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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم تاکید کرد:مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم تاکید کرد:

لزوم بازنگری در سند آمایش استانلزوم بازنگری در سند آمایش استان
صفحه صفحه 44اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده استاولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده است

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

ضرورت پیش بینی، مهار و بهره برداری از سیالب هاضرورت پیش بینی، مهار و بهره برداری از سیالب ها

◄    در جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم مطرح شد: افزایش پروازها 
به کشور قزاقستان نشان از عالقمندی تجار برای استفاده از بازار مطلوب 
قزاقستان است و این کشور به هدفی مهم برای تولیدکنندگان تبدیل شده 

است که از این فرصت باید به نحوی برنامه ریزی شده استفاده نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی در ابتدای این جلسه مباحثی 
در خصوص تکمیل ساختمان جدید اتاق بازرگانی مطرح شد و از سوی 
اعضاء هیئت رئیسه برای تکمیل بخش های مختلف ساختمان ضمن 

در جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم مطرح شد: 

 قزاقستان مقصد جدید 
کاالهای صادراتی ایرانی

بررسی مدارک پیمانکاران طی یک 
مختلف  های  طرح  حقوقی  فرآیند 
گرفت  قرار  تحلیل  مورد  توجیهی 
ها  طرح  مجریان  تعیین  ضمن  و 
مقرر شد طبق شرایط اتاق بازرگانی 
الزم  اقدام  قرارداد  عقد  از  پس  و 
صورت گیرد همچنین در خصوص 
زمانبندی و تسریع در روند تکمیل 
پروژه از سوی اعضا تاکیدات الزم به 

آمد. عمل 
جلسه  این  در  خاکی  ابوالفضل 
در  ایران  بازرگانی  رایزن  تعامل  از 
و  داد  خبر  )ازبکستان(  تاشکند 
افزود: طی دیداری با رایزن بازرگانی 

ایران در تاشکند مورخ ١٠  سفارت 
تقویت  بر  تاکید  ضمن  ماه   تیر 
روابط تجاری، در خصوص اقدامات 
مناسب میان دو کشور از جمله لغو 
روادید، افزایش خطوط پروازی، رفع 
حوزه  در  موجود  موانع  و  مشکالت 
سرمایه گذاری های  و  نقل  و  حمل 
و  شد  مطرح  مباحثی  مشترک 
مشخص گردید نقطه مشترک های 
به  منجر  تواند  می  کشور  دو  میان 
بهره گیری از ظرفیت ها در راستای 
ارتقای تجارت بین دو کشور باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
ضمن اشاره به اهمیت روابط میان 

اسالمی  جمهوری  و  ازبکستان 
ایران، بر ضرورت گسترش همکاری 
ارتقا  ویژه  به  در عرصه های مختلف 
توسعه  و  اقتصادی  مبادالت  سطح 

کرد. تاکید  روابط 
گفت:  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نمایشگاه  در  ایران  پاویون  حضور 
قزاقستان فرصت خوبی است که در 
اقدامات  و  قزاقستان  به  اخیر  سفر 
برای  الزم  تصمیمات  شده  انجام 
پاویون  این  در  قم  استان  حضور 

گردید. اتخاذ 
زمینه  شدن  فراهم  از  خاکی 
برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی 

و  داد  خبر  ایران  پاویون  در  استان 
گفت: وزارت امور خارجه  کشورمان 
برای  شده  مطرح  درخواست  با 
را  خود  موافقت  نمایشگاه  برپایی 
اعالم نموده است و در حال حاضر 
هماهنگی های الزم با دستگاه های 
اجرایی مرتبط  استان درحال انجام 

است. 
نمایشگاه  برگزاری  ظرفیت  وی 
فرصت  یک  را  المللی  بین  های 
محصوالت  ارائه  برای  مناسب 
است  ملی  سطح  در  استانی  فرا 
بین  های  نمایشگاه  برگزاری  لذا 
المللی و مشترک بین کشور ایران و 

قزاقستان می تواند از راههای  موثر 
تجار  میان  ارتباط  برقراری  برای 
برقراری  نهایتًا  که  باشد  کشور  دو 

اقتصادی  توسعه  و  رشد  ارتباطات 
خواهد  دنبال  به  را  ملی  سطح  در 

► داشت.    

یادداشت - سید محمد حسین دریاباری 

از اولویت سرمایه گذاری در صنایع پاک ، کم مصرف 
و زودبازده درقم تا نفی سرمایه گذاری خارجی                                                   
صفحه 7

تلنگر - ابوالفضل رییس جعفری 

 جناب استاندار با این گره چه کردید؟ 
آقای شهردار یه کم بیا این َوِر بازار!!                                                  
صفحه 7

عدم تناسب بین هزینه کسر و احداث پارکینگ 

 به ازای یک میلیارد تومان فقط ۴ جای 
پارک می توان ساخت                                                  
صفحه 3

معاون استاندار قم: 

سیل در قم به برخی از منازل روستایی 
آسیب وارد کرد                                                
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برگزاری آیین سیاه پوشانی ماه محرم
قم سیاه پوش شد

آیین سیاه پوشانی شهر قم با فرارسیدن ماه محرم و با حضور شماری 
پیرغالمان  و  شهدا  خانواده  شهری،  و  استانی  مسئوالن  و  مدیران  از 

شد. برگزار  قم  شهرداری  توسط  حسینی 
آیین  محرم،  ماه  فرارسیدن  آستانه  در  شهرنیوز،  گزارش  به 
سید  حجت االسالم والمسلمین  حضور  با  قم  شهر  سیاه پوشانی 
معاون  مقیمی  ابوالقاسم  قم،  علمیه  حوزه  اساتید  از  مؤمنی  حسین 
و  نیازمند  ثابت،  سبحانی  قم،  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی 
مقدم  اصفهانیان  مهدی  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  از  سعادتمند 
مدیرکل  شعبان زاده  حجت االسالم  شهرداری،  شهری  خدمات  معاون 
بنیاد  مدیرکل  پور  لقمان  حجت االسالم  استان،  اسالمی  تبلیغات 
و  استانی  مدیران  استان،  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
هیئت های  مسئوالن  حسینی،  پیرغالمان  شهدا،  خانواده  شهری، 

شد. برگزار  خمینی)ره(  امام  فرهنگی  مجتمع  در  استان 
از این مراسم از سردیس ۱۰ شهید دفاع مقدس به همراه  در بخشی 

آمد. به عمل  رونمایی  قاسم سلیمانی  سردیس سردار حاج 
حاج  توسط  مرثیه خوانی  میثاق،  سرود  گروه  توسط  سرود  اجرای 

عباس حیدرزاده و تجلیل از پیرغالمان و خانواده شهدا از بخش های 
بود. قم  شهرداری  توسط  قم  مقدس  شهر  امسال  سیاه پوشانی  آیین 
گنبد مقدس  مبارک  پرچم  بر  آیین، شرکت کنندگان  این  از  در بخشی 
تبرک  العباس  ابوالفضل  حضرت  و  حسین)ع(  امام  ملکوتی  حرم 

. جستند
بن  علی  امامزاده  متبرکه  بقعه  غبارروبی  ضمن  آیین  این  ادامه  در 
مشکی  پرچم  گلزار،  این  در  مدفون  مطهر  شهدای  قبور  جعفر)ع(و 

درآمد. اهتزاز  به  جعفر)ع(  بن  علی  امام زاده  گلزار  در  محرم 
از فضاسازی های محیطی توسط شهرداری قم قدردانی 

داشت:  اظهار  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  آیین،  این  در 
هیات   ۱۲۰۰ خانگی،  محفل   ۱۰۰۰ حسینیه،  و  مسجد   ۱۰۰۰
مبلغ  هزار   ۲ همراه  به  غیربومی  هیات   ۳۰۰ همراه  به  فارسی زبان، 

هستند. دینی  شعائر  تعظیم  و  برگزاری  آماده 
تبلیغات  اهمیت  به  اشاره  با  شعبان زاده  مرتضی  حجت االسالم 
برای  شهرداری  اقدامات  از  قدردانی  و  شهر  آماده سازی  و  محیطی 
 ۲۰ انجام شده،  ارزیابی های  طبق  شد:  یادآور  محرم،  ماه  به  ورود 
درصد از مردم به صورت مستقیم از تبلیغات محیطی تأثیر می پذیرند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم با بیان اینکه در سطح استان قم ۱۲۰۰ 
نقطه تأثیرگذار وجود دارد، ادامه داد: بیلبوردهای شهری و بین راهی 
شهری  تبلیغات  و  محیطی  فضاسازی های  در  تأثیرگذار  نقاط  از  یکی 

انتقال مفاهیم دینی است. برای 
برخی  و  قم  شهرداری  مشارکت  و  همکاری  با  کرد:  تصریح  وی 
خاطرات  و  اطالعات  امسال  محرم  هشتم  با  هم زمان  دیگر،  نهادهای 
شهدای هیئات مذهبی ثبت و در معرض توجه مخاطبان قرار خواهد 

گرفت.
جایگاه قم متفاوت از شهرهای دیگر است

اظهار  آیین  این  در  نیز  مؤمنی  حجت االسالم والمسلمین سید حسین 
زیادی  بسیار  توجهات  و  توصیه  دینی  متون  و  روایات  در  داشت: 
درباره شهر قم شده و امام صادق علیه السالم صراحتًا از قم به عنوان 

است. کرده  یاد  شیعیان  و  اهل بیت)ع(  شهر 
اساس  بر  داد:  ادامه  شهرها،  سایر  با  قم  شهر  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
و  خواسته  بر  قم  از  جمعی  آخرالزمان،  دوران  در  دینی  روایات 

می شوند. بشریت  عالم  منجی  ظهور  زمینه ساز 
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: قم متفاوت از شهرهای دیگر است 
و باید شان این شهر و مردم آن حفظ شود؛ هنوز بسیاری از شهدای 
مسئوالن  حتی  و  مردم  و  ناشناخته اند  مردم  بین  در  استان  این 

ندارند. تابان  گوهرهای  این  از  اطالعی 
مؤمنی بابیان اینکه مسئوالن باید در کنار هنجارشکنی های فرهنگی 
عنوان  باشند،  داشته  حساسیت  مطهر  حرم  نزدیکی  در  به خصوص 
کرد: پخش موسیقی و برگزاری کارناوال های عروسی در خیابان های 

است. هنجارشکنی  نوعی  مطهر  حرم  هم جوار 
فرهنگ  تغییر  برای  که  هزینه ای  میزان  به  دشمنان  کرد:  تصریح  وی 
ایران کرده به همان اندازه فقط برای قم بودجه کنار گذاشته تا چهره 
به خصوص  و  دینی  شعائر  مسیر  ادامه  در  و  داده  تغییر  را  آن  مذهبی 

محرم و صفر را از مردم بگیرد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: تا زمانی که بیرق و علم امام حسین)ع( 
شهر  جای جای  در  حسینی  روضه های  و  است  بلند  کشور  این  در 

بگیرد. ایران  از  را  صفر  و  محرم  و  انقالب  نمی تواند  دشمن  برپاست 

۱۱ سردیس شهید در قم رونمایی 
شد

شهیدان،  ساالر  و  سید  سوگواری  و  محرم  ماه  فرارسیدن  با  هم زمان 
و دفاع مقدس و سردیس مرتفع سردار  انقالب  ١٠ شهید  از سردیس 

آمد. عمل  به  رونمایی  سلیمانی  قاسم  حاج 
به گزارش شهرنیوز، در آستانه ورود به ماه محرم و هم زمان با برگزاری 
به  شهدا  جدید  سردیس   ۱۱ از  قم،  مقدس  شهر  سیاه پوشانی  آیین 

آمد. عمل  به  رونمایی  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  همت 
حسین  فراشاهی،  محمد  امیر  صدوقی،  محمد  آیت الله  شهیدان 
علی  فصیح،  همایی  علیرضا  گلزار،  مهدی  بیطرفان،  علی  مولوی، 
و محمدحسین فهمیده  ثابت، جواد عابدی  عطاران، علی اکبر نظری 
نقاط  در  آن ها  سردیس  که  هستند  شهدایی  سلیمانی  قاسم  سردار  و 

شد. خواهد  نصب  شهر  مختلف 
استفاده از ١٠ هنرمند برجسته کشوری در ساخت سردیس ها

اظهار  شهید   ۱۱ سردیس  از  رونمایی  آیین  حاشیه  در  جوادیان  پیام 
داشت: در این مرحله از رونمایی از سردیس های شهید از ۱۰ شهید 
به عمل  رونمایی  قاسم  به همراه سردیس سردار حاج  اقشار  شاخص 

آمد.
هنرمندان  از  نفر   ۱۰ سردیس ها،  این  ساخت  برای  اینکه  بابیان  وی 
در  سردیس ها  این  کرد:  ابراز  بودند،  انتخاب شده  کشور  برجسته 
معابری که پیش ازاین به نام این شهدا نام گذاری شده اند، همزمان با 

شد. خواهد  نصب  محرم  اول  روز 
سازمان  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
در  و  طراحی  شهدا  سردیس   ۳۸ تاکنون  قم  شهرداری  زیباسازی 

است. نصب کرده  شهری  مختلف  مناطق 
اجرای  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  دیوارنگاره های  اینکه  تأکید  با  وی 
کرد:  عنوان  اجراست،  دست  در  سلیمانی  قاسم  شهید  حجمی  آثار 
به  منتهی  مسیرهای  در  محرم  ویژه  بیرق   ۲۵ محرم  ماه  با  همزمان 
به زمینه محرم  نوری  المان های  تمامی  و  حرم مطهر نصب شده است 

یافت. خواهد  تغییر 
سانتی متری   ۲۰ و  متر   ۳ مرتفع  سردیس  کرد:  خاطرنشان  جوادیان 
حال  در  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهید 
نصب  سلیمانی  شهید  بلوار  در  رونمایی  از  بعد  که  است  ساخت 

شد. خواهد 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  حوزه  در  شهرداری  پررنگ  اقدامات  از  تقدیر 

ت د شها
شهید   ۱۱ سردیس  از  رونمایی  حاشیه  در  نیز  خوش گفتار  علی اکبر 
مختلف  نقاط  در  شهدا  سردیس  نصب  داشت:  اظهار  گفتگویی  در 
تأثیر  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  عمومی  برانگیختگی  در  شهر 

دارد. زیادی 
ساخت  شد:  یادآور  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  دومین  دبیر 
شهری،  المان های  برجسته،  نقوش  و  دیوارنگاره ها  اجرای  سردیس، 
بخشی  محیطی  فضاسازی های  و  شهدا  اسامی  به  معابر  نام گذاری 
ملی  کنگره  دومین  راستای  در  قم  شهرداری  پرشمار  فعالیت های  از 

است. استان  شهدای 
ترویج  در  پویا  و  فعال  یک نهاد  قم  شهرداری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
باید  اجرایی  به صورت  کرد:  عنوان  است،  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
دومین  برگزاری  درزمینه  را  اقدامات  بیشترین  شهرداری  که  گفت 

است. داده  انجام  را  استان  شهدای  ملی  کنگره 
متناسب  شهری  فضاهای  ملموس  تغییرات  به  اشاره  با  خوش گفتار 
هم اکنون  مردم  کرد:  ابراز  استان،  شهدای  ملی  کنگره  دومین  با 
و  برجسته  نقش  المان،  سردیس،  حضور  شاهد  شهر  جای جای  در 

هستند. شهدا  با  مرتبط  دیوارنگاره های 
بیایند شهرداری  کمک  به  فرهنگی  دستگاه های 

سردیس  از  رونمایی  حاشیه  در  نیز  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
تمام  در  شهری  مدیریت  مجموعه  داشت:  اظهار  شهید   ۱۱

