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آگهی فراخوان عمومی    
مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری )نوبت اول(

فراخوان تجدید مناقصه عمومی    
بصورت یک مرحله ای شماره 1401/1/ق.م

با بخش خصوصی در جهت  با رعایت تشریفات قانونی نسبت به مشارکت  • شهرداری قم در نظر دارد 
نماید. اقدام   ، پیامبر اعظم )ص( قم )محور حرم-جمکران(  بلوار  اجرای پروژه ذیل واقع در 

بسته  توزیع  به  مربوط  امور  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  دارد  نظر  در  قم  استان  پست  کل  اداره 
اسناد  در  مفاد مندرج  و  با شرایط  را مطابق  قم  دانه شمار در سطح شهرستان  )امانات( بصورت  های پستی 
مطابقت  مناقصه  موضوع  با  آن  فعالیت  اصلی  )موضوع  صالحیت  واجد  پیمانکار  به  یکسال  مدت  به  مناقصه 
برگزاري  مراحل  کلیه  نماید.  واگذار  باشد(  می  نقل  و  حمل  امور  در  ذیربط  مرجع  از  مجوز  دارای  و  داشته 
درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایي  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام      www.setadiran.irآدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه 
امضاي  گواهي  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلي،   عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه 
سامانه  در  مذکور  فراخوان  شماره  است  ذکر  به  الزم  سازند.  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکي 

باشد. می   2001001124000003 ستاد 
1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9  روز چهار شنبه مورخ 1401/04/22 می باشد.

مورخ  یکشنبه  روز    17 ساعت   لغایت  انتشار  تاریخ  از  سامانه:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  2-مهلت 
1401 /04 /26

3-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

پانزده  و  سیصد  و  میلیارد  یک  ریال)   1.315.000.000 کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -5
باشد: می  ذیل  روش  دو  از  یکی  به  که  است  ریال(  میلیون 

5/1- ارائه ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه 
و قابل تمدید.

شماره  شبای  حساب  به  کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  بابت  واریزی  فیش   -5/2
مناقصه. در  شرکت  بابت  مرکزی  بانک   IR  320100004101047771208007

اداره کل پست  1401/05/06 در محل  پنجشنبه مورخ  روز   10 پاکت ها : ساعت  افتتاح  و مکان  6- زمان 
قم. استان 

پیشنهادی( بالمانع است. )بررسی قیمت های  پاکتها  افتتاح  پیشنهاد دهندگان در جلسه  * حضور 
باشد. برنده مناقصه می  گهی فراخوان بعهده  *هزینه درج آ

بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
تلفن:  حقوقی  واحد  قم-  استان  پست  کل  اداره  کاشانی-  محتشم  بلوار  خرداد-   15 بلوار  قم-  نشانی: 

025 -37786441
1456 و پشتیبانی سامانه ستاد جهت دریافت اطالعات:  تلفن مرکز راهبری 

1348586 گهی:  آ شناسه 

• هزینه خرید اسناد : جهت خرید  اسناد فراخوان مبلغ 5،000،000 ریال به شماره حساب 100600160021 
بانک شهر بنام شهرداری قم واریز گردد.)اسناد در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می شود(

• سپرده شرکت در فراخوان: ارائه تضمین شرکت در فراخوان بصورت واریز نقدی، ضمانتنامه معتبر بانکی و یا 
چک تضمین شده بانکی به مبلغ 5.000.000.000 ریال الزامی است.

انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.  از  • مهلت  خرید اسناد: حداکثر مهلت خرید اسناد فراخوان 10 روز پس 
متقاضیان باید یک نسخه از اسناد فراخوان را خریداری نموده و با قید قبولی و بدون قید و شرط مهر و امضا 
کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از متقاضیان باعث حذف آنان از 

فرایند فراخوان می گردد.
• محل توزیع اسناد:

تلفن  گذاری.  سرمایه  حوزه  سوم.  طبقه  مرکز.  شهرداری  ساختمان   . صدر  موسی  امام  بلوار  حضوری:   .1   
  025-36104351

2. غیر حضوری: مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی   peyman.Qom.ir  و خرید اسناد   
الکترونیکی. صورت  به 

لغایت    1401/4/28 تاریخ   از  فراخوان  اسناد  دریافت  جهت  الکترونیکی  سایت  به  مراجعه  زمان  مدت   •
میگردد. اعالم   1401/05/05

• مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز  شنبه  1401/05/08
• محل تحویل اسناد: ساختمان شهرداری مرکز. طبقه ششم. اداره کل حراست. 

• گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهادی در مورخ  1401/05/10 برگزار میگردد.
• سایر شرایط فراخوان در اسناد و مدارک درج شده است. 

• شناسه آگهی: 1350597                                                                                       
شهـــــرداری قــــــم اداره کل پست استان قم 
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مساحت موضوع فراخوان
عرصه)مترمربع(

توضیحاتکاربریتراکم و سطح اشغالمبلغ اولیه عوارض)ریال(قیمت عرصه)ریال(

مشارکت در 
احداث مجوعه 

  SW25 تجاری
واقع در بلوار 
پیامبر اعظم 

)صلی ا...علیه و 
آله وسلم(

3672991/575/000/000510/169/691/841

سطح اشغال 
پارکینگ ها 65% و 

تجاریها%55
)550درصد تراکم(

10 طبقه تجاری 
اداری

به  مسیر حرم 
، نبش  جمکران 
بلوار  با  تقاطع 

از  فردوسی )قبل 
تقاطع(



◄     مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه 
داد: در صورت فعال شدن دریاچه نمک به عنوان یک کانون گرد و غبار 25 
تاثیر قرار می گیرند  پایتخت تحت  به ویژه  و  از جمعیت مرکز کشور  درصد 
سیاسی،  های  آسیب  مردم،  عمومی  سالمت  افتادن  خطر  به  بر  عالوه  و 

اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد.
سید محمدرضا بهشتی پور مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان قم در گفتگو با ایسنا در خصوص گرد و غبار کنونی شهر قم 
از سمت غرب وارد و مرکز  و  از کشور عراق و سوریه  بیان کرد: گرد و غبار 
کشور را تحت تاثیر قرار داد اما پس از گذشت چند روز با تغییر جهت باد و 

وزش بادهای شرقی کانون های داخلی گرد و غبار فعال شدند.
بهشتی پور با اشاره به ادامه دار بودن روند خشکسالی و قطع حق آبه 
های محیط زیستی طی چند دهه گذشته یادآور شد: در حدود سه سال 
گذشته متاسفانه بر اساس گزارش های اداره کل هوا شناسی کانون های 

گرد و غبار داخلی با کمترین وزش باد شرقی فعال می شوند.
وی با تاکید بر فعال شدن کانون های گرد و غبار در شرق استان، تصریح 
و غبار که در حال حاضر در شرایط بحرانی  کرد: کانون های مستعد گرد 
قرار گرفته دشت مسیله و اطراف دریاچه نمک و دشت سراچه است که در 

چند روز اخیر از فعالترین کانون های داخلی بودند.
و  هواشناسی  های  گزارش  اساس  بر  متأسفانه  کرد:  تأکید  پور  بهشتی 

و غبار است. بروز گرد  آستانه  در  ای دریاچه نمک  ماهواره  تصاویر 
بیان  با  اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم  روابط عمومی  مدیر 
محیط  های  آبه  حق  تخصیص  دنبال  به  باید  استانی  مسئولین  که  این 
از نفوذ پدیده  از اقدامات برای جلوگیری  زیستی باشند عنوان کرد: یکی 
گرد و غبار و همچنین تثبیت شن های روان در مناطق بیابانی و رودخانه 
ها و تاالب هایی که خشک شدن، استفاده از روش مالچ پاشی می باشد 
که این روش خود یکی از معضالت محیط زیستی است که می تواند منجر 
به از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری شود لذا باید به عنوان راهکاری 

موقت و محدود مورد استفاده قرار بگیرد.
مستعد  کانون های  کنترل  در  مناسب  راهکار های  از  یکی  پور  بهشتی 
نهال  کاشت  گفت:  و  کرد  عنوان  نهال  کاشت  و  درختکاری  را  غبار  و  گرد 
در این مناطق با توجه به بودجه های محدود اداره کل منابع طبیعی و از 

است. مواجه  محدودیت  با  آبی  منابع  کمبود  طرفی 
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یکی از مهم 
ترین راهکارها را تأمین حق آبه های محیط زیستی استان دانست و ادامه 
داد: وزارت نیرو 154 میلیون متر مکعب را به عنوان حق آبه دریاچه نمک 
مصوب کرد که از این میزان، تخصیص حق آبه نزدیک به صفر بود و میزان 
مختصری از سد الغدیر و سد 15 خرداد در سال پربارش روان سازی کردند.
ملی  سطح  در  باید  نمک  دریاچه  بحران  که  این  بیان  با  پور  بهشتی 

پیگیری شود، اضافه کرد: بحران دریاچه نمک در بازدید معاون تاالب های 
سفر  در  مهم  های  پروژه  از  یکی  عنوان  به  و  کشور  زیست  محیط  سازمان 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  جمهور  ریاست 
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: 
 25 غبار  و  گرد  کانون  یک  عنوان  به  نمک  دریاچه  شدن  فعال  صورت  در 
تاثیر قرار می گیرند  پایتخت تحت  به ویژه  و  از جمعیت مرکز کشور  درصد 
سیاسی،  های  آسیب  مردم،  عمومی  سالمت  افتادن  خطر  به  بر  عالوه  و 

دارد. دنبال  به  را  زیادی  اقتصادی  و  اجتماعی 
بهشتی پور در ادامه بیان کرد: در خصوص مسئله دریاچه ارومیه پروژه 
هایی تعریف شد که به صورت موقت اتفاقات خوبی را رقم زد این در حالی 
جلوتر  ارومیه  دریاچه  از  بحرانی  وضعیت  لحاظ  به  نمک  دریاچه  که  است 

است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با اشاره به  مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
کرد:  تصریح  داشتیم،  پاک  روز   7 امروز  تا  جاری  سال  ابتدای  از  که  این 

است. داشته  قرار  ناسالم  شرایط  در  امروز  تا  تیرماه  روزهای  تمام  تقریبا 
بهشتی پور با بیان این که ادامه دار شدن روند کنونی شرایط نامطلوبی 
را ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: مسئولین استانی در حال پیگیری برای 
کنترل شرایط کنونی هستند اما خشکسالی مشکالت را بیشتر کرده است.
بهشتی پور در پایان ابراز کرد: اداره کل حفاظت از محیط زیست استان 
و استانداری نامه نگاری ها زیادی را در جهت آگاهی مسئولین ملی انجام 
اتفاقات  امیدواریم  و  است  انجام  حال  در  شدت  به  ها  پیگیری  لذا  دادند 

خوبی رقم بخورد.
در سطح استان قم 30 هزار هکتار کانون مستعد و فعال وجود دارد که 
12 هزار تن گرد و غبار به صورت ساالنه تولید و در سطح استان و شهرهای 

پیرامون توزیع می کنند.
شده  ثبت  قم  در  پاک  روز  هفت  فقط  امسال  ابتدای  از  است؛  گفتنی 

► است.  

بخش  برگزیدگان  از  تجلیل  آئین       ◄
برگزار  قم  استانداری  در  استان  کشاورزی 

. شد
آئین  این   در  نکویی  خیام  مجتبی  سید 
داشت:  اظهار  غدیر،  عید  تبریک  ضمن 
نشست ها،  این گونه  برگزاری  امیدواریم 
نتیجه  در  و  کشاورزی  بخش  توسعه  و  رونق 
داشته  پی  در  را  مردم  سفره  گسترده شدن 

باشد.
وی با بیان اینکه این مراسم ها هرساله در 
سطوح استانی و ملی برگزار می شود، عنوان 
کرد: تا زمانی که به اهمیت حوزه ای که در 
نمی توانیم  نبریم  پی  می کنیم  فعالیت  آن 

این تجلیل ها را به خوبی درک کنیم.
اشاره  با  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
خوبی  به  روسیه  و  اوکراین  جنگ  اینکه  به 
نشان  دنیا  به  را  کشاورزی  و  غذا  اهمیت 
الی   10 حدود  سالیانه  کرد:  مطرح  داد، 
داریم  غذایی  مواد  واردات  دالر  میلیارد   15
که بخشی از آن به روغن و بخشی از آن به 

دارد. اختصاص  طیور  و  دام  خوراک 
از  درصد   95 حدود  اینکه  بیان  با  وی 
تامین  واردات  از طریق  روغن  به  نیاز کشور 
این  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
که  می شود  انجام  شرایطی  در  واردات 
نیاز  درصد   100 تولید  برای  کامل  آمادگی 

داریم. را  کشور 
به  رسیدن  لزوم  به  اشاره  با  نکویی  خیام 

امنیت پایدار در حوزه غذایی، تصریح کرد: 
هدف  این  به  رسیدن  برای  و  راستا  این  در 

کنیم. استفاده  روز  علوم  و  فناوری  از  باید 
دانش بنیان  ما  اگر کشاورزان  افزود:  وی 
باشند با تمام مشکالتی که وجود دارد این 
در  که  داشت  خواهد  وجود  نیز  تضمین 
سال های آینده هیچ مشکلی در حوزه تولید 

نداریم. غذایی  و  کشاورزی  محصوالت 
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
کمی،  افزایش  اینکه  بیان  با  کشاورزی 
در  افزوده  ارزش  حفظ  و  کیفی  ارتقای 
شدن  دانش بنیان  هدف  سه  کشور  داخل 
کشاورزان است، یادآور شد: بیش از 8 هزار 
و 300 گونه گیاهی در ایران داریم که بیش 
از 2 هزار گونه آن گیاهان دارویی است و اگر 
بتوانیم از ظرفیت های موجود در این بخش 
استفاده کنیم به درآمد فروش نفت احتیاج 

داشت. نخواهیم 
ما  اولویت  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نشود،  کوچک  مردم  سفره  که  است  این 
ما  این راستا نخستین وظیفه  ابراز کرد: در 
این است که هزینه تولید برای کشاورزان را 
کاهش دهیم و اگر کشاورزان ما دانش بنیان 
خواهد  اتفاق  نیز  هزینه  کاهش  این  شوند 

افتاد.
خیام نکویی با بیان اینکه از کشاورزان به 
شکل ویژه حمایت خواهیم کرد، بیان کرد: 
فعالیت  کشاورزی  تولیدات  در  که  کسانی 

انجام  را  بزرگ  بسیار  عبادت  یک  می کنند، 
داد. خواهند 

35 طرح کشاورزی در قم افتتاح شد
نیز  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
از  کشاورزی  بخش  کرد:  بیان  آیین  دراین 
که  است  اقتصادی  مولد  حوزه های  جمله 
فرصت های اشتغال زیادی فراهم می کند و 
نقش اصلی را در تامین امنیت غذایی دارد.

محمد رضا حاجی رضا افزود: کشاورزی 
قم نیز نقش موثر و مفیدی در عرصه تامین 
و  دارد  خودکفایی  و  کشور  غذایی  امنیت 
تشکل های  و  بهره برداران  تولیدکنندگان، 
فعالیت  استان  کشاورزی  حوزه  در  قوی 

. می کنند
تولید  متوسط  میزان  داد:  ادامه  وی 
ساالنه  استان  این  در  کشاورزی  محصوالت 
به  توجه  با  که  است  ُتن  هزار   800 از  بیش 
رقم  استان  این  جغرافیایی  خاص  شرایط 

است. توجهی  قابل 
قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
دنبال  به  منسجم  برنامه ریزی  با  ما  گفت: 
کشاورزی  بخش  در  بهره برداری  افزایش 
فعال 14 هزار  با مشارکت  و  استان هستیم 
کیفی  و  کمی  سطح  بخش  این  بهره بردار 
خواهیم  افزایش  را  کشاورزی   محصوالت 

داد.
به  خود  برنامه های  ادامه  در  افزود:  وی 
برای  علمی  مراکز  با  ارتباط  تقویت  دنبال 

استان  در  دانش بنیان  کشاورزی  تحقق 
بوده و همچنین اجرای دقیق و کامل طرح 
تغییر الگوی کشت را با توجه به ظرفیت های 

داریم. کار  دستور  در  اقلیمی 
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اشاره به انتخاب 2نفر از بهره برداران بخش 
کشاورزی قم به عنوان نمونه کشوری گفت: 
 24 از  تجلیل  آیین  امروز  رابطه  همین  در 
را  استان  کشاورزی  بخش  برتر  بهره بردار 
و شاهد هستیم که کشاورزان  برگزار کردیم 
ما با عملکرد خوب خود در عرصه های ملی 

می کنند. آفرینی  افتخار  استانی  و 

آیین تجلیل  برگزاری  حاجی رضا گفت: 
از کشاورزن نمونه قم عامل موثری برای ارتقا 
استان  کشاورزی  بخش  حرفه ای  جایگاه 
بهره برداران  بی وقفه  زحمات  از  تشکر  و 
پرتالش آن است و سازمان جهاد کشاورزی 
قم برگزاری مطلوب این آیین را وظیفه خود 

می داند.
طرح   35 افتتاح  بر  عالوه  آیین  این  در 
در  برتر  و  نمونه  بهره بردار   24 از  کشاورزی 
قم  استان  کشاورزی  مختلف  بخش های 
تجلیل  استانی  و  ملی  مسئوالن  حضور  با 

► آمد.      به عمل 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

استاندار قم:
۳0هزار هکتار کانون گرد 
و غبار در قم به قید فوریت 

مدیریت شود

استاندار قم گفت: مسئوالن استانی باید با هماهنگی با دستگاه های 
ملی به قید فوریت نسبت به مدیریت 30هزار هکتار کانون گرد و غبار 

اقدام کنند.
سالن  در  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
کانون  30 هزار هکتار  بودن  فعال  به  اشاره  با  قم،  استانداری  کرامت 
فعال گرد و غبار در قم، افزود: مدیریت و کنترل پدیده گرد و غبار یک 

مساله اساسی و اولویت دار است.
در  زیست  محیط  به  مربوط  مباحث  اینکه  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
سفر سال گذشته رییس جمهور به قم کمتر مورد توجه قرار گرفت باید 
در اسرع وقت ادارات کل محیط زیست، منابع طبیعی و هواشناسی 
مدیریت  جهت  را  خود  کارشناسی  پیشنهادات  سفر،  متمم  قالب  در 
ریاست جمهوری مطرح کنند. نهاد  به  ارائه  و غبار جهت  معضل گرد 
اهمیت  بر  تاکید  با  خود  سخنان  از  دیگری  دربخش  شاهچراغی 
امر در شرایط  این  واکسیناسیون دانش آموزی گفت:  پوشش  افزایش 
جهت  مردم  ترغیب  و  فرهنگ سازی  نیازمند  استان  بر  حاکم  جدید 

است. بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  واکسیناسیون  تکمیل 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور:
تاالب های قم نیازمند 

طرح های ویژه حفاظتی هستند

حفاظت  سازمان  تاالب های  و  دریایی  زیست  محیط  معاون 
تاالب های  شرایط  بهبود  برای  الزم  اقدامات  انجام  بر  محیط زیست، 

کرد. تاکید  قم 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، 
مجتبی ذوالجودی در بازدید از تاالب شکار ممنوع حوض سلطان قم 
اکولوژیک  های  ظرفیت  و  موقعیت  به  توجه  با  قم  های  تاالب  گفت: 
ویژه  های  طرح  نیازمند  ارزشمند،  بسیار  های  میکروارگانیسم  و 

هستند. حفاظتی 
وی با بیان اینکه 10 درصد از وسعت جغرافیایی استان قم از زیستگاه 
استان  های  تاالب  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  تشکیل  تاالبی  های 
کشور  های  تاالب  بومی  زیست  جامع  مدیریت  برنامه  در  توانند  می 

را دریافت کنند. اعتبارات سنواتی الزم  و  قرار گرفته  توجه  مورد 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست مسأله های حقابه های زیست 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  نیز  را  قم  استان  های  تاالب  محیطی 
مطالعات حقابه تاالب ها در استان های باالدستی انجام گرفته است 
آبریز، باید مطالعات الزم به ویژه  و در قم نیز به عنوان انتهای حوضه 

شود. انجام  نمک  دریاچه  برای 
حوض  دریاچه  مطالعاتی  طرح  انجام  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
انجام خواهد شد، تصریح  سلطان در سازمان حفاظت محیط زیست 
های  حقابه  تأمین  و  خشکسالی  شرایط  بهبود  با  امیدواریم  کرد: 
زیست محیطی، تاالب های استان قم به شرایط مطلوب خود در سال 

بازگردد. گذشته  های 
هکتار  هزار   37 وسعت  به  رنگ  سفید  ای  پهنه  سلطان  حوض  تاالب 
اتوبان   35 کیلومتر  در  و  شرقی  ضلع  در  که  است  قم  شهر  شمال  در 
قم ـ تهران قرار گرفته و از نظر ساختار زمین شناختی، شکل گیری و 

است. کشور  سطح  در  نظیر  کم  های  تاالب  از  اکوسیستم 
آبی  منابع  و  شده  تشکیل  باتالقی  حاشیه  با  نمکی  کفه  از  تاالب  این 
آب  های  سفره  و  محلی  های  رودخانه  سرریز  از  عمده  طور  به  آن 
نسبتا  ظاهری  دارای  اگرچه  نیز  سال  گرم  ایام  در  و  بوده  زیرزمینی 
خشک و نمکی است، اما الیه های نمکی آن همواره مرطوب هستند.
این تاالب که از سال 1388 به منطقه شکار ممنوع ارتقاء سطح یافته 
است، به عنوان یک تاالب شور کویری، از اکوسیستم منحصر بفردی 
برخوردار بوده و دارای بیش از 40 گونه گیاهی و 14 گونه جانوری و 
لحاظ شرایط  به  رکوردهای جهانی  دارای  میکروارگانیسم های خاص 
توریستی  از جاذبه های  به عنوان یکی  و  زیستی و تحمل نمک است 

قم بشمار می رود.

