیران  اکثر  حاضر  حال  در  و  شدند 

. هستند
اقدامات  وضعیت  خصوص  در  اسالمی 
عنوان  شهردار  از  مردم  رضایت  و  شهرداری 
شهردار  عملکرد  به  نسبت  مردم  اینکه  کرد: 
از  باید  که  ای است  نه، مسئله  یا  دارند  رضایت 
دقیق  و  درست  های  روش  با  آمارگیری  طریق 
هایی  و حرف  نظرات  با  توان  نمی  اثبات شود؛ 

می  بیان  مجازی  فضای  در  ها  گروه  در  که 
ما،  میدانی  مشاهدات  داد.  قطعی  نظر  شود 
و  شهر  یافته  تغییر  ظاهر  که  دهد  می  نشان 

به  را  شهروندان  شده،  ایجاد  شهری  امکانات 
بومی  شهردار  کند.  می  متمایل  شهردار  ابقای 
به  را  قم  مناطق  اکنون  و  شد  بومی  بلکه  نبود، 
توقعات  رفتن  باال  دلیل  به  شناسد.  می  خوبی 
انتخاب  برای  و خطا  آزمون  دیگر  از شهرداری، 
جدید،  فرد  و  نیست  پذیر  امکان  جدید  شهردار 
زمینه  این  در  باشد.  داشته  موفق  کارنامه  باید 
به  اما  شد  صحبت  هم  مقیمی  آقای  با  حتی 

نکردیم. پیدا  دست  ای  نتیجه 
خرداد   13 از  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید 
سال 94 در کسوت شهردار قم مشغول فعالیت 

سال   12 مدت  به  این  از  پیش  وی  است؛ 
است. بوده  اصفهان  شهر  شهردار 

برای رفع  اقدامات شهرداری  به  توجه  با  وی 

در  قم  مردم  نشینی  حاشیه  و  زدایی  محرومیت 
نقطه  تنها  آباد  اسماعیل  گفت:  شهر  سطح 
انتهای  منطقه  مثل  جاهایی  نیست.  محروم 
باعث  زا  سرطان  برق  های  دکل  که  نیروگاه 
برای  سالمتی  معضالت  و  ها  بیماری  ایجاد 

هستند. هم  اند  شده  مردم 
حاشیه  و  محرومیت  رفع  برای  افزود:  وی 
زمین  که  است  مکلف  دولت  زدایی،  نشینی 
هایی 48 هکتاری پردیسان را برای ساماندهی 
در  تر  سریع  هرچه  موجود  ناکارآمد  های  بافت 

► بدهد.   قرار  استانی  مسووالن  اختیار 

◄ نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع »بررسی ساختمان های 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  میزبانی  به  قم«  در  متروپل گونه 

قم برگزار شد.
قم،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساختمان های  »بررسی  موضوع  با  دانشجویی  پاسخ  و  پرسش  نشست 
قم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  تشکل  این  میزبانی  به  قم«  در  متروپل گونه 

شد. برگزار 
امراللهی  روح الله  قم،  دادستان  نماینده  کاویانی  سعید  جلسه  این  در 
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی شهر قم، امین مقومی رئیس 
قم  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  جعفری  عباس  و  قم  مهندسی  نظام 

داشتند. حضور 
10 هزار حکم قطعی قلع و قمع بنا در قم صادر شد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم گفت: 
بنای ساختمان در کمیسیون ماده صد  و قمع  10 هزار حکم قطعی قلع 
قم صادر شده که قابل تجدیدنظر نیست و هیچ کدام از این ساختمان ها 
به  آن ها  و حریق در  ایمنی سازه  نه ضوابط  و  کار گرفته اند  پایان  نه مجوز 

اجرا شده است. درستی 
کرد:  بیان  قم  ناایمن  ساختمان های  خصوص  در  امراللهی  الله  روح 
به صورت  نوعا  حریق،  و  سازه  ایمنی  فاقد  ساختمان های  از  قبیل  این 

می شوند. فروش  و  خرید  قولنامه ای 
اندازه ای  به  قم  در  ساختمانی  تخلفات  جریمه  باید  این که  بیان  با  وی 
افزایش یابد که هیچ فردی تمایل به تخلف پیدا نکند، گفت: پرونده های 
صد  ماده  کمیسیون  در  طراحی  پرونده  بدون  و  طراحی  پرونده  با  ورودی 

است. زیاد  بشدت 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم با بیان 
و  درد  و ساز  بر ساخت  نظارت  و عدم  ناایمن  این که وجود ساختمان های 
یک  خودخواهی  و  اضافه  طمع  کرد:  اظهار  است،  ساختمان  صنعت  رنج 

نفر شود. پاساژ می تواند سبب مرگ ده ها  و  مالک مجتمع 
امراللهی با تاکید بر این که برای جلوگیری از تخلفات ساخت وساز باید 
ساختمان  صنعت  دالالن  و  طراحان  خصوص  به  و  مالکان  طمع  جلوی 
در  شده  ثبت  پالک  و  ساختمان  هزار   400 داشت:   اذعان  شود،  گرفته 
شهر قم وجود دارد؛ شرایط کنونی شهر قم نگران کننده نیست اما مجتمع 
و ساختمان هایی وجود دارد که وضعیت ایمنی آنها نگران کننده است و در 

اتفاقات تلخی رخ خواهد داد. بروز حادثه ،  صورت 
به  مربوط  مصوبات  پالسکو  حادثه  از  بعد  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
رفته است. شورای  به محاق  پاساژهای قم  و  بازار  ایمنی  ارتقای  و  بررسی 
تخلفات  با  شهرداری  فیزیکی  برخورد  نوع  به  نسبت  قم  شهر  اسالمی 
تا  است  الزم  منظور  همین  به  و  دارد  باالیی  حساسیت  ساز  و  ساخت 
داشته  بیشتری  اهتمام  مقررات  اصل  به  پایبندی  به  نسبت  شهروندان 

. شند با
فرسودگی یک سوم کالبد شهری قم

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در این جلسه، بیان 
جمعیت  از  زیادی  بخش  و  فرسوده  بافت  قم  شهر  کالبد  سوم  یک  کرد:  
این استان ساکن این بافت های ناکارآمد هستند؛ قم در مباحث مربوط به 

است. آسیب های جدی  ساخت وساز دچار 
ایمنی ساختمان های شهر قم  بررسی  افزود: در مسئله  سعید کاویانی 

تجارت،  و  معدن  صنعت  سازمان های  از  کدام  هر  وظایف  و  تکالیف  باید 
شهرداری،  اصناف،  اتاق  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

شود. بررسی  درستی  به  دادستانی  و  مهندسی  نظام 
شهر  مرکزی  هسته  پاساژهای  ایمنی  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  وی 
پرونده های  پرچالش ترین  و  عجیب ترین  از  یکی  قم  ملت  پاساژ  گفت: 

است. طراحی  و  معماری 
پاساژهای هسته مرکزی شهر هیچ گونه ایمنی ندارند

در شهر  کرد:  اظهار  قم  آتش نشانی  مدیرعامل سازمان  عباس جعفری 
غیرایمن هستند،  و سازه ها  از ساختمان ها  بسیاری  تهران  مانند شهر  قم 
الزم  ایمنی  مقررات  فاقد  نیز  قم  تازه ساخت  ساختمان های  از  برخی 
با قدمت باالی 40 سال  از پاساژهای تجاری مرکز شهر  هستند؛ بسیاری 
دارای کمترین میزان رعایت مباحث ایمنی از نظر سازه، مقاومت و ایمنی 

هستند. حریق 
و  علمی  رشته  چندین  ساختمان ها  ایمنی  بحث  در  کرد:  بیان  وی 
بم  ویرانگر  زلزله  و   82 سال  از  بعد  دارند،  ذاتی  وظیفه  و  رسالت  فنی 
وضعیت   ،2800 آیین نامه  مانند  ساختمان  ملی  مقررات  آیین نامه  تدوین 
شهر  در  وجود  این  با  است؛  گرفته  بهتری  وضعیت  کشور  در  ساخت وساز 
قم ساختمان های قدیمی زیادی وجود دارد که یا آیین نامه های ایمنی در 

است. الزم  استانداردهای  برخی  دارای  صرفا  یا  نشده  رعایت  آن ها 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: بر 
ایمنی ساختمان  تاسیس قم مقررات  تازه  این که در ساختمان های  فرض 
همان  نشود  دیده  آنها  در  حریق  ایمنی  به  مربوط  موارد  ولی  شود  رعایت 
حریق  ایمنی  موارد  نشدن  دیده  صورت  در  می شود؛  تکرار  پالسکو  اتفاق 
ساعت  دو  یکی  عرض  در  باشد  مقاوم  که  هم  اندازه  هر  به  ساختمان  هر 

افتاد. اتفاق  مانند فاجعه ای که در پالسکو  و ریزش می کند  ذوب شده 
به گفته وی ، ذهنیت کنونی معماران، مالکان و هیات امناء بر زیبایی 
ایمنی می شود. به مبحث  و مبلمان شهری است و کمترین توجه ممکن 

نظر  از  که  است  کشور  کالن شهرهای  معدود  از  قم  داد:  ادامه  وی 
استانداردهای  به  تجهیزات  همچنین  و  آتش نشانی  ایستگاه های  تعداد 
و  است  کشور  ساز  بلندمرتبه  شهر   5 جزء  قم  است.  شده  نزدیک  جهانی 
باید  مرتبه  بلند  ساختمان های  این  در  ایمنی  خدمات  و  ایمن سازی  برای 

شود. به روزرسانی  همیشه  نیاز  مورد  تجهیزات 
بیان  قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
کرد: پاساژهایی مانند ملت، کویتی ها، موسی بن جعفر)ع(، حجت، ایران 
ایمنی  مباحث  نظر  از  شهر  مرکزی  هسته  پاساژهای  سایر  و  صفا  یدک، 
ایمنی ندارند و در صورت بروز هر گونه حادثه ای  حریق و سازه هیچ گونه 

بود. نفر خواهد   100 تلفات دست کم  تعداد  آنها،  از  یکی  در 
جعفری افزود: نگرانی از بیکاری و ایجاد مشکالت معیشتی برای کسبه 
و احتمال بروز برخی مسائل اجتماعی از مباحثی است که سبب می شود 

مسئوالن نسبت به پلمب پاساژهای ناایمن مماشات به خرج دهند.
و  بیمارستان ها  از  بسیاری  پاساژها،  بر  عالوه  داشت:  اظهار  وی 
بروز یک حادثه  و در صورت  ایمنی های الزم است  فاقد  نیز  بانک های قم 
ایجاد  بغرنجی  و  بحرانی  فوق  وضعیت  غیره  و  سوزی  آتش  زلزله،  مانند 

شد. خواهد 
تخلفات  در  قانونی  خالء های  وجود  کرد:  خاطرنشان  جعفری 
و  رنج ها  از  صد  ماده  کمیسیون  قالب  در  آن  مشکالت  حل  و  ساختمانی 

است. قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  دردهای 
به  ناایمنی  موارد  به  نسبت  قم  آتش نشانی  سازمان  داشت:  بیان  وی 
قاطع  بصورت  و مسجد جمکران  در حرم مطهر  زمینه حریق  در  خصوص 
با  وارد شده است؛ ساختمان حرم مطهر و مسجد جمکران دو ساختمان 
قدمت بسیار باالست و اجرای برخی مجوزهای ایمنی مانند اطفاء بدلیل 

است. انجام  غیرقابل  معماری  و  سازه  نوع 
ایمنی حریق مانند اعالم در  اینکه برخی ضوابط مهم  بیان  با  جعفری 
پارکینگ طبقاتی حرم مطهر به کار رفته است، گفت: مشکل اصلی و بزرگ 
این پارکینگ عدم امکان ورود ماشین آالت و تجهیزات سنگین آتش نشانی 
در صورت بروز آتش سوزی است؛ از همان ابتدا اجازه نظارت به سازمان 
ایمنی شهرداری  به سازمان خدمات  پارکینگ  این  آتش نشانی در احداث 

قم داده نشد.  ►

دفاع رییس شورای شهر از شهردار قم؛

الیق تر از سقائیان نژاد برای شهرداری قم نداریم
تغییر چهره قم نشان از عملکرد موفق سقائیان نژاد است

10 هزار حکم قطعی قلع و قمع بنا در قم صادر شد

در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی مطرح شد:

ساختمان های متروپل گونه در قم کم نیست
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بهزیستی: مدیرکل 
مرکز بازآفرینی زنان 

آسیب دیده اعتیاد در قم 
راه اندازی می شود

جمهوری  رییس  سفر  مصوبات  از  یکی  گفت:  قم  بهزیستی  مدیرکل 
به قم راه اندازی مرکز نگهداری و بازآفرینی زنان آسیب دیده شهر در 
زمینه اعتیاد است که مقدمات آن در سطح استان فراهم شده است.
و خانواده رییس  زنان  امور  پهلوانی ستوده  در نشست معاون  مهدی 
شهرداری  اکنون  هم  کرد:  بیان  قمی،  بانوان  از  جمعی  با  جمهوری 
این  بردار  بهره  عنوان  به  بهزیستی  کل  اداره  و  مجری  عنوان  به  قم 
ضرورت  و  اند  گذاشته  سر  پشت  را  فنی  و  اداری  مراحل  تمام  طرح 
عملیات  و  است  گرفته  قرار  تصویب  مورد  نیز  طرح  اجرای  فرهنگی 

شد. خواهد  آغاز  آینده  روزهای  طی  آن  اجرایی 
گفت:  طرح،  این  احداث  جهت  ملی  اندک  اعتبارات  به  اشاره  با  وی 
تخصیصی  اعتبارات  کل  خیرین،  های  کمک  از  گیری  بهره  برغم 
این  که  دارد  وجود  نگرانی  این  و  نیست  نیز  آن  نخست  فاز  جوابگوی 

شود. تبدیل  استان  تمام  نیمه  های  طرح  از  دیگر  یکی  به  پروژه 
برای  تومان  میلیارد   3 تاکنون  داشت:  اظهار  قم  بهزیستی  مدیرکل 
یافته در حالی  زنان آسیب دیده قم تخصیص  نگهداری  احداث مرکز 

است. نیاز  رقم  این  چندبرابر  به  آن  اتمام  برای  که 
مجموعه ورزشی تختی به بانوان قم واگذار می شود

سفر  مصوبه  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی  های  زیرساخت  توسعه  خصوص  در  قم  به  جمهوری  ریاست 
بانوان، بیان کرد: مجموعه ورزشی تختی به همراه 20 میلیارد تومان 
استان  زنان  به  بانوان  ورزش  های  زیرساخت  توسعه  برای  اعتبار 

است. یافته  اختصاص 
یافته  تومان اختصاص  میلیارد   20 با  داد:  ادامه  ابراهیم سانی خانی 
جهت  آن  از  کامل  برداری  بهره  امکان  تختی  ورزشی  مجموعه  به 
بخش  اولیه  فازهای  در  دلیل  همین  به  و  ندارد  وجود  بانوان  ورزش 

شد. خواهد  بانوان  برای  برداری  بهره  آماده  آن  از  هایی 
وی اضافه کرد: برای آماده سازی کامل مجموعه ورزشی تختی جهت 
استفاده بانوان برای ورزش های مختلف اعتباری بالغ بر 70 میلیارد 
 20 از محل سفر رییس جمهوری فقط  نیاز است در حالی که  تومان 

یافته است. این مصوبه تخصیص  به  میلیارد تومان 
اینکه مجموعه ورزشی تختی  بر  تاکید  با  مدیرکل ورزش و جوانان قم 
یافت،  خواهد  اختصاص  بانوان  ورزش  به  کامل  صورت  به  زودی  به 
جایی  جابه  جهت  الزم  های  زیرساخت  که  زمانی  تا  داشت:  اظهار 
نشود،  فراهم  تختی  ورزشی  مجموعه  در  مستقر  ورزشی  های  هیات 

یافت. خواهد  ادامه  محل  این  در  ها  هیات  این  فعالیت 

خبـر

وضعیت  از  انتقاد  با  همدانی  نوری  آیت الله       ◄
معیشتی مردم و گرانی تصریح کرد: ما باید به مسئولین 
و  می کنند  مراجعه  ما  به  مردم  که  چرا  بدهیم  تذکر 
شما  گرانی  و  معیشت  وضعیت  درباره  چرا  می گویند 
ولی  می دهیم   تذکر  ما  بگویم  باید  نمی زنید،  حرفی 
بدانند  مردم  نمی شود.  پخش  ما  تذکرات  متأسفانه 
هستیم  مردم  این  با  طلبه ها  ما  و  قم  علمیه  حوزه  که 
چون همین مردم هستند که تا به حال اسالم را حفظ 
کردند. اماحرف و صدای ما به جایی نمی رسد و پخش 

. نمی کنند
نوری  آیت الله  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
پایان  مناسبت  به  تشیع  جهان  مرجع  این  همدانی، 
سال درس خارج خود در مسجداعظم ضمن سخنانی 
با تاکید بر اهمیت ضرورت پشتیبانی روحانیت از نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، اظهار کرد: یکی از وظایف 
نظام  از  پشتیبانی   و  حفاظت  علماء  و  روحانیون  مهم 
اما  است  اسالمی  نظام  نظام،  که  چرا  است  اسالمی 
با خدمت به مردم و رفع  این امر محقق نمی شود مگر 

مشکالتشان.
زحمات  به  اشاره  با  ادامه  در  شیعیان  تقلید  مرجع 
نشان  خاطر  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  راحل  امام 
پرشور  حضور  با  و  فراوان  زحمات  با  امام)ره(  کرد: 

را  انقالب  این  توانست  گوناگون  صحنه های  در  مردم 
به پیروزی برساند و دست آمریکا و صهیونیست ها را از 
این مملکت کوتاه کند از این روباید به مردم رسیدگی 

باشند. آسایش  در  تا  کرد 
مردم  پرشور  حضور  توصیف  با  ادامه  در  مرجع  این 
امیرالمومنین  حضرت  افزود:  گوناگون  صحنه های  در 
بدان  مالک!  ای  می گوید:  اشتر  مالک  به  علی)ع( 
ستون دین و اجتماع مسلمان ها و سپر در برابر دشمن 
باشد  مردم  به  تو  توجه  بنابراین  هستند  مردم  همین 
اهمیت  مردم  به  همواره  نیز  رهبری  و  راحل  امام  و 
در  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  مردم  این  می دهند 
جانانه  اسالمی  نظام  و  انقالب  از  حساس  لحظه های 

کردند. دفاع 
و  مردم  معیشتی  وضعیت  از  انتقاد  با  ادامه  در  وی 
گرانی  و  معیشت  نظر  از  مردم  متاسفانه  گفت:  گرانی 
در مضیقه هستند و انتظار ما از مسئولین رسیدگی به 
وضعیت موجود است. چرا که مردم به ما می گویند که 
به  و سختی  رنج  در  معیشت  و سختی  گرانی  لحاظ  به 
سر می برند. ما باید قدر این مردم را بدانیم و باید باید 
به فکر این ها باشیم درد این ها را درک کنیم و به اندازه 

این مردم پشتیبانی شود. از  خودمان سعی کنیم 
آیت الله نوری همدانی در ادامه تصریح کرد: ما باید 

مراجعه  ما  به  مردم  که  چرا  بدهیم  تذکر  مسئولین  به 
معیشت  وضعیت  درباره  چرا  می گویند  و  می کنند 

تذکر  ما  بگویم  باید  نمی زنید،  حرفی  شما  گرانی  و 
نمی شود.  پخش  ما  تذکرات  متأسفانه  ولی  می دهیم  

این  با  طلبه ها  ما  و  قم  علمیه  حوزه  که  بدانند  مردم 
حال  به  تا  که  هستند  مردم  همین  چون  هستیم  مردم 

جایی  به  ما  صدای  و  اماحرف  کردند.  حفظ  را  اسالم 
► نمی کنند.     پخش  و  نمی رسد 

تاکید  قم  استان  سپاه  فرمانده       ◄
کرد: 14 و 15 خرداد، مظهر پیوند عمیق 
و  امام  میان  دلبستگی  اوج  و  تاریخی  و 
به  ملت  دلدادگی  از  آشکار  نشانی  و  امت 
رموز  از  یکی  این خود  امامشان است، که 
نظام است. بقای  و  انقالب  پیروزی  اصلی 
استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
موحد  محمدرضا  سردار  پیام  متن  قم، 
 14 مناسبت  به  قم  استان  سپاه  فرمانده 
خمینی)ره(  امام  ارتحال  سالگرد  خرداد 
سال  خرداد   15 قیام  سالگرد  همچنین  و 