است. شهروندان  کنار  در  ملی  و  دینی  مناسبت های 
حوزه  در  متولی  دستگاه های  سایر  از  داد:  ادامه  سعادتمند  ماشاالله 
و  فعالیت ها  روند  تا  آمده  شهرداری  کمک  به  می رود  انتظار  فرهنگی 

بگیرد. خود  به  مطلوب تری  وضعیت  فرهنگی  اقدامات 
اینکه شهرداری در خط  بر  تأکید  با  رئیس شورای اسالمی استان قم 
مقدم اقدامات فرهنگی در شهر قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه 
فرهنگ، در استان قم ۳۰ دستگاه مسئولیت و بودجه مصوب دارند، 
و  برنامه ریزی  حاصل  می خورد  رقم  شهر  در  امروز  که  چیزی  آن  اما 

است. شهری  مدیریت  مجموعه  فعالیت 

خبـرخبـر
ماه  فرارسیدن  با  همزمان      ◄
"علمداران  طرح  آغاز  و  محرم 
قم،  شهرداری  توسط  خدمت" 
مقابل  در  حسینی  عزای  پرچم 
درآمد. اهتزاز  به  مرکز  شهرداری 
برنامه های شهرداری  آغاز  آیین 
قم برای ماه محرم و صفر با عنوان 
حضور  با  امروز  خدمت  علمداران 
و  ستادی  نیروهای  از  شماری 
مدیران  شهرداری،  عملیاتی 
در  استانی  مسئوالن  و  شهری 
و  برگزار  مرکز  شهرداری  مقابل 
امکانات  تمام  بسیج  به  نسبت 
تأکید  دینی  شعائر  تعظیم  جهت 

. شد
ماه  فرارسیدن  با  آستانه  در 
سوگواری  ایام  آغاز  و  محرم 
االسالم  علیه  حسین  امام 
آغاز  و  شهر  سیاه پوشانی  آیین 
برای  قم  شهرداری  برنامه های 
حضور  با  صفر  و  محرم  ماه 
شعبان زاده  مرتضی  حجت االسالم 
استان،  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
معاون  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
قم،  شهرداری  شهری  خدمات 
ثابت  سبحانی  مجتبی  سید 
خدمات  کمیسیون  رئیس 
و  شهر  اسالمی  شورای  شهری 
و  ستادی  نیروهای  از  شماری 
پرچم  و  برگزار  شهرداری  عملیاتی 
مقابل  در  هم زمان  محرم  مشکی 
ساختمان   ۲۵ و  مرکز  شهرداری 
به  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 

درآمد. اهتزاز 
زیارت  مراسم  برگزاری 
حسینی  عزای  اقامه  و  عاشورا 
در  آیین  این  دیگر  بخش های  از 

بود. مرکز  شهرداری  مقابل 
فرهنگی  سازمان  آمادگی 
با  همکاری  برای  قم  شهرداری 

مذهبی هیئات 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
علمداران   ” طرح  آغاز  حاشیه  در 
آیین سیاه پوشانی شهر”  و  خدمت 
اقدام  نخستین  داشت:  اظهار 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
همزمان  قم  شهرداری  ورزشی 
برپایی  با  محرم،  ماه  آغاز  با 
کلید  تربت”  عطر   ” نمایشگاه 

است. خورده 
احمد  سید  حجت االسالم 
اینکه  بابیان  نژاد  طباطبایی 
تربت  عطر  نمایشگاه  برپایی 
کرونا  بیماری  شیوع  خاطر  به 
متوقف شده  سال  دو  مدت  به 
نمایشگاه  این  داد:  ادامه  بود، 
هیئات  شورای  همکاری  با  امسال 
از  را  خود  فعالیت  مجددًا  مذهبی 

است. گرفته  سر 

این  قالب  در  اینکه  بابیان  وی 
به  قابل ارائه  خدمات  نمایشگاه 
و  تسهیالت  و  مذهبی  هیئات 
برپایی  برای  دولتی  ظرفیت های 
دید  معرض  در  عزاداری  محافل 
این  گفت:  می گیرد،  قرار  عموم 
بوستان  در  هم اکنون  نمایشگاه 

است. برگزاری  حال  در  نجمه 
سیاه پوشانی  نژاد  طباطبایی 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  شهر 
پیش بینی های  کرد:  خاطرنشان 
فضاسازی های  برای  خوبی 
برای  شهر  آماده سازی  و  محیطی 
گرفته  صورت  محرم  ماه  به  ورود 

. ست ا

درخواست های  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  برای  مذهبی  هیئت های 
اذعان  مراسمات،  باشکوه تر 
این  پیگیری  و  بررسی  کرد: 
انجام  حال  در  درخواست ها 

. ست ا
فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
در  محیطی  فضاسازی های  قم 
توجه  مورد  را  شهر  فرهنگی  مراکز 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  و  داد  قرار 
سازمان  کرونا،  بیماری  وضعیت 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
بسترسازی  آماده  قم  شهرداری 
محافل  برگزاری  برای  فضاها  این 

است. عزاداری 
مواکب  برپایی  درخواست  ثبت 

"قمیار" سامانه  در 
خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهری 
اظهار  طرح  آغاز  حاشیه  در  قم 
مجموعه  و  شهر  شورای  داشت: 
ماه  سه  از  قم  شهری  مدیریت 
ماه  به  ورود  و  استقبال  برای  پیش 
است. داشته  برنامه ریزی  محرم 
سبحانی  مجتبی  سید  گفته  به 

باشکوه  برگزاری  برای  ثابت، 
خدمات رسانی  و  دینی  آیین های 
جلسات  زائران،  و  مردم  به  بهتر 
و  شهری  مدیران  با  متعددی 
است. برگزارشده  مختلف  مناطق 

خدمات  کمیسیون  رئیس 
قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری 
هماهنگی های  طی  داد:  ادامه 
درزمینه  مطلوبی  روند  انجام شده 
فضاسازی های  و  شهری  تبلیغات 
فضای  آماده سازی  محیطی، 
ارتقای  و  عزاداری  برای  شهر 
مواکب  و  عزاداری  محافل  ایمنی 

است. انجام گرفته 
آماده سازی  به  اشاره  با  وی 

و  درخواست  جهت  الزم  بستر 
ایستگاه  و  موکب  برپایی  ثبت 
“قمیار”،  نرم افزار  در  صلواتی 
تهیه ظروف  برای  گفت: همچنین 
مناسب  باقیمت  یک بارمصرف 
یکی  با  الزم  هماهنگی های  نیز 
و  تولیدکننده  شرکت های  از 
آن ها  به  مذهبی  هیئات  معرفی 

است. انجام یافته 
خاطرنشان  ثابت  سبحانی 
قم  شهری  مدیریت  مجموعه  کرد: 
محافل  برگزاری  آماده  همچنین 
سایر  و  بوستان ها  در  عزاداری 

است. روباز  فضاهای 
از  را  شهری  نظافت  وی 
در  قم  شهرداری  مهم  وظایف 
دانست  عزاداری  محافل  برپایی 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  و 
برگزاری  پای کار  توان  تمام  با  قم 
باشکوه تعظیم شعائر دینی است.

"علمداران  طرح  اجرای  تداوم 
اربعین  پایان  تا  خدمت" 

قم در  حسینی)ع( 
خدمات  و  محیط زیست  معاون 
شهری شهرداری قم گفت: طرح" 
قم  شهرداری  خدمت"  علمداران 

محرم  ماه  فرارسیدن  با  همزمان 
اربعین  پایان  تا  و  آغاز  قم  در 
ادامه خواهد داشت. حسینی)ع( 

نیز  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
خدمت  علمدران  طرح  پیرامون 
و  طرح  این  در  داشت:  اظهار 
و  سیاه پوشانی  آیین  عملیات 
عملیات  محیطی،  فضاسازی 
و  مساجد  پاک سازی  و  تنظیف 
ایمنی  بازدیدهای  و  حسینیه 
می گیرد. انجام  عزاداری  محافل 
خدمات  و  محیط زیست  معاون 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری 
تمام  بسیج  با  قم  شهرداری 
تالش  ظرفیت ها  و  امکانات 

قابل  و  مطلوب  خدمات  تا  می کند 
مجاوران  و  عزاداران  به  قبولی 
سالم الله علیها  اهل بیت  کریمه 

نماید. ارائه 
عوامل  بازدید  به  اشاره  با  وی 
مواکب،  از  قم  آتششانی  سازمان 
و  مذهبی  هیئات  حسینیه ها، 
قالب  در  داشت:  بیان  مساجد، 
دستورالعمل های  بازدیدها  این 
ایمنی ابالغ و نسبت به موارد ضد 

است. داده شده  هشدار  ایمنی 
بر  تأکید  با  مقدم  اصفهانیان 
فضاسازی  و  سیاه پوشانی  آغاز 
تصریح  شهری  هشتگانه  مناطق 
عوامل  آماده باش  بر  عالوه  کرد: 
ماشین آالت  شهری،  خدمات 
مدیریت  و  آتششانی  سازمان 
مشغول  بی وقفه  نیز  پسماند 
عزاداران  به  خدمات رسانی 

بود. خواهند 
خدمات  و  محیط زیست  معاون 
شهری شهرداری قم گفت: طرح” 
با  همزمان  خدمت”  علمداران 
و  آغاز  قم  در  ماه محرم  فرارسیدن 
ادامه  حسینی)ع(  اربعین  پایان  تا 

► داشت.   خواهد 

آغاز طرح “علمداران خدمت” همزمان با ماه محرم در قم

اجتماعی  و  رئیس کمیسیون فرهنگی       ◄
در  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
به عنوان  هنر  بر  زیادی  توجه  شهری  مدیریت 
مفاهیم  انتقال  در  مهم  ابزارهای  از  یکی 
مدیریت  مجموعه  گفت:  دارد،  وجود  ارزشی 
بخصوص  هنر  ظرفیت  از  بهره گیری  شهری 
ارزش ها،  تبلور  به عنوان  مقدس  دفاع  درزمینه 
حمایت  و  موردتوجه  را  فداکاری ها  و  ایثارگری 

می دهد. قرار 
تماشای  حاشیه  در  مالیی  مصطفی 
آویخته”،  فانوس  سوسوی  “مثل  نمایش 
باغیرت  اثر  این  خوب  نگاه  از  قدردانی  ضمن 
دفاع  موضوع  و  جوانان  بارز  ویژگی  به عنوان 
نویسنده  دقیق  توجه  داشت:  اظهار  مقدس، 
پرداختن  و  خانواده  بنیان  زیربنایی  بحث  به 
تیم  توسط  آن  بروز  و  کارگردان  دفاع  قابل 
تا خانواده را به عنوان بنیان  بازیگران، توانسته 
مخصوص در هجمه تهاجم فرهنگی در معرض 

دهد. قرار  تماشاگران 
کنار  در  خوب  اثر  این  داد:  ادامه  وی 
به  ایثارگری،  جامعه  آسیب های  به  پرداختن 
باورهای  و  رزمندگان  ارزشی  باالی  مفاهیم 

که  است  پرداخته شده  جامعه  مردم  کنونی 
عالوه بر ایجاد پیوند نسلی در خصوص تقویت 
است. داشته  مثبتی  اثر  نیز  خانواده  بنیان 

اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
در  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
به عنوان  هنر  بر  زیادی  توجه  شهری  مدیریت 
مفاهیم  انتقال  در  مهم  ابزارهای  از  یکی 
مدیریت  مجموعه  افزود:  دارد،  وجود  ارزشی 
بخصوص  هنر  ظرفیت  از  بهره گیری  شهری 
ارزش ها،  تبلور  به عنوان  مقدس  دفاع  درزمینه 
حمایت  و  موردتوجه  را  فداکاری ها  و  ایثارگری 

می دهد. قرار 
در  دینی  ارزش های  تجلی  اینکه  بابیان  وی 
اثرگذارتر  تئاتر  مانند  هنری  مختلف  قالب های 
داریم  درخواست  هنرمندان  از  گفت:  است، 
مانند  جامعه  کنونی  نیازهای  خصوص  در 
حسینی)ع(،  نسل  تربیت  آوری،  فرزند 
شهادت،  و  ایثار  تبیین،  جهاد  امیدآفرینی، 
و  خانواده  بنیان  تقویت  شهروندی،  فرهنگ 

کنند. نقش آفرینی  مادر  و  زن  جایگاه 
ایرانی- هویت  تقویت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

که  است  مهمی  مباحث  از  یکی  اسالمی 

کنند،  نقش آفرینی  آن  در  هنرمندان می توانند 
و  باورها  و  مفاهیم  به  پرداختن  کرد:  اذعان 
جذابیت  و  تأثیر  خودی،  فرهنگی  داشته های 

دارد. جامعه  مردم  بین  در  بیشتری 
آویخته«  فانوس  سوسوی  »مثل  نمایش 
کارگردانی  به  کوهستانی  محمدرضا  نوشته 
۶ مردادماه  تا  تیر   ۲۸ از  سید مصطفی مقیمی 
در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

می رود. صحنه  روی  به  قم  استان  اسالمی 
آویخته«  فانوس  سوسوی  نمایش»مثل 
یادگاران  از  جالل  نام  به  مردی   داستان 
می خواهد  جالل  است.  مقدس  دوران  دفاع 
زیاده خواهی  مقابل  در  و  بماند  شرافتمندانه 
باید  راه  این  در  و  کند  ایستادگی  سودجویان 
مدنظر  نیز  را  خود  خانواده  خواسته های 
در  را  او  که  است  چالشی   این  باشد،  داشته 

. د می گیر بر
وفایی،  ابراهیم  پیغمبری،  محمدرضا  سید 
و  سبحانی نسب  محمدرضا  عموئی،  محمد 
تئاتر  کارگاه  اعضای  از  حسن زاده  شقایق 
اثر  این  بازیگران  قم  هنری  حوزه  تجربه 

► هستند.     نمایشی 

حمایت مجموعه مدیریت شهری قم از هنر ارزشی 

هنرمندان به نیازهای حال جامعه ورود ویژه ای داشته باشند

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
رضا  طرف  از  قم   ۲4 رسمی  دفتراسناد   ۱۳9۱/۰۲/۰9  -  ۶۳4۶۱ شماره  وکالت  تفویض  برابر  ششکل  پور  اصغر  معصومه 
جمشید پور برابر درخواست شماره ۱4۰۰/۵۳۸۳۲ – ۱4۰۰/۱۰/۲۵ اعالم داشته اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 
۱9۳۸ از 47۰ از ۱ اصلی واقع در بخش 4 ثبت قم که در دفتر ۲۱ صفحه ۵۵۵ ذیل ثبت ۲۳۳۶ بنام احمد بیگدلی آذری فرزند 
غالمعلی ثبت و سند مالکیت صادر وتسلیم شده است سپس برابر سند قطعی شماره ۳7۳99 - ۵۵/۱۱/۳ دفتر اسناد رسمی 
۶ قم به رضا جمشید پور منتقل شده است که علت سهل انگاری مفقود گردیده است که در حال حاضر در این اداره در شرف 
صدور المثنی بنام ایشان میباشد . لذا مراتب طبق تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ 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 ۱۰ 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 ۱۵۵۲۸(   

رونوشت: به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

که  اند  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  عباس  سید  فرزند  زاده  ناظم  محمد  علی  اینکه  به  نظر 
دردفتر  که  قم   4 بخش  در  واقع  اصلی  یک  از   ۲۸۱ ثبتی  ک  پال ششدانگ  از  مشاع  سهم   ۱۵4/۳۶ مالکیت  سند 
 ۵۸۱۶۶۱ المثنی  مالکیت  سند  و  ثبت  زاده(  ناظم  محمد  )علی  ایشان  بنام   ۵۵۲7 ثبت  ذیل   ۱۶۲ صفحه   ۳۶
به  لذا  است  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  سند  جابجائی  علت  به  که  است  شده  تسلیم  و  صادر   ۸۳/۰۲/۰۳  -
چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد 
انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی  نمایند  و ارسال و رسید اخذ  اداره اعالم  این  به  ۱۰ روز کتبا  گهی ظرف مدت  آ
الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 

