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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                 تلفن: 09184480402

انتقاد شدید آیت الله مکارم شیرازی از افزایش روز 
افزون قیمت ها؛

داد مردم از گرانی ها بلند است

گرانی ها  از  مردم  شدید  گالیه های  به  اشاره  با  شیعیان  تقلید  مرجع 
قیمت ها  که  می گویند  و  است  بلند  گرانی ها  از  مردم  داد  امروز  گفت: 

می یابد. افزایش  روز  به  روز 
سید  دکتر  دیدار  در  شیرازی  مکارم  ناصر  الله  آیت  مهر،  گزارش   به 
مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به گالیه های شدید مردم از گرانی ها گفت: امروز داد مردم از 
گرانی ها بلند است و می گویند که قیمت ها روز به روز افزایش می یابد.

گرانی های  تبیین  و  اقناع  ضرورت  به  ادامه  در  شیعیان  تقلید  مرجع 
با  افسارگسیخته  گرانی های  این  افزود:  و  کرده  اشاره  مردم،  به  اخیر 
وجود افزایش درآمدهای نفتی دولت به عنوان معمایی برای مردم شده 
که الزم است دولتمردان جواب قانع کننده ای برای آن داشته باشند.
وی در ادامه به قاچاق اجناس و کاال به صورت آزادانه و گسترده اشاره 
یابد  افزایش  مرزها  در  بازدیدها  و  نظارت ها  باید  داشت:  بیان  و  کرده 
که چرا مواد خوراکی و ارزاق مردم به راحتی از کشور خارج می شود؟!

این مرجع تقلید از دیگر دالیل گرانی ها را بی انصافی برخی از کسبه 
پیدا  این قضیه ورود  به  تعزیرات حکومتی نسبت  باید  افزود:  و  دانسته 

کند.
آیت الله مکارم شیرازی به گرانی مسکن و اجاره بها اشاره کرده و گفت: 

اجاره بهای خانه ها غوغا می کند که باید برای آن تدبیری اندیشید.
افزود: در صنعت خودروسازی نیز دست های پشت پرده ای وجود  وی 
دارد که از طرفی جلوی واردات صحیح خودرو را گرفته و از طرف دیگر 
نیز  هیچکس  و  می کنند  تعیین  خودروها  برای  خواستند  قیمتی  هر 
با آنها مقابله کند در حالی که قیمت مشابه خارجی، بسیار  نمی تواند 

ایرانی است. از خودرو  پایین تر 
این مرجع تقلید همچنین تأکید کرد: حل این مشکالت وظیفۀ هر سه 

قوه است و نمی توان تنها از یک بخش انتظار داشت.
آیت الله مکارم در پایان این دیدار، با اشاره به گالیه های مردم از اینکه 
نمی کنند،  صحبت  و  هستند  ساکت  گرانی ها  به  نسبت  مراجع  چرا 
انتظار  جدید  دولت  از  مردم  که  می دهیم  و  داده  تذکر  مکرر  ما  افزود: 
دارند که نسبت به بهبود اوضاع تالش کند و گرانی و تورم را مهار نماید، 
امیدوار  و  می کند  کوشش  و  تالش  زمینه  این  در  دولت  که  می دانیم  و 
و  آثار  اگر  اما  امیدواریم،  جمهور  رئیس  جناب  امید  به  هم  ما  و  است 
می تواند  نشود،  احساس  مردم  زندگی  و  جامعه  در  برنامه ها  این  نتایج 

گردد. دولت  از  ناامیدی  و  اعتمادی  بی  سبب 
از  جامعی  و  مبسوط  گزارش  میرکاظمی  دکتر  دیدار  این  ابتدای  در 
اقدامات دولت در زمینه های اقتصادی ارائه و تأکید کرد، برخی از این 
اجرای  از  چاره ای  که  بوده  گذشته  سالهای  از  قانونی  تکلیف  برنامه ها 
آن نبوده و آثار مثبت آن در آینده نزدیک برای مردم محسوس خواهد 

بود.

هشدار امام جمعه سلفچگان 
به صاحبان صنایع آالینده در 

منطقه ویژه

صنایع  صاحبان  به  هشدار  ضمن  سلفچگان  بخش  جمعه  امام 
آلودگی  ایجاد  با  حق الناس  رعایت  عدم  گفت:  ویژه،  منطقه  آالینده 
صاحبان  عاقبت  و  زندگی  بر  شدیدی  وضعی  اثرات  زیست محیطی 

کرد. خواهد  ایجاد  آالینده  صنایع 
بخش  جمعه  امام  غروی  مهدی  حجت االسالم  فارس،  گزارش  به 
ضمن  بخش  این  اجتماعی  و  فرهنگی  فعاالن  جمع  در  سلفچگان 
مسئولیت  گفت:  ویژه،  منطقه  آالینده  صنایع  صاحبان  به  هشدار 
به  نسبت  صنعتی  شهرک  در  واقع  صنایع  مسئوالن  و  استان  مدیران 
زیاد است و الزم است  به ویژه روستای جنداب  پیرامونی شان  ساکنان 

کنند. عمل  مردم  سالمت  برابر  در  خودشان  وظیفه  به 
زیست محیطی  آلودگی  ایجاد  با  حق الناس  رعایت  عدم  افزود:  وی 
آالینده  صنایع  صاحبان  عاقبت  و  زندگی  بر  شدیدی  وضعی  اثرات 

کرد. خواهد  ایجاد 
آه  که  نکنید  کاری  داده ام  هشدار  بارها  بنده  این که  بیان  با  غروی 
منطقه  این  مردم  کرد:  اضافه  شود،  دامن گیرتان  مظلوم  مردم  این 
به  عمل  ضمن  مجموعه ها  این  و  شده اند  صنایع  آلودگی  متحمل 
این  از  کارشان  نیروی  تأمین  با  باید  اجتماعی شان  مسئولیت های 
امکانات  ایجاد  با  و  سازند  بهره مند  وجودشان  از  را  مردم  مناطق، 
خودشان  معنوی  و  انسانی  وظیفه  به  فرهنگی  و  اجتماعی  رفاهی، 

کنند. عمل 

استاندار قم از بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی 
استان؛ خبر داد:

کاهش آمارهای طالق در قم

از  استان،  اجتماعی  فرهنگی  وضعیت  بهبود  به  اشاره  با  قم  استاندار 
داد. خبر  قم  در  طالق  آمارهای  نسبی  کاهش 

سید محمدتقی شاهچراغی روز چهارشنبه در جلسه ستاد امربه معروف 
در  کرد:  اظهار  )س(  معصومه  حضرت  حرم  در  استان  منکر  از  نهی  و 
ذیل  شود،  انجام  باید  که  آنچه  هر  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  حوزه 

بوده است. ۱۹ دی  قرارگاه 
وی افزود: در حوزه ادارات تیم هایی پیرامون امربه معروف تشکیل شده 
این  مشکالت  رفع  و  مالحظات  رعایت  با  موارد  از  بسیاری  در  که 

بود. خواهد  ادامه دار  روند  این  و  است  شده  برطرف  موضوعات 
عفاف  حوزه  در  آموزشی  و  فرهنگی  اقدامات  به  اشاره  با  قم  استاندار 
آموزش های  ارائه  برای  فرصت  بهترین  تابستان  فصل  گفت:  حجاب  و 
حوزه امربه معروف و حجاب و عفاف به علت تعطیلی مدارس و دانشگاه 

ها و افزایش اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان است.
قم،  بین راهی  مجتمع های  و  بوستان ها  برخی  در  کرد:  اضافه  وی 
شده  سامان دهی  متولی  نهادهای  نظارت  با  عفاف  و  حجاب  مسائل 

است.
در  مردم  بیش ازپیش  حضور  به  توجه  با  اینکه  بر  تأکید  با  شاهچراغی 
بوستان ها و همچنین افزایش آمار سفرها، باید کارهای اساسی تری در 
حوزه ترویج حجاب و عفاف انجام دهیم، عنوان کرد: بخشی از کارها 

انجام وظیفه کنیم. بیشتر  باید  ایجابی  سلبی است ولی در حوزه 
احیای  برای  پیش بینی شده  برنامه های  برخی  به  اشاره  با  وی 
امربه معروف و ارزش های اخالقی و دینی در جامعه به ویژه میان نسل 
و  ورزش  پرورش،  و  آموزش  کل  ادارات  همکاری  با  کرد:  بیان  جوان 
که  شده  هدف گذاری  قم  در  مدرسه   ۵۰۰ اسالمی  تبلیغات  و  جوانان 
در طول تعطیلی ها تابستان فعال باشند و معلمانی که تمایل دارند نیز 

کنند. مساعدت  جهادی  به صورت 
از دیگر  را  استاندار قم حضور طلبه ها در مدارس در قالب طرح امین 
در  می خواهیم  اگر  شد:  یادآور  و  دانست  دینی  فرهنگی  برنامه های 
ضروری  )ع(  اهل بیت  با  جوانان  آشنایی  باشیم،  موفق  امربه معروف 
حضرت  حرم  به  استان  دانش آموزان  اعزام  طرح  ازاین رو  که  بوده 
آینده در دستور  برای سال تحصیلی  معصومه )س( و مسجد جمکران 

دارد. قرار  کار 
فرهنگی  اوضاع  شدن  بهتر  از  امیدواری  ابراز  ضمن  قم  استاندار 
و  دانست  آن  از  حاکی  را  طالق  آمار  نسبی  کاهش  استان،  اجتماعی 
خواهد  صورت  بهتری  زیربنایی  کارهای  جدید  فضای  در  کرد:  ابراز 

شود. استفاده  گذشته  از  بیشتر  مساجد  ظرفیت  از  باید  و  گرفت 

۸۵۱۸ سند ازدواج در قم 
ثبت شد

مدیرکل ثبت اسناد و امالک قم گفت: سال گذشته ۸ هزار و ۵۱۸ سند 
ازدواج در ۶۳ دفتر ازدواج این استان تنظیم و ثبت شد.

به گزارش ایرنا، علی جوانی در گفتگو با خبرنگاران، افزود: پارسال تعداد 
سه هزار و ۷۰۶ سند طالق نیز در ۲۳ دفتر طالق استان قم تنظیم شد.

با  مقایسه  و  قم  اسناد  ثبت  اداره  گذشته  سال  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
مالکیت  برگ  و ۳۸۷  تعداد ۵۲ هزار  بیان کرد: سال گذشته  سال ۹۹، 
سند تک برگ در این استان صادر شد که تعداد ۴ هزار و ۹۶۲ سند تک 
برگی مربوط به امالک دولتی، اراضی ملی و مرتعی بوده و با رشد ۴۰۸ 

درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه بود.
وی افزود: ۵۰۴ هزار هکتار اراضی ملی و مرتعی به نام دولت جمهوری 
مالکیت صادر شده است؛تعداد ۷۲۰ سند تک  و سند  تثبیت  اسالمی 
برگی نیز به نام موقوفات استان صادر شده که نسبت به سال ۹۹، رشد 

۹۴ درصدی داشته است.
به گفته جوانی، تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۸۶۱ هکتار از بستر 
رودخانه استان قم به نام دولت، صدور چهار هزار و ۸۰۲ رای در هیات 
و  هزار   ۳ تعداد  صدور  و  شده  صادر  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های 
۷۹۰ برگ سند در راستای قانون برای مردم استان از دیگر اقدامات اداره 

کل ثبت اسناد و امالک قم می باشد.
وی خاطرنشان کرد: صدور سند قسمتی از حرم  حضرت معصومه)س(، 
از  محدوده ای  تکلیف  تعیین  راستای  در  رای  صدور  و  جمکران  مسجد 
صادر  هم  قسمت  آن  مالکیت  سند  جاری  ماه  در  که  جمکران  مسجد 

بود. به استان قم  رییس قوه قضاییه  برکات سفر  از  می شود، 
ثبت ملک  از جمله  ثبتی  و ۹۰۰ عملیات  انجام ۷ هزار  به  اشاره  با  وی 
به  پاسخ  فقره  و ۵۰۰  بیان کرد: ۴۰ هزار  و مساحت،  و اصالح خطوط 
بازه زمانی  این پاسخ در  انجام شده که  استعالمات دفاتر اسناد رسمی 

می شود. انجام  ساعت   ۴۸ از  کمتر 
وی اضافه کرد: سال گذشته ۳۴ هزار پاسخ استعالم مراجع قضایی، ۳۷ 
هزار و ۲۳۱ عدد ثبت خالصه معامالت و ۷۰ رای توسط هیات نظارت 

صادر شده که ۶۴ درصد رشد نشان می دهد.
اسناد،  حوزه  در  عملکرد  به  اشاره  با  قم  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
دفتر   ۹۸ در  رسمی  سند  انواع   ۱۰۷ و  هزار   ۲۵۱ تعداد  تنظیم  گفت: 
اسناد رسمی، ۸ هزار و ۵۱۸ سند ازدواج در ۶۳ دفتر ازدواج قم و تنظیم 
انجام شده است. و ۳۷۰ سند طالق در ۲۲ دفتر طالق  تعداد ۳ هزار 

و ۳۱۵  تعداد ۵ هزار  نیز  اسناد رسمی  اجرای  در حوزه  داد:  ادامه  وی 
چک،  جمله  از  پرونده   ۸۵۵ و  هزار   ۸ و  شده  تشکیل  اجرایی  پرونده 

است. شده  مختومه  و  تکلیف  تعیین  بانک  رهنی  اسناد  مهریه، 
در  رای   ۱۲۲ تعداد  صدور  و  مزایده  فقره   ۲۰۳ برگزاری  کرد:  بیان  وی 
هیات نظارت با رشد ۶۰ درصدی، تاسیس تعداد یک هزار و ۱۶۰ شرکت  
با رشد ۱۲.۵ درصدی، تاسیس ۱۸۵ موسسه با رشد ۵۰ درصدی، ثبت 
و ۸۰۴  تعداد ۵ هزار  و  تغییرات در شرکت ها  انواع  فقره  و ۵۵۹  ۴ هزار 
فقره پلمب دفاتر شرکت ها از جمله اقدامات در سال گذشته بوده است.

خبـرخبـر

توسعه  »طرح های  بررسی  و  نقد  نشست   ◄
و  معصومه)س(  حضرت  حرم  در  مداخالت  و 
اساتید  و  پژروهشگران  حضور  با  آن«  اطراف 

شد. برگزار  قم  هنری  حوزه  در  دانشگاه 
هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش   به 
توسعه  »طرح های  بررسی  و  نقد  نشست  قم، 
و  معصومه)س(  حضرت  حرم  در  مداخالت  و 
اساتید  و  پژروهشگران  حضور  با  آن«  اطراف 

شد. برگزار  قم  هنری  حوزه  در  دانشگاه 
مهدی  محمد  حضور  با  نشست  این 
دکتر  شهرستانی،  حسن  سید  دکتر  کالنتری، 
روزبهانی  علی  محمد  دکتر  طاووسی،   سعید 
مدیریت  با  و  قم  استان  هنری  حوزه  رئیس 
حوزه  آسمان  سالن  در  سجادی  فاضل  سید 

شد. برگزار  قم  هنری 
علی  محمد  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در 
در  حاضران  به  مقدم  خیر  ضمن  روزبهانی 
در  معماری  مسئله  کرد:  نشان  خاطر  جلسه 
مسئله  یک  قم  شهر  تمدن  و  فرهنگ  حوزه 
در  هم  رهبری  معظم  مقام  است.  اساسی  
برخالف  اما  دارند  و  داشته  نظر  این باره 
شهر  در  معماری  مسئله  و  شهری  توسعه 
که  آنچنان  قم  شهری  بافت  درباره  مشهد، 
این  از  نیامده،  میان  به  سخن  است  شایسته 
شهر«  »مسئله  جلسات  برخی  میزبان  منظر 
پژوهشکده  مشارکت  با  که  بود  خواهیم  قم  در 
قم  هنری  حوزه  و  اسالمی  هنر  و  فرهنگ 
سلسله  این  موضوع  شد.  خواهد  برگزار 
و  قم  شهر  در  منظر  معماری  اصالح  جلسات 
بود. خواهد  صاحب نظران  میراثی  دغدغه های 

شد:  متذکر  سجادی  فاضل  سید  ادامه  در 
از  قم  شهر  در  شهرسازی  و  معماری  بررسی 
است.  توجه  و  بررسی  قابل  و  مهم  نظر  چند 
از  پس  قم  شهر  توسعه  و  شکل گیری  یکی 
انقالب  با  قم  که  رابطه ای  لحاظ  به  و  انقالب 
تهران  با  نزدیکی  دیگر  و  است  داشته  اسالمی 
مداخله  طرح های  چه  اگر  است.  پایتخت  و 
اما  می شود  ارائه  مشاور  شرکت های  توسط 
حوزه ها  این  در  یا  نخبگانی  جامعه  متأسفانه 
شنیده  حرف هایشان  یا  نمی کند  مداخله 
اساتید  از  می کنیم  دعوت  لذا  نمی شود. 
علوم  منظر  از  تا  صاحب نظران  و  دانشگاه 
و  معماری  مسائل  به  کادمیک  آ و  انسانی 

بپردازیم. شهرسازی 
طرح  نام  به  بافت  از  زیادی  حجم  امروزه 

می شود تخریب  توسعه 

به  کالنتری  مهدی  محمد  دکتر  ادامه  در 
تاریخی  بناهای  از  حفاظت  و  توسعه  چالش 
اشاره کرد و گفت: در بررسی تحوالت کالبدی 
به  نمی توانیم  مطهر  حرم های  معماری  و 
این  در  که  چرا  کنیم،  رفتار  مجزا  صورت 
شهرهای  دیگر  از  الگوبرداری  شاهد  حرم ها 
توسعه های  و  مدینه  مکه،  همچون  مقدس 
اطراف  در  و  شهرها  این  در  سعود  آل  عجیب 

هستیم. مقدس  اماکن 
تحوالت  تاریخی  سیر  به  ادامه  در  وی 
از  که  نجف  و  کربال  تا  مدینه  و  مکه  از  شهری 
تغییرات  روال  و  می گیرد  شدت   ۲۰۰۴ سال  
عوض می شود اشاره کرد و یادآور شد: در این 
و  زیارت  بر  می شود  غالب  گردشگری  دوره 
در  شدید  تغییرات  سرمایه داری  و  هتل ها  رشد 
می کنند. ایجاد  عربستان  مذهبی  شهر های 

وی در ادامه گفت: در مشهد و در جوار حرم 
اما  می گیرد  شکل  مسکونی  بافت  یک  مرور  به 
جیره خوار  که  حرم  مجاورین  توسعه،  طرح  در 
می شوند.  کوچانده  اجبار  به  هستند،  حضرت 
با  گسیخته،  افسار  توسعه   های  طرح  در 
حرم،  منظر  از  باالتر  ارتفاع  و  هتل  محوریت 

می شود. تخریب  شهر  سیمای 
در  جدید  شهر  گفت:  پایان  در  کالنتری 
و  می خورد  را  قدیم  شهر  مشهد،  رشد  حال 
هم  ایران  در  نیست.  قائل  آن  برای  احترامی 
و  می گیرند  الگو  مشهد  از  مذهبی  شهرهای 
است  شکل  این  به  مدینه.  و  مکه  از  هم  مشهد 
توسعه  طرح  نام  به  بافت  از  زیادی  حجم  که 

می شود. تخریب 
توسعه  طرح های  درگیر  که  حرم هایی 
جسم  از  که  هستند  قلبی  مانند  شده اند 

می شود خارج 
به  ادامه  در  نیز  طاووسی  سعید  دکتر 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهری  بافت  ویژگی های 
متأسفانه  اما  پویاست  و  زنده  شهری  بافت  یک 
حیات  و  زنده  بافت  حرم ها  اطراف  در  توسعه 
تبدیل  دارد  حرم  و  بین   می برد  از  را  حرم 
بافت  از  افتاده  جدا  عضو  یک  به  می شود 
پیاده رو  و  صحن  را  آن  دور  تا  دور  و  شهری 
وارد  حرم هایی  به  خسارت  این  است.  گرفته 
می شوند. توسعه  طرح های  درگیر  که  می شود 

نام  به  فرهنگی  ما  کرد:  تصریح  وی 
نادیده  توسعه  داریم که در طرح های  مجاورت 
منازلی  و  خانه ها  از  بسیاری  می شود.  گرفته 
علمی  مرکز  یک  داشت  قرار  حرم  اطراف  که 

اینها  کردن  جارو  حال  در  ما  بود.  تمدنی  و 
توسعه  طرح های  درگیر  که  حرم هایی  هستیم. 
جسم  از  که  هستند  قلبی  مانند  شده اند 
سهیم  شهری  حیات  در  دیگر  و  می شود  خارج 
توسعه ها  این  به  نیازی  چه  واقعا  نیستند. 
سال  در  حتی  که  می آید  یادمان  دارد؟  وجود 

می شدیم. جا  حرم  در  هم  تحویل 
تاریخ  حاضر  عصر  در  حرم ها  تحول  سیر 

است ایران  در  ساختن  سنت  انحطاط 
مدرس  شهرستانی  حسین  سید  دکتر 
علوم  پژوهشگر  و  ایرانی  هنر  حکمت 
اطراف حرم  توسعه  به طرح های  نیز  اجتماعی 
قم  امروز  همین  گفت:  و  کرد  اشاره  قم  شهر  و 
است  این  مدعی  است،  آینده  تمدن  مدعی 
مرجع  ما  کرده  بی معنا  غرب  که  جهانی  در  که 
اما  جهانیم.  به  بخشیدن  معنا  و  کردن  معنادار 
شهری  تمدن ساز،  مؤسسات  همین  کنار  در 

ساخته ایم. بی هویت  
عصر  در  حرم ها  تحول  سیر  افزود:  وی 
ایران  در  ساختن  سنت  انحطاط  تاریخ  حاضر 
شکل  این  به  انحطاط  می آید  پیش  کم  است. 
و هوا  توسعه، حال  پیشین  شود. در طرح های 
بود،  سنت  امتداد  در  توسعه  و  می شد  حفظ 
هستند.  باصفا  هنوز  دوران  این  در  صحن ها 
را  تجدد  ورود  اعظم  مسجد  صحن  در  مثال 
نیست  منقطع  سنت  از  توسعه  این  ولی  داریم 

نیست. ناجور  وصله  و 
رخداد  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
امر  پناه  در  و  است  نهفته  مزار  در  قدسی 
شهر  و  می گیرد  شکل  روزمره  زندگی  قدسی، 
تازه می شود.  این رخداد همواره  به  با مراجعه 
روزمره  زندگی  به  را  قدسی  امر  مناسک 
خارج  مالل  از  را  روزمره  زندگی  و  می کشانند 
معضل  بزرگترین  همواره  مالل  می کنند. 
قدسی،  یادگارهای  این  بوده است،  شهرها 
نجات  مالل  در  شدن  غوطه ور  از  را  شهر 
در  می کردند  جاری  را  قدسی  امر  و  می دادند 
روزمره  زندگی  تاریکی  به  را  نور  و  عرفی  امر 

. ند ند با می تا
وقتی  کرد:  تاکید  پایان  در  شهرستانی 
انتزاعی  بیفتد  جدا  روزمره  امر  از  قدسی  امر 
روزمره  امر  اگر  همین طور  بیهوده.  و  می شود 
و  تکراری  و  مبتذل  شود  جدا  قدسی  امر  از 
از  را  شهر  وقتی  می شود.  سبوعیت  دچار 
از  را  روزمره  و  قدسی  امر  می کنیم،  جدا  حرم 

► کرده ایم.    جدا  یکدیگر 

سازمان  جهادی  حرکت های  مسئول   ◄
بسیج سازندگی سپاه قم گفت: حدود دو هزار 
حضور  تابستانه  جهادی  اردوهای  در  جهادگر 
در  آنان  از  درصد   ۷۰ حدود  که  یافت  خواهند 