است: زیر  شرح  به   1342
مظهر  خرداد،  پانزدهم  و  چهاردهم 
دلبستگی  اوج  و  تاریخی  و  عمیق  پیوند 
از  آشکار  نشانی  و  امت  و  امام  میان 

حقیقی  دلدادگی  و  فرمانبرداری  تبعیت، 
یکی  این خود  که  امامشان است،  از  ملت 

و  اسالمی  انقالب  پیروزی  اصلی  رموز  از 
معاصر  تاریخ  در طول  اسالمی  نظام  بقای 

است. بوده 
با  خمینی)ره(  امام  حضرت  حق،  به 
تیزبینانه  و  عالمانه  حکیمانه،  رهبری 
شگفت  و  مردمی  حماسه  عظیم ترین  خود 
حکومت  یک  خلق  با  را  انقالب   انگیزترین 
طراحی  مردم  اراده  از  برخاسته  دینی 
استکبار  منافع  که  نمود  پایه گذاری  و 
آمریکای جهان خوار  آن  و در رأس  جهانی 
مظلوم  و  مسلمان  ملت های  بیداری  با  را 
و  کشید  چالش  به  جهان  سراسر  در 
مبتنی  الهی  نوین  نظم  تحقق  نویدبخش 

گردید. محمدی)ص(  ناب  اسالم  بر 
امروز  واقعیت های  در  تأمل  و  تعمیق 

پیچیدگی ها،  ویژه  به  و  جهانی  نظام 
دشمنان  شوم  سناریوهای  و  ترفندها 
اسالم، گویای آن است که سیره و اندیشه 
به  همواره  می تواند  امام)ره(  حضرت 
مبارزه  راهبردی  چشم انداز  و  سند  عنوان 
مسئوالن  و  ملت  راه  چراغ  سلطه،  نظام  با 

گیرد. قرار  نظام 
یوم الله  خونین  قیام  که  همان گونه 
اندیشه های  از  تأسی  با  خرداد  پانزدهم 
انقالب  پیروزی  سرآغاز  الله،  روح  حضرت 
اسالمی در بهمن ماه 1357 بود که باعث 
و  مبارزات  شکل گیری  روند  در  تسریع 

شد. اسالمی  انقالب  پیروزی  سرانجام 
ابی  بن  علی  امام  سپاه  رزمندگان 
تسلیت  ضمن  قم  استان  طالب)ع( 

رهبر  رحلت  سالروز  خردادماه  چهاردهم 
گرامی داشت  و  اسالمی  انقالب  کبیر 
قیام  واالمقام  شهدای  خاطره  و  یاد 
سال  خردادماه  پانزدهم  الله  یوم  خونین 
شهدای  و  امام  راه  ادامه  بر   ،1342
پیروی  و  اسالمی  انقالب  کفن  گلگون 
امام  حق  بر  نایب  فرامین  و  اندیشه  از 
امام  آیت الله العظمی  حضرت  راحل 
رسیدن  تا  خامنه ای)مدظله العالی( 
انقالب  واالی  آرمان های  و  اهداف  به 
عزمی  و  جهادی  مدیریت  با  اسالمی 
سردار  همچون  اسطوره های  در  که  راسخ 
تجلی  قاسم سلیمانی  سرافراز شهید حاج 
را  خود  همواره  و  دارد  تاکید  است،  یافته 
► نورانی می دانند.     این مسیر  سربازان 

به  گفت:  قم،  استان  دادگستری  کل  رئیس       ◄
منظور قضا زدایی در 2 ماهه نخست سال 1401 یک 
بدون  رانندگی  غیرعمد  حوادث  پرونده   661 و  هزار 
داده  ارجاع  ای  بیمه  شرکت های  به  محاکم  به  ورود 

. شد
روابط  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
االسام  حجت  قم،  استان  دادگستری  عمومی 
والمسلمین مظفری، در رابطه با اقدامات دادگستری 
تحول  به  اشاره  با  زدایی،  قضا  خصوص  در  قم  استان 
قضا  بر  مبنی  قضا  دستگاه  رئیس  دستور  آفرینی 
قضایی  محاکم  به  ها  پرونده  ورودی  کاهش  و  زدایی 
وحقوقی، اظهار کرد: دادگستری استان قم درهمین 
مقرر  نوین  طرحی  اجرای  با  گذشته  سال  در  راستا 

رانندگی  حوادث  عمد  غیر  جرایم  های  پرونده  تا  کرد 
های  شرکت  یا  و  قانونی  پزشکی  سازمان  به  مستقیما 

شود. ارجاع  بیمه ای 
وی با اشاره به این که نیاز به ارجاع تمامی پرونده 
اساس  برهمین  افزود:  نیست،  قضا  دستگاه  به  ها 
و  هزار  یک  تشکیل  از  سال جاری  نخست  ماهه   2 در 
661 فقره پرونده جرایم غیرعمد حوادث رانندگی در 
پرونده  این  و  استان قم جلوگیری شد  محاکم قضایی 
ارجاع  بیمها ی  شرکت های  به  مستقیم  صورت  به  ها 
در  فقره   705 ارجاع  پرونده  تعداد  این  از  که  شده اند 
شده  انجام  ماه  اردیبهشت  در  فقره   956 و  فروردین 

است.
اینکه  بر  تأکید  با  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 

و دقت  قوه قضاییه، وقت  به  پرونده ها  ورودی  کاهش 
آرای  استحکام  در  قطعًا  و  داده  افزایش  را  قضات 
به  استان  دادگستری  گفت:  است،  موثر  نیز  قضایی 
عموم  حقوقی  اطالعات  افزایش  و  سازی  گاه  آ منظور 
آموزشی  گارگاه    83 برگزاری  به  اقدام  استان  مردم 
به  این تعداد  از  در زمینه های مختلف کرده است که 
متقاضی  زوجین  برای  آموزشی  کارگاه   65  « تفکیک 
های  آسیب  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه   8 طالق، 
تا   6 درجه  جرائم  برای  مجازی  صورت  به  اجتماعی 
و  تعلیقی  قرارهای  رسمی(،  پروانه  بدون  )رانندگی   8
جرائم علیه امنیت اخالقی با همکاری )موسسه آوای 
توحید( و 10 کارگاه آموزشی برای معتادین و خانواده 

► است.    شده  تشکیل  )مهرانه(«  عنوان  با  آنان 

ابالغی  بخشنامه  اساس  بر  قم  استان  ادارات  کاری  ساعت       ◄
گرما،  فصل  در  برق  مصرف  بهینه  مدیریت  راستای  در  و  قم  استاندار 
از روز دوشنبه 16 خرداد تا 31 مرداد، ساعت 7 صبح شروع و 13:30 

یافت. خواهد  خاتمه 
محمد  سید  بخشنامه  در  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هیات   مصوبه  اساس  بر  است:  آمده  قم  استاندار  شاهچراغی  تقی 
های  دستگاه  کلیه  همکاری  لزوم  بر  مبنی  نیرو  وزیر  ابالغ  و  وزیران 
الگوی  رعایت  مدیریت  جهت  در  دولتی  غیر  عمومی  موسسات  دولتی، 
ساعات  در  انرژی  اساسی  های  حامل  از  یکی  عنوان  به  برق  مصرف 
اضطراری  خاموشی های  اعمال  از  پیشگیری  منظور  به  مصرف  اوج 
پنج  تا  )شنبه  هفته  کاری  ایام  کلیه  در  ادارات  کاری  ساعت  استان،  در 
ساعت  از  مرداد   31 تا   جاری  ماه  خرداد   16 دوشنبه  روز  از    ) شنبه 

بود. خواهد   13:30 الی   7:00
 ، اجرایی  های  دستگاه  کلیه  است:  آمده  بخشنامه  این  ادامه  در 
به  استان   دولتی  غیر  عمومی  نهادهای  و  مسلح  نیروهای   ، ها  بانک 
به  بایستی  می  اداری  ساعات  در  برق  مصرف  بهینه  مدیریت  منظور 
و  گذشته  سال  مشابه  دوره  مصرف  به  نسبت  درصد   30 حداقل  میزان 
اولویت  با  جاری  مصرف  درصد،   60 میزان  به  اداری  غیر  ساعات  در 
سرمایشی  های  سامانه  و  ضرور  غیر  های  روشنایی  کردن  خاموش 

باشند. داشته  برق  مصرف  کاهش 
مسئولیت  که  است  شده  تاکید  قم  استاندار  ابالغی  بخشنامه  در 
و  بوده  بازرسان  و  مربوطه  مدیران  عهده  به  موارد  این  اجرای  حسن 
اجرایی  های  دستگاه  از  طرح  این  اجرای  طول  در  ذیربط  کارشناسان 
► داد.     خواهند  قرار  ارزیابی  مورد  را  طرح  اجرای   روند  و  بازدید 

انتقاد آیت الله نوری همدانی از وضعیت معیشتی مردم و گرانی ها؛

●  تذکر می دهیم ولی صدای ما به جایی نمی رسد    ●

فرمانده سپاه قم: 

●  14 و 15 خرداد مظهر پیوند عمیق میان امام و امت است     ●

رئیس کل دادگستری: 

●  هزار و 661 پرونده حوادث غیرعمد رانندگی به شرکت های بیمه ای قم ارجاع شد     ●

●  بخشنامه تغییر ساعت کاری ادارات استان قم ابالغ شد     ●

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  11دادگاه  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  در شعبه 10اجرای احکام مدنی قم به شماره 10/1400ج/37ثبت گردیده 
علیه  قم  معصومه  حضرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  و  زیباسازی  سازمان 
شهاب الدین رزاقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت1/067/561/250ریال 
در حق محکوم له و 52/258/062ریال نیم عشر درحق صندوق دولت محکوم 
1قم  بخش  3965اصلی  از  ثبتی83فرعی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  درقبال  له 
حسب  است.ضمنا  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  240سهم  از  مشاع  مواد51و135مقدار15/071سهم 
240سهم ششدانگ  از  مقدار0/737سهم مشاع  به(به  فوق)بابت محکوم  پالک 
عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا(به فروش خواهد رسید.با احترام در 
اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  000037خواهان  کالسه  پرونده  خصوص 
واحد  یک  ارزیابی  با  رابطه  در  رزاقی  الدین  شهاب  آقای  طرفیت  به  مطهر  حرم 
قم  یک  بخش  3965/83اصلی  ثبتی  پالک  به   b17 قطعه  شماره  به  تجاری 
در  ناشران  تجاری  اداری  مجتمع  زیرزمین  طبقه  در  مربع  متر   51 مساحت  به 
تاریخ1400/11/16در معیت وکیل وکیل خواهان از محل ملک بازدید به عمل 
آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد:الف-مشخصات مجتمع مورد 
بازدید مجتمع تجاری مورد بازدید با اسکلت فلزی پیچ و مهره و سقف کامپوزیت و 

نمای سنگ و سرامیک نرده استیل در 11طبقه شامل 3طبقه زیرزمین با کاربری 
پارکینگ و یک طبقه زیر زمین 4 طبقه روی آن مغازه تجاری و سه طبقه چهارم 
با کف  تجاری  واحد های  است  گردیده  احداث  اداری  واحد  ان  و ششم  پنجم  و 
و گرمایش مرکزی  سنگ و سقف کاذب درب شیشه سکوریت سیستم سرمایش 
می باشند.واحد های اداری اداری با کف سنگ به صورت یکپارچه با پنجره های 
الومینیوم رنگی و شیشه دوجداره احداث گردید اند .مجتمع دارای اسانسور نفر 
بر باالبر و پله برقی است.واحد های مورد بازدید با کف سرامیک دیوار گچ کاری 
باشد.ب-  می  مرکزی  گرمایش  و  سرمایش  سیستم  سکوریت  شیشه  درب  شده 
با پالک  ارزیابی واحد مورد نظر:واحد تجاری مورد نظر :واحد تجاری مورد نظر 
متر   51 به مساحت   b12 به شماره قطعه  قم  3965/83اصلی بخش یک  ثبتی 
سنگ  کف  فرش  با  ناشران  مجتمع  زمین  زیر  طبقه  در  دونبش  صورت  وبه  مربع 
درب  و  تایل  کاذب  سقف  و  مفیدحدود2/85متر  ارتفاع  با  دیواری  کاغذ  بدنه  و 
شیشه سکوریت می باشد و دارای یک واحد پارکینگ می باشد و درحال حاضر در 
اختیار مستاجر با رهن870/000/000ریال و اجاره ماهیانه6/750/000ریال 
از تاریخ1400/2/1به مدت یکسال باشغل پالت و پرینت می باشد. ارزش شش 
دانگ مغازه مورد بازدید با توجه به نکات فوق موقعیت محلی مساحت و وضعیت 
مبلغ  جمعا  مشاعات  از  استفاده  حق  و  انشعابات  پارکینگ  احتساب  با  موجود 

موارد  میگردد.مقررگردید  ریال)17/000/000/000(ارزیابی  میلیارد  هفده 
فوق الذکر در تاریخ1401/03/28ساعت 9/15الی9/30صبح صبح به ادرس 
قم خ ساحلی جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.لذا افرادی که قصد بازدید 
از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده باهماهنگی 
این اجرا از مورد مزایده از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد دهند واگذار میگردد)که شرکت کنندگان میبایست مبلغ پیشنهادی 
باشد  شخص   خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  دریکی  را  مزایده 
به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  میتواند  اجرا  دادورز  باشند(ضمنا  همراه داشته 
قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بهارا فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبوراز یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های محلی درج میگردد جهت اطالعات بیشتر به واحد مراجعه 

نمایید.
نیا                                احکام دادگستری شهرستان قم-ساعدی  دادورزاجرای 

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی دعوت مجمع عمومی انتخابات انجمن 
صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت 

هوایی جهانگردی و زیارتی قم )مرحله اول (

فرعی   132 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
از10543 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی خ روحانی ک 14- فرعی 
در  باشد،   می  عباس  فرزند  کاظمی  زهرا  بنام  که   4 پالک  راست-  سمت  اول 
جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف نیامده از 
طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای 
کتبی نامبرده 1/2398 مورخ 1401/03/10 تحدیدحدود پالک مذکور در 
محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/04/05 مورخ  یکشنبه  روز 
مالکین  به  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در  و  مجاور 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض 
گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 
نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم 

 )15165 الف  )م 
 1401/03/16 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

مورخ  چهارشنبه  روز  مذکور  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع 
خیابان   - قم   محل:  در   18/30 ساعت    1401/04/01

گردد.  می  برگزار  نادری  هتل  رستوران  سالن   – ایستگاه 
از کلیه عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه 
هیئت  در  عضویت  به  عالقمندان  ضمنا  نمایند  شرکت  مذکور 
رعایت  با  توانند  می  مذکور  صنفی  انجمن  بازرسی  و  مدیره 
مراتب  مذکور  صنفی  انجمن  اساسنامه  در  مندرج  شرایط 
آدرس  به   1401/03/19 تاریخ   تا  حداکثر  را  خود  داوطلبی 
– شرکت خدمات  روبه روی گذرخان   – – خیابان چهارمردان  قم 
 09121518807 با شماره تماس  زاده سیر  مسافرتی قریشی 

نمایند.  دریافت  رسید  و  تحویل 
مدارک الزم جهت کاندیداتوری: 

یا تصویر کارت ملی  1- تصویر صفحه اول شناسنامه 
2- یک قطعه عکس 3در4 

کاندیداتوری  کتبی  3- درخواست 
فعالیت  تصویر مجوز   -4

جلسه:  دستور 
1- ارائه گزارش توسط رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 

2- ارائه گزارش توسط بازرس انجمن صنفی 
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین 
خدمات  دفاتر  کارفرمایی  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 

قم زیارتی  و  جهانگردی  هوایی؛  مسافرت 



◄     کلنگ ساخت دبیرستان امام رضا)ع( عصر چهارشنبه با حضور 
به  قم  شهر  پردیسان  منطقه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف 

شد. زده  زمین 
تبریک  با  مراسم،  این  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  ایرنا،  گزارش  به 
اظهار  کرامت  دهه  آغاز  و  بیت)ع(  اهل  کریمه  بانوی  سعادت  با  میالد 
افراد  از  دانش آموزان  و  معلمان  فرهنگیان،  جامعه  از  نیابت  به  داشت: 
و  تقدیر  هستند،  وزارتخانه  این  یاریگر  مدرسه سازی  امر  در  که  نیکوکار 

می کنم. تشکر 
انقالب  معظم  رهبر  سخنان  به  اشاره  با  همچنین  نوری  یوسف 
شکل  پرورش  و  آموزش  در  اسالمی  تمدن  شکوفایی  کرد:  خاطرنشان 
برای  جا  بهترین  و  برداریم  گام  مسیر  این  در  که  است  الزم  و  گیرد  می 

است. خیرساز  مدارس  کار،  این 
فاطمه  حضرت  میالد  تبریک  با  آیین،  این  در  نیز  قم  استاندار 
واسطه  به  قم  استان  داشت:  اظهار  کرامت  دهه  شروع  و  معصومه)س( 
سازی  مدرسه  خیر  امر  در  خودشان  هم  دارد،  که  خوبی  مردمان 
در  نیکوکار  افراد  سایر  حضور  برای  را  ای  زمینه  هم  و  دارند  مشارکت 

اند. کرده  فراهم  عرصه  این 
مدرسه  خیران  از  سپاسگزاری  با  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
ترین  ضروری  و  ترین  اساسی  از  یکی  قم،  استان  در  کرد:  تاکید  ساز 
مبارک  اتفاق  این  که  هستیم  امیدوار  که  است،  »مدرسه«  ما  نیازهای 

باشد. داشته  تداوم 

که دولت هم  کرد  پرورش درخواست  و  آموزش  وزیر  از  وی همچنین 
یاری کند. را  قم  استان  این مدارس،  و هم در تجهیز  در ساخت 

حاشیه  در  نیز  قم  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی  مدیرکل 
حضور  با  امروز  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  مراسم  این 
 )5 )شماره  ِهندویان  مهدی  شهید  دبستان  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
مدارس  جزو  که  قم  شهر  فراشاهی  محمد  شهید  خیابان  در  اول،  دوره 

شد. افتتاح  است،  خیرساز 
حاج  یاد  زنده  مدرسه  این  زمین  بانی  افزود:  اجتهادی  احمدرضا 
احمد  حاج  یاد  زنده  آن  بنای  ساخت  بانی  و  ورزنه  شفیعی  حسینعلی 

مربع  متر   647 و  هزار   3 مدرسه  این  زمین  که مساحت  بودند  هندویان 
است. مربع  متر   160 و  هزار   2 آن  زیربنای  و 

و  باب سالن  باب کالس، چهار   12 این مدرسه  وی خاطرنشان کرد: 
اتاق اداری و جانبی دارد. 11 باب  کارگاه آموزشی و 

مدرسه  زنی  کلنگ  درباره  خود،  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
شهر  پردیسان  منطقه  یک  محله  در  رضا)ع(  امام  کالسه   15 دبیرستان 
مدرسه  این  زمین  بانی  کرد:  اعالم  پرورش  و  آموزش  وزیر  توسط  قم 

است. استاد  ابوالفضل  حاج 
مدرسه  این  افزود:  است،  بتنی  مدرسه  این  سازه  اینکه  بیان  با  وی 
به  زمینی  در  آموزشی  کارگاه  و  آزمایشگاه  باب  چهار  با  طبقه  سه  در 
مربع  متر   923 و  هزار   2 زیربنای  با  مربع  متر   600 و  هزار   3 مساحت 

شد. خواهد  ساخته 
غربی  جنوب  در  و  شهرداری  هشت  منطقه  در  پردیسان«  »منطقه 
شهر قم واقع شده است، این منطقه در سال 1377 هجری خورشیدی 
به   1390 سال  در  و  تاسیس  وقت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  توسط 
مسکن  واحدهای  بیشتر  و  شد  تبدیل  قم  شهرداری  منطقه های  از  یکی 

شده  است. ساخته  منطقه  این  در  مهر 
آیین  در  شرکت  و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  نورانی  بارگاه  زیارت 
بلوار  در  اول؛  دوره   )5 )شماره  هندویان  مهدی  شهید  دبستان  افتتاح 
برنامه  دیگر  از  قم  شهر  در  فراشاهی  محمد  شهید  خیابان  خرداد،   15