خبـر

◄    وضعیت آب و هوا و تغییرات اقلیمی 
های  َاَبربحران  از  یکی  زیست  محیط  و 

است.  جهانی  جامعه  برای  آمده  بوجود 
تمامی  در  المللی  بین  بزرگ  این چالش 
فراوانی  مشکالت  بروز  موجب  ها  قاره 
کشور  است.  شده  انسانی  جوامع  برای 
کم  و  خشک  عموما  اقلیم  از  که  نیز  ایران 
منطقه حساس  در یک  است  برخوردار  آب 
جغرافیایی قرار گرفته که خشکسالی و کم 
رود. می  شمار  به  آن  های  شاخص  از  آبی 
عنوان  به  ایران  ساله  هزاران  تمدن  اما 
و  آسیا  های  تمدن  ترین  کهن  از  یکی 
این  مردمان  است  کرده  اثبات  جهان  
اند سازگاری چشمگیری  توانسته  سرزمین 
بوجود  خویش  محیط  بر  حاکم  طبیعت  با 
آوردند و از منابع خدادادی جاری در فالت 
به  را  آن  و  کرده  صیانت  خوبی  به  ایران 

برسانند. ما  دست 
گزارش های علمی و گواهی نسل های 
گذشته نشان می دهد شرایط آب و هوایی 
به  گذشته  های  دهه  در  زیستی  محیط  و 
تلقی  و  است  بوده  امروز  از  بهتر  مراتب 
های  سال  در  که  است  این  عمومی  افکار 
بیشتر  بسیار  جوی  نزوالت  دور  چندان  نه 
زمین  در  کشاورزی  محصوالت  و  امروز  از 
بوده  برخوردار  بیشتری  فراوانی  و  برکت  از 

است.
الزامات  به  توجه  بدون  جمعیت  افزایش 
تکامل  بدون  شهرنشینی  گسترش  آن، 
فرهنگ آن، رشد روحیه فردگرایی و منفعت 
جویی، کاستی در اجرای عدالت در سطوح 
مختلف کشور همگی موجب لطمات بزرگ 
داخلی  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  به 
از  بیش  المللی   بین  ُبعد  در  است.  شده 
دو دهه است که منطقه غرب آسیا و شرق 
طوالنی  های  جنگ  درگیر  ایران  غرب  و 
است.  بوده  ای  فرامنطقه  های  قدرت 
از  خاورمیانه  به  غرب  و  آمریکا  لشگرکشی 
ما  منطقه  در  اقلیم  نابودی  عمده  عوامل 

علیه  بر  صدام  ساله  هشت  جنگ  است. 
جائرانه  حکومت  دوران  بر  عالوه  کشورمان 
طبیعت  و  اقلیم  از  زیادی  های  بخش  او 

کرد. نابود  را  ایران  و  عراق 
برخی کشورهای همسایه  توسعه طلبی 
اصلی  عواملی  از  نیز  ترکیه  مانند  ایران 
سطح  در  اقلیمی  تغییرات  المللی  بین 
ساز  تمدن  رودهای  آبریز  حوزه  کشورهای 

یا  گردوغبار  پدیده  است.  فرات  و  دجله 
ریزگردها که ورود آنها به ایران بعد از عراق 
جاری  سال  در  ثابت  تقریبا  رویه  یک  به 
تبدیل شده است سال ها است که مردمان 
جمله  از  کشور  مرکزی  و  غربی  مناطق 

دهد. می  آزار  را  قم  استان 
المللی  بین  اجالس  یک  منظور  این  به 
کشورهای  زیست  محیط  وزیران  سطح  در 
منطقه به ابتکار جمهوری اسالمی ایران در 

می  امید  که  است  برگزاری  حال  در  تهران 
باشد. این حوزه  در  برای تحرک  رود گامی 

رئیس جمهور در این اجالس مهم گفته 
نوع  در  اساسی  ابعاد  از  یکی  که  است 
سیاست  در  و  همسایگان  با  ما  ارتباطات 
همسایگی«  حق  »رعایت  ایران  خارجی 
است و باید همسایگان نسب به یکدیگر آن 
را رعایت کنند وقتی سخن از حق است در 

کنار آن تکلیف هم است بر این اساس حق 
از  یکی  زیست  محیط  رعایت  و  همسایگی 

است. همسایگی  حقوق 
های  چالش  از  برخی  به  جمهور  رئیس 
محیط زیست از جمله افزایش شدت توفان 
موضوع  یک  عنوان  به  غبار  و  گرد  های 
به  این  است:   گفته  و  کرده  یاد  فرامرزی 
عزم بین المللی و منطقه ای برای مقابله با 
این بحران نیاز دارد و سازو کار حل مسایل 

محیط زیست در گرو همگرایی و همکاری 
منطقه ای است و جمهوری اسالمی ایران 
این  از  رفت  برون  برای  همگرایی  این  از 
شرایط  ارتقا  و  بهبود  درراستای  ها  چالش 

کند.  می  استقبال  زیست  محیط 
دکتر رئیسی در این نشست پیشنهاداتی 
را مطرح کرده و گفته است آنچه برهیچ کس 
پوشیده نیست خود برگزاری این نشست و 

نشان از اراده ایران را برای موضوع محیط 
زیست در منطقه دنبال می کند.

حتما همکاری شایسته  اینکه  دوم  نکته 
همسایگان  برای دستیابی به نگاه مشترک 
به  نگاه   این  و  است  مشترک  اقدام  و 
تقسیم  سوم  و  دارد  کشورها  همه  همکاری 
کار بین کشورها که می تواند نقش هرکدام 
بیشتر  همکاری  فضای  برای  را  کشورها  از 

کند. فراهم 

مهم  گام  و  جمهور  رئیس  های  دیدگاه 
دولت در برگزاری اجالس بین المللی برای 
نوع  در  که  هوا  و  آب  وضعیت  به  رسیدگی 
نوعی  شود  می  محسوب  سابقه  کم  خود 
هوایی  و  آب  مشکالت  با  ای  ریشه  برخورد 
در  بیشتر  تحرک  امکان  فرصت  این  است. 
سطوح داخلی و محلی را برای استان های 
اقلیمی فراهم می سازد  با مشکالت  درگیر 

بهره گرفت. آن  از  باید  که 

حفاظت  مدیرکل  رابطه  این  در 
عدم  است:  گفته  قم  زیست  محیط 
در  مهم  عوامل  از  حقابه ها  تخصیص 
افزایش کانون های گرد و خاک و ریزگرد 
شدن  بحرانی تر  و  استان  این  در  نمکی 
و  است  محیطی  زیست  پدیده  این 
و  گذشته  آبی  سال  در  بارندگی  کاهش 
گذشته  سال   50 بی سابقه  خشکسالی 
را  قم  در  غبار  و  گرد  بحران  وضعیت 

کرده است.  پیچیده تر 

عملیات  اجرای  است  کرده  اعالم  وی 
در  بیابان ها  سطح  گسترش  از  جلوگیری 
مقاوم  گیاهان  کشت  از  استفاده  با  استان 
مناطق  در  کم آبی  و  محیطی  تنش های  به 
پیگیری می  در حال  بیابان شدن،  مستعد 

باشد.
وی با اشاره به این که 105 هزار هکتار 
تولید گرد  کانون  به عنوان  قم  از مساحت  
و خاک شناسایی شده است، افزوده است: 
تولید  شده  شناسایی  کانون  چهار  از  یکی 
نمک  کوه  منطقه  استان،  در  خاک  و  گرد 
و  نهال کاری  عملیات   76 سال  از  که  است 
برای  منطقه  این  در  گیاهی  پوشش  حفظ 
جلوگیری از نفوذ گرد و خاک در دستور کار 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اخیر  سال های  طی  روند  این  و  گرفته  قرار 
دستگاه  این  سوی  از  بیشتری  اهتمام  با 

► پیگیری می شود.    

گویه گزارش می دهد؛

●  لزوم تحرک همزمان ملی و محلی برای نجات اقلیم و حفظ آب و هوا   ●

● دریاچه نمک؛ در یک قدمی بحران    ●

● آئین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان قم برگزار شد    ●



جاری  سال  بودجه  کل  گفت:  قم  فرماندار       ◄
که  است  تومان  میلیارد   265 حدود  قم  شهرستان 
های  طرح  و  شهرستان  واقعی  نیازهای  با  تناسبی 

ندارد. عمرانی  پرتعداد 
در  پنجشنبه  روز  ذاکریان  عباس  ایرنا،  گزارش  به 
بیان  با  قم،  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته  جلسه 
صورت  به  کشور  توزیعی  بودجه  درصد   94 اینکه 
استانی  دستگاه های  افزود:  است،  ملی  متمرکز 
تجیهز  و  تکمیل  اعتبارات ملی جهت  به جذب  نسبت 

کنند. اقدام  استانی  دار  اولویت  طرح های 
و  پرورش  و  آموزش  کل  ادارت  شد:  یادآور  وی 

از  درصد  صدم   27 جذب  به  نسبت  جوانان  و  ورزش 
همگانی  های  ورزش  توسعه  برای  ملی  های  بودجه 

کنند. تالش 
قانون  اعتبارات  توزیع  قالب  در  کرد:  بیان  وی 
اتمام  با  اولویت  کشوری  امکانات  از  متوازن  استفاده 

است. تمام  نیمه  های  پروژه 
به  نسبت  استانی  مسووالن  باید  گفت:  ذاکریان 
های  طرح  خصوص  در  اعتبارات  جذب  و  پیگیری 
محرومیت  و  آبرسانی  های  طرح  مانند  دار  اولویت 

باشند. داشته  بیشتری  اهتمام  زدایی 
 613 مجموع  از  تومان  265میلیارد  است  گفتنی 

شهرستان  به  مختص  استان  بودجه  تومان  میلیارد 
تکمیل  استان،  روستاهای  های  حفرچاه  است.  قم 
های  حوزه  تجهیز  و  تعمیر  کرامت،  اردوگاه  تجهیز  و 
دانش  اردوگاه  تکمیل  خواهران،  و  برادران  علمیه 
امام  فنی  هنرستان  تکمیل  خرداد،   15 آموزی 
در  2 مدرسه  احداث  نور،  فرهنگی  و مجتمع  رضا)ع( 
ثامن  جنکلی  پارک  توسعه  و  پردیسان،احداث  شهرک 
االئمه)ع(، راه اندازی استخر قایقرانی شهدای هفتم 
ژیمناستیک  ورزشی  رشته  سالن  یک  احداث  و  تیر 
سال  در  قم  شهرستان  جاری  های  طرح  از  بخشی 

► است.     1401

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: آرد       ◄
تامین  گذشته  همچون  استان  نانوایی های  نیاز  مورد 
است و حتی برای تسهیل دسترسی مردم به نان، تنها 

آرد مازاد اختصاص دادیم. ُتن  در ماه گذشته 700 
سعید  قم،  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاالهای  تامین  لزوم  به  توجه  با  کرد:  بیان  محمدی 
اساسی در بهترین شرایط ممکن برای مردم، اداره کل 
دراختیار خود  از همه ظرفیت های  استفاده  با  قم  غله 
همواره تالش کرده است که سطح ذخیره سازی گندم 
در استان همیشه بیش از نیاز چندماه مردم قم باشد و 
برای  تامین گندم  برای  رابطه هیچ کمبودی  در همین 
تولید آرد و در ادامه پخت مورد نیاز مردم در نانوایی ها 

ندارد. وجود 

غله  کل  اداره  پیگیری های  به  توجه  با  افزود:  وی 
برای  الزم  کیفیت  از  استان  به  شده  وارد  گندم  قم، 
این  و  است  برخوردار  مردم  نیاز  مورد  نان های  پخت 
مساله به صورت مستمر توسط کارشناسان و از طریق 
به  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  آزمایش  و  نمونه برداری 
با  گندم  که  می دهیم  اطمینان  مردم  به  دلیل  همین 
می شود. توزیع  نانوایی ها  در  و  وارد  استان  به  کیفیت 

نانوایان  اهمیت  با  بسیار  به نقش  اشاره  با  محمدی 
در عرضه نان مطلوب به مردم گفت: این قشر پرتالش 
که  خود  نانوایی  آرد  سهمیه  از  استفاده  زمینه  در 
کار  به  را  خود  دقت  نهایت  است،  مردم  مال  اصل  در 
دست  به  الزم  کیفیت  با  و  خوبی  به  نان  تا  می گیرند 

برسد. مردم 

سایر  توزیع  و  تامین  موضوع  در  داد:  ادامه  وی 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم همچون برنج خارجی 
و شکر نیز استان قم وضعیت مناسبی دارد و به دنبال 
و صفر  ماه های محرم  برای  اختصاصی  گرفتن سهمیه 
سهمیه  میزان  شدن  نهایی  از  پس  که  هستیم  نیز 

می رسانیم. مردم  اطالع  به  را  آن  جزییات 
شهر  سطح  در  نانوایی   900 حدود  کلی  طور  به 
در  نانوایان  و  است  فعال  قم  استان  مختلف  مناطق  و 
تولید  را  مردم  عالقه  مورد  های  نان  انواع  استان  این 

. می کنند
پنج کارخانه تولید آرد در قم فعال است و میزان آرد 
مصرفی نانوایی ها در این استان در هر ماه بیش از 10 

هزار ُتن است.  ►

◄     معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق قم 
به وجود 606 هزار مشترک برق درقم، گفت:  با اشاره 
وجود  تابستان  فصل  در  که  مصرفی  الگوی  به  توجه  با 
دارد، پنج درصد مشترکان برق در این استان پرمصرف 

هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق قم، سید 
محمد ارجمندزاده افزود: شرکت برق با نصب کنتورهای 
را  آن ها  لحظه ای  امکان رصد  برق  برای مشترکان  فهام 

فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: در 2 هفته گذشته با توجه به شرایط 
هماهنگی  با  استان،  در  مصرف  میزان  و  برق  شبکه 
مراجع ذیصالح نسبت به قطع برق تعدادی از مشترکان 

شد. اقدام  پرمصرف 
وی ادامه داد: قم استان گرمسیری درجه سه است 

استان  این  در  الگوی مصرف  تا شهریورماه  از خرداد  و 
یک هزار کیلووات ساعت در ماه و در ماه های دیگر 200 

کیلووات ساعت است.
مشترکان  مصرف  اگر  کرد:  خاطرنشان  ارجمندزاده 
بیش از این میزان باشد، پرمصرف محسوب می شوند؛ 
الگوی  از  باالتر  مشترکان  سوی  از  برق  مصرف  اگر 
مصرف باشد،  در ابتدا تذکر، سپس اخطار و در نهایت 
در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، نسبت به قطع 

می شود. اقدام  آن ها  برق 
گفت:  برق،  مصرف  الگوی  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
وسایل  ورود  به واسطه  تابستان  در  ما  مشکل  عمده 
می شوند  مدار  وارد  کولرها  که  زمانی  است،  سرمایشی 
ناترازی در تولید و مصرف به وجود می آید؛ برای روزهای 
گرمی که در پیش داریم می طلبد مدیریت مصرفی که 

کنیم. رعایت  نیز  آینده  روزهای  در  کردیم  تجربه 
عدم  مانند  ساده  مسائل  همشهریان  اگر  افزود:  وی 
رعایت  را  پیک  ساعات  در  پرمصرف  وسایل  از  استفاده 
کنند، می توانیم با صرفه جویی حداقلی بدون خاموشی 

و خسارت به شبکه تابستان خوبی را سپری کنیم.
وجود  قم  استان  در  برق  مشترک   320 و  هزار   606
دارد که 484 هزار و 442 مشترک در بخش خانگی، 83 
24هزار  مصارف،  سایر  بخش  در  مشترک   501 و  هزار 
 102 و  هزار  هفت  عمومی،   بخش  در  مشترک   505 و 
مشترک در بخش صنعتی، چهار هزار و 162 مشترک در 
بخش کشاورزی و 2 هزار و 608 مشترک نیز در بخش 

هستند. معابر  روشنایی 
به  مربوط  قم  استان  در  برق  مصرف  درصد   37.9
 12.5 صنعت،  بخش  درصد   28.5 خانگی،  بخش 

درصد   9.9 عمومی،  درصد   9.6 کشاورزی،  درصد 
سایر مصارف و 1.6 درصد نیز در بخش روشنایی معابر 

► مصرف می شود.      
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برخورد پلیس قم با اصناف 
متخلف در طرح ارتقای امنیت 

اجتماعی

ارتقای  طرح  اجرای  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
با  برخورد  در  قم  پلیس  اهتمام  از  استان  در  اجتماعی  امنیت 
هرگونه  با  قاطع  برخورد  همچنین  و  متخلف  صنفی  واحدهای 

داد. خبر  هنجارشکنی 
اجرای  از  اسماعیلی  بهادر  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
و  اخالقی  امنیت  پلیس  محوریت  با  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح 
علنی  مظاهر  هرگونه  با  برخورد  جهت  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره 
فساد، بد پوششی، ایجاد آلودگی صوتی، دور دور خودروهای متخلف 

داد. خبر  استان  در  سگ گردانی  پدیده  و 
هرگونه  با  پلیس  کرد:  اضافه  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
خودروهای  صوتی  آلودگی  ایجاد  بدپوششی،  فساد،  علنی  مظاهر 
سطح  در  سگ گردانی  پدیده  و  متخلف  خودروهای  دور  دور  متخلف، 
و  جدیت  با  می شود  استان  مردم  نارضایتی  ایجاد  باعث  که  جامعه 