کنند. می  فعالیت  قم  استان  داخل 
اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  اخالصمند  علی 
گروه های  تابستان  فصل  در  ساله  هر  اینکه  به 
را در سطح استان  برنامه های مختلفی  جهادی 
کرد:  اظهار  می کنند،  اجرا  آن  از  خارج  و 
صورت  های  ریزی  برنامه  طبق  نیز  امسال 
و  نواحی  از  جهادی  گروه   ۱۰۰ از  بیش  گرفته 
تا  روزه  یک  اردوهای  قالب  در  مختلف  اقشار 
می کنند. برگزار  را  جهادی  اردوهای  ماهه  یک 
وی با اشاره به اینکه حدود دو هزار جهادگر 
ادامه  یافت،  خواهند  حضور  اردوها  این  در 
جهادی  گروه های  از  درصد   ۷۰ حدود  داد: 
استان  داخل  در  امسال  تابستان  قمی، 
زدایی،  محرومیت  همچون  عرصه هایی  در 
درمان  و  بهداشت  و  اشتغالزایی  آموزش، 

کرد خواهند  فعالیت 
بسیج  سازمان  جهادی  حرکت های  مسئول 

اینکه  بر  تاکید  با  قم  استان  سپاه  سازندگی 
استان های  در  استانی  برون  جهادی  اردوهای 
مازندران،  و  ایالم  بلوچستان،  و  سیستان 
اجرا  مرکزی  و  تهران  خوزستان،  لرستان، 
خواهند شد، گفت: برای حمایت از برنامه این 
استان  سپاه  مردمی،  ظرفیت های  از  گروه ها 
برداری  بهره  دستگاه ها  و  نهادها  دیگر  و  قم 

است. شده 
نیمه  از  را  اردوها  این  شروع  اخالصمند 
مندان  عالقه  کرد:  ابراز  و  عنوان  تیرماه  دوم 
این  در  حضور  و  نام  ثبت  بر  عالوه  می توانند 
اعتبار  تأمین  در  تمایل  صورت  در  اردوها، 
نیز  گروه ها  این  نیاز  مورد  اعتبارات  و  تجهیزات 

► کنند.   اقدام 

در نشست نقد و بررسی »طرح های توسعه در حرم حضرت معصومه)س( و اطراف آن« مطرح شد:

بافت تاریخی قم به اسم طرح توسعه نابود شد

مسئول حرکت های جهادی سپاه استان قم خبر داد؛ 

حضور ۲۰۰۰ جهادگر قمی در اردوهای جهادی تابستانه



◄     دادستان قم از صدور کیفرخواست 
کشاورز  میدان  فرونشست  حادثه  پرونده 
قمی  شهروند  سه  جان باختن  به  منجر  که 
نظر  اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر  بود  شده 
هیئت کارشناسان، شهرداری قم به میزان 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  درصد،   ۳۰
درصد،   ۲۵ میزان  به  قم  شهرداری  ایمنی 
میزان  به  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
 ۲۰ میزان  به  مترو  پیمانکار  و  درصد   ۲۵

شدند. اعالم  مقصر  درصد 
و  االسالم  حجت  مهر،  گزارش   به 
چهارشنبه  ظهر  غریب  حسن  المسلمین 
و  خبرنگاران  جمع  در  خبری  نشستی  در 
گرامیداشت  با  قم  استان  رسانه  اصحاب 
سال  در  داشت:  اظهار  قضائیه  قوه  هفته 
قم  دادسرای  وارد  پرونده  هزار   ۶۲ گذشته 
شد که در مقایسه با سال ۹۹ که تعداد آن 
روند  است  بوده  پرونده  هزار   ۶۵ از  بیش 

می دهد. نشان  را  کاهشی 
بیان  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
پرونده  هزار   ۲۴ گذشته  سال  در  داشت: 
شد. مختومه  و  رسیدگی  احکام  اجرای  در 
قصاص  احکام  در  داشت:  عنوان  وی 
نیز ۱۱ مورد رضایت اولیا دم را داشتیم که 
جرم  عمومی  جنبه  فقط  بخشش ها  این  با 

شد. خواهد  اجرایی 
به  هشدار  ضمن  غریب،  االسالم  حجت 
می زنند  خشن  جرایم  به  دست  که  افرادی 
جرایم  مرتکب  که  افرادی  داشت:  بیان 
آنان  به  نسبت  اغماضی  می شوند  خشن 
بعد  آنان  صورت نمی گیرد و حکام قصاص 
این  که  می شود  اجرای  آرا  شدن  قطعی  از 
و  مردم  عموم  رضایت  افزایش  موجب  امر 
می شود. استان  عمومی  امنیت  رفتن  باال 

گذشته  سال های  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  آمارها  مخدر  مواد  زمینه  در  قم  استان 
افزود: قم در  وضعیت خوبی نداشته است 
بارانداز  مخدر  مواد  حوزه  در  سال ها  این 
کشور به شمار می رفت اما در یکی دو سال 

اخیر در این زمینه شاهد کاهش ورود مواد 
مخدر به استان بودیم و احکام متخلفان در 

می شود. اجرا  قاطعیت  با  حوزه  این 
عنوان  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
منجر  تصادفات  پرونده های  داشت: 
وارد  مرحله  سه  در  گذشته  در  جرح  به 
دادگستری می شود و بعد به اجرای احکام 
می رفت که این مراحل حذف شد و در حال 
اختالف  حل  شورای  وارد  مستقیم  حاضر 
کارشناسی  کارهای  تمامی  و  می شوند 
اجرای  که  می شود  انجام  مرحله  این  در 
و  رسیدگی  زمان  کاهش  موجب  طرح  این 

می شود. شهروندان  رضایت  افزایش 
 ۷ تعداد  افزود:  غریب،  االسالم  حجت 
هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در سال گذشته 
و  هزار   ۶ تعداد  که  داشتیم  قم  استان  در 
و  رفت  اختالف  حل  شورای  به  مورد   ۴۶۸
به صورت تک مرحله احکام آن صادر شد.
افزود:  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
نیز  پزشکی  و  کار  حادثه های  پرونده های 
در  و  شده  خارج  قضائی  رسیدگی  روند  از 
و  می شود  رسیدگی  اختالف  حل  شورای 
گزارش  صدور  به  منتهی  شورا  همین  در 

می شوند. بیمه  پرداخت  و  اصالحی 
با  شرکت هایی  مراقب  شهروندان 

باشند غیرمتعارف  سودهای 
یا  افراد  پرونده  موضوع  به  اشاره  با  وی 
غیرمتعارف  سودهای  با  که  شرکت هایی 
مبادرت  مردمی  سرمایه های  جذب  به 
 ۹ شرکتی  افزود:  و  کرد  اشاره  می کنند 
پرداخت  سود  مردم  سرمایه های  به  درصد 
باید  شهروندان  راستا  این  در  که  می کرد 
با  نمی تواند  شرکتی  هیچ  که  باشند  گاه  آ

بدهد. را  سود  این  اقتصادی  فعالیت 
وی ابراز داشت: این موضوع در استان 
این  بین  رقابتی  و  است  شده  زیاد  قم 
سرمایه های  جذب  راستای  در  شرکت ها 
در  شرکت   ۸ که  می گیرد  صورت  مردم 
که  می کردند  رسمی  تبلیغ  نیز  زمینه  این 

ارسال  پیشگیری  معاونت  به  آنان  پرونده 
است. شده 

بیان  با  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اینکه این شرکت ها مدعی بودند که فعالیت 
دستگیر  از  بعد  اما  داشتند  اقتصادی 
مردم  سرمایه  اصل  بازپرداخت  در  شدن 
شرکت های  افزود:  نداشتند  توانایی  نیز 
سیمرغ،  عرش  زرین  گستر،  حجم  پیشرو، 
نگر  آینده  سرمایه،  آذر  هپنا،  پارس،  مالی 
تجارت  اطمینان  سرمایه،  سدید  سرمایه، 

هستند. شرکت ها  این  جمله  از 
داشت:  عنوان  غریب،  االسالم  حجت 
مردمی  سرمایه  جذب  پرونده   ۲۰ باالی 
و  شده اند  محکوم  برخی ها  که  داشته ایم 
هزاران نفر شاکی دارند در حالی که ریالی 

ندارند. مردم  به  پرداخت  برای 
میدان  حادثه  پرونده  مقصران 

شدند مشخص  کشاورز 
میدان  حادثه  پرونده  به  اشاره  با  غریب 
کشاورز آن را به دلیل کار کارشناسی زمان 
بر برشمرد وبیان داشت: در روزهای پایانی 
آماده  پرونده  این  کیفرخواست  قبل  سال 
درصد،   ۳۰ قم  شهرداری  نهایت  در  و  شد 
آتش نشانی قم ۲۵ درصد، شرک آبفای قم 
درصد   ۲۰ پیمانکار  شرکت  و  درصد،   ۲۵

شدند. شناخته  مقصر 
در  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
درگیری  در  گذری  فردی  فوت  خصوص 
موارد  قاچاقچیان  و  انتظامی  نیروی 
قم  اسالمی  جمهوری  خیابان  در  مخدر 
وجود  پرونده  در  ابهامی  داشت:  بیان 
قابل  مقادیر  قاچاقچی  تعدادی  و  ندارد 
حمل  خود  با  سالح  و  مخدر  مواد  توجهی 
می کردند که مورد پیگیری نیروی انتظامی 
به  مبادرت  نقطه ای  در  آنان  و  گرفتند  قرار 
نیز  مأموران  و  می کنند  مأموران  به  شلیک 
در  می کنند  شلیک  کاران  خالف  سمت  به 
خودرویی  سرنشین  به  گلوله ای  بین  این 

می کند. فوت  و  کرده  برخورد 

داشت:  عنوان  غریب،  االسالم  حجت 
نیروی  مأمورین  سوی  از  شلیک  این 
اما  نیست  آن  در  شکی  و  بوده  انتظامی 
کار  این  قوانین  اساس  بر  مأمور  آن  اینکه 
را انجام داده باشد یا خیر موضوع دیگری 
بررسی  باید  نظامی  دادگاه  در  که  است 

. د شو
رسیدگی  برای  خاص  شعبه ای  ایجاد 
ویژه  به  اجتماعی  پرونده های مسائل  به 

حجاب و عفاف در قم
عنوان  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  که  حساسیت هایی  به  توجه  با  داشت: 
ویژه  به  اجتماعی  مسائل  خصوص  در  قم 
حجاب و عفاف وجود دارد در این حوزه در 
برای  خاص  شعبه ای  و  معاونت  دادستانی 

یافت. اختصاص  امر  این  به  رسیدگی 
وی افزود: دادسرا در قرارگاه ۱۹ دی قم 
عضویت دارد و در زمینه های سگ گردانی، 

فساد  باندهای  بانوان،  سواری  دوچرخه 
انجام  را  قضائی  الزم  اقدامات  فحشاء  و 
گروه  نیز  اخیر  روزهای  در  در  که  می دهد 
۸۰ نفری خواننده های رپ که در بوستان 
الغدیر قم جمع شده بودند بازداشت شدند 

شدند. دستگیر  نیز  آن  لیدرهای  و 
داشت:  عنوان  غریب،  االسالم  حجت 
بازداشت دختران پسرنما در بوستان علوی 
و  قضیه  این  صحنه  پشت  عوامل  و  قم 
همچنین برخورد با مجموعه ای که اجتماع 
بالگر های قمی را ترتیب داده بود از جمله 

برشمرد. قضائی  گرفته  صورت  اقدامات 
بیان  با  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  است  ممکن  قضائی  برخورد  اینکه 
دستگاه های  و  نباشد  کافی  زمینه ها  این 
افزود:  کنند  ورود  میدان  به  باید  فرهنگی 
که  افرادی  از  نفر   ۲۰۰ گذشته  سال  در 
جرمی  پشیمانی،  ابراز  با  شدند  بازداشت 
الزم  دوره های  و  نشد  تعریف  برایشان 
تعریف  برایشان  پیشگیری  معاونت  در 

. د می شو
وی در با اشاره به برخورد جدی با تغییر 
در  داشت:  بیان  نیز  استان  در  کاربری ها 

هزار  وسعت  به  زمینی  پردیسان  منطقه 
کاربری  به  ورزشی  کاربری  با  متر   ۱۰۰ و 
الزم  برخوردهای  که  یافت  تغییر  تجاری 
کاربری  به  و  گرفت  صورت  زمینه  این  در 

► بازگشت.     ورزشی 
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رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیدار با مراجع تقلید قم:

اوضاع کشور رو به بهبود است
افزایش یارانه فاصله طبقاتی را کم کرد

ضریب  اصالح  موجب  یارانه  افزایش  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
جینی و کم شدن فاصله طبقاتی شده و با آزاد شدن قیمت ها، دولت 

کشد. می  بیرون  اقتصاد  چرخه  از  را  خود 
و  قم  مقدس  شهر  به  سفر  در  رئیس جمهور  معاون  میرکاظمی  مسعود 
اقتصادی کشور  درباره وضعیت  را  تقلید، مطالبی  مراجع  با  دیدار  در 
ارائه کرد و افزود: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده 
به  بدهی  نیز  و  بهادار  اوراق  جمله  از  قبل،  دولت  بدهی های  نشد، 
دولت  از  رسیده  ارث  به  مشکالت  از  اجتماعی  تأمین  نیز  و  بانک ها 
فعلی  دولت  توسط  مشکالت  این  همه  بحمدالله  که  است  قبل 

شد. مدیریت 
دولت  کارکنان  این دولت، حتی حقوق  تحویل  ابتدای  در  افزود:  وی 
گسترش  و  مستمر  تالش  با  توانست  دولت  اما  بود،  مواجه  مشکل  با 

بگذارد. سر  پشت  را  مشکالت  این  منطقه  کشورهای  با  روابط 
پایان  تا  توانست  دولت  افزود:  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
عمرانی  خدمات  هزینه  تومان  میلیارد  هزار   ۱۸۰ حدود  گذشته  سال 

باشد. داشته  استقراضی  گونه  هیچ  اینکه  بدون  کند،  پرداخت 
واکسن  اف«  تی  ای  »اف  به  پیوستن  بدون  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
درآمد  کرده  تالش  دولت  داشت:  بیان  کرد،  مهار  را  کرونا  و  خریده 
و  پیدا کرده است  افزایش  مالیاتی  درآمد  و همچنین  ببرد  باال  را  نفت 

است. شده  گرفته  پس  نیز  شده  بلوکه  پول های 
باال  و  خشکسالی  معلول  که  گندم  گرانی  گفت:  رئیس جمهور  معاون 
تومانی   ۴۲۰۰ دالر  حذف  و  یکسو،  از  است  آن  جهانی  قیمت  رفتن 
که قانون الزم االجرا بود از سوی دیگر، مشکالتی برای دولت در آغاز 
آغاز کار دولت،  به دلیل  انقالب،  تأیید رهبر معظم  با  و  ایجاد کرد  راه 
ماه های  بودجه  و  افتاد  تعویق  به  ماه   ۶ تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف 
به  بود،  شده  هزینه  تمامًا  قبل  دولت  توسط  که  نیز  گذشته  سال  آخر 
رهاند. بزرگی  مشکل  از  را  ما  و  شد  تأمین  انقالب  معظم  رهبر  دستور 
و  اصالح  جینی،  ضریب  یارانه،  افزایش  با  اینکه  بیان  با  میرکاظمی 
دولت  قیمت ها،  شدن  آزاد  با  افزود:  است،  شده  کم  طبقاتی  فاصله 
خود را از چرخه اقتصاد بیرون می کشد و به نظارت مشغول می شود.

اختالف  داشت:  بیان  همچنین  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
اجناس  که  بود  شده  باعث  خارج  و  داخل  یارانه ای  کاالی  قیمت 
کشورهای  فروشگاه های  در  وفور  به  روز  چند  از  پس  ایران  یارانه ای 
رانت  هم  شد  باعث  ترجیحی  ارز  حذف  و  برسد  فروش  به  همسایه 
چون  کند،  پیدا  افزایش  تولید  در  رقابت  هم  و  شود  کم  قاچاق  و 
 ۴۲۰۰ ارز  با  که  وارداتی  کاالی  با  نمی توانست  درگذشته  تولیدکننده 

کند. رقابت  شده،  وارد  تومانی 
با صرفه  و  امانتدار است  اینکه دولت  بر  تأکید  با  معاون رئیس جمهور 
در  غذایی  مواد  یادآورشد:  می کند،  حفاظت  مردم  دارایی  از  جویی 
حذف  با  و  است  آشفتگی  دچار  کشورها  همه  در  الملل  بین  سطح 
شدت  به  همسایه  کشورهای  در  کاالها  قیمت  ایران،  در  ترجیحی  ارز 

است. یافته  افزایش 
مهمترین  از  بانکی  کارت  با  نان  خرید  در  دولت  طرح  افزود:  وی 
۳۰ درصد در مصرف  تا  باعث صرفه جویی  طرح های دولت است که 
این  واردات گندم  به  نیاز کشور  به  با عنایت  گندم کشور خواهد شد. 
اقدام باعث جلوگیری از هدر ر فت ارز و کمک به اقتصاد ملی خواهد 

شد.
در این اقدام، نانوا آرد را به قیمت آزاد خریداری می کند، ولی مصرف 
مقدار  به  نان  یارانه  و  می نماید  خریداری  قبل  قیمت  به  را  نان  کننده 

نان فروخته شده به نانوا داده می شود.
و  کرد  اشاره  منطقه  در  دشمنان  سیاست های  به  پایان  در  میرکاظمی 
گفت: بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سفر به منطقه نقشه هایی برای 

ایران و انقالب دارد که خود بیانگر حساسیت اوضاع کنونی است.
با  شیرازی  مکارم  الله  آیت  حضرت  وی،  توسط  مطالب  بیان  از  پس 
اجاره  و  کاالها  گرانی  مانند  مردم  عمومی  گالیه های  از  برخی  بیان 
کنند  تدبیر  گرانی ها  این  برای  خواستند  دولت  از  خودرو،  و  مسکن 
آرزوی  دولتمردان  برای  و  کرده  تقدیر  دولت  تالش های  از  ضمنًا  و 

نمودند. موفقیت 
توضیح  و  پرداخته  گرانی ها  علل  بیان  به  پایان  در  نیز  میرکاظمی 
که  است  جهانی  تورم  و  گرانی  به  مستند  گرانی ها  از  بخش  که  دادند 
دولت  از  رسیده  ارث  به  تورم  معلول  نیز  دیگر  است. بخش  بی سابقه 
است  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  از  ناشی  نیز  سوم  بخش  و  است  قبل 
 ۳۰۰ یارانه  این هزینه ها  که مصوبه مجلس بوده و دولت برای جبران 
بار  این رقم  البته  نفر می پردازد که  ازای هر  به  را  تومانی  ۴۰۰ هزار  و 

است. دولت  دوش  به  سنگینی 
بهبود  به  رو  کشور  اوضاع  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  همچنین  وی 

دارد. وجود  مشکالت  حل  به  بسیاری  امید  و  است 

خبـر

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
فرحناز  ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۷۹ خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۳ رأی شماره  ۱ـ 
۷۰/۷۵ مترمربع  بنا شده بمساحت  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  اله در قسمتی  فرزند صاحب  قاسمی 
الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۱۸۷۸ از  فرعی   ۳۷۳ شماره  ک  پال
الف  م  قم.)   ۶ خانه  دفتر   ۵۹/۴/۱۶ مورخ   ۴۷۶۲۷ شماره  قطعی  سند  طی  آبادی  کاظم  وردی  حق  کرمعلی  از 

)۱۳۹۵۲
حسن   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۸۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۸۰۶ شماره  رأی   -۲
 ۸۳/۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عبدالحسین  فرزند  بزرگوار 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۱۹۴۱ از  فرعی   ۱۶۳ شماره  ک  پال مترمربع 

)۱۳۹۵۳ الف  م  قم.)   ۴۲۴ دفتر   ۷۴ و   ۷۱ صفحه  قمی  آبادی  جعفر  محمود  و  حسین  از  الواسطه 
علی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۲۳ شماره  رأی   -۳
۱۴۴مترمربع  بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اله  ولی  فرزند  لو  خدابنده 
از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۴۲ از  فرعی   ۳۲۶ شماره  ک  پال

)۱۳۹۵۴ الف  م  قم.)   ۱۳۵ دفتر   ۵۷۷ صفحه  پالیزبان  عزیز 
هادی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۸۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۸ شماره  رأی   -۴
ک  پال مترمربع   ۶۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قلی  فرزند  اسمعیلی 
عبدالعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۹۱ از  فرعی  شماره  

)۱۳۹۵۵ الف  م  بیگدلی.)  تاجی  و  رضا  ورثه  بیگدلی 
اعظم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۸۰۱ شماره  رأی   -۵
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  آسا  احسانی 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۷۳ از  فرعی   ۱۱ شماره  ک  پال مترمربع   ۱۲۵/۴۴ بمساحت 

)۱۳۹۵۶ الف  م  قم.)   ۳۸۷ دفتر   ۴۱۶ صفحه  نیکنام   علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
عادله   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۸۰۰ شماره  رأی   -۶
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  آسا  احسانی 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۷۳ از  فرعی   ۱۱ شماره  ک  پال مترمربع   ۱۲۵/۴۴ بمساحت 

)۱۳۹۵۷ الف  م  قم.)   ۳۸۷ دفتر   ۴۱۶ صفحه  نیکنام   علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
غالمرضا   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۳۳ شماره  رأی   -۷
مترمربع   ۱۲۱/۳۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عباس  فرزند  نیکنام 
از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۷۳ از  فرعی  شماره   ک  پال
نسبت  نام  نیک  فتحعلی  از  عادی  خریداری  و  الکترونیک  دفتر  ثبت  اصلی   ۲۱۷۳ ک  پال به  نسبت  عزیزی  عروجعلی 

)۱۳۹۵۸ الف  م  )بالسویه(.)   ۴۳۰ دفتر   ۷۴ صفحه  اصلی   ۲۱۷۳/۴۸ ک  پال به 
بندعلی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۶۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸۵۳ شماره  رأی   -۸
مترمربع   ۱۰۷ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علی  مبارک  فرزند  جعفریان 
از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۱۹۴۶ از  فرعی   ۷۲ شماره   ک  پال

)۱۳۹۵۹ الف  م   (.۷۴ دفتر   ۴۵۵ صفحه  براتی  احمدی  صاحبعلی 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۸۰ حسن امیری  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۹۴ مربوط به پرونده کالسه  ۹- رأی شماره 
شماره   ک  پال مترمربع   ۶۳/۳۷ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اکبر  فرزند 
فاطمی  محمد  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱۶۱ از  فرعی 

)۱۳۹۶۰ الف  م   ( فاطمی.  حسین  سید  فرزند 
زهرا   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۷۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۰۲ شماره  رأی   -۱۰
 ۹۳/۷۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  ذوالفعلی  فرزند  رضاخانی 
الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی    ۲۱۶۱ از  فرعی  ک شماره   مترمربع پال

)۱۳۹۶۱ الف  م   (  . قمی  فاطمی  حسین  سید  ورثه  قمی  فاطمی  احمد  فرزند  قمی   فاطمی  حسن  از 
رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر 
اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت 
به توضیح  نمایند الزم  اداره تحویل  این  به  آنرا  به مرجع قضائی تقدیم و گواهی  را  دادگاه مراجعه و دادخواست خود 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است 
۱۴۰۱/۰۴/۴ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 

۱۴۰۱/۰۴/۲۰ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 
قم دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 

طبق  گفت:  قم  جمعه  امام       ◄
آب  از  قم  سهم  داریم  که  اطالعاتی 
محسوسی  شکل  به  استان  به  انتقالی 
و  مدیران  از  و  است  کرده  پیدا  کاهش 
مسئوالن وزارتخانه می خواهیم به این امر 
توجه کنند و این کاهش بیش از حد جای 

دارد. پیگیری  و  سوال 
اعرافی در خطبه های  الله علیرضا  آیت 
مصلی  در  که  قم  جمعه  نماز  هفته  این 
هفته  گرامیداشت  با  شد  برگزار  قدس 
از  دهه  چند  داشت:  اظهار  قضائیه  قوه 
و  می گذرد  بهشتی  شهید  دکتر  شهادت 
شناخته  بزرگ  فقیه  این  جایگاه  همچنان 
خصوص  در  مصباح  عالمه  و  است  نشده 
مطالب  بهشتی  شهید  العاده  فوق  ابعاد 
بسیار دقیقی فرمودند که ایشان ۵۰ سال 
آینده را می دید و از جوانی انسانی فکور، 