► بود.    این سفر  پرورش در  و  آموزش  وزیر  های 
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وزیر آموزش و پرورش:
 تربیت نسل آینده ساز 

ایران اسالمی از اولویت های 
دولت انقالبی است

ساز  آینده  نسل  تربیت  انقالبی،  دولت  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  را  هستند  دختران  آن  از  مهمی  بخشی  قطعا  که  اسالمی  ایران 
اولویت قرار داده و این وزارتخانه برنامه ریزی های گسترده ای برای 

است. کرده  تدوین  اهداف  این  به  رسیدن 
حضرت  مطهر  حرم  در  آفتاب«  »دختران  همایش  در  نوری   یوسف 
اسالمی،  نوین  تمدن  به  دستیابی  برای  گفت:  معصومه)س(  فاطمه 
باید  و  بوده  سرزمین  این  دختران  مؤثر  مشارکت  و  حضور  نیازمند 
بانوان  و  بیت)ع(  اهل  سیره  اساس  بر  آنها  تربیت  مسأله  به  نسبت 

باشیم. داشته  توجه  اسالم  بزرگ 
بنیادین  تحول  سند  در  تربیتی  اهداف  تحقق  برای  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  باشیم،  داشته  مضاعف  تالشی  باید  پرورش،  و  آموزش 
 7 از  بیش  درسی  های  برنامه  در  باید  مهم  بسیار  مسأله  این  کرد: 
میلیون دانش آموز دختر و 45 هزار دانشجوی معلمی به خوبی دیده 

شود.
دائمی  دبیرخانه  اندازی  راه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  در  معصومه)س(  حضرت  بزرگداشت 
انوار  باید  و  است  مقدس  و  خوب  بسیار  اقدام  این  گفت:  قم،  استان 
نقاط کشور منتشر  به همه  قم  از شهر مقدس  بزرگ،  بانوی  این  الهی 

شود.
نوری بر ضرورت تبیین نقش دختران به عنوان پیشران جامعه دانش 
و ارزشمند، توجه  از مسائل مهم  تأکید کرد و گفت: یکی دیگر  بنیان 
بر  ها  خانواده  تعالی  و  گیری  شکل  در  دختران  جایگاه  و  نقش  به 
به  را  کشورمان  تواند  می  که  است  اسالمی  ـ  ایرانی  الگوهای  اساس 

برساند. اسالمی  نوین  تمدن 
هجرت  از  پس  که  کشورمان  به  رضا)ع(  امام  هجرت  به  اشاره  با  وی 
رسول گرامی اسالم)ص( تاریخ ساز شده است، تصریح کرد: حضرت 
مذهب  انتشار  و  تبیین  زمینه  خود،  جهاد  و  هجرت  با  معصومه)س( 
همچون  الهی  مردی  آن،  برکات  و  آثار  از  که  آورد  فراهم  را  تشیع 
این  به  کنیم  تالش  همواره  باید  ما  و  است  خمینی)ره(  امام  حضرت 

باشیم. داشته  توسل  بزرگ،  بانوی 
همایش »دختران آفتاب« با سخنرانی معاون رئیس جمهوری در امور 
با حضور جمعیت گسترده  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  و  و خانواده  زنان 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  در  دختران  و  زنان  از  ای 

شد. برگزار 

با حضور هیات تجاری عراق؛
زمینه های افزایش تبادالت 
تجاری عراق و قم بررسی شد

با حضور شماری از تجار عراقی زمینه های همکاری و افزایش تبادالت 
تجاری، سرمایه گذاری مشترک و تسهیل در امر صادرات و واردات بین 

عراق و استان قم بررسی شد.
ابوالفضل خاکی در پایان سفر و بازدید تعدادی از هیات تجاری کشور 
عراق از توانمندی و ظرفیت های اقتصادی قم در گفتگو با ایرنا، افزود: 
که  قم  ویترینی  نمایشگاه  از  عراق  کشور  تجاری  هیات  سفر  این  طی 
نمادی از توانمندی های صنعتی و تولیدی این استان است در شهرک 

بازدید کردند. صنعتی شکوهیه 
وی بازدید از واحدهای تولیدی و کارخانجات شهرک صنعتی شکوهیه 
را برنامه دیگر این هیات تجاری در قم دانست و گفت: هم اکنون افزون 
بر یکهزار واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه مشغول 

فعالیت هستند.
از  را  لوازم خانگی  نمایشگاه  و  المللی  بین  نمایشگاه  از  بازدید  خاکی، 
برد و خاطرنشان کرد:  نام  برنامه های دیگر تجار عراقی در استان قم 
این سفر طی یک نشست دو جانبه ضمن معرفی محصوالت  پایان  در 
گذاری  سرمایه  و  صادرات  های  زمینه  بررسی  به  نسبت  قم،  تولیدی 

گرفت. انجام  نظر  تبادل  مشترک  های 
از سوی هیات تجاری  به برخی نگرانی های مطرح شده  با اشاره  وی 
این  برای تسهیل در  یادآور شد:  از قم،  واردات کاال  عراق در خصوص 
زمینه و اطمینان خاطر تجار عراقی، اتاق بازرگانی قم حاضر است در 
مانع  و  را داده  پاسخ استعالمات طرف مقابل  ترین زمان ممکن  کوتاه 

بروز مشکل شود. از 
دیوانیه،  های  استان  از  اقتصادی  فعاالن  تجاری،  سفر  این  قالب  در 

داشتند.  حضور  عراق  کشور  بصره  و  بغداد 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  مدنی  احکام  اجرای   7 شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   8 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
محکوم  عبدالکریمی  جواد  علیه  فراهانی  آبادی  فیض  معصومه  له  گردیده  7/1400ج/829ثبت  شماره  به 
علیه محکوم است به پرداخت 124عدد سکه بهار آزادی درحق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت 
محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه سهم االرث ایشان از پالک ثبتی 1فرعی  از 11628اصلی بخش 1 
مقدار  به  علیه  محکوم  االرث  سهم  است.ضمنا  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم 
قیمت  استثنای  به  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   160 از  مشاع  سهم   40
ثمنیه عرصه و اعیان به مبلغ پایه 6/598/958/333ریال به فروش خواهد رسید.درمورد پرونده به شماره 
پالک   13 کوچه  رسالت  خیابان  آدرس  به  خوانده  معیت  در  محل  1400/11/17از  تاریخ  بایگانی829در 
مدارک  ارسال  برای  خوانده  تعلل  و  ثبت  و  شهرداری  به  ومراجعه  الزم  های  برسی  انجام  از  پس  و  3مراجعه 
نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد:ج-قرار کارشناسی1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک2-محل 
وقوع ملک و توصیف اجمالی ان و تعیین اینکه ملک محل سکونت یاکسب و پیشه یا تجارت و زراعت و غیره 
است3-تعیین اینکه ملک ثبت شده است یانه4-تعیین اینکه ملک دراجاره است یا نه و اگر در اجاره است 
از ان فروخته میشود7-تعیین  یا مفروزو چه مقدار  اینکه ملک مشاع است  به  مدت و میزان اجاره5-تصریح 
محکوم  االرث  سهم  ریالی  قیمت  دارند8-تعیین  عنوان  هر  تحت  ملک  آن  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی 
صاحب  خانوادگی  نام  و  1-نام  ج-نظریه:  پرونده  در  موجود  وراثت  انحصار  اساس  بر  توقیفی  ملک  از  علیه 
فرعی   1 ثبتی  پالک  شماره  به  مربع  متراژ153/00متر  به  مسکونی  ملک  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  ملک 
به  حسین  فرزند  الکریمی  عبد  رضا  غریب  آقای  مالکیت  به  قم  ثبتی  یک  بخش  در  واقع  11628اصلی  از 
شماره  به  ابراهیم  سید  فرزند  میری  آقا  السادات  اکرم  خانم  سرکار  و  4دانگ  دارای   13 شناسنامه  شماره 
محل  ملک  اینکه  تعیین  و  ان  اجمالی  توصیف  و  ملک  وقوع  میباشد.2-محل  2دانگ  شناسنامه280دارای 

سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت و زراعت و غیره ملک در خیابان رسالت کوچه 13 پالک 3می باشد که در 
با نمای آجر سه سانتی  کوچه 12 متری واقع شده است ساختمان مشتمل بر دو طبقه زیر زمین و همکف 
میباشد.  ضربی  طاق  نوع  از  سقف  و  وسط  در  فلزی  ستون  با  باربر  دیوار  نوع  از  ساختمان  میباشد.اسکلت 
آشپز  سالن  و  خواب  یک  دارای  زمین  زیر  طبقه  میباشدو  آشپزخانه  سالن  و  دوخواب  دارای  همکف  طبقه 
میباشد  کچ  ها  اتاق  و  سالن  دیوارهای  میباشد.پوشش  موزاییک  حیاط  کف  و  داخل  ها  کف  میباشد  خانه 
ملک  میباشد  گازی  بخاری  وگرمایش  ابی  کولرها  فلزی  ها  میباشد.کابینت  کاشی  آشپزخانه  دیوارهای 
ملک  اینکه  است4-تعیین  شده  ثبت  ملک  بله  نه  یا  است  شده  ثبت  ملک  اینکه  میباشد3-تعیین  مسکونی 
میباشد.5-  وراث  ید  در  ملک  طبقه  هردو  اجاره  میزان  و  مدت  است  اجاره  در  اگر  و  نه  یا  است  اجاره  در 
تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از ان فروخته میشود ملک مفروز است و 4 دانگ ان 
دانگ ملک  دارند.4  عنوان  تحت هر  ان ملک  به  نسبت  اشخاص  که  میباشد.6-تعیین حقوقی  فروش  قابل 
محروم  ورثه  و  میباشد  قدیم  قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  هفتم  شعبه  دائم  بازداشت  در 
به  عبدالکریمی  1-6-پروین  ترتیب  به  که  میباشند  حقوق  صاحب  حسین  فرزند  الکریمی  عبد  رضا  غریب 
متوفی6- 0383617243فرزند  ملی  به  عبدالکریمی  0383633151فرزندمتوفی6-2-جواد  ملی  شماره 

شماره  به  عبدالکریمی  6-4-حمید  متوفی  0383650917فرزند  ملی  شماره  به  عبدالکریمی  3-حسین 
0384883768فرزند متوفی6- به شماره ملی  0383274382فرزند متوفی6-5-زینب عبدالکریمی  ملی 
6-اکرم السادات آقامیری به شماره ملی 0383528313همسر متوفی 7-تعیین قیمت ریالی  سهم االرث 
نکات  به  توجه  با  پرونده  در  موجود  وراثت  انحصار  اساس  بر  توقیفی  ملک  از  علیه  محکوم  علیه  محکوم 
نظر  در  موثربدون  عوامل  سایر  بازدیدو  مورد  ساختمان  کیفیت  و  کمیت  مساحت  بر  محل  موقعیت  فوق 
مجموعا  اعیانی  و  عرصه  گرفتن  نظر  در  با  فوق  های  ساختمان  ارزش  حاضر  حال  در  سابق  دیون  گرفتن 

میگردد.  اعالم  و  براورد  میلیون(ریال  پنجاه  و  دیویست  میلیاردو  پنج  و  برابر45/250/000/000)چهل 
اعیانی   -2 38/250/000/000ریال  کل  جمع  250/000/000ریال  واحد  قیمت  مترمربع   153 عرصه 
200 مترمربع قیمت واحد 20/000/000ریال جمع کل 2/000/000/000ریال انشعابات حیاط سازی ، 
دورچینی مجوز ها خدمات محله مقطوع 3/000/000/000ریال جمع کل 3/000/000/000ریال جمع 
کل 45/250/000/000ریال طبق سند قیمت 4 دانگ موضوع ورثه 30/166/666/666ریال می باشد 
که سهم االرث محکوم علیه از ملک توقیفی 14 سهم از 64 سهم می باشد که معادل 6/598/958/333ریال 
6/598/958/333ریال می  توقیفی که معادل  از ملک  علیه  االرث محکوم  نتیجه گیری: سهم  باشد.  می 
باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/3/30 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ 
از طریق مزایده  اتاق مزایده  ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  دهد در 
نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال 

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  11/1400ج/835  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   11 شعبه  در  که 
گردیده له خانم فاطمه یاولی علیه خانم ها رحیمه رعما ، مریم و زهرا و اقایان 
2605/31 اصلی  هاشم و روح اله همگی یاولی دستور به فروش پالک ثبتی 
بخش 2 ثبت قم به مالکیت مرحوم احمد قاسمیان که کارشناس به شرح ذیل 
ثبت  دو  بخش  اصلی   2605/1/31 ثبتی  پالک  ارزیابی  است.  کرده  ارزیابی 
– کوچه  متری شهید چراغپور   10  – بهشتی  متری شهید   20  – قم  ادرس   ، قم 
بازدید  ساختمان  داخل  از  خواهان  راهنمایی  و  معیت  در   ،  219 پالک   –  9
مشاع  دانگ  سه  تمامی  نظر  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ملک  مشخصات  گردید. 
عرصه  مساحت  به  شده  بنا  احداث  ان  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
مجزی شده  و  مفروز  اصلی   2605 از  فرعی   31 ثبتی  پالک  از  مترمربع   200
موجب  به  که  باشد  می  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   1 از 
اقای  نام  به  ثبت  تمامی مورد   1361/8/2 34138 مورخ  سند قطعی شماره 
ثبتی:  پالک  اربعه  حدود  است.  گردیده  منتقل  کرمعلی  فرزند  یاوی  اقا  علی 
به  شرقا   ، فرعی   29 و   30 های  پالک  با  اشتراکی  پی  متر   10 طول  به  شماال 
طول 10 متر شارع 6 متری ، جنوبا به طول 20 متر پی اشتراکی به زمین 32 

100 مترمربع  با عرصه موجود  10 متر. ساختمان ملک  به طول  ، غربا  فرعی 
، یک واحد با کاربری مسکونی ، نمای سیمان سفید داخل کوچه بن بست 6 
طبقه  باشد.   می  همکف  و  زیرزمین  طبقه  شامل  ساختمان  باشد.  می  متری 
و  اشپزخانه  اتاق  دو  شامل  همکف  طبقه  و  باشد  می  حمام  و  انباری  زیرزمین 
مترمربع   70 همکف  زیربنای  و  متر   18 زیرزمین  باشد  می  بهداشتی  سرویس 
می  گازی  بخاری  گرمایش  سیستم  و  ابی  کولر  سرمایش  سیستم  باشد.  می 
بام کاه گل  باشد. کف فضا ها سیمان و دیوار ها سفید کاری و پوشش نهایی 
می باشد. انشعابات اب و برق و گاز هر کدام یک کنتور دارد. در زمان بازدید 
احدی از ورثه به نام اقای هاشم یاولی در منزل مسکونی بود و بنا به اظهارات 
می  یاولی  روح  یاولی  هاشم  اقایان  تصرف  در  ملک  حاضر  حال  در  خواهان 
ملک  در  توافقی  صورت  به  و  نشده  منعقد  ایشان  با  ای  نامه  اجاره  و  باشد 
موقعیت  به  توجه  با  ایجانب  نظر  به  کارشناسی:  هیات  نظریه  دارند.  سکونت 
هر  از  فارغ  و  موثر  عوامل  سایر  و  احداثی  ساختمان  کیفیت  و  کمیت   ، محل 
کل  ارزش  شده  ارایه  مدارک  اصالت  صحت  فرض  با  و  احتمالی  دیون  گونه 
میلیارد  )نه  9/000/000/000ریال  مبلغ  بازدید  مورد  ملک  اعیان  و  عرصه 
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ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  گردد.  واگذار می 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

مدیران  بی وقفه  پیگیری  لزوم  بر  قم  شهردار       ◄
در  پارکینگ  ساخت  نهضت  طرح  اجرای  در  شهری 

کرد. تأکید  قم  شهر  مختلف  مناطق 
جلسه  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هفته  هر  روال  طبق  قم  شهرداری  مدیران  شورای 
به منظور بیان گزارش اقدامات و برنامه ها و همچنین 
شهری  پروژه های  اجرایی  مشکالت  و  موانع  رفع 
سید  ریاست  به  شهرداری  مختلف  بخش های  توسط 

شد. برگزار  سقائیان نژاد  مرتضی 
نهضت  اجرای  جلسه  این  در  قم  شهردار 
پروژه های  اصلی  اولویت های  از  را  پارکینگ سازی 
از  و  دانست  جاری  سال  در  قم  شهرداری  اجرایی 
اجرای  متولی  به عنوان  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت 
الزم  پیگیری های  وقفه  بدون  تا  خواست  طرح  این 
جانمایی  ازجمله  مختلف  مباحث  خصوص  در  را 
عملیات  نقشه،  و  طرح  تملک،  تفصیلی،  طرح  در 

را  باشد و گزارش آن  عمرانی و سرمایه گذاری داشته 
نماید. ارائه  مستمر  به صورت 

پرونده های  تکلیف  تعیین  و  مشکالت  رفع 
و  قوانین  به روزرسانی  مختلف،  حوزه های  در  معطِل 
به  توجه  مراجعان،  تکریم  باهدف  اجرایی  فرایندهای 
نیز  به ساختار سازمانی شهرداری قم  مباحث مربوط 
از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مدیران شهری 

داشتند. تبادل نظر  و  بحث  آن  پیرامون 
فناوری  سازمان  سرپرست  توسط  گزارش  ارائه 
تشریح  و  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 
به عنوان  تخصصی  محور   6 در  سازمان  این  رویکرد 
سایر  نظرات  و  دیدگاه ها  بیان  و  اجرایی  اولویت های 
زیرساخت های  همچون  موضوعاتی  در  مدیران 
به روزرسانی ها،  پشتیبانی ها،  سخت افزاری، 
سامانه های  ارتقاء  و  تولید  و  مکانیزه سازی 
و  مکانی  اطالعات  سامانه  موردنیاز،  نرم افزارهای 

بخش های  دیگر  از  نیز  قم  شهرداری  پرتال  و  درگاه 
بود. قم  شهرداری  مدیران  شورای  از  جلسه  این 
جمع بندی  با  جلسه  از  بخش  این  در  قم  شهردار 
مسائلی  بر  شهری،  مدیران  نظرات  و  گزارش ها 
شبکه،  امنیت  سازمان،  توانمندسازی  همچون 
شهر  الکترونیک،  شهرداری  زیرساخت های  توسعه 
تأکید  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  و  هوشمند 

. کرد
ترجمه  لزوم  به  اشاره  با  جلسه  این  پایان  در  وی 
شهرداری  مجموعه  در  سال  شعار  عملیاتی  و  دقیق 
پروژه های  اجرای  در  باید  داشت:  اظهار  قم 
و  علمی  مقوله ی  بر  جدی  اهتمام  بر  عالوه  شهری 
جوان،  متخصص،  نیروهای  به کارگیری  دانش بنیان، 
دنبال  عملیاتی  راهبردی  به عنوان  توانمند  و  باانگیزه 
شود و با حضور نیروهای خالق توانمند مسیر را برای 
► نماییم.    پروژه های شهری هموار  اجرای پرقدرت 

شهردار قم تاکید کرد:

●  پیگیری بی وقفه اجرای نهضت ساخت پارکینگ در شهر قم    ●

◄     کلنگ احداث مخزن 2 هزار مترمکعبی جعفریه با حضور معاون 
زمین  به  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  بهره برداری  بر  نظارت 

زده شد.
عملیات  قم،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هاشم  دکتر  حضور  با  جعفریه  مترمکعبی  هزار   2 مخزن  احداث  اجرایی 
بحران  مدیریت  دفتر  کل  مدیران  بهره برداری،  بر  نظارت  معاون  امینی 
مهندسی  شرکت  آب  برداری  بهره  بر  نظارت  دفتر  و  غیرعامل  پدافند  و 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  بختیاری  حسن  کشور،  فاضالب  و  آب 

شد. آغاز  جعفریه  شهر  شورای  اعضای  و  قم  استان 
حسن بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم در حاشیه 
این مراسم گفت: زمان بندی تعیین شده برای تکمیل این پروژه 8 ماهه 
بوده و 74 میلیارد ریال اعتبار نیز از سوی شرکت آب و فاضالب استان 

قم به این پروژه اختصاص یافته است.
 3 و  چاه  حلقه  چهار  دارای  جعفریه  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی 
از  سریع تر  پروژه  این  کرد  امیدواری  ابراز  است،  اشتراک   150 و  هزار 