   )۱۵۵۲7
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
در پروژه مترو قم با حضور 

معاون وزیر امور خارجه

ازجمله  قم  استان  طرح های  کالن  ارزی  منابع  تأمین  راهکارهای 
مورد  خارجه  امور  وزیر  اقتصادی  معاون  حضور  با  مترو  و  منوریل 

گرفت. قرار  بررسی 
جلسه  قم،  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
حضور  با  استان  کالن  پروژه های  برخی  ارزی  منابع  تأمین  بررسی 
محمدتقی  سید  خارجه،  امور  وزیر  اقتصادی  معاون  صفری  مهدی 
مدیرعامل  درویشی  و  استانداری  مدیران  استاندار،  شاهچراغی 

شد. برگزار  قم  استانداری  در  شهری  قطار  سازمان 
قطار  ازجمله  استان  مهم  پروژه های  از  برخی  جلسه  این  در 
قرار  بررسی  مورد  و…  مترو  منوریل،  تهران-قم-اصفهان،  سریع السیر 

. گرفت

عدم تناسب بین هزینه کسر و احداث پارکینگ
به ازای یک میلیارد تومان فقط 

۴ جای پارک می توان ساخت

درآمد   99 سال  گفت:   قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
از محل کسر  و  4۶ میلیارد تومان  پارکینگ  از هزینه حذف  شهرداری 
جای   ۲۵۰ نهایتًا  رقم  این  با  که  بوده  تومان  میلیارد   ۲۰ نیز  پارکینگ 

کرد. احداث  می توان  پارک 
مسعود طبیبی در گفت وگویی با اشاره به اهمیت احداث پارکینگ در 
سطح شهر اظهار داشت: سال ۱4۰۰، درآمد حذف و کسر پارکینگ 
شهرداری قم ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با این رقم فقط 4۰۰ جای 

پارک می توان احداث کرد.
پرداخت  شیوه  یکسان سازی  و  الکترونیکی  پرداخت  وی،  گفته  به 
کاری  تعهدات  تخلفات جزئی جزو  و کاهش  زمان  بهتر  مدیریت  برای 

است. قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم عنوان کرد: تسریع احداث 
پارکینگ محدوده میدان  پارکینگ در اراضی تملک شده مانند پروژه 
نقاط شهری در دستور کار  پارک و سایر  ۳۸۰ سلول  ایجاد  برای  امام 

قرار دارد. مجموعه مدیریت شهری قم 
تعامالت  قم  در  پارکینگ  ظرفیت  افزایش  برای  اینکه  بیان  با  طبیبی 
موقت  پارکینگ های  ایجاد  برای  پرورش  و  آموزش  با  مطلوبی 
پایان  تا  انجام شده  پیش بینی های  طبق  گفت:  است،  انجام گرفته 

شود. آغاز  قم  در  پارکینگ  دو  اجرایی  عملیات  جاری  سال 

خبـر
محرم،  ماه  رسیدن  فرا  با  همزمان      ◄
حضرت  حرم  در  شهیدان  ساالر  عزاداری  مراسم 
مساجد،  جمکران،  مقدس  مسجد  معصومه)س(، 
برگزار  قم  در  متبرکه  بقاع  و  امامزادگان  حسینیه ها، 
این  در  را  برنامه ها  از  برخی  جزئیات  که  می شود 

می خوانید. گزارش 
حضرت  سوگواری  ایام  و  محرم  آغاز  با  همزمان 
شهیدان  ساالر  عزای  مراسم  الحسین)ع(،  اباعبدالله 
خانگی،  محفل   ۱۰۰۰ حسینیه،  و  مسجد   ۱۰۰۰ در 
در  غیربومی  ۳۰۰ هیئت  و  فارسی زبان  ۱۲۰۰ هیئت 

می شود. برگزار  قیام  و  خون  شهر 
تسهیل  و  اطالع  جهت  بیست،  شهر  خبری  پایگاه 
و  روضه  محافل  به  اهل بیت)ع(  دلدادگان  دسترسی 
عزاداری  مراسم  از  بخشی  جزئیات  قم،  در  سوگواری 
کرد. منتشر  را  اول محرم  در دهه  هیئت های مذهبی 

معصومه)س( فاطمه  حضرت  مطهر  حرم 
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر

مؤمنی حسین  سید  حجت االسالم  سخنران: 
حسینی نژاد  علی  سید  مداح: 
بعد از اقامه نماز مغرب و عشا 

میرباقری حجت االسالم   سخنران: 
شالبافان  حسن  مداح: 

اعظم قم مسجد 
سخنران: حجت االسالم سید حسین مؤمنی

مداح: سید مهدی میرداماد
و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد  مراسم:  مکان  و  زمان 

قم. اعظم  مسجد  در  عشا 
اسالم رزمندگان  هیئت 

میرزامحمدی حجت االسالم  سخنران: 
مداح: حاج سید مهدی میرداماد

در  عشا  نماز  اقامه  از  بعد  مراسم:  مکان  و  زمان 
قم. شهدای  گلزار  خمینی)ره(  امام  مجتمع 

قم ثارالله  هیئت 
میرباقری االسالم  حجت  سخنران: 

مداح: حاج عباس حیدرزاده
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در مدرسه 

قم. فیضیه 
اهلبیت)ع( محبین  هیئت 

سخنران و مداح: حجت االسالم احمد پناهیان
در   ۱۶:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 

جمکران. مقدس  مسجد  کربال  شبستان 
فاطمیون هیئت 

سخنران: حجت االسالم مهدوی ارفع
مداح: حاج مهدی سلحشور 

نماز  اقامه  از  بعد  بالفاصله  مراسم:  مکان  و  زمان 
عشا در صحن جامع مهدوی مسجد مقدس جمکران.
چهل  تکیه  و  مبرقع  موسی  حضرت  هیئت 

ن خترا ا
سخنران: حجت االسالم صادقی واعظ

اصغر  علی  و  نژاد  حسینی  علی  سید  مداحان: 
ی ر سکند ا

صحن  در   ۲۲:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
اختران. چهل  مطهر 

الرضا)ع( *هیئت خادم 
الیاسی سخنران: حجت االسالم شیخ هادی 
مداحان: سید رضا تحویلدار و حسن عطایی

در   ۲۱:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
حیدریان. شهید  ورزشگاه 

هیئت عزاداران تکیه حاج سید حسن
جمشیدی االسالم  حجت  سخنران: 

علیپور حمزه  مداح: 
تکیه  در   ۲۱:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 

حسن. سید  حاج 
قم شهدا  حسینیه 

آشتیانی،  والمسلمین  اسالم  حجج  سخنرانان: 
رجبی و  عبداللهی 

مداح: حاج علی حبیب زاده
بلوار  در   ۲۱:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 

قم. شهدای  حسینیه  خرداد،   ۱۵
هیئت حسن بن علی)ع(
قاری قرآن: حامد شاکرنژاد

مؤمنی حسن  سید  حجت االسالم  سخنران: 
شالبافان حسن  مداح: 

میدان  در   ۲۱ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
صادق)ع( امام  دبیرستان  روح الله، 

بابویه ابن  بقعه 
سخنران: حجت االسالم مهدوی

ابوالقاسم  و  حیدرزاده  عباس  حاج  مداحان: 
. نی ما ز

نماز  اقامه  با  همراه  مراسم:  مکان  و  زمان 
امام  مسجد  جنب  ارم،  خیابان  ر  د  عشا  و  مغرب 

بابویه)ره(. ابن  بقعه  زین العابدین)ع(، 
العباس)ع( کف  هیئت 

میرزامحمدی حجت االسالم  سخنران: 
اهل بیت)ع( مداح: مداحان 

و  ظهر  نماز  اقامه  با  همراه  مراسم:  مکان  و  زمان 
قدس. مصالی  در  عصر 

علقمه شاه  محفل 
واعظ  سخنران: حجت االسالم علیرضا صادقی 

اسماعیلی حامد  مداح: 
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۳:4۵ در چهارراه 

بازار، مسجد امام حسن عسکری)ع( 
زهرا)س( فاطمه  حضرت  حسینیه 

سخنران: حجت االسالم علیرضا صادقی واعظ
کار آ امیرحسین  شعرخوانی: 

وفانیا محمد  مداح: 
بلوار  در   ۲۲ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
حضرت  حسینیه  قیام،  خیابان  ابتدای  جمهوری، 

الزهرا)س( فاطمه 
یازینب)س( هیئت 

ضیایی  بهاءالدین  سید  حجت االسالم   سخنران: 
مداح: هادی خادم حسینی  

در   ۱7:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
حضرت  مقدس  آستان  زینب)س(  حضرت  حسینیه 

جعفر)ع( بن  علی 
شهربانو)س( بی بی  غمخانه 

نیشابوری بندانی  حجت االسالم   سخنران: 
از ذاکرین اهل بیت)ع( مداح: جمعی 

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲4 در بلوار پیامبر 
آل یس. میدان  اعظم جنب 

العباس)ع( دخیل  هیئت 
یعسوبی االسالم  حجت  سخنران: 

و یوسف سجادی مداحان: محمدرضا سیرالنی 
 ۲4 تا   ۲۱:۳۰ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
شهید  متری   ۲۰ نبش  خمینی)ره(،  امام  خیابان  در 

العباس)ع(. دخیل  هیئت  بهشتی، 
معصوم چهارده  حسینیه  هیئت 

سبزواری حسینی  حجت االسالم  سخنران: 
ابراهیمی رحیم  مداحان: 

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان 
نبش میدان معلم، کوچه۲۲ سمیه، 

سیدالشهدا)ع( حضرت  عزای  خیمه 
قزوینی زند  سخنران: شیخ علی 

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۵ در خیابان 
باز ۱۶، فضای  صفائیه، کوی بیگدلی، فرعی 

العبرات قتیل  هیئت 
الیاسی سخنران: حجت االسالم شیخ هادی 

مصطفی  سید  و  علوی نژاد  حسن  سید  مداحان: 
میرداماد

ساعت  از  مرداد   ۸ شنبه  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
 ،۸ کوی  نبش  کریمی)بنیاد(،  شهید  بلوار  در   ۱4

الزهرا)س( فاطمه  حسینیه 
سیدالشهدا حضرت  هیئت 
احمد رسولی سخنران: شیخ 

مداحان: سید کاظم خوشرو و علی اصغر ایالد.
و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد  مراسم:  مکان  و  زمان 
حقانی  انتهای  کریمی)بنیاد(،  شهید  بلوار  در  عشا 

سیدالشهدا)ع( هیئت  حسینیه   ،۵
بنی هاشم)ع( قمر  هیئت 

سخنران: حجت االسالم  سید مهدی موسوی
حبیب زاده  علی  حسینی نژاد،  علی  سید  مداحان: 

و محمد حیدری  
زمان و مکان مراسم: از شنبه ۸ مرداد بعد از اقامه 
شهرک   ،۵۱ کوچه  خرداد،   ۱۵ بلوار  در  ظهر  نماز 

هاشم)ع(. بنی  قمر  حسینیه  شهدا، 
رایحه المهدی)عج( هیئت 

احمدی ابوالفضل  شیخ  حجت االسالم   سخنران: 
پاکزمان و علی رضایی  مداحان: علی 

زمان و مکان مراسم: از شنبه ۸ مرداد بعد از اقامه 
کوچه  نبش  روحانی،  بلوار  آذر،  خیابان  در  ظهر  نماز 

صاحب الزمان)عج( مسجد   ،4۲
هیئت دوستداران آل محمد)ص(

مداحان: مجتبی عبدالهی و سید جواد ذهنی
در   ۲۳ تا   ۲۱ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
مریم،  ورزشگاه  روبه روی   ،۱۵ کوچه  آذر،  خیابان 

بیت العباس)ع( حسینیه 
مدینه غریبه  هیئت 

سخنران: حجت االسالم مهدوی
ذهنی  جواد  سید  حسینی،  محمد  سید  مداحان: 

باباپیر. مصطفی  و 
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در چهارراه 

نکویی، کوچه۳9، حسینیه هیئت غریب مدینه
بنی هاشم)ع( هیئت جوانان قمر 

رضایی  حسین  شیخ  االسالم  حجت  سخنران: 
قمی

محمدمهدی  و  خرسندی  مجتبی  مداحان: 
سفی یو با با

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۲ در میدان امام 
امام  ۲4 متری مطهری جنوبی، مسجد  خمینی)ره(، 

حسین)ع(
هیئت جوانان حضرت زهرا)س(

سخنران: حجت االسالم شیخ جواد چاوشی
سید  و  اردستانی  حسین  پاکزمان،  علی  مداحان: 

تحویلدار  قاسم 
از  بعد  مرداد   ۸ شنبه  روز  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
هاشمی،  بوستان  جنب  نور،  پیام  در  عصر  نماز  اقامه 

کوچه4٫
بیت السجاد)ع( حسینیه 

االسالم شیخ عبدالرضا کربالیی سخنران: حجت 
صادق  سید  موسوی،  حسنین  سید  مداحان: 

تاج الدین.  محمدتقی  و  موسوی 
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان 

آذر، کوچه ۱۱4، بن بست بشارتی.
)نیروگاه( بنی هاشم  هیئت جوانان قمر 

فقیهی االسالم  حجت  سخنران: 
فراهانی محسن  مداح: 

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:4۵ در نیروگاه، 
خیابان کاشانی، انتهای کوی ۱9

مدینه غریب  هیئت 
سخنران: حجت االسالم شیخ محمد حیدری

خوشرویی محمد  مداح: 
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان 
حسینیه  طالیی،  لوکس  تاالر  کوچه  زاویه،  بعد  آذر، 

االحزان. بیت 
هیئت محبین پنج تن آل عبا

سخنران: حجت االسالم طاهری
مهدی  سید  میری،  مهدی  سید  مداحان: 
راد  مطهری  محمد  حسینی،  مصطفی  سید  حسینی، 

واحدی ابوالفضل  و 
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان 
مسجد   ،۳۸ کوچه  مدنی،  الله  آیت  شهید  متری   ۱۶

زینبیه)س(.