بود. ایثارگر  و  مجاهد 
تالش های  از  تقدیر  با  اعرافی  الله  آیت 
مردم  به  خدمت  راستای  در  قضا  دستگاه 
اجرای  و  تکمیل  به  اهتمام  اظهار داشت: 
سرعت  بر  تاکید  قضائیه،  قوه  تحول  سند 
پرونده ها،  بررسی  در  دقت  با  همراه 
در  تحقیقی  و  عملی  رویکرد  داشتن 
و  قضائی  دستگاه  با  مرتبط  موضوعات 
بهره گیری از حوزه و دانشگاه در راستای 
و  شناسی  آسیب  بنیادی،  تحقیقات 

صنعت  به  کمک  جرایم،  از  پیشگیری 
سالمت  و  بخش  این  مشکالت  حل  و 
قوه  راهبردی  مسائل  از  قضا  دستگاه 

است. قضائیه 
ترین  پیراسته  باید  قضائیه  قوه 

باشد کشور  اداری  دستگاه 
می بایست  قضا  دستگاه  گفت:  وی 

هر  از  پاکیزگی  و  اداری  سالمت  نماد 
باید  قضائیه  قوه  و  باشند  انحراف  و  خطا 
باشد  کشور  اداری  دستگاه  ترین  پیراسته 
و  اداری  برنامه های  به  راستا  این  در  و 
دستگاه  این  و  هستیم  نیازمند  اخالقی 

باید از سوی قوای دیگر مورد حمایت قرار 
روز  به  فناوری های  و  امکانات الزم  و  گیرد 

گیرد. قرار  آنان  اختیار  در 
آیت الله اعرافی با اشاره به موضوع آب 
زندگی  مهم  زیرساخت های  را  آن  برق  و 
برنامه های  از  افزود:  و  برشمرد  اجتماعی 
و  خاموشی ها  کاهش  راستای  در  دولت 

می کنیم  تقدیر  بلند  گذاری های  سرمایه 
زمینه ها  این  در  می خواهد  جامعه  اگر  و 
درصد   ۲۰ تا  باید  مردم  نخورد،  مشکل  به 
در مصرف برق و ۱۰ درصد در مصرف آب 
محقق  امر  این  اگر  که  کنند  جویی  صرفه 

حداقل  آب  قطعی  و  خاموشی ها  شود 
باید در عرصه صرفه  خواهد شد و همگان 

کنند. مراعات  و  همراهی  جویی 
به  استان  به  انتقالی  آب  از  قم  سهم 
است کرده  پیدا  کاهش  محسوسی  شکل 

کشور،  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
سهم  داریم  که  اطالعاتی  طبق  افزود: 
شکل  به  استان  به  انتقالی  آب  از  قم 
از  و  است  کرده  پیدا  کاهش  محسوسی 
می خواهیم  وزارتخانه  مسئوالن  و  مدیران 
بیش  کاهش  این  و  کنند  توجه  امر  این  به 

دارد. پیگیری  و  سوال  جای  حد  از 
حوزه  آینده  برای  داد:  ادامه  وی 
و  کلیدی  برنامه های  نیازمند  برق  و  آب 
بلندمدت در حوزه سرمایه گذاری هستیم 
نیازمند  کشور  در  فاضالب  طرح های  و 
درصد   ۴۰ فقط  نیز  قم  در  و  است  کمک 
راستای  در  تالش ها  و  دارند  فاضالب  قم 
قیمت  با  تجهیزات  قراردادن  اختیار  در 
مناسب که مصرف آب را کاهش می دهند 

باشد. کار  دستور  در  می بایست  نیز 
خطبه های  از  دیگری  بخش  در  وی 
مواد  با  مبارزه  هفته  به  اشاره  با  خود 
با  مبارزه  راستای  در  داشت:  بیان  مخدر 
شهدای  ناجا  و  ایران  ملت  مخدر  موارد 
اروپایی  کشورهای  و  است  داده  زیادی 
و در کشور  نمی دانند  را  این تالش ها  قدر 

این  در  خود  وظایف  به  نیز  افغانستان 
نمی کند. عمل  عرصه 

را معالجه کرد باید سرحلقه های فساد 
کشور،  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
مخدر  مواد  بدانند  باید  نیز  ملت  گفت: 
اخالقی،  بزرگ  آسیب های  از  بسیاری 
کشور  متوجه  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
آنان  کنترل  برای  دستگاه ها  و  می کند 

کنند. تالش  می بایست 
آیت الله اعرافی افزود: از دستگاه های 
راستای  در  ریزی  برنامه  برای  فرهنگی 
جوان  نسل  فراغت  اوقات  سازی  غنی 
امروز  و  می رود  انتظار  آموزان  دانش  و 
برنامه  جوانان  سمت  به  فساد  موج های 
هر  دل  و  است  روانه  حال  در  شده  ریزی 
باید  و  می آورد  درد  به  را  مؤمن  انسان 
و  کرد  معالجه  را  فساد  های  سرحلقه 
فعال  باید  مسئولین  و  ناجا  و  شهرداری 
و  به فساد  باید نسبت  و عموم مردم  شوند 
مساجد  و  باشند  حساس  اخالقی  مفاسد 
در  منسجمی  حضور  پیش  از  بیش  باید 

باشند. داشته  عرصه  این 
کشور،  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
از دولت سعودی نیز خواست تا نسبت به 
حجاج توجه الزم را داشته باشد و مسائل 
توجه  مورد  حج  موسوم  در  اسالم  امت 

► باشد.    

انتقاد امام جمعه قم از کاهش سهم آب استان؛ 

● مدیران استان پیگیری کنند   ●

دادستان قم: 

●  مقصران حادثه میدان کشاورز مشخص شدند    ●
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معاون دادگستری استان قم:
قم در اجرای برنامه های 

پیشگیری پیشگام است

قم  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
پیشگیری  معاونت  به  قضائیه  قوه  سوی  از  برنامه هایی  هرسال  گفت: 
ابالغ می شود که خوشبختانه استان قم در عمل به این برنامه ها جزو 

است. پیشگام  استان های 
به  که  خبری  نشست  در  یزدی  مجید  والمسلمین  االسالم  حجت 
دلیل  به  انسان  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قضائیه  قوه  هفته  مناسبت 
دچار  پرخوری  دلیل  به  و  درونی  بیماری های  دچار  پرخواهی 
نیز  بیماری ها  این  درمان  راه  تنها  و  می شود  بیرونی  بیماری های 

است. پیشگیری 
یک  باشد  عقلی  امر  یک  اینکه  از  پیش  پیشگیری  اینکه  بیان  با  وی، 
اینکه یک امر عقلی،  از  امر شرعی است، مطرح کرد: پیشگیری غیر 
رهبری  معظم  مقام  چراکه  است  والیی  امر  یک  باشد  شرعی  و  نقلی 

داشته اند. تاکید  مهم  این  به  نسبت 
قم،  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
عنوان  شود،  مجهز  پیشگیری  به  باید  ما  تمام  اینکه  به  اشاره  با 
مبتال  فرد  اصالح  است،  دور  ناهنجاری  از  که  انسانی  ساخت  کرد: 
به  افراد  اطالعات  باالبردن  و  آموزش  و  محیط  تطهیر  ناهنجاری،  به 

هستند. پیشگیری  رکن  چهار  نبودن  طعمه  منظور 
پیشگیری  معاونت  یک  استان  هر  در  دادگستری  اینکه  بیان  با  وی، 
معاونت  به  برنامه   ۲۸ گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
پیشگیری استان قم ابالغ شد که خوشبختانه توانسته ایم در راستای 

باشیم. پیشگام  استان های  جزو  برنامه ها  این  به  عمل 
حجت االسالم والمسلمین یزدی، با اشاره به اینکه امروزه آسیب های 
پیدا کرده است، تصریح کرد:  افزایش  با فضای مجازی بسیار  مرتبط 
آسیب  این  به  نسبت  متعدد  در سخنرانی های  نیز  رهبری  معظم  مقام 

هشدار داده اند.

*مزار شیخان میزبان هفت 
شهید حادثه 7 تیر*

هفتم  حادثه  شهدای  از  تن  هفت  گفت:  شیخان  مزار  افق  مرکز  مدیر 
شده اند. سپرده  خاک  به  شیخان  مقدس  مزار  در  تیرماه 

اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به   » گویه  »روزنامه  گزارش  به 
ظهر  از  پیش  خویی  مهدی  حجت االسالم  قم،  استان  خیریه  امور  و 
که  شیخان  مقدس  مزار  تیر  هفتم  شهدای  یادواره  سومین  در  امروز 
برنامه ها موجب  اینگونه  برگزار شد اظهار کرد:  بابویه  بقعه علی بن  در 
خواهد  زمینه  این  در  فرهنگ سازی  و  شهادت  مفهوم  از  غفلت زدایی 

. شد
از شهدای  پیکر پاک هفت تن  افزود: مزار مقدس شیخان میزبان  وی 
شهرهای  نمایندگان  آنها  از  نفر   6 که  شهدایی  است،  تیرماه  هفتم 
آیت الله  شهید  همرزمان  از  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مختلف 

می رفتند. شمار  به  بهشتی 
حسن  شهید  اینکه  بیان  با  شیخان  مقدس  مزار  افق  مرکز  مسئول 
مجلس  کارمندان  جزو  هم  تیرماه  هفتم  شهید  دیگر  محمدعینی 
است  مدفون  شیخان  مزار  در  هم  او  پیکر  که  بود  اسالمی  شورای 
سید  شهید  اراک،  مردم  نماینده  سنجانی  آقا  علی  میرزا  شهید  گفت: 
غالمحسین  شهید  نمونه،  تفسیر  مفسران  از  طباطبایی نژاد  نورالله 
نماینده  کریمی  عمادالدین  شهید  بندرعباس،  مردم  نماینده  حقانی 
و شهید  نماینده مردم ساری  قاسمی  نوشهر، شهید عبدالوهاب  مردم 
پیکر  که  هستند  شهدایی  دیگر  مجلس،  در  ازنا  مردم  نماینده  صادقی 

است. آرمیده  مقدس  مزار  این  در  پاکشان 
وی به روایتی از امام علی بن موسی الرضا)ع( اشاره و ابراز کرد: جعفر 
حضرت  است  آورده  الزیارات  کامل  کتاب  در  قمی  قولویه  محمد  بن 
مشرفه  مقابر  در  را  ائمه  ما  نیستند  قادر  که  «آنهایی  فرمودند  رضا)ع( 
ثواب  زیارت کنند،  را دیدند  ما  زیارت کنند، هر کجا دوستان شایسته 
ائمه  اصحاب  هم  شیخان  مزار  در  می شود«؛  نوشته  برایشان  ما  زیارت 
این  مصداق  آنها  زیارت  که  هستند  مدفون  بزرگی  علمای  و  اطهار)ع( 

است. شریف  روایت 
نیز در  الشرایع  بابویه قمی صاحب کتاب  بن  خویی تصریح کرد: علی 
جوار مزار شیخان و در بقعه ای دیگر به خاک سپرده شده اند، و کتاب 

فقهی شیخ صدوق محسوب می شود. افکار  پایه گذار  ایشان 
مدیر مرکز افق مزار مقدس شیخان با اشاره به وجود مقبره 625 شهید 
گلگون کفن ایران اسالمی در این مزار گفت: دو بانوی مجتهده، 700 
عالم شهیر و سه تن از اصحاب ائمه اطهار)ع(، زکریا بن آدم اشعری از 
وکالی اهل بیت)ع( و دیگر بزرگان از دانشمندان و علمای اخالق و فقه 

در این مکان مدفون هستند.

خبـر

آگهی مزایده 
اگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری ساینا سفید روغنی مدل ۱۳۹۸ مربوط 
به پرونده کالسه بایگانی : ۱۴۰۰۰۰۰۳۸ به موجب پرونده اجرایی کالسه بایگانی 
 ، اقای : محمد اسالمی  با وکالت  نیری  له: خانم اعظم دهقان   ۱۴۰۰۰۰۰۳۸ :
علیه : اقای علی بیاتی حسین اباد و با توجه به درخواست وکیل بستانکار پرونده 
خودروی سواری ساینا سفید روغنی به شماره شهربانی ۷۵۶ج۲۵ ایران ۱۰ مدل 
المهدی  پارکینگ  در  واقع  اباد  حسین  بیاتی  علی   : اقای  به  متعلق   ۱۳۹۸ سال 
جعفر  اسناد  ثبت  اداره  مزایده  ازطریق  و  بازداشت  تهران   – قم  قدیم  محور   ، یک 
رسمی  کارشناسی  نظر  با  مزایده  مورد  خودروی  ارزیابی  رسد.  می  فروش  به  اباد 
به  روغنی  اعالم می گردد. خودروی سواری ساینا سفید  بدین شرح  دادگستری 
شماره شهربانی ۷۵۶ج۲۵ ایران ۱۰ مدل سال ۱۳۹۸ )واقع در پارکینگ المهدی 
یک واقع در محور قدیم قم تهران( با شماره شاسی ۵۸۴۲۱۵۳K۸۳۱۱۰۰NAS و 
شماره موتور ۱۵M/۸۸۲۰۶۱۴ می باشد. خودروی فوق از نظر ظاهر سالم به نظر 
می رسد و دارای خط و خش جزئی می باشد با توجه به اینکه خودرو حدودا یک 
سال است که در پارکینگ می باشد باطری خودرو از کار افتاده و ائینه و چراغ ها و 

شیشه ها و صندلی ها سالم می باشد و وضعیت الستیک خودرو مستعمل می باشد 
ارزش خودرو ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  فعلی  و در شرایط  موارد  این  به  توجه  با  و 
ارزیابی شده است. مزایده از ساعت ۹ صبح  یک میلیارد و ششصد میلیون ریال 
الی ۱۲ ظهر روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۱/۴/۲۰ در اجرای ثبت شهرستان جعفر 
اباد واقع در بلوار امام خمینی شهرستان جعفر اباد انجام می شود. مزایده از مبلغ 
شرکت  شد.  خواهد  فروخته  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوت  مزایده  در  شرکت  در 
شناسه  با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت  سپرده 
خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق 
ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ،
نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از 

درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی 
و  مالیات  از  اعم  بدهی های خودرو  در ضمن  بود.  مزایده خواهد  برنده  به عهده 
از  اعم  تاریخ مزایده  تا  و غیره  وانتقال  وپارکینگ ونقل  عوارض شهرداری وجریمه 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس 
توافق کتبی اقدام خواهد شد.ودرصورت وجود مبلغ مازادبرطلب بستانکاری وفق 
ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قبل پرداخت به خریدار خواهد بود 
و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه  اجر می 
گردد و در صورت توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد یا بدهکار 
بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 
وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی 
و شهرداری و عندالزوم مراجع ذی صالح دیگر می باشد. در ضمن فیش واریزی 

می بایست توسط شخص شرکت کننده در مزایده واریز شده باشد. 
محمد رضا خدایاری – رئیس ثبت اسناد و امالک جعفریه

مدیرکل غله: 

●  طرح فروش کیلویی نان در قم نیازمند بررسی  کارشناسی است    ●
در بخش  قم  بازرگانی  و خدمات  غله  ◄     مدیرکل 
اجرای  که  این  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری 
بررسی های  نیازمند  قم  در  نان  کیلویی  فروش  طرح 
کارشناسی است و به همین دلیل هم اکنون در دستور 
کار نیست، گفت: فروش کیلویی برخی از نان ها مانند 
سنگک امکان دارد موجب کاهش کیفیت آن به دلیل 
همه  ناکافی  پخته  و  شدن  سنگین تر  حجم،  افزایش 
نارضایتی  موجب  ادامه  در  و  شده  نان  قسمت های 

شود. مردم 
سعید محمدی در گفتگو با ایرنا،  بیان کرد: وضعیت 
نانوایی های استان در شرایط مطلوبی  تامین آرد برای 

انواع  تهیه  برای  الزم  آرد  پیوسته  صورت  به  و  است 
و در  تولید  نیاز مردم قم در خود استان  نان های مورد 

می گیرد. قرار  نانوایان  اختیار 
نصب  عملیات  اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کارت خوان های هوشمند در نانوایی های قم، افزود: با 
اجرایی شدن کامل این طرح خرید نان از نانوایی های 
قابل  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  تنها  استان 
صورت  نان  قیمت  در  تفاوتی  هیچ  البته  است  انجام 

. نمی گیرد
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح اتباع غیر ایرانی 
که به صورت مجاز و قانونی در استان قم اقامت دارند 

هوشمند  کارت خوان های  از  استفاده  با  می توانند  نیز 
نان را به همین قیمت کنونی تهیه کنند و هیچ مشکلی 

برای آنان وجود ندارد.
در  دولت  نان،   خرید  روش  این  در  گفت:  محمدی 
به  فروخته شده  نان  قیمت  تفاوت  کاری  روز  هر  پایان 
مردم با قیمت تمام شده نان را به حساب نانوایان واریز 
نان  خرید  یارانه  از  مردم  هم  صورت  بدین  و  می کند 
استفاده می کنند و هم نانوایان مبلغ تفاوت قیمت نان 

می کنند. دریافت  را 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به این که اجرای طرح فروش 

کارشناسی  بررسی های  نیازمند  قم  در  نان  کیلویی 
است و به همین دلیل هم اکنون در دستور کار نیست، 
سنگک  مانند  نان ها  از  برخی  کیلویی  فروش  گفت: 
امکان دارد موجب کاهش کیفیت آن به دلیل افزایش 
حجم، سنگین تر شدن و پخته ناکافی همه قسمت های 

نان شده و در ادامه موجب نارضایتی مردم شود.
گفتنی است ۸۴۲ واحد نانوایی در استان قم شامل 
نان  خرید  هوشمند  کارت خوان های  از  استفاده  طرح 
فعال  قم  در  آرد  تولید  کارخانه  پنج  همچنین  است، 
هر  در  استان  در  نانوایی ها  مصرفی  آرد  میزان  و  است 

ماه بیش از ۱۰ هزار ُتن است.     ►

گردشگری  کالن شهر  دومین  قم       ◄
ظرفیت هایی  به  توجه  با  کشور  مذهبی 
بهشت  شهرهای  از  یکی  داشته  که 
اگر  که  می رود  شمار  به  سرمایه گذاری 
مسئوالن زمینه و مشوق هایی را برای جذب 

کنند. فراهم  شهر  این  سرمایه گذاران 
بوده  غیردولتی  سازمان  یک  شهرداری 
آن  مسئولیت  اصلی ترین  و  مهم ترین  که 
که  است  شهری  توسعه  و  رونق  فرآیند 
بدهی های  و  دارایی ها  اینکه  به  توجه  با 
برای  باید  است،  عمومی  شهرداری ها 
و  توسعه  برای  بیشتر  مالی  منابع  جذب 
مالی  منابع  دیگری  راه های  از  شهر  رونق 
خود را تأمین کند که مهم ترین راه ها بعد از 
عوارض و مالیات جذب سرمایه گذاری های 

است. خصوصی  بخش 
عوامل  به  هم  سرمایه گذاری ها  جذب 
زیرساخت  شدن  فراهم  قبیل  از  مختلفی 
ارائه  سرمایه گذاری ها،  جذب  برای  الزم 
امنیت  هم چنین  و  مشوق ها  و  تسهیالت 
مشکالت  به  توجه  با  است.  سرمایه گذاری 
تحریم ها  چالش  و  موجود  اقتصادی 
می تواند  خصوصی  بخش  از  استفاده 
توسعه  و  شهر  رونق  برای  راهکاری 
مانند  شهری  در  باشد؛  آن  زیرساخت های 
قم با توجه به ظرفیت های باالی فرهنگی و 
گردشگری و هم چنین اقتصادی که داشته 
خصوصی  بخش  سرمایه  جذب  با  می توان 

نمود. اجرا  به  را  بزرگی  پروژه های 
مذهبی  گردشگری  مهم  مقاصد  از  قم 
شاهراه  در  گرفتن  قرار  با  که  است  کشور 
بهشتی  می تواند  استان   ۱۷ مواصالتی 
و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  برای 
خارجی باشد که اگر دستگاه های اجرایی 
برای  را  مشوق هایی  و  زمینه  مسئوالن  و 
قم  کنند،  فراهم  سرمایه گذاری  جذب 
بخش  سرمایه گذاری های  برای  می تواند 
باوجوداین  اما  باشد.  جذاب  خصوصی 
سرمایه گذاری  فرصت های  و  ظرفیت ها 
گیر  دست وپا  قوانین  فرآیند  شدن  طوالنی 
مانند  زیرساخت هایی  شدن  فراهم  عدم 
این  سرمایه گذاران  برای  غیره  و  برق  و  آب 
را  دارد که سرمایه گذاران  امکان هم وجود 

دهد. فراری  قم  شهر  از 
جذابیت های قم برای سرمایه گذاران

و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
ارتباط  در  قم  شهرداری  مردمی  مشارکت 
زمینه  در  قم  شهر  جایگاه  و  ظرفیت ها  با 
سرمایه گذاری می گوید: قم ظرفیت خوبی 
در زمینه جذب سرمایه گذاری دارد، چراکه 
دومین  و  استان   ۱۷ شاهراه  قم  کالنشهر 
شمار  به  کشور  مذهبی  و  زیارتی  شهر 
مذهبی  فرهنگی،  شهر  این  در  و  می رود 
از ۱۰۰ کشور طلبه خارجی و دانشجویان 
تحصیل  آن  در  که  داشته  وجود  خارجی 
می کنند و قم یک کالن شهر بزرگ مذهبی 
لذا  می رود؛  شمار  به  تشیع  شهر  جهان  و 
شهر  این  در  دارند  عالقه  سرمایه گذاران 
اینکه  به  توجه  با  که  کنند  سرمایه گذاری 
اقدامات  شهری  مدیریت  سوی  از  اخیرًا 
خوبی در زیرساخت های شهری و فضاهای 
سبز شهری و مراکز تفریحی صورت گرفته 
بیشتری  سرمایه گذاران  می تواند  مهم  این 

نماید. جذب  را 
شهر  یک  قم  می افزاید:  رمضانی  علی 
مهاجرپذیر بوده که باید سطح خدمات آن 
به  نیاز  امر  این  برای  که  یابد  ارتقا  بیشتر 

جذب سرمایه گذاری های بیشتری داریم و 
برای این امر باید همکاری با سرمایه گذاران 
قم  شهر  از  سرمایه گذاران  شود؛  بیشتر 
فشارهای  هستند  معتقد  و  بوده  راضی 

. استان هاست  دیگر  از  کم تر  آن  اداری 
زیارت  و  گردشگری  وی،  این  گفته  به 
و  است  محدودشده  حرم  اطراف  در  تنها 

اطراف قم و بخش های آن برای گردشگران 
برای  باید  و  است  ناآشنا  و خارجی  داخلی 
اطراف  سمت  به  را  سرمایه گذاران  امر  این 
رونق  با  تا  کرد  هدایت  قم  روستاهای  و 
ماندگاری  آن  زیرساخت های  توسعه  و 

دهیم. افزایش  را  گردشگران 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

راهبرد مدیریت شهری
و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
بخش  در  قم  شهرداری  مردمی  مشارکت 
سرمایه گذاری  جذب  اهمیت  به  دیگری 
می کند:  بیان  و  اشاره  خصوصی  بخش 
خود  سازمانی  ساختار  در  قم  شهرداری 
مشارکت  و  سرمایه گذاری  سازمان  یک 
آن  وظیفه  که  است  کرده  ایجاد  مردمی 
سرمایه گذاری  ظرفیت های  شناسایی 
و  شهر  سطح  در  سرمایه گذاری  جذب  و 
است؛  قرارداد  با  منطبق  محصوالت  تولید 
با  و  دارد  محدودی  مالی  منابع  شهرداری 
توجه به تورم و فشارهای اقتصادی موجود 
روش های  شهری  مدیریت  بوده  الزم 
ابداع  خود  منابع  جذب  برای  جدیدی 
اجرای  در  مردم  اینکه  دوم  نکته  کند؛ 
تا  می کنند  مشارکت  شهری  پروژه های 
و توسعه شهری  اعتمادسازی، رونق  زمینه 