برسد. بهره برداری  به  شده  تعیین  زمان بندی 
همچنین هاشم امینی معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور به همراه مدیران کل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
و  آب  مهندسی  شرکت  آب  برداری  بهره  بر  نظارت  دفتر  و  غیرعامل 
شهر  سه  شماره  فاضالب  خانه  تصفیه  فعالیت  روند  از  کشور  فاضالب 

کردند. بازدید  قم 
این  در  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  بختیاری  حسن 

بازدید گزارشی از روند فعالیت این تصفیه خانه و توسعه شبکه فاضالب 
ارائه کرد . قم  در شهر 

سرانه  وضعیت  و  کشور  فاضالب  صنعت  با  مرتبط  مسائل  نشستی  در 
قرار گرفت. بررسی  مورد  و شهر قم  های پوشش فاضالب در کشور 

کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون 
و  قم  در  فاضالب  شبکه  توسعه  وضعیت  به  اشاره  با  نشست  این  در 
تحت  جمعیت  متوسط  گفت:  المللی  بین  و  ملی  وضعیت  با  آن  مقایسه 
که  حالی  در  است  درصد   50 باالی  کشور  در  فاضالب  شبکه  پوشش 
کمبود  این  ریزی  برنامه  با  باید  و  بوده  43 درصد  قم  در شهر  این سرانه 

شود. جبران 
در  پساب  واگذاری  های  چالش  بررسی  با  همچنین  امینی  هاشم 
باید  کشور  در  غیرشرب  مصارف  برای  آب  تخصیص  کرد:  تصریح  کشور 
برای  جایگزین  عنوان  به  پساب  تخصیص  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
کار  دستور  در  سبز  فضای  توسعه  و  صنعت  بخش  همچون  مصارف  این 

گیرد. قرار 
خط  تکمیل  به  مربوط  مشکالت  و  مسائل  جلسه  این  از  بخشی  در 

► گرفت .     قرار  بررسی  و  بحث  مورد  پردیسان  فاضالب  انتقال 

●  آغاز عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی جعفریه با حضور معاون آبفای کشور     ●

●  کلنگ ساخت یک مدرسه در قم توسط وزیر آموزش و پرورش به زمین زده شد     ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
091۲76۲5987   

فوتبالیست قمی توسط اسکوچیچ 
به تیم ملی فراخوانده شد

در  رفسنجان  مس  فوتسال  تیم  قمی  بازیکن  حسینی  مهدی  سید 
حالی به تیم ملی کشورمان توسط اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
برای جامعه فوتبال  بار  اولین  برای  اتفاق  این  کشورمان دعوت شد که 

می دهد. رخ  قم 
فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی کشورمان برای حضور 
در اردوی آماده سازی قطر و بازی با تیم ملی اروگوئه از سوی دراگان 
حسینی  فهرست سید مهدی  این  اساس  بر  که  اعالم شده  اسکوچیچ 
فوتبالیست قمی تیم مس رفسنجان از نفرات دعوت شده به اردو است 
تا برای نخستین بار قم، در تیم ملی فوتبال بزرگساالن صاحب نماینده 

شود.
سید مهدی حسینی 28 ساله فوتبال خود را از تیم های پایه قم آغاز کرد 
آلومینیوم  بازی در  برتر معرفی شد و سابقه  به لیگ  با تیم صبای قم  و 
اراک را نیز در کارنامه خود دارد و امسال هم عملکرد درخشانی را در 

ترکیب تیم مس رفسنجان به جای گذاشت.
را  برتر  لیگ  در  حضورش  سال  دومین  که  رفسنجان  مس  باشگاه 
تیم  اردوی  به  را  تاریخ  در  خود  بازیکن  نخستین  گذاشت،  سر  پشت 
به جمع  بازیکنی که درست یک سال قبل  ایران فرستاد؛  فوتبال  ملی 
مسی ها اضافه شد و مثل دوران حضورش در آلومینیوم اراک بازی های 
درخشانی انجام داد، حسینی هافبک دفاعی-میانی اهل قم در حالی 
که جزو لیست اولیه تیم ملی فوتبال ایران قرار نگرفته بود، امروز با نظر 
دراگان اسکوچیچ جایگزین یکی از خط خورده ها شد و سریعا خود را 

المپیک رساند. ایران در هتل  تیم  اردوی  به 

سه فرنگی کار و یک مربی قمی 
به اردوی تیم  جوانان ایران 

دعوت شدند
یک  و  کاران  فرنگی  از  تن  سه  گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
مربی از قم به اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان ایران دعوت شدند.
تیم  اردوی  از  افزود: ششمین مرحله  ایرنا  با  در گفتگو  علیایی   هادی 
با حضور  ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای 13 لغایت 24 خردادماه 
تهران  در  کشتی  ملی  های  تیم  کمپ  در  قم  استان  از  نماینده  چهار 

شود. می  برگزار 
 72 وزن  در  و  جواهری  مهدی  کیلوگرم   55 وزن  در  کرد:  بیان  وی 

یابند. می  حضور  ملی  تیم  اردوی  در  قم  از  عبدی  امیر  کیلوگرم 
وی افزود:  در وزن 130 کیلوگرم  نیز شاهرخ میکائیلی از استان قم در 

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان حضور خواهد یافت.
دیگر  مربی  عنوان  به  نیز  پورنیا  علیزاده  مهدی  شد:  یادآور  علیایی 

بود. خواهد  ملی  تیم  اردوی  در  قم  نماینده 

خبـر

◄     دروازه بان تیم ملی هندبال کشور 
جام  مسابقات  از  بازگشت  از  پس  گفت: 
صورت  من  از  حمایتی  هیچ  جهانی، 

. فت نگر
تیم  قمی  بان  دروازه  خلیلی،  فاطمه 
انتخاب  از  پس  کشور،  بانوان  هندبال  ملی 
استان،  برتر  ورزشکار  سومین  عنوان  به 
از  بعد  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در 
نروژ،  تیم  مقابل  در  جهانی،  جام  در  اینکه 
بازیکن  بهترین  عنوان  به  جهان  قهرمان 
زمین انتخاب شدم، مورد توجه قرار گرفتم، 
را در صفحات مجازی  همه عکس های من 
ولی  گفتند  تبریک  و  گذاشتند  اشتراک  به 
از مسابقات هیچ  بازگشت  از  در نهایت بعد 
نگرفت. صورت  من  از  تقدیری  و  حمایت 

که  کاری  کمترین  افزود:  وی 

بود  این  دهند  انجام  برایمان  می توانستند 
که از ما تقدیر کنند، مسئولین استان فقط 
ما  به  زودی  به  که  اعالم کردند  در رسانه ها 
نه  و  استان  در  نه  ولی  داد  خواهند  پاداش 
در کشور هیچ خبری نبود. فقط زمانی که 
به  بانوان  ورزش  توسعه  معاون  پور  کاظمی 
ما  به  تومان  قم سفر کرد مبلغ یک میلیون 

شد. داده 
خلیلی ادامه داد: ما تمام وقت و انرژی 
برای  می کنیم،  ورزش  صرف  را  خودمان 
هزینه  با  نداریم  مسابقاتی  که  االن  مثال 
اینکه  جای  به  می کنم،  تمرین  شخصی 
منبع  به  من  برای  سطح  این  در  ورزش 
برای  باید  هنوز  باشد  شده  تبدیل  درآمدی 
ورزش  چرا  کنم.  هزینه  شخصا  تمریناتم 
درآمدزا  هنرها  و  مشاغل  بقیه  مثل  نباید 

؟ شد با
خانم  پیش  مدتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
بانوان  فوتبال  ملی  تیم  گلر  کودایی،  زهره 
ایران، پس از حاشیه هایی که برایش اتفاق 
از  خوبی  حمایت های  و  شد  دیده  افتاد 
او  برای  شغلی  حتی  و  گرفت  صورت  وی 
و  استان ها  باقی  کاش  شد،  گرفته  نظر  در 
ورزشکاران  به  همین قدر  نیز  فدراسیون ها 

می کردند. توجه  خود 
دروازه بان تیم ملی هندبال ایران اظهار 
نیم  یک  جهانی  مسابقات  از  قبل  کرد: 
فصل برای تیم آنادولو آنتالیا در سوپر لیگ 
ترکیه به میدان رفتم، ولی بعد از مسابقات 
نتوانستم  دیگر  بیماری  دلیل  به  جهانی 
قرار  دلیل  به  ترکیه  لیگ  بپیوندم.  تیم  به 
دارد  باالیی  بسیار  سطح  اروپا،  در  داشتن 

هم  روس  و  برزیلی  بازیکن  چند  با  ما  و 
مسابقات  برای  ترکیه  از  وقتی  بودیم،  بازی 
جهانی به اردوی تیم ملی رفتم، سطح بازی 

بود. کرده  چشمگیری  پیشرفت  من 
فصل  برای  برنامه ام  مدیر  افزود:  وی 
اروپایی  تیم های  با  مذاکره  حال  در  جدید 
سخت  خیلی  ایرانی،  بازیکن  یک  است، 
در  ولی  شود.  منتقل  اروپا  به  می تواند 
حتما  شرایط  شدن  مهیا  و  توافق  صورت 
که  چرا  پیوست.  خواهم  اروپایی  تیمی  به 
هندبال  در  بودن  روز  به  و  پیشرفت  برای 
باید با تیم های سطح باال تمرین کنم و این 

است. من  هدف  مهمترین 
ایران  ملی  تیم  کرد:  تصریح  خلیلی 
کمی  با  و  دارد  خوبی  بسیار  پتانسیل 
حمایت و توجه حتما می تواند حرفی برای 

اردوهای  به  نیاز  تیم  باشد.  داشته  گفتن 
باید  بازی های تدارکاتی دارد. ما  و  طوالنی 
آنقدر با هم بازی کنیم تا کامال به هماهنگی 
برسیم. در مسابقات جهانی، تیم ازبکستان 
دارد  قرار  ایران  از  پایین تری  سطح  در  که 
مسابقه  چندین  در  جهانی  جام  از  قبل 
و  بود  آماده  کامال  و  کرده  شرکت  اروپایی 

بودند. آشنا  هم  بازی  با  آنها  بازیکنان 
دختران  نوجوانان  ملی  تیم  افزود:  وی 
ملی  تیم  کمپ  در  سال   2 مدت  به  ایران 
در اردو بودند و به هماهنگی کامل رسیده 
تیم  قطعا  دیدند.  هم  را  آن  نتیجه  و  بودند 
انجام  و  بیشتر  اردوهای  با  نیز  بزرگساالن 
پیشرفت  می تواند  تدارکاتی  بازی های 
چشم گیری داشته باشد، چون آنها توانایی 

► دارند.   را  بیشتر  درخشش 

دروازه بان قمی تیم ملی هندبال:

●  پس از جام جهانی حمایتی ندیدیم   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   4 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  7دادگاه  شعبه  از  صادره  فروش  موجب  به 
مدنی به شماره4/1400ج/1016ثبت گردیده خواهان فرزانه فنفوری خواندگان ناصر وثوقی نیا و منصور 
جواد سیما نسرین زهرا و علیرضا همگی فنفوری مبنی بر فروش پالک ثبتی 2542/35اصلی بخش 2قم 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.ارجاعی از آن مدیریت محترم مبنی بر ارزیابی ملک)کارشناسی(
و  فغفوری  سعید  آقای  مرحوم  ورثه  علیه  فنفوری  فرزانه  خانم  له  اصلی  شماره2542/35  ثبتی  پالک  به 
امیرالمومنین- متری   10- بهشتی  شهید  خمینی-20متری  امام  -خیابان  قم  نشانی  به  وثوقی  ناصر  آقای 
حدفاصل کوی شماره 4و 6-پالک 204و206و208در مورخ 1400/11/18در معیت خواهانو خواندگان 
و مالکین دو باب مغازه به محل معرفی شده مراجعه و بازدید به عمل آمدو ضمن بررسی های الزم گزارش 
سند  تصویر  بازدید:مطابق  مورد  ملک  عرصه  و  ثبتی  مشخصات  میگردد  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی 
های ارائه شده توسط طرفین ملک دارای دو سند 3 دانگ مشاع و دارای پالک ثبتی 2542/35اصلی به 
به مساحت  با عرصه  158و159صفحه101و468واقع در بخش دو قم  27287دفتر  27210و  ثبت  شماره 
خیابان  به  10متر  طول  به  شرقا  فرعی   34 پالک  به  22متر  طول  به  شماال  اربعه  حدود  با  مربع  220متر 
به ثبت رسیده و  5متری  به شارع  10 متر  به طول  36 فرعی غربا  به پالک  22متر  به طول  10متری جنوبا 
3 قم به شماره 3/10/4290مورخ1398/04/18شوراع تعریض خواهد  مطابق گزارش شهرداری منطقه 
مانده  با قی  تعریض معابرعرصه  از  تغیر خواهد کردو پس  16متری  10و  به  10 متر ی  و   5 از  و شوارع  شد 
بازدید:ملک موصوف جنوبی ساز  اعیانی ملک مورد  165متر مربع خواهد بودمشخصات  به مساحت  ملک 
احتساب  با  مربع  215متر  حدودا  مساحت  به  کل  اعیانی  با  همکف  و  زمین  زیر  طبقه  دو  در  نما  دارای  و 
احداث  با طاق ضربی  آهن  تیر  و سقف  آجری  پایه  دیوار  اسکلت ساختمان  میباشدو  مغازه  و دوباب  سرپله 
تا  ها  دیوار  پوشش  و  یکپارچه  بصورت  که  مربع  متر   30 مساحت  به  اعیانی  دارای  زمین  زیر  طبقه  و  شده 
همکف  طبقه  و  حیاط  از  دسترسی  راه  و  سرامیک  کف  و  گچ  رویه  سقف  و  15*15سانتیمتر  کاشی  سقف 
با پالک 206دارای شغل  دارای دوباب مغازه هرکدام به مساحت حدودا 11/50متر مربع میباشد و مغازه 
و  درب  و  سنگ  کف  و  متر  60*60سانتی  تایل  سقف  و  سرامیک  سقف  تا  ها  بدنه  پوشش  و  فروشی  جگر 
208دارای شغل تاسیسات ساختمانی و پوشش بدنه ها  آلمینیوم و درب کرکره برقی و مغازه پالک  پنجره 
و  درب  و  موزاییک  کف  و  گچ  رویه  سقف  و  الباقی  و  متر  15*15سانتی  کاشی  1/40متر  حدودا  ارتفاع  به 

پنجره فلزی و الباقی طبقه همکف با اعیانی به مساحت 150 متر مربع و سرویس پله )خرپشته به مساحت 
نرده  و دارای  الباقی و سقف رویه گچ و کف موزاییک   و  1/20متر سرامیک  12مترمربع(با پوشش بدنه ها 
و  ها  بدنه  پوشش  که  3خواب  رنگ  سقف  االباقی  و  سنگ  1/10متر  ارتفاع  به  که   خصوصی  هال  و  فلزی 
بدنه ها  و پوشش  با کابینت فلزی  سقف ها رنگ پالستیک و کف ها موزاییک سرویس بهداشتی اشپزخانه 
و سقف ها از رویه گچ و کف ها موزاییک و پاسیو با پوشش بدنه ها و کف از سنگ و پوشش بدنه سرویس ها 
و اشپزخانه و کاشی 15*15سانتیمتر و پوشش کف سرویس ها سرامیک و پوشش دیوار های حیاط سنگ 
دارای  ساختمان  و  ایزوگام  بام  پشت  پوشش  و  موزاییک  ساختمان  نمای  و  موزاییک  حیاط  کف  پوشش  و 
قانون   138 ماده  میباشند  برق  انشعاب  یک  دارای  هرکدام  ها  مغازه  و  اب  یک  گازو  یک  و  برق  انشعاب   2
به  وراثت  انحصار  تصویرگواهی  مطابق  نظر  مورد  ملک  صاحبان  خانوادگی  نام  و  مدنی1-نام  احکام  اجرای 
شماره پرونده 9809982524002254مورخ1398/08/26صاحبان ملک اقای ناصر وثوقی نیا و خانوم 
و جواد فغفوری همگی فرزندان مرحوم سعید سعید  آقایان منصور علیرضا  و  فرزانه  و  ها سیما نسرین زهرا 
فغفوری می باشند و دوباب مغازه که مغازه پالک 208 با شغل تاسیسات ساختمانی متعلق به ابوالفضل و 
باقر بختیاری و مغازه پالک 206با شغل جگر فروشی متعلق به اقای علی عاطفی پور می باشد که دوباب 
مغازه توسط مرحوم سعید فغفوری به نامبردگان بصورت سرقفلی واگذار شده و عوارض و هزینه تجاری به 
اجمالی  توصیف  بازدیدو  مورد  ملک  وقوع  محل  ملک  وقوع  بازدید  است2-محل  نشده  پرداخت  شهرداری 
ملک به آدرس قم -خیابان امام خمینی -20متری شهید بهشتی 10 متری امیر المومنین –حدفاصل کوی 
اجاره  و مبلغ  و دراجاره شخص هست  ثبت شده  اینکه ملک  204و206و2083-تعیین  4و6-پالک  شماره 
به استثنا دوباب مغازه که سرقفلی  بله ملک ثبت شده است و درحال حاضر ملک  نام مستاجر ذکر شود  و 
مشاع  میباشد.4-ملک  وراث  تصرف  در  شده  واگذار  عاطفی  علی  و  بختیاری  باقر  و  ابوالفضل  اقایان  به 
است یا خیر خیر 5-تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک دارند مطابق تصویر 
گواهی انحصار وراثت به شماره پرونده9809982524002254مورخ1398/08/26صاحبان ملک اقای 
همگی  فغفوری  جواد  و  علیرضا  منصور  اقایان  و  فرزانه  و  زهرا  نسرین  سیما  ها  خانم  و  نیا  وثوقی  ناصر 
پالک  مغازه  که  باشد  می  تجاری  ارزش  فاقد  که  مغازه  دوباب  و  باشند  می  فغفوری  سعید  مرحوم  فرزندان 
جگر  شغل  206با  پالک  مغازه  و  بختیاری  باقر  و  ابوالفضل  به  متعلق  ساختمانی  تاسیسات  شغل  با   208

فروشی متعلق به اقای علی عاطفی پور میباشد که دو باب مغازه توسط مرحوم سعید فغفوری به نامبردگان 
که  است  ذکر  به  الزم  میباشد  محدودیت  فاقد  مالکین  است6-محدودیت  شده  واگذار  سرقفلی  بصورت 
مورخ1365/02/13به  عادی  نامه  مبایعه  تصویر  مطابق  مغازه  یک  سرقفلی  فغفوری  سعید  اقای  مرحوم 
باب مغازه مطابق تصویر  و یک  تاسیسات ساختمانی  لوازم  با شغل فروش  باقر بختیاری  و  ابوالفضل  اقایان 
مبایعه نامه عادی مورخ1372/1/1به اقای علی عاطفی پور فروخته شده است و عوارض و هزینه تجاری 
ارزش  کارشناسی  نظریه  دارد  قرار  خیابان  تعریض  طرح  در  ملک  و  نشده  پرداخت  شهرداری  به  ها  مغازه 
مساحت  ابعاد  کاربری  محلی  موقعیت  به  توجه  با  بازدید  مورد  مسکونی  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
عرصه و اعیان احداثی  شوارع تعداد طبقات و دیگر غیره به مبلغ نهایی 42/700/000/000 ریال)چهار 
متر   23 مساحت  به  مغازه  دوباب  سرقفلی  ارزش  تمام(درضمن  تومان  میلیون  هفتاد  و  دویست  میلیاردو 
میلیون  هشتاد  )سیصدو  3/800/000/000ریال  مبلغ  مربع(به  11/50متر  مغازه  هرباب  )مساحت  مربع 
دوباب  و  مسکونی  ملک  کل  شده(ارزش  کسر  کل  مبلغ  از  فوق  میگردد)مبلغ  اعالم  و  (تعیین  تمام  تومان 
تاریخ1401/04/01از ساعت  الذکر در  باشدمقرر گردید موارد فوق  46/500/000/000ریال می  مغازه 
9/15الی 9/30صبح به ادرس قم خ ساحلی جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  برسد.لذا  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
مزایده  مورد  از  مزایده  مورد  از  اجرا  این  باهماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  میبایست  کنندگان  شرکت  میگردد)که  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
دادورز  باشند(ضمنا  داشته  همراه  باشد  شخص   خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  دریکی  را 
اجرا میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بهارا فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبوراز یک ماه تجاوز نخواهد کرد و 
در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
از روزنامه های محلی درج میگردد جهت اطالعات  نوبت در یکی  این اگهی یک  دولت ضبط خواهد شد. 