می کند. برخورد  قاطعیت 
احیای  جهت  احیا  ستاد  ظرفیت  از  همواره  پلیس  افزود:  اسماعیلی 
افراد عمومی جامعه  از منکر توسط  نهی  و  به معروف  امر  فریضه مهم 

می کند. استفاده  مخاطب  و  هدف  جامعه  برای 
وی بیان داشت: همچنین فرماندهی انتظامی استان قم هرگز اجازه 
تخلف به واحدهای صنفی را نمی دهد و در راستای اجرای طرح فوق 
در  واحد صنفی  باب  و چندین  تذکر  متخلف  واحدهای  از  تعدادی  به 

این خصوص پلمپ شد.
جوالن  اجازه  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مجازات  جرایم  قانون  برابر  پلیس  گفت:  نمی دهیم،  هنجارشکنان  به 
اسالمی با هر فرد که اقدام به هنجارشکنی در جامعه کند برابر قانون 

می کند. برخورد  قاطعیت  با 

اجرای طرح پاک سازی 
بوستان های قم از معتادان و 

خرده فروشان
مناطق  پاکسازی  طرح  دوره  دومین  اجرای  از  قم  دادستان  معاون 
تابستان  ابتدای  از  موادمخدر  و خرده فروشان  معتادان متجاهر  از  قم 

داد. خبر  امسال 
سیدمحمد  قم،  انقالب  و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاک سازی  طرح  دوره  دومین  اجرای  از  قم  دادستان  معاون  ملیحی 
تابستان  ابتدای  از  خرده فروشان  و  متجاهر  معتادان  از  قم  مناطق 
امسال خبر داد و اظهار کرد: در این پاک سازی که در هفته جاری در 
نفر شامل   395 تعداد  انجام شد  و نرگس  نبوت، شهریار  بوستان های 
کیلوگرم   8 حدود  و  دستگیر   متجاهر  معتاد   337 و  فروش  خرده   58

شد. کشف  موادمخدر 
که  پاک سازی  طرح  مستمر  اجرای  به  اشاره  با  قم  دادستان  معاون 
قاچاقچیان، خرده فروشان  و ساماندهی  مبارزه، جمع آوری  منظور  به 
نهاد  این  میدانی  حضور  و  نظارت  با  و  مخدر  مواد  مصرف کنندگان  و 
و  جمع آوری  طرح  این  در  که  افرادی  کرد:  تصریح  می شود،  انجام 
بازداشت شدند، صبح امروز در محل پلیس مبارزه با موادمخدر مورد 

گرفتند. قرار  قضایی  رسیدگی 
امسال  تیرماه  ابتدای  در  که  پیشین  دوره  در  این که  بیان  با  ملیحی 
خرده  نفر   71 قاچاقچی،   5 شامل  که  دستگیر  نفر   282 شد  انجام 
مواد  انواع  کیلوگرم   630 حدود  که  بودند  معتاد  نفر   206 و  فروش 
در  شده  بازداشت  متجاهر  معتادان  افزود:  است،  شده  کشف  مخدر 
زندان  روانه  خرده فروشان  و  هدایت  اعتیاد  ترک  کمپ  به  طرح  این 

. شدند
فروشندگان  به  جدی  هشدار  با  قم  انقالب  دادسرای  سرپرست 
صورت  در  خواست  شهروندان  از  مخدر،  مواد  مصرف کنندگان  و 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به دادسرای انقالب گزارش 

. هند د

خبـر

مجلس  در  قم  مردم  نماینده      ◄
بدانند  مردم  باید  گفت:  اسالمی  شورای 
اعتبار  و  انجام شده  بینی های  پیش  با  که 
هشت  رشد  تحقق  برای  یافته  اختصاص 
درصد از سال آینده شاهد کاهش تورم به 
اقتصادی  بهبود وضعیت  و  صورت مستمر 
است  موضوعی  این  و  بود  خواهیم  کشور 
مورد  را  آن  نیز  بین المللی  نهادهای  که 

دادند. قرار  توجه 
امیرآبادی  احمد  ایرنا،  گزارش   به 
از  تجلیل  آیین  در  پنجشنبه  روز  فراهانی 
بهره برداران نمونه بخش کشاورزی استان 
استانداری،  کرامت  جلسات  سالن  در  قم 
ترجیحی،  ارز  حذف  مساله  کرد:  بیان 
بود  نمایندگان  خواسته  و  مجلس  مصوبه 
و اگر در دولت قبل اجرا می شد مشکالت 
ارز  قیمت  فاصله  چون  نداشتیم  را  امروز 
بود. کمتر  خیلی  زمان  آن  در  آزاد  بازار  با 
وی افزود: در دولت قبل متاسفانه این 
آبرو گذاشت  اما این دولت  کار را نکردند، 
و این موضوع را اجرایی کرد، واقعیت این 
است که ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی 
تورم  ایجاد  و  اسکناس  چاپ  معنای  به 

بود.
دیگری  چاره  دولت  داد:  ادامه  وی 
کشور  اقتصاد  بازگرداندن  برای  و  نداشت 
انجام  را  کار  این  باید  صحیح،  مسیر  به 
را  درست  کار  سیزدهم  دولت  و  می داد 

داد. انجام 
که  زمان  آن  در  حتی  گفت:  امیرآبادی 
از  چقدر  می شد  پرداخت  ترجیحی  ارز 
عنوان  به  مردم  آیا  بود؟  مردم  نفع  به  آن 
مثال گوشت را به قیمت کیلویی 38 هزار 
قرار  اگر  که  حالی  در  می خریدند؟  تومان 
را  الزم  تاثیر  ترجیحی  ارز  پرداخت  بود 
این  در  گوشت  قیمت  باید  باشد  داشته 

می ماند. باقی  محدوده 
مصوبه  دو  مجلس  در  البته  افزود:  وی 
شود  اجرا  باید  که  خصوص  این  در  داریم 
اساسی  کاالهای  قیمت  که  این  یکی 
مردم  دست  به   1400 شهریور  قیمت  به 
پرداخت  جای  به  که  این  دیگر  و  برسد 
مردم  اختیار  در  برگ  کاال  نقدی،  یارانه 
فراهم کردن  به دنبال  قرار گیرد که دولت 
شرایط الزم و اجرای این مصوبات است تا 

کنیم. عبور  مرحله  این  از 

نظارت  با  باید  که  این  به  اشاره  با  وی 
بیشتر، اجازه افزایش بی دلیل قیمت ها را 
سختی  در  اکنون  مردم  داد:  ادامه  نداد، 
آقای  می کند،  تغییر  شرایط  اما  هستند 

جا  این  در  باید  من  گفتند  جمهور  رییس 
آبرو می گذاشتم و وقتی همه به این نتیجه 
اقتصاد  نفع  به  طرح  این  که  رسیدیم 
از  و ما  باید اجرا می شد  کشور است، پس 

نسبت  که  توجهی  دلیل  به  رییسی  آقای 
می کنیم. تشکر  دارند  مساله  این  به 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
از سخنان خود  اسالمی در بخش دیگری 

خوب  مرغدار  و  دامدار  وضع  امروز  گفت: 
کشاورزی  جهاد  محترم  وزیر  به  نیست، 
و  هستید  مجلس  فرزند  شما  گفتم  نیز 
اما  بگیرید  زرد  کارت  مجلس  از  نباید 

ملت  گویای  زبان  و  مردم  نماینده  مجلس 
بزند. را  آن ها  حرف  باید  و  است 

اساسی  فکر  باید  داشت:  بیان  وی 
نیاز  مورد  نهاده های  تامین  زمینه  در 
البته  شود،   انجام  مرغداران  و  دامداران 
شبانه  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن 
روز و حتی در روزهای تعطیل به فکر رفع 
در  بیشتری  کار  به  نیاز  اما  مشکل هستند 

است. خصوص  این 
شده  هم  بینی  پیش  داد:  ادامه  وی 
تومانی   200 و  هزار  چهار  ارز  اگر  که  بود 
برای  برداشته شود، دامداران و مرغداران 
و  مالی  تامین  مشکل  به  نهاده  خرید 
نقدینگی بر می خورند و برای آن 20 هزار 
میلیارد تومان ارز قائل شدند اما این عدد 
و  کند  رفع  را  مشکل  که  نیست  حدی  در 
برای  ظرفیت ها  همه  از  استفاده  با  باید 
شود. تالش  مشکل  این  جانبه  همه  حل 

طرح   35 افتتاح  بر  آیین عالوه  این  در 
کشاورزی از 24 بهره بردار نمونه و برتر در 
قم  استان  کشاورزی  مختلف  بخش های 
تجلیل  استانی  و  ملی  مسئوالن  حضور  با 

► به عمل آمد.    

امیرآبادی: 

●  سال آینده تورم کاهش یافته و وضعیت اقتصادی بهبود می یابد  ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای  دوم  شعبه  در  که  تهران  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   41 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  میرنیا  مهدی  و  محمد  له  گردیده  ثبت   0000486 شماره  به  تهران  صدر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام 
و  له  محکوم  حق  در  31/565/117/924ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  پرشیا  نوید  افق 
پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  1/578/255/896ریال 
ثبتی 317 فرعی از 68 اصلی مفروز و مجزا شده از 161 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 قم توقیف نموده 
ششدانگ  ملک:  مشخصات  و  حدود  کارشاسی:  نظریه  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
عرصه و اعیان )وضعیت خاص طلق( به شماره 317 فرعی از 68 اصلی مفروز و مجزا شده از 161 فرعی 
زمین  حدود  مترمربع   5250 مساحت  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   9 بخش  مذکور  اصلی  از 
به  متر   75 طول  به  دیوار  به  دیوار   شرقا  متر   25 عرض  به  خیابان  به  متر   70 طول  به  دیوار  و  درب  شماال 
شماره 318 فرعی جنوب دیوار به دیوار به طول 70 متر به شماره 315 فرعی غربا دیوار به دیوار به طول 
994592 سری ب  به شماره  اصلی  نوع  از  این سند  ندارد  ارتفاقی ملک  فرعی حقوق   316 به شماره   75
 34 دهانه  با  بزرگ:  سوله  شامل:  مترمربع   4450 کل  متراژ  به  اعیان  دارای  و  گردیده  صادر   1395 سال 
بچه  شیشه  پشم  و  توری  با  همراه  گالوانیزه  ورق  سقف  با  مترمربع   2208 متراژ  به  متر   11 ارتفاع  و  متر 
سوله: به ارتفاع 6 متر و دهانه 11 متر به مساحت 1056 با سقف ورق گالوانیزه همراه توری و پشم شیشه 
به متراژ کل  و دیگری در ضلع جنوب غربی سوله  اداری : دو ساختمان یکی در ضلع شمالی غربی سوله 
ملک  شرقی  ضلع  در  واقع  سوله  بچه  شرقی  حد  در  کارگاهی:  فضای  اداری.  بابت  مترمربع   200 حدود 
فضایی به محدوده سوله با سقف سبک اضافه گردیده و همچنین در حد جنوبی سوله نیز فضای دیگری با 
یافته است. ساختمانی  افزایش  500 مترمربع  به مجموعه سوله اضافه گردید که جمعا حدود  سقف سبک 
طبقه  سه  در  سوله  با  انقطاع  درز  رعایت  با  سوله  شمالی  محدود  و  ملک  شمالی  محدود  بین  ما  پشتیبانی: 

پلی استایرن )سقف اخر سازه سبک شیروانی خرپای  ارمه و سقف  بتن  با سازه  486مترمربع  به متراژ کل 
یک طرفه( جهت سالن غذاخوری دفتر مدیریت ، فضای اداری الزم جهت کارخانه احداث گردیده که فقط 
از نوع بتن  سازه ان اجرا گردید و فاقد هر گونه سفت کاری و نازک کاری می باشد. کف محوطه سالن ها 
بینی شده در  انبساط پیش  و دارای  با مقاومت کافی  نوع مالت ماسه سیمان  از  – کف محوطه سازی  ارمه 
طول و عرض و احداث جنوب در مجاورت دیوار و اجرای اجر دو طرف نمای ضلع شرقی ، غربی و جنوبی 
، در  ویژه سلفچگان  اقتصادی  با جزئینات خاص منطقه   نرده مطابق  و  نما  اجر دو طرف  ترکیبی  اجرای  و 
ضلع شمالی غربی قطعه 72 پست گاز تعبیه شده که در حال حاضر تاسیسات تا محل های مورد استفاده 
عملیات   ، کارخانه  االت  ماشین  مشخصات  و  کاربری  نوع  به  توجه  با  است  شده  اجرا  کارخانه  داخل  در 
 ، گیری  قالب  و  گری  ریخته  بخش  فنداسیون  احداث   ، مس  ذوب  کوره  فنداسیون  احداث  جهت  ای  ویژه 
اجرای دودکش با اجز نسوز به طول 50 متر ، احداث کانال تاسیسات جهت خنک نمودن به طول 50 متر 
با  15 تن احداث منبع اتشنشانی زمینی  ، سنگ چینی زیر پی ها ، اجرای دو جرثقیل هر یک به ظرفیت 
حجم 240 مترمکعب از نوع مصالح بتن ارمه ، اجرای عملیات ساختمان جهت نصب باسکول 60 تنی در 
جهت  فضایی  باده  کمپرس  و  هوا  کاشی  لوله  و  خانه  پمپ  تاسیسات  احداث   ، مترمربع   50 حدود  فضای 
پست برق 2 مگاوات به مساحت حدود 64 مترمربع و فضایی جهت اتاق برق و ژنراتور در حال احداث می 
کارخانه  ورودی  تا  اب  لوله کشی  و  اجرا شده  مترمکعب   1000 به ظرفیت  گاز  انشعابات الزم جهت  باشد. 
شماره  قطعه  ضمن  در  است.  گرفته  انجام  نیز  انشعابات  سایر  دریافت  جهت  الزم  مقدمات  و  گردیده  اجرا 
72 مجوز تاسیس )ویژه صنایع( به تاریخ 1390/10/14 به شماره 4745/س/90 با کاربری صنایع فلزی 
صادر گردیده است. ارزیابی انجام شده: با توجه به بازدید و معاینه محلی ، شوارع دسترسی ، ابعاد زمین ، 
موقعیت محل ، کمیت و کیفیت بنا و سایر عوامل تاثیر گذار از نظر اینجانب به شرح ذیل ارزیابی می گردد. 

 16/000/000  5250 مترمربع  زمین   -1 )ریال(  کل  قیمت  )ریال(  واحد  قیمت  متراژ  واحد  شرح  ردیف 
 88/320/000/000  40/000/000  2207 مترمربع  بزرگ(  )سوله  اعیان   -2  84/000/000/000
 ، بتنی  )سازه  اعیان   -4  31/680/000/000  30/000/000  1056 مترمربع  سوله(  )بچه  اعیان   -3
 15/000/000  1186 مترمربع  اداری دو طرف ضلع غربی(  ، قسمت  و جنوبی  سازه سبک ضلع شرقی 
کل  جمع  4/210/000/000ریال  کشی  دیوار  و  سازی  محوطه  انشعابات   -5 17/790/000/000ریال 
دویست و بیست و شش میلیارد ریال 226/000/000/000ریال ارزش کل ملک بدون در گرفتن دیون و 
تعهداتی که ممکن است وجود داشته دویست و بیست و شش میلیارد ریال براورد و اعالم می گردد. مقرر 
 ، به آدرس  قم ، بخش سلفچگان  10 صبح  9 الی  1401/5/19 ساعت  تاریخ  الذکر در  گردید موارد فوق 
دادگاه عمومی  واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  درج می گردد. جهت 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام دادگستری دادگاه عمومی سلفچگان - وفائی

فرماندار قم:

● بودجه سال جاری شهرستان قم تناسبی با نیازهای واقعی این شهر ندارد    ●

مدیرکل غله قم:

● محدودیتی در زمینه تامین آرد مورد نیاز نانوایی های استان قم وجود ندارد    ●

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق:

● پنج درصد مشترکان برق در قم پرمصرف هستند    ●
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◄    با توجه به برنامه های کالن اقتصادی 
و  تولید  سطح  گسترش  بر  مبتنی  قم 
اشتغال، مسئوالن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و اداره کل محیط زیست قم بر لزوم 
استان  این  و کم آبر در  پاک  استقرار صنایع 
اقتصادی  پیشرفت های  تا  کردند  تاکید 
محیط  استانداردهای  به  نگاه  با  همراه 

شود. محقق  زیستی، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
محدویت  به  تاکید  با  رابطه  همین  در  قم 
تهدید  و  فرصت  و  خاک  و  انرژی  منابع 
 120 شعاع  در  قم  قرارگیری  همزمان 
کیلومتری تهران، گفت: شعاع 120 متری 
صنایع  سرریز  برای  بهانه ای  به  نباید  تهران 
این  صنعتی  شهرک های  به  تهران  آالینده 

شود. تبدیل  استان 
اکبر ابدالی با اشاره به برخی موضوعات 
ابراز  تجارت  و  معدن  صنعت،  تخصصی 
از  یکی  کمی  و  آماری  تحلیل  داشت: 
موضوع های  به  نگاه  در  موجود  ابزارهای 
و  است  معدن  و  صنعت  حوزه  تخصصی 
دادن  عمق  و  کیفی  نگاه  باید  آن  کنار  در 
رعایت  همچون  محتواها  و  مسائل  به 
جدی  نیز  زیستی  محیط  استانداردهای 

شود. گرفته 
و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
سال   10 طی  کرد:  تصریح  قم  تجارت 
توسعه  صنعتی  نظر  از  قم  استان  گذشته 
است  الزم  امروز  و  کرده است  پیدا  مطلوبی 
توجه  استان مورد  این  در  تعمیق صنعت  تا 
قرار بگیرد که از جمله مهمترین مولفه های 
استقرار صنایع پاک،  پیشرفته و کم آب بر در 

است. قم 
نظر  مورد  موارد  به سایر  اشاره  با  ابدالی 
بیان  قم،  صنعت  بخش  تعمیق  موضوع  در 
توسعه  صنایع،  شدن  بنیان  دانش  داشت: 
واحدهای موجود و افزایش خطوط تولید با 
نگاه به استانداردهای محیط زیستی تعیین 
بوم  تعمیق  نهضت  و  داخل  ساخت  و  شده 

دستور  در  رابطه  این  در  صنایع  سازی 
بود. خواهد  قم  صمت  سازمان 

و  سازی  بوم  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  ابراز  داخل  ساخت  نهضت  تعمیق 
فعالیت  شروع  برای  مونتاژی  واحدهای 
نقش  اشتغال  ظرفیت  افزایش  و  اقتصادی 
با  باید  واحدها  این  اما  دارند  قبولی  قابل 
استفاده از فناوری روز که سازگاری بیشتری 
و  بوم سازی  به دنبال  با محیط زست دارد، 
منابع  و  کنند  نهضت ساخت داخل حرکت 
تولید  سمت  به  را  اعتباری  و  مالی  محدود 

ندهند. سوق  مونتاژی  محصوالت 
صنعت در قم با ایجاد واحدهای پاک 

می یابد گسترش 
سازمان  برنامه  و  طرح  اداره  رییس 
این  پیرامون  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  
فعالیت های صنعتی  توسعه  موضوع گفت: 
استان  سرزمین  آمایش  سند  مطابق  قم  در 
و همچنین اسناد ملی باال دستی با اولویت 