الزهرا)س) هیئت روضه 
سخنران: حجت االسالم شیخ حسین موحدی

محمد  جادری،  قاسم  امینی،  مجتبی  مداحان: 
نیکنامی علی  و  رستمیان  حسین 

زمان و مکان مراسم: از جمعه 7 مرداد از ساعت ۱۸ 
تا اذان مغرب در حد فاصل میدان جوان و مرجعیت، 

بوستان گلباران، حسینیه روضه الزهرا)س)
کربال عریس  حسینیه 

بیگدلی العابدین  زین  االسالم  سخنران: حجت 
و محمد محمدی   میرزایی  امیرعلی  مداحان: 

زمان و مکان مراسم: از روز اول محرم تا روز هفتم 
شاهد  شاهد،  خیابان  نیروگاه،  در   ۱7:۳۰ ساعت  از 

کربال عریس  حسینیه   ،۱۵
مسجد و تکیه بزرگ سیدان

االسالم فتحی سخنران: حجت 
زاد ابوالفضل فیض الله  مداح: 

 زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان 
بزرگ  تکیه  و  مسجد   ،۲۵ کوی  نبش  چهارمردان، 

سیدان
العباس)ع( عشاق  هیئت 

 سخنران: حجت االسالم شیخ بهمن نوری
مجتبی  زارعی،  اصغر  حسنی،  حسین  مداحان: 

پایاپ اصغر  و  رضایی 
نیروگاه،  در   ۲۱ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان   

۵7 کوچه  نبش  توحید،  بلوار 
رأیةالمهدی هیئت 

سخنران: حجت االسالم دهبان
مداحان: سجاد ملکی و علی مهدوی نکو

پردیسان،  در   ۲۱ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
مجتبی)ع(. حسن  امام  مسجد 

فاطمه الزهرا)س( هیئت 
میرشفیعی االسالم  حجت  سخنران: 

قاسم جباری و  بختیاری زاده  مداحان: محمدعلی 
بلوار  در   ۲۱:۱۵ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
فاطمه الزهرا. هیئت  حسینیه   ،44 کوی  خرداد،   ۱۵

کربال علمدار  هیئت 
آمره سخنران: شیخ محسن 

مداحان: اصغر وکیلی و جواد ترابی
زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱:۳۰ در نیروگاه، 
روبه روی  غربی،  پاسداران  جواداالئمه،  خیابان 

بیت العباس)ع(. فردوس،  مدرسه 
زینب)س( حضرت  محبین  هیئت 

صفایی عباس  شیخ  حجت االسالم  سخنران: 
پورنجاتی و محمدرضا  مداحان: جواد قندی 

در  عشا  نماز  اقامه  از  بعد  مراسم:  مکان  و  زمان 
۵٫ کوچه  حائری،  متری   ۲۰ باجک، 

العباس)ع( ابوالفضل  عاشقان  هیئت 
سخنران: حجت االسالم شاه نظری
مداحان: میثم نبی لو و علی نظری

بلوار  در   ۲۱:4۵ ساعت  از  مراسم:  مکان  و  زمان 
خیمه  میعاد،  دبیرستان   ،۳۰ کوچه  شمالی،  کشاورز 

العباس. بیت  عزای 
بخش  شده  ذکر  برنامه های  می شود  خاطرنشان   
و  است  قم  در  عزاداری  مراسم های  گستره  از  کمی 
میزبان  قیام  و  خون  شهر  دیار  محله های  از  بسیاری 
مجالس سوگواری و عزاداری شهدای کربالست.    ►

● دهه اول محرم در قم هیئت کجا برویم؟   ●

مدیرعامل هالل احمر قم:

● امداد رسانی به سیل زدگان در جعفرآباد قم توسط ۱۰ تیم عملیاتی انجام شد   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۰۱۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳9۱4 شماره  رأی  ۱ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قربانعلی  فرزند  نجاتی  رضا  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸4 از  فرعی  شماره۱  ک  پال مترمربع   ۱4۰ بمساحت 
 )۱4۱۳۶ الف  م  قم.)   4۱ دفترخانه   ۱۳9۲/۱۱/۲۶ مورخ   ۶۸۲۶7 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۲ پرونده کالسه  به  ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰4۶7۱ مربوط  ۲- رأی شماره 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  خداویردی  فرزند  راد  ایمانی  عمران 
بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸4 از  فرعی   ۱ شماره  ک  پال از  قسمتی  ۱۱۱/۸۰مترمربع  بمساحت  شده  بنا 
و  ابوالقاسم  و  محمود  و  احمد  و  زهرا  و  ازاعظم  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)۱4۱۳۵ الف  م   ( زاده.  شریف  همگی  شهرت  علی  و  غالمحسین 

 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۳ پرونده کالسه  به  ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰4۶7۲ مربوط  ۳- رأی شماره 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  درسه  عروجعلی  فرزند  راد  ایمانی  خداویردی 
واقع در بخش  ۲۱۸4 اصلی  از  ۱ فرعی  ک شماره  از پال ۱۱۱/۸۰  مترمربع قسمتی  بنا شده بمساحت 
و  ابوالقاسم  و  محمود  و  احمد  و  زهرا  و  اعظم  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

 )۱4۱۳4 الف  م  زاده.)  شریف  همگی  شهرت  علی  و  غالمحسین 
4- رأی شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰4۶۲۱ مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۳۵9 
در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  محمود  فرزند  زینلو   ابوالفضل  آقای 
دو  بخش  در  واقع  ۲۳۰۰اصلی  از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن 
م   (.۳۰۶ دفتر   ۵47 صفحه  مطلب  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱4۱۳۳ الف 
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۳۵۸ پرونده کالسه  به  ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰4۶۱9 مربوط  ۵- رأی شماره 
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  قربانی  مجید  آقای 

قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  ۲۳۰۰اصلی  از  فرعی  ک شماره  مترمربع پال  ۱۲۰ بمساحت  بنا شده  احداث 
 )۱4۱۳۲ الف  م   (.۳۰۶ دفتر   ۵47 صفحه  مطلب  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵
ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
۱4۰۱/۰4/۲۲ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱4۰۱/۰۵/۰۸ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

◄   مدیر عامل جمعیت هالل احمر قم گفت: امداد 
رسانی به سیل زدگان روستای جعفرآباد بخش مرکزی 
و نجاتگران  امدادگران  تیم عملیاتی  استان توسط ۱۰ 

جمعیت هالل احمر انجام شد.
به گزارش روابط عمومی هالل احمر قم محمد رضا 
بهرامی دراین خصوص بیان داشت: در پی بارش های 
روستای  مرکزی،  بخش  در  گذشته  شب  آسای  سیل 
نفره  سه  تیم   ۱۰   ،۳۰/۲۳ ساعت  از  قم  جعفرآباد 

شدند. اعزام  بخش  این  به  عملیاتی 
تیم  اولیه  ارزیابی  به  توجه  با  ابتدا  در  افزود:  وی 
واکنش سریع  هالل احمر قم و همکاری  پلیس راهور 
کردن  مسدود  به  اقدام  مردمی  نیروهای  و  راهداری  و 
اتوبان قم به گرمسار نمودیم که منجر به نجات نزدیک 

در مسیر سیل شد. ۵۰۰ خودرو  به 
بهرامی با اشاره به اینکه در این عملیات که از ساعت 
پایگاه  در  نفر   ۱49 گردید،  آغاز  گذشته  شب   ۲۳.۳۰

مدرسه  و  مسجد  همچنین  گرمسار،  جاده ای  امداد 
روستای اطراف جعفرآباد اسکان اضطرای داده شدند، 
ادامه داد: در این امدارسانی هشت خودرو عملیاتی، 
پنج دستگاه موتور آب و ۲ ست نجات به کارگیری شده 
و  پتو   ۳۰۰ امدادی،  چادر  دستگاه   ۲۰ همچنین  و 

شد. ارسال  عملیاتی  منطقه  به  غذایی  بسته   ۲7۰
شدن  وارد  آسیب  کرد:  خاطرنشان  درپایان  وی 
خانه  تعدادی  آبگرفتگی  و  منزل  چند  دیوارهای  به 

بخشی  روستا،  به  ورود  اصلی  راه  شدن  مسدود  و 
روستای  آبگرفتگی  حادثه  در  که  بود  خساراتی  از 

داد. رخ  مرکزی  بخش  جعفرآباد 
شرایطی  چنین  در  کرد:  توصیه  همچنین  بهرامی 
خونسردی،  حفظ  ضمن  عزیزمان  مردم  است  الزم 
توصیه هایی که از طریق ارگان های امدادی و رسانه ها 
آن ها عمل  به  و  گرفته  را جدی  رسانی می شود  اطالع 

► نمایند.  
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شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی     ◄
به  با اشاره  شهرک های صنعتی استان قم 
نواحی   4 و  شهرک   7 قم  در  که  مهم  این 
هزار   35 و  واحد   28٠٠ شامل  صنعتی 
سند  گفت:  است،  فعال  اشتغال  نفر 
مورد  صنعتی  نظر  از  باید  استان  آمایش 
پذیرش  صنایعی  و  بگیرد  قرار  بازنگری 
شود که از نظر آب و برق کم مصرف بوده 
زیرساختها  توسعه  برای  را  الزم  امکانات  و 

باشیم. داشته 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
جمع  در  ابراهیمی  روح الله  قم،  نسیم 
خبرنگاران با اشاره به بزرگداشت روز ملی 
در  متوسط  و  کوچک  صنایع  از  حمایت 
۲۱ مرداد ماه سال جاری با تشریح برنامه 
داشت:  اظهار  مجموعه  این  عملکرد  و  ها 
اخیر،  دهه  یک  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
موضوعات  خصوص  در  زیادی  بیانات 
اقتصادی مطرح کرده اند و در این عرصه 
صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  قطعا  مهم، 
این  مخاطبین  و  اقتصادی  جبهه  پیشران 

می روند. شمار  به  شعارها 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
پیرامون  انقالب  رهبر  افزود:  قم  استان 
از  یکی  عنوان  به  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
اقتصاد  خصوص  در  عباراتی  مهم  اسناد 
مهم  مساله ای  را  آن  و  اند  داشته  بیان 
دشمن  مقابل  در  کشور  نفوذناپذیری  در 

اند. دانسته 
یکی  میان  این  کرد:در  تصریح  وی 
است  صنعت  اقتصادی،  مهم  اضالع  از 
و  رشد  در  مهمی  نقش  کوچک  صنایع  و 
طور  به  باید  و  دارند  اقتصادی  شکوفایی 
زایی  و اشتغال  زمینه کارآفرینی  جدی در 

بگیرند. قرار  حمایت  مورد 
صنایع  جایگاه  مورد  در  ابراهیمی 
صنایع  این  دنیا  کرد:در  بیان  کوچک 
و  است  زیادی  تعاریف  دارای  کوچک 
سرمایه  میزان  و  کارکنان  تعداد  نظر  از 
فروش  و  تولیدی  های  ظرفیت  و  گذاری 
مهم  ایران  در  اما  میشوند  ارزیابی 

که  بوده  کارکنان  تعداد  شاخص  ترین 
نیرو  نفر  ده  زیر  خرد  بنگاههای  شامل 
و  نفر   ۵۰ تا   ۱۰ کوچک  بنگاههای  و 

است. نفر   ۱۵۰ تا   ۵۰ متوسط 
کارخانه  قم،  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

و  نداریم  زیادی  بزرگ صنعتی  بسیار  های 
در  واحدها  عمده  صنعتی  شهرک های  در 
و  روند  می  شمار  به  کوچک  صنایع  زمره 
از این رو حمایت از این ظرفیت ها دارای 
رشد  و  اشتغال  حفظ  در  زیادی  اهمیت 

است. اقتصادی 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
در  ملی  ناخالص  رشد  گفت:  قم  استان 
کوچک  صنایع  به  معطوف  بیشتر  دنیا 
را  درصد   ۶۰ دنیا  در  و  است  متوسط  و 
شامل می شود، در حالی که در کشور ما 
ها  سیاست  باید  و  است  درصد   ۱۵ حدود 
افزایش  میزان  این  که  برود  سمت  این  به 

بد. یا
کوچک  صنایع  سازمان  افزود:  وی 
های  شهرک   ۶۲ سال  در  و   47 سال  در 
۸۳ این  ایران تاسیس شد و سال  صنعتی 
صنایع  سازمان  و  شدند  ادغام  هم  با  دو 
شکل  صنعتی  های  شهرک  و  کوچک 
های  شرکت  عنوان  به   ۸۰ از  قبل  گرفت، 

باب  ادغام  با  که  بودیم  زیرساخت  تامین 
شد. ایجاد  ها  فعالیت  در  جدیدی 

های  شهرک  در  کرد:  عنوان  ابراهیمی 
نرم  و  افزاری  سخت  محور  دو  صنعتی 
است،در  توجه  مورد  فعالیتها  در  افزاری 

سخت  موضوع   ۸۳ سال  تا  راستا  این 
پررنگ  بسیار  زیرساختها  ایجاد  در  افزاری 
افزاری  نرم  نظر  از  حاضر  حال  در  و  بود 
از  صیانت  در  را  الزم  های  حمایت  نیز 

داریم. اقتصادی  های  ظرفیت 
ایجاد  نیز  امروز  کرد:  تصریح  وی 
ها  شهرک  سازی  آماده  و  زیرساختها 
و  شود  می  دنبال  واحدها  استقرار  برای 
بهره  به  جاری  سال  در  مهمی  های  پروژه 

رسید. خواهد  برداری 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
آب  تامین  داشت:  اظهار  قم  استان 
و  رود  می  شمار  به  مهم  نیازهای  از  یکی 
است،  توجه  مورد  آب  کم  صنعتی  واحد 
را  زیادی  های  گزینه  نیز  آب  تامین  در 

کردیم. پیگیری 
انشعابات داخلی  وی خاطرنشان کرد: 
استان با اولویت آب شرب است، بنابراین 
و  برای صنایع هستیم  پایدار  به دنبال آب 
خاکستری  آب  از  استفاده  راه،  ترین  مهم 

فاز  از  خصوص  این  در  است،  پسآب  و 
شهری  فاضالب  خانه  تصفیه  از  نخست 
روز  در شبانه  متر مکعب  هزار  ده  قم،  آب 

ایم. گرفته  تخصیص 
کرد:همچنین  بیان  ابراهیمی 
بردن  صدد  در  و  شد  انجام  مطالعاتی 
صنعتی  شهرک های  و  نواحی  برای  آب 
این  در  هستیم؛  سبز  فضای  توسعه  و 
شهرک  در  که  آبی  درصد   ۳۰ خصوص 
سبز  فضای  توسعه  برای  شود  می  وارد  ها 
قابل  صنایع  در  آب  این  از  درصد   ۵۵ و 

است. استفاده 
که  داریم  کالنی  طرح  ما  گفت:  وی 
تصفیه  مجاورت  در  را  قم  خانه  تصفیه 
بالغ  اعتباری  با  قم  شهری  فاضالب  خانه 
بر ۱۵۰ میلیارد تومان احداث کنیم و این 
ماست  دار  اولویت  های  پروژه  جزء  طرح 
تا  شود  می  اجرایی  سال  دوم  نیمه  در  و 
را  آب  و  کرده  تصفیه  نیز  را  پساب  بتوانیم 

ببریم. شهرک  سمت  به 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
این  در  پروژه  ترین  مهم  افزود:  قم  استان 
محل  از  پسآب  انتقال  خط  انتقال  حوزه 
تصفیه خانه تا شهرک های صنعتی و خط 
اعتبار  که  است  کیلومتر   ۲۰۰ تا  انتقال 
و  تومان است  44 میلیارد  انتقال آب  حط 
دارد. فیزیکی  پیشرفت  درصد  از۳۰  بیش 

یکی  نیز  برق  تامین  کرد:  تصریح  وی 
تامین  حوزه  در  و  هاست  دغدغه  از 
و  داریم  هایی  قطعی  و  مشکالت  برق 
کم  واحدهای  ایجاد  با  بتوانیم  امیدواریم 
این  در  تجهیزات  روزرسانی  به  و  مصرف 
زمینه نیز تحوالت خوبی در کاهش میزان 

باشیم. داشته  مصرف 
 4۰۰ قبل  سال  کرد:  بیان  ابراهیمی 
شهرک  توسعه  زمینه  در  تومان  میلیارد 
امسال  و  ایم  کرده  هزینه  صنعتی  های 
تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ ما  گذاری  هدف 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  قطعا  است، 
اولویت  و  گذاران  سرمایه  رجوع  محل 
سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و کم 

است. زودبازده  و  مصرف 
استان  آمایش  سند  کرد:  عنوان  وی 
قرار  بازنگری  مورد  صنعتی  نظر  از  باید 
نظر  از  که  شود  پذیرش  صنایعی  و  بگیرد 
آب و برق کم مصرف بوده و امکانات الزم 
باشیم. داشته  زیرساختها  توسعه  برای  را 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
واگذاری  در  داشت:  اظهار  قم  استان 
قرار   ۲۸ تعداد   ۱4۰۰ ماهه   4 در  زمین 
۱۵٫۳دهم هکتار منعقد شد و  داد شامل 
امسال 4۸ قرار داد در ۲۱٫۳ دهم هکتار 
و  دهد  می  نشان  را  خوبی  رشد  که  است 
رشد  ماه  شهریور  تا  شود  می  بینی  پیش 