نمایید. مراجعه  واحد  به  بیشتر 
دادورزاجرای احکام دادگستری شهرستان قم-ساعدی نیا

طالی  مدال  کسب  خصوص  در  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس       ◄
در  نجاتی  کرد:  بیان  تورلیخانوف  جام  رقابت های  در  قمی  گیر  کشتی 
قاطعیت  با  و  بود  طال  مدال  کسب  مستحق  که  داد  نشان  مسابقات  این 

داد. شکست  را  خود  حریفان 
اتحادیه  رنکینگ  کشتی  بین المللی  رقابت های  فارس،  گزارش  به 
جهانی جام بوالت تورلیخانوف طی روزهای 12 تا 15 خردادماه در شهر 
آلماتی قزاقستان در حال برگزاری است و علیرضا نجاتی فرنگی کار وزن 
حاضر  فرنگی  کشتی  تیم  ترکیب  در  گذشته  شب  قم  استان  کیلوگرم   60

شد.
دیگر  ناصرپور،  پویا  مقابل   تورلیخانوف  جام  وزن  فینال  در  نجاتی 
به مدال طال دست  و  پیروزی رسید  به  بر صفر   9 نتیجه  با  ایران  نماینده 

کرد. پیدا 
در  نخست،  در  استراحت  از  پس  نجاتی  علیرضا  کیلوگرم   60 وزن  در 
رو  پیش  از  را  ازبکستان  از  اف  بهرام  الهام  صفر  بر   9 نتیجه  با  دوم  دور 
نتیجه  با  نیز  این مرحله  در  نهایی شد، وی  نیمه  راهی مرحله  و  برداشت 
فینال  به  و  کرد  مغلوب  را  ازبکستان  از  یوسوپوف  محمدکودیر  صفر  بر   9

یافت. راه 

در همین وزن پویا ناصرپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم 
با نتیجه 10 بر صفر فیروز میرزا رجب اف از تاجیکستان را مغلوب کرد و 

کرد. پیدا  راه  نیمه نهایی  به مرحله 
یرنور فیداخمتوف  از سد  بر صفر   10 نتیجه  با  این مرحله  ناصرپور در 
و  رفت  نجاتی  علیرضا  مصاف  به  فینال  دیدار  در  تا  گذشت  قزاقستان  از 

ایرانی  تمام  فینال  یک  در  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  قمی  کشتی گیر  برابر 
خورد. شکست 

به  تورلیخانوف  بوالت  جام  فرنگی  کشتی  نخست  وزن   7 رقابت های 
از  کشتی،  جهانی  اتحادیه  رنکنیگ  در  موثر  تورنمنت   4 از  یکی  عنوان 
است. برگزاری  حال  در  قزاقستان  آلماتی  شهر  در  شنبه  پنج  روز  صبح 

و  نجاتی کشتی گیر مستعد  پیش علی رضا  ماه  به ذکر است، یک  الزم 
مرد  عنوان  به  قم  ورزشی  جامعه  انتخاب  با  کشورمان  ملی  تیم  توانمند 

شد. انتخاب  قم  کشتی  سال 
هادی علیایی رئیس هیئت کشتی استان قم، در خصوص کسب مدال 
کرد:  بیان  فارس  خبرنگار  با  گفت و گو  در  قمی  کشتی گیر  این  طالی 
خوبی  به  را  قهرمانی  و  پهلوانی  راه  که  کرده  ثابت  بارها  نجاتی  علی رضا 
یاد گرفته است، او همیشه تمرینات خود را به خوبی دنبال می کند و در 
اینکه تمرکزش به هم نریزد تلفن همراه  نیز برای  آخرین اردوی تیم ملی 

نشود. وارد  لطمه ای  تمریناتش  به  تا  بود  را خاموش کرده  خود 
نجاتی  داریم،  را  قهرمان  این  قم  در  که  خوشحالیم  بسیار  افزود:  وی 
سرمایه این شهر است و ما نیز تالش می کنیم همواره از او حمایت کنیم 

► تا بتواند پرچم ایران را در مسابقات آسیایی و جهانی باال ببرد.    

●  مرد سال کشتی قم در مسابقات اتحادیه جهانی طالیی شد     ●

◄     مدیرعامل باشگاه فوتسال فردوس قم بابیان 
از  ردپایی  کشور  فوتسال  تیم های  همه  در  اینکه 
برزیل  قم  گفت:  دارد،  وجود  قمی  مربی  یا  و  بازیکن 

است. ایران  فوتسال 
فردوس  فوتسال  باشگاه  مدیرعامل  رادپور،  علی 
سال های  در  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفتگو  در  قم، 
فردوس  فوتسال  باشگاه  سرپرست  و  مدیریت  با  اخیر 
که  دغدغه هایی  خاطر  به  و  بود  شده  ایجاد  آشنایی 
هیأت  باشگاه،  مدیریت  داشت  وجود  فردوس  تیم  در 
این  عاملی  مدیر  استان،  فوتبال  هیأت  و  مدیره 

کردند. پیشنهاد  را  باشگاه 
پیشکسوت  عنوان  به   70 دهه  در  داد:  ادامه  وی 
سال   21 حدود  و  می کردم  فعالیت  استان  فوتبال 
فوتبال بازی کردم و سابقه بازی در اکثر باشگاه های 
فوتبال  و  ورزش  محیط  با  و  داشته ام  را  استان  بومی 
آشنایی  رشته  این  دغدغه های  با  و  نیستم  بیگانه 

دارم.
را  باشگاه  مدیریت  که  زمانی  کرد:  بیان  وی 
کامل  اختیارات  که  کردم  تأکید  گرفتم  عهده  به 
مدیر  یک  به عنوان  ندارم  تصمیم  و  می خواهم 
و  سازوکار  زیرا  باشم؛  داشته  فعالیت  فرمایشی 

دارم. کار  این  برای  ایده هایی 
ثبت  فوتبال  قراردادی که در هیئت  افزود: در  وی 
هیئت  اینکه  جمله  از  دارد  وجود  آن  در  بند   9 شد 
و  شود  عوض  مدیرعامل  نظر  با  باید  فعلی  مدیره 
دارد  وجود  قبلی  مدیریت های  دوره  در  بدهی  اگر 
که  مبلغی  هزینه  نحوه  و  باشد  قبلی  مالکان  با  باید 
زیرا  باشد؛  نظر مدیرعامل  با  باید  اسپانسری می دهد 
کشور  فوتسال  سطح  باالترین  در  اینکه  به  توجه  با 
باید  هزینه ها  همه  می کنیم  فعالیت  برتر  لیگ  یعنی 

باشد. حرفه ای  و  تخصصی 
رادپور گفت: چشم داشت مالی به این کار ندارم و 
این شهر  برای جوانان  زیرا  آمده ام؛  برای کمک  فقط 

با  تا  را گذاشته ام  اعتبار خود  و  آبروی  و  دارم  دغدغه 
اتفاقی بزرگ در  یاری خدا و کمک مسئولین استان، 

قم رقم زده شود.
وی ادامه داد: هم زمان با به عهده گرفتن مدیریت 
تا  که  کرد  تغییر  نیز  استان  ورزشی  مدیریت  باشگاه، 
استان،  ورزشی  فضای  با  جدید  مدیریت  شدن  آشنا 

زمان الزم است. مدتی 
توجه  با  باشگاه فردوس قم اظهار کرد:  مدیرعامل 
کمک  به  است  قم  استان  سرمایه  تیم،  این  اینکه  به 
حمایتی  متأسفانه  اما  داریم؛  نیاز  استانی  مدیران 

نکردیم. دریافت 
همه  سمت  به  یاری  دست  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ما  کرد:  بیان  می کنیم،  دراز  استانی  مسئولین 
و  مالقات  قرار  یک  اما  نداریم  مالی  حمایت  انتظار 
خاطر  همین  به  نمی دهند  انجام  را  ساده  نامه نگاری 
منعکس  را  ما  مشکالت  رسانه  اهالی  داریم  انتظار 

. کنند
باشگاه  این  که  است  درست  اینکه  بابیان  رادپور 
سرمایه های  از  اما  است  خصوصی  بخش  به  متعلق 
باشگاه  مالک  گفت:  می شود،  محسوب  قم  استان 
اما  کند  واگذار  را  باشگاه  امتیاز  که  داشت  تصمیم 
کردند. مخالفت  استان  ورزشی  مدیر  و  فوتبال  هیأت 
حمایت  با  باید  استانی  مسئولین  اینکه  بابیان  وی 
کنند،  هدایت  ورزش  سمت  به  را  آن  شرکت ها،  از 
کردند  مساعدت هایی  مسئولین  البته  کرد:  اضافه 

نباشد. حرف  حد  در  امیدواریم  که 
نام  و  اسپانسری  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مذاکراتی  قمی  صنعت گر  و  شرکت  چند  با  باشگاه 
مستقیم  پخش   23 کرد:  اظهار  است،  گرفته  صورت 
بیلبوردها  تبلیغات دور زمین،  از صداوسیما،  استانی 
از  اسپانسر  اسم  به  باشگاه  نام  تغییر  بنرها،  و 
از  می تواند  اسپانسر  که  است  مزیت هایی  جمله 
قم  فوتسال  اینکه  به  توجه  با  که  کند  استفاده  آن 

برای  خوبی  ظرفیت  دارد  زیادی  طرفداران  ایران  و 
است. ورزش  در  سرمایه گذاری 

تأکید  با  قم  فردوس  فوتسال  باشگاه  مدیرعامل 
بین  از  باشگاه  امتیاز  نیاید  اسپانسر  اگر  اینکه  بر 
می رود، اظهار کرد: از مردم، مسئولین و شرکت های 
این ظرفیت  به  تقاضا می کنیم که  و دولتی  خصوصی 

کنند. توجه 
هر  و  دارد  خوبی  آینده  تیم  این  اینکه  بابیان  وی 
گفت:  است،  نکرده  ضرر  کند  کمک  ما  به  کسی 
و  تبلیغات  کار  این  باشند  مطمئن  سرمایه گذاران 
 20 با  زیرا  نیست؛  هزینه  و  است  سرمایه گذاری 
به  می توانند  مرسوم  تبلیغات  هزینه های  درصد 
ایران  در  فوتسال  و  فوتبال  زیرا  برسند  شان  خواسته 
دیده  بهتر  خاطر  همین  به  دارد  زیادی  طرفداران 

. ند می شو
فردوس  مجتمع  مثال  برای  داد:  ادامه  رادپور 
نظر  مورد  خروجی  و  هستند  راضی  که  می کند  بیان 
نیز  سیما  محمد  سوهان  همچنین  کرده اند  کسب  را 
بر  تبلیغات  از  بعد  تولیدشان  بیان می کند که ظرفیت 

است. شده  برابر  چند  فردوس  تیم  پیراهن  روی 
مدت  بلند  برنامه  تیم  این  برای  کرد:  بیان  وی 
بسته ایم  پایین  هزینه  با  را  تیم  امسال  اما  داریم، 
اینکه  مگر  بمانیم  باقی  برتر  لیگ  در  بتوانیم  تا 
یا  و  آسیایی  سهمیه  که  شود  پیدا  اسپانسری 

بخواهد. باالیی  جایگاهی 
که  بودند  تیم هایی  گذشته  فصل  کرد:  عنوان  وی 
سقوط  یک  دسته  به  اما  کردند  هزینه  قم  برابر  چند 
بهترین  هزینه  کمترین  با  قم  استان  اما  کردند 
امر  این  نیز  کارشناسان  همه  که  داشت  را  خروجی 

می کنند. تائید  را 
اضافه  قم  فردوس  فوتسال  باشگاه  مدیرعامل 
پوش  ملی  تیم  این  بازیکن  دو  گذشته  سال  کرد: 
نوظهور  پدیده  عباسی،  مسعود  همچنین  شدند 

به تیم های مدعی و مطرح زد و  15 گل  فوتسال، نیز 
تایلند دعوت شد همچنین  امید آسیایی  به مسابقات 
به  ملی،  تیم  سرمربی  شمسایی،  وحید  دعوت  با 
یک  مدت  در  و  رفت  قرقیزستان  آسیایی  مسابقات 
فردوس  فوتسال  برتری  لیگ  باشگاه  در  فعالیت  سال 

شد. مطرح 
بسته می شود؟ بعدی چگونه  فردوس قم در فصل 

باشگاه  بودجه  اینکه  به  توجه  با  اینکه  بابیان  وی 
نتیجه  به  سرمربی  با  نتوانستیم  نیست  مشخص  هنوز 
توانا  و  فنی  مربی  خانلی،  زر  کرد:  اظهار  برسیم، 
بازیکن ها  با  ارتباط  و  رفتار  اخالق،  لحاظ  به  و  است 
هست؛  اصلی  گزینه های  از  و  هستیم  راضی  بسیار 
دیگر  استان  خارج  و  استان  داخل  گزینه های  البته 

هستند. مدنظر  نیز 
چند  نیز  بازیکنان  رابطه  در  کرد:  بیان  رادپور 
عباسی  مسعود  با  و  کرده ایم  حفظ  را  کلیدی  بازیکن 
و دو بازیکن دیگر و گلری از ساوه تفاهم نامه ای امضا 
اما اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و  شده است، 
بازیکنان را از دست می دهیم. اسپانسری پیدا نشود 

می گیریم جدی  را  استعدادیابی 
سرمایه گذاری  یک  استعدادیابی  اینکه  بابیان  وی 
رابطه  در  گفت:  است،  باشگاه  آینده  سال های  برای 
و  است  شده  انجام  اقداماتی  نیز  استعدادیابی  با 
 29 روز  در  شرایط  واجدین  که  شده  داده  فراخوان 
18 تا 19:30 برای تست  30 اردیبهشت از ساعت  و 

کنند. مراجعه  حیدریان  شهید  سالن  به  فوتسال 
اشاره  با  قم  فردوس  فوتسال  باشگاه  مدیرعامل 
چهره  چند  گذشته  سال  فردوس  باشگاه  اینکه  به 
کرد،  معرفی  فوتسال  به  را  عباسی  مسعود  جمله  از 
چهره  چند  بتوانیم  نیز  امسال  که  امیدواریم  افزود: 
تیم  برای  فردوس  کادمی  آ پایه های  و  امید  تیم  از 

کنیم. جذب  بزرگ ساالن 
آسیا  و  ایران  فوتبال  مهد  قم  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

مدیرعامل باشگاه فردوس:

●  قم، برزیل فوتسال ایران است     ●

تیم فردوس  بازیکنان  اظهار کرد: سال گذشته همه  بود،  و خواهد  بوده 
و  کرده ایم  جذب  دیگر  شهر  از  گلر  یک  فقط  نیز  امسال  و  بودند  بومی 

هستند. بومی  بازیکنان  سایر 
دارد  گفتن  برای  حرف  آسیا  در  ایران  فوتسال  اینکه  بابیان  رادپور 
کرد:  اضافه  دارد،  را  جهانی  جام  چهارم  رتبه  کسب  سابقه  حتی  و 

هستند. ملی  تیم  پشتیبان  باشگاه ها 
وی با اشاره به اینکه در همه تیم های فوتسال کشور ردپایی از بازیکن 
پرطرفدارترین  قم  فوتسال  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  قمی  مربی  یا  و 
بیشتر  حتی  آن  هواداری  تراکم  و  است  خاورمیانه  و  ایران  در  فوتسال 

است. تهران  از 
از اصحاب رسانه  اینکه  بابیان   مدیرعامل باشگاه فوتسال فردوس قم 
شد:  یادآور  باشند،  استان  فوتسال  و  فوتبال  صدای  که  می خواهیم 
این  از  و  کنیم  باور  را  خودمان  باید  اما  است؛  ایران  فوتسال  برزیل  قم 

کنیم. استفاده  ظرفیت 
مالک  نیز  آینده  فصل  در  تماشاگران  حضور  برای  کرد:  عنوان  وی 
بازی ها  گفته ها  اساس  بر  که  است  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات 
به  باید  سالن  ظرفیت  از  استفاده  میزان  اما  بود  خواهد  تماشاگر  با 

► شود.    ابالغ  ورزش  مجموعه های 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 10 اجرای احکام مدنی به شماره 10/99ج/251 ثبت گردیده 
همگی  حسن  و  علی   ، محمد   ، ،اکرم  فاطمه  خواندگان  وامق  سکینه  خواهان 
وامق مبنی بر فروش یک با مغازه در بازار قم ، چهار سوق از پالک ثبتی 1678 
ادرس  الف  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  قم   1 اصلی بخش 
قم سه راه بازار – ورودی از سمت سه راه بازار – بازار چهار سوق – پالک 55 بازار 
اخذ  لزوم  صورت  در  پرونده  مطالعه  ضمن  کارشناس  دادگاه:  قرار  ب-  بزرگ 
توضیح از طرفین دعوی و نظریه ثبتی و مستدل خویش را در مورد ارزیابی یک 
نمایید.  اعالم  قم  سوق  چهار  بازار  در  واقع   )1678 ثبتی  پالک  با  )دکان  باب 
شرح  به  شده  ارائه  مالکیت  سند  جلد  دو  براساس  ملک:  ثبتی  مشخصات   – ج 
با  ملک   371603 چاپی  شماره  با  ای  دفترچه  مالکیت  سند   -1 است.  ذیل 
 42464 ثبت  شماره   16 صفحه   270 جلد  دفتر   1678 ثبتی  پالک  شماره 
در  اقا  میرزا  فرزند  معصومی  ابوالفضل  سید  اقای  نام    به  قم  ثبت  یک  بخش 
مورخ 1362/8/23 ثبت شده است و دارای مالکیت دو دانگ و دو سوم دانگ 
مرحوم  از  موروثی  دکان  باب  یک  ششدانگ  از  اعیانی  ربع  استثنای  به  مشاع 
منتقل  وامق  احمد  اقای  به  نهایت  در  که  همایونفال  خانم  خدیجه  حاجیه 
رسمی  اسناد  دفتر  در   1389/7/17 مورخه  در  نیز  وامق  احمد  اقای  و  شده 
به  مشاع  دانگ  سوم  دو  و  دانگ  دو  تمامی   178942 ثبت  شماره  با  قم   18
منتقل  احمد  فرزند  وامق  داوود  اقای  به  را  ششدانگ  از  اعیان  ربع  استثنای 
با شماره چاپی 3716004  کرده است. 2- براساس سند مالکیت دفترچه ای 
ملک با شماره پالک 1678 دفتر جلد 270 صفحه 19 با شماره ثبت 42464 

بخش یک ثبت قم در تاریخ 1362/8/23 سند مالکیت یک دانگ و یک سوم 
که  است  شده  ثبت  دکان  باب  یک  ششدانگ  از  اعیان  ربع  استثنای  به  مشاع 
موروثی از مرحوم حاجیه خام همایونفال بوده است و در نهایت به اقای احمد 
به  را  ثبت  از مورد  اقای احمد وامق یک دانگ مشاع  و  وامق منتقل شده است 
1384/11/24 در دفترخانه  اقای حسن وامق منتقل کرده است و در مورخه 
شماره 20 قم با شماره 155011 ثبت شده است و همچنین اقای احمد وامق 
وامق  داوود  اقای  به  را  اعیان  ربع  استثنای  به  مشاع  دانگ  سوم  یک  تمامی 
منتقل کرده است و در مورخه 1389/7/17 در دفتر اسناد رسمی شماره 18 
با شماره 178942 ثبت شده است. براساس رای دادگاه طبق دادنامه شماره 
قم  حقوقی  دادگاه   4 شعبه   1398/11/21 مورخ   9809972512491506
و  قم  یک  بخش  اصلی   168 ثبتی  پالک  از  دانگ  سه  مالک  وامق  داوود  اقای 
همچنین مالک تمامی ربع اعیان سه دانگ اخیر است. ج –مشخصات عرصه و 
اعیان ملک: ملک مورد نظر شامل سه دانگ از پالک ثبتی 1678 با راهنمایی 
 55 ثبتی  پالک  شماره  با  سوق  چهار  بازار  در  خواهان  امین  یزدی  احمد  اقای 
بازار بزرگ به صورت یک مغازه درب کرکره ای و دارای 146 سانتی متر به گذر 
است  مجاور  های  دکان  به  طول  متر   3/6 همچنین  و  است  سوق  چهار  بازار 
مترمربع   5/6 حدود  مغازه  ان  نامنظم  شکل  به  توجه  با  ان  مفید  مساحت  و 
)پنج مترمربع و شش دهم مترمربع( است و دارای دیوار های مشترک و ارتفاع 
مغازه 3/87متر است و دارای نیم طبقه به مساحت حدود 5 مترمربع با ارتفاع 
حدود 2/4 متر می باشد که فاقد پله دسترسی به ان است. پوشش کف دکان 
و دارای سقف طاق ضربی است و  و دیوار ها سفید کاری شده است  موزاییک 