می شود. پیگری  پاک  واحدهای  ایجاد 
رابطه  همین  در  کرد:  بیان  ناطق  جواد 
و  کم آب بر  پاک،  صنایع  استقرار  دنبال  به 
شهرک های  در  برتر  و  پیشرفه  فناوری  با 
صنعتی قم هستیم تا عالوه بر دستاوردهای 
تولید  سطح  افزایش  همچون  اقتصادی 
استان،  برای  اشتغالزایی  و  محصوالت 
این  در  نیز  زیستی  محیط  مالحظه های 

شود. رعایت  خصوص 
اقتصادی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
راهبرد  افزود:  صنعت،  درحوزه   استان 
عمق  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
بخشیدن به فعالیت های صنعتی در استان 
است و در این ارتباط افزایش سطح کیفیت 
زیست  شرایط  به  نگاه  با  محصوالت  تولید 

دارد. قرار  اولویت  در  قم  خاص  محیطی 
وی با بیان این که سازمان صنعت،  معدن 
است،  زیست  محیط  کنار  در  قم  تجارت  و 
انجام  برای  بهره برداری  پروانه  داد:  ادامه 
با اجازه محیط  فعالیت های صنعتی در قم 

زیست استان صادر خواهد شد و حتی برای 
صدور جواز صنعتی نیز با نظر محیط زیست 

می شود. اقدام 
ناطق گفت: حساسیت باالیی نسبت به 
استقرار صنایع پاک در شهرک های صنعتی 
و در جذب سرمایه گذاران  داریم  قم  استان 
تولید  حوزه  در  فعالیت  به  عالقه مند 

این   ، آنان  از  حمایت  و  صنعتی  محصوالت 
دادیم. قرار  عمل  مالک  را  نکته 

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های 
صنعتی  فعالیت های  توسعه  برای  دقیق 
برای  افزود:  قم،  استان  در  دانش بنیان 
و  صنعتگران  از  معنوی  و  مادی  حمایت 
همه  از  قم  در  پیشرفته  صنایع  استقرار 
کرد. خواهیم  استفاده  استان  ظرفیت های 

فعالیت  از  کم توجهی  صورت  در 

واحدهای صنعتی آالینده جلوگیری به عمل 
ید می آ

محیط  حفاظت  مدیرکل  همچنین 
زیست قم بیان کرد: در صورت کم توجهی 
و  تذکرها  به  صنعتی  آالینده  واحدهای 
فعالیت  ادامه  از  اداره کل،  این  توصیه های 
آمد. خواهد  به عمل  ممانعت  واحدها  آن 

خاطرنشان  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
در  باید  اقتصادی  و  صنعتی  فعاالن  کرد: 
جامعه،  عمومی  سالمت  و  امنیت  برابر 
خودشان  و  بوده  پذیر  مسوولیت  و  متعهد 
محیطی  زیست  آلودگی های  رفع  به  نسبت 

کنند. اقدام 
حفاظت  کل  اداره  اینکه  بیان  با  وی 
برخورد  امکان  قم  استان  زیست  محیط 
آالینده  واحدهای  با  چکشی  و  سخت 

صنعتی را دارد، اما بنا را بر تعامل و همکاری 
برای رفع آلودگی ها قرار داده است، اظهار 
توجهی  در صورت کم  تردید  بدون  داشت: 
توصیه های  و  تذکرها  به  آالینده  واحدهای 
واحد  آن  فعالیت  ادامه  از  کل،  اداره  این 

آمد. خواهد  به عمل  ممانعت 
موسوی با بیان اینکه ادامه روند کنونی 

برخی از واحدهای آالینده صنعتی امکان 
به  باید هرچه سریعتر نسبت  و  نبوده  پذیر 
رفع آالیندگی اقدام کنند، گفت: در حال 
رابطه  در  استان  مسؤوالن  تمامی  حاضر 
محیطی  زیست  وضعیت  بهبود  لزوم  با 
اتفاق  استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
بهانه  به  نمی تواند  کسی  و  داشته  نظر 
اشتغال، از رعایت ضوابط زیست محیطی 

► کند.   خالی  شانه 

● تاکید بر استقرار صنایع پاک برای حفظ محیط زیست استان قم   ●
قیمت محصوالت پروتئینی در 

قم چقدر باال رفته است؟

این  به  اشاره  با  پروتئینی  تولیدات  کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئیس 
کرد:  تصریح  بوده،  ثابت  تقریبا  گذشته  ماه  به  نسبت  ها  قیمت  که 
تا  و  بوده  طبیعی  قربان  عید  به  توجه  با  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش 

گشت. خواهد  باز  عادی  روال  به  ها  قیمت  هفته  آخر 
تولیدات  کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئیس  میرزایی  رئیس  حسن 
قرمز  گوشت  قیمت  تفاوت  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  پروتئینی 
بره، میش بیان کرد: هر شقه گوشت بره با دنبه 160 هزار تومان و هر 
و هر شقه گوشت میش  تومان  170 هزار  بره بدون دنبه  شقه گوشت 

است. تومان  هزار   120 تا   110
 200 تا   190 بره  ران  کیلو  هر  تفکیک  به  داد:  ادامه  میرزایی  رئیس 
کیلو  تومان، هر  190 هزار  تا  بره180  کیلو سردست  تومان، هر  هزار 
 200 گوساله  گوشت  کیلو  هر  و  تومان  هزار   170 استخوان  با  راسته 

به   تومان  هزار   210 تا 
 رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با بیان این که مرغ 
به  اتحادیه  اختیار  در  تومان    500 هزار   52 قیمت  به  کشتارگاه  در 
عنوان توزیع کننده در بین فروشگاه های سطح  قرار می گیرد، ادامه 
داد: مرغ در خرده فروشی ها مرغ به قیمت 55 تا 56 هزار تومان به 

دست مشتری می رسد.
با توجه  بازار اضافه کرد:  رئیس میرزایی در خصوص قیمت ماهی در 
کلی  طور  به  اما  دارد  وجود  مختلفی  های  قیمت  ماهی  انواع  به 

است. تومان  هزار   75 بازار  در  ماهی  قیمت  میانگین 
رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با بیان این که تخم 
با  و  شود  می  عرضه  تومان   500 و   35 قیمت  به  مرغداری  در  مرغ 
رسد،  می  فروشندگان  به  دست  به  تومان  هزار   37 شده  تمام  قیمت 
اظهار کرد: هر شانه تخم مرغ در فروشگاه های سطح شهر به قیمت 

فروش می رسد. به  تومان  هزار   39
محصوالت  کننده  توزیع  که  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  میرزایی  رئیس 
اضافه  نیست،  ما  در حیطه وظایف  قیمت گذاری  و  پروتئینی هستیم 
پیدا  کاهش  حدودی  تا  مردم  خرید  قدرت  گذشته  به  نسبت  کرد: 

بودیم. مردم  توسط  خرید  افزایش  شاهد  قربان  عید  در  اما  کرده 
این  به  اشاره  با  پروتئینی  تولیدات  کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئیس 
کرد:  تصریح  بوده،  ثابت  تقریبا  گذشته  ماه  به  نسبت  ها  قیمت  که 
تا  و  بوده  طبیعی  قربان  عید  به  توجه  با  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش 

گشت. خواهد  باز  عادی  روال  به  ها  قیمت  هفته  آخر 
قیمت  اما  ها  نهاده  باالی  قیمت  وجود  با  کرد:  عنوان  میرزایی  رئیس 
دامداران  متوجه  فقط  ضرر  این  و  نکرده  پیدا  افزایش  قرمز  گوشت 

است.

لزوم ورود به آشفته بازار فروش بلیت های مسافری
آمادگی سازمان پایانه های 

مسافربری شهرداری قم 
برای همکاری در ساماندهی 

فروش بلیت

در  همکاری  برای  قم  شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان 
کرد. آمادگی  اعالم  بلیت  فروش  ساماندهی 

پایانه های  سازمان  به ویژه  و  قم  شهرداری  شهرنیوز،  گزارش  به 
خصوص  در  مردمی  اعتراضات  و  گالیه ها  افزایش  توجه  با  مسافربری 
اتوبوس های  مصوب  قیمت  از  باالتر  برابر  چندین  بلیت  فروش 
بین شهری، آمادگی خود را برای همکاری در ساماندهی فروش بلیت 

کرد. اعالم 
مسافربری  شرکت های  عملکرد  بر  نظارت  لزوم  و  راستا  همین  در 
برای  قم  شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان  بلیت،  درفروش 
کشورهای  گردشگران  به  خدمات  ارائه  و  سودجویی  از  ممانعت 
خدمات  کاهش  همچنین  و  مصوب  قیمت  برابر  چندین  به  خارجی 

است. کرده  همکاری  اعالم  شهروندان  برای 
امکانی  و  مسئولیت  شهرداری  پایانه های  سازمان  است  ذکر  به  الزم 
خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  عملکرد  بر  نظارت  خصوص  در 
فضاهای  نگهداری  و  ایجاد  وظیفه   صرفًا  و  نداشته  مسافربری 

دارد. عهده  بر  را  مسافران  حمل ونقل 
برای  ذی ربط  دستگاه های  ورود  باید  می رسد  نظر  به  همچنین 
نهادهای نظارتی جهت  و ورود  بلیت  اوضاع آشفته فروش  ساماندهی 

پذیرد. صورت  زمینه  این  در  متخلفین  با  برخورد 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پالک 2545/162 – اصلی واقع در بخش ثبت 2 قم در صفحه 2 دفتر 357 ذیل ثبت 64891 به نام 
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ثبت و سند مالکیت بشماره مسلسل 385029 صادر و تسلیم شده است سپس 
مورد ثبت برابر صورت مجلس شماره 19625 – 1387/08/13 به دو قسمت تفکیک شده از جمله باقی مانده 162 فرعی 
سپس از طرف بنیاد بموجب نامه شماره 20088/98/290 – 1398/11/07  و وارده 2006443 – 1401/03/16 و وکالت 
شماره 127862 – 1376/06/10 دفتر 18 قم اعالم  گردیده است که به علت جابجایی سند مالکیت مذکور مفقود گردیده 
است، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 
مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15473(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

اند  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با   4722797951 ملی  بشماره  مدرسی  خدیجه  اینکه  به  نظر 
 590 71 صفحه  ثبت یک قم که در دفتر  واقع در بخش  10679/39 اصلی  تمامی ششدانگ پالک  مالکیت  که سند 
شده  تسلیم  و  صادر   443501 شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  مصطفی  فرزند  نوری  اکبر  علی  بنام   6889 ثبت  ذیل 
ملی  بشماره  مدرسی  خدیجه  بنام  قم   11 دفتر   60/9/2 مورخ   22788 بشماره  قطعی  سند  طی  الواسطه  مع  سپس 
به استناد  لذا  انگاری مفقود گردیده  به علت سهل  ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور  از طرف   4722797951
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی  تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف مدت 10  وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

   )15472 الف  )م  اقدام خواهد شد.  برابر مقررات  المثنی  مالکیت  به صدور سند  مقرر نسبت 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   3 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  بثت  2/98ج/836  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه 
محمود  مرادی  قاسم  و  مطلق  ادبی  حسن  علیه  زاده  عبداللهی  حسین  محمد 
در  1/924/934/678ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  ابادی 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق 
مبلغ  به   09124523640 شماره  به  همراه  خط  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
مقرر  و  است  نموده  ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف  100/000/000ریال 
 9/30 الی   9/15 ساعت   1401/5/11 تاریخ  در   الذکر  فوق  موارد  گردید 

حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت  بازدید  برسد. لذا افرادی که قصد 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده 
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 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  قسمت اجرا تسلیم 
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 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی 

1400/05/02 گهی:  آ انتشار  نمائید.تاریخ  مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

◄     شهردار قنوات قم با اشاره به جمع آوری سگ های بی سرپناه این 
منطقه، گفت: مردم قنوات نگران موضوع سگ های ولگرد نباشند.

از موج خبری گسترده فوت دو کودک 4 و 6  طی هفته های اخیر پس 
ساله در دامشهر قم بر اثر حمله سگ های ولگرد، موضوع سگ های ولگرد و 
بی سرپناه هم در میان مسئولین استانی به یک معضل و هم در میان مردم 

به یک ترس تبدیل شد.
جمع آوری  روند  از  نیز  خوبی  خبرهای  مدت  این  در  خوشبختانه  اما 

می رسد. گوش  به  قم  استان  مختلف  مناطق  از  ولگرد  سگ های 
می شدند  معدوم  گذشته  در  که  سگ ها  این  می شود  گفته  همچنین 
درحال حاضر با کمک تیم های چند نفره زنده گیری و به سایت البرز انتقال 

می کنند. پیدا 
شهروندان  نگرانی  بر  مبنی  خبرهایی  استان  کنار  و  گوشه  از  هنوز  اما 
به گوش  قم  دامشهر  رخ دادن حوادث همچون حوادث شهرک  احتمال  از 
می رسد که در این راستا محمد ابراهیم فرهادلو شهردار قنوات به گفت وگوی 

پرداخت. قم  ایسنا  با خبرنگار  اختصاصی 
شهردار قنوات در این گفت وگو با اشاره به اینکه جلسات و کارگروه های 
مختلفی در راستای حل مشکل افزایش سگ های بی سرپناه برگزار کردیم، 
اظهار کرد: پس از برگزاری این جلسات پیمانکار الزم به منظور جمع آوری 

این سگ ها جذب شد و هم اکنون درحال فعالیت هستند.
ولگرد  سگ های  جمع آوری  میزان  از  دقیقی  آمار  اینکه  بیان  با  وی 
روند  که  می دهیم  قول  شهروندان  به  ولی  کرد:  عنوان  داد،  ارائه  نمی توان 

دارد. ادامه  روزی  شبانه  صورت  به  سگ ها  این  جمع آوری 
محمد ابراهیم فرهاد لو با اشاره به زنده گیری این سگ های بی سر پناه، 
مطرح کرد: طبق گفته کارشناسان محیط زیست اگر جمعیت این سگ های 
بی سرپناه از تعداد مشخصی کم تر شود نیز با مشکالتی ازجمله حمله روباه 

و شغال به شهرها مواجه خواهیم شد.
علیرقم  چراکه  نباشند  نگران  نیز  زیست  محیط  حامیان  داد:  ادامه  وی 
هزینه های باال این سگ ها زنده گیری شده و به سایت البرز منتقل خواهند 

شد.
شهردار قنوات با بیان اینکه هزینه انتقال هر قالده سگ حدود 250 هزار 
تومن است، خاطرنشان کرد: هر روز یک ماشین و تعدادی کارگر از قنوات 

سگ هایی که گرفته شده اند را به سمت سایت البز می برند.

ماده در  ولد سگ، تصریح کرد: سگ  و  زاد  باالی  تعداد  به  اشاره  با  وی 
طول سال دو مرتبه زاد و ولد دارد و در هر مرتبه چیزی حدود 9 الی 11 توله 

به دنیا می آورد.
فرهادلو اضافه کرد: یکی از دالیل افزایش جمعیت این سگ ها، رهاسازی 
توله های سگ های نگهبان توسط دامداری ها است که با رایزنی های انجام 
شده تصمیم بر این شد که عالوه بر لزوم شناسنامه دار شدن این سگ ها، 
دامداران نیز توله هایی که به آن ها نیاز ندارند را تحویل داده تا ما آن ها را به 

سایت البرز منتقل کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه اقدام جمع آوری سگ های بی سرپناه همزمان 
در روستاهای اطراف نیز آغاز شده است، تاکید کرد: این حرکت را تا جایی 
به محیط زیست آسیب  از طرف دیگر  و  نرسد  به مردم آسیب  از طرفی  که 

نرسد، ادامه خواهیم داد.
گفتنی است؛ قنوات شهری است که در بخش مرکزی از توابع شهرستان 
اساس سرشماری  بر  این شهر  واقع شده  است. جمعیت  قم  استان  در  قم 
رسمی سال 1395، برابر با 9٬667 نفر )2٬460 خانوار( بوده که بعد از شهر 
آن 752 هکتار  و همچنین مساحت  بوده   استان  پرجمعیت ترین شهر  قم 
است. فاصله قنوات با شهر قم نیز 10 کیلومتر است و شغل اصلی ساکنین 

آن دامداری و کشاورزی است.
تبدیل شده  کشور  در  به یک معضل  ولگرد  موضوع سگ های  متاسفانه 
است و طبق اطالعات به دست آمده سگ های ولگرد یکی از پرهزینه ترین 
تولید  هاری  واکسن  نوع  هیچ  ما  کشور  در  چراکه  هستند  ایران  حیوانات 

تامین خواهد شد. واردات  از طریق  نیاز کشور  تمام  و  نخواهد شد 
در سال 1400 تعداد بیش از 260 مورد حیوان گزیدگی را شاهد بوده ایم 
که هر فرد باید 3 نوبت واکسن هاری را دریافت کند و طبق برآوردهای انجام 

شده هزینه هر دز واکسن هاری حدود 7 یورو است.
تزریق  و  مراجعه  عدم  علت  به  نفر   16 تعداد  گذشته  سال  در  همچنین 
واکسن هاری طی مدت 24 ساعت پس از حیوان گزیدگی فوت کردند که 

بر ذمه شهرداری ها است. نیز  افراد  این  دیه 
ازجمله دالیلی برای افزایش سگ های ولگرد از آن یاد شده، عدم مدیریت 
پسماندها است چراکه در هر نقطه که پسماندها به صورت مدیریت نشده 

رها شود، به کلونی سگ های ولگرد تبدیل خواهد شد.
حامی  افراطی  گروه های  توسط  سگ ها  این  به  غذارسانی  همچنین 
به سمت  بی سرپناه  و  ولگرد  این سگ های  تا  حیوانات موجب شده است 
تبدیل  تهدید  یک  به  شهروندان  جان  برای  ادامه  در  و  شوند  روانه  شهرها 

شوند.
راه حل شامل سرپناه دادن، کشتن  پنج  ولگرد  با سگ های  برای مقابله 
گروهی، واکسینه کردن، عقیم کردن و همکاری دولت و نهادهای غیردولتی 
برای اجرای برنامه های کنترل جمعیت سگ های ولگرد وجود دارد که اگر 
شهرهای  از  تلخی  اخبار  امروز  می شد  اجرا  درستی  به  تاکنون  راه ها  این 

نمی رسید. به گوش  مختلف کشور 
البته به گفته کارشناسان، روش معدوم کردن سگ با گلوله و سم در ایران 
و دنیا منسوخ شده و دیگر استفاده نمی شود و در کشور ما نیز فقط از دو 

روش عقیم سازی و جمع آوری استفاده می شود.     ►

مردم قنوات قم نگران سگ های ولگرد

● نوید شهردار برای جمع آوری    ●
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دست  از  استرس  از  عبدی  امیر      ◄
دادن مسابقات تا کسب مدال طالی آسیا 

. گفت
امیر عبدی فرنگی کار جوان قمی است 
که توانست آخرین افتخار خود را در قالب 
قهرمانی  جوانان  فرنگی  کشتی  مسابقات 
آسیا که در تاریخ 14 و 15 تیرماه در شهر 

منامه بحرین برگزار شد، کسب کند.
استراحت در  از  این ورزشکار قمی پس 
مراحل  در  توانست  مسابقات  نخست  دور 
قزاقستان  و  تایپه  چین  از  حریفانی  بعدی 
را با نتایجی به ترتیب 8 بر صفر و 9 بر صفر 
با اقتدار شکست داده و راهی فینال شود.
توانست  نیز  فینال  مسابقه  در  سپس 
کرده  مقلوب  را  خود  قرقیزستانی  حریف 
فرنگی  کشتی  مسابقات  طالی  مدال  به  و 
جوانان قهرمانی آسیا در وزن 72 کیلوگرم 