باشیم. داشته  را  صدی  در  صد 
و  شهرک   7 قم  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  واحد   ۲۸۰۰ شامل  صنعتی  نواحی   4
افزود:  است  فعال  اشتغال  نفر  هزار   ۳۵
مجوزها  صدور  جهت  در  جاری  سال  در 
نفر هدف گذاری  ۱۲هزار  زایی  اشتغال  و 
و  هستند  صنعت  در  نفر  هزار   ۶ که  شده 

داریم. خوبی  های  برنامه  باره  این  در 
مقام  داری  قم  کرد:  عنوان  ابراهیمی 
و  است  دمپایی  و  کفش  تولید  در  نخست 
انجام  استان  این  در  تولیدات  درصد   7۰
میلیون   ۱۲ سال  طول  در  و  شود  می 
داریم  صاددرات  دمپایی  و  کفش  جفت 
نساجی  و  شیمیایی  صنایع  در  همچنین 
برای  نیز حرفی  و صنایع فرهنگی  فلزی  و 

دارد. وجود  گفتن 
ایمنی  سطح  ارتقای  خصوص  در  وی 
در  کرد:  تصریح  صنعتی  های  شهرک 
ایستگاههای  ایجاد  صنعتی  های  شهرک 
صنایع  خطرپذیری  براساس  نشانی  آتش 
آتش  ایستگاه  دو  حاضر  حال  در  و  است 
فعال  قم  صنعتی  های  شهرک  در  نشانی 
ایستگاه  سومین  احداث  کلنگ  و  بوده 
نیز بر زمین زده شد و سال اینده به بهره 
دستگاه   ۳ همچنین  رسد،  می  برداری 
به  و  داریم  فعال  نشانی  آتش  ماشین 
خریداری  نیز  دیگری  تجهیزات  زودی 

► شود.    می 

عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست     ◄
کتابخوانی  جشنواره  یازدهمین  گفت:  قم  استان 
شده  ثبت  اطالعات  براساس  و  شد  برگزار  رضوی 
استان  در  سماک،  سامانه  در  کنندگان  شرکت  از 
افزایش  برابر   ۲.۵ حدود  در   ،99 سال  به  نسبت  قم 

داشت. کننده  شرکت 
خادمان  از  تقدیر  و  تکریم  آیین  تسنیم،  گزارش  به 
جشنواره  یازدهمین  برگزاری  کنندگان  مشارکت  و 
حضرت  مقدس  آستان  مشارکت  با  رضوی  کتابخوانی 
الله  آیت  سالن  در  امروز  عصر  )س(  معصومه  فاطمه 
معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  خامنه ای 

شد. برگزار  )س( 
های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  توکلیان  مهدی 
های  کتابخانه  نهاد  گفت:  مراسم  این  در  عمومی 
عمومی کشور وسیع ترین شبکه فرهنگی کشور است 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزیر  تاکید  مورد  که 
کتابخانه   6٠٠ و  هزار  سه  از  بیش  که  چرا  است، 
عمومی در جای جای ایران اسالمی در حال فرهنگ 

هستند. فرهنگی  خدمات  و  سازی 
فرهنگی  فعال  و  خدوم  همکاران  کرد:  بیان  وی 
هفت  خانواده  یک  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 
حال  در  که  دهند  می  شکل  را  نفری   5٠٠ و  هزار 

هستند. فرهنگی  وسیع  شبکه  هدایت  و  راهبری 
استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
قم همچنین تصریح کرد: نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور براساس استاندارد های جهانی و در سال های 
را  عمومی  های  کتابخانه  تا  است  کرده  تالش  اخیر، 
های  باشگاه  به  کتاب،  امانت  جهت  صرفا  مکانی  از 
فرهنگی، اجتماعی و آموزشی سوق دهد و در همین 
در  اخیر  های  سال  در  مرکزی  های  کتابخانه  راستا، 
یزد  کردستان،  مشهد،  جمله  از  کشور  مختلف  نقاط 
نوع خدمت متفاوت تاسیس شده   4٠ از  با بیش  و... 

اند.
مرکزی  های  کتابخانه  در  گفت:  ادامه  در  توکلیان 
ناشنوایان،  نابینایان،  بخش  همچون  خاصی  خدمات 
بخش کودک، و اتاق علم نوجوان و ... ارائه می شود 
کشور  فرهنگی  شبکه  در  کمتر  خدمات  نوع  این  که 
مردم  همه  به  آنها  عمومی  خدمات  و  شوند  می  ارائه 
ارائه  خاصی  ضابطه  و  شرط  و  قید  هیچ  بدون  ایران 

شود. می 
کتابخوانی  جشنواره  یازدهمین  داد:  ادامه  وی 
کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  همت  به  رضوی 
سال  فرهنگی  های  دستگاه  و  ها  نهاد  همراهی  و 
شده  ثبت  اطالعات  براساس  و  شد  برگزار  گذشته 

استان  در  سماک،  سامانه  در  کنندگان  شرکت  از 
افزایش  برابر   2٫5 حدود  در   ،99 سال  به  نسبت  قم 

است. داشته  کننده  شرکت 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان با 
نهاد های فرهنگی  و  نقش دیگر دستگاه ها  به  اشاره 
اتفاق  اگر  گفت:  کشور  فرهنگی  اهداف  پیشبرد  در 
رضوی  کتابخوانی  ملی  جشنواره  همچون  مبارکی 
همکاری  همیاری،  همراهی،  نتیجه  می گیرد،  شکل 
که  است  فرهنگی  های  دستگاه  و  ها  نهاد  همدلی  و 
نهاد کتابخانه های عمومی در جهت توسعه  با  همسو 
میسر  کنند  می  فعالیت  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  و 

شود. می 
توکلیان در پایان خاطر نشان کرد: در شهر مقدس 
قم نیز به همت کتابداران فعال کتابخانه های عمومی 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  همکاری  و  همراهی  و 
بسیج  جمکران،  مقدس  مسجد  )س(،  معصومه 
رضوی،  خادمیاران  و  ها  زندان  امور  سازمان  استان 
از آمار ١٠ هزار نفر شرکت کننده در سال ١399، به 
افتخار  این  و  ایم  ١4٠٠ رسیده  نفر در سال  26 هزار 
رود. می  شمار  به  قم  دوست  کتاب  مردم  برای  بزرگی 
در پایان این مراسم، از خادمان و برگزیدگان آستان 
مقدس حضرت فاطمه معصومه )س(، مسجد مقدس 

کل  اداره  استان،  بسیج  قم،  علمیه  حوزه  جمکران، 
یازدهمین  رضوی  خادمیاران  قم،  استان  ها  زندان 
جشنواره کتابخوانی رضوی در استان قم تجلیل شد.

ملی  جشنواره  یازدهمین  که  است  گفتنی 
برگزار  قم  استان  در  گذشته  سال  رضوی  کتابخوانی 
ترویجی  حضور  با  و  جشنواره  از  دوره  این  شد. 
معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  در  کتابداران 
کم  استقبال  با  جمکران،  مقدس  مسجد  و  )س( 
مقدسه  اماکن  این  مجاوران  و  زائران  سوی  از  نظیری 

► گردید.     همراه 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم تاکید کرد:

● لزوم بازنگری در سند آمایش استان  ●
اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده است

برگزاری نشست تخصصی شهرسازی در منطقه ۶ قم
بررسی و پیگیری موانع طرح 

منطقه  تفصیلی 

مدیران  و  معماری  و  شهرسازی  معاون  تخصصی  نشست  و  بازدید 
راهکارهای  ارائه  و  تفصیلی  طرح  موانع  پیگیری  باهدف  قم  شهرداری 

شد. برگزار  شش  منطقه  در  شهروندان  به  مناسب  خدمات دهی 
تخصصی  نشست  قم،  شهرداری  شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
فر  متین  مجید  حضور  با  شهرداری  شش  منطقه  حوزه  در  شهرسازی 
معاون شهرسازی و معماری، مدیران حوزه شهرسازی و احمد ترکمن مدیر 
بررسی  با  منطقه  توسعه  بررسی طرح های  برای  منطقه شش شهرداری 

شد. برگزار  شهری  ضوابط  برخی  در  تجدیدنظر  جهت  در  پیشنهادات 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در این نشست اظهار داشت: 
هدف اصلی مدیریت شهری کاهش مراجعات شهروندان با پاسخگویی 
مناسب، در راستای بهبود خدمات دهی مطلوب  و استفاده از اتوماسیون 

اداری شهرداری از طریق سامانه های الکترونیک فعال است.
مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  مدیران  هم اندیشی،  جلسه  این  در 
فشارقوی  دکل های  و  راه آهن  حریم  فرسوده،  بافت   ازجمله  شهرسازی 
برق قرار گرفتند و درباره مسائل و مشکالت جاری بحث و تبادل نظر شد 
بررسی  مورد  زنگارکی  بازنگری طرح خیابان  و  ها  و موضوع درخواست 

گرفت. قرار 
طرح  به  بازنگری  ارائه  خواستار  شش،  منطقه  مدیر  ترکمن  پایان  در 
توسعه  طرح های  و  منطقه  تراکم  و  موقعیت  داشتن  نظر  در  با  تفصیلی 
منطقه در بلوارهای کارگر، کشاورز، آیت الله کاشانی، حمزه سیدالشهدا 

شد. ثامن االئمه)ع(  بشارت،  خیابان های  و 

برگزاری روزبازارها 
در قم در گروی اجرای کامل 

بهداشتی  پروتکل های 

جهت جلوگیری و مقابله با همه گیری سویه جدید ویروس کرونا، تمامی 
تمهیدات  دقیق  اجرای  با  میادین،  سازمان  نظارت  تحت  روزبازارهای 

پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهند شد.
شهری  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
ممانعت  اجتماعی،  فاصله  رعایت  ماسک،  از  استفاده  قم،  شهرداری 
و فاسدشدنی و همچنین عدم  فله  و فروش مواد  از عرضه  و جلوگیری 
از مواردی است  از دستگاه کارت خوان،  و استفاده  نقد  دریافت وجوه 
برگزاری  واقع  در  و  اجرایی  روزبازارها  برگزاری  زمان  در  بایستی  که 
پروتکل های  کامل  اجرای  گروی  در  هفته  مختلف  ایام  در  روزبازارها 

است. بهداشتی 
کاری  سیاست های  و  اولویت ها  مهم ترین  از  جامعه  آحاد  سالمت 
بازارها  این  اینکه  از  نگرانی هایی  و  بوده  سازمان میادین شهرداری قم 
شود،  تبدیل  کرونا  ویروس  جدید  سویه  انتقال  مکان های  از  یکی  به 

دارد. وجود 
دسترسی  تسهیل  هدف  با  روزبازارها  شکل گیری  است؛  شایان ذکر 
و  هفته  مختلف  ایام  در  هفتگی،  نیازهای  تأمین  و  خرید  به  شهروندان 
با نظارت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم به 

می شود. برگزار  ذیل  شرح 
در  واقع  یکشنبه بازار   ،۲ منطقه  در  واقع  مقدم  تهرانی  بلوار  شنبه بازار 
و   4 منطقه  در  واقع  جمهوری  دوشنبه بازار   ،۵ منطقه  و  کبیری  بلوار 
سه شنبه بازار  ۶؛  منطقه  و  بعثت  خیابان  در  واقع  فاطمیه  دوشنبه بازار 
 ،۶ منطقه  در  واقع  همت  سه شنبه بازار  و   ۸ منطقه  در  واقع  پردیسان 
پنجشنبه بازار نوقطار واقع در منطقه ۱، جمعه بازار بوستان جوان واقع 

.۵ منطقه  در  واقع  ظهور  جمعه بازار  و   ۲ منطقه  در 

خبـر

● افزایش ۲.۵ برابری شرکت کنندگان در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان قم   ●

آگهی مزایده وسیله نقلیه پراید نوبت دوم
مصطفی  آقای  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
به  نسبت  دارد  نظر  در   ۰۳۸۱۲۳۵7۳4 ملی  باشماره  علی  فرزند  سبط الشیخ 
فروش وسیله نقلیه پراید در روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۶/۱۳ ساعت ۱۰ صبح 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی  مزایده  طریق  از 
الف ( مشخصات اموال مورد مزایده :

و  متالیک  تیره  سورمه ای  رنگ  به  ایکس(  )جی.تی  صبا  تیپ  پراید  نقلیه  وسیله 
۸4۳ ط ۵۸ و شماره موتور ۰۰4۶۶7۶۸ و شماره   - انتظامی ۱۶  شماره پالک 
نظر  برابر  می باشد  سوز  بنزین   ۱۳۸۲ مدل   ۱4۱۲۲۸۲9۳۱۲7۰s شاسی 
کارشناس توأم با خوردگی شاسی و جوشکاری و زنگ ردگی کف صندوق عقب و 
سایش اطراف با استهالک ۵۰ درصد الستیک ها بوده و اعتبار بیمه نامه شخص 
ثالث از ۱4۰۱/۰۳/۰۳ لغایت ۱4۰۱/۰4/۳۱ می باشد ارزش خودرو با توجه به 

است.   شده  ارزیابی  ریال   ۳7۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  موجود  وضعیت 
ب ( شرایط شرکت در مزایده :

۱- پنج درصد مبلغ ارزیابی معادل ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت چک تضمینی 
نزد  قم  ورشکستگان  بنام   ۰۱۰9۸979۸۳۰۰۵ شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین 
قرار  مهر  و  پاکت الک  در  باید  پیشنهاد خود  را ضمیمه  و قبض  واریز  ملی  بانک 
داده و جمله مربوط به مزایده پراید در پرونده ۸ - اموال ورشکسته آقای مصطفی 
سبط الشیخ با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت نوشته تا ساعت 
9 صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۶/۱۳ به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم 
به نشانی خ ساحلی کوچه ۵ )ک دادسرا( پ ۱۸ طبقه سوم تسلیم شود. ۲- به 
ترتیب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهادات 
اثر داده نخواهد شد. ۳- پیشنهادات در روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد 

مزایده  برنده  است؛  بالمانع  مزایده  جلسه  در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد. 
ظرف  باید  مزایده  برنده   -4 نماید.  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی 
مدت یک هفته از تاریخ مزایده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت و در اداره 
تصفیه حاضر تا جهت انتقال سند به مرکز تعویض پالک خودرو معرفی شود در 
غیر اینصورت پنج درصد واریز شده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط 
خواهد شد. ۵- هزینه مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده به 
عهده فروشنده است اما سایر هزینه ها بالمناصفه به عهده طرفین می باشد. ۶- 
جهت تسریع در انتقال مورد معامله، مراجعه به ادارات ذیربط جهت اخذ مفاصا 
اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7 است.  خریدار  به عهده  الزم  حساب های 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  بیشتر می توانند 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
مدنی قم به شماره 9/99ج/97۵ ثبت گردیده له بانک صادرات ایران علیه مهدی و محمد فاضل فردوسی ، 
فاطمه تقوی ، الهه فقیه صالحی ، غالمرضا ناظری ، بازرگانی خوشید فردوس مهر و شرکت تضامنی مهدی 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  4۰/9۱۸/۳۶۱/4۶7ریال  پرداخت  به  اند  محکوم  علیهم  محکوم  شرکا  و  فاضل 
۲/۰4۵/9۱۸/۰7۳ریال نیم عشر در حق صندوق دولت و مبلغ 997/۶۵۱/۲۸9ریال بابت نیم عشر پرونده 
توقیف مقدم در شعبه پنجم اجرا ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۵7۵۸ فرعی از ۱۰۵99 
فروش  به  توجه  با  ضمنا  است.   نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی 
و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲4۰ از  مشاع  سهم  ۶4/۰7۶ریال  مقدار  مقدم  توقیف  پرونده  در  ملک  از  بخشی 
ثبتی  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  موضوع   )۱ رسد.  می  فروش  به  ۳/4۲4/97۰/7۵۶ریال  پایه  مبلغ  اعیان 
۵7۵۸ فرعی از ۱۰۵99 اصلی بخش ثبتی یک قم ۲( مشخصات ثبتی ملک: ملک پالک ثبتی ۵7۵۸ فرعی 
، سمت  برج مفید   ، ، میدان مفید  بلوار شهید کریمی   ، ادرس قم  به  ثبتی یک قم  از ۱۰۵99 اصلی بخش 
شمالی طبقه دوم به مساحت ۵۳/۰۱ مترمتربع با حدود اربعه شماال: دیواریست به طول ۵/9۰ متر به فضای 
ملک مجاور شرقا: دیواریست به طول ۱۰/۲4 متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء ان فضای ملک مجاور 
قرار داد جنوبا: در دو قسمت اول دیواریست به طول ۲/۱7 متر به اسانسور دوم درب و دیواریست به طول 
۱/۱۵ متر به البی غربا: در هشت قسمت که قسمت سوم ان شرقی ، قسمت های دوم و چهارم و هفتم ان 