همچنین دارای یک انشعاب برق تک فاز است. – نظریه کارشناسی: تمامی سه 
دانگ مشاع از پالک ثبتی 1678 شامل یک باب مغازه به مساحت مفید حدود 
 146 و  مترمربع   6/5 حدود  مشترک  های  دیوار  با  مفید  غیر  و  مترمربع   5/6
سانتی متر بر شامل دکان و حقوق تجاری مبلغ کل 13/000/000/000ریال 
تخلیه  صورت  به  ثبتی  پالک  ضمنا  گردد.  می  ارزیابی  ریال(  میلیارد  )سیزده 
 8/30 ساعت   1401/4/7 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می 
الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

◄      دکتر  فتانه امیری دریادداشتی 
به  بااشاره  گویه«  برای»  اختصاصی 
برمعلولیت  زیست  محیط  تاثیرآلودگی 
، خاک  آلودگی آب   امروزه  می نویسد: 
و هوا به یک معضل جهانی تبدیل شده 
است که الیه های زیستی زمین را تحت 
همه  و  انسان  سالمت  و  قرارداده  تاثیر 
مواجه  جدی  خطر  با  را  موجودات  ی 
وارد  آلودگی  از  منظور   . است  نموده 
آب    ، هوا   ، زمین  به  مضر  مواد  شدن 
بهینه  استفاده  برای  که  است  محیط  و 
که  تعاریفی  تمامی  در   . باشد  نامطلوب 
فرایندی  بر  است  شده  ارایه  آلودگی  از 
محیط  توازن  و  تعادل  که  شده  تاکید 
و  ضرر  و  کند  تغییرمی  دچار  زیست 
و  زیست  محیط  به  زیادی  خسارات 
می  وارد  زمین  کره  موجودات  زندگی 
خسارت  که  گفت  باید  البته   . کند 
به  که  است  خسارتی  محیطی  زیست 

انسان  اطراف  محیط  اشیا  و  اشخاص 
جبران  قابل  غیر  گاه  که  شود  می  وارد 
سو  تاثیرات  آن  مهمترین  و  است 
افزایش  و  انسان  سالمت  بر  ها  آلودگی 
بیماری ها و معلولیت هاست . متن یاد 

زیراست: شرح  به  داشت 
       محیط زیست و تمامی منابع آن ، 
زندگی  محل  و  بشر  نیازهای  کننده  تامین 
و  جاندار  موجودات  کلیه    . است  انسان 
گیاهان   ، هوا  و  آب   ، خورشید   ، جان  بی 
کدام  هر  ها  خشکی  و  آبها   ، جانوران  و 
از محیط زیست هستند که چرخه  بخشی 
اند  ساخته  ممکن  زمین  کره  در  را  زندگی 
منحصر  های  ویژگی  به  توجه  با  انسان   .
و  تغییرات  توسعه  و  ایجاد  با  خود  فرد  به 
سایر  از  بیشتر   ، تکنولوژی  به  دستیابی 
برده  بهره  زیست  محیط  از  موجودات 
بر  را  تاثیرات  بیشترین  دلیل  همین  به  و 
 . است  داشته  زیست  محیط  دگرگونی 

باعث  هم  مدت  دراز  در  ها  دگرگونی  این 
انواع  هم  و  شده  زیست  محیط  تخریب 
ایجاد  را  محیطی  زیست  های  آلودگی 
و  شهرها  توسعه   . است  داده  افزایش  و 
به دخل  وادار  را  انسان   ، افزایش جمعیت 
و  بکر  های  مکان  از  بسیاری  در  تصرف  و 
مصرف منابع حیاتی موجود در کره زمین 
سریع  تخریب  به  منجر  که  است  کرده 
زیست  محیط   در  گسترده  آلودگی  و 
و  گیاهان  های  گونه  برخی  نابودی  و 

 . است  شده  جانوران 
      از آنجایی که زندگی تمام موجودات 
ی  چرخه  و  است  وابسته  یکدیگر  به 
زیست  محیط  سالمت  به  حیات  سالم 
جهانی  جنبشی   ، است  خورده  گره 
سبک  ایجاد  و  ها  نگرش  تغییر  جهت 
همه  حقوق  به  احترام  با   ، صحیح  زندگی 
کره  منابع  کلیه  از  حفاظت  و  موجودات 
آب   آلودگی  امروزه   . است  ضروری  زمین 
، خاک و هوا به یک معضل جهانی تبدیل 
را  زمین  زیستی  های  الیه  که  است  شده 
و  انسان  سالمت  و  قرارداده  تاثیر  تحت 
همه ی موجودات را با خطر جدی مواجه 
نموده است . منظور از آلودگی وارد شدن 
محیط  و  آب    ، هوا   ، زمین  به  مضر  مواد 
نامطلوب  بهینه  استفاده  برای  که  است 
آلودگی  از  که  تعاریفی  تمامی  در   . باشد 
شده  تاکید  فرایندی  بر  است  شده  ارایه 
دچار  زیست  محیط  توازن  و  تعادل  که 
زیادی  خسارات  و  ضرر  و  کند  تغییرمی 
کره  موجودات  زندگی  و  زیست  محیط  به 
که  گفت  باید  البته   . کند  می  وارد  زمین 
است  خسارتی  محیطی  زیست  خسارت 
اطراف  محیط  اشیا  و  اشخاص  به  که 
قابل  غیر  گاه  که  شود  می  وارد  انسان 

سو  تاثیرات  آن  مهمترین  و  است  جبران 
افزایش  و  انسان  سالمت  بر  ها  آلودگی 

هاست.  معلولیت  و  ها  بیماری 
     امروزه آلودگی محیط زیست موجب 
سقط  افزایش   ، ژنتیکی  اختالالت  بروز 
اختالالت  از  مواردی  همچنین  و  جنین  
کروموزومی در نوزادان بر اثر پارازیت ها و 
امواج و اشعه ها گزارش شده است . این 
معلولیت  دچار  که  نوزادانی  تعداد  موارد 
دارند  ویژه  های  مراقبت  به  نیاز  و  هستند 
یکی  هوا  آلودگی   . است  داده  افزایش  را 
زادی  مادر  های  بیماری  اصلی  عوامل  از 
سالیان  در  آن  از  ناشی  اختالالت  و  است 
متمادی بر باروری ها ، رشد جنین و تولد 
مونوکسید   . گذارد  اثرمی  معلول  نوزادان 
اکسید  دی  و  نیتروژن   ، سرب   ، کربن 
عوارض  که  این  بر  عالوه  آلوده  هوای  در 
سردرد و تهوع و مسمومیت به همراه دارد 
کم  و  افسردگی  مشکالت  و  تمرکز  عدم   ،
زند  می  دامن  را  حواسپرتی  و  حافظگی 
و  ها  نگرانی   ، اضطرابها  و  ها  استرس   .
آلودگی  افزایش  با  روزمره  های  درگیری 
را  مردم  اذهان  و  افکار   ، آب  و  هوا  های 
تحت تاثیر قرار داده و در این چرخه ی نا 
آلودگی  عوارض   ، ناسالم  زندگی  متعارف 
به  جبرانی  قابل  غیر  خسارات  و  تشدید  را 
وارد  زمین  کره  موجودات  و  بشر  زندگی 

 . کند  می 
هدف  با  زیست  محیط  جهانی  روز 
و  حفظ  در  مردم  توجه  و  گاهی  آ افزایش 
جلوگیری  جهت  زیست  محیط  نگهداری 
افزایش  عوارض  از  پیشگیری  و  تخریب  از 
گرفته  نظر  در  محیطی  های  آلودگی 
سازمان  سوی  از  ژوین  پنجم   . است  شده 
زیست  محیط  جهانی  روز  بعنوان  ملل 

تشویق  و  ترغیب  جهت  شده  نامگذاری 
سیاستمداران و برنامه ریزان و مردم جهان 
، برای تغییر در رفتارهای زیان آور و ایجاد 

سالمت  حفظ  برای  زندگی  سالم  سبک 
که  زیست  محیط  از  حفاظت  و  انسانها 
راستای  در  انسانها  تمامی  مسولیت 
مفهوم   . است  پایدار  توسعه  به  رسیدن 
به  خالقانه  و  نو  نگاهی  پایداربا  توسعه 
گذشته  اشتباهات  از  دارد  سعی   ، توسعه 
جلوگیری  زیست  محیط  تخریب  بشردر 
آسیب  بدون  مطلوب  ای  آینده  و  کند 
تخریب  بدون  و  طبیعی  منابع  به  رساندن 
بشری  جوامع  برای  زیستی  های  سامانه 
اساس  این  بر   . بزند  رقم  آینده  و  حال  در 
تر  پایدارگسترده  توسعه  تمرکز  ی  دامنه 
برطرف  در  وسعی  است  زیست  محیط  از 
ها  انسان  ی  همه  متنوع  نیازهای  نمودن 
های  فرصت  ایجاد  و  افراد  رفاه  افزایش   ،

 . برابردارد 
امیری  فتانه 

دکترای مهندسی خالقیت    ►

به مناسبت روز جهانی محیط زیست 

●  آلودگی محیط زیست و افزایش معلولیت ها     ●
»کرامت در سیره امام رضا 

)علیه السالم(«        

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
اْلَحَسِن  ِبي 

َ
أ َمْجِلِس  ِفي  ُکْنُت  َقاَل:  َحْمَزَة  ْبِن  اْلَیَسِع  َعِن 

َکِثیٌر  َخْلٌق  ِإَلْیِه  اْجَتَمَع  َقِد  َو  ُثُه  َحدِّ
ُ
أ السالم(  )علیه  َضا  الرِّ

آَدُم ،  ُطَواٌل  َرُجٌل  َعَلْیِه  َدَخَل  ِإْذ  اْلَحَراِم  َو  اْلَحاَلِل  َعِن  ُلوَنُه 
َ
َیْسأ

َو  یَك  ُمِحبِّ ِمْن  َرُجٌل  ِه  اللَّ َرُسوِل  اْبَن  َیا  َعَلْیَك  اَلُم  السَّ َفَقاَل: 
اْلَحجِّ  ِمَن  َمْصَدِري  السالم(  )علیهم  ْجَداِدَك 

َ
أ َو  آَباِئَك  ي  ُمِحبِّ

ْن 
َ
أ ْیَت 

َ
َرأ َفِإْن  َمْرَحَلًة  ْبُلُغ 

َ
أ َما  َمِعي  َما  َو  َنَفَقِتي  اْفَتَقْدُت  َقِد  َو 

ْقُت  َتَصدَّ َبَلِدي  َبَلْغُت  َفِإَذا  ِنْعَمٌة  َعَليَّ  ِه  ِللَّ َو  َبَلِدي  ِإَلی  ُتْنِهَضِني 
السالم(  )علیه  َفَقاَل  َصَدَقٍة.  َمْوِضَع  َفَلْسُت  َعْنَك  یِني  ُتَولِّ ِذي  ِبالَّ
ُقوا  ی َتَفرَّ ُثُهْم َحتَّ اِس ُیَحدِّ ْقَبَل َعَلی النَّ

َ
ُه َو أ َلُه: اْجِلْس َرِحَمَك اللَّ

)علیه  َفَقاَل  َنا. 
َ
أ َو  َخْیَثَمُة  َو  اْلَجْعَفِريُّ  ُسَلْیَماُن  َو  ُهَو  َبِقَي  َو 

ُه  َم اللَّ ُخوِل؟ َفَقاَل َلُه ُسَلْیَماُن: َقدَّ َذُنوَن ِلي ِفي الدُّ
ْ
َتأ  

َ
أ السالم(: 

َو  اْلَباَب  َردَّ  َو  َخَرَج  ُثمَّ  َساَعًة  َبِقَي  َو  اْلُحْجَرَة  َفَدَخَل  َفَقاَم  ْمَرَك. 
َ
أ

َها  َفَقاَل:  ؟  اْلُخَراَساِنيُّ ْیَن 
َ
أ َقاَل:  َو  اْلَباِب  ْعَلی 

َ
أ ِمْن  َیَدُه  ْخَرَج 

َ
أ

َنا َذا، َفَقاَل )علیه السالم( ُخْذ َهِذِه اْلِماَئَتْي ِدیَناٍر َو اْسَتِعْن ِبَها 
َ
أ

اْخُرْج  َو  ي  َعنِّ ِبَها  ْق  َتَصدَّ اَل  َو  ِبَها  ْك  َتَبرَّ َو  َنَفَقِتَك  َو  َمُئوَنِتَك  ِفي 
ِفَداَك  ُجِعْلُت  ُسَلْیَماُن:  َلُه  َفَقاَل  َخَرَج.  ُثمَّ  َتَراِني  اَل  َو  َراَك 

َ
أ َفاَل 

)علیه  َفَقاَل  َعْنُه؟  َوْجَهَك  َسَتْرَت  َذا  َفِلَما  َرِحْمَت  َو  ْجَزْلَت 
َ
أ َلَقْد 

َؤاِل ِفي َوْجِهِه ِلَقَضاِئي َحاَجَتُه،  َری ُذلَّ السُّ
َ
ْن أ

َ
السالم(: َمَخاَفَة أ

اْلُمْسَتِتُر  آله(  و  علیه  الله  )صلی  ِه  اللَّ َرُسوِل  َحِدیَث  َسِمْعَت  َما   
َ
أ

َو  َمْخُذوٌل  َئِة  یِّ ِبالسَّ اْلُمِذیُع  َو  ًة  ِحجَّ َسْبِعیَن  َیْعِدُل  ِباْلَحَسَنِة 
َیْومًا  آِتِه  َمَتی  َوِل: 

ُ
اْل َقْوَل  َسِمْعَت  َما   

َ
أ َلُه  َمْغُفوٌر  ِبَها  اْلُمْسَتِتُر 

ِبَماِئه«.1  َوْجِهي  َو  ْهِلي 
َ
أ ِإَلی  َرَجْعُت   ** َحاَجًة  ْطُلَب 

َ
ِل

 یسع بن حمزه می گوید: در خدمت امام رضا )علیه السالم( 
با ایشان سخن می گفتم. در همین حال، گروه فراوانی  و  بودم 
حرام  و  حالل  باره  در  ایشان  از  و  بودند  ایشان  خدمت  در  نیز 
می پرسیدند، که مردی بلندقامت و گندم گون وارد شد و عرض 
کرد: سالم بر تو ای فرزند پیامبر خدا! مردی از دوست داران تو 
و دوست داران پدران و نیاکان تو هستم و از حج باز می گردم . 
خرجی خود را گم کرده و چیزی ندارم تا خود را با آن به جایی 
فضل  از  برسانید.  شهرم  به  مرا  می دانید،  صالح  اگر  برسانم. 
مقدار  آن  رسیدم،  خود  شهر  به  که  زمانی  و  هستم  توانگر  خدا 
که  چرا  می دهم؛  صدقه  تو  عوِض  به  می کنید،  عطا  به من  که 
فرمودند:  السالم(  )علیه  امام  نمی گیرد.  تعّلق  صدقه  به من 
با آن ها  و  رو کرده  مردم  به  و  باد!«  تو  بر  »بنشین. رحمت خدا 
به همراه  ماند  مرد  آن  و  شده  پراکنده  همه  تا  گفتند  سخن 
السالم(  )علیه  امام  پس  من.  و  خیثمه  جعفری،  سلیمان 
بروم؟«.  اندرونی  به  می دهید  اجازه  به من  »آیا  فرمودند: 
)یعنی  ببرد!  پیش  را  شما  کار  خداوند،  کزد:  عرض  سلیمان 
و  شده  اتاق  داخل  برخاسته،  السالم(  )علیه  امام  بفرمایید(. 
اندکی باقی ماندند و بعد بیرون آمده و در را بستند و دستشان 
خراسانی  )مرد(  »آن  فرمودند:  و  آورده  بیرون  در  باالی  از  را 
السالم(  )علیه  امام   . هستم  این جا  کرد:  عرض  است؟«.  کجا 
را کمک خرج خود  آن  و  بگیر  را  دینار  دویست  »این  فرمودند: 
نه  تا  برو  و  نده  صدقه  من  سوی  از  و  بجوی  برکت  آن  با  و  کن 
به  سلیمان  رفت.  مرد  آن  ببینی«.  مرا  تو  نه  و  ببینم  را  تو  من 
بلندی  نظر  با  گردم!  قربانت  کرد:  عرض  السالم(  )علیه  امام 
بخشیدید )فراوان بخشیدید( و به او رحم آوردید، اّما چرا چهره 
خود را از او پوشاندید؟ امام )علیه السالم( فرمودند: »از ترس 
در  برآوردم،  را  آن  این که  به سبب  را  خواهش  خوارِی  این که 
آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر  سخن  این  آیا  ببینم.  چهره اش 
هم سنگ  پنهانی،  کردن  نیکویی  فرموده اند:  که  نشنیده ای  را 
بی یار  بردارد،  بدی  از  پرده  که  آن کس  و  است  حج  هفتاد 
می آمرزد؟  را  او  خدا  بپوشاند،  را  بدی  آن که  و  می شود  وانهاده 
برای طلب  را نشنیده ای که هرگاه من  پیشینیان  این سخن  آیا 
در حالی که  باز می گردم،  به سوی خانواده ام  آیم،  او  نزد  نیازی 

است«. باقی  آبرویم 
*****************

مصحح:   / محقق  کافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،   .1
غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 4، ص 23، ناشر: دار 

ق.  1407 تهران،  چهارم ،  چاپ:  اإلسالمیة،  الکتب 

حدیث روز )288( 

ارتباط با مدیرمسئول  
091۲76۲5987   

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل       ◄
این  در  خانگی  مشترک  هزار   24 اینکه  بیان  با  قم، 
از  گفت:  نمی کنند،  رعایت  را  مصرف  الگوی  استان 
از دو  فراتر  اشتراک   118 و  یکهزار  از  بیش  تعداد  این 

می کنند. مصرف  الگو،  برابر 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
مدیران  با  دیدار  در  آهنین پنجه  مهدی  قم،  استان 
مجتبی  حجت االسالم  با  قم  استان  برق  و  آب  صنعت 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری 
جریمه  پرمصرف  مشترکان  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
خاموشی  نیرو  وزارت  قرمز  خط  افزود:  می شوند، 
خاموشی ها  اساس  همین  بر  است،  خانگی  مشترکان 
پیدا  سوق  و...  اداری  کشاورزی،  صنعت،  سمت  به 

است. کرده 
مشترکان  درصد  پنج  اینکه  به  اشاره  با  وی 

هستند،  پرمصرف  سال  گرم  ماه  چهار  در  قم  خانگی 
سایر  در  خانگی  پرمصرف  مشترکان  کرد:  خاطرنشان 

هستند. درصد   38 نیز  سال  ماه های 
شده   تعیین  برنامه های  تشریح  به  ادامه  در  وی 
کشاورزی  و  گوناگون  صنایع  انرژی  مصرف  برای 
انرژی،  مصرف  کاهش  منظور  به  گفت:  و  پرداخت 
دستور  با  است،  شده  قرار  نیز  ادارات  کاری  ساعت 

کند. تغییر  استاندار 
در  قم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 99 روی  بر  داشت:  اظهار  خود  سخنان  دیگر  بخش 
تعمیرات  جاری  سال  در  کشور  نیروگاه های  درصد 
بهره برداری  مدار  وارد  و  است  گرفته  صورت  اساسی 

شده اند.
در  برنامه   100 نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
قرار  کار  دستور  در  توزیع  و  انتقال  تولید،  بخش های 

وزارت  پیشنهاد  نیز  وزیران  هیات   گفت:  است،  داده 
برق  سراسری  شبکه  پایداری  حفظ  بر  مبنی  نیرو، 

کرد. ابالغ  و  تصویب  را  سال  گرم  روزهای  در  کشور 
وزیران  هیات   مصوبه  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
در  برق  درصدی   30 مصرف  کاهش  به  مکلف  ادارات 
ساعت  پایان  از  پس  درصدی   60 و  اداری   ساعات 
و  کردیم  شروع  را  کار  این  افزود:  شدند،  کاری 
رعایت  را  مصوبه  این  که  اداراتی  به  اخطار  نخستین 

است. شده  داده  نکردند، 
انجام  سرمایه گذاری  خورشیدی  انرژی  زمینه  در 

د شو
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری نیز در این جلسه، 
بر لزوم استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر برای 
رفع کمبود برق در کشور تاکید کرد و گفت: کم هزینه 
ترین و مناسب ترین نوع انرژی متناسب با شرایط آب 
باید  که  است  خورشیدی  انرژی  قم  استان  هوایی   و 
در این زمینه سرمایه گذاری الزم صورت گیرد.   ►

قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل       ◄
گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته برای انجام 
کلزا  روغنی  دانه های  تضیمنی  خرید  تعهدات  به موقع 
مطالبات  درصد   93 جاری  خردادماه  دهم  تا  قم،  در 

شد. پرداخت  استان  کلزاکاران 
از  افزود:  موضوع  این  پیرامون  محمدی  سعید 
روغنی  دانه های  تضمینی  خرید  فرآیند  شروع  ابتدای 
کلزا در قم تاکنون 342 محموله به وزن یکهزار و 100 
استان  کشاورزان  از  ریال  میلیارد   154 ارزش  به  و  ُتن 
خریداری شد که تا کنون مبلغ 144 میلیارد ریال آن به 

شده است. واریز  بهره برداران  حساب 
وضعیت  به  خود  سخنان  از  بخش دیگری  در  وی 
بیان  و  کرد  اشاره  نیز  استان  در  گندم  تضمینی  خرید 
در  طرح  اجرای  ابتدای  از  ارتباط  همین  در  داشت: 
گندم  ُتن   128 و  هزار   6 تاکنون  اردیبهشت ماه  اواخر 
خریداری  قمی  کشاورزان  از  تضمینی  صورت  به 

شده است.
سیلوی  مرکز   2 قم  استان  در  داد:  ادامه  وی 
گرفتن  تحویل  برای  جعفرآباد  تعاونی  شرکت  و  ملکی 
هستند،  آماده  استان  کشاورزان  گندم  محموله های 
گندمکاران  مطالبات  درصد   14 تاکنون  همچنین 
صورت  به  ما  و  شده  پرداخت  بخش  این  در  استان 
ایشان  مطالبات  باقیمانده  پرداخت  برای  شبانه روزی 
تالش می کنیم تا هرچه زودتر این موضوع انجام شود.
جهاد  سازمان  اعالم  اساس  بر  گفت:  محمدی 
استان،   در  امسال  کلزا  زیرکشت  سطح  قم  کشاورزی 
ُتن  هزار   2 می شود  برآورد  و  است  هکتار   28 و  یکهزار 
آن  تضمینی  خرید  و  تولید  بخش  این  در  محصول 
توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم انجام شود.