. شود  فراهم  نیز 
راهی  شهرداری  داد:  ادامه  رمضانی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  جذب  جز 
از  بهره گیری  و  مشارکت  ظرفیت  و  ندارد 
سرمایه گذاری مردمی چه خرد و چه کالن 
الزمه توسعه فعالیت مدیریت شهری است 
و ایجاد زیرساخت سرمایه گذاری نیز تأکید 

دارد.
با  شهر  در  می کند:  عنوان  وی 
 ۸ دارد  وجود  که  ظرفیت هایی  به  توجه 
 ۸ و  سرمایه گذاری  زمینه  در  کارشناس 
مختلف  مناطق  در  سرمایه گذاری  دفتر 
شهرداری فعال هستند که رویکرد اصلی ما 
داریم  نظر  در  که  است  عمرانی  پروژه های 

سرمایه گذاری ها  دارد  امکان  که  جایی  تا 
پل های  و  پارکینگ  ساخت  سمت  به 
به  بخشیدن  رونق  هم چنین  و  پیاده  عابر 

شود. هدایت  بوستان ها 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
از  باید  شد:  یادآور  قم  شهرداری  مردمی 
و  شود  استفاده  خصوصی  بخش  منابع 

شهرداری  برنامه های  در  زمینه  این  در 
بازیافت  است،  پارکینگ ها  هدفمندسازی 
اطراف  محورهای  توسعه  و  پسماندها 
اول  اولویت های  جزو  و  اهمیت  آن  به  حرم 
ما  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  در  که  است 

داریم. مدنظر  خوبی  برنامه های 
محوری ترین  و  شاخص ترین 
قم در  سرمایه گذاری  جذب  محورهای 
محور  می کند:  عنوان  ادامه  در  وی 
پیامبر  بلوار  در  سرمایه گذاری  ما  مهم 
که  است  حرم  تا  حرم  پروژه  و  )ص(  اعظم 
خوبی  چشم اندازهای  آن  برای  شهرداری 
در نظر دارد؛ با تملک در بلوار برنامه هایی 
را اجرا و بلوک هایی هم برای سرمایه گذاری 
زمینه های  بلوار  این  برای  کرده ایم.  تعیین 
مطلوبی در بخش های تجاری، گردشگری، 
تفریحی و رفاهی دیده شده است در نقاط 
تاالر  بوستان ها فضای  در  قم  مختلف شهر 
پذیرایی و هم چنین مراکز تفریحی تعریف و 

دادیم. فراخوان  ما  امر  این  برای 
که  مطالعاتی  با  می افزاید:  رمضانی 
باید متناسب  صورت گرفته از سال ۱۴۰۱ 
پروژه هایی  زیر  و  پروژه ها   ۱۴۰۴ سند  با 
نیز  مشارکتی  به طور  که  شناسایی شده 
 ۳۰ تقریبًا  است؛  بسته شده  قراردادهایی 
قرار داد منعقد که برخی به اتمام رسیده و 
برخی در حال اجرا است و برخی دیگر نیز 

. است  گذشته  سال  به  مربوط 
حجم  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
برای  جذب شده  سرمایه گذاری های 
عنوان  است  میزانی  چه  قم  کالن شهر 
سرمایه گذاری های  حجم  برای  می کند: 
شهر نمی توان عددی را برآورد کرد، چراکه 
با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم باید این 
سرمایه گذاری ها به قیمت روز برآورد شود، 
اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در  به عنوان مثال 
کنونی  تمام شده  قیمت  به  بخواهیم  اگر 
هزار   ۵ سرمایه گذاری  این  نماییم  برآورد 

. بود  خواهد  تومان  میلیارد 

وضعیت  با  ارتباط  در  مسئول  این 
تصریح  نیز  خارجی  سرمایه گذاری های 
خارجی  سرمایه گذاری  زمینه  در  کرد: 
حرم  اطراف  محورهای  و  ظرفیت 
شناسایی شده است، به ویژه در محور عمار 
یاسر و بلوار پیامبر اعظم)ص( ظرفیت های 
وجود  اقامتی  مراکز  ایجاد  برای  خوبی 

سرمایه گذارانی  زمینه  این  در  که  دارد 
مراجعاتی  پاکستان  عراق؛  کشورهای  از 
با  مذاکره  حال  در  هم اکنون  که  داشتیم 
محور  در  دارند  عالقه  آن ها  هستیم  آن ها 
و  اقامتی  مراکز  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار 
برند  حال  در  بلوار  این  در  ما  بسازند  هتل 
و  محورها  برنامه  یک  با  تا  هستیم  سازی 

کنیم. سازی  شاخص  را  نیازها 
با  ارتباط  در  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
و لزوم سرمایه گذاری  اقامتی  کمبود مراکز 
برای  قرارداد  دو  می افزاید:  زمینه  این  در 
ساخت هتل ۵ ستاره و ۴ و ۶ ستاره داریم 
ولی هنوز قرار داد قطعی نشده و در حال 
مذاکره هستیم چند هتل در حال ساخت 
داریم یک هتل ۵ ستاره در بلوار ۷۵ متری 
عمار یاسر و فاز ۵ عمار یاسر اگر مشکالت 
اجرایی  پروژه ها  این  شود  برطرف  تملک 

شد. خواهد 
ممکن  که  سرمایه گذاری  چالش های 

کند بی انگیزه  را  سرمایه گذاران  است 
و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
در  قم  شهرداری  مردمی  مشارکت 
راه  سر  بر  فراوانی  چالش های  از  ادامه 
و  کرده  اشاره  قم  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری ها  زمینه  در  می گوید: 
و  کرونا  بحران  به  توجه  با  داریم  چالش 
هم چنین  و  کشور  پولی  و  مالی  ثبات  عدم 
تکلیف  بی  را  سرمایه گذاری ها  تحریم ها 
عقب ماندگی های  قم  است  کرده 
و  فرسوده  بافت  قم  در  دارد  بسیاری 
ظرفیتی  که  دارد  وجود  تاریخی  بافت 
می روند  شمار  به  سرمایه گذاری  برای 
و  برق  و  آب  زیرساخت های  ابتدا  در  باید 
تشویق  و  سرمایه گذاری  جذب  برای  گاز 

شود. تأمین  سرمایه گذاران 
می کند:همان طور  اظهار  رمضانی 
شهرداری ها  برای  تملک  می دانید  که 
دارد  همراه  به  سنگینی  هزینه های 
مشکالت  دلیل  به  که  داریم  پروژه  چند 

نظر  از  باید  است  مانده  تکلیف  بی  تملکی 
اقتصادی  توجیه  پروژه  سرمایه گذاران 
باید  ما  شوند  پروژه  جذب  تا  باشد  داشته 
زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم نماییم.
متولی  که  مسئوالن  وی،  گفته  به 
زیرساخت  باید  هستند  زیرساخت 
هموار  سرمایه گذاران  برای  را  مناسبی 
اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  مشکالت  کنند 
در  باید  قوانین  است  حل نشده  هنوز 
شود  اصالح  اجرایی  دستگاه های 
با  سو  هم  اجرایی  و  نظارتی  دستگاه های 
سرمایه گذاری ها  جذب  برای  را  زمینه  هم 

کنند. فراهم 
با  متناسب  سرمایه گذاری ها  برخی 

است تعریف نشده  قم  نیاز 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
وضعیت  به  اشاره  با  گفت وگویی  در  نیز 
می کند:  بیان  قم  در  سرمایه گذاری 
که  سرمایه گذاری  بحث  با  ارتباط  در 
مجموعه  پایدار  درآمد  اصلی ترین 
به  توجه  با  باید  است  شهری  مدیریت 
ظرفیت های  با  متناسب  و  استان  نیاز 
یک  قم  شود  جذب  سرمایه گذاری ها  آن 
دومین  و هم چنین  تشیع  کالن شهر جهان 
ظرفیت  و  است  کشور  گردشگری  شهر 

دارد. سرمایه گذاری  جذب  در  خوبی 
مجموعه  می افزاید:  مسگری  محمود 
چه  در  که  بدانند  باید  شهری  مدیران 
توجه  و  سرمایه گذاری  به  نیاز  ای  زمینه 
به  توجه  با  می شود  محسوس  بیشتری 
مذاکراتی که اعضای شورای شهر با برخی 
وارد  وقتی  عمل  در  دارند  سرمایه گذاران 
بدنه  در  که  خصوصیاتی  می شویم  بدنه 
قم  کالن شهر  نیاز  با  مطابق  می شود  دیده 

. نیست
پیچ وخم های  در  سرمایه گذاران 

می شوند درمانده  قوانین 
در  می کند:  عنوان  ادامه  در  وی 
جزو  که  فرسوده  و  تاریخی  بافت  حوزه 
می رود  شمار  به  دولت  سیاست های 
به  تسهیالت  دادن  برای  الزاماتی  و 
دیده  بعضًا  داده شده  هم  استانداری 
می شود که سرمایه گذاری با توجه به اینکه 
است  کرده  خریداری  و  تملک  را  زمینی 
هنوز در پیچ وخم صدور پروانه و کمیسیون 
ماده ۵ و میراث فرهنگی درمانده می ماند 
شهرداری باید زمینه را برای سرمایه گذاران 

نماید. فراهم  مشوق ها  با 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
بسته های  شهر  شورای  در  می افزاید: 
سرمایه گذاران  برای  مطلوبی  تشویقی 
 ۵۰ از  بیش  با  بخشودگی  از  دارد  وجود 
از  قسمت هایی  کردن  صفر  تا  درصد 
انگیزه سرمایه گذاری  عوارض که می تواند 
به طور  مدیران  همه  باید  دهد  افزایش  را 
راه  و  تشویق  را  سرمایه گذاران  کارشناسی 

سازند. هموار  آن ها  برای  را 
آسودگی  با  شهر  شورای  وی،  گفته  به 
دعوت  سرمایه گذاران  از  نمی تواند 
شهری  مدیران  مجموعه  در  چراکه  کند 
را  زمینه  تا  ندارد  وجود  هم وغم  این 
نمایند  هموار  سرمایه گذاران  برای 
در  هم  اجرا  بخش  در  هم  آشفتگی هایی 
است  امید  داریم  سرمایه گذاری  بخش 
برای  مطلوبی  بسته های   ۱۴۰۱ سال  در 
پردیسان  شود./  هموار  سرمایه گذاران 

► آنالین    

بهشت سرمایه گذاری در شاهراه مذهبی ایران

● بلوار پیامبر اعظم)ص(، بافت تاریخی و اطراف حرم شاخص های سرمایه گذاری قم   ●



شهدای  یادواره  سومین       ◄
مقدس  مزار  در  مدفون  تیر  هفتم 
شیخان، با حضور مسئوالن قضایی 
برگزار  بابویه  بن  علی  بقعه  در  قم 

. شد
به گزارش »روزنامه گویه « به نقل 
از روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
همزمان  قم،  استان  خیریه  امور 
سومین  قضائیه،  قوه  هفته  آغاز  با 
مزار  تیر  هفتم  شهدای  یادواره 
بن  علی  بقعه  در  شیخان  مقدس 

شد. برگزار  بابویه 
کل  رئیس  مراسم،  این  در 
و  مدیران  قم،  استان  دادگستری 
مسئوالن اوقاف و جمعی از قضات 

داشتند. حضور  استان 
خویی  مهدی  حجت االسالم 
مقدس  مزار  افق  مرکز  مدیر 
یادواره  سخنران  نخستین  شیخان 
مقدس  مزار  کرد:  اظهار  او  بود؛ 
هفت  پاک  پیکر  میزبان  شیخان 
است،  تیرماه  هفتم  شهدای  از  تن 
شهدایی که 6 نفر از آنها نمایندگان 
شهرهای مختلف در مجلس شورای 
شهید  همرزمان  از  و  اسالمی 
آیت الله بهشتی به شمار می رفتند.

خویی به روایتی از امام علی بن 
و  اشاره  السالم  علیه  الرضا  موسی 

قولویه  محمد  بن  جعفر  کرد:  ابراز 
قمی در کتاب کامل الزیارات آورده 
السالم  علیه  رضا  حضرت  است 
نیستند  قادر  که  فرمودند«آنهایی 
زیارت  مشرفه  مقابر  در  را  ائمه  ما 
ما  شایسته  دوستان  کجا  هر  کنند، 
زیارت  ثواب  کنند،  زیارت  دیدند  را 
در  می شود«؛  نوشته  برایشان  ما 
ائمه  اصحاب  هم  شیخان  مزار 
علمای  و  السالم  علیهم  اطهار 
بزرگی مدفون هستند که زیارت آنها 
است. شریف  روایت  این  مصداق 

یک  ناحیه  اوقاف  رئیس 
یادواره  این  در  هم  قم  شهرستان 
اینکه  بیان  با  و  کرد  سخنرانی 
که  کرده اند  ثابت  ایران  غیور  مردم 
ولی  رفت  خواهند  بین  از  دشمنان 
به  زنده  و  پویا  اسالمی،  جمهوری 

می دهد. ادامه  خود  حرکت 
نورالدین  سید  حجت االسالم 
مهمترین  از  یکی  افزود:  صمدانی 
اوقاف  سازمان  دستورالعمل های 
ملی  روزهای  یادبود  برگزاری 
و  است  کشور  رسمی  تقویم  در 
گرامیداشت شهدای هفتم تیرماه از 
همین دست برنامه هاست به همین 
برای  شیخان  مقدس  مزار  دلیل 
برگزاری یادبود این شهدای گرانقدر 

است. شده  گرفته  نظر  در 
علی  والمسلمین  حجت االسالم 
دادگستری  کل  رئیس  مظفری 
مراسم  سخنران  دیگر  قم  استان 

بود.
بزرگان  و  علما  اینکه  بیان  با  وی 
و  تالش  تاریخ  طول  در  زیادی 
دین  اصل  تا  کردند  مجاهدت 
اکنون  و  برسد  ما  دست  به  اسالم 
توفیق  سال،   43 گذشت  از  بعد 

نصیب  اسالمی  نظام  به  خدمت 
گفت:  است  شده  فعلی  مسئوالن 
اطهار  ائمه  تلو  تالی  اسالم  علمای 
تحصیل  و  هستند  السالم  علیهم 
کتب  تالیف  علمیه،  حوزه های  در 
کتاب های  ویژه  به  دینی  ارزشمند 
و  اسالم  راه  در  مجاهدت  و  فقهی 
قرآن، کارهای ویژه ای است که ثانیه 
آنها  برای  اسالم  علمای  عمر  ثانیه 

است. شده  هزینه 

عظام  مراجع  گفت:  مظفری 
و  آسایش  و علمای اسالم در  تقلید 
رفاه زندگی نکردند بلکه با مشقت و 
دست  نتایج  این  به  فراوان،  سختی 
یافتند و برخی از آنها جانشان را بر 
اینجاست  و  گذاشتند  کار  این  سر 
»مداد  می خوانیم  روایت  در  که 
و  الشهداء«  افضل من دماء  العلماء 
امروز حوزه علمیه قم سرآمد و تداوم 
این حرکت عظیم علمی و مجاهدت 

است. اجتماعی  و  سیاسی 
وی افزود: چندین هزار عنوان و 
روایت  و  سنت  به  راجع  کتاب  جلد 
شده  نوشته  شیعه  علمای  توسط 
با حقوق مدنی و  ارتباط  است و در 
وجود  فراوانی  کتب  نیز  اجتماعی 
که  برخی  عقیده  خالف  بر  و  دارد 
می گویند علما فقط راجع به احکام 
طهارت و نجاست کتاب نوشته اند، 
► حقیقت چیز دیگری است.      
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حجت االسالم مظفری: 
میراث بزرگ اسالمی ثمره خون 

شهدا و رهبری حکیمانه نظام 
اسالمی است

علمای  و  شهدا  فداکاری های  گفت:  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اسالم و رهبری های حکیمانه نظام اسالمی موجب شده است اصل دین 

به عنوان میراث بزرگ اسالمی به دست نسل امروز برسد.
به گزارش »روزنامه گویه « به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
سومین  در  مظفری  علی  والمسلمین  حجت االسالم  قم،  استان  خیریه 
یادواره شهدای هفتم تیر مزار مقدس شیخان که در بقعه علی بن بابویه 
برگزار شد اظهار کرد: از اداره کل اوقاف استان قم به خاطر برگزاری این 
یادواره که نقش مهمی در گرامیداشت شهدا و پاسداشت فرهنگ شهادت 

دارد تشکر می کنیم.
وی افزود: علما و بزرگان زیادی در طول تاریخ تالش و مجاهدت کردند تا 
اصل دین اسالم به دست ما برسد و اکنون بعد از گذشت 43 سال، توفیق 
پایه  خدمت به نظام اسالمی نصیب مسئوالن فعلی شده، نظامی که بر 
فداکاری های شهدا و رهبری حکیمانه امام راحل و رهبر معظم انقالب به 

پیروزی رسید و تثبیت شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای 
انقالب به ویژه شهید آیت الله بهشتی عنوان کرد: همه این بزرگان خون 

خود را فدا کردند تا احکام اسالمی به درستی اجرا شوند.
وی علمای اسالم را تالی تلو ائمه اطهار)ع( دانست و تصریح کرد: تحصیل 
در حوزه های علمیه، تالیف کتب ارزشمند دینی به ویژه کتاب های فقهی 
و مجاهدت در راه اسالم و قرآن، کارهای ویژه ای است که ثانیه ثانیه عمر 

علمای اسالم برای آنها هزینه شده است.
مظفری گفت: مراجع عظام تقلید و علمای اسالم در آسایش و رفاه زندگی 
نکردند بلکه با مشقت و سختی فراوان، به این نتایج دست یافتند و برخی از 
آنها جانشان را بر سر این کار گذاشتند و اینجاست که در روایت می خوانیم 
»مداد العلماء افضل من دماء الشهداء« و امروز حوزه علمیه قم سرآمد و 

تداوم این حرکت عظیم علمی و مجاهدت سیاسی و اجتماعی است.
دیگر  کنار  در  قم  حوزه  کرد:  تصریح  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
حوزه های علمیه شیعی در ایران و خارج از ایران تالش می کنند با تربیت 
شاگردان و سربازان امام صادق علیه السالم، از میراث بزرگ فقهی و علمی 
تشیع پاسداری کرده و برای ادامه این مسیر، طالبی را در شأن و تراز مکتب 

اهل بیت علیهم السالم آماده ورود به میدان کنند.
وی امام خمینی)ره( را یکی از محصوالت ممتاز حوزه های علمیه شیعی 
برشمرد و افزود: ایشان با رهبری انقالب اسالمی، موجب تغییراتی جهانی 
شدند و این همه برکت و ثمره مثبت را برای جهان اسالم به ارمغان آوردند.
هم  تقلید  عظام  مراجع  و  بهشتی  آیت الله  شهید  اینکه  بیان  با  مظفری 
محصول حوزه علمیه قم بوده اند گفت: اگر روزی علی بن بابویه قمی و 
فرزندش شیخ صدوق، آثار حدیثی و فقهی بزرگی را به رشته تحریر درآوردند 
و منبع عظیمی برای حوزه های علمیه به وجود آوردند، امروز هم مراجع 
تقلید در همان مسیر گام بر می دارند و طالب علوم دینی هم برای رسیدن 

به چنین جایگاهی تالش می کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
کرد: 500 آیه متقن قرآن به آیات االحکام مشهور هستند که همه قوانین 
در آنها ذکر شده البته باید گفت همه آیات قرآن احکامی در خود دارند و 
باید از همه آنها برای داشتن برنامه ای مدون و منظم برای زندگی استفاده 

کرد.
وی با بیان اینکه چندین هزار عنوان و جلد کتاب راجع به سنت و روایت 
با حقوق مدنی  ارتباط  نوشته شده است گفت: در  توسط علمای شیعه 
که  برخی  عقیده  خالف  بر  و  دارد  وجود  فراوانی  کتب  نیز  اجتماعی  و 
و نجاست کتاب نوشته اند،  به احکام طهارت  می گویند علما فقط راجع 

است. دیگری  چیز  حقیقت 
بر کمک حوزه های  انقالب مبنی  تاکید رهبر معظم  به  اشاره  با  مظفری 
علمیه به مسئوالن جمهوری اسالمی با توسعه فقه حکومتی خاطرنشان 
کرد: دولتمردان و مسئوالن قوه قضائیه وظایف سنگینی بر عهده دارند که 
شامل فهم درست احکام اسالمی و اجرای صحیح آنهاست و اگر مشکلی 

وجود دارد در یکی از این دو بخش است.

خبـر

◄      رئیس کل دادگستری استان قم با 
در  به اجرای قاطع حکم چاقوکشی  اشاره  
برخورد  قاچاقچیان  با  جد  به  ما  گفت:  قم 
ایجاد  آنان  برای  قم  در  ناامنی  و  کنیم  می 
توانند تردد کنند. به آسانی نمی  شده که 

روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
علی  االسالم  حجت   ،) گویه)قراچورلو 
با  مطبوعاتی  مصاحبه  در  مظفری 
قوه  هفته  مناسبت  به  که  خبرنگاران 
پرونده  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قضاییه 
داشت:  اظهار  قم  در  کثیرالشاکی  های 
پرونده های  از  پروژه گوهرناز یکی  پرونده 
سه  آن  متهم  که  باشد  می  کثیرالشاکی 
برای  تا  گرفته  الزم  وثیقه  با  مرخصی  ماه 
افراد  کنند.  تدبیر  خود  شاکیان  اموال 
مراجعه  فرد  این  به  برای مطالبه حق خود 
موقت  که  قرارداد  عقد  هرگونه  از  و  کنند 
خودداری  جدا  کند،  راضی  را  شاکی 
که  جدیدی  قرارداد  هیچ  درواقع  کنند. 
منعقد  نشود،  پولشان  شدن  نقد  به  منجر 
به  فرصت  دادن  رویه،  این  اگر  نکنند. 
جواب  شکات،  کردن  راضی  برای  متهم 
را  کار  این  نیز  دیگر  پروژه های  برای  دهد 

دهیم. می  انجام 
اسالمی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و  رسانه  نقش  ادامه  در  نیز  قم  استان 
مهم  را  جرم  از  پیشگیری  در  خبرنگاران 
مردم  به  بخشی  اگاهی  افزود:  و  دانست 
مهم  بسیار  مجرمان  با  نشدن  مواجه  برای 
می باشد. یکی از معضالت استان قم این 
پرونده  هزار   ۶۲ گذشته  سال  در  که  است 
میزان  این  که  شده  تشکیل  قم  در  کیفری 
است.  بوده  پرونده  هزار   ۶۵  ،۹۹ سال  در 
اجرای  در  افزود:  غریب  االسالم  حجت 
و  رسیدگی  نورد  پرونده  هزار   ۲۴ احکام 
های  پرونده  کاهش  است.  شده  مختومه 

قضاییه  قوه  های  برنامه  از  یکی  کیفری 
است.