برسد.
متولد  که  قمی  کشتی گیر  این 
به  توانسته  تاکنون  است،   1381 سال 
در  سوم  مقام  ازجمله  گوناگونی  افتخارات 
مقام   ،1391 سال  خردساالن  مسابقات 
پدیده  عنوان  به  انتخاب  نونهاالن،  دوم 
 ،1399 سال  در  فرنگی  کشتی  برتر  لیگ 
ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  در  قهرمانی 
سال  در  ایران  جوانان  فرنگی  کشتی 

کرد. اشاره   ... و   1400
امیر عبدی پس از بازگشت از مسابقات 
در  آسیا  قهرمانی  جوانان  فرنگی  کشتی 
گفتگو با ایسنا قم اظهار داشت: پدر بنده 
عالقه  ایشان  طریق  از  و  بوده  کشتی گیر 

است. گرفته  شکل  کشتی  رشته  به  بنده 
را  حرفه ای  کشتی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  عنوان  کرده ام،  آغاز   1390 سال  از 
نخستین مسابقاتی که در آن شرکت کردم 
داخل  در  دوستانه  مسابقات  سری  یک 

را  مدالم  نخستین  ولی  است  بوده  باشگاه 
در مسابقات قهرمانی استان کسب کردم.
این ورزشکار قمی با اشاره به اینکه یک 
باشد،  داشته  زندگی سالمی  باید  ورزشکار 
بلندی که در  به دلیل اهداف  مطرح کرد: 
آینده ورزشی خودم دنبال می کنم، طوری 
برنامه ریزی کرده ام که بیش تر زندگی خود 

را به ورزش اختصاص دهم.
وی افزود: اگر بخواهم واضح تر توضیح 
به  را  خود  ظهر  از  بعد  و  صبح  تایم  دهم 
داده  اختصاص  کشتی  تمرین  و  باشگاه 
خانواده  کنار  در  بیش تر  نیز  را  شب ها  و 

این  تالشم  اما  می کنم،  استراحت  و  بوده 
است که در راستای ایجاد زندگی حرفه ای 
برای  کافی  زمان  تا  بخوابم  زود  شب ها 
استراحت داشته و فردا با آمادگی کامل به 

بپردازم. تمرین 

خارج  زندگی  سوال  به  پاسخ  در  عبدی 
همان  کرد:  خاطرنشان  خود،  ورزشی  از 
استراحت  و  تفریح  زمان  گفتم،  که  طور 
همچنین  هستم،  خانواده  با  را  خود 
و  بدنی  تربیت  رشته  سوم  ترم  دانشجوی 

هستم. نیز  ورزشی  علوم 
از  پس  هوای  و  حال  به  اشاره  با  وی 
این  از  پس  کرد:  تصریح  آسیا،  قهرمانی 
بسیاری  افراد  که  شدم  متوجه  قهرمانی 
این  و  شدند  خوشحال  من  قهرمانی  از 
بسیاری  انگیزه  تا  شد  باعث  موضوع 

. م بگیر

کرد:  اضافه  قمی  جوان  فرنگی کار  این 
هر  مانند  نیز  آسیا  قهرمانی  از  پیش  البته 
برای  را  بسیاری  اهداف  دیگری  ورزشکار 
خود برنامه ریزی کرده بودم و برای رسیدن 
پس  و  اکنون  اما  می کردم،  تالش  آن ها  به 
بسیار  روحیه  با  آسیا  جوانان  قهرمانی  از 
ادامه  خود  تالش  و  تمرین  به  باالتری 

داد. خواهم 
چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
می کند،  دور  خود  از  را  قهرمانی  غرور 
مربیان  و  خانواده  کودکی  از  شد:  یادآور 
نباید  قهرمان  که  کرده اند  زد  گوش  من  به 
باعث عقب  غرور  باشد چراکه  داشته  غرور 
همین  به  می شود،  ورزشکار  یک  افتادگی 
درگیر  هیچ گاه  کردم  تالش  امروز  تا  دلیل 
موفق  نیز  خوشبختانه  و  نشوم  آفت  این 

بوده ام.
دادن  دست  از  استرس  از  عبدی 
بیان  و  کرد  یاد  آسیا  جوانان  مسابقات 
ملی  تیم  اردوی  شروع  از  پیش  داشت: 
قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات  برای 
سرما  بیماری  دچار  متاسفانه  آسیا، 
خوردگی شدم و بدنم عفونت کرده بود، در 
این مدت استرس و فشار بسیاری را تحمل 
رسیدن  و  مسابقات  این  برای  چراکه  کردم 
و مدال طال سال ها تالش  به مقام نخست 
کرده بودم و در آرزوی رسیدن به آن بودم، 
کنم  پیدا  بهبود  توانستم  خوشبختانه  ولی 

برسم. مسابقات  این  به  و 
استرس  اگرچه  بیماری  این  افزود:  وی 
در  شد  باعث  اما  کرد  وارد  من  به  بسیاری 

و  بچشم  رو  مسابقات  این  حسرت  مقطعی 
بعد که توانستم با تیم به بحرین سفر کنم، 
با قدرت بیش تری در زمین مسابقه حاضر 

به مقام نخست برسم. و  شوم 
فرنگی  کار قمی در پایان این گفت وگو، 
در  و  زندگی  مسیر  طول  در  کرد:  ابراز 
که  حمایت هایی  کنار  در  سال ها  این  طی 
مربیان  می دیدم،  خود  خانواده  از  همیشه 
مدال  این  کسب  راستای  در  نیز  بسیاری 
کشتی  هیئت  همچنین  کردند،  کمک  مرا 
ورزشکاران  حامی  همواره  نیز  قم  استان 
تالش  از  جا  همین  از  دارم  دوست  و  بوده 

کنم. قدردانی  عزیزان  این  تمام 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  است،  گفتنی 
در  که  مسابقات  این  در  ایران  جوانان 
تیرماه امسال در شهر منامه بحرین برگزار 
طال،  مدال  هفت  کسب  با  توانست  شد، 
یک مدال نقره و دو مدال برنز مقتدرانه بر 
ایستد. به  آسیا  قهرمانی  نخست  سکوی 

 55 وزن  در  نگهداری  آرش  سید 
وزن  در  نژاد  محسن  احمدرضا  کیلوگرم، 
 63 وزن  در  محمدی  ایمان  کیلوگرم،   60
کیلوگرم، سید دانیال سهرابی در وزن 67 
کیلوگرم، امیر عبدی در وزن 72 کیلوگرم، 
کیلوگرم،   82 وزن  در  ُمهمدی  علیرضا 
به  کیلوگرم   130 وزن  در  هدایتی  فردین 
 77 وزن  در  کاووسی  مسعود  طال،  مدال 
نقره، علی عابدی درزی  به مدال  کیلوگرم 
اکبری  امیررضا  و  کیلوگرم   87 وزن  در 
این  برنز  مدال  به  کیلوگرم   97 وزن  در 

► کردند.    پیدا  دست  مسابقات 

در گفتگو با کشتی گیر جوان قمی مطرح شد؛

● استرس از دست دادن مسابقات تا قهرمانی آسیا   ●
شیمیدر از سوپرلیگ بسکتبال 

انصراف داد

انصراف داد. از حضور در سوپرلیگ بسکتبال کشور  باشگاه شیمیدر 
جواد  حضور  با  بسکتبال  برتر  لیگ  های  رقابت  هماهنگی  جلسه 
االختیار  تام  نمایندگان  و  مجمع  اعضای  و  فدراسیون  رئیس  داوری 

شد. برگزار  بسکتبال  فدراسیون  جلسات  سالن  در  باشگاه   11
صنایع  هوایی،  پدافند  رعد  آهن،  ذوب  های  باشگاه  نمایندگان 
مشهد،  صنعت  آویژه  رفسنجان،  مس  آذرشهر،  توفارقان  هرمزگان، 
جلسه  این  در  مهرام  و  کرمان  مس  اکسون،  آبادان،  نفت  آمل،  کاله 

داشتند. حضور 
حضور  جلسه  این  در  قبلی  اطالع  با  هم  گرگان  شهرداری  باشگاه 

. فت نیا
مبارکه  فوالد  سیرجان،  آوران  نظم  پیکان،  های  باشگاه  نمایندگان 

نداشتند. حضور  جلسه  این  در  شیمیدر  و  سپاهان 
رسمی  صورت  به  شیمیدر  باشگاه  بسکتبال،  فدراسیون  اعالم  طبق 
از باشگاه  انصرافش را اعالم کرده است و سازمان لیگ اعالم حضور 
استعالم  را  سپاهان  فوالدمبارکه  و  سیرجان  آوران  نظم  پیکان،  های 
حضور  از  ها  تیم  این  انصراف  رسمی  بصورت  هنوز  که  چرا  گیرد  می 

است. نشده  اعالم  برتر  لیگ  در 
سامانه  در  نام  ثبت  پایان  از  بعد  فصل  این  برتر  لیگ  های  تیم  تعداد 
ملی اعالم می شود و در صورتی که هر تیمی انصراف دهد، تیم دیگر 
جایگزین نمی شود و لیگ برتر با هر تعداد تیمی که ثبت نام کردند، 

برگزار می شود.

درخشش دختران قمی در 
مسابقات کیک بوکسینگ کشور

 2 و  طال  مدال   5 صاحب  کشور  قهرمانی  مسابقات  در  قمی  دختران 
شدند. برنز 

مسابقات کیک بوکسینگ فول کنتاکت قهرمانی کشور که به میزبانی 
 350 حدود  حضور  با  تیرماه   20 و   19 روزهای  در  و  تهران  استان 

شد. برگزار  کشور  سراسر  از  ورزشکار 
دختران کیک بوکسور استان در این مسابقات خوش درخشیدند و 5 

مدال طال و دو برنز برای استان قم به ارمغان آورند.
عبدالمالکی  معصومه  کیلوگرم،   23 منفی  وزن  در  شاقی  زهرا  نازنین 
 45 منفی  وزن  در  شیرزادی  ملیکا  گرم،  کیلو   55 منفی  وزن  در 
در  طاهری  آیدا  و  کیلوگرم   65 منفی  وزن  در  زرنگ  زینب  کیلوگرم، 

شدند. طال  آویز  گردن  صاحب  کیلوگرم   75 منفی  وزن 
در  نجفی  پرستو  و  کیلوگرم جوانان   45 منفی  وزن  در  فاطمه کاظمی 

کردند. بسنده  برنز  مدال  به  بزرگساالن  کیلوگرم   45 منفی  وزن 
گفتنی است هدایت تیم قم در این رقابت ها را پروانه سادات سیدپور 

و سمانه یوسف زاده بر عهده داشتند.

خبـر

آگهی مزایده اتومبیل
شماره  به    131EX  – سایپا   – سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   1392 مدل   16 ایران   86 د   733 انتظامی 

 1 4 0 1 0 4 0 3 0 0 1 1 0 0 0 3 6 4
شماره  )با    140104030011000364 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
فهیمه   -1( اکبرزاده  محمد  مرحوم  ورثه   متعهد:    )140100378 بایگانی 
اکبر  حسین   -4 و  شفاهی  فاطمه   -3 و  زاده  اکبر  محمد   -2 و  فر  پیوسته 
  - اکبرزاده  علی   -7 و  زاده  اکبر  سجاد   -6 و  زاده  اکبر  علی   -5 و  زاده 
سند:  تاریخ   1519 سند:  شماره  ازدواج:  سند  فر  پیوسته  فهیمه  له:  متعهد 
قم  شهر   17 ازدواج  دفترخانه  صادرکننده:  دفترخانه   ،  1381/08/02
د   733 انتظامی  شماره  به  پراید  سواری  خودروی  دستگاه  یک  قم  استان 
یاسر،  عمار  متری   75 قم  آدرس  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   16 ایران   86
مرحوم  به  متعلق  راد  حبیبی  تقی  آقای  امین  نزد   18 ک  پال سه  تعاون  بلوار 
به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  مذکور(  ورثه   ( زاده  اکبر  محمد 

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

خودروی پراید تیپ EX131 – رنگ سفید روغنی – مدل 1392 – شماره شاسی: 
NAS411100D1228053- شماره موتور: 4843471

توضیحات مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری: 
از وسیله نقلیه بازدید به عمل آمد که خودرو از قسمت های پهلو راست شامل: 
عقب  و  جلو  گلگیر  شامل:  چپ  پهلو  به  راست  عقب  و  جلو  درب  و  جلو  گلگیر 
چپ – سقف سمت راست – درب صندوق عقب – رکاب سمت چپ و سپر عقب آثار 
برخورد داشت. وضعیت الستیک ها مستعمل می باشد. وضعیت قطعات فنی از 
ارائه شده توسط  ثالث  نامه شخص  بیمه  بود.  جمله موتور و گیربکس و... سالم 

تا مورخه 1401/02/27 دارای اعتبار بوده است.    خواهان 
کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ 930/000/000 ریال 

)معادل نود و سه میلیون تومان( ارزیابی نموده است.
شنبه  سه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در   1401/05/11
انجام  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره   - قم  امالک بخش یک  و  اسناد  ثبت  اداره 

شود. می 
سه  و  نود  )معادل  ریال   930/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
میلیون تومان( مبلغ شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت 
با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره  به  ثبت  سپرده 
شناسه واریز 965108576100000002171323512006 می باشد )حتی 
بایست 10  را دارد می  رقابت در مزایده  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم  بستانکار 
درصد را پرداخت نمائید ( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
به شماره حساب شبای  ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5
مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری 
به  یا نشده باشد  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  تاریخ مزایده اعم  تا  و غیره 
عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و 
نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی 
و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است که فیش واریزی 

می بایست بنام شرکت کننده در مزایده باشد. )م الف 15477(
تاریخ انتشار آگهی: 1401/04/25

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت سوم
 به موجب دستور فروش صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه 5 اجرای احکام مدنی به شماره 5/95ج/838 ثبت گردیده خواهان روح 
اله رستمیان خواندگان حسین و امیر هر دو رستمیان مبنی بر فروش پالک ثبتی 
111 فرعی از 47 فرعی از 2 فرعی از 2305 اصلی بخش 2 قم کارشناس به شرح 

ذیل ارزیابی کرده است.
1( موضوع کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی 1111 فرعی از 47 فرعی از 2 فرعی از 

2305 اصلی بخش ثبتی دو قم
2( مشخصات ثبتی ملک: ملک پالک ثبتی 1111 فرعی از 47 فرعی از 2 فرعی 
به  بعثت، کوچه 18، پالک 70  بلوار   ، امام  به آدرس قم، میدان  از 2305 اصلی 
با  اربعه شماال: بطول بیست متر دیوار اشتراکی  با حدود  مساحت 115 مترمربع 
خانه احداثی در باقی مانده چهل و هفت فرعی شرقا: بطول پنج متر و هفتاد و پنج 
سانتیمتر درب و دیواریست به کوچه هشت متری جنوبا: بطول بیست متر دیوار 
به دیوار خانه احداثی در باقی مانده دو فرعی غربا: بطول پنج متر و هفتاد و پنج 

سانتیمتر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از باقیمانده دو فرعی.
ساختمان  باب  یک  مذکور  پالک  در  شده  احداث  اعیانی  اعیانی:  مشخصات   )3
بوده  بهداشتی  سرویس  و  حمام   ، آشپزخانه  سالن،  شامل  قدیمی  طبقه  یک 
می  سفیدکاری  اطراف  های  دیواره  و  موزاییک  آن  کف  پوشش  که  توضیح  این  با 
باشد ضمن اینکه یک اتاق با دسترسی از خیابان اصلی نیز با مسحات حدود 12 

باشد. می  ساختمان  همین  شامل  مترمربع 
- دارای انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن به تعداد هرکدام یک انشعاب می باشد.

- ملک مذکور در زمان بازدید خالی از سکنه می باشد.
4( نظریه کارشناسی:

نظر گرفتن موقعیت محل، عرض شوارع مجاور،  با در  ارزیابی پالک صدراالشاره 
نظر  در  بدو  مسکن،  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی  کاربری،  نوع 
گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به شرح جدول ذیل پیشنهاد 

میگردد:

اصلی   2305 از  فرعی   2 از  فرعی   47 از  فرعی   1111 ثبتی  ارزش کل پالک 
 )10/807/000/000( ریال  میلیون  هفت  و  هشتصد  و  میلیارد  ده  مبلغ  به 

گردد. می  تعیین  ریال 
الی   8/30 ساعت   1401/05/22 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
زندان ساحلی دادگاه های  آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب  به  8/45 صبح 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
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 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
)که  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 

کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم 
کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  شد،  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه 
مزایده  واحد  به  بیشتر  اطاالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمایید. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

پالک ثبتی 1111 فرعی از 47 فرعی از 2 ردیف
فرعی از 2305 اصلی

ارزش کل )ریال(ارزش هر مترمربع )ریال(مساحت )مترمربع(

11574/000/0008/510/000/000عرصه1

9721/000/0002/037/000/000اعیان2

260/000/000-----هزینه انشعابات و امتیازات3

10/807/000/000ده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریالجمع کل

از فصل  بازی خود  نخستین  آستانه  در  قم  فردوس  فوتسال  تیم       ◄
به  جدید  بازیکن  چند  کشور  باشگاه های  برتر  لیگ  رقابت های  جدید 

گرفت. خدمت 
فوتسال  برتر  لیگ   1401 فصل  دیدارهای  فارس،  گزارش  به 
 14 و  می شود  آغاز  رسما  جاری  هفته  پایانی  روزهای  کشور  باشگاه های 
تیم لیگ برتری باید در مدت 26 هفته در قالب دیدارهای رفت و برگشت 
فوتسال  باشگاه های  جام  در  حضور  مجوز  و  قهرمانی  مقام  کسب  برای 

کنند. رقابت  آسیا 
فردوس قم یکی از 14 تیم حاضر در لیگ 1401 فوتسال باشگاه های 
و  شد  قطعی  جدید  لیگ  در  حضورش  لحظات  آخرین  در  که  ایران  برتر 
باید  تمرینات قطعا در شرایطی خاص  به دلیل دیر شروع کردن  تیم  این 
در لیگ جدید به میدان برود، تیمی که هدایت آن به فوتسالیست اسبق 

غیاثی سپرده شده است. قم سیدوحید 

فنی  کادر  سرمربی،   عنوان  به  غیاثی  سیدوحید  انتخاب  از  پس 
علی  تیم  مدیر  اساس  این  بر  و  شد  مشخص  نیز  قم  نماینده  اجرایی  و 
مربی  کاکایی،  مهدی  بدن ساز  و   مربی  نقش بند،  فرید  مربی  مسعودی، 
دروازه بان ها محسن گودرزی، پزشک یار دکتر رضا فرجاد، مدیر تدارکات 

بود. خواهند  رضایی  حسن  تیم  تدارکات  و  وفایی  مصطفی 
حمید  و  مشهد  فرش آراء  از  فرج زاده  هاشم  این  از  پیش  که  حالی  در 
نقل  در  بودند،  پیوسته  فردوس  به  ساوه  سن ایچ  قمی  سنگربان  رشیدی 
مهدی  و  ساوه  شهرداری  از  فکور  بهنام  قم،  فردوس  جدید  انتقاالت  و 
سیدمصطفی  قلندری،  سعید  شدند،  جذب  جیرفت  شهرداری  از  وفایی 
محمد  و  کردند  تمدید  فردوس  مجتمع  با  نیز  امیراربابی  و  موسوی خواه 
در  پیوست  قم  فردوس  به  سونگون  مس  از  سال   23 زیر  بازیکن  رحمتی 
سابقه  فردوس  بزرگساالن  و  امیدها  در  این  از  پیش  رحمتی  که  حالی 