استان  گندم  کشت  زیر  سطح  همچنین  افزود:  وی 
جهاد  سازمان  سوی  از  شده  ارائه  آمار  اساس  بر  نیز 
برآورد  و  است  هکتار   214 و  هزار   6 قم،  کشاورزی 

می شود 25 هزار و 837 ُتن گندم در استان تولید شود 
که همه امکانات الزم برای خرید تضمینی این محصول 

دارد. وجود  استان  در  راهبردی 
در  مستمر  پیگیری های  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
و کلزاکاران استان اطمینان  به گندم کاران  انجام  حال 
به صورت  و  به سرعت  ایشان  مطالبات  می دهیم  خاطر 
کامل پرداخت می شود و جای هیچ گونه نگرانی در این 

ندارد. وجود  رابطه 
تضمینی  خرید  قیمت  گفت:  قم  غله  مدیرکل 
قیمت  و  تومان  هزار    15 کشاورزان  از  کلزا  هرکیلوگرم 
هزار   11 درنظرگرفته شده  مشوق  با  گندم  هرکیلوگرم 
بسترهای  ایجاد  با  که  شده است  تعیین  تومان   500 و 
در  مشکلی  هیچ گونه  بانکی  باجه  ایجاد  همچون  الزم 

ندارد. وجود  بهره برداران  به  مبلغ  این  پرداخت 
محمدی تاکید کرد: از کشاورزان استان می خواهیم 
ثبت  پهنه بندی  سامانه  در  را  خود  فعالیت  اطالعات 

تعیین  مراکز  به  تحویل محصول خود  زمان  در  تا  کنند 
نشوند. مواجه  مشکلی  با  شده 

وی ادامه داد: فرآیند خرید تضمینی این محصوالت 
شده است  آغاز  قم  استان  در  اردیبهشت ماه   20 از 
تا  تقریبا  برداشت  زمان  پایان  تا  کلزا  برای  روند  این  و 
پایان فصل بهار و برای گندم تا پایان شهریورماه ادامه 

یافت. خواهد 
بیش از 14 هزار بهره بردار در زمینه تولید محصوالت 
کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط 
هزار   850 سال  در  استان  این  کشاورزی  بخش  تولید 
شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن 

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

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

●  ۲۴ هزار مشترک خانگی در قم الگوی مصرف را رعایت نمی کنند     ●

مدیرکل غله قم:

●  9۳ درصد از مطالبات کلزاکاران قمی پرداخت شد     ●
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه   1 از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
زهره  له  گردیده  ثبت  3/1400ج/498  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   3
نظری مومن علیه سحاب علی زارعی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 14 
و  له  محکوم  حق  در  634/846/900ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد 
11/500/000ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی 
محکوم علیه سهم االرث ایشان از اعیان قطعه 666 پالک 11578 اصلی بخش 
1 موقوفه مرحوم محمد تقی ادیبی گرگانی توقیف نموده که کارشناس به شرح 
ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا سهم االرث محکوم علیه به مقدار 40 سهم مشاع 
از 240 سهم ششدانگ اعیان پالک فوق به ارزش پایه 875/000/000ریال به 
 140002100009771552 شماره  ابالغیه  به  احتراما  رسید.  خواهد  فروش 
شماره  )پرونده   11578 پالک  ملک  ارزیابی  خصوص  در   1400/10/4 مورخ 
 1400/10/8 مورخ  چهارشنبه  روز  در  دارد  می  اعالم   )0000498 بایگانی 
ادرس  به  مربوطه  ملک  از  خوانده(  )فرزند  زارعی  اقای  معیت  در   12 ساعت  در 
بازدید   ،  195 پالک  طباطبایی  متری   12 کوچه   –  37 کوچه   – قائم  شهر   – قم 
ملک  اسناد  بررسی  به  توجه  با  ملک:  ثبتی  مشخصات  امد.  عمل  به  بررسی  و 
اداره   1400/7/28 مورخ   1400648253 شماره  نامه  به  مطابق   ، مربوطه 
اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان 
مورخ   3610035900240840 شماره  به  عادی  اجاره  سند  موجب  به  قم 

اصلی   11578 پالک  از   666 قطعه  مسکونی  عرصه  از  قسمتی   1400/2/4
مترمربع   90 مساحت  به  گرگانی  ادیبی  تقی  محمد  مرحوم  موقوفه  یک  بخش 
در ید استیجاری مرحوم صفیار زراعی فرزند احمد می باشد همچنین براساس 
نامه مورخ 1400/8/19 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در بانک اطالعات 
مشاهده  زارعی  مرحوم  خصوص  در  مالکیتی  هیچگونه  سازمان  ان  امالک 
جنوبی  ویالیی  صورت  به  االشاره  فوق  ملک  ملک:  مشخصات  است.  نگردیده 
ساز با قدمت باالی 30سال ساخت ، با زیربنای کل 190 مترمربع در دو طبقه 
سالن  دیوار  بدنه  پوشش   ، گچ  از  سقف  پوشش   ، سرامیک  کف  پوشش  شامل 
طبقات تا ارتفاع یک متر از سرامیک و الباقی از گچ ، کاشی و سرامیک در بدنه و 
کف اشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام ، کابینت فلزی ، سیستم گرمایش از 
بخاری گازی ، سیستم ازکولر ابی ، درب و پنجره اهنی و انشعابات گاز و اب برق 
به تعداد یک عدد کنتور از هر کدام می باشد. ضمنا کل ملک در اختیار همسر 
کل  ارزش  کارشناسی:  نظریه  دارند.  سکونت  ان  در  ایشان  و  باشد  می  ملک 
ملک فوق الذکر با عنایت به شرایط موجود موقعیت محلی ، شوارع دسترسی ، 
کاربری ملک ، مساحت عرصه ، ابعاد و شکل هندسی زمین ، نوع سند مالکیت 
تعهدات در حال حاضر مبلغ  و  و بدون در نظر گرفتن دیون  و سایر عوامل موثر 
تومان  میلیون  ششصد  معادل  ریال  میلیارد  شش  6/000/000/000ریال 
ارزیابی و اعالم می گردد. که سهم اقای سهاب علی زارعی با توجه به گواهی حصر 

وراثت شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم مورخ 1400/7/17 
باشد.  می  875/000/000ریال  مبلغ   140002390001710211 شماره  با 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/4/8 ساعت 11/30 الی 11/45 
صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
بانکی عضو شتاب  از کارت های  را در یکی  بایست مبلغ پیشنهادی مزایده  می 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد 
مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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

ساختمـان در حـال ریزش و 
چابکی درخت!                     

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
یادش به خیر قدیم ترها که ابنیه و اماکن کمی محکم تر بودند با هر 
باد و بودی کن فیکون و ویران نمی شدند،  تنها چیزی که می توانست 
به   ... الغیر  و  بود  غم«  »سیل  کند  ورشکست  را  دوران  آن  بیمه  ادارات 

شاعر: قول 
 »ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال
 گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر ...« 

اما االن اوضاع پشت و رو شده و تا تقی به توقی می خورد ساختمان 
و  بازی عین بچه ها قهر می کند  و خاطره  تاریخ  با چهل سال  پالسکو 
اینکه چند طبقه 900 تنی بیشتر  یا به محض  روی زمین ولو می شود 
از مجوز روی سازه می سازند، ساختمان به جای ریزش،  فروریزش می 

کند و باقی ماجرا !
مسئوالن هم در این اوقات، بیشتر نظاره گر هستند تا چاره اندیش!  
در حقیقت به نظر می رسد مسئوالن ما اصاًل بنا ندارند در مقابله با بالیا 
و حوادث طبیعی و غیر طبیعی و حتی غیر غیر طبیعی، با استفاده از 
هر  و  ببندند  آتی  دهشتناک  حوادث  بر  را  راه  گذشته،  حوادث  تجارب 
مارماالد  و  فرادما  ادبیات  با  بختکی  الله  کنند همین طور  بار سعی می 
بر  را  پوستی طوق مسئولیت  زیر  و خیلی  را مدیریت کنند  ماجرا  شده، 
و در مواقع عدیده ای گردن شکسته مصالح بی کیفیت  گردن دیگران 

بیاندازند!
بود برای  انگیز ساختمان پالسکو قرار  از ماجرای غم  المثل بعد  فی 
33 هزار ساختمان فرسوده که کل عمله، بنا، معمار و مهندسان سازنده 
این ساختمان ها ریق رحمت را با همه مخلفاتش سر کشیده اند، چاره 
ای بیاندیشند ولی این ماجرا فقط در حد شعار و بخشنامه و دادار دودور 
باقی ماند تا اینکه دوباره فاجعه سینای اطهر رخ داد و االن هم فاجعه 

متروپل...
علی ای حال امروز با توجه به گرمای هوا و حوصله نداشته شما در 
این روزهای پسا کرونایی از اطاله مقدمه پرهیز می کنیم و اگر ریا نباشد، 
به  آن چنینی  و  این چنینی  ناگوار  بروز حوادث  از  پیشگیری  منظور  به 
شیوه مالوف و رسم معهود چند پیشنهاد گرما دیده و هوادهی شده ارائه 

می شود علی برکت الله:
زین  مسئوالن  شود  می  پیشنهاد  دربرگیری:  شاخص  به  توجه  الف( 
متعددی  های  متروپل  یا  ها  پالسکو  کنند  اعالم  اینکه  جای  به  پس 
اعالم کنند کشور دارای کلی  یبارکی  آبستن حادثه هستند  هستند که 
ساختمان کاربراتوری و زهوار در رفته است که هر آن احتمال بروز حادثه 
از آنجایی که مالکان این ساختمان ها همگی  آنها محتمل است. و  در 
شهرداری  اخطارهای  و  ایمنی  های  بخشنامه  و  هستند  کلفت  گردن 
برایشان در حد اخطار پارکبان ها هم نیست ، توصیه می شود خلق الله 
را  ایمنی  موارد  مستحکمه  غیر  اماکن  این  به  ورود  هنگام  در  خودشان 
شخصًا و راسًا رعایت کنند: مثاًل دستشان را روی سرشان بگیرند، با خود 
کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه حمل کنند، از کاله ایمنی 
قطعه  االن یک   ... و  بگیرند  یاد  تنفسی   – قلبی  احیای  کنند،  استفاده 
تبدیل  را  تومان که بطری آب معدنی  به قیمت 2000 هزار  تولید شده 
به آفتابه می کند! چه ایرادی دارد از این تکنولوژی برای تبدیل بطری 
آب معدنی به آب پاش و اطفا کننده حریق استفاده کنیم و هر کس در 

باشد!؟   این قطعات داشته  از  جیبش یکی 
ب( استعالم از در و همسایه :

از در و  پیشنهاد می شود هنگام ورود به ساختمان های چند طبقه 
همسایه راجع به  مجوز و تعداد طبقات و مصالح و ... پرس و جو کنید. 

ندارد. ضرر 
مسئوالن  اینکه  آخر  نکته  محلی:  بی  رویکرد  از  استفاده  عدم  پ( 
عنایت داشته باشند که در هنگام مواجهه با بروز چنین حوادثی، رویکرد 
بی محلی استاد کالنتری رئیس اسبق سازمان حفاظت از محیط زیست 
های  سوزی  آتش  در  ایشان  که  هستید  جریان  در  شوند!  خیال  بی  را 
طبیعت  و  نیفتاده  خاصی  اتفاق  بودند  کرده  افاضه  ها  جنگل  سریالی 
خودش آتش را کنترل می کند! پیش خودمان بماند ساختمان در حال 
ریزش هوش و هواس و چابکی درخت را ندارد که بتواند خودش را کنترل 

کند و غائله را بخواباند! از ما گفتن بود

ر ـُ َتَلنگ

 انواع َپرش از روی مانع و عدم استفاده شهروندان از پل عابر هوایی !!
کاریکاتوراز: حسام الدین زاهدی

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   1400114430002000075 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001828 شماره  رأی  1ـ 
یداله عیدی فرزند خداداد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100/50 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2390 از  فرعی  شماره  پالک  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  مترمربع 
از سعیدرضا عزتی طی سند قطعی شماره 170170 مورخ 1390/12/27  الواسطه  عادی و خریداری مع 

دفترخانه 3 قم.)م الف 13826(
2- رأی شماره 140160330002002136 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002036 خانم 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدحسن  فرزند  ترابی  فاطمه 
130/27 مترمربع پالک شماره فرعی از 1789 - 1790 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 1790 
348.)م  459 دفتر  مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  ثبت قم  واقع در بخش دو  تبدیل شده  اصلی 

)13827 الف 
آقای  به پرونده کالسه 1400114430002002159  3- رأی شماره 140160330002002077 مربوط 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  نصراله  فرزند  پاکیزه  پناهی  علی 
100/33 مترمربع پالک شماره فرعی از 2180 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از نقی خطیب صفحه 406 دفتر 28.)م الف 13828(
 1400114430002002314 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002123 شماره  رأی   -4
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قربانعلی  فرزند  یگانه  محمدی  احمد  آقای 
بمساحت 81/70 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 2595 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

)13829 الف  160.)م  دفتر   405 صفحه  عسگری  فتحعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
به پرونده کالسه 1400114430002002006 آقای  5- رأی شماره 140160330002002132 مربوط 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  بیرامعلی  فرزند  غفاری  مرادعلی 
50 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از حشمت و نزهت الملوک و فرزانه و شکوه الزمان و مینو و پرتو شهرت همگی بیگدلی.)م الف 

)13830
به پرونده کالسه 1400114430002002195 آقای  6- رأی شماره 140160330002002325 مربوط 
صفی اله برقراری فرزند حسینعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
140  مترمربع پالک شماره فرعی از 1978 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از عیسی وکیلی پاکجو و اسداله طهوری صفحه 203 دفتر 6.)م الف 13831(
آقای  به پرونده کالسه 1400114430002001554  7- رأی شماره 140160330002001357 مربوط 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  فرزند جعفر  فراهانی  ونکی  جالل 
80 مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پالک شماره فرعی از 1741 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از حسین یابنده احدی از ورثه محمد یابنده.)م الف 13832(
8- رأی شماره 140160330002001854 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001085 خانم 
بنا شده بمساحت 126  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  فرزند محمد در قسمتی  فاطمه حرمتی 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1765 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

)13833 الف  72.)م  دفتر   392 برقعی صفحه  علی  از سید محمد  الواسطه 
 1400114430002002378 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002293 شماره  رأی   -9
خانم سمیه اسدی فرزند رجب در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده بمساحت 105/75 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 2607 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 
)13834 الف  قم.)م   46 دفترخانه   1399/5/13  –  41722 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 

10- رأی شماره 140160330002002292 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002377 آقای 
حامد حمیدی فرزند غالمحسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 105/75 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 2607 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

متقاضی طی سند قطعی شماره 41722 – 1399/5/13 دفترخانه 46 قم.)م الف 13835(
 1400114430002001192 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001416 شماره  رأی   -11
آقای محمدرضا فریس آبادی فرزند شعبانلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1862 از  فرعی  شماره   پالک  مترمربع   69 بمساحت 

)13836 الف  261.)م  دفتر   58 صفحه  محمدی  خیراله  از  الواسطه  مع  خریداری 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. )گویه و قدس(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/03/16
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/31

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

میدانی  و  دو  بین المللی  مسابقات       ◄
از  تیم   33 حضور  با  رضا)ع(  امام  جام 
به  مشهد  در  کشور   8 و  مختلف  استان های 
برنز  مدال   2 پایان  در  و  داد  پایان  خود  کار 
توسط دو و میدانی کاران قمی به دست آمد.
مسابقات  دوره  دومین  فارس،  گزارش  به 
با  امام رضا)ع(  جام  میدانی  و  دو  بین المللی 
8 کشور  ایران و  از  شرکت دو و میدانی کارانی 
با  گذشته  روز  و  شد  برگزار  مشهد  میزبانی  به 
و  سالمتیان  علی  توسط  برنز  مدال   2 کسب 

یافت. پایان  قم  برای  مقدمی  امیر 
مانع  با  متر   110 ماده  در  سالمتیان  علی 
به  ثانیه  صدم   60 و  ثانیه   14 رکورد  ثبت  با 
نشان  و  گذشت  پایان  خط  از  سوم  نفر  عنوان 
دیگر  مقدمی  امیر  آویخت.  گردن  به  را  برنز 
400 متر با  دو و میدانی کار قمی نیز در ماده 
صدم   24 و  ثانیه   52 نصاب  حد  ثبت  با  مانع 
را  برنز  مدال  و  ایستاد  سوم  جایگاه  در  ثانیه 

کرد. خود  آن  از 
با  گفت وگو  در  خدمتکاری  ابوالفضل 
این  در  کرد:  بیان  قم  فارس  ورزشی  خبرنگار 
 8 از  رشته   22 در  ورزشکار   150 مسابقات 
ایرانی  ورزشکاران  با  همراه  خارجی  کشور 

میدانی کاران  و  دو  کردند،  رقابت  هم  با 
کویت،  ترکیه،  ارمنستان،  عراق،  کشورهای 
در  بنگالدش  و  پاکستان  عمان،  افغانستان، 

کرده اند. شرکت  ایرانی  ورزشکاران  کنار 
قم  استان  میدانی  و  دو  هیئت  رئیس 
استاد  گرامی داشت  با  مسابقات  این  افزود: 

میدانی  و  دو  پیست  در  باغبان باشی  علی 
شد  برگزار  مشهد  )ع(  رضا  امام  ورزشگاه 
و  آسیا  میدانی  و  دو  کنفدراسیون  رئیس  و 
دو  فدراسیون  و  ورزش  وزارت  ارشد  مسئوالن 
مسابقات  این  مهمانان  جمله  از  میدانی  و 

► بودند.   