جرم  که  افرادی  داشت:  بیان  وی 
بیشترین  شوند  می  مرتکب  چاقوکشی 
سخت گیری بر آنان می شود و با قاطعیت 
رفتن  باال  باعث  که  شود  می  اجرا  حکم 

شود. می  استان  امنیت 
حجت االسالم غریب افزود: قاچاقچیان 
به  و  ندارند  جایی  قم  در  که  دانند  می 
ناامنی  کنند.  تردد  توانند  نمی  راحتی 
به  دیگر  که  شده  ایحاد  قم  در  آنان  برای 
راحتی نمی شود در قم خالف مرتکب شد.
اسالمی  انقالب  و  عمومی   دادستان 
عضو  قطع  احکام  داشت:  بیان  قم  استان 
کامل و بدون اغماض در قم اجرا می شود 

شود. حاکم  جامعه  در  امنیت  تا 
در  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کرد:  ابراز  خبرنگاران  سواالت  به  پاسخ 
ساالنه ۳۵۰ هزار پرونده در قم تشکیل می 
است  کشوری  میانگین  مانند  این  که  شود 
قضایی  پرونده  هزار   ۳۳ حاضر  درحال  و 

است.  جریان  در  درقم 
هم  هایی  کاری  کم  کرد:  تصریح  وی 
در  ما  شعب  گردش  در  پرونده  اما  هست 
باشد که هر چند  ۳۳ هزار  می  استان قم 
عنوان  به  قم  استان  برای  هم  پرونده  یک 
زیاد  دینی  فرهنگ  و  فقاهت  و  فقه  مرکز 
است اما نسبت به میانگین کشوری از نظر 
قبول  قابل  نسبتا  ها  پرونده  به  رسیدگی 
نهادهای  هستیم  ناراضی  هم  ما  است 

شوند. فعال  بیشتر  باید  فرهنگی 
همه  که  است  ذکر  به  الزم  افزود:  وی 
نیست  قم  مردم  به  مربوط  ها  پرونده  این 
مسافرین  به  مربوط  ها  آن  از  زیادی  بخش 
ساکن  قم  در  که  است  اتباع  و  مهاجرین  و 

. هستند

در  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
رتبه  سرقت  چرا  که  این  سوالی،  به  پاسخ 
اینستایی  پیج  چرا  دارد،  را  قم  جرائم  دوم 
که  کنید  نمی  ایجاد  را  استانی  دزدیابی 
سارقان،  ویدئوهای  و  تصاویر  بارگذاری  با 

افزود:  کنند؟  شناسایی  را  آنان  مردم 
درخواست خود را مکتوب بنویسید بررسی 
می  اجرایی  شود  می  که  مواقعی  در  و 

. کنیم
گرفتن  برای  رضوان  مالباختگان 

کنند مراجعه  حقشان  از  بخشی 
رضوان  پروژه  مالباختگان  مورد  در  وی 
هم  پروژه  این  مسئول  کرد:  عنوان  هم  قم 
و  دارد  واحدی   ۱۱۵ آپارتمان  یک  اکنون 
حقوق  احقاق  دنبال  به  مالباختگان  اگر 
این  تا  کنند  مراجعه  ما  به  هستند  خود 

کنیم. تقسیم  آنان  بین  را  ملک 
 ۱۱۰۰ هرچند  کرد:  عنوان  وی 
این  از  بیش  آنان  حق  و  هستند  مالباخته 
است اما در حال حاضر باید بین همه  آنان 

شود. تقسیم 

حکم  با  قم  تولیدی  واحد  هیچ 
است نشده  تعطیل  قضایی 

اظهار  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کرد: در استان قم حتی یک واحد تولیدی 
باشد  شده  تعطیل  قضایی  مشکل  با  که 

وجود ندارد و حتی اگر بانک واحد تولیدی 
تملک  اقساط  نکردن  پرداخت  دلیل  به  را 
کند ما اجازه نمی دهیم خط تولید متوقف 

کند. تغییر  مدیریت  باید  و  شود 
تغییر  و  تصرف  با  جدی  برخورد 

عمومی اراضی  کاربری 
قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
عمومی  منابع  از  حراست  و  حفظ  افزود:: 
اولویت  از  اراضی  تصرف  از  جلوگیری  و 
است.  قم  استان  و  کشور  قضایی  دستگاه 
ها  سازمان  مسئوالن  سوی  از  قصور  اگر 
پرونده  تشکیل  با  سازمان  مدیر  باشد 

گیرد. می  قرار  تعقیب  تحت  قضایی 
وی عنوان داشت: متاسفانه رویه غلطی 
روستا  شوراهای  اعضای  و  شد  می  انجام 
دولتی  اراضی  توانند  می  کردند  می  تصور 

و عمومی را به عنوان نماینده مردم تقسیم 
به شدت  بفروشند که سال گذشته  و  کنند 
تحت  تعدادی  و  برخورد  اقدامات  این  با 
تعقیب قرار گرفتند و این رویه متوقف شد.

کرد:  تصریح  مظفری  االسالم  حجت 
کل  اداره  کانال  از  مدیران  فعل  ترک 
بازرسی  و در  آغاز می شود  بازرسی استان 
که  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  کشور  کل 
قرار  بررسی  مورد  مدیر  چندین  پرونده 

است. گرفته 
دنیا  به  نسبت  ایران  های  زندان 

دارد تری  مطلوب  وضعیت 
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: 
کشورها  تمام  به  نسبت  ایران  های  زندان 
وضعیت  در  کیفری  جمعیت  به  نسبت 
با  باید  زندان  اما  دارد  قرار  تری  مطلوب 
می  گذشته  در  باشد  همراه  محدودیت 
بخوری  خنک  آب  زندان  روی  می  گفتند 
زیرا  دهیم  نمی  هم  خنک  آب  ما  امروز  اما 
فراهم  را  محدودیت  مقدمات  خودشان 

کردند.
پروژه  اتمام  برای  همکاری  آماده 

هستیم کاظمی  شهید 
در  کاظمی  شهید  پروژه  مورد  در  وی 
خیابان شهدا هم بیان داشت: پرونده این 
پروژه به تهران ارجاع شده که اگر نیابت به 
می  پیگیری  ما  شود  داده  قم  دادگستری 
معضالت  از  زیرا  برسد  سرانجام  به  تا  کنیم 

است. شهر 
تا  این جلسه مقرر شد  گفتنی است در 
جلسات  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ضمن  تا  کند  برگزار  خبرنگاران  با  فصلی 
برای  خبرنگاران  همه  به  دهی  فرصت 
دادگستری،  عالی  مقامات  از  پرسش 
اخبار و وقایع در زمان خود به اطالع مردم 

► برسد.    

"رئیس کل دادگستری استان" در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران:

● قم را برای قاچاقچیان و اراذل و اوباش ناامن می کنیم   ●

آگهی دعوت تبدیل سهام بی نام به بانام

آگهی انتخابات هیئت امنای کلینیک مشاوره صنعتی استان قم

در رعایت ماده ۴۴ الیحه اصالحی قانون تجارت
شتاسه  و   ۱۱۲۸۴ ثبت  شماره  خاص(  )سهامی  آریا  کارامان  کیان  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  توجه  با 
ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰ صبح در اجرای ماده ۴۴ الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر 
گهی  تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آ
به مدت حداکثر ۶ ماه نسبت به تبدیل سهام خود به دفتر مرکزی شرکت به نشانی قم ، خیابان ساحلی، نبش کوچه ۵۲ 
باطل  نام شرکت  تاریخ مذکور کلیه سهام بی  انقضای  ار  بعد  نمایند. بدیهی است  اقدام  و  ۵ مراجعه  وزرا واحد  ساختمان 

تلقی می گردد. 
هیات مدیره شرکت

راس  امناء؛  هیئت  انتخابات  قم،  استان  صنعتی  مشاوره  کلینیک  محترم  مشاوران  توجه  قابل 
صنعتی  شهرک  سرپرستی  ساختمان  در   1401/4/9 مورخ  شنبه  پنج  روز  صبح   11 ساعت 

گردد. می  برگزار  شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  مستقر  شکوهیه، 
لذا خواهشمند است مشاورانی که قصد کاندیدا شدن دارند، درخواست کتبی خود را حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/4/6 به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 

استان قم، مستقر در ساختمان سرپرستی تحویل نمایند. 

آگهی مزایده
انتظامی  شماره  به  ای  ایکس  ال  جی  پراید  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
به  پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۰۲۵  به  مربوط  ایران ۱۶  ۴۸۱ ب ۳۸ 
بایگانی  شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۰۲۵ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب 
با  فرحناک  ندا   : لد  متعهد   – پور  حسن  علی  اقای  متعهد:   )۱۴۰۱۰۰۰۲۸
 ۱۳۸۸/۳/۲۴ سند:  تاریخ   ۵۹۴۶ سند:  شماره   ، حسینی  اله  روح  سید  وکالت 
شهر   ۲۱ شماره  طالق  و   ۲۵ شماره  ازدواج  دفترخانه  کننده:  صادر  دفترخانه 
بهار  تمام  و  کامل  تعداد ۳۱۳ عدد سکه  االجرای  با موضوع الزم   ، قم  استان  قم 
ازادی جمهوری اسالمی ایران و یک سفر حج تمتع بیت اله الحرام یک دستگاه 
ایران   ۳۸ ب   ۴۸۱ انتظامی  شماره  به  ای  ایکس  ال  جی  پراید  سواری  خودروی 
به  متعلق   ، لنگرود  زندان  جنب  سعدی  پارکینگ  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶
رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  پور  حسن  علی  اقای 
خودرو  دادگستری:  رسمی  کارشناسی  گزارش  براساس  خودرو  فنی  مشخصات 
شاسی:  شماره   –  ۱۳۸۹ مدل   – سفید  رنگ   – ای  ایکس  ال  جی   پراید  سواری 
۱۴۱۲۲۸۹۴۳۸۰۹۸S شماره موتور: ۳۳۶۸۲۵۶ توضیحات مورد مزایده توسط 
صورت  بازدید  به  توجه  با  نقلیه  وسیله  اصالت   -۱ دادگستری:  رسمی  کارشناس 
با وجود  باشد. ۲-  تایید می  لنگرود مورد  پارکینگ سعدی جنب زندان  گرفته در 
باشد.  می  مطلوب  حد  در  موتوری  لحاظ  از  خودرو   تولید  از  سال   ۱۲ گذشت 
گلگیر عقب  از جمله  باشد  رنگ می  دارای  نقاط  بعضی  در  لحاظ ظاهری  از   -۳
چپ و گلگیر جلو راست ۴- وضعیت الستیک ها در حد ۵۰ درصد می باشد. در 
دارای   ۱۴۰۰/۲/۱۸ تاریخ  تا  خودرو  این  راهور  سیستم  از  امده  عمل  به  بررسی 
با   -۵ باشد.  می  نامه  بیمه  فاقد  اکنون  هم  و  بوده  معتبر  ثلث  شخص  نامه  بیمه 
توجه به بررسی سیستم صورت گرفته و استعالم خالفی وسیله فوق تا این تاریخ 
۱۴۰۱/۳/۷ مبلغ ۱/۰۲۷/۰۰۰تومان یک میلیون و بیست و هفت هزار تومان در 
سیستم راهور ناجا می باشد. کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را مبلغ 

۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هشتاد و هفت میلیون تومان ارزیابی نموده است. 
روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۸  الی ۱۲ ظهر  از ساعت ۹ صبح  مزایده خودروی مذکور 
در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 
اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷
رسمی قم انجام می شود. مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
هشتاد و هفت میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. شرکت در مزایده منوت به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ کارشناسی به حساب 
شناسه  با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت  سپرده 
خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق 
ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ،
نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی 
و  مالیات  از  اعم  بود. در ضمن بدهی های خودرو  مزایده خواهد  برنده  به عهده 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی 
با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد ، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده 
طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است که فیش واریزی می بایست به 

باشد.  نام شرکت کننده در مزایده 
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش

با حضور مسئوالن دستگاه قضایی استان 

●  یادواره شهدای 7 تیر مزار شیخان در قم برگزار شد    ●



◄     مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
قم کمک به شکل گیری حکمرانی مردمی 
محوریت  با  قم  استان  محله   ۱۲۰ در 
از  را  مساجد  و  محالت  در  امامت  شبکه 
برشمرد. کل  اداره  این  های  برنامه  جمله 
و  االسالم  حجت  مهر،  گزارش   به 
در  زاده  شعبان  مرتضی  المسلمین 
سالروز  مناسبت  به  که  خبری  نشستی 
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  تأسیس 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  کل  اداره  این 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  مأموریت 
با  مقابله  و  ضدفرهنگی  برنامه های  رصد 
ناب  اسالم  تبیین  طریق  از  دشمن  تهاجم 

است. محمدی 
تحول  سند  تدوین  به  اشاره  با  وی 
حجت  توسط  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی  االسالم 
سند  این  اساس  بر  داشت:  بیان  اسالمی 
استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  تحول، 
کرده  تعریف  اولویت هایی  خود  برای  قم 

است. اجرا  حال  در  که 
عنوان  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
نهاد کارگزاری  مأموریت  و  داشت: رسالت 
تبلیغات اسالمی استان  اداره کل  همانند 
دینی،  و  فرهنگی  مباحث  عرصه  در  قم 
پیاده  و  دین  معارف  تحقق  و  تبیین 
از  و  است  مردم  زندگی  متن  در  آن  سازی 
نهاد  از  جزئی  که  تبلیغی  نهاد  این  طرفی 
کارگزار دین است در قبال انقالب و نظام 
بر  تبلیغی  نقش  نیز  اسالمی  جمهوری 

دارد. عهده 
راهبری،  جایگاه  در  اینکه  بیان  با  وی 
قم  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره 
تعریف  خود  برای  عملیاتی  اقدام  چهار 
بخواهیم  اگر  داشت:  ابراز  است  کرده 
تأثیرگذاری  تبلیغی  و  فرهنگی  محیط  در 
مقدمه  که  اول  اقدام  باشیم،  داشته 
تولید  بحث  است؛  عرصه  این  در  راهبری 
تولید  که  است  سازی  مفهوم  و  محتوا 
منبر  محیط  با  مناسب  می بایست  محتوا 
همانند  دیگر  عرصه های  در  همچنین  و 

باشد. مجازی  فضای 
در  باید  بخش  الهام  محتوای  تولید 

گیرد قرار  کار  دستور 
قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
الهام بخش  محتوای  تولید  اینکه  بیان  با 
معرفی  برای  تبلیغی  موفق  نمونه های  و 
تولید  افزود:  دارد  ضرورت  مردم  به 
تبلیغی  و  فرهنگی  جدید  ساختارهای 
جدید  استانداردهای  تعریف  کشور،  در 
عرصه  در  آفرینی  نقش  و  کنشگری  برای 
تولید  همچنین  و  تبلیغی  و  فرهنگی 
برنامه های  گذاری  ارزش  شاخص های 
عمومی  محیط  در  تبلیغی  و  فرهنگی 
باشد. کار  دستور  در  می بایست  کشور 

بیان  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  اگر  داشت: 
جدید  ساختارهای  ایجاد  با  بتواند 
که  محتوا  تولید  عرصه  در  مطلوب  و 
با  و  مجازی  و  حقیقی  محیط  با  متناسب 
فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  موضوعات 
این  در  باشد؛  و سیاسی داشته  اقتصادی 
و  فرهنگی  محیط  راهبری  ابزار  صورت 

است. کرده  فراهم  را  تبلیغاتی 
تأمین  و  تولید  از  بیان داشت: پس  وی 
توانمندسازی  سازی،  مفهوم  و  محتوا 
شبکه ها،  مجموعه  و  هسته ها  افراد 
همچنین  و  فعال  مردمی  تشکل های 
آنان  سازی  آماده  برای  میانی  هسته های 
در جهت حل مسئله در جغرافیای محله و 
عرصه های مورد نیاز انقالب ضرورت دارد 
راستای  در  افراد  توانمندسازی  از  که پس 
ایجاد جبهه مشترک، واحد و هماهنگ در 
کرده،  تهاجم  دشمن  که  عرصه هایی  برابر 

گیرد. صورت  ریزی  برنامه  می بایست 
قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
 ۴ در  مشترک  جبهه  ایجاد  اینکه  بیان  با 
سازمان  کل  اداره  برای  مأموریت،  الیه 
افزود:  شده  تعریف  اسالمی  تبلیغات 
ایجاد جبهه مشترک در میان ظرفیت های 
مشترک  جبهه  ایجاد  مردمی،  خودجوش 
نیز  و  نخبگان  و  نظران  صاحب  میان  در 
حاکمیت،  میان  در  مشترک  جبهه  ایجاد 
و  مسئولین  گذار،  تأثیر  دستگاه های 

است. آنان  جمله  از  امر  متولیان 
و  الزم  زیرساخت های  افزود:  وی 
افزایی  هم  انجام  برای  کافی  امکانات 
و  حاکمیت  در  متجانس  دستگاه های 
سازمان  داخل  در  هماهنگی  همچنین 
یک  برقراری  جهت  در  اسالمی  تبلیغات 
شود. ایجاد  می بایست  مشترک  جبهه 

ادامه  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
برای  اقدام  به  نوبت  مرحله  این  در  داد: 
سازی  گفتمان  ایجاد  گفتمانی،  عملیات 
سازمان  که  می رسد  سازی  فرهنگ  و 
حرکت  ایجاد  برای  اسالمی  تبلیغات 
اندیشکده  یک  به  دارد  احتیاج  گفتمانی 
و  عملیات  طراحی  و  مطالعه  رصد،  برای 
ترویج  راستای  در  ستادی  پشتیبانی  بعد 
انتشار  و  تولیدی  محتوای  تدوین  و 
گفتمان  ایجاد  به  منجر  که  محصوالتی 

می شود. سازی 
میدان  به  گفتمان سازی  دوم  الیه 
است عملیاتی  مجموعه های  آوردن 

قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
از  می تواند  سازی  گفتمان  داشت:  بیان 
رویداد  یک  تولید  یا  و  سرود  یک  تولید 
همانند  تولیداتی  همچنین  و  ساز  جریان 
هماهنگ  اجرای  تا  مستند  و  فیلم 
منبرها  و  محافل  در  سنتی  برنامه های 

گیرد. صورت 
گفتمان سازی  دوم  الیه  داد:  ادامه  وی 
عملیاتی  مجموعه های  آوردن  میدان  به 
تولید  است که محقق کننده گفتمان های 
در  مسئله ای  بخواهیم  اگر  و  است  شده 
در  تبیین  کنار  در  باید  شود  حل  جامعه 
منابر در عرصه عمل نیز موانع و همچنین 
پیش بینی های الزم برای تحقق آن، مورد 
اگر  نمونه  عنوان  به  گیرد؛  قرار  مطالعه 
در  می خواهد  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
تبیینی  اقدام  جمعیت  افزایش  موضوع 
است  نیازمند  راستا  این  در  دهد  انجام 
در  نیاز  مورد  گفتمان  تبیین  بر  عالوه 
مرتبط  مراکز  از  نیز  عمل  در  عرصه؛  این 
بگیرد،  کمک  هم  ناباروری  درمان  همانند 
اجرایی  دستگاه  یک  سازمان  چند  هر 
جامعه  مشکالت  حل  می تواند  اما  است، 
مطالبه گری  از طریق  را  نهادها  اینگونه  و 

کند. دنبال  حاکمیت  از 
توانمند  سازی،  مفهوم  کرد:  تاکید  وی 
مادر،  افعال  از  سازی  گفتمان  و  سازی 
مجموعه ای  کننده  تعیین  و  اساسی 
و  فرهنگی  محیط  در  می خواهد  که  است 
باشد  داشته  راهبری  نقش  کشور  تبلیغی 
تبلیغات  کل  اداره  اوصاف،  این  با  که 
عملیاتی  را  برنامه  سه  قم  استان  اسالمی 

. می کند
افزود:  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
تبلیغات اسالمی قم در راستای  اداره کل 
ایجاد آمادگی عمومی در مردم برای شکل 
جهاد  طراحی  با  عمومی  قیام  یک  گیری 
در  خود  کنشگر  هزار   ۵ طریق  از  تبیین 
توانمندسازی  از  پس  می خواهد  استان؛ 
آحاد  حضور  زمینه  جاری  سال  در  آنان 
آنان  آفرینی  نقش  و  صحنه  در  قم  مردم 
کند. فراهم  ملی  و  اجتماعی  در محیط  را 

 ۵ دیگر  عبارت  به  داشت:  ابراز  وی 
برای  تبیین  جهاد  عرصه  در  کنشگر  هزار 

حل  مسیر  در  قم  مردم  اراده های  قیام 
آفرینی  نقش  اسالمی  انقالب  مسائل 

کرد. خواهند 
گیری  شکل  به  کمک  گفت:  وی 
استان  محله   ۱۲۰ در  مردمی  حکمرانی 
و  محالت  در  امامت  شبکه  محوریت  با  قم 
در محله  نقش مسجد  احیای  با  و  مساجد 
بستر  مردمی؛  مجموعه های  الحاق  با  و 
شأن  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مشارکت 

می شود. فراهم 

قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
پایگاه  یک  محلی  حکمرانی  اینکه  بیان  با 
دارد که نامش مسجد است و در قالب یک 
و رهبری  نام محله  به  محدوده جغرافیایی 
تعریف می شود  و مسجد  امام محله  نام  به 
با  که  مردمی  ظرفیت  این  داشت:  عنوان 
واسطه  می گیرد  شکل  مساجد  محوریت 
حل  راستای  در  مردم  و  حاکمیت  بین 

است. مشکالت 
میان  از  قم  استان  در  داد:  ادامه  وی 
گیری  شکل  برای  محله   ۴۰ محله،   ۱۲۰
انتخاب  پایه  مردم  اسالمی  حکمرانی 
مردم  زندگی  سبک  اصالح  و  است  شده 
محله  حکمرانی  شبکه  طریق  از  محالت 

می گیرد. صورت 
چند  ما  موضوع  این  در  افزود:  وی 
تعریف  محله  یک  در  را  اثرگذار  نقطه 
محافل  محله،  مدارس،  که  کرده ایم 
و  محل  مذهبی  هیأت  همچنین  و  خانگی 
می باشند. مراکز  این  جمله  از  بوستان ها 
تبلیغات  سازمان  داشت:  عنوان  وی 
دارای  مراکز  روی  بر  تمرکز  با  قم  اسالمی 
اصالح  دنبال  به  جوان؛  نسل  جمعیت 
با  امر  این  و  است  محالت  زندگی  سبک 
از ظرفیت همان محله صورت  بهره گیری 

گرفت. خواهد 
بیان  با  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
عملیات  امسال؛  معلم  هفته  در  اینکه 
ظرفیت های  معرفی  و  بازدید  فراگیر 
دانش  مدرسه   ۵۵ در  محالت  مردمی 
آموزی استان قم با محور امامان جماعات 
گرفت  شکل  محالت  فعال  بانوان  و 
مدرسه  و  مسجد  نهاد  بین  اتصال  افزود: 
موضوع مهمی است و بر اساس این طرح 
و  بود  تعطیل نخواهند  تابستان ها مدارس 

می باشند. فعال 
تبیین  دیگر؛  اقدام  داد:  ادامه  وی 
سبک زندگی اسالمی در مدارس دخترانه 
بین  در  عفیفانه  زیست  ترویج  منظور  به 
زیرا ما معتقدیم  دختران استان قم است، 
را  آینده  نسل  دختران،  تربیت  و  اصالح 
مسئله  روش  این  با  و  کرد  خواهد  بیمه 
که  چرا  شد؛  خواهد  حل  قم  در  حجاب 
سبک  از  حجاب  همانند  موضوعاتی 

می کند. تبعیت  افراد  زندگی 
قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 

تاکید کرد: در اداره کل تبلیغات اسالمی 
و  بسترسازی  ایجاد  دنبال  به  قم  استان 
اراده ها  بسیج  راستای  در  سازی  مقدمه 
کانون  در  قم  مردم  اراده های  تا  هستیم 
پیشرفت  برای  کشور  و  استان  مدیریت 
نقش  و  بیاید  میدان  به  قم  جانبه  همه 
مختلف  عرصه های  در  مردم  آفرینی 
گذشته  از  بیش  قم  آبادانی  و  پیشرفت 

گردد. مشهود  و  ملموس 
تصریح  زاده  شعبان  االسالم  حجت 

جهاد  طریق  از  اراده های  قیام  کرد: 
شکل  طریق  از  اراده ها  راهبری  تبیین، 
اراده ها  تربیت  محالت،  حکمرانی  گیری 
و  محله  مردم  زندگی  سبک  اصالح  با 
زندگی  سبک  اصالح  محوری،  محتوا 
بیت  اهل  امر  احیای  جهت  در  قم  مردم 
صورت می گیرد که برای این امر بر ترویج 
به  قم  مردم  تشویق  و  سازی  گفتمان  و 
معصومه  فاطمه  حضرت  معرفت  با  زیارت 
و  ارتباط  اتصال،  قم  مردم  اگر  افزود: 
و  عصمت  بیت  اهل  با  را  خود  ارتزاق 
طهارت  و به ویژه حضرت فاطمه معصومه 
زمینه  شرایط  این  در  کنند؛  مستحکم 
امر اهل بیت در قم فراهم خواهد  احیای 

. شد
تبلیغات  کل  اداره  داد:  ادامه  وی 
نهاد  یک  شکل گیری  با  قم  اسالمی 
محوریت  با  محالت  در  مردمی  کارآمد 
مراکز  و  هسته ها  ایجاد  دنبال  به  مساجد، 
است. استان  مساجد  در  محور  تربیت 
افزود:  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
 ۶ از  پس  جاری  سال  تیرماه  سوم  از 
شناسایی  میدانی،  بازدید  مطالعه،  ماه 
توجیه  همچنین  و  قوت  و  ضعف  نقاط 
دارای  افراد  از  نفر   ۳۰۰ کنشگران؛ 
مناطق  اولویت  با  نیرو  تربیت  در  شرایط 
۶ و ۲ قم شناسایی شدند که از این میان 
هسته های  مناطق؛  این  از  مسجد   ۴۰
شکل  محله  مسجد  در  محوری  تربیت 
بلند  تربیتی  برنامه  یک  طی  تا  می گیرد 
استان  در  انسان  نوسازی  ساله،   ۶ مدت 

بخورد. رقم  قم 
قم،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
محور  تربیت  مراکز  ایجاد  کنار  در  گفت: 
حول مساجد مناطق ۶ و ۲ در شهر قم، به 
مقدس  شهر  هشتگانه  مناطق  زمان  مرور 
قم  استان  شهرستان های  همچنین  و  قم 
خواهد  ایجاد  نیز  آنجا  در  مراکز  این  نیز 
نو  نسل  آفرینی  نقش  و  ورود  مسیر  تا  شد 

شود. تقویت  مسجد  مقدس  نهاد  در 
۶ مدرسه صدرا در قم فعالیت می کند

تبلیغات  بیان داشت: در اداره کل  وی 
مدارس  از  مدارس   ۶ قم  استان  اسالمی 
بیش  جمعیت  با  اسالمی  انقالب  صدرای 
تربیت  برای  آموزان  دانش  از  نفر  هزار  از 
نسل نخبه انقالب اسالمی فعالیت دارند.