بازی دارد.     ►

◄     تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت)ع( قم در 
پایانی رقابت های باشگاهی کشور برای کسب  مرحله 
حریفان  با  اول  دسته  لیگ  مسابقات  به  صعود  مجوز 

می کند. رقابت 
معرفی رقبای جدید تیم فوتسال دلسوختگان اهل 
بیت قم در ادامه رقابت های فصل 1401 لیگ دسته 
دوم باشگاه های کشور در حالی صورت گرفت که این 
داشت  موفقی  عملکرد  بازی ها  نخست  مرحله  در  تیم 

و از گروه خود به مرحله نهایی گروهی راه پیدا کرد.
فوتسال  دوم  دسته  لیگ  نهایی  مرحله  مسابقات 
قرعه کشی  حالی  در  کشور  باشگاه های  بزرگساالن 
چهارم  گروه  در  قم  استان  شایسته  نماینده  که  شد 
و  شیراز  ارژن  بم،  آینده سازان  تیم های  با  بازی ها 
و  قم  باید در شهرهای  و  تهران هم گروه شد  مقاومت 

رقابت  باالتر  دسته  به  صعود  برای  خود  حریفان  با  بم 
. کند

فدراسیون  فوتسال  کمیته  برنامه ریزی  اساس  بر 
لیگ  نهایی  مرحله  نخست  دور  دیدارهای  فوتبال، 
به  ماه  مرداد  سوم  از  کشور  باشگاه های  دوم  دسته 
میزبانی قم برگزار می شود و تیم های مدعی این گروه 
میزبانی  به  باالتر  دسته  به  صعود  مجوز  کسب  برای 
انجام خواهند داد. را  شهر بم دیدارهای دور برگشت 
را  قم  بیت  اهل  دلسوختگان  فوتسال  تیم  هدایت 
عهده  بر  قم  ارم کیش  اسبق  بازیکن  منیعات  جعفر 
نخست  مرحله  دوم  تیم  عنوان  به  که  تیم  این  و  دارد 
در  کرده،  کسب  را  نهایی  مرحله  به  صعود  مجوز 
ارژن  مصاف  به  باید  پایانی  مرحله  دیدار  نخستین 

► برود.     شیراز 

خریدهای جدید در فردوس قم 

● کادر فنی تکمیل شد    ●

● دلسوختگان قم آماده صعود به لیگ دسته اول    ●
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 »زیارت غدیریه و فضائل امام علی 
)علیه السالم(«          

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ُة  ِئمَّ

َ
اْل َما  ِإنَّ  ...« َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َة ِإالَّ َمْن  ِه َعَلی َخْلِقِه َو ُعَرَفاُؤُه َعَلی ِعَباِدِه َو اَل َیْدُخُل اْلَجنَّ اُم اللَّ ُقوَّ
ْنَکُروه ... «.1

َ
ْنَکَرُهْم َو أ

َ
اَر ِإالَّ َمْن أ َعَرَفُهْم َو َعَرُفوُه َو اَل َیْدُخُل النَّ

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
بندگان  بر  خداوند،  راهنمایان  و  رهبران  امامان،   ...« فرمودند: 
او هستند و کسی داخل بهشت نخواهد شد، مگر این که آنان را 
نخواهد  دوزخ  داخل  کسی  و  بشناسند  را  او  نیز  آنان  و  بشناسد 
نمایند  انکار  را  او  نیز  آنان  و  کند  انکار  را  آنان  این که  مگر  شد، 

»....
آن  اساسی  نقش  و  دین  در  امامت  مسئله  اهمیت  به  توجه  با 
با   ،67 آیه  مائده  سوره  در  متعال  خداوند  بشریت،  هدایت  در 
آله( در روز غدیر  و  الله علیه  اکرم )صلی  به رسول  فرمان صریح 
خم فرمود: »ای پیامبر! آن چه از سوی پروردگارت )درباره والیت 
تو  بر  السالم((  امیرالمؤمنین )علیه  أبی طالب  و رهبری علی بن 
نازل شده، ابالغ کن و اگر انجام ندهی، پیام خدا را نرسانده ای 
و خدا تو را از )آسیب و گزند( مردم نگه می دارد، قطعًا خدا گروه 
حضرات  از  یک  هر  اساس،  این  بر  نمی کند«.  هدایت  را  کافران 
و  زمان  به مقتضای  اجمعین(،  علیهم  الله  )صلوات  معصومین 
فهم مخاطبان خویش گوشه ای از عظمت امامان معصوم )علیهم 

نموده اند. را مطرح  آنان  ویژگی های  و  السالم( 
در زمان حضرت امام هادی )علیه السالم( نیز مباحث امامت 
السالم(  )علیهم  بیت  اهل  مکتب  پیروان  معرفت  افزایش  با 
جایگاه  تبیین  در  اساسی  نقش  نیز  آن حضرت  و  بوده  همراه 
رفیع امامت داشته اند؛ به همین منظور، معارف ناب امامت را در 
قالب زیارت نامه های متعدد به شیعیان آموزش داده  اند. از جمله 
السالم(  )علیه  هادی  امام  ارزشمند  یادگار  دو  به  می توان  آن ها 
مطرح  کمال  حد  در  و  به زیبایی  را  امامت  ممتاز  ویژگی های  که 
کبیره«،  جامعه  »زیارت  و  غدیریه«  »زیارت  یعنی  نموده اند؛ 

نمود. اشاره 
ما در این مقال مختصر به مناسبت ایام مبارک غدیر، اشاره ای 
که  هنگامی  می کنیم.  غدیریه  شریفه  زیارت  به  کوتاه  بسیار 
حضرت امام هادی )علیه السالم( در سن بیست و یک سالگی از 
مدینه به سامراء فرا خوانده شدند، در مسیر عبور، به نجف اشرف 
رسیدند که اتفاقًا مصادف با روز 18 ذی  حجه و عید سعید غدیر 
السالم(  )علیه  علی  امیرالمومنین  به زیارت  آن حضرت  پس  بود. 
را  و جدشان  فرموده  انشا  بسیار عالی  با مضامین  زیارتی  و  رفته 

زیارت نمودند که متن آن به »زیارت غدیریه« مشهور شد.
به معرفی  زیارت،  این  در  السالم(  )علیه  هادی  امام  حضرت 
پرداخته اند؛  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  زیبای  و  کامل، جامع 
همان گونه که در »زیارت جامعه کبیره« به معرفی امامان معصوم 
غدیریه  زیارت  پرداخته اند.  اجمعین(  علیهم  الله  )صلوات 
شخصیت  شناخت  جهت  در  که  است  منابعی  مهم ترین  از  یکی 
این  در  است.  رسیده  ما  به دست  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
تا  برکت  با  زندگانی  تاریخ  از  مختصری  ممتاز،  و  برجسته  زیارت 
 200 قالب  در  السالم(  )علیه  امیرالمومنین  سعادت  با  شهادت 

است. شده  بیان  آن حضرت  فضائل  از  فضیلت 
برخی از معارف مطرح شده در این زیارت عبارت است از:

این  در  السالم(  )علیه  هادی  امام  قرآنی:  فضیلت های   .1
ناطق،  قرآِن  فضائل  محوریت  با  قرآن  آیه   60 به  شریفه  زیارت 
این  از  برخی  است.  بی نظیر  خود  نوع  در  که  نموده اند  استناد 
تبلیغ،  آیه  آیه صادقین،  المبیت،  لیلة  آیۀ  از:  آیات عبارت است 

.  ... و  اطعام  آیه  اکمال،  آیه  تطهیر،  آیه  والیت،  آیه 
از  فضایلی  به بیان  زیارت  این  روایی:  فضیلت های   .2
خاصه  منابع  در  روایی  پشتوانه  که  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
امیرالمؤمنین،  مانند:  فضائلی؛  است.  پرداخته  دارد،  عامه  و 
العالمین، امین الله  الّنبیین، ولی رّب  سید الوصیین، وارث علم 
عباده،  علی  البالغه  الحّجه  خلقه،  فی  سفیرالله  ارضه،  فی 
بالّله،  آمن  من  اّول  عظیم،  نبأ  مستقیم،  صراط  القویم،  دین الله 
الغّر  قائد  المتقین،  امام  المؤمنین،  یعسوب  المسلمین،  سید 
المحّجلین، امام الّمتقین، اّول من صّدق بما انزل الله علی نبیه 

و ... .
مطالبی  عظمت،  با  زیارت  این  در  تاریخی:  فضیلت های   .3
و  السالم(  )علیه  المؤمنین  امیر  تاریخی  رشادت های  از 
فداکاری های آن حضرت در راه دین اسالم، بیان شده است. از 
نهروان  ُحنین، صّفین، جمل،  ُاحد،  احزاب،  بدر،  جمله: جنگ 

. ... و 
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محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
ناشر:   ،212 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
مصحح:   / محقق  المزار،  مکی،   بن  محمد  اول،  شهید   .2
اصفهانی،  ابطحی  موحد   / السالم(  )علیه  مهدی  امام  مدرسه 
السالم(،  )علیه  مهدی  امام  مدرسه  اشر:   ،67 ص  باقر،  محمد 

ق.   1410 قم،  اول،  چاپ 

حدیث روز )312( 

مناسبت  به  حیا  شکوه  همایش    ◄
سخنرانی  با  حجاب  و  عفاف  ملی  روز 
مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم 
حضور  با  و  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری 
فقیه  ولی  نماینده  سعیدی  الله  آیت 
و  گمنام  شهید  پیکر  با  وداع  با  همراه 
میدان  در  فرمانده  سالم  سرود  همخوانی 

شد. برگزار  قم  آستانه 
به  شنبه  سه  عصر  مهر،  گزارش   به 
تجمع  حجاب،  و  عفاف  ملی  روز  مناسبت 
با عنوان شکوه حیا  بزرگ عفاف و حجاب 
در میدان آستانه قم و در جوار حرم مطهر 

شد. برگزار  )س(  معصومه  حضرت 
مطهر  حرم  تولیت  سعیدی  الله  آیت 
سردار  )س(،  معصومه  فاطمه  حضرت 
ابی  بن  علی  سپاه  فرمانده  موحد 
و  االسالم  حجت  قم،  استان  )ع(  طالب 
حاجی  و  قم  دادستان  غریب  المسلمین 
قم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون  زاده 
اجتماع  این  در  حاضر  مسئوالن  جمله  از 

. ند د بو
اغلب  و عفاف که  بانوان حامی حجاب 
اجتماع  این  در  خود  فرزندان  همراه  به 
نوشته هایی  دست  بودند  کرده  شرکت 
عفاف  و  حجاب  اهمیت  مضامین  با 
مطالبه  همچنین  و  اسالمی  جامعه  در 
اجرای  راستای  در  مسئوالن  سوی  از 
همراه  به  عفاف  و  حجاب  دستورالعمل 

. شتند ا د
مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم 
مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری 
با  تجمع  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
عفاف  ارزشیابی  مالک  اگر  که  این  بیان 

وضعیتی  چنین  شاهد  باشد،  حجاب  و 
و  امربه معروف  داشت:  ابراز  نبودیم، 
و  است  حکومتی  وظیفه ای  نهی ازمنکر 
معروف  به  آمران  پشتیبان  باید  حاکمیت 

باشد. منکر  از  ناهیان  و 

باشکوه  جمع  این  داشت:  اظهار  وی 
و  دینی  ارزش های  که  می دهد  نشان 

است. زنده  جامعه  در  اسالمی 
جامعه  در  بی حجابی  دالیل  به  وی 
عامل  اولین  گفت:  و  کرد  اشاره 
بی حجابی در جامعه جهل و بی شناختی 
از  افراد فهم و شناختی  این  است چرا که 

ندارند. حجاب  و  عفاف  اهمیت 

ذوالنوری  حجت االسالم والمسلمین 
بی معرفتی  بی حیایی  ریشه  داد:  ادامه 
موجب  که  است  احکام  به  جهل  و 
نسبت  این گونه  افراد  از  برخی  می شود 
بی تفاوت  اسالمی  و  دینی  ارزش های  به 

. شند با
دیگر  ریشه  داشت:  ابراز  وی 
غریزه  کنترل  عدم  و  غریزه  در  بی حجابی 
پاک  فطرت  که  این  حال  است  جنسی 
باشد. بی حیا  انسانی  نمی دهد  اجازه 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
دیگر  موضوع  داشت:  بیان  اسالمی 
است  روان شناختی  و  بیولوژیکی  عوامل 

بررسی  مورد  بی حجاب  افراد  اگر  و 
مشخص  بگیرند  قرار  روان شناسانه 
حقارت های  و  عاطفه  کمبود  که  می شود 

دارند. شخصیتی 
اجتماعی،  مشکالت  داد:  ادامه  وی 

بروز  در  هم   ... و  هم نشین  شرایط 
بی حجابی نقش دارند که باید برنامه ریزی 

بگیرد. صورت  زمینه  این  در  الزم 
ذوالنوری  حجت االسالم والمسلمین 
آموزشی  محیط های  کرد:  تصریح 
در  نیز  خرید  مراکز  و  بازار  دانشگاهی، 
داشته  نقش  می توانند  بی حجابی  ترویج 

. شند با

وی ادامه داد: در برنامه ریزی فرهنگی 
باید ببینیم چه عواملی در انحراف بچه ها 
تأثیرگذار است و راه های برطرف کردن آن 

را ارائه دهیم.
ذوالنوری  حجت االسالم والمسلمین 
عاملی  به  مجازی  فضای  کرد:  تصریح 
جامعه  در  حجاب  و  عفاف  تخریب  برای 
زمینه  این  در  باید  که  است  شده  تبدیل 

بگیرد. صورت  الزم  اقدامات  نیز 
انقالب  رهبر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تأکید  فرهنگی  شبیخون  روی  بر  سال ها 
این  ما  دولت های  برخی  اما  می کنند 
می گفتند  و  نمی شنیدند  را  بیانات 
که  نداریم  مردم  بهشت  و  جهنم  به  کاری 
کنونی  بی حجابی  و  بی حیایی  آن  نتیجه 

. د می شو
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
مالک  اگر  که  این  بیان  با  اسالمی 
شاهد  باشد،  حجاب  و  عفاف  ارزشیابی 
داشت:  ابراز  نبودیم،  وضعیتی  چنین 
وظیفه ای  یک  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
پشتیبان  باید  حاکمیت  و  است  حکومتی 
باشد. منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 
از  جاللیان  حجت االسالم  روایتگری 
مجید  شعرخوانی  مقدس،  دفاع  راویان 
اجرای  و  قم  استان  جوان  شاعران  از  تال 
دیگر  از  فرمانده  سالم  حماسی  سرود 

بود. اجتماع  این  برنامه های 
قرائت  نیز  اجتماع  این  پایانی  بیانیه 
گمنام  شهید  پیکر  با  حاضرین  و  شد 
در  تازگی  به  که  مقدس  دفاع  دوران 
وداع  بود  شده  تفحص  عملیاتی  مناطق 

► کردند.   

تجمع بزرگ خانوادگی شکوه حیا در قم

● حجت االسالم ذوالنوری: حاکمیت باید پشتیبان آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد   ●

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در  به موجب اجراییه صادره 
شعبه 1 اجرای احکام مدنی قم به شماره 1/1401ج/138 ثبت گردیده له اقای 
فروش  به  دستور  اردکانی  کمالی  علیرضا  اقای  علیه  سلیمانی  سید  مجتبی  سید 
پالک ثبتی 10798/4 اصلی بخش یک ثبت قم که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
کرده است. بدینوسیله به استحضار می رساند هیئت کارشناسی منتخب ، با توجه 
به قرار صادره )اعتراض به قیمت کارشناسی( در معیت خواهان و نماینده نیروی 
محترم انتظامی از ملک متنازع فیه به ادرس : قم – 30 متری هنرستان – خیابان 
 3715956549 پستی  کد   17 پالک   – سوم  کوچه   – ابراهیمی  غالمعلی  شهید 
بازدید به عمل اورد و پس از انجام بررسی های الزم گزارش هیئت کارشناسی به 
شرح زیر تقدیم می گردد: الف( مشخصات ثبتی : بنا به اظهار خواهان ملک مورد 
به شماره  ، سند  باشد  از ششدانگ می  نظر دارای دو برگ سند سه دانگ مشاع 
سریال 331512ب/99 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 4 فرعی 
از 10798 اصلی واقع در بخش یک قم ثبت شده به نام سید مجتبی سید سلیمانی 
به مساحت ششدانگ 126/48 مترمربع حدود ملک شماال: دیوار به دیوار به طول 
18 متر به پالک ثبتی یک فرعی از 10798 اصلی ، شرقا درب و دیواریست به طول 
7/50 متر به کوچه به عرض 10 متر ، جنوبا دیوار به دیوار به طول 17/70 متر 
به باقیمانده 10798 اصلی ، غربا دیوار به دیوار به طول 6/85 به پالک 10797 
مورخ   65116/10/1 شماره  نامه  بنابر   : ملک  وضعیت  و  مشخصات  ب(  اصلی 
-23-1 نوسازی  کد  با  ملک  مشخصات  قم  یک  منطقه  شهرداری   1394/4/31

84-10-1 عرصه طبق سند ، عرصه موجود ، عرصه باقیمانده 126/48مترمربع 
به صورت مسکونی در سه طبقه می  و  اهن  تیر  نوع  از  که  اعیانی 243 مترمربع 
باشد که دارای پایان کار به شماره 6097/10/1 مورخ 1387/8/30 می باشد. در 

عرصه ملک موردنظر که مساحت ان 126/48مترمربع است ساختمان مسکونی 
شمالی ساز در سه طبقه زیرزمین ، همکف و اول با نمای اجر احداث شده است 
اثار رطوبت در کف دیوار های ان  به مساحت 100 مترمربع که  ، طبقه زیرزمین 
مشهود است کف موزاییک و دیوار های دور تا ارتفاع 1/20 متر سرامیک می باشد 
و مابقی به انضمام سقف سفید کاری شده است ، شامل پذیرایی ، یک اتاق خواب 
، اشپزخانه اوپن با کابینت فلزی ، سرویس بهداشتی می باشد. اشپزخانه سرویس 
طبقه  باشد.  می  کاشی  سقف  زیر  تا  های  دیوار  و  سرامیک  کف  دارای  بهداشتی 
همکف به مساحت 101 مترمربع شامل هال و پذیرایی ، دو اتاق خواب ، اشپزخانه 
و سرویس، دیوار و سقف سفید کاری با گچ ، اشپزخانه اوپن با کابینت فلزی با درب 
های ام دی اف و سرویس بهداشتی که درحیاط قرار دارد ، اشپزخانه دارای کف 
سرامیک و دیوار تا زیر سقف کاشی است. طبقه اول که با سقف سبک شیروانی 
اجرا شده است. شامل یک سالن با دیوار های تا ارتفاع 1/20 متر سرامیک و دیوار 
ها و سقف کاذب سفید کاری با گچ می باشد ، سرویس بهداشتی با پوشش کف 
سرامیک و دیوار های تا زیر سقف کاشی است ، مساحت طبقه اول 95 مترمربع 
که 42 مترمربع ان در پایان کار لحاظ شده و 53 متر ان پس از اخذ پایانکار اضافه 
بنا شده است. که بنا به اسناد ابرازی حکم قلع ان در کمیسیون ماده صد صادر 
و در اجرای احکام کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد )نامه شماره 51 مورخ 
یک  منطقه  شهرداری  احکام  اجرای  طرف  از  اخر  اخطار  عنوان  با   1398/2/2
مربوط رای صادره شماره 257017/1/100/1 مورخ 1397/7/29 مبنی بر قلع 
بنا( ساختمان دارای درب و پنجره از پروفیل فوالدی و شیشه تک جداره در طبقه 
همکف و زیرزمین و درب و پنجره upvc در طبقه اول می باشد نمای ساختمان از 
اجر پالک ماشینی و سنگ چینی است و دارای 2 انشعاب برق تک فاز و یک انشعاب 