جنوبی است. اول دیواریست مشترک به طول 4/۰4 متر به مغازه قطعه سه دوم دیواریست مشترک به طول 
۱/۱۰ متر به مغازه قطعه سه سوم دیواریست مشترک به طول ۱/4۶ متر به مغازه قطعه ۳ چهارم دیواریست 
مشترک به طول ۳/4۰ متر به مغازه قطعه ۳ پنجم دیوار و پنجره ایست قوس بیرونی به طول ۱/9۸ متر به 
بانضمام  کریمی  خیابان  حریم  فضای  به  متر   ۲/۱۰ طول  به  دیواریست  ششم  کریمی  خیابان  حریم  فضای 
پارکینگ قطعه 4۸ به مساحت ۱۲/۵ متربا قدرالسهم از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان 
ها و ائین نامه اجرایی ان. ۳( مشخصات اعیانی : اعیانی مورد ارزیابی یک واحد اپارتمانی با کاربری تجاری 
تخریب  داخلی  بندی  پارتیشن  و  همجوار  های  واحد  با  الحاق  و  فیزیک  تجمیع  علت  به  واحد  این  که  بوده 
می  مستقل  واحد  یک  صورت  به  واحد  این  بانضمام  طبقه  این  در  ها  واحد  همه  حاضر  حال  در  و  گردیده 
یک  صورت  به  حاضر  حال  در  که  طبقه  همین  همجوار  های  مغازه  بانضمام  مغازه  این  اینکه  ضمن  باشد. 
مغازه است خالی می باشد.4( نظریه کارشناسی : ارزیابی پالک صدراالشاره با در نظر گرفتن موقعیت محل 
نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ، کاربری  نوع   ، مجاور  شوارع  عرض   ،
گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی و با این توضیح که به دلیل تخریب دیوار های داخلی و حذف سرویس های 
نیاز  مورد  کلیه هزینه های  و کسر  لحاظ  با  لذا  دارد  بازسازی  و  تعمیر  به  نیاز  ، مجددا  بهداشتی  و  اشپزخانه 
جهت بازسازی و تعمیر مجدد ، نتیجه ارزیابی در تاریخ کارشناسی به شرح جدول ذیل پیشنهاد می گردد: ۱- 
پالک ثبتی ۵7۵۸ فرعی از ۱۰۵99 اصلی ۵۳/۰۱ مترمربع ارزش هر مترمربع ۲4۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش 

و  و چهارصد  میلیون  بیست و هشت  و  و هشتصد  میلیارد  : دوازده  کل ۱۲/۸۲۸/4۲۰/۰۰۰ریال جمع کل 
مبلغ  به  ۱۰۵99 اصلی  از  فرعی   ۵7۵۸ ثبتی  ارزش کل پالک  ۱۲/۸۲۸/4۲۰/۰۰۰ریال  ریال  بیست هزار 
دوازده میلیارد و هشتصد و هشت میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال ۱۲/۸۲۸/4۲۰/۰۰۰ریال تعیین و 
به  الی 9/۳۰ صبح  تاریخ ۱4۰۱/۵/۳۱ ساعت 9/۱۵  الذکر در  پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
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
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲7۶۲۵۹87   

جامعه  اکثریت  اینکه  بیان  با  قم  جمعه  امام      ◄
برای  ارشاد  گشت  افزود:  هستند  حجاب  به  ملتزم 
برای  محدودیتی  هیچ  حجاب  و  است  هنجارشکنان 

کند. نمی  ایجاد  بانوان 
در  سعیدی  محمد  سید  الله  آیت  مهر،  گزارش  به 
مصلی  در  که  قم  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
ماه  رسیدن  فرا  تسلیت  با  شد  برگزار  شهر  این  قدس 
در  مداحان  و  واعظان  داشت:  اظهار  الحرام  محرم 
و ساالر شهیدان  عزاداری سید  ماه  که  تبلیغ  ماه  این 
است از سبک زندگی حسینی و زینبی، با بهره گیری 
آشنا  اسالمی  معارف  با  را  مردم  روایات  و  آیات  از 

. می کنند
اسالمی  جامعه  در  داشت:  بیان  سعیدی  الله  آیت 
این  و  شود  احیا  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
قوم  مختص  و  باشد  مسلمین  همه  متوجه  باید  واجب 
و دستگاه خاصی نیست و اصل این فریضه به تمامی 

می گردد. باز  مردم 
وی با اشاره به سالگرد شهادت آیت الله شیخ فضل 
مشروطه  نهضت  در  عالم  این  پرچمداری  و  نوری  الله 
ورود  از  بعد  استثنایی  حادثه  اولین  مشروطه  گفت: 
اسالمی  انقالب  ساز  زمینه  که  است  ایران  به  اسالم 

شد. ایران 
نهضت  در  بار  اولین  افزود:  قم  جمعه  خطیب 
مشروطه این فکر به مردم داده شد که کشو برای همه 
باشد  توجه  مورد  باید  ملت  و خواسته های  است  مردم 

شد. تشکیل  شورا  مجلس  آن  پی  در  که 

و  دشمنان  داشت:  عنوان  سعیدی  الله  آیت 
بهم  را  مشروطه  اوضاع  خودی ها  از  برخی  گاهان  ناآ
میدان  وارد  زمینه  این  در  الله  فضل  شیخ  و  ریخت 

قوانین  که  بود  معتقد  او  و  پرداخت  روشنگری  و  شد 
کشور باید مطابق شرع باشد اما انگلیسی های خبیث 
این  و  وارد کردند  به مشروطه  ناپذیری  ضربات جبران 
الله  فضل  شیخ  و  شد  منحرف  اصلی  مسیر  از  نهضت 

رساندند. شهادت  به  و  بردند  دار  پای  تا  را  نوری 
برگزاری  به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
رهبر  گفت:  کشور  سراسر  جمعه  ائمه  گردهمایی 
معظم انقالب ائمه جمعه را با توصیه ها و هشدارهایی 
در  خواستند  جمعه  ائمه  از  و  دادند  قرار  لطف  مورد 
برابر شبهات دشمنان ایستادگی کنند که یکی از این 

است. حجاب  مسئله  ها  افکنی  شبهه 
در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با  وی 
زِن  فرمودند  رهبری  گفت:  ایرانی  زن  خصوص 
ضربه ها  بزرگترین  از  یکی  ایرانی  بااستعداد  و  باشرف 
که  است  سال ها  اینها  و  است  زده  غرب  تمّدن  به  را 
شرعی  و  اخالقی  قیود  از  چنانچه  اگر  زن  می گویند 
پیشرفت  نمی تواند  نشود  رها  چیزها  این  مانند  و 
و  سیاسی  و  علمی  عالی  مقامات  به  نمی تواند  کند، 
اجتماعی و غیره برسد؛ شرط رسیدن زن به رتبه های 
این  که  است  این  غیره  و  سیاسی  و  اجتماعی  باالی 

کند. رها  را  اخالقی  قیود 

در  ایرانی  زن  داشت:  عنوان  سعیدی  الله  آیت 
میدان های مختلف با حجاب اسالمی به موفقیت های 
و  دانشگاهی  مراکز  در  امروز  و  یافت  دست  زیادی 

دارند. چشمگیری  حضور  زنان  ورزشی  و  علمی 
ایرانی  قهرمان  دختر  داد:  ادامه  قم  جمعه  خطیب 
به مردی  و  با حجاب است  بر روی سکو می رود  وقتی 
که مدال توزیع می کنند با او دست نمی دهد و این امر 

نشان از توجه به مسائل دینی است.
وی افزود: زنان ما با حجاب در عرصه های مدیریتی 
بدست  خوبی  موفقیت های  و  یافته  حضور  رسانه ای  و 
آوردند و دشمنان در خصوص حجاب تبلیغ سو دارند 

و با جهاد تبیین در این زمینه باید روشنگری کرد.
جامعه  اکثریت  اینکه  بیان  با  قم  جمعه  امام 
برای  ارشاد  گشت  افزود:  هستند  حجاب  به  ملتزم 
برای  محدودیتی  هیچ  حجاب  و  است  هنجارشکنان 
ما  اسالمی  کشور  در  حجاب  و  نمی کند  ایجاد  بانوان 
شود. عمل  بدان  باید  که  است  قانون  و  ضرورت  یک 

حجاب  افزود:  )س(  معصومه  حضرت  حرم  تولیت 
می خواهد  اسالم  و  ندارد  الزامی  خصوصی  حوزه  در 
نگاه به زن ابزاری و شهوانی نباشد اما آنچه که امروز 

► اینگونه است.     در غرب می بینیم 

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم     ◄
به  قم  غیرهمسطح  تقاطع  برداری  بهره  از 

آینده خبر داد. اوایل سال  تا  ورجان 
در  جمعه  ظهر  از  پیش  صادقی  محمد 
عمرانی  طرح های  از  قم  استاندار  بازدید 
احداث  وضعیت  آخرین  کهک،  شهرستان 
ملی  اقدام  طرح  مسکونی  واحدهای 
قرار  توجه  مورد  را  استان  در  مسکن 
پروژه های  اجرای  داشت:  اظهار  و  داد 
طبق  استان  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
و  اجراست  حال  در  انجام شده  زمان بندی 
به  طرح  این  واحدهای  نخستین  به زودی 

می شود. واگذار  مردم 
برنامه ریزی ها،  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  نقشه های  از  تک واحدی  احداث 
است،  حذف شده  هکتاری   ۵۶۰ اراضی 
این  تمام شده  قیمت  کرد:  تصریح 

و  مشخص  به زودی  مسکونی  واحدهای 
می شود. اطالع رسانی 

قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اقدام  طرح  مسکونی  واحدهای  احداث 
توجه  مورد  را  کهک  شهر  در  مسکن  ملی 
احداث  برای  ۳۰ هکتار  افزود:  و  داد  قرار 
و  است  یافته  اختصاص  واحدها  این 
ثبت نام  که  بوده  شهرستانی  تنها  کهک 
می توانیم  و  است  شده  باز  سامانه  در  آن 
ثبت نام  کهک  در  واحد   ۱۰۰۰ احداث  تا 

باشیم. داشته 
ثبت نام  سامانه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تکمیل  که  زمانی  تا  کهک  شهر  برای 
عنوان  بود،  خواهد  باز  شود،  ظرفیت 
نهادهای  پوشش  افراد تحت  پاالیش  کرد: 
اراضی  تزریق  حال  در  و  آغاز  نیز  حمایتی 
هستیم. آنان  برای  واحدها  احداث  برای 

احداث  به  اشاره  با  ادامه  در  صادقی 
روستای  ورودی  غیرهمسطح  تقاطع 
به  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  ورجان، 
زمان بندی ها  در  تأخیر  و  تعلل ها  علت 
اجرای  هزینه  تقاطع،  این  پل  احداث  در 
افزایش یافته  تومان  میلیارد   ۲۰ به  پل  این 

. ست ا
این  طرح  بازنگری  به  اشاره  با  وی 
به منظور  گفت:  غیرهمسطح  تقاطع 
کاهش گره های ترافیکی آینده این طرح، 
در  و  گرفت  قرار  بازنگری  مورد  پروژه 
قرار  تصویب  مورد  کشور  ترافیک  شورای 
ماه   ۱۸ پروژه  اجرای  مدت زمان  گرفت؛ 
به  آینده  سال  اوایل  تا  امیدواریم  که  بوده 

برسد. بهره برداری 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تقاطع  این  احداث  برای  اینکه  بیان  با 

آن  اجرایی  عملیات  و  انتخاب  پیمانکار 
شد:  یادآور  اجراست،  حال  در  قدرت  با 
مبلغ  تومان  میلیارد   7۰۰ و  میلیارد   4۰

تعدیل  با  که  بوده  تقاطع  این  قرارداد 
خواهد  هزینه  تومان  میلیارد   ۵۰ حدود 

► داشت.    

◄   مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم با توحه 
از  باد  شدید  وزش  با  همراه  ناپایدار  جوی  شرایط  به 
ضروری  غیر  ترددهای  از  خواست  قمی  شهروندان 

کنند. خودداری 
محسن  استانداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  پنجشنبه  شامگاه  اروجی 

باران،  بارش  شاهد  دیگر  ساعاتی  از  داشت:  اظهار 
قم  استان  در  خاک  و  گرد  با  همراه  شدید  باد  وزش 
کاهش  را  مستقیم  دید  وضعیت  این  که  بود  خواهیم 

. هد می د
گفت:  قم  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
را  شدید  باد  وزش  خطر  می بایست  قم  شهروندان 

مدیریت  و  هواشناسی  هشدارهای  به  و  بگیرند  جدی 
باشند. داشته  توجه  بحران 

ترددهای  از  باید  شرایط  این  در  مردم  افزود:  وی 
از توقف  و  غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند 
نیمه  ساختمان های  همچنین  و  درختان  کنار  خودرو 

► کنند.    ایمن خودداری  غیر  و سازه های  کاره 

آیت الله سعیدی:

● گشت ارشاد برای هنجارشکنان است   ●
اکثریت جامعه ملتزم به حجاب اند

سامانه ساَمد به ۳۵ دستگاه 
اجرایی قم متصل شد

ارتباطات  الکترونیکی  سامانه  قم  استاندار  حضور  با  مراسمی  طی 
شد. متصل  استان  اجرایی  دستگاه   ۳۵ به  )ساَمد(  دولت  و  مردم 

قم،  استاندار  حضور  با  مراسمی  در  قم،  استانداری  گزارش  به 
 ۳۵ با  قم  استانداری  سامد  مردمی  ارتباط  مرکز  همکاری  تفاهم نامه 

شد. منعقد  قم  استان  اجرایی  دستگاه 
ضرورت  بر  جلسه  این  در  قم  استاندار  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 

کرد. تاکید  اجرایی  دستگاه های  در  مردم  به  صحیح  پاسخگویی 
نیز  قم  استانداری  حقوقی  امور  و  بازرسی  عملکرد،  مدیریت  مدیرکل 
دستگاه های  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  به  جلسه  این  از  بخشی  در 

پرداخت. مردمی  مطالبات  به  پاسخگویی  در  قم  استان  اجرایی 
سامانه  یک  به عنوان  ساَمد  سامانه  اینکه  بیان  با  بهرامیان  ابوالفضل 
مردم  مستقیم  و  بی واسطه  ارتباط  تسهیل  برای  مدیریتی  و  نظارتی 
مشکالت  به  رسیدگی  نحوه  گفت:  است،  شده  راه اندازی  دولت  با 
مسئوالن  و  می شود  نظارت  و  بررسی  سامد  سامانه  طریق  از  مردم 
مردمی  مشکالت  به  رسیدگی  گزارش های  باید  مختلف  دستگاه های 

کنند. ارائه  دقیق  طور  به  را 
پرورش،  و  آموزش  ادارات  کل  مدیران  جلسه  این  پایان  در  همچنین 
آب و فاضالب و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت 
امضا  را  قم  استانداری  سامد  مرکز  با  همکاری  تفاهم نامه  نمادین 

کردند.