تبلیغات  کل  اداره  افزود:  وی 
از  پشتیبانی  و  حمایت  برای  قم  اسالمی 
امکانات  انقالبی،  و  مردمی  مجموعه های 
مجموعه  ظرفیت  خصوص  به  خود 
حلقه های  اختیار  در  را  نور  فرهنگی 
منطقه  در  انقالبی  جریان های  میانی 
به  گاهًا  و  مناسب  بسیار  قیمت  با  نیروگاه 

است. داده  قرار  رایگان  صورت 
کرد:  بیان  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
با  امر اهل بیت )ع( و زیارت  برای احیای 

زیارت  تخصصی  واحد  قم،  مردم  معرفت 
تبلیغات  سازمان  کل  اداره  ستاد  در 
که  شده  اندازی  راه  قم  استان  اسالمی 
ترویج  راستای  در  الزم  محتوای  تأمین 
و  است  آنان  وظایف  جمله  از  زیارت  امر 
این  کارشناسان  حضور  با  دیگر  سویی  از 
الزم  آموزش های  خانگی  محافل  در  واحد 
منظم  و  مستمر  صورت  به  عرصه  این  در 
با  زیارت  یک  شاهد  تا  می شود  داده 

باشیم. مردم  آحاد  میان  در  معرفت 
تبلیغات  کل  اداره  داشت:  بیان  وی 
طراحی  منظور  به  قم  استان  اسالمی 
در  همگرایی  ایجاد  و  عملیات  درست 
عملیاتی  قرارگاه  خود؛  برنامه های  اجرای 
راه  نور  فرهنگی  مجتمع  محل  در  را  نور 

است. کرده  اندازی 
استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
 ۲ و   ۶ مناطق  در  حضور  داد:  ادامه  قم، 
قرارگاه  فعالیت  اولویت  قم؛  مقدس  شهر 
و  همگرایی  ایجاد  آن  هدف  و  است  نور 
فرهنگی  دستگاه های  بین  هم افزایی 
دستگاه های  و  مناطق  این  در  فعال 
و  مسائل  حل  برای  دولتی  پشتیبان 
است. مناطق  این  اجتماعی  آسیب های 
عملیاتی  فرهنگی  قرارگاه  گفت:  وی 
منطقه  به  را  خود  عملیات  میدان  نور؛ 
در  و  می دهد  گسترش  نیز  قم  دیگر 
سایر  همچنین  و  پردیسان  محله  به  ادامه 

رفت. خواهد  نیز  قم  مناطق 
اضافه  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
مساجد  امامت  شبکه  تعالی  برای  کرد: 
اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  قم؛  استان 
عنوان  به  مختلف  کارگروه های  ایجاد  با 
مساجد  تعالی  شورای  دبیرخانه  مسئول 
می کند. اقدام  الیه  چهار  در  قم  استان 

مساجد  در  اختالفات  حل  افزود:  وی 
حذف  به  کمک  صیانت،  کمیته  ایجاد  با 
جریان های  ناحیه  از  بدعت ها  و  انحراف 
به  بسترسازی  مساجد،  در  انحرافی 
کارآمدی  موانع  و  اختالل  رفع  منظور 
سازی  شبکه  و  ایجاد  به  کمک  و  مساجد 
بخش  الهام  و  فعال  شاخص،  مساجد  بین 
حل  مسیر  در  مساجد  الگوسازی  برای 
بین  هم افزایی  ایجاد  با  محالت  مشکالت 
و  الزم  ظرفیت  و  پتانسیل  دارای  مساجد 
کارآمدی از جمله این اقدامات است.    ►

www.gooyeh-qom.com6شنبـه 4 تیر ۱4۰۱/ شماره ۱966 گزارش

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

»پندهای حکیمانه )6(«              

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْوِفیِق  ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: »... ِمَن التَّ

َ
َعن أ

ْجِرَبِة ...«.1 ِحْفُظ التَّ
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 

.»... است  موفقیت  از  بخشی  تجربه ها  حفظ   ...« فرمودند: 
خویش  پندهای  از  دیگر  یکی  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
از تجربه  افراد اشاره می فرمایند. منظور  به نکته مهم تجربه های 
و هم  آن است که هم تجربه های شخصی  این جا مفهوم عام  در 
وِفیِق« اشاره  تجارب دیگران را شامل می شود و تعبیر به »ِمَن التَّ
به این است که انسان قسمت مهمی از موفقیت خود را در کارها، 

استفاده می کند. دیگران  تجارب  و  پیشین خود  تجربه های  از 
موفقیت  سبب  یک دیگر،  بر  تجربه ها  شدن  انباشته  واقع  در 
است  اخالقی  و  اجتماعی  سیاسی،  علمی،  زمینه های  تمام  در 
به  و  بداند  بی نیاز  دیگران  تجربه های  از  را  خود  که  آن کس  و 
تجربه های پیشین خود اعتنا نکند، به یقین گرفتار شکست های 
پی درپی خواهد شد. اساسًا بعضی از علوم و دانش ها بر اساس 
بر  تجربی هم  نام علوم  دلیل،  به همین  که  پیشرفت کرده  تجربه 
فالن  که  می داند  طبیب  کجا  از  مثال،  به عنوان  نهاده اند.  آن ها 
دارو برای فالن بیماری مؤثر است؟ آیا جز از تجربه های خویش 
و تجربه های دیگران استفاده کرده است؟ امروز آزمایشگاه ها که 
برپا  مختلف  علوم  در  دنیا  سراسر  در  است،  تجربه  مهم  ابزار  از 
است و این ها تفسیر روشنی بر کالم امام )علیه السالم( است که 
تشکیل  را  موفقیت  از  مهمی  بخش  تجربه ها  حفظ  می فرمایند: 
می دهد. قرآن مجید بخش عظیمی از تاریخ اقوام پیشین را برای 
مسلمانان شرح داده است که فلسفه آن، همان استفاده کردن 
از تجربه زندگی پیشینیان است. قرآن گاه می فرماید: بروید آثار 

بگیرید. و عبرت  ببینید  زمین  نقاط مختلف  در  را  گذشتگان 
یک  دارد:  معنا  دو  روایات  استعماالت  در  »توفیق«  واژه  اما 
حکیمانه  نکته  در  که  است  کارها  در  موفقیت  آن؛ همان  معنای 
وسائل؛  شدن  آماده  آن،  دیگر  معنای  و  شده  اشاره  آن  به  باال 
ما  خدایا!  می کنیم:  دعا  این که  و  است  مادی  و  معنوی  از  اعم 
را  آن  وسایل  یعنی  کن؛  عنایت  توفیق  خیر،  کارهای  برای  را 
از روحانی و جسمانی، فراهم نما. به یقین آن چه در اختیار  اعم 
ما  اختیار  از  که  را  آن ها  و  سازیم  فراهم  خودمان  باید  است،  ما 
بیرون است، باید از خدا بخواهیم و این دو معنا، به یک حقیقت 
تجربه ها،  حفظ  و  الهی  توفیقات  دو  هر  یعنی  می گردند؛  باز 
تجربه  اهمیت  درباره  اسالمی  روایات  در  است.  موفقیت  سبب 
از  حدیثی  در  جمله  از  می شود.  دیده  جالبی  بسیار  تعبیرات 
می فرمایند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیه  امیرمؤمنان  امام 
است«.  تجربه ها  حفظ  همان  »عقل  جاُرِب«؛2  التَّ ِحْفُظ  »اْلَعْقُل 
ِباْلِعْلِم  َتزیُد  َغریَزٌة  »َاْلَعْقُل  می فرمایند:  دیگری  جای  در  یا 
جاُرِب«؛3 »عقل غریزه ای )الهی( است که با علم و دانش و  ِبالتَّ

می یابد«. افزایش  تجربه 
مخصوصًا  پیشینیان؛  تجارب  از  کردن  استفاده  این که  جالب 
تا آن جا که  از اهم امور است،  برای زمام داران و سیاست مداران 
َیْطَمَعنَّ  »ال  می فرمایند:  روایتی  در  السالم(  )علیه  صادق  امام 
کم  »افراد  ِرئاَسة«؛4  فی  ِیِه 

ْ
ِبَرأ اْلُمْعِجُب  ْجِرَبِة  التَّ اْلَقلیُل  ال  َو   ...

ریاست  در  هرگز  می کنند،  تکیه  خود  آرای  به  تنها  که  تجربه 
موفق نخواهند شد«. امام علی )علیه السالم( با تکیه بر اهمیت 
َمْن  »َو  می فرمایند:  قاطعیت  با  حدیثی  در  تجربه ها  از  استفاده 
اْلِعَظِة«؛5  ِمَن  ِبَشیء  َیْنَتِفْع  َلْم  جاُرِب  التَّ َو  ِباْلَبالِء  اللُه  َیْنَفْعُه  َلْم 
بهره مند  تجربه ها  و  آزمون ها  به وسیله  را  او  خدا  که  »آن کس 
آن حضرت  برد«.  نخواهد  سود  اندرزی  و  پند  هیچ  از  نسازد، 
و  فرموده  تأکید  امر  این  بر  اشتر  مالک  عهدنامه  در  هم چنین 
خطاب به مالک اشتر در مورد انتخاب کارمندان و اداره کنندگان 
ِمْن  اْلَحیاِء  َو  ْجِرَبِة  التَّ أْهَل  ِمْنُهْم  َتَوّخ  »َو  می فرمایند:  حکومت، 
أْهِل اْلُبُیوتاِت الّصاِلَحِة َو اْلِقَدِم ِفی ااْلْسالِم ...«؛6 »... و از میان 
از  و  باشند  روح  پاکی  و  تجربه  دارای  برگزین که  را  افرادی  آن ها 

باشند«. اسالم  در  باسابقه  و  پیشگام  و  صالح  خانواده های 
*******************
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● تالش در راستای شکل گیری حکمرانی مردمی در ۱۲۰ محله استان قم   ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در 
شعبه ۱۰ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۰/۱۴۰۰ج/۵۹۳ ثبت گردیده له 
ام البنین توسلی کجانی علیه حسن و حسین هر دو امینی محکومیت هر کدام 
مبلغ  پور  هاشم  علیرضا  محکومیت  و  ریال   ۳/۵۲۹/۵۳۶/۳۹۴ مبلغ  پرداخت 
حق  در  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۸۳۶/۷۲۱/۱۱۷/۲ریال 
صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۶۴۶ فرعی از 
۲۶۰۶ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده 
 ۱/۶۲۵ از  مشاع  دانگ   ۰/۹۵۵۷ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است. 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق بابت هر کدام محکوم علیهم 
حسن و حسین هر دو امینی و مقدار ۰/۵۷۳۴ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
قرار  رسید.  خواهد  فروش  به  پور  هاشم  علیرضا  بدهی  بابت  فوق  پالک  اعیان  و 
ساختمان   : ثبتی  مشخصات  ملک  دقیق  گذاری  قیمت  و  ارزیابی  کارشناسی  
دارای پنج سند تک برگ – ۱/۶۲۵ دانگ مشاع از ششدانگ به نام حسن امینی 
اصغر  فرزند  امینی  نام حسین  به  از ششدانگ  ۱/۶۲۵ دانگ مشاع  فرزند اصغر 
۵ – ۱ دانگ مشاع از شش دانگ به نام فرید کریمی فرزند مختار – ۱ دانگ مشاع 
از  مشاع  دانگ   ۰/۷۵۰  – اصغر  فرزند  پور  هاشم  علیرضا  نام  به  دانگ  شش  از 
تیر  هفت  خیابان  ادرس  به  رجبعلی  فرزند  دل  زنده  اله  امین  نام  به  ششدانگ 
شامل  طبقه  سه  در  نظر  مورد  ملک  ساختمان:  مشخصات   ۱۲ پالک   ۶۲ کوچه 
مورخ   ۶۶۵ شماره  ساختمانی  پروانه  )براساس  اول  طبقه  و  همکف  و  زیرزمین 
۱۳۷۱/۷/۸( با قدمت باالی سی سال احداث شده است. زیرزمین به مساحت 
حدود ۱۰۴ مترمربع با کف موزاییک و بدنه تا یک متر سنگ و بقیه سفید کاری 
 ۱۴ مساحت  به  پارکینگ  واحد  یک  دارای  همکف  طبقه  و  سکونت  فاقد  شده 

مترمربع با سقف کوتاه با کف موزاییک و دیوار ها سرامیک شده و ۱۰۴ مترمربع 
مسکونی )اتاق خواب روی پارکینگ( با کف پارکت و دیوار ها تا یک متر سرامیک 
های  سرویس  که  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه  دارای  و  شده  کاری  سفید  بقیه  و 
با کف موزاییک  به مساحت ۷۰ مترمربع  اول  بوده و طبقه  پله  راه  زیر  بهداشتی 
با کف  با مساحت ۲۱ مترمربع  باشد. حیاط  و دیوار های سفید کاری شده می 
کاربری  با  ساختمان  باشد.  می  نما  اجر  خارجی  و  داخلی  نماهای  و  موزاییک 
مسکونی و دارای سه انشعاب برق و یک انشعاب اب و گاز بوده و در زمان بازدید 
وضعیت  فوق  موارد  به  توجه  با   : نظریه  باشد.  می  مستاجر  دارای  همکف  طبقه 
 ، بنا  قدمت   ، شارع  عرض   ، دسترسی  امکانات   ، بودن  مشاع   ، شامل  ملک 
مساحت ، موقعیت زمانی و محلی ، ابعاد و سایر جهات موثر ، ارزش کل عرصه و 
اعیان عنوان شده ملک ، بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به اشخاص حقیقی 
و  شهرداری   ، مالیات  و  دارایی  اداره  )منجمله  مختلف  های  ارگان  یا  حقوقی   ،
شهرسازی و نوسازی ، زمین شهری ، بیمه و...( به شرح زیر ارزیابی و اعالم می 
گردد. ردیف نوع کاربری مسکونی – تجاری قیمت واحد )ریال( قیمت کل )ریال( 
 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع   ۱۳۰ مساحت  به  عرصه   -۱
۲- اعیان همکف ۱۰۴ مترمربع ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۳- اعیان 
پارکینگ   -۳   ۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع   ۷۰ اول  طبقه 
زیرزمین  طبقه  اعیان   -۴  ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع   ۱۴
انشعابات  و  نماسازی   -۳  ۲/۶۰۰/۶۰۰/۰۰۰  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع   ۱۰۴
میلیون  هشت  و  پنجاه  و  یکصد  و  میلیارد  دو  و  بیست  جمع   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال ۲۲/۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ قیمت پایه ملک )شامل عرصه و اعیان و انشعابات و 
نماسازی با توجه به قدمت ساختمان( مبلغ بیست و دو میلیارد و یکصد و پنجاه 

اعالم  به شرح ذیل  االرث  اعالم می گردد.سهم  و  ارزیابی  ریال  میلیون  و هشت 
می گردد. اقایان حسین و حسن امینی هر کدام مبلغ ۶/۰۰۱/۱۲۵/۰۰۰ریال 
شش میلیارد و یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال اقایان علیرضا هاشم 
پور و فرید کریمی هر کدام مبلغ ۳/۶۹۳/۰۰۰/۰۰۰ریال سه میلیارد و ششصد و 
نود و سه میلیون ریال اقای امین ال ... زنده دی مبلغ ۲/۷۶۹/۷۵۰/۰۰۰ریال 
مقرر  ریال  هزار  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیون  نه  و  شصت  و  هفتصد  و  میلیارد  دو 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

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



◄    اشاره
قرار  شما  روی  پیش  که  گفتگویی   
شهرهای  از  یکی  جمعه  امام  با  دارد 
در  پذیرفت.  انجام  گلستان  استان 
کتول  آباد  علی  جمعه  امام  گفتگو  این 
به  خطاب  استان  شهراین  سومین 
:شماری  گوید  می  ازمسئوالن  برخی  
ازمسئوالن هیچ طرح و برنامه ای برای 
می  روزگار  صرفًا  بلکه  ندارند  پیشرفت 
گذرانند این گفتگو به دلیل مهم بودن 
روزنامه  در  مناسب  مطالب  طرح  و 
از  یک  هر  شود.  می  منتشر  گویه 
شهرهای  از  گزارشگران  و  خبرنگاران 
درسراسرایران  ها  استان  و  خویش 
داده  انجام  جمعه  امام  با  گفتگویی 
با  همراه  را  گو  و  گفت  و  دهد  یاانجام 
گویه  روزنامه  برای  تصویر  و  نام  ذکر  با 
چاپ  آن  گویه  روزنامه  نمایند،  ارسال 
حاضراز  گفتگوی  کند.  ومنتشرمی 
توسط    ، کتول  ندای  خبری  پایگاه 
خبرنگار »روزنامه گویه« »وحید حاجی 
ضرورت  است.  شده  ارسال   » سعیدی 
منتشر  هایی  مصاحبه  که  یادآوری  به 
نظیر  از مسئوالن روحانی  که  می شود 
سمت  یا  و  دانشگاه  رئیس  جمعه  امام 
است  دلیل  این  به  آن  و  باشد  دیگری 
قم  در  فضال  و  روحانیان  عالب  که 
خوانندگان  از  بسیاری  و  کرده  زندگی 
و علما و مراجع می توانند ازطریق این 
اختیار  در  آنها  که  اطالعاتی  از  روزنامه 

شوند. مطلع  می دهند  قرار 
شهری  موضوعات  پیگیری  راستای  در 
االسالم  مردم،حجت  های  دغدغه  و 
شهرستان  جمعه  امام  والمسلمین 
تشریح  به  یی  گفتگو  در  کتول  آباد  علی 
ضرورت  و  شهرستان  های  نیازمندی 
و  شهری  توسعه  جهت  در  ریزی  برنامه 
پرداخت. مردم  معیشت  اوضاع  بهبود 
نژاد  مهدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
توقعات مردم  بیان داشت:  این گفتگو  در 
در  است.  حق  به  مختلف  های  حوزه  در 
سوی  از  کمک  توقع  مردم  طاغوت  نظام 
 ... و  فرهنگ  و  عمران  توسعه  و  دولت 
صدد  در  تنها  و  نداشتند  رژیم  سوی  از 
عمال  و  حکومت  سوی  از  ظلم  که  بودند 
حکومت  در  اما  نشود.  روا  آنها  به  شان 
مختلف  دالیل  به  مردم  اسالمی  جمهوری 
برای  که  چرا  دارند.  حقی  به  توقعات 
و  دادند  سنگینی  بهای  انقالب  پیروزی 

کردند.  تحمل  را  متعددی  های  سختی 
مدیریت صحیح  از  مردم  توقع  در حقیقت 
و  است  حق  به  توقع  یک  مسئولین  از 
داشته  نباید  مردم  سر  بر  منتی  مسئولین 

نظام  این  اصلی  صاحبان  که  چرا  باشند 
هستند. مردم 

درآمد  دولت،  اوضاع  از  مردم  سویی  از 
مطلع  ها  تحریم  شدت  و  میزان   ، دولت 
کنند  می  درک  کاماًل  را  شرایط  و  هستند 
مردم  های  دغدغه  و  ها  خواسته  رفع  اما 
وظیفه  یک  معیشتی  اوضاع  بهبود  و 
به خواسته  باید  و مسئولین  است  عمومی 
داشته  ویژه  توجه  مردم  حق  به  های 

. شند با
است  امید  افزود:  ادامه  در  وی 
برابر  و  باشند  شناس  زمان  ما  مسئوالن 
است،  شده  محول  آنها  به  که  مسئولیتی 
باشند.  کوشا  مردم  مشکالت  حل  در 
رفع  برای  حرکت  حاضر  حال  در  که  چرا 
و  نیست  جهادی  و  انقالبی  مشکالت 
استفاده از افراد متدین، دلسوز، کاردان، 
از  انتظار  واقع  در  شود.  می  توصیه  مدیر 
مردم  و  است  این  از  بیشتر  مردمی  دولت 
اجتماعی  و  سیاسی  معادالت  در  باید  هم 
حق  به  نظرات  به  و  باشند  نظر  صاحب 
مردم  نظرات  تردید  بی  شود.  عمل  مردم 
منطقی  و  کارشناسی  مواقع  بسیاری  در 
است. به عنوان مثال در حوزه برق، مقرر 
صنایع  برق  خانگی  برق  جای  به  گردید 
که  است  این  مردم  پیشنهاد  شود.  قطع 
برق  قطع  به  اقدام  نیز  صنایع  حوزه  در 
مره  روز  زندگی  در  که   شود  صنایعی 
مثل  نه  دارند  کمتری  اهمیت  و  اثر  مردم 
باعث  حوزه  این  برق  قطع  که  سیمان 

شد. سیمان  قیمت  افزایش 

خصوص  در  شهرستان  جمعه  امام 
داشت:  بیان  شهری  های  اولویت 
جامعه  اولویت  اولین  امروز  مردم  معیشت 
است.  البته دنیا نیز با این مشکل مواجه 

امنیت غذایی حتی در کشورهای  و  است 
جنگ  مثل  مختلف  دالیل  به  یافته  توسعه 
دیده   ... و  خشکسالی  اکراین،  و  روسیه 

شود. می 
تمام  باید  مسئوالن  وجود  این  با 
و  گرانی  فشار  کاستن  برای  را  خود  تالش 
گسیخته  افسار  های  گرانی  از  جلوگیری 
به کار ببندند. هر چند تمام مراجع تقلید 
موجود  شرایط  رصد  با  آنها  نمایندگان  و 
اقتصادی  تیم  و  هستند  قضایا  پیگیر 
این  معطوف  را  خود  تالش  تمام  دولت 
ضرورت  وجود  این  با  است،  کرده  قضیه 
یافتن  و  حوزه  این  در  بیشتر  ریزی  برنامه 
حصر  و  حد  و  بی  های  گرانی  ریشه 

است. ضروری 
اوضاع  بر  دقیق  نظارت  ضرورت  وی 
عنوان  شهر  ضرورت  دومین  را  شهرستان 
صنایع  از  برخی  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
خودرو  خدمات  نظیر  خدماتی  امور  و 
قانونی  بی  یک  شاهد  مشابه  صنایع  یا 
دستمزدی  کاری  تعمیر  هر  و  هستیم 
که  کند  می  مطالبه  دیگری  از  متفاوت 
بروز  از  مانع  نظارتی  نهادهای  است  امید 
رویه  وحدت  یک  و  شوند  مواردی  چنین 