اب و یک انشعاب گاز است. سرمایش کولر ابی و گازی و گرمایش ساختمان بخاری 
گازی و ابگرمکن می باشد. ساختمان در حال حاضر تخلیه است. ج( نظریه : با 
توجه به مراتب فوق ، موقعیت ، مساحت و ابعاد عرصه و اعیان ، کیفیت و وضعیت 
اعیانی و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری ، بدون احتساب سایر دیون ممکنه ، 
قیمت پایه ششدانگکپ ملک مورد نظر به مبلغ 28/488/600/000ریال )بیست 
و هشت میلیارد و چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و ششصد هزار ریال( تعیین 
تاریخ 1401/5/5 ساعت 8  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید  اعالم می گردد.  و 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   8/15 الی 
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 – رضا زارعی

پرداختن  بر  تاکید  با  قم  شهردار       ◄
برخی  حجابی  بی  در  مهم  ریشه های  به 
وضعیت  بهبود  و  مدیریت  برای  افراد  از 
بنده  گفت:  عمومی،  حجاب  و  عفاف 
مساله  در  سلبی  اقدامات  به  اعتقادی 
ریشه های  دنبال  به  باید  و  ندارم  حجاب 

باشیم. معضل  این  اصلی 
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
اشاره  با  گفت وگویی  در  نژاد  سقائیان 
با  همزمان  شهربانو”   ” طرح  آغاز  به 
یکی  کرد:  بیان  حجاب  و  عفاف  هفته 
این  اجرای  از  شهرداری  مهم  اهداف  از 
در  کاری ها  موازی  از  جلوگیری  طرح 

است. فرهنگی  فعالیت های 
به  پرداختن  بر  تاکید  با  قم  شهردار 
از  برخی  بی حجابی  در  مهم  ریشه های 
افراد برای مدیریت و بهبود وضعیت عفاف 

بنده  داشت:  بیان  عمومی،  حجاب  و 
مساله  در  سلبی  اقدامات  به  اعتقادی 
ریشه های  دنبال  به  باید  و  ندارم  حجاب 

باشیم. معضل  این  اصلی 
از  برخی  به  اشاره  با  نژاد  سقائیان 
ضایع  افزود:  بدحجابی،  مهم  ریشه های 
و  غربی  زندگی  سبک  ترویج  نماز،  شدن 
سبک  و  سیره  از  شناخت  و  اطالع  عدم 
مهم  عوامل  از  معصومین)ع(  ائمه  زندگی 
ائمه  زندگی  سبک  اگر  و  است  بی حجابی 
شود  پیاده  و  نهادینه  جامعه  در  اطهار 
بدون شک مساله عفاف و حجاب نیز حل 

شد. خواهد 
برخی  از  انتقاد  با  قم  شهردار 
ترویج  در  تلویزیونی  و  سینمایی  آثار 
سند  مرد،  و  زن  آزاد  روابط  و  بی حجابی 
2030 و اموری از این دست، خاطرنشان 

و  ترویج  با اصل  از مسائل  قبیل  این  کرد: 
اساس  بر  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  توسعه 

دارد. منافات  ارزشی  و  دینی  مبانی 
طرح  کرد:  عنوان  نژاد  سقائیان 
هماهنگی  جهت  طرح  یک  “شهربانو” 
قرار  و  است  فرهنگی  اقدامات  پیشبرد  در 
یا  کسی  به  طرح  این  اجرای  در  ما  نیست 
احصا  دنبال  به  ما  بدهیم؛  گزارشی  جایی 
و  طرح ها  چنین  اجرای  نتایج  بررسی  و 
شناخت نقاط ضعف و قوت هستیم. بنده 
تاکنون در نهاد شهرداری قم هیچ موردی 
مشاهده  خانم  نیروهای  از  بی حجابی  از 

نکردم.
حضور  و  بوستان ها  رونق  اهمیت  وی 
توجه  مورد  را  مراکز  این  در  مردم  پرشور 
و  شهرداری  داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
ملزم  را  خود  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 

فضا  آماده سازی  و  زیرساخت ها  تأمین  به 
گذراندن  برای  شهروندان  حضور  برای 
اوقات و فراغت می داند و برخی معضالت 

کارهای  قالب  در  باید  آن  احتمالی 
سمت  به  متولی  دستگاه های  فرهنگی 

► شود.     هدایت  مطلوبیت 

مخالفت شهردار قم با اقدامات سلبی در مساله حجاب؛

● ریشه های بی حجابی در جامعه شناسایی شود   ●
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:                09127625987

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

فوتبـال تراپـی در آستانـه 
جام جهانی!                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
سنین  در  که  دانند  می  خشن  ورزشی  را  فوتبال  که  آنهایی 
سردرد  و  مغزی  و  قلبی  سکته  به  منجر  و  است  آفرین  خطر  باال 
بیاورند  تشریف  االلن   ... و قس علی هذا  های مزمن می شود 
بانی  و  باعث    ... کبیر  تاج  جناب  کنند!  مشاهده  نزدیک  از  و 
قبل  فوتبالی که سه سال  ننگین  قراردادهای  و  ویلموتس گیت 
و  گذاشت  اش  سینه  را  دستش  قبلم،  آخ  قلبم  آخ  تا  چند  با 
را   ... و  قضائیه  قوه  و  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  همزمان 
فوتبال  فدراسیون  به  یواشکی  کامل،  سالمت  در  االن  زد  دور 
بازگشته و برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام نموده است!
برای  ورزش  که  داشت  شک  هم  نفر  یک  حتی  اگر  یعنی 
که  است  تبدیل شده  یقین  به  برایش  االن  است  مفید  سالمتی 
از امراض به ویژه امراض  ورزش به ویژه فوتبال داروی بسیاری 

است! عروقی  و  قلبی 
البته نه اینکه ایشان بی گدار به آب زده باشد. اول چند نفر 
و  است  بازار  مامور  اگر  که  فرستاد  نام  ثبت  برای  را  دوستان  از 
اینترنتی  و همان  نام حضوری شود  ثبت  بی خیال  ببند  و  بگیر 
و  هواست  رو  فدراسیون  بابا  نه  گفتند  که  بعد  کند.  نام  ثبت 
االن هم در به در دنبال سرمربی می گردند و کسی با با تو کار 
به  حضوری  نام  ثبت  برای  دودی  شیشه  ماشین  یک  با  ندارد 

رفت.  فوتبال  فدراسیون 
و  اسم  در  هم  تاج  از  نشانی  که  بابا  این  نفهمیدیم  ما  فقط 
و  فوتسال  کمیته  رئیس  عنوان  به  که  دورانی  در  دارد  فامیلش 
به سر فوتسال زد؟!  تاجی  بود چه  فوتبال ساحلی ای اف سی 
او که خالص دریافتی ساالنه اش از ای اف سی به عنوان نایب 
رئیس بالغ بر 300 هزار دالر آمریکا تخمین زده شده و برای 4 
دقیقا  داشته  صندلی  همین  از  عایدی  دالر  میلیون   2/1 سال 
در مقام نماینده ایران چه گامی برای فوتبال کشورش برداشته 
گزینه  عنوان  به  را  نامش  جدید،  انتخابات  آستانه  در  باز  که 
تک  خواهد  می  و  کند  می  مطرح  باال  مقامات  از  شده  حمایت 

باشد؟ انتخابات  گزینه 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رئیس  نایب  مقام  در  که  بماند 
باشگاه  دیگر  و  پرسپولیس   ، استقالل  از  میزبانی  سلب  زمان 
بر  قدمی  کوچکترین  هم  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایرانی  های 
انتخابی  مرحله  در  ملی  تیم  از  میزبانی  سلب  زمان  نداشت. 
نیز ترجیح داد سکوت کند  به بحرین  جام جهانی و اعطای آن 

دانست. می  خالف  را  سی  اف  ای  از  شکایت  و 
ملی  اعتبار  و  فوتبال  به  همه  این  نفر  یک  دارد  امکان  یعنی 
یا  بکشد  خجالت  اینکه  بدون  دوباره  بعد  بزند  ضربه  مملکت 
را  مملکت  فوتبال  بر  ریاست  ادعای  دوباره  شود  بازخواست 
فوتبال  اگر در مدرسه موقع  واال پسر من و شما  باشد؟!  داشته 
تا  مدیر  بشکنند  را  ب  سوم  کالس  پنجره  شیشه  اشتباهی 
خسارات همه شیشه های شکسته شده و غرامت تاخیر در آغاز 
برای  زخم  چسب  هزینه  و  معلم  توسط  درسی  مبحث  مجدد 
را  و جمع کردن شیشه خرده ها  بابای مدرسه موقع جارو زدن 
از  پاک و صعود  فوتبال  انتظار  بعد  نیست!  نگیرد ول کن ماجرا 

داریم! هم  جام جهاني  در  گروهی  اول  مرحله 

ر ـُ َتَلنگ

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
واقع  اصلی   10487 از  فرعی    35/829 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
محمد  بنام  که  آرین  مجتمع  روی  گاز-روبه  پمپ  پشت  نوقطار  خیابان  اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در 
تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  عباسعلی  فرزند  کرمانی  
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  اراضی  تکلیف 
تقاضای کتبی نامبرده 1/4121 مورخ 1401/04/21 تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/05/18
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و 
20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  اعتراضات مجاورین طبق ماده 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )15343 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
 1401/04/25 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 70 فرعی از 10914 اصلی واقع در بخش یک  
آقا زیارتی فراهانی  فرزند حسین  6 که بنام حسن  ثبت قم اراضی صدوقی لقمان 24 کوچه 10 – پالک 
می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی بعمل نیامده از 
 1/4065 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی 
مورخ  1401/04/18 تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/05/18  ساعت 8/30 
الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور 
برسانند.  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15342( 
 1401/04/25 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

بخش  در  واقع  اصلی    10487 از  فرعی   20/830 پالک  به   انبار  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
سمت  معصومه  حضرت  خیابان   – باهنر  متری   8  – کاشان  قم  اتوبان  جنب   – نوقطار  اراضی  قم  ثبت  یک  
راست – ساختمان دوم – کوچه بن بست  که بنام احمد لک  فرزند حسین می باشد،  در جریان ثبت است که 
بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز 
نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/4160 مورخ 1401/04/21 تحدیدحدود پالک 
مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/05/18  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می 
گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره 
ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی 

تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15341( 
 1401/04/25 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

فیلم  تهیه کننده  رادان  بهرام    ◄
عدم  به  واکنش  در  »علفزار«  سینمایی 
اینکه  بر  مبنی  قم  در  علفزار  فیلم  اکران 
همه  برای  ارشاد  وزارت  مجوزهای 
ببینیم  منتظریم  حال  گفت:  شهرهاست، 
این  آیا  ارشاد،  وزیر  اخیر  مصاحبه  با 
وزارت  زیرمجموعه  اداره های  در  نافرمانی 

خیر. یا  داشت  خواهد  ادامه  ارشاد 
به گزارش مهر، بهرام رادان تهیه کننده 
کارگردانی  به  »علفزار«  سینمایی  فیلم 
منتشر  خبرهای  درباره  دانشی  کاظم 
این  اکران  محدودیت  بر  مبنی  شده 
قانون  وجود  گفت:  قم،  استان  در  فیلم 
و  مقدم  اما  است  الزم  جامعه ای  هر  در 
قانون پذیری  اصل  به  احترام  آن  از  مهم تر 
پدیده های  با  کشورمان  در  ما  حال  است، 
عنوان  به  هستیم،  روبه رو  حیرت انگیزی 
در  اکران  حال  در  که  ما  فیلم  مثال 
ممکن  مجاری  تمام  از  سینماهاست، 
تصورش  هم  شاید  و  کنید  تصور  شما  که 
مجوز  و  کرده  گذر  بکنید،  نتوانید  را 
این  نمایش  برای  نمایش گرفته است. من 

در  چه  و  فجر  فیلم  جشنواره  در  چه  فیلم 
جنگیدم.  وجود  تمام  با  عمومی  اکران 
فیلمنامه ای  دوباره  اگر  نمی دانم  اصاًل 
امکان  آیا  برسد  دستم  به  »علفزار«  مانند 
وجود  آن  نمایش  و  ساخت  پروانه  دریافت 
نتیجه  تالش  این  شکل  هر  به  نه.  یا  دارد 
هم  و  جشنواره  در  هم  شکر  را  خدا  و  داد 
منتقدان  و  مردم  اقبال  مورد  اکران  در 

. یم د بو
»علفزار«  سینمایی  فیلم  تهیه کننده 
تالش  و  کشاکش  این  در  حاال  افزود: 
گونه  هر  حمایت  عدم  وجود  با  و  روزه  هر 
رسانه عمومی که از محل مالیات و بودجه 
مثل  می شوند  مالی  تامین  کشور  عمومی 
تابلوهایش  نیست  حاضر  که  شهرداری 
تعرفه های  از  غیر  به  را  شهری  محیط  در 
اختصاص  فرهنگی  محصوالت  به  تجاری 
با  حتی  که  صداوسیما  سازمان  یا  دهد، 
وجود مجوز نمایش وزارت ارشاد خودشان 
به  و  دارند  را  خودشان  مخصوص  شورای 
نمی آید  خوش  مذاقشان  به  که  فیلم هایی 
گاه  ناخودآ نمی دهند،  تبلیغاتی  فرصت 

فرهنگ  الطوایفی  ملوک  اداره  حس 
به ذهن متبادر می شود که بسیار  مملکت 

است. نگران کننده 
این  نمایش  عدم  درباره  رادان  بهرام 
به عنوان  ایران  سینمای  موزه  در  فیلم 

ارشاد  وزارت  زیرمجموعه های  از  یکی 
فراقانونی  تصمیمات  این  کرد:  بیان  هم 

خود  زیرمجموعه های  حتی  یعنی  است، 
خود  مافوق  قانون  از  هم  ارشاد  وزارت 
خود  میل  به  استانی  نمی کنند.  تبعیت 
موزه  رئیس  یا  نمی کند  اکران  را  فیلم 
خود  به  که  اسماعیلی  آقای  جناب  سینما 

خوشم  »علفزار«  فیلم  از  چون  گفت  من 
در  نمی دهم!  را  آن  اکران  اجازه  نمی آید، 

حالی که در موزه سینما می بایست حامی 
منتظریم  حال  باشد.  سینماگر  و  سینما 
مبنی  ارشاد  وزیر  اخیر  مصاحبه  با  ببینیم 
تمام  برای  فیلم  یک  اکران  مجوز  اینکه  بر 
شهرهای کشور است، آیا این نافرمانی در 
ادامه  ارشاد  وزارت  زیرمجموعه  اداره های 

خیر؟ یا  داشت  خواهد 
مهدی  محمد  می شود  خاطرنشان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی 
فیلم های  بعضی  اکران  به عدم  واکنش  در 
قم،  در  »علفزار«  فیلم  جمله  از  سینمایی 
ارشاد  وزارت  شده  صادر  مجوزات  گفت: 
مسئله  اینکه  مگر  شهرهاست  همه  برای 
بررسی  باید  را  آن  که  باشد  داشته  خاصی 
و  نداشتم  خبر  موضوع  این  از  بنده  کرد، 

می کنم. پیگیری 
روز   40 از  بیش  این در حالی است که 
سینماهای  در  »علفزار«  فیلم  اکران  از 
و  فرهنگ  وزارت  مجوز  با  کشور  سراسر 
می گذرد  سیزدهم  دولت  اسالمی  ارشاد 
قم  در  فیلم  این  اکران  اجازه  همچنان  اما 

► است.    نشده  داده 

انتقاد تهیه کننده فیلم »علفزار« از تصمیمات فراقانونی در قم؛

● مجوز وزارت ارشاد کافی نیست؟   ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   8 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  2/1400ج/743  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  روشناس  یوسف  علیه  ابراهیمی  جمال 
عشر  نیم  100/000/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  2/000/800/000ریال 
منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. علی ایحال پس از 
هماهنگی با محکوم علیه پرونده به محل وقوع مال معرفی شده واقع در شهرک 
گردید  مراجعه   157 پالک  زنبق  خیابان  پاسگاه  جنب  خیابان  شکوهیه  صنعتی 
و پس از بررسی دستگاه معرفی شده از سوی محکوم علیه که یک دستگاه لیبل 
3 متر طول می  تقریبی  ابعاد  به  اینده  با مارک صنعت کاران  اتوماتیک  تمام  زن 
باشد و به صورت اتوماتیک این دستگاه صفحه کنترل اپراتوری HDMI رنگی و 
لمسی نصب شده درون جعبه محافظ با پایه استیل قابلیت چرخش 180 درجه 
تنظیمات  حافظه   10 دارای  و  است  شده  نصب  دستگاه  این  کابینت  روی  که 
جهت تشخیص نوع ظرف می باشد و این دستگاه قابلیت چسباندن بر چسب ها 

به طرفین ظروف ، دور تا دور ظروف و چسباندن از باال بر روی بسته ها می باشد 
تنظیم  و  تولید  خط  سرعت  با  انطباق  و  کارکرد  سرعت  تغییر  قابلیت  همچنین 
قابلیت  و  باشد  را دارا می  ارتفاع و عرض ظروف  لیبل در  دقیق محل چسباندن 
کنترل   PLC شامل  دستگاه  این  دارد.  را  کاغذی  و  پالستیکی  لیبل  از  استفاده 
سوئیچینگ  تغذیه  منبع  و  ها  الکتروموتور  و  اینورتر  و  دستگاه  استاندارد  مرکزی 
می باشد. که درون کابینت اصلی دستگاه نصب شده و همچنین کلیه ی لوازم 
از  پس  ایحال  علی  باشند  می  اروپایی  لیسانس  تحت  های  مارک  از  قدرت  برق 
سازنده  های  شرکت  و  ذیصالح  مراجع  از  استعالم  و  شده  انجام  های  بررسی 
دستگاه های صنعتی و از طرفی استعالمات الزم از شرکت سازنده دستگاه و در 
نظر گرفتن  در  و  برداری  بهره  نحوه  نظر گرفتن  در  و  بازار  روز  نظر گرفتن قیمت 
جمیع عوامل موثر در قضیه مبلغ دستگاه فوق 4/400/000/000ریال معادل 
ارزیابی و قیمت گذاری می گردد.  چهارصد و چهل میلیون تومان در این زمان 
 8/45 الی   8/30 1401/5/10 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید 
صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 

لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
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 
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

ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ       ◄
رعایت  صورت  در  اینکه  بر  تأکید  با  قم 
فیلم  اکران  امکان  استان  قرمز  خطوط 
ان شاءالله  گفت:  دارد،  وجود  »علفزار« 
بررسی  آینده  روز  سه  دو  ظرف  فیلم  این 
آن  اکران  عدم  یا  اکران  نسبت به  و 

می شود. تصمیم گیری 
فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  امیرعلی 
گفت وگوی  در  قم  اسالمی  ارشاد  و 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  اختصاصی 
عدم  دالیل  خصوص  در  بیست«  »شهر 
مصاحبه  و  قم  در  »علفزار«  فیلم  اکران 
این  با  ارشاد اسالمی  و  اخیر وزیر فرهنگ 
وزارت  مجوزهای  اینکه  بر  مبنی  رسانه 
برای همه کشور است، اظهار کرد:  ارشاد 
جمله  ادامه  در  اسماعیلی  دکتر  آقای 
مسئله  اینکه  »مگر  بودند  کرده  تأکید 
باشد. داشته  استان  یک  برای  خاصی 