آغاز طرح خط کشی ترافیکی ۵ 
هزار متر از معابر شهری قم

طرح  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
خط کشی  تجدید  نیازمند  یا  ترافیکی  خط کشی  فاقد  معابر  در  جدید 

شد. خواهد  انجام  شهری،  مناطق  در  اصلی  معابر  اولویت  با 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
مخصوص  ماشین  بودن  آماده به کار  اعالم  با  شعبان زاده  حسین 
خط کشی ترافیکی و تأمین رنگ، اظهار داشت: بخشی از نیاز نقوش 
افقی ترافیکی شامل خطوط منقطع و خطوط طولی، با رنگ دوجزئی 
اسکرید که دارای ضخامت رنگی بیشتر و ماندگاری طوالنی تری بین 

می گردد. اجرا  بود،  خواهد  سال   ۵ تا   ۳
شهری  هفت  و  چهار  سه،  یک،  مناطق  در  را  طرح  این  اجرای  وی، 
خواند و گفت: خط کشی ترافیکی با توجه به ایجاد محدودیت و خلل 
کمترین  تا  می گردد  اجرا  نیمه شب  در  معمواًل  نقلیه،  وسایل  تردد  در 

باشد. داشته  پی  در  شهروندان  برای  را  مزاحمتی 
اجرای  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
معلم،  بلوار  نیایش،  بلوار  سمیه،  بلوار  عابدی،  شهید  بلوار  خط کشی 
و  کرد  عنوان  کار  دستور  در  را  الغدیر  بلوار  و  منتظری  شهید  بلوار 
افزود: در این مرحله بیش از ۵ هزار متر طول با اعتباری بالغ بر هفت 
شد. خواهد  عملیاتی  ترافیک  سازمان  اکیپ  توسط  و  ریال  میلیارد 

خبـر

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم: 

● تقاطع غیرهمسطح قم به ورجان اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد   ●

مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم:

● شهروندان قمی از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند   ●

    آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به قائم مقامی از شرکت ورشکسته تولیدی و 
صنعتی کویر به شماره ثبت ۱4۵7 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۵9۸ در پرونده 
۲- اموال در نظر دارد از طریق مزایده به صورت کتبی نسبت به فروش شش دانگ 
جاده  بنشانی  قم  دو  بخش  ۲۵۶۶/۱۰۶9/۲74۱و۲۵۶7-اصلی  ثبتی  پالک 
قدیم قم - تهران، بعد از ترمینال، کوچه ۱۳، جنب ورزشگاه محجوری متعلق به 
شرکت ورشکسته فوق در روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۱/۰7/۲۰ ساعت ۱۰صبح 

با شرایط ذیل اقدام نماید:
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

1- عرصه شش دا نگ یک زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 2400 
مترمربع.

کف سازی  با  مترمربع   55 مساحت  به  نگهبانی  اتاق  شامل  احداثی  اعيانی   -2
نوع  از  پنجره ها  و  می باشد. درب  و شامل طاق ضربی  باربر  دیوارها  موزایيک، 

کارگران. رختکن  و  حمام  دارای  است  معمولی  فلزی 

3- سوله فلزی اول با سقف سبک شيروانی، کف سازی بتنی و دیوارها با پوشش 
اتاق  شامل  آن  از  قسمتی  که  مترمربع   336 مساحت  به  شده  سيمان کاری 
طاق  سقف  با  دارد  قرار  اداری  بخش  فوقانی  طبقه  در  و  می باشد  تأسيسات 

ضربی.
و  شده  بنا  اول  سوله  مجاور  مترمربع   130 مساحت  به  دوم  فلزی  سوله   -4
قسمتی از آن به مساحت 17 مترمربع به عنوان سرویس بهداشتی کارگران در 

است. شده  گرفته  نظر 
 70 مساحت  به  ليسه ای  سيمان  وکف سازی  بلوک  تيرچه  سقف  با  موتورخانه 

مترمربع.
پوشش  و  سيمان  کف سازی  و  شيروانی  سبک  سقف  با  سوم  فلزی  سوله   -5

مترمربع.  145 مساحت  به  می باشد  سيمان کاری  دیوارها 
6- فضای دیگر یک اتاق به متراژ 85 مترمربع سقف تيرچه بلوک به عنوان انبار 

در نظر گرفته شده که محوطه با کف سازی بتنی.

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
چک  صورت  به  ریال   ۶,۶9۱,۲۵۰,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
تضمینی بین بانکی یا به حساب شماره ۰۱۰9۸979۸۳۰۰۵ بنام ورشکستگان 
پاکت  باید در  و  نموده  پیشنهاد خود  را ضمیمه  و قبض  واریز  بانک ملی  نزد  قم 
الک و مهر قرار داده و جمله مربوط به مزایده پرونده ۲- اموال شرکت ورشکسته 
پاکت  روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل  مشخصات  با  کویر  صنعتی  و  تولیدی 
تصفیه  اداره  به   ۱4۰۱/۰7/۲۰ مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا  نوشته 
پالک  دادسرا(،  )ک   ۵ کوچه  ساحلی،  خیابان  به نشانی:  قم  ورشکستگی  امور 
بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -۲ شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ،۱۸
خالف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳- پیشنهادهای واصله در 
روز و ساعت مزایده باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 

به صورت  را  باالترین قیمت  برنده مزایده کسی است که  مزایده بالمانع است؛ 
کتبی به شرح فوق پیشنهاد نماید. 4- برنده مزایده باید ظرف مدت سه ماه از 
حاضر  تصفیه  اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ 
به  اینصورت پنج درصد واریز شده  به دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر  تا 
نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. ۵- مالیات نقل و انتقال و 
سایر دیون مربوط به مورد مزایده به عهده فروشنده است بجز هزینه دفترخانه 
انتقال  به عهده طرفین است. ۶- جهت تسریع در  بالمناصفه  اسناد رسمی که 
به  الزم  حساب های  مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله،  مورد 
به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7 است.  خریدار  عهده 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم

مجموعارزش)ریال(متراژنوعردیف

۲4۰۰4۰,۰۰۰,۰۰۰9۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰عرصه۱

۶9۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲4,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰سوله ها۲

۱9۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰فضاهای اداری و نگهبانی۳

۱7۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰4,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰فضاهای خدماتی، موتورخانه، انبار، سرویس سازی و دیوارکشی4

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰محوطه سازی و دیوارکشی۵

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰انشعبات آب با قطر ۵ و برق با ۱۶۲ کیلو وات ۶

۱۳۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰جمع کل7

آگهی مزایده 
اصلی   –  ۲۵۲۲/۱۳۶ پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۲/4 تمامی  مزایده  آگهی 

 ۱4۰۰۰4۰۰۶۰9۲۰۰4۰۵۱ کالسه  پرونده  به  مربوط  قم  دو  بخش  در  واقع 
بایگانی  شماره  با   (  ۱4۰۰۰4۰۰۶۰9۲۰۰4۰۵۱ کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
له: فرشته  از مشهد متعهد: حسین معافی متعهد  نیابتی  پرونده   )۱4۰۰۰۳۵۱9
دفترخانه   ۱۳99/۱۰/۰9 سند  تاریخ   ۱4۰7۲ سند:  شماره  ازدواج  سند  کریمی 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره ۱۰۵ و طالق شماره ۵۸ شهر مشهد استان 
واقع  اصلی   –  ۲۵۲۲/۱۳۶ پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۲/4 رضوی  خراسان 
در بخش دو قم ) یکصدوسی وشش فرعی از دو هزار و پانصد و بیست و دواصلی( 
قم  آدرس  به   – مترمربع   7۰/۱ به مساحت ششدانگ  قم  دو  ناحیه بخش  در  واقع 
 ( به مرحوم گل علی معافی  ۶ متعلق  خیابان ۳۰ متری کیوانفر کوچه 44 پالک 
سهم االرث آقای حسین معافی از مرحوم گل علی معافی( که در قبال طلب خانم 

فرشته کریمی بازداشت شده است و از طریق مزایده به فروش میرسد: 
حدود و مشخصات ششدانگ پالک ۲۵۲۲/۱۳۶ اصلی واقع در بخش دو قم : 

شماال: بطول ۱۰/۳۰ متر به پالک 4۲ فرعی 
شرقا: بطول ۶/۸۰ متر به پالک ۱۳۵ فرعی 

جنوبا: بطول ۱۰/4۰ متر به پالک باقیمانده 4۳ فرعی 
غربا: بطول ۶/۸۰ متر به کوچه سه متری 

مشخصات مورد مزایده: 
بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۲۲/۱۳۶ پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۲/4 تمامی 

قم: دو 
مشخصات ساختمانی ملک مورد بازدید: 

حدود  با  بوده  شمالی  مزبور  مسکونی  خانه  ملک  معاینه  و  میدانی  بازدید  مطابق 
۶/۸ متر بر به کوچه احداثی در دو طبقه ) زیرزمین و همکف هرکدام به مساحت 
قوسی  سقف  و  آجری  باربر  دیوارهای  و  بنایی  سازه  با   ( مترمربع   4۵ حدود 
و  سیمان  باکف  انباری  و  آشپزخانه  بصورت  زیرزمین  طبقه  که  قدیمی  )گنبدی( 
بصورت  و طبقه همکف  از سطح حیاط  تر  پائین  بنائی  پله  ارتباط سه  با  موزائیک 
پله  پنج  ارتباط  با  موزائیک  و  سیمان  باکف  میانی  چوبی  درب  با  خواب  و  نشیمن 
بنایی پائین تر از سطح حیاط می باشد. حیاط به مساحت حدود ۲۵ مترمربع که 
جداره داخلی  از آجر فشاری که سرویس بهداشتی و حمام در سمت راست آن و 
یک اتاق کوچک در پشت بام تعبیه شده است. نمای خارجی ساختمان از داخل 
سنگ  متر  سانتی  بیست  و  متر  یک  ارتفاع  تا  کوچه  نمای  از  و  فشاری  آجر  حیاط 
بخاری  گرمایش  سیستم  دارای  باشد.  می  فلزی  دروازه  و  سفید  سیمان  مابقی  و 
گازی و سرمایش کولرآبی بوده  و دارای یک انشعاب آب و گاز  و یک کنتور برق با 
مشخصات منصوبه در محل میباشد. زمان بازدید واحد مذکور خالی از سکنه و در 

است.  بوده  مالک  وراث  اختیار 
کارشناسی:  نظریه 

موضوع  ملک  ششدانگ  روز  بهای  و  ارزش  فوق  توضیحات  و  موارد  به  عنایت 
قرارکارشناسی موصوف شامل عرصه و اعیان موقعیت قدمت بنا مصالح بکار رفته 
حقوق  کلیه  احتساب  با  موثر  عوامل  سایر  و  منطقه  شرایط  ساختمان  استهالک 
است  برابر  ریال   7/۰7۸/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  موثر  جمع  لحاظ  و  متعلقه 
و  میلیون  هفت  و  هفتصد  معادل  ریال  میلیون  هشت  و  هفتاد  و  میلیارد  هفت  با 

است:  گردیده  اعالم  و  ارزیابی  تومان  هزار  هشتصد 
مترمربع  هر  قرار  از  مربع  متر   7۰/۱ مساحت  به  ملک  موجود  عرصه  ارزش   -۱

ریال   ۵/۶۰۸/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  ریال   ۸۰/۰۰۰/۰۰۰
هرمترمربع  قرار  از  مربع  4۵متر  مساحت  به  زیرزمین  مسکونی  اعیانی  ارزش   -۲

ریال   ۵4۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  جمعابه  ریال   ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
هرمترمربع  قرار  از  مربع  متر   4۵ مساحت  به  همکف  مسکونی  اعیانی  ارزش   -۳

ریال   ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  ریال   ۱4/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ  به  جمعا  گاز(  برق  آب   ( انشعابات  و  دیوارکشی  سازی  حیاط   -4

ریال   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۲۲/۱۳۶ پالک  ششدانگ  تمامی  میزان  ارزش 
میلیون  هشت  و  هفتاد  میلیاردو  هفت   ( ریال   7/۰7۸/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  قم 
ریال معادل هفتصد و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان و ) سهم االرث حسین 
معافی – مورد مزایده( تمامی ۲/4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 
۲/۸۳۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال ) دو میلیارد و و هشتصد و سی و یک میلیون و دویست 
هزارتومان(  بیست  و  یکصد  و  میلیون  سه  و  هشتاد  و  دویست  معادل  ریال  هزار 

است.  گردیده  ارزیابی 
 ۱4۰۱/۰۵/۲۳ یکشنبه مورخ  روز  ۱۲ ظهر  الی  9 صبح  از ساعت  مزایده مذکور 
نبش کوچه  )لواسانی(  واقع در خیابان ساحلی  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره  در 
اداره اجرای اسناد  و امالک بخش یک قم  -  اداره ثبت اسناد  7 - طبقه فوقانی 

انجام می شود. قم  رسمی 
مزایده مذکور ازمبلغ ۲/۸۳۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال ) دو میلیارد و و هشتصد و سی و 
فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ( شروع  ریال  هزار  دویست  و  میلیون  یک 
به  کارشناسی  مبلغ  از  پرداخت ده درصد  به  منوط  مزایده  در  خواهد شد. شرکت 
با   IR 9۸۰۱۰۰۰۰4۰7۶۰۱۳۲۰7۸9۵۶9۳  حساب سپرده ثبت به شماره شبا
)حتی  باشد  می   9۶۵۱۰۸۵7۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱7۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه 
 ۱۰ بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار 
مزایده  در جلسه  او  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار  نمایید(  پرداخت  را  درصد 
را ظرف مدت  التفاوت مبلغ فروش  مابه  مزایده مکلف است  برنده  و  الزامی است 
شبای  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵
به حساب  را  و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش  نماید  تودیع  مذکور 
خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده 
واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد 
بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
خواهد بود. و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار ، وفق ماده ۱۲۵ ائین 
همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت  قابل  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه 
چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. 
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 
و  دارایی  مفاصاحساب  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد 
فیش  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می  دیگر  ذیصالح  مراجع  عنداللزوم  و  شهرداری 

)۱۵۵۳4 الف  باشد.)م  مزایده  در  بنام شرکت کننده  بایست  واریزی می 
تاریخ انتشار آگهی: ۱4۰۱/۰۵/۰۸

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /    تلفن: 09184480402



و  امنیتی  سیاسی،  معاون     ◄
سیل  گفت:  قم  استانداری  اجتماعی 
استان  مرکزی  بخش  در  گذشته  شب 
اما  نداشت  جانی  آسیب  خوشبختانه 
وارد  آسیب  روستایی  منازل  از  برخی  به 

. د کر
پنجشنبه  روز  زاده  حاجی  احمد 
با  گفت وگو  در  سیل  وقوع  محل  در 
که  این  به  اشاره  ضمن  ایرنا،  خبرنگار 
وقوع  شاهد  گذشته  شب   ۱۱:۳۰ ساعت 
مناطقی  در  طوفان  و  خاک  و  گرد  سیل،  
که  بودیم  قم  استان  مرکزی  بخش  از 
بیان  داشته است،  درپی  خسارت هایی 
حضور  شاهد  حادثه   وقوع  از  بعد  کرد: 
مرتبط  مسئوالن  خصوص  به  مدیران  موثر 
که  هستیم  منطقه  در  بحران  مدیریت  با 