شود. ایجاد 
کارشکنی  برخی  به  ادامه  در  ایشان 
کرد  اشاره  ادارات  همراهی  عدم  و  ها 
مسئوالن  برخی  متاسفانه  افزود:  و 
و  ندارند  خود  از  ابتکاری  شهرستان 
انجام  در  و  بگذرد  روزشان  که  منتظرند 
نمی  عمل  درستی  به  محوله  وظایف 

نهاد  دید  از  قطعًا  موارد  این  البته  کنند. 
و  نیست  پنهان  نظارتی  و  امنیتی  های 

شد. خواهد  پیگیری  قطعًا 
در  استان  شهر  سومین  جمعه  امام 
گفت:  شهر  فرهنگی  مسائل  خصوص 
سابقه  یک  دارای  آباد  علی  شهرستان 
فرهنگی درخشان است و تعداد جانبازان 
مطلب  این  موید  شهر  این  شهدای  و 
دشمن  بپذیریم  باید  سویی  از  است. 
فکر  های  اطاق  شهرهایی  چنین  برای 
و متاسفانه شاهد  تدارک دیده است  قوی 
جامعه  در  ها  اطاق  این  تصمیمات  اثرات 
حفظ  وضعیت  حاضر  حال  در  هستیم. 
ارث  ما  به  که  فرهنگی  میراث  و  ها  ارزش 
امید  و  نیست  مطلوب  شهر  در  رسیده 
هتل  ها،  پارک  فرهنگی،  مراکز  بر  واریم 
بیشتری  نظارت   ... و  تفریحی  مراکز  ها، 

. د شو
و  رفاهی  امکانات  خصوص  در  وی 
بنده  گفت:  شهری  های  زیرساخت 
و  ام  کرده  خدمت  کشور  استان  سه  در 
زیرساخت،  نظر  از  شهر  کنم  اذعان  باید 
سایر  یا  مقایسه  در  صنایع   و  کارخانه 
قابل  و  است  ضعیف  بسیار  ها  شهر 
تخریبی  مدارس  بیشتر  نیست.  مقایسه 
هنوز  ادارات  از  بسیاری  حتی  و  هستند 
مستقر  استیجاری  های  ساختمان  در 
وضعیت  این  به  فکری  باید  که  هستند 

. د شو
و  شود  رعایت  عدالت  اگر  واقع  در 
سایر  با  تازه  بگیرد  تعلق  شهر  به  امکانات 
شهرها برابر می شویم و این می طلبد که 
شهرستانی  و  استانی  کشوری،  مسئوالن 

کنند. بیشتری  تالش 
و  همراهی  ضرورت  خصوص  در  وی 
مسئولین  تنها  گفت:  مردم  همکاری 
مردم  و  نیستند  امور  پیگیری  به  موظف 
و  قانون  مراعات  بر  عالوه  باید  هم 
سمت  به  را  آنها  مسئوالن،  با  همراهی 

دهند. هل  جلو 
ثروت  صاحبان  و  مردم  گذاری  سرمایه 
باشد.  موثر  شهر  توسعه  در  تواند  می 
افراد  و  ثروت  صاحبان  شهرها  برخی  در 
با  خود  دیار  و  شهر  توسعه  برای  متمکن 
شهرستان  این  در  اما  دارند  رقابت  هم 
کمتر عالقه ای در این خصوص دیده می 

 . د شو
می  کار  خوب  که  مسئوالنی  از  حمایت 
مسئوالنی  هدایت  برای  تالش  و  کنند 

مردم  وظیفه  کنند،  می  عمل  ضعیف  که 
و  همراهی  این  داریم  انتظار  و  است 
همدلی بین مردم و مسئوالن ایجاد شود.

خصوص  در  شهرستان  جمعه  امام 
متاسفانه  گفت:  شهری  فضای  توسعه 
در  حتی  شهر  مناطق  از  برخی  در 
و  فرسوده  بافت  شاهد  اصلی  خیابان 
شبیه  بیشتر  که  هستیم  قدیمی  بسیار 
اصاًل  و  است  افتاده  عقب  روستاهای 
با  بافت  این  تغییر  نیست.  شهر  زیبنده 
تواند  و حمایت شهرداری می  وام  اعطای 
های  ساختمان  تعداد  افزایش  بر  عالوه 
شهر و حل مشکل مسکن، به زیبایی شهر 
پروژه  به  پایان  در  ایشان  کند.  کمک  هم 
بیان  و  کرد  اشاره  شهر  کاره  نیمه  های 
داشت: پروژه فاضالب شهری، پل روگذر 
مارونکالته،  بازپروری  مرکز  آباد،  فاضل 
ساختمان  فرهنگیان،  رفاهی  مرکز 
 ، فرمانداری(  جنب   ( آزاد  دانشگاه 
پروژه  از  ... بخشی  و  بیمارستان  اورژانس 
تکمیل  کنون  تا  که  است  شهرستان  های 
در  شهر  این  که  صورتی  در  اند.  نشده 
از  برخی  و  دارد  قرار  رضوی  حرم  مسیر 
البته  شوند.  می  محسوب  ملی  پروژه  آنها 
استانی  سفرهای  همه  در  جمهور  رییس 
ها  باید تالش  و  است  ها  پروژه  این  پیگیر 

کرد. چندان  دو  را  ها  پیگیری  و 
مسافر  باعث  که  کبودوال  آبشار  نعمت 
نظیر  هایی  پروژه  و  شده  شهر  پذیری 
و  فرهنگیان  رفاهی  مرکز  کابین،  تله 
توسعه  در  توانند  می  مشابه  های  طرح 
پرورش  و  آموزش  وزیر  باشند.  موثر  شهر 
تکمیل  جهت  در  شهرستان  به  سفر  در 
و  دادند.   مساعد  قول  فرهنگیان  پروژه 
به  تر  سریع  چه  هر  پروژه  این  امیداست 

برسد.   نتیجه 
ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نیست  حاشیه  در  شهری  کتول  آباد  علی 
در  مسافر  میلیون  بیست  عبور  مسیر  و 
این  با  کشور  مردم  اکثر  و  است  سال 
شهرستان  توسعه  هستند.  آشنا  شهر 
با  شهر  این  در  پایدار  اقتصاد  ایجاد  و 
گردشگر  جذب  و  رفاهی  امکانات  توسعه 
استانی  مسئوالن  باید  است.  پذیر  امکان 
داشته  این  به  ای  ویژه  نگاه  کشوری  و 
های  پروژه  و  ها  طرح  اجرای  با  و   باشند 
محسوب  ملی   های  پروژه  که  شهرستان 
خود  اصلی  جایگاه  به  شهر  شوند،  می 

► برسد.    
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
۱۱ اجرای احکام  ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
علی  اقای  علیه  حسینی  میرزا  سادات  مژگان  خانم  گردیده  ثبت  و  ۱۱/۱۴۰۰ج/۱۱۰  شماره  به  قم  مدنی 
اصغر سلیمان پور محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱/۲۳۴/۵۸۰/۹۳۱ریال و پرونده ۴/۹۹ج/۱۸۴۴ 
به پرداخت  پور محکوم علیه محکوم است  اقای حسین سلیمان  اقای محمد یوسف عطایی کچوئی علیه  له 
احمدی  جواد  محمد  اقای  له  ۵/۹۹ج/۱۰۸۹  پرونده  در  و  له  محکوم  حق  در  ۳۳۷/۴۶/۰۴۴ریال  مبلغ 
جعفر اباد علیه اقای علی اصغر سلیمان پور محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
در حق محکوم و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت دولت محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه ملک 
معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. در معیت محکوم له )اقای عطایی( و با حضور 
اقای علی اصغر سلیمان پور )محکوم علیه( از ملک مورد نظر واقع درمیدان شهید محالتی – بلوار ایت الله 
از انجام  بازدید و پس  ۶ – پالک ۱۸ ، دارای کد پستی شماره ۳۷۱۴۹-۶۸۵۸۱  بهاءالدینی – کوچه شماره 
شش  ملک:  ثبتی  مشخصات   – الف  رسد؛  می  استحضار  به  ذیل  شرح  به  نتیجه  امده  عمل  به  های  بررسی 
شماره  ثبتی  پالک  دارای  مترمربع   ۱۶۰ مساحت  به  االشاره  فوق  ادرس  در  واقع  ارزیابی  مورد  ملک  دانگ 
۳۵۶ فرعی از ۱۱۵۱۲ اصلی بخش یک قم که طی شماره ۳۶۳۷۶ به ثبت رسیده و برای ان یک جلد سند 
اصغر  فرزند  پور  سلیمان  حسین  اقای  نام  به  ب/۹۶  سری   ۱۹۹۰۸۴ چاپی  شماره  با  ای  دفترچه  مالکیت 
)مالک( صادرگردیده است از انجا که هیچگونه سند و مدرکی مانند )پروانه ساخت ، گواهی پایان کار ، سند 
مالکیت و ...( از سوی محکوم علیه ارائه و ابراز نگردیده است لذا اعالم حدود اربعه ملک میسر نگردید. ب- 
مشخصات بنای موجود در ملک: خانه مسکونی مورد ارزیابی با عرصه ای به مساحت ۱۶۰ مترمربع و ابعاد 
با قدمتی  به صورت شمالی ساز در یک طبقه )همکف(  ۱۰۸ مترمربع  به مساحت  زیربنایی  با   ، متر   ۲۰*۸
بیش از ۳۵ سال با دیوار های باربر اجری و ستون های اهنی میانی و سقف های طاق ضربی بنا گردیده است 
این خانه دارای هال ، نشیمن ، پذیرایی ، یک اتاق خواب ، اشپزخانه با کابینت های فلزی قدیمی و سرویس 
بهداشتی و حمام می باشد منزل مسکونی موصوف که مشرف به گذر ۱۰ متری قرار گرفته است دارای نما 

کاری روی دیوار های حیاط در قمست داخل و خارج از محوطه ملک و روی ساختمان تماما با سیمان می 
باشد درب و پنجره های ساختمان از نوع پروفیل اهن به صورت قدی با شیشه خور های بزرگ و درب اتاق 
ها نیز از نوع چوبی روکشی با شیشه خور های بزرگ با طرح قدیمی می باشند فرش کف اشپزخانه و هال 
با اندود  موزاییک و مابقی اتاق ها و پذیرایی دارای پوشش کف سیمانی می باشد بدنه اتاق ها و سقف انها 
اشپزخانه  بدنه  است  گردیده  تزئین  ساده  گچی  ابزار  با  نیز  پذیرایی  سقف  حاشیه  و  شده  کاری  سفید  گچ 
توسط کاشی های ۲۰ در ۲۰ قدیمی پوشش گردیده و پله های دسترسی به پشت بام از نوع موزاییکی بوده 
که با شیب بسیار تندی اجرا گردیده است فرش کف حیاط موزاییک و یک چشمه توالت نیز در کنار حیاط 
ساخته شده است این خانه دارای یک انشعاب برق تک فاز ۲۵ امپر ، کنتور اب با سایز لوله ورودی ۲ سانتی 
متری و انشعاب گاز با کنتور ۵ مترمکعبی می باشد. سیستم گرمایشی این خانه ابگرمکن و بخاری گازی و 
سرمایشی ان کولر ابی می باشد. نام مالکین )ورثه( به موجب گواهی حصر وراثت صادره توسط شعبه ۳۲ 
حقوقی شورای حل اختالف قم طی پرونده با کالسه بایگانی ۹۹۰۲۰۵۹ به شرح ذیل می باشد ؛ ۱- جواد ، 
علی اصغر ، محمد ، اکرم ، زهره ، امیر ، حسن همگی سلیمان پور )فرزندان مرحوم حسین( و زهرا حسینی 
وراث  بقیه  و  دارد  قیمت ملک سهم  که یک هشتم  فرزند علی )همسر مرحوم حسین سلیمانپور(  مقدم  فرد 
و  گیری  نتیجه   – ج  برد.  خواهند  سهم  ارزیابی  مورد  ملک  از  متوفی  دیون  کسر  از  پس  اناث  برابر   ۲ مذکور 
اعالم نظریه کارشناسی: ارزیابی ملک موصوف با رعایت ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل 
با توجه به مشخصات فوق االشاره ، موقعیت ، مساحت و کمیتی و کیفیت عرصه و  به استحضار می رسد ؛ 
اعیانی ان ، ابعاد ملک و عرض گذر مجاور ان و سایر عوامل موثر در ارزیابی امالک مسکونی به نظر اینجانب 
االشاره  فوق  ادرس  در  واقع  قم  ۱۱۵۱۲/۳۵۶ بخش یک  ثبتی شماره  تمامی ششدانگ ملک پالک  ارزش 
ارزیابی  و  تعیین  تومان  میلیون  سی  و  دویست  و  میلیارد  یک  معادل  ۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا 
۱۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال=   : ملک  عرصه  ارزش   -۱ ؛  است  گردیده  محاسبه  ذیل  شرح  به  که  گردد  می 
 -۳  ۱۰۸*۱۵/۰۰۰/۰۰۰  = ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : موجود  زیربنای  ارزش   -۲  ۱۶۰*۶۵/۰۰۰/۰۰۰

ارزش انشعابات و حیاط و سرپله: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قابل ذکر است 
که خانه موصوف در اختیار مالکین ان )ورثه مرحوم حسین سلیمان پور( قرار دارد و طبق اعالم اداره اجرای 
ثبت عالوه بر توقیف ملک مورد ارزیابی توسط شعبه محترم ۴ اجرای احکام شورای حل اختالف قم که بنا 
به تقاضای محکوم له )اقای یوسف عطایی( صورت گرفته است سه فقره بازداشتی دیگر نیز از طریق شعبات 
دیگر اجرای احکام مدنی بر روی این ملک اعمال گردیده است. حسب ماده ۱۳۵ و ۵۱ قانون اجرای احکام 
مدنی مقدار ۲۴/۰۸۹ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ در قبال محکوم به پرونده ۱۱/۱۴۰۰ج/۱۱۰ و 
به پرونده ۴/۹۹ج/۱۸۴۴ شورا و مقدار ۱۹/۵۱۲ سهم  از ۲۴۰ سهم در قبال محکوم  ۶/۵۸۴ سهم مشاع 
 ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۲/۴۹۲ جمعا  و  ۵/۹۹ج/۱۰۸۹  پرونده  به  محکوم  قبال  در  نیز  سهم   ۲۴۰ از  مشاع 
در  الذکر  فوق  موارد  مقررگردید  و  رسید  خواهد  فروش  به  ها  پرونده  کلیه  دولتی  عشر  نیم  بابت  نیز  سهم 
تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۹ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  مورد مزایده 
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 
مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
از روزنامه های محلی درج می  نوبت در یکی  این اگهی یک  به نفع دولت ضبط خواهد شد.  هزینه مزایده 

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

مزایده اتومبیل
 – وینگل  دوکابین-   – وانت   – خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
ایران   ۸۹ س   ۹۵۲ شهربانی  شماره  به   ۱۳۹۷ مدل   –  cc۱۰۲۱ps۰۵

:۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۲۶۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶
 ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۲۶۵  ( کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
وکالت  با  خازنی  لیال  خانم  له:   )  ۱۴۰۰۰۲۳۷۹ بایگانی  شماره  با 
سید  آقای  علیه:  بر  قمی،  جانثار  غزاله  خانم  و  غفارزاده  وحید  آقای 
تمام  سکه  عدد   ۵۰۰ تعداد  االجرای  الزم  موضوع  با  زمانی  محسن 
تاریخ   ،۳۹۰۸ سند:  شماره  ازدواج:  سند  استناد  به  طال  آزادی  بهار 
شماره  ازدواج  خانه  دفتر  کننده:  صادر  خانه  دفتر   ۷۳/۶/۱۷ سند: 
 cc۱۰۲۱ps۰۵ ۱۰ قم یک دستگاه خودرو  وانت – دوکابین- وینگل – 
۱۶ با مشخصات  ۸۹ ایران  ۹۵۲ س  ۱۳۹۷ به شماره شهربانی  – مدل 
زمانی  محسن  سید  آقای  به  متعلق  سعدی  پارکینگ  قم  در  واقع  ذیل 

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

: ی گستر د ا د
۱۳۹۷ cc۱۰۲۱ps۰۵ – مدل  خودروی – وانت – دوکابین- وینگل – 

 NAYCP۲۱B۰JA۲۰۴۱۷۸     :شماره شاسی
۴G۶۹S۴NSNA۰۴۱۷:موتور شماره 

بدنه: مشخصات 

شکسته  طلق  ناحیه  از  راست  سمت  عقب  خطر  چراغ  ناحیه  از  خودرو 
چراغ  وضعیت  باشد،  می  جزئی  خش  و  خط  دارای  و  سالم  بدنه  بود، 
بود،  مطلوب  و  سالم  تزئینات  و  ها،  صندلی  ها،  شیشه  ها،  آئینه  ها، 
خودرو  توقیف  لحاظ  به  بود،  مستعمل  خودرو  های  الستیک  وضعیت 
خودرو  دقیق  کارکرد  و  افتاده  کار  از  خودرو  باطری  پارکینگ  در 

باشد. می  نامشخص 
۱۴۰۱/۵/۲۱ دارد. تاریخ  تا  ثالث  نامه شخص  بیمه  خودرو دارای 

سید  و  کوالری  آقایان  جناب  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  هاشمی  علیرضا  و  رسولی  صادق 
ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  )چهار  ریال   ۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
است. نموده  ارزیابی  تومان(  میلیون  شصت  و  صد  چهار  معادل 

شنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
 ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع   ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
اجرای  اداره   - قم  امالک بخش یک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه 

شود. می  انجام  قم  رسمی  اسناد 
۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهار  پایه  از مبلغ  مزایده خودروی مذکور 
میلیارد و ششصد میلیون ریال معادل چهار صد و شصت میلیون تومان(  
شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در 

 ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده 
 ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  با شناسه   IR
در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  حتی   ( باشد  می 
حضور  نمائید(و  پرداخت  را  درصد   ۱۰ بایست  می  دارد  را  مزایده 
برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار 
از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده 
تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای 
فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور 
نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را 

شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد 
و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
عوارض  و  مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن  در  گردد.  می 
معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری 
صورت  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق 
مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس 

)۱۵۳۸۹ الف  )م  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق 
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گهی:  آ انتشار  تاریخ 

اداره اجرای اسناد رسمی قم – رئیس   مهدی روزخوش 

شهردار اهواز و خط تولید کامیون 
6۰ سال قبل!                                

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
معتقد  آلمانی  فقید  شناس  روان  درایکوس«  »رودلف  دکتر 
است شکوه هایی که هر کسی علیه همسرش بر زبان می آورد، 
او  جلب  موجب  ازدواج  از  قبل  که  است  صفاتی  همان  درست 

است! شده 
حاال حکایت ما ایرانی ها است که حربه اولیه ما در مجادالت 
به  مجموعه  یک  مدیریت  نحوه  بابت  المثل  فی  است.  انتقاد 
مدیریت  نحوه  از  دیگر  صباح  چند  اما  دهیم،  می  رای  آنها 
مشت  آئیم.  نمی  هم  کوتاه  و  کنیم  می  انتقاد  و  گالیه  مجموعه 
مجوعه  از  همراه  هیات  و  اهواز  شهردار  بازدید  خروار  نمونه 
ایران خودرو دیزل که به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل بوده 
دودور  دادار  نشناس  خودرو  آدم  عده  یک  معمول  طبق  باز  اما 
راه انداخته اند که شهردار به جای بازدید از ایران خودرو نمی 
اعصاب  مراقب  شهردار  بزند؛  سر  ها  کوچه  پس  کوچه  به  دونم 
پاکبان ها باشد؛ مراقب باشد متروپل دیگری ساخته نشود؛ در 
ماده صد را گل بگیرد؛ جلوی خانه ما را پاکبان ها تمیز کنند؛ 

هذا... علی  قس  و  کند  ها  زباله  بوی  حال  به  فکری  شهردار 
اما اصل داستان ...

قائم مقام  پور  موسی  همراه  به  اهواز،  شهردار  امینی  رضا 
شهردار و شمس مدیرکل حوزه شهردار از خط تولید و مجموعه 

کردند. بازدید  تهران  دیزل  خودرو  ایران  محصوالت 
توسعه  برای  مذاکره  را  بازدید  این  از  هدف  اهواز  شهردار 
ایران  مدیرعامل  با  و...(  )اتوبوس  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
سازمانهای  آالت  ماشین  تامین  جهت  رایزنی  و  خودرودیزل 
و....(  کمپرسی  )کامیون،  اهواز  شهرداری  رسان  خدمات 

کرد. عنوان 
در  شهروندان  به  مطلوب  خدمات  ارائه  امروزه  افزود:  وی 
و  پذیر نیست  امکان  با روش های سنتی  حوزه خدمات شهری 
مکانیزه  آالت  ماشین  و  تجهیزات  کارگیری  به  مهم مستلزم  این 

باشد. می 
مسئوالن  همکاری  با  کرد:  امیدواری  اظهار  پایان  در  امینی 
در  مکانیزه  شهر  به  را  اهواز  زودی  به  بتوان  شرکت  این  محترم 

کرد. تبدیل  شهری  خدمات  حوزه 
برای  رفته  شهردار  که  اینکه  وکیلی  خدا  فرمودید؟!  مالحظه 
کار  بخرد،  آالت  ماشین  و  کامیونت  و  اتوبوس  و  کامیون  شهر 
به شهر مکانیزه  اهواز  اینکه قرار است شهر  بدی کرده است؟! 
دارد؟!  ایراد  کجایش  شود،  تبدیل  شهری  خدمات  حوزه  در 
که  قدیم  های  دستی  گاری  همان  با  ها  پاکبان  است  خوب 
را  شهر  های  زباله  شود،  می  روان  زیرش  از  ها  زباله  شیرابه 
را  بلوارها  حاشیه  دار،  دسته  تی  و  سطل  با  یا  کنند؟!  جابجا 

دهند؟! شستشو 
چون  ها  معمولی  ما  البته  باشید.  داشته  انصاف  مقدار  یک 
طرف  یک  فقط  میدانی  مشاهدات  در  داریم  حس  تا   5 فقط 
بیاندازیم،  نگاه  آن  دیگر  طرف  به  اگر  و  بینیم  می  را  آفتابه 
حتمًا چهار تا نکته مدیریتی این البال مشهود است. به هر حال 
که  ها  نارنجی  همون   ( را   1924 بنز  های  کامیون  که  شرکتی 
انگار در حال گریه کردن هستند و شصت سال از تولید آنها می 
قالب  الله  خلق  به   2022 بنز  کامیون  قیمت  برابر  دو  گذرد(، 
با  گفت  و  گپ  و  کردن  بازدید  و  دیدن  ارزش  حتمًا  کند،  می 

ندارد؟!  شما  نظر  به  دارد!  را  مدیرانش 

ر ـُ َتَلنگ حجت االسالم مهدی نژاد امام جمعه شهرستان علی آباد کتول:

●  برخی مسئوالن شهرستان ابتکاری از خود ندارند و به دنبال گذراندن روز هستند!    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402
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برنامه ریزی  و  مطالعات  مدیرکل       ◄
از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
بلوار  و  دانیال  خیابان  تقاطع  بازگشایی 

داد. خبر  آینده  هفته  سه  تا  فردوسی 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم؛ 
ایجاد مشکالت  به  اشاره  با  حامد خسروی 
محل  و  فردوسی  بلوار  در  شهروندان  برای 
اظهار  نبی)ع(  دانیال  خیابان  با  آن  تالقی 

فنی  کمیته  مصوبه  اساس  بر  داشت: 
ظرف  است  قرار  استان،  ترافیک  شورای 
مدت سه هفته آینده، این تقاطع بازگشایی 

شود.
این مساله  ایجاد  توضیح چرایی  در  وی 
از  چراغ دار  تقاطع های  ایجاد  گفت:  نیز 
آیین نامه  ابالغ  علت  به  شهرداری  سوی 
جدید طراحی معابر شهری بوده که مربوط 

آیین نامه  این  و  است   ۹۹ سال  آذرماه  به 
سرعت  کاهش  به  ملزم  را  شهری  طراحان 
کرده  چراغ دار  تقاطع  در  تغییر  با  معابر 

است.
برنامه ریزی  و  مطالعات  مدیرکل 
افزود:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
کاهش  بر  عالوه  وضعیت  این  واقع  در 
باعث  معابر،  قبیل  این  در  تردد  سرعت 

و  عادی  افراد  تردد  برای  شرایطی  ایجاد 
می شود. سالخوردگان  به خصوص 

اصالحات  بودن  زمان بر  به  اشاره  با  وی 
کرد:  ابراز  تقاطع  این  به  مربوط  مهندسی 
تجهیزات  خرید  مساله،  این  بر  عالوه 
ترافیکی نیز از دیگر مسائلی بوده که باعث 
شده  تقاطع  این  بازگشایی  شدن  طوالنی 

است.