2 مدال برنز حاصل کار دوندگان قمی در جام بین المللی 
امام رضا)ع(

پایان مسابقات پینگ پنگ کشور 
در قم

به  قم  در  برترین ها  معرفی  با  پینگ پنگ جایزه هوپس کشور  مسابقات 
رسید. پایان 

به  قم  در  برترین ها  معرفی  با  پینگ پنگ جایزه هوپس کشور  مسابقات 
فینال  بازی  در  از اصفهان  امیری  مبین  این مسابقات  در  پایان رسید، 

به عنوان قهرمانی رسید. و  تهران شکست داد  از  را  لرستانی  عرشیا 
از اصفهان هم به صورت  از فارس و مهدی صدیقیان  رامین شاه علی 

یافتند. دست  سومی  عنوان  به  مشترک 
ورزشکاران قمی در این مسابقات در مراحل پیش از نیمه نهایی از دور 

رقابت ها حذف شدند.
53 پینگ پنگ باز نوجوان از 10 استان کشور در مسابقات جایزه بزرگ 

که به میزبانی سالن فرهمند قم برگزار شد با یکدیگر رقابت کردند.

بسکتبالیست قمی در ترکیب تیم 
ملی

بسکتبالیست قمی به اردوی تیم ملی امید ایران دعوت شد.
 22 گذشته  هفته  ایران،  بسکتبال  فدراسیون  رسمی  اعالم  با 
بسکتبالیست از جمله حسن علی اکبری بازیکن شمیدر قم به همراه 

شدند. دعوت  ایران  جوانان  ملی  تیم  اردوی  به  خود  تیمی  هم   3
علی اکبری که سابقه قهرمانی در لیگ برتر با تیم گرگان را دارد، فصل 
برتر  لیگ  سوم  جایگاه  در  و  درخشید  قم  شیمیدر  تیم  با  نیز  گذشته 
نهایت  و در  به میدان رفت  بازی های شیمیدر  اکثر  قرار گرفت. وی در 

به خود جلب کند. را  ملی  تیم  مربیان  اعتماد  توانست 
اردوی تیم ملی نوین، به سرمربیگری محمدرضا اسالمی، سرمربی تیم 
علی  و  درغوکاسیان  رافی  آذری،  امیرحسین  حضور  با  و  قم  شیمیدر 
در  ماه  خرداد   13 جمعه  از  قم،  شیمیدر  تیم  بازیکنان  دیگر  دریایی، 

است. برگزاری  حال  در  قزوین،  شهر 
 علی اکبری، عالوه بر حضور در تیم ملی ب، هم زمان با تیم ملی الف 

ایران نیز در حال تمرین است.

خبـر



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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
091۲76۲5987   

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1400114430001001271 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000083 شماره  -رأی   1
 196/12 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  ابراهیم  سید  فرزند  محسنی  حسین  سید  آقای 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    9803 از  فرعی   62 شماره  پالک  مترمربع 

 )13591 الف  قم.)م   74 دفترخانه   1400/06/17 مورخ   25594 و   25593 شماره  رسمی  اسناد 
 1400114430001001438 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000466 شماره  رأی   -2
پالک  مترمربع   124/89 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  زجاجی  لیال  خانم 
شماره 11237 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
 3 دفترخانه   1338/12/19 مورخ   30385 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری  سزاوار  عباس  از 

)13592 الف  قم.)م 
 1400114430001001311 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000602 شماره  رأی   -3
پالک  مترمربع    170/62 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  اسالمی  زهرا  خانم 
 11861 اداره یک قم سند رسمی شماره  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  11019 اصلی   شماره 

)13593 الف  قم.)م   105 دفترخانه   1400/07/14 مورخ 
 1400114430001000933 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000148 شماره  رأی   -4
مترمربع   80/73 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسینعلی  فرزند  مسائلی  علیرضا  آقای 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    8105 از  مکرر   2 شماره  پالک 
به  و   363 صفحه   294 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  عباسی  محمدعلی  از  الواسطه  مع  عادی 

)13594 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1396/04/06 مورخ   52681 شماره  رسمی  سند  موجب 
 1400114430001000935 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000140 شماره  رأی   -5
 97/11 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  آقاماشااله  فرزند  بیدگلی  عمرانی  طاهره  خانم 
مترمربع پالک شماره 2 مکرر از 8105 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از حسین علی کاکائی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 23 صفحه 214 و به 

)13595 الف  قم.)م   4 دفترخانه   1357/05/16 مورخ   38010 شماره  رسمی  سند  موجب 
 1400114430001000779 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000151 شماره  رأی   -6

پالک  مترمربع   50/80 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  موسائی  زهرا  خانم 
شماره  10328 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
)13596 الف  168.)م  299 صفحه  مالکیت مشاعی صادره در دفتر  به موجب سند  زاده  یزدی  از محمد 
 1399114430001001996 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000164 شماره  رأی   -7
 108/62 به مساحت  باب ساختمان  اسمعیل در ششدانگ یک  فرزند  اسماعیلی صرمی  آقای محمدرضا 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10529 شماره  پالک  مترمربع 
های عادی مع الواسطه از 1- محمد ساکت سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 360 صفحه 183 و در 
 186 صفحه   360 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  حجازی  ابوالفضل   -2 و   260 صفحه   362 دفتر 

)13597 77.)م الف  394 صفحه  و در دفتر 
 1400114430001001295 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001010844 شماره  رأی   -8
پالک  مترمربع   105 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمود  فرزند  فر  اعتمادی  الهه  خانم 
 91522 اداره یک قم سند رسمی شماره  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  11898 اصلی   شماره 

)13598 الف  قم.)م   19 دفترخانه   1377/12/22 مورخ 
 1400114430001001402 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000133 شماره  رأی   -9
مترمربع   100/90 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  نیازعلی  فرزند  متوسل  هادی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11556 باقیمانده  شماره  پالک 
الف  قم.)م   4 دفترخانه   36/1/7 مورخ   26308 سند  طی  خاکباز  ابراهیمی  رمضان  از  خریداری  عادی 

)13599
 1400114430001000646 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001007115 شماره  رأی   -10
73/83 مترمربع پالک شماره  خانم اعظم کدپور فرزند داود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10293/46
قم.)م   70 دفترخانه   1400/06/16 مورخ   41768 قطعی  سند  موجب  به   158 صفحه   256 دفتر  در 

)13600 الف 
 1400114430001001417 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000372 شماره  رأی   -11
پالک  مترمربع   393/80 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  احمد  فرزند  صمدی  زری  خانم 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11395/32 و   11201/3 شماره 
 217 صفحه   170 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  مرادی  ابوالفضل   -1 از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

از  الواسطه  مع   -2 قم   5 دفترخانه   1391/04/13 مورخ   112161 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و 
به موجب سند رسمی شماره  و   88 215 صفحه  در دفتر  مالکیت مشاعی صادره  عباس میرحسینی سند 

)13601 الف  قم.)م   17 دفترخانه   1365/09/03 مورخ   65369
 1400114430001001503 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000162 شماره  رأی   -12
پالک  مترمربع   200 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  ابراهیم  فرزند  خیرخواه  رضا  آقای 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10250 از  فرعی   18/36 شماره 
مورخ   120832 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   254 صفحه   371 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 

)13602 الف  قم.)م   5 دفترخانه   1394/11/20
 1400114430001000796 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001011429 شماره  رأی   -13
95/98 مترمربع پالک  آقای حسن شیخی فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
شماره 529 فرعی از 10933 و 10934 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

رسمی شماره 198999مورخ 1400/05/02 دفترخانه 3 قم.)م الف 13603(
 1400114430001000869 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000161 شماره  رأی   -14
پالک  مترمربع   151/69 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اکبر  فرزند  آبتین  حسین  آقای 
شماره 36 فرعی از 11038 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
سند  موجب  به  و   236 صفحه   308 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  الماسی  اصغر  از  الواسطه  مع 

)13604 الف  قم.)م   3 دفترخانه   1374/12/28 مورخ   100397 شماره  رسمی 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 15 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
یکماه  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  قم  اسناد منطقه1  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول  نوبت 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از  گواهی 

ثروت(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
1401/03/01 انتشار اول:   تاریخ 

تاریخ انتشار دوم :  1401/03/16
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - حسینخانی  رضا 

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   13 در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   2 از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
احکام مدنی به شماره 13/1400ج/297 ثبت گردیده خواهان مریم میر عظیمی خواندگان سید حمید 
 10402/487/722 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  موحدی  مدرسی  همگی  عاطفه  و  سادات  فاطمه   ،
حسین  سید  اقای  مالک:  مشخصات   -1 است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش  اصلی 
مدرسی موحد 2- موقعیت ملک: قم ، خیابان اذر ، کوچه 17 ، پالک 24 ، کد پستی 37149-37335 
از  فرعی   487 از  فرعی   722 ملک  شماره  به  ششدانگ  سند  دراای  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات   -3
ثبت  به   26934 شماره  با   370 صفحه   195 دفتر  در  که  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   10402
به طول  براساس سند شماال  و ششدانگ ملک  اعیانی ملک: عرصه  و  4- مشخصات عرصه  رسیده است. 
4/33متر پالک مجاور ، شرقا به طول 3/2متر به شارع هشت متری ، جنوبا به طول 4/33 متر به پالک 
در  اعیانی  باشد.  مترمربع می   13/85 به مساحت  در کل  به پالک مجاور  3/2متر  به طول  غربا   ، مجاور 
 1399/8/3 مورخ   074068/10/1 شماره  به  خالف  عدم  گزارش  براساس  که  اول  و  همکف  طبقه  دو 
ذکر  باشد.  می  مسکونی  اول  طبقه  و  تجاری  همکف  طبقه  کاربری  با  مترمربع   17 و   13/85 ترتیب  به 

انتقال هیچگونه  و  اینکه نقل  با  لحاظ  به نظر می رسد که ارزش مشخص شده در ذیل  این نکته ضروری 
نیز   ، حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  ادارات  سایر   ، شهرداری  ها  بانک  به  بدهی  و  نداشته  قانونی  منع 
به  ملک   : ملک  فنی  مشخصات   -5 بود.  تخلیه  ملک  بازدید  هنگام  در  ضمنا  است  گردیده  تعیین  ندارد 
اکاردئونی و درب ورودی  با درب  و نمای سنگ  بنائی ، سقف طاق ضربی  با سازه  بنا  صورت صد در صد 
کم  پله  سرویس  یک  با  که  اول  طبقه  و  کاشی  بدنه   ، سرامیک  کف  با  همکف  طبقه  باشد.  می  الومینیوم 
بهداشتی  سرویس  و  سالن  دارای  رنگ  و  سفید  سقف  بدنه  موزاییک  کف  با  دارد  دسترسی  راه  عرض 
کولر  سرمایش  سیستم  و  گاز  انشعاب  یک  برق   انشعاب  یک   ، اب  انشعاب  یک  دارای  ملک  با  باشد.  می 
به  عنایت  موصوف  ملک  ششدانگ  ارزش  ملک:  ارزش   -6 است.  گازی  بخاری  گرمایش  سیستم  و  ابی 
، شارع دسترسی  موقعیت محلی   ، ، شرایط موجود  الذکر  فوق  و مشخصات  موارد   ، بازار  کنونی  وضعیت 
ارزیابی ، در صورت صحت و اصالت  ، نوع سند سایر جهات موثر در  ، مساحت ، کیفیت اعیانی احداثی 
شش  6/000/000/000ریال  مبلغ  اینجانب  نظر  به  تعهدات  و  دیون  گرتن  نظر  در  بدون  سند  بدون 
 10 ساعت   1401/4/7 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ریال  میلیارد 

اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی 
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 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

استان  اوقاف  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون       ◄
بقعه   35 امسال،  کرامت  دهه  با  همزمان  گفت:  قم 
و  و هنری  فرهنگی  متنوع  برنامه های  استان  شاخص 

می کنند. برگزار  را  اجتماعی  طرح های 
روابط  از  نقل  به   » گویه  »روزنامه  گزارش  به   
قم،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
فرا  تبریک  ضمن  جباری  عطاءالله  حجت االسالم 
امام  و  معصومه)س(  حضرت  میالد  سالروز  رسیدن 
رضا)ع( و دهه کرامت اظهار کرد: بر این اساس بقاع 
و  دهه  این  باشکوه  مراسم  برگزاری  برای  قم  شاخص 
مدت ها  از  گوناگون،  اجتماعی  و  فرهنگی  طرح های 

کرده اند. کسب  را  الزم  آمادگی  پیش 
به  می توان  برنامه ها  این  جمله  از  افزود:  وی 
اساتید  سخنرانی  با  سرور  و  جشن  مجالس  برگزاری 
عصمت  بیت  اهل  مداحان  مدیحه سرایی  و  حوزوی 
تدارک  شاخص  بقعه   35 در  که  کرد  اشاره  طهارت  و 

است. شده  دیده 

خیریه  امور  و  اوقاف  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
صلواتی،  ایستگاه  برپایی  اینکه  بیان  با  قم  استان 
کاروان  راه اندازی  و  مراسم  در  شرکت کنندگان  اطعام 
به  بقاع  از  برخی  برنامه های جنبی  از  شادی، بخشی 
شهرستان  دو  و  یک  مناطق  در  گفت:  می روند  شمار 
افق  مراکز  جعفریه،  و  کهک  شهرستان های  و  قم 
مطهر  حرم های  سایر  امنای  هیئت  و  شاخص  بقاع 
کرامت  دهه  برای  را  متنوعی  برنامه های  امامزادگان، 
و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  میالد  سالروز  و 
دیده اند. تدارک  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  حضرت 
با  نیز  همایش هایی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
»دختران  و  خورشید«  »دختران  همچون  عناوینی 
با  و  قمی  دختران  از  تجلیل  هدف  با  انقالب« 
مقدس  آستان  و  شیخان  مقدس  مزار  محوریت 
ابراهیم و محمد)ع( در طول دهه کرامت  امامزادگان 

می شود. برگزار 
شهدای  »خواهران  گردهمایش  برپایی  از  جباری 

موسی  امامزاده  مقدس  آستان  توسط  کشور«  سراسر 
دومین  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  مبرقع)ع( 
میثاق  و  کشور  سراسر  شهدای  خواهران  گردهمایی 

 10 سه شنبه  شهدا،  و  اسالمی  انقالب  آرمان های  با 
برگزار  مبرقع)ع(  موسی  حضرت  حرم  در  خردادماه 

► شده است.    

معاون اداره کل اوقاف خبر داد

●  اجرای برنامه های دهه کرامت در 35 بقعه قم   ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 14/819 فرعی از 
10487 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی خ نوبهار- کوچه 1- پالک 
1-ابراهیم   فرزند  خراسانی  عرب  2-محسن  خراسانی   عرب  1-محمد  36؛ 
2-محمد می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان 
 1401/3/10-1/2407 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
تحدیدحدود پالک مذکور در روزدوشنبه مورخ 1401/04/6  ساعت 8/30 
الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ثبت  اداره  با  اعتراض  از تسلیم  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

اداره ارائه نماید./ع )م الف 15175( 
 1401/03/16 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

مسابقات فوتبال خیابانی »جام 
شهدای 15 خرداد« در قم برگزار 

می شود 
فوتبال  مسابقات  خرداد،   15 شهدای  یاد  گرامی داشت  به مناسبت 
خیابانی در دو رده سنی 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال در قم برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( قم، به مناسبت 
با  خیابانی  فوتبال  مسابقات  خرداد،   15 شهدای  یاد  گرامی داشت 
ایجاد نشاط اجتماعی در دو رده  و  هدف کشف استعدادهای ورزشی 

برگزار می شود. تا 18 سال  و 15  تا 15 سال  سنی 12 
کم  منطقه   6 احسان  خانه های  در  شرکت کننده  تیم های  نام  ثبت 
آباد،  اکبر  برخوردار قم شامل خانه احسان شهدای محله دروازه ری، 
عباس آباد، امین آباد، محمد آباد و محله شهرک امام حسین)ع( انجام 
اوایل  و   خردادماه  دوم  نیمه  نیز  مسابقات  برگزاری  زمان  می شود. 

شد. خواهد  اطالع رسانی  متعاقبا  جزئیات  سایر  و  بوده  تیرماه 
ستاد  احسان  خانه های  همت  به  مسابقات  این  می شود  خاطرنشان 
قم  اجتماعی  فرهنگی  نهادهای  مشارکت  و  امام)ره(  فرمان  اجرایی 

می شود. برگزار 

خبـر

تبار  از  ◄     به گزارش »روزنامه گویه« 
بقیه  از دفتر حیات طیبه ی  آفتاب: برگی 
الّسالم(  )علیهم  بیت  اهل  فقیه  الّسلف، 
کریمی  العظمی  الله  آیت  حضرت 

مرکز  توسط  الّشریف(  ظّله  )مّد  جهرمی 
 3000 تیراژ  با  قم  در  معظم  دفتر  نشر 

است.  گردیده  منتشر  جلد 
اثر  این  موضوعات  و  عناوین  از  برخی 

شروع  سالگی   10 جهرم  تولد،  شامل: 
سالگی   13 شیراز  حوزوی،  تحصیالت 
 15 قم  عرب،  ادبیات  و  مقدمات  تکمیل 
سالگی به سوی فقاهت، 19 سالگی ورود 

فقیه  اجتهاد  مقام  فقه،  خارج  درس  به 
سطوح  اساتید  مقدمات،  جوان،اساتید 
متوسط و عالی، اساتید دروس خارج، در 
اعتماد  راحل،  تقلید  عظام  مراجع  نگاه 
له،  معظم  به  شیعه  بزرگ  مراجع  خاص 
های  فعالیت  و  تبلیغ  تدریس،  کرسی 
اجتماعی، جلوه هایی از سلوک معنوی و 
نمونه  پژوهشگر  و  استاد  اخالقی،  فضایل 
و  محقق  )ص(،  محمد  آل  معارف  و  علوم 
علمی  جایگاه  و  آثار  کریم،  قرآن  مفسر 
حضرت  علمی  آثار  فهرست  له،  معظم 
و...  جهرمی   کریمی  العظمی  الله  آیت 

باشد. می 
العظمی  الله  آیت  حضرت  ذکر  شایان 
از  برکاته(  )دامت  جهرمی  کریمی  علی 
علمیه  حوزه  ساکن  تقلید  عظام  مراجع 
حوزه  در  که   جهرم   1320 متولد  قم 
از  قم  و  شیراز   و  جهرم  علمیه  های 
آیات:  حضرات  همچون  بزرگانی  محضر 
جهرمی،  اللهی  آیت  اکبر  علی  سید  آقا 
جهرمی،  اللهی  آیت  حسین  سید  حاج 
جهرمی،   شناس  حق  ابراهیم  سید  حاج 
آیت  عالم(  )حاج  محمدباقر  سید  حاج 

حسینی  نورالدین  سید  شیرازی،  اللهی 
الوالحسن  شیخ  حاج  شیرازی،  الهاشمی 
تقلید  عظام  مراجع  و   ... و  حدائق 
و  گلپایگانی  اراکی،  عظام  آیات  حضرات 
بهره  علیهم(  الله  )رضوان  خمینی  امام 
رفیع  درجه  به  جوانی  دوران  در  و  گرفته 

است. آمده  نایل  اجتهاد 
سطوح  مدرسان  از  عالیقدر  فقیه  این 
روند  می  شمار  به  قم  علمیه  حوزه  عالی 
استاد  عنوان  به  بار  چندین  تاکنون  که 
اند.  شده  انتخاب  قم  علمیه  حوزه  نمونه 
طلبگی  اوان  از  برجسته  سخنران  این 
خارج  و  داخل  در  مختلفی  مناطق  به 
بیت  اهل  امر  احیای  و  تبلیغ  برای  کشور 
سفر  الّسالم(   )علیهم  طهارت  و  عصمت 
ایشان  تبلیغی  سفر  اولین  که  اند  کرده 
است. بوده  بوشهر  به  15 سالگی  در سن 

عنوان   100 حدود  بزرگوار  مرجع  این  از 
و  تفسیر  فقه،  موضوعات:   در  تالیف 
دعا،  و  حدیث  شرح  کریم،  قرآن  معارف 
و  تراجم  مهدویت،  )ع(،  بیت  اهل  سیره 
و معارف دین منتشر  سیره علماء، اخالق 

► است.    گردیده 

از تبار آفتاب

●   شرح حال آیت الله العظمی کریمی جهرمی منتشر شد     ●