است  ممکن  مثال  طور  به  افزود:  وی 

داشته  اکران  امکان  کشور  کل  در  فیلمی 
برادران  که  مرزی  استان های  در  اما  باشد 

حفظ  لحاظ  به  دارند،  حضور  تسنن  اهل 
نمایش  امکان  سنی  و  شیعه  وحدت 

برای  مجوزها  اینکه  منظور  باشد،  نداشته 
کل کشور است اما مختصات استان را هم 

گرفت. نظر  در  باید 
قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
فیلم  اکران  بحث  تاکنون  کرد:  تصریح 
نشده  مطرح  قم  ارشاد  اداره  در  »علفزار« 
و  فرهنگ  اداره کل  شود  گفته  که  بود 
ارشاد اسالمی قم، این فیلم را رد کرده یا 

است. نکرده  رد 
قرمز  خطوط  اگر  کرد:  تأکید  عموزاده 
در  علفزار  فیلم  باشد،  شده  رعایت  استان 

می شود. اکران  قم 
مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
خرداد  سوم  از  علفزار  فیلم  اینکه  بر 
شهر  جمله  از  کشور  سراسر  در  امسال 
شاید  هم  آنجا  حساسیت های  که  مشهد 
چطور  اما  شده  اکران  نباشد  قم  از  کمتر 
بررسی  قم  در  آن  اکران  صالحیت  تاکنون 
اکران  امکان  بنده  گفت:  است؟،  نشده 

مطلق  طور  به  قم  استان  در  را  فیلم  این 
شاید  که  فیلم هایی  معمواًل  نکردم،  نفی 
نداشته  همخوانی  استان  مختصات  با 
این  می شوند.  بررسی  اداره کل  در  باشند 
فیلم تاکنون بررسی نشده چرا که در حال 
قرار  »بدون  »هناس«،  فیلم  سه  حاضر 
پرده سینماهای  روی  »انفرادی«  و  قبلی« 

است. قم 
قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
»علفزار«  فیلم  ان شاءالله  کرد:  تأکید 
ظرف دو سه روز آینده در اداره کل بررسی 
یا  اکران  امکان  قطعی  نتیجه  تا  می شود 

شود. مشخص  آن  اکران  عدم 
اداره کل  کرد:  خاطرنشان  عموزاده 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم تالش می کند 
و  انقالب  و  اسالم  مبانی  به  که  جایی  تا 
اکران  نسبت به  نشود،  وارد  لطمه  ارزش ها 
همراهی  و  مساعدت  استان  در  فیلم ها 

► باشد.    داشته  را  الزم 

◄     نخستین جشنواره قرآنی و معارفی 
دین  اکمال  و  علوی  »والیت  عنوان  با  را 
مقدس  مزار  افق  مراکز  همت  به  نبوی« 
برگزار  بابویه  بن  علی  بقعه  و  شیخان 

. د می شو
از روابط  به نقل  به گزارش روزنامه گویه 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
بن  علی  مطهر  بقعه  افق  مراکز  قم،  استان 
بابویه قمی و مزار مقدس شیخان با حمایت 
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک قم و با 
مطهر  حرم  حدیث  و  قرآن  مرکز  همکاری 
جشنواره  نخستین  معصومه)س(  حضرت 
قرآنی و معارفی را با عنوان »والیت علوی و 

می کنند. برگزار  نبوی«  دین  اکمال 
خویی  مهدی  حجت االسالم  گفته  به 

مدیر مرکز افق مزار شیخان، این جشنواره 
قم  ساکن  سال   18 تا  هشت  پسران  ویژه 
بوده و در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم 
غدیریه  زیارت  و  والیت  آیات  محوریت  با 

شد. خواهد  برگزار 
عید  روز  تا  نام  ثبت  مهلت  است  گفتنی 
غدیر در نظر گرفته شده و هدایایی همچون 
ارزنده  کمک هزینه مشهد مقدس و جوایز 
برگزیدگان جشنواره  به  نقدی  غیر  و  نقدی 

می شود. اهدا 
در  نام  ثبت  برای  می توانند  عالقمندان 
و  علوی  والیت  معارفی  و  قرآنی  جشنواره 
زیر  اینترنتی  آدرس  به  نبوی،  دین  اکمال 

کنند: مراجعه 
►   https://b2n.ir/velayat_alavie

تکلیف اکران »علفزار« در قم از زبان مدیرکل ارشاد؛

● باید خطوط قرمز استان رعایت شود!   ●

● نخستین جشنواره »والیت علوی و اکمال دین نبوی« در قم برگزار می شود  ●
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هماهنگی  شورای  مدیر        ◄
داده  خبر  قم  استان  اسالمی  تبلیغات 
و  حجت االسالم  ابالغ  طبق  است 
فقیه  ولی  نماینده  موسی پور  المسلمین 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  و 
مراسم  برگزاری  امسال  کشور،  اسالمی 
از  یکی  عنوان  به  والیت  و  امامت  دهه 
دستورکار  در  مذهبی  مناسبت های 

است. گرفته  قرار  شورا  وظایف 
به گزارش روزنامه گویه؛ حجت االسالم 
تبلیغات  مدیر شورای هماهنگی  ذاکری 
دستگاه های  هماهنگی  قم  اسالمی 
برگزاری  برای  را  سازمان ها  و  اجرایی 
از  استفاده  همچنین  و  مراسم  مطلوب 
برنامه های  به  ظرفیت آن ها جهت کمک 
تالش  و  دانست  الزم  مردمی  ستادهای 
برای رسیدن به این مهم را خواستار شد.
و  ستادها  نمایندگان  و  مسئولین 
دستگاه های حاضر در این جلسه ضمن 
ارائه برنامه های تدارک دیده شده در این 
اند. بیان کرده  را  اّیام دیدگاه های خود 
ساعت  از  غدیر  روز  پیاده روی  برنامه 
18 در بلوار پیامبر اعظم )ص( و حرکت 
غدیر  عید  شب  در  خودرویی  کاروان 
عید  شده  پیش بینی  برنامه های  از 
مطرح  جلسه  در  که  است  غدیر  سعید 
این  برنامه های  دیگر  از  است.  شده 
از  نقطه   15 در  جشن  برگزاری  ایام، 

عید  اطعام  بوستان ها،  و  مساجد  جمله 
صلواتی،  ایستگاه های  برپایی  غدیر، 
پویش  منتخب،  مساجد  در  نورافشانی 
متعدد  مسابقات  و  پرچم  یک  خانه  هر 
شد اعالم  جلسه  در  که  است  فرهنگی 
واقعیت آن است که عید عظیم غدیر 
تشیع،  جهان  در  اعیاد  ترین  مردمی  از 
ها  سال  و  باشد  می  قم  شهر  و  کشور 
و  نظارت  و  حضور  هیچ  بدون  است 
شده  برگزار  دولتی  و  رسمی  مدیریت 
بخش  نهادهای  میان  این  در  است. 
می  تالش  ها  شهرداری  مانند  عمومی 
که  هایی  مناسبت  چنین  در  تا  کنند 
دارد  شهری  نشاط  در  فراوانی  تأثیرات 
غالبا  که  گذارند  اجرا  به  را  هایی  برنامه 
های  حرکت  گستردگی  به  هیچکدام 

نیست. کشور  در  مردمی 
مناسبت های عید غدیر و میالد امام 
است  اوقاتی  جمله  از  محرم  و  عج  زمان 
پای  به  ارگانی  و  رسمی  اقدام  هیچ  که 
و  مردم  خدمات  و  زحمات  و  ها  تالش 
شیفتگان اهل بیت ع نمی رسد و استان 
بسیاری  الگوی  و  پیشگام  و  سرامد  قم 
و  ایران  در  مردمی  دینی  های  حرکت  از 

است. تشیع  جهان 
آتی  روزهای  شده  اعالم  های  برنامه 
است  مواردی  همان  غدیر  عید  برای 
مندان  عالقه  توسط  است  ها  سال  که 

برگزار  مردمی  های  دسته  و  هیآت  و 
از  تا  است  ضروری  و  است  شده  می 
آمیخته شدن آنها به دخالت های دولتی 

کرد. جلوگیری 
می  نشان  قم  مردم  تجارب  و  تاریخ 
این  در  فرهنگ  و  مذهب  پیشرفت  دهد 
و دستگاه  دیار هیچگاه معطل دولت ها 

ارزش  است  ها  قرن  و  است  نبوده  ها 
های غدیر به نسل های بعدی تا به امروز 

است. گردیده  منتقل 

اسالمی  حکومت  در  شرایط  گرچه 
قطعی  تکالیف  از  یکی  و  است  متفاوت 
کارگزاران دولت اسالمی کمک به ترویج 
خصوصا  اخالقی  های  ارزش  و  دین 
است  غدیر  ساز  سرنوشت  های  آموزه 
و  ثابت  و  کل  سیاست  این  نباید  اما 
خراب  محلی  های  سلیقه  با  را  ضروری 

داده  نشان  اخیر  های  سال  تجربه  کرد. 
همپای  اند  نتوانسته  ها  دستگاه  است 
امور  در  مردم  ابتکارات  و  ها  خالقیت 

مثال شورای  بطور  و  بیایند  مذهبی جلو 
برگزاری  در  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
بهمن   22 یا  قدس  روز  های  آیین 
استان  سطح  در  چشمگیری  جذابیت 
ندارد و تنها عشق و وفاداری مردم جلوه 
انگیز در قم خلق می کند. های حیرت 

برخی  است  ممکن  میان  این  در 

جریان ها و تفکرات تمایل داشته باشند 
جایگزین  را  غدیر  از  قرائت  نوعی  تا 
انقالب  مبانی  از  برآمده  مترقی  قرائت 

اسالمی کنند با استفاده از این مناسبت 
بر اختالفات شیعه و سنی دامن بزنند و 
کینه را بجای همدلی و نشاط بنشانند و 
عید بزرگ غدیر را تبدیل به یک مناسبت 
نظارت  نیازمند  که  کنند  ای  فرقه 
این  اما  است  مسئول  های  دستگاه 
سیر  در  دستکاری  و  دخالت  بدون  مهم 

است. میسر  مردم  تالش  طبیعی 
های  گروه  تا  است  الزم  همزمان 
اجرای  و  ریزی  برنامه  سطح  نیز  مردمی 
ذائقه  با  متناسب  را  اعیاد  در  خود 
غدیر  عید  شکوه  بر  و  دهند  ارتقاء  مردم 
جاری  های  آسیب  از  یکی  بیافزایند. 
مانند  مذهبی  شهرهای  و  محافل  در 
باید  که  است  شادی  بر  غم  رجحان  قم 
میان همه ضرورت های دینی و فرهنگی 

کرد. برقرار  توازن 
و  ها  جلوه  از  جدی  بطور  قم  شهر 
برخوردار  و  سالم  و  شاد  های  برنامه 
نیازمند  و  برد  می  رنج  پایدار  نشاط  از 
ها  خالقیت  و  ابتکارات  توسعه  و  جهش 

هستیم. زمینه  این  در 
در این رابطه دبیر ستاد مردمی غدیر 
قم از توزیع بیش از 110 هزار وعده غذا 
و  در محالت محروم استان قم خبرداده 
به مناسبت فرا رسیدن عید  گفته است: 
حضور  با  غدیریان«  ملی  »همایش  غدیر 
و  اصفهان  کاشان،  تهران،  از  مهمانانی 

معصومه)س(  حضرت  حرم  در  سمنان 
می شود. برگزار 

برنامه ای  اولین  بیان داشته است:  او 
خیرین  همت  به  گرفتیم  نظر  در  که 
ایجاد  مذهبی  هیأت های  و  مردمی 
شب  از  که  است  صلواتی  ایستگاه  های 
می کنند،  فعالیت  به  شروع  غدیر  عید 
 110 شناسایی  ستاد  این  دوم  برنامه 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  توسط  محله 
استان است که مقرر شد در این محله ها 
به صورت خودجوش کاروان های شادی 
در  مختلفی  جشن های  و  شود  برپا 
برنامه ریزی  شهروندان  برای  مساجد 

است. شده 
با  است:  داده  ادامه  زاده  بختیاری 
عید  این  در  اطعام  توزیع  اینکه  به  توجه 
با  است،  گرفته  قرار  تاکید  مورد  بسیار 
این  بر  قرار  مردمی  خیرین  همکاری 
غدای  هزار   110 غدیر  عید  روز  در  شد 
محله ها  در  نیازمندان  و  مردم  میان  گرم 

شد. خواهد  توزیع 
دبیر ستاد مردمی غدیر تصریح کرد: 
انجام  قم  شهردای  با  که  همکاری  با 
 15 مدت  به  قربان  عید  روز  از  داده ایم 
پارک هایی  و  شهربازی ها  تمامی  روز، 
که متعلق به شهرداری قم هستند بلیط 
عرضه  بها  نیم  صورت  به  را  خود  ورودی 

► می کنند.    

گزارش »گویه« در آستانه عید غدیر

● شادترین روزهای قم چگونه باید رقم بخورد؟    ●

 آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 اجرای احکام 
مدنی به شماره 1/1400ج/949 ثبت گردیده خواهان مریم عابدینی خواندگان سمیه قاسمی سنگی مبنی 
ارزیابی کرده است. در  به شرح ذیل  از 2581 اصلی بخش 2 قم کارشناس  ثبتی 82 فرعی  بر فروش پالک 
ارزیابی  انجام  و   140002920001256877 کامپیوتری  شماره  و  1400/ج/949  کالسه  پرونده  خصوص 
ملک مشاع ، یک دستگاه ساختمان به پالک ثبتی شماره82 فرعی از 2581 اصلی قطعه هشتاد و دو تفکیکی 
به  با هدایت خانم مریم عابدینی در محل ملک مذکور   ، اداره دو قم استان قم  در بخش دو حوزه ثبت ملک 
و  عابدینی  مریم  مالکیت خانم  به   12 5 پالک  علوی کوچه  متری   16 میدان شهرداری خیابان   – قم  ادرس: 
شریک )خانم سمیه قاسمی سنگی( در مورخه 1400/10/30 حاضر و متعاقب بازدید و انجام کارشناسی و 
تطبیق اسناد ضمیمه پرونده و ابالغیه اشاره شده و مالحظه قدمت بنای احداثی حدود7 سال و به مساحت 
گردد:  می  کارشناسی  ذیل  شرح  به  بهره  پارکینگ  و  مسکونی  واحد  دو  کاربری  با  مترمربع   142/07 عرصه 
خاص  )وضعیت  زمین  ششدانگ  اعیان  و  عرصه  ارتفاعی:  حقوق  و  منضمات  و  مفروضات  و  مالحظات  الف- 
طلق( به شماره هشتاد و دو فرعی از دو هزار و پانصد و هشتاد و یک اصلی قطعه هشتاد و دو تفکیکی بخش 
دسیمترمربع  هفت  و  متر  دو  و  چهل  و  صد   142/07 مساحت  به  قم  استان  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه  دو 
به  متر  سانتی  هشت  و  شصت  و  متر  هفت   7/68 طول  به  پی  به  پی  اول  قسمت  دو  در  شماال:  زمین  حدود 
شماره هفتاد چهار فرعی دوم پی به پی به طول 2 دو متر به شماره هفتاد و پنج فرعی شرقا : به پی به طول 19 
نوزده متر به شماره هشتاد و یک فرعی جنوبا: پی است به طول 5/27 پنج متر و بیست و هفت سانتی متر به 
خیابان 10 متری احداثی به عرض ده متر غربا : پی به طول 19/50 نوزده متر و پنجاه سانتی متر به دو هزار 
فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 3808  قاسمی سنگی  مالکیت سمیه  اصلی.  و یک  و هشتاد  پانصد  و 

تاریخ تولد 1360/11/26 صادره از تبریز دارای شماره ملی 1379371538 با جز سهم 3/5 از کل سهم 6 
به عنوان مالک سه ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مالکیت مریم / عابدینی فرزند اکبر 
شماره شناسنامه 532 تاریخ تولد 1338/10/2 صادره از قم دارای شماره ملی 03825533101با جز سهم 
و اعیان موضوع سند  از ششدانگ عرصه  به عنوان مالک در ممیز پنج دهم دانگ مشاع  از کل سهم 6   2/5
گردیده  ثبت   140020330002008668 یکتا  شماره  و   99 سال  ج  سری   398390 چاپی  اصلی  مالکیت 
و  ساختمانی  مشخصات  ج-  ندارد.  بازداشت  گفته  باال  ثبتی  پالک  امالک  سیستم  طبق  محدودیت:  است. 
بنا  اعیانی: ملک مذکور به صورت یک دستگاه ساختمان دو طبقه و نیم ششدانگ عرصه و اعیان و احداث 
به  همکف  طبقه  اعیانی  که  باشد  می  سال  هفت  حدود  ان  قدمت  و  گرفته  صورت  شمال  و  شرق  قسمت  در 
مساحت 113 مترمربع و طبقه اول به مساحت 116 مترمربع و هر طبقه شامل سالن نشیمن دو اتاق خواب و 
سرویس بهداشتی و حمام و اشپزخانه اوپن و طبقه دوم به مساحت 17 مترمربع و بام ایزوگام و دارای یک واحد 
پارکینگ روباز بوده و پوشش کف سرامیک و بدنه دیوار ها گچ سفید کاری و نقاشی شده وسرمایش ساختمان 
با کولر ابی و گازی و گرمایش ابگرمکن و بخاری گازی است درب ها چوب و روکش و پنجره های طبقه همکف 
فلزی و طبقه اول از جنس پوبی وی سی دو جدار و سرویس بهداشتی از سرامیک درجه یک و پله از سنگ و 
قرنیز تا ارتفاع یک متراژ سرامیک و حیاط موزاییک فرش و دیوار ها سنگ تراورتن در حیاط فلزی ماشین رو 
و سر درب صراحی فلزی می باشد و ساختمان دارای انشعابات اب و برق و گاز شهری و دو خط تلفن ثابت و 
دارای نمای سنگ پالک تراورتن و سازه ملک فلزی و سقف بتنی و سقف تیرچه و فوم پلی استایرن می باشد 
مترمربع   142/07 به مساحت   : 1- عرصه  کارشناسی:  نظریه  باشد.  تخلیه می  در حال حاضر  ملک مذکور 
بهای هرمترمربع 120/000/000ریال 17/048/400/000ریال هفده  برداری مسکونی  بهره  و  با کاربری 

بهره  و  کاربری  با  مترمربع   246 به مساحت  اعیان   -2 ریال  و چهارصد هزار  میلیون  و هشت  و چهل  میلیارد 
برداری مسکونی و بهای هر مترمربع 30/000/000ریال 7/380/000/000ریال هفت میلیارد و سیصد و 
هشتاد میلیون ریال 3- مجموع حیاط سازی و هزینه انشعابات )اب و برق و گاز دو خط تلفن( مجوزات ، ارزش 
افزوده و ....450/000/000 چهارصد و پنجاه میلیون ریال با توجه به بررسی های به عمل امده بدون درنظر 
گرفتن هر گونه بدهی و سایر موارد به شهرداری و بانک ها و سایر ارگان ها ارزش کل ملک )عرصه و اعیان(به 
مبلغ 24/878/000/000بیست و چهار میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون ریال ارزیابی می گردد. 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/5/5 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
به مزایده  توانند در مدت پنج روز مانده  از مورد مزایده را دارند می  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
از  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی 
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 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت  برنده مزایده 
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