خسروی یادآور شد: البته در حال حاضر 
حال  در  ترافیکی  کنترل  تجهیزات  خرید 
برآورد همکاران در  بر اساس  و  انجام است 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان 
قم، ظرف سه هفته آینده شاهد بازگشایی 
این صورت  و در  بود  تقاطع خواهیم  کامل 
این  در  دوربرگردان  وجود  به  نیازی  دیگر 

► مسیر هم نیست.   

● تقاطع خیابان دانیال و بلوار فردوسی بازگشایی می شود   ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی قم به 
شماره ۵/۱۴۰۰ج/۱۶۱ ثبت گردیده له علی خانی علیه مرتضی داربانو محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
۴/۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له و ۲۰۶/۴۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم 
نموده است.  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  بدهی محکوم  قبال  در  له 
۱- کلگی شارژر فست ۶ تعداد ۴۰۰/۰۰۰ جمع ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲ کلگی شارژر سامسونگ اصلی ۱۳ عدد 
جمع  ۱۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۷ کیفی   TPK هندزفری   -۳ ۳/۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال 
 -۵ ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  اصلی   ۵۳ اصلی  ایفون  شارژر  کابل   -۴ ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال 
کابل ایفون معمولی ۴۹ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۹/۸۰۰/۰۰۰ریال ۶- سلفی ریموت دار جعبه ای چینی 
۱۰ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۷- کابل پاور بانک تایب سی اصلی ۹ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال 
 AKG ۹هندزفری  ۳۹ عدد۱۵۰۰۰۰جمع۵۸۵۰۰۰۰-  اصلی  وان  ۸- هندزفری جی  ۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
۱۰۰/۰۰۰ریال جمع  مشکی۷۲ عدد۲۰۰۰۰۰ریال جمع ۱۴۴۰۰۰۰۰ریال ۱۰- کابل شارژر ۶s اصلی ۷۴ 
 -۱۲ ۳/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۸ سفید   AKG هندزفری   -۱۱ ۷/۴۰۰/۰۰۰ریال 
۱۳- محافظ چهارخانه  ۴/۴۰۰/۰۰۰ریال  ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۲۲ عدد  دار  AKG مشکی پک  هندزفری 
لوازم برقی تک نور ۵ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- محافظ دوخانه لوازم برقی تک نور ۶ 
۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰ سیم  بدون  کوچک  راهی  سه   -۱۵ ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۲۱ عدد  بدون سیم  بزرگ  راهی  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال۱۶- سه  جمع 
 ۵g ۴ اصلی ۸۲ عدد ۱۵۰/۰۰۰ریال جمع ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ریال ۱۸- هندزفریs ۱۷- کابل یک و نیم متری
پایه مونوپاد مارک میکرون ۲۳ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال  ۵۳ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ریال ۱۹- سه 
جمع ۴/۶۰۰/۰۰۰ریال ۲۰- تبدیل سه به دو مارک نارکد ۵۱ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۵/۱۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۹ نارکن  دو  به  دو  تبدیل   -۲۲ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۸۰/۰۰۰ریال   ۱۵ نارکن  دو  به  دو  تبدیل   -۲۱
جمع  ۲۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۸۹ دار  دکمه  دو  به  سه  تبدیل    -۲۳ ۴۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۵۰/۰۰۰ریال 
جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  عدد   ۵ دار  بی  اس  یو  نارکن  دو  به  سه  تبدیل   -۲۴ ۲۲/۲۵۰/۰۰۰ریال 
۳/۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۹ )مونوپاد(  سیمی  سلفی  دسته   -۲۵ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۲۶- تبدیل سه به دو ۱۳ عدد ۸۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۴۰/۰۰۰ریال ۲۷- کابل AUX ریمکس جعبه دار ۶ 
جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۷ اصلی  سی  تایپ  کابل   -۲۸ ۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۵۰/۰۰۰ریال  عدد 
۱/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲۹- شش راهی کاملیون اصلی ۹ عدد ۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۷/۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۰- سه 
راهی سه به دو ۱ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۱- کابل ایرل جعبه دار ۸ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال 
 -۳۳ ۱/۳۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۹ بانکی  پاور  کابل   -۳۲ ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
عدد   ۱۰ دار  پک  قرمز  ریدر  رم   -۳۴ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۵  sports هندزفری 
۴۰/۰۰۰ریال جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال ۳۵- کابل ایفون ۶ جدید ۳ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال 
 ldnio ۴ عدد ۲۵۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۷- کابل ldnio ۳۶- تبدیل سه به دو اصلی جعبه دار
جعبه دار ۴ عدد ۲۵۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۸- شارژر ایفون معمولی ۱ عدد ۸۰۰/۰۰۰ریال 
۲/۲۰۰/۰۰۰ریال ۴۰- شارژر سوزنی ۱۰  t اصلی ۱۱ عدد ۲۰/۰۰۰  جمع ۸۰۰/۰۰۰ریال۳۹- هندزفری 
عدد ۱۰/۰۰۰ریال ۱۰۰/۰۰۰ریال   ۴۱- کابل  Aux معمولی ۴ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۳ سامسونگ  بانک  پاور   -۴۳ ۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ اندروید  شارژر  کابل   -۴۲
جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۰ اندروید  و  سوزنی  فندکی  شارژ   -۴۴ ۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال 
شارژر   -۴۶ ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۷۲ معمولی   Aux کابل   -۴۵ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۸ گاالکسی  باطری   -۴۷ ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۷۰ معمولی  سوزنی 
جمع  ۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۶ اندروید  به  ایفون  تبدیل   -۴۸ ۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال 
۱/۸۰۰/۰۰۰ریال ۴۹- چراغ قوه کاملیون ۲ عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵۰- پاور بامک 

کملیون ۱۰ هزار میلی امپر ۴ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵۱- هندزفری ریمکس کارتن 
عدد   ۲ امپر  میلی  هزار   ۱۰ میلک  بانک  پاور   -۵۲ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۷۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار 
عدد   ۲ امپر  میلی  هزار   ۲۰ پاور  سیلیکون  بانک  پاور   -۵۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 
۲ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع   JBL ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵۴- هندزفری کارتن دار
۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۵۵- هندزفری بلوتوث ریمکس ۱ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال ۵۶- 
هندزفری   -۵۷ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه  اصلی  لنوو  بلوتوث  هندزفری 
عدد   ۶ اصلی  سی  تایپ  هندزفری   -۵۸ ۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ وایرلس  بلوتوث 
۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۵۹- هندزفری سامسونگ جعبه دار ۱۵ عدد جمع ۱۵۰/۰۰۰ریال 
جمع ۲/۲۵۰/۰۰۰ریال ۶۰- شارژ فندکی ال دی نیو اصلی  ۳ عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 
۲ عدد ۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال ۶۲- هندزفری سونی   G,T ۶۱- اسپیکر استوانه ای مارک
جعبه دار ۱۲ عدد ۲۵۰/۰۰۰ریال جمع ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۳- اسپیکر WK اصلی ۲ عدد ۶۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۶۴- کابل دو سر تایپ سی ldnio اصلی ۲ عدد ۴۵۰/۰۰۰ریال جمع ۹۰۰/۰۰۰ریال 
۶۵- چراغ قوه کملیون کوچک ۱ عدد ۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۰۰/۰۰۰ریال ۶۶- شارژر +فندکی+سیم ایفون 
عدد   ۶ ماشینی  هولدر  موبایل  پایه   -۶۷ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۶ دار  جعبه 
جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ دار  جعبه  ماشینی  هولدر   -۶۸ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال 
۹۰۰/۰۰۰ریال ۶۹- شارژر جعبه دار ldnio دو پورت ۱۶ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۴۰۰/۰۰۰ریال ۷۰- 
هوادر   -۷۱ ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  کارتن  وایسون  بلوتوث  هندزفری 
دستبندی  مدل  ایفون  کابل   -۷۲ ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۳ دار  جعبه  مغناطیسی 
عدد   ۱۳ کابل   + دار  پک  ایفون  اصلی  شارژر   -۷۳ ۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه 
جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ جعبه  با  موبایل  هولدر   -۷۴ ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۸۰۰/۰۰۰ریال ۷۵- پک دار OTG ۴۲ عدد ۵۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال ۷۶- شارژر ایفون اصلی 
عدد   ۳  T,G استریو  مستطیلی  اسپیکر   -۷۷ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰
۱ عدد ۷۰۰/۰۰۰ریال جمع   T,G ۹۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲/۷۰۰/۰۰۰ریال ۷۸- اسپیکر استوانه ای مارک
۷۰۰/۰۰۰ریال ۷۹- اسپیکر جعبه دار ۱ عدد ۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۷۰۰/۰۰۰ریال ۸۰- اسپیکر مثلثی ۲ 
جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲  TBL بلوتوث  هندزفری   -۸۱ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
هندزفری   -۸۳ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال   جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴  ۵۰t هندزفری   -۸۲ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۲ استیکر  مدل  اسپیکر   -۸۴ ۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه  وایسیون 
۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ ایفون  دار  جعبه  اصلی  هندزفری   -۸۵ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال ۸۶- هندزفری سونی جعبه دار ۸ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال ۸۷- 
عدد   ۱ خور  باطری  اسپیکر   -۸۸ ۱۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دستبند  مدل  ایفون  کابل 
جمع  ۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۵  NIA دار  جعبه  هدفون   -۸۹ ۴۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۴۵۰/۰۰۰ریال 
۳/۵۰۰/۰۰۰ریال ۹۰- المپ ال ای دی فانوس ۱ عدد ۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۰۰/۰۰۰ریال ۹۱- هدفون 
عدد   ۱  G,T ای  استوانه  اسپیکر   -۹۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۵۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۶  ۴۷p دار  جعبه 
۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۸۰۰/۰۰۰ریال ۹۳- تبدیل سه به دو ۷۴ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۷/۴۰۰/۰۰۰ریال 
۹۴- هدفون ۰۲۸TM ۱ عدد ۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۷۰۰/۰۰۰ریال ۹۵- هدفون دکمه دار معیوب خراب ۱۰ 
جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۸ دار  جعبه  ایفون  کلگی   -۹۶ ۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۵۰/۰۰۰ریال  عدد 
قوه  چراغ   -۹۸ ۴/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۴ فندکی  کلگی   -۹۷ ۷/۲۰۰/۰۰۰ریال 
کملیون ۱ عدد ۶۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۰۰/۰۰۰ریال ۹۹- کلگی + فندکی چندکاره ۱ عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۵۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۰- هندزفری بچه گانه ۳ عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۰۰/۰۰۰ریال۱۰۲- کابل سه 
عدد   ۱۳ سبز  ایفون  شارژر  کابل   -۱۰۳ ۴۰۰/۰۰۰ریال   جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دار  جعبه  کاره 

جمع  ۴۰/۰۰۰ریال  عدد  دار۱۱  پک  معمولی  ریدر  رم   -۱۰۴ ۱/۹۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۵۰/۰۰۰ریال 
۴۴۰/۰۰۰ریال ۱۰۵- گلس موبایل )بسته( ۲۳ عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۶- گلس 
۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۸ فدک  مدل  هندزفری   -۱۰۷ ۲۱۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۱ موبایل 
جمع ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۸- کابل تایپ سی پک دار ۲ عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال جمع ۸۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۹- 
عدد   ۲ دو  به  سه  تبدیل   -۱۱۰ ۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲  kingstar شارژر  کابل 
جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۱۴ سیم  بدون  راهی  سه   -۱۱۱ ۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال 
 -۱۱۳ ۷۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۵۰/۰۰۰ریال  عدد  معمولی۳  کوچک  راهی  سه   -۱۱۲ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ریال 
۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دار  دکمه  هدفون   -۱۱۴ ۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۸۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ نیا  هدفون 
جمع  ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۲ دار  جعبه  اصلی  ایفون  شارژر  کابل   -۱۱۵ ۷۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
۱۲/۸۰۰/۰۰۰ریال ۱۱۶- تبدیل سه به دو اصلی جعبه دار ۲۵ عدد ۱۵۰/۰۰۰ریال جمع ۳/۷۵۰/۰۰۰ریال 
کابل شارژر چند   -۱۱۸ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  ۱۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۱۲ عدد  دو معمولی  به  تبدیل سه   -۱۱۷
عدد   ۱  d۳۰۰۵p مدل   sunshine تغذیه  دستگاه   -۱۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ کاره 
عدد   ۱  p۹۱۸s مدل   sunshine سپراتور  دستگاه   -۱۲۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۱  w۷۰۶ مدل   quik هویه  و  هیتر  دستگاه   -۱۲۱ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دار  جعبه  تنگ  سلفی  دسته   -۱۲۲ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۴۰۰/۰۰۰ریال۱۲۳- کابل پاور بانکی مدل شکالتی ۴۳ عدد جمع ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ریال ۱۲۴- لپ تاپ 
لنوو فاقد شارژر به مشخصات : نسل ۴ سی پی یو ۷i core ۷۵۰۰ رم ۱۲ گیگ گرافیک ۲ گیگ هارد ۱ ترابایت 
+ssd ۲۵۶ ۱ عدد ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲۵- اب سرد کن به مارک پالس کره 
عدد   ۱ کارکرده   Netis مودم   -۱۲۶ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ ای 
عدد   ۱ کارتی  سیم   TDLTE کارکرده  اسیاتک  مودم   -۱۲۷ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲۸- تلویزیون ال جی ۲۴ اینچ ۱ عدد ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمع  ۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰۰ دار  جعبه  دو  به  سه  تبدیل   -۱۲۹ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
 -۱۳۱ ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ وسیر  مدل  میکروفون   -۱۳۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۶ معمولی  راهی  چهار   -۱۳۲ ۹/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۴ دار  جعبه  هدفون 
جمع  ۳۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ معمولی  راهی  شش   -۱۳۳ ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۳۰۰/۰۰۰ریال 
 -۱۳۵ ۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ سیم  بدون  راهی  چهار   -۱۳۴ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال 
چهاراهی بدون دکمه ۱ عدد ۱۵۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵۰/۰۰۰ریال ۱۳۶- کابل پاور بانک ایفون جعبه دار ۴ 
عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۸۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۶۹۴/۳۴۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در 
صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به 

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

اجرای طرح جامع شهری قم در 
محدوده اراضی ریلهای متروکه 

جمع آوری شده
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه 15 کیلومتر ریل متروکه 
ریل های  این  جمع آوری  با  گفت:  می شود،  جمع آوری  شهر  داخل  در 

متروکه، طرح جامع شهری در این اراضی به اجرا در خواهد آمد.
عباس حلوایی زاده در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به جمع آوری ریل های 
متروکه حریم شهری، اظهار داشت: جمع آوری ریل متروکه داخل شهر 

ازجمله مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهوری به قم است.
در  خصوص  همین  در  داد:  ادامه  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
مرحله اول ریل های متروکه موازی با بلوار امام رضا علیه االسالم به طول 

است. جمع آوری شده  کیلومتر   ۸
وی با اشاره به مرحله دوم جمع آوری ریل متروکه حریم شهری قم تأکید 
کرد: در مرحله دوم ریل های متروکه در حدفاصل بین ایستگاه مرکزی 
راه آهن تا مسجد مقدس جمکران با هماهنگی راه آهن و فرمانداری قم 

در حال انجام است.
متروکه  ریل  کیلومتر  این طرح ۱۵  قالب  در  اینکه  بیان  با  زاده  حلوایی 
ریل های  این  جمع آوری  با  گفت:  می شود،  جمع آوری  شهر  داخل  در 

آمد. خواهد  در  اجرا  به  اراضی  این  در  شهری  جامع  طرح  متروکه، 
ریل های  این  وجود  کرد:  بیان  قمی  شهروندان  از  یکی  زمینه  این  در 
متروکه عالوه بر جلوگیری از توسعه شهری طی سال های اخیر به محلی 

بود. تبدیل شده  خانگی  پسماندهای  و  زباله  انباشت  برای 
متروکه  ریل های  جمع آوری  از  خرسندی  ابراز  با  نیز  دیگری  شهروند 
راه آهن، عنوان کرد: ایجاد مشکل در رفت وآمد شهروندان و بروز برخی 

بود. متروکه  ریل های  این  وجود  چالش های  از  شهری  آسیب های 

خبـر

●  ساماندهی پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و میدان شهید مطهری؛ اولویت مدیریت شهری قم    ●
و حمل ونقل شورای  رئیس کمیسیون عمران        ◄
اسالمی شهر قم گفت: منطقۀ هفت شهر قم، با توجه 
مجاوران  و  زائران  باالی  تردد  و  مطهر  حرم  وجود  به 
کالن  پروژۀ  چند  و  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از 

است. گرفته  قرار  منطقه  این  در  شهر،  کلیدی 
کمیسیون  جلسۀ  در  دهناد  محمدحسین  سید 
در  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران 
قم  شهرداری  هفت  منطقۀ  ساختمان  جلسات  سالن 
با  این که منطقۀ هفت شهر قم،  به  با اشاره  برگزار شد، 
توجه به وجود حرم مطهر و تردد باالی زائران از اهمیت 
خاصی برخوردار است، اظهار کرد: در سالیان گذشته 

و  است  نشده  توجه  منطقه  این  به  بایدوشاید  چنان که 
این منطقه هنوز مشکالت زیادی داشته که باید با توجه 

شود. حل  و  پیگیری  ویژه 
اجرای  گذشته،  سالیان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
برخی از پروژه های کلیدی شهر که در این منطقه قرار 
داشته از اولویت های شهرداری نبوده است که علت این 
پروژه های  این  راه  بر سر  که  بوده  زیادی  موانع  امر هم 

را دشوار ساخته است. آن ها  انجام  و  قرار گرفته 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مجموع  از  پروژه   ۴ اینکه  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی 
گرفته  قرار  هفت  منطقۀ  در  قم  شهر  کلیدی  پروژۀ   ۱۰

حرم  شرقی  ضلع  پارکینگ  وضعیت  گفت:  است، 
این  نیست؛ شرایط کنونی  به هیچ عنوان مناسب  مطهر 
زائران  و  به شهروندان  پارکینگ، خدمت رسانی مطلوب 
را بسیار دشوار نموده و تصویر نازیبایی از شهر قم را در 

می کند. ایجاد  زائران  ذهن 
وی یادآور شد: وضعیت فعلی میدان شهید مطهری 
مهم ترین  جزء  تاکنون  دور  سال های  از  اینکه  علی رغم 
از  دست کمی  نیز  است،  بوده  شهر  نقاط  پرترددترین  و 
مطهر،  حرم  شرقی  ضلع  پارکینگ  نامطلوب  وضعیت 

ندارد.
شهید  میدان  ساماندهی  اینکه  بیان  با  دهناد 

ابراز  است،  قم  شهر  مهم  پروژه های  از  یکی  مطهری، 
بررسی های  و  مطالعات  گذشته،  سال های  در  کرد: 
طراحی های  و  انجام شده  پروژه  دو  این  پیرامون  زیادی 

است. گرفته  صورت  نیز  بسیاری 
استاد  پروژۀ  اقدامات،  این  کنار  در  کرد:  اضافه  وی 
از  نیز  یاسر  عمار  محور  امتداد  پنج  فاز  پروژۀ  و  فقیهی 
محدودۀ  در  که  هستند  قم  شهر  شاخص  پروژه های 
افق  در  یاسر  عمار  محور  گرفته اند.  قرار  هفت  منطقۀ 
و  سپاه  میدان  به  امیرکبیر  آزادراه  اتصال  با  چشم انداز 
بلوار جمهوری اسالمی به یکی از اصلی ترین معابر شهر 

► قم تبدیل خواهد شد.     

◄      مدیرکل مدیریت بحران استان قم با اشاره به اینکه 
در  بیشتری  ناسالم  روزهای  قطعًا  کنونی،  روند  ادامه  با 
و  سریع  اقدام  ضرورت  بر  داشت،  خواهیم  تابستان  فصل 
کرد. تأکید  َاَبربحران  این  با  مقابله  برای  شده  کارشناسی 

محسن  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره  در  هوا  آلودگی  اضطرار  کارگروه  جلسه  در  اروجی 
کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در حال حاضر 
در  را  قم  شهر  هوای  گردوغبار  باد،  وزش  کوچک ترین  با 
جدی  بسیار  مسأله  این  که  می دهد  قرار  ناسالم  وضعیت 

بگیرد. قرار  موردتوجه  باید  و  است 
باران،  کم  و  پرباران  سال های  در  اینکه  بیان  با  وی 
وضعیت خیزش گردوغبار در استان قم نیز تا حدودی تغییر 
مهم ترین  است  مسلم  آنچه  داشت:  اظهار  می کند،  پیدا 
عامل بروز پدیده و گردوغبار در شهر قم، خشکسالی های 

است. کم آبی  و  مستمر 
کمبود  از  قم  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و تجهیزات هواشناسی  آلودگی هوا  ایستگاه های سنجش 
و  امکانات  این  کمبود  گفت:  و  کرد  انتقاد  نیز  استان  در 

تجهیزات، منجر به عدم پیش بینی به موقع و تحلیل درست 
از طریق سازمان های  باید  این معضل  داده ها می شود که 

شود. برطرف  ملی 
وی با اشاره به اینکه با ادامه روند کنونی، قطعًا روزهای 
بر  داشت،  خواهیم  تابستان  فصل  در  بیشتری  ناسالم 
ضرورت اقدام سریع و کارشناسی شده برای مقابله با این 
ابر بحران تأکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی ذی ربط 
جهت  در  را  مناسبی  اقدام  هماهنگی،  و  همکاری  با  باید 

دهند. انجام  گردوغبار  پدیده  با  مقابله 

شرایط  با  متناسب  مشخص  دستورالعمل  نبود  اروجی، 
اقلیمی استان قم برای عمل در هنگام آلودگی هوا ناشی 
با  قم  شرایط  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  گردوغبار  از 
فعال  کانون های  و  نمک  دریاچه  با  هم جواری  به  توجه 
تصمیم  باید  است  خاص  بسیار  کشور،  مرکز  در  گردوغبار 

شود. اتخاذ  رابطه  این  در  مناسب 
از  ناشی  گذشته  روزهای  آلودگی  اینکه  بیان  با  وی 
نزدیک ترین کانون گردوغبار به شهر قم بوده است، تصریح 
کرد: کارشناسان دستگاه های اجرایی از مناطق مستعد و 

و  روشن  گزارش  و  کرده  بازدید  گردوغبار  القاء  کانون های 
داد. خواهند  ارائه  را  خود  مشخص 

به  اشاره  با  پایان  در  قم  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
صبح  در  گردوغبار  وقوع  بر  مبنی  هواشناسی  پیش بینی 
از  از ماسک،  استفاده  تأکید کرد: شهروندان ضمن  فردا، 
هرگونه  انجام  از  و  پرهیزکرده  به شدت  غیرضرور  ترددهای 
ورزش های هوازی و سنگین خودداری کرده و فعالیت های 
معادن  و  سنگ کوبی ها  به ویژه  آالینده  عمرانی  و  معدنی 

► شن و ماسه تعطیل شود.    

مدیرکل مدیریت بحران از یک ابربحران استانی خبر داد؛

●  روزهای ناسالم بیشتری در قم خواهیم داشت    ●