رفع  درحال  امکانات  همه  از  استفاده  با 
هستند. مشکالت 

به  رسانی  کمک  روند  افزود:  وی 
مدیران  همه  و  دارد  خوبی  سرعت  مردم 
همچون  موضوع  با  مرتبط  مجموعه های 
و  مسکن  بنیاد  مخابرات،  گاز،  برق،  آب، 
هستند  حاضر  منطقه  در  بخش ها  سایر 
تالش  آمده  وجود  به  مسائل  رفع  برای  و 

. می کنند
حمایتی  مجموعه های  داد:  ادامه  وی 
امام)ره(   حضرت  اجرایی  ستاد  همچون 
شاهد  همچنین  هستند،  کار  پای  هم 
امیدواریم  هستیم،  نیز  مردمی  کمک های 
دیده  حادثه  مردم  از  الزم  حمایت های 
شده  ایجاد  مشکل های  و  دنبال  به خوبی 

شود. حل  سرعت  به  منطقه  در 

تا  می کنیم  تالش  گفت:  زاده  حاجی 
بتوانیم  استان  مدیران  میدانی  حضور  با 
مشکل های  همه  آینده  ساعت   4۸ ظرف 
منطقه  در  ساکنان  برای  آمده  وجود  به 

کنیم. حل  را  دیده  حادثه 
برق  تیر   4۰ حادثه  این  در  افزود:  وی 
با  مرتبط  مدیران  که  شده است  شکسته 
 4۸ تا   ۲4 ظرف  دادند  قول  مساله  این 
مشکل  و  شده  برپا  تیرها  آینده  ساعت 

شود. حل  منطقه  به  رسانی  برق 
شب  سیل  جریان  در  است  گفتنی 
مرکزی  بخش  توابع  از  روستا  پنج  گذشته 
شدند،   جزیی  آسیب  دچار  قم  شهرستان 
و  هزار  هفت  از  بیش  با  مرکزی  بخش 
دهستان   ۲ دارای  مربع  کیلومتر   ۵۰۰

► است.   قمرود  و  قنوات 
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از اولویت سرمایه گذاری در صنایع 
پاک ، کم مصرف و زودبازده درقم 
تا نفی سرمایه گذاری خارجی          

دریاباری  حسین  محمد  سید 
شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  که  آن  از  پس  ابراهیمی  الله  روح 
های صنعتی استان قم منصوب شد در روز معارفه سخنانی کوتاه 
در جمع حاضران ایراد کرد او اظهار داشت: تربیت نیروی کارآمد 
از جمله دغدغه های بخش صنعت است. این امر مهم از طریق 
مرکز علمی کاربردی تحقق پیدا می کند. روز پنجشنبه جمعی از 
خبرنگاران به دعوت مدیر عامل شرکت صنعتی استان قم جهت 
این شرکت حضور  مدیرعامل  دفتر  در محل  گزارش  و  تهیه خبر 
یافتند. سقف زمانی جلسه ۲ ساعت بوده که اندکی با تأخیر آغاز 
وی  دارند.  تاخیر  جلسات  گونه  این  در  خبرنگاران  غالبًا  گردید. 
نیزطبق  معمول و به رسم و سنت مسئوالن، اعیادو مناسبت راها 
شرکت  کلیدی  بحث  وارد  کوتاه  مقدماتی  بیان  وبا  گفته  تبریک 
با اشاره به اهمیت تولید و رفع  های صنعتی استان گردید. وی 
دهه  یک  شعار  تعیین  به  اشتغال  ایجاد  و  دیگران  به  وابستگی 
اخیر مقام معظم رهبری پرداخت و افزود: از آن جایی که اقتصاد 
و رونق آن جامعه را از سلطه پذیری باز می دارد ورونق اقتصادی 
باید  شود،  طبقاتی  فاصله  بروز  و  شکاف  ایجاد  مانع  تواند  می 
دراین عرصه فوق العده کوشید . رهبر انقالب پیرامون بیانیه گام 
خصوص  در  عباراتی  مهم  اسناد  از  یکی  عنوان  به  انقالب  دوم 
نفوذناپذیری  در  مهم  مساله ای  را  آن  و  اند  داشته  بیان  اقتصاد 

کشور در مقابل دشمن دانسته اند.
اقتصادی،  مهم  اضالع  از  یکی  میان  این  کرد:در  تصریح  وی 
و شکوفایی  در رشد  نقش مهمی  و صنایع کوچک  صنعت است 
اقتصادی دارند و باید به طور جدی در زمینه کارآفرینی و اشتغال 
های  پرسش  نشست  این  در  بگیرند.   قرار  حمایت  مورد  زایی 
متعددی مطرح گردید و به بسیاری از آن پاسخ داده شد. یکی 
از چیزهایی که شاید پرسش همه خبرنگاران حاضر و غایب بوده 
روبرو  و  خبری  نشست  از  مقامات  و  مسئوالن  چرا  که  بوده  این 
شدن با اصحاب رسانه مشکل دارند. آقای ابراهیمی در این باره 
چون  بود  این  آن  و  است  کرده  ارائه  قبول  قابل  ظاهرًا  پاسخی 
نگذشته  زیادی  زمان  مدت  سمت  این  به  انتصابم  و  ازانتخاب 
در  که  است  این  مفهومش  ننمودم.  حرکتی  چنین  به  اقدام  بود 
از  دارم.  ارائه  برای  نداشتم حال حرفی  برای گفتن  ابتدا چیزی 
آن جایی که قم استانی است خشک و با آب و هوای خاص چه 
صنایعی باید در آن ایجاد کرد؟ همه ی کارشناسان بر این باورند 
باشد. نخست  داشته  را  ویژگی  باید چند  نیازقم  مورد  که صنایع 
این که آالینده نباشد زیرا آب و هوای قم به خودی خود مطبوع 
و  نامطلوب  وضعیت  بر  صنایع  از  دسته  این  نیست.  مطلوب  و 
ناپایدار آن خواهند افزود. و دیگر این که قم از کالنشهرها است 
نیاز  نتیجه  در  کند،  تولید می  آالینده  کافی  میزان  و  مقدار  به  و 
به صنایع آالینده نیست. عالوه بر این مقامات ارشد استان باید 
بکوشند صنایع آالینده موجود را نیز از اطراف استان بر چینند. 
یابد  می  استقرار  قم  استان  در  که  صنایعی  دیگر  شرط  باالخره 
برای  آب  تامین  زیرا  باشد  داشته  آب  به  کمی  نیاز  که  است  آن 
این گونه صنایع در قم امکان پذیر نیست. اگر مصرف کم انرژی 
بیان  این  با  ایم.  داده  انجام  درستی  کار  بیفزاییم  آن  به  هم  را 
باید در آمایش صنعت  می توان نتیجه گرفت که مقامات استان 
در  موضوعات مطرح شده  از  یکی  کنند.  بازنگری جدی  استان 
کنفرانس خبری ایمنی شهرک های صنعتی بوده است که مورد 
کرات  به  اخیرًا  که  موضوعی  گرفت  قرار  نگاران  روزنامه  توجه 
خبرساز گردید. حوادث ماه ها و هفته های اخیر توجه بسیاری 
از مسئوالن را نیز جلب کرده زیرا تلفات و خسارات جانی و مالی 
پی داشته است. مدیر شهرک های صنعتی  در  قابل مالحظه ای 
در این باره گفته در حال تقویت آتش نشانی شهرک ها هستند و 

باشد. تامین می  اعتبار الزم در حال 
ایستگاه  تقویت  تایید  ضمن  ایمنی  کارشناس  این  بر  مضافا 
پیش  اتفاقات  و  حوادث  کرده  اشاره  نکته  این  به  نشانی  آتش 
که  باری  چند  شود  می  مهار  ها  شرکت  همان  در  غالبًا  آمده 
است.  شده  کمک  درخواست  قم  نشانی  آتش  از  بوده  شدید 
الغدیر،   ، شکوهیه  صنعتی  شهرک   7 دارای  قم  حاضر  حال  در 
 ، قنوات  }ع{  االئمه  ثامن   ، آباد  محمود   ، سلفچگان   ، شهاب 
صنعتی  ناحیه  چهار  و  باشد.  می  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
 4 و  شهرک   7 این  در  است.  طغرود  و  دستجرد  سیرو  خورآباد 
نواحی صنعتی شامل 28٠٠ واحد فعال است . در میان پرسش 
مقامات  از  بسیاری  است  آمده  میان  به  صادرات  از  سخنی  ها 
آقای  می گویند  سخن  بینانه  خوش  صادرات  درباره  همواره 
نداده  توضیحی  یوده  ما  پرسش  که  صادرات  درباره  ابراهیمی 
از اختیارات خویش ندانسته است. صرفا  است و این موضوع را 
در  نخست  مقام  داری  کشور  در  قم  که  پرداخته  موضوع  این  به 
تولید کفش و دمپایی است و 7٠ درصد تولیدات در این استان 
و  کفش  جفت  میلیون  نیز١2٠  سال  طول  در  و  شود  می  انجام 
شیمیایی  صنایع  در  همچنین  داریم  کشور  در  صادرات  دمپایی 
و نساجی و فلزی و صنایع فرهنگی نیز حرفی برای گفتن وجود 
دارد.  اما در این باره که شرکت شهرک های صنعتی چه میزان 
در  نفر  هزار   ۳۵ بر  بالغ  گفت  کرده اند  مشعول  کار  به  را  افراد 
که  مهمی  موضوعات  از  یکی  دارند  اشتغال  صنعتی  شهرکهای 
بوده است.  این کنفرانس سوال شد موضوع سرمایه گذاری  در 
هم سرمایه گذاری خارجی و هم سرمایه گذاری داخلی تردیدی 
وجود ندارد که قم استانی است که نیازمند به سرمایه گذاری ، 
اشتغال و رفع بیکاری است. شرایط سرمایه گذاری در قم هم تا 
باره گذشت مدیرعامل  این  در  توضیحات  معلوم است.  حدودی 
سرمایه  اولویت  گفت:  ابراهیمی  مهندس  صنعتی  های  شهرک 
گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده است.  وی 
مورد سرمایه  در  و  ندانست  نیاز  مورد  را  سرمایه گذاری خارجی 
نوبت هستند  در  : سرمایه گذتران داخلی  گذاری داخلی گفت 
قم  که  می دهد  نشان  عبارت  این  کنیم.  انتخاب  باید  ما  حال 
سرمایه گذاران فراوان دارد و در صف ایستاده اند تا مقامات ارشد 

نمایند. انتخاب  قرعه  قید  با  استان 

یادداشت

گذشته  گفت:شب  قم  هواشناسی  مدیرکل    ◄
میلی   ۵۰ تا  قم  مسیله  دشت  در  بارش  شدت  میزان 
تا  جوی  ناپایداری های  و  شده  ثبت  ساعت  در  متر 

دارد. ادامه  استان  در  آینده  هفته  یکشنبه 
 مهران حیدری بنی در گفتگو با خبرنگاران اظهار 
اعالم  نارنجی  و  زرد  اخطارهای  دنبال  به  داشت: 
شاهد  گذشته،  روز  در  هواشناسی  سوی  از  شده 
شب  در  قم  استان  سطح  در  جوی  ناپایداری های 
فردا  و  امشب  می شود؛  بینی  پیش  و  بودیم  گذشته 

باشیم. شاهد  را  مشابهی  شرایط  نیز  شب 
تا  ناپایداری ها  این  بینی می شود  افزود: پیش  وی 

باشد. داشته  ادامه  آینده  یکشنبه هفته  روز 
در  گذشته  شب  جوی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
که  سامانه ای  زبانه های  داشت:  ابراز  قم  استان 

رطوبت  با  آن  ادغام  و  می کرد  عبور  کشور  شمال  از 
استان،  روی  بر  مانسونی  سامانه  فعالیت  از  حاصل 
مالحظه  قابل  و  شدید  ناپایداری های  رخداد  موجب 

شد. قم  شرقی  مناطق  در 
دشت  در  بارش  شدت  میزان  افزود:  حیدری 
متر در ساعت  میلی   ۵۰ تا  قم  استان  توابع  از  مسیله 
به صورت  که  ناپایداری ها  این  متأسفانه  و  بوده است 
موجب  بوده؛  شدید  باد  وزش  و  رگباری  بارش های 

شده است. منطقه  این  در  خسارت هایی  بروز 
نیز  امشب  می شود  بینی  پیش  افزود:  وی 
شهرستان های  در  مالحظه  قابل  ناپایداری های 
اطراف  و  خلجستان  قاهان،  جعفرآباد،  کهک، 
قم  استان  شهروندان  که  باشیم  داشته  سلفچگان 
و  کنند  توجه  هواشناسی  توصیه های  به  می بایست 

در  اتراق  از  خودداری  و  رودخانه ها  بستر  در  عبور  از 
صعود  و  کوهنوردی  فعالیت های  انجام  آن،  اطراف 

کنار  در  خودرو  پارک  عدم  همچنین  و  ارتفاعات  به 
اجتناب  کاره  نیمه  و ساختمان های  فرسوده  درختان 

. کنند
سرعت  گذشته  شب  در  داشت:  عنوان  حیدری 
وزش باد در برخی از مناطق شرقی استان قم تا 7۲ 
شاهد  علت  همین  به  که  رسید  ساعت  بر  کیلومتر 
بروز پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا بودیم که 
خواهیم  شاهد  نیز  ظهر  از  بعد  امروز  از  وضعیت  این 

بود.
توابع  از  روستا  پنج  گذشته  شب  سیل  جریان  در   
جزیی  آسیب  دچار  قم  شهرستان  مرکزی  بخش 
 ۵۰۰ و  هزار  هفت  از  بیش  با  مرکزی  بخش  شدند،  
قمرود  و  قنوات  دهستان   ۲ دارای  مربع  کیلومتر 

► است.    

منطقه ای  رویداد  افتتاحیه  مراسم    ◄
شناسایی  محوریت  با  آبادانی  و  پیشرفت 
و ارزیابی برای همکاری گروه های مردمی 
در  محروم  مناطق  آبادانی  و  پیشرفت  در 
به  آغاز  قم  )عج(  مهدی  یاوران  مجتمع 

کارکرد.
ایرنا، این برنامه  با محوریت  به گزارش 
همکاری  برای  ارزیابی  و  شناسایی 
آبادانی  و  پیشرفت  در  مردمی  گروه های 
در  علوی  بنیاد  همت  به  محروم،  مناطق 
گروه های  مسئوالن  حضور  با  قم  استان 
ظهر  کشور،  مختلف  نقاط  از  جهادی 
مهدی  یاوران  مجتمع  در  پنجشنبه  امروز  

شد. شروع  قم  )عج( 
مرکزی  پهنه  راهبر  رحمانی"  "مجتبی 
رویداد  این  افتتاحیه  مراسم  در  کشور 
منطقه ای با اشاره به اینکه بنیاد علوی در 
محروم  مناطق  آبادانی  و  پیشرفت  عرصه 
قلعه  منطقه  در  جغرافیا  اولین  به عنوان  و 
فعالیت  که  است  سال   ۱۰ حدود  گنج 
پهنه ای   ۸ در  گفت:  کرده،  آغاز  را  خود 
محور  علوی  بنیاد  کشور  سراسر  از  که 

اولین  داده،  قرار  را  خود  فعالیت های 
فراخوان  مرکزی  پهنه  محوریت  با  رویداد 
به کار  آغاز  امروز در استان قم  زده شد که 

کرد.

علوی  بنیاد  مرکزی  پهنه  محدوده  وی 
قم،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  را 
کرد:  اظهار  و  دانست  مرکزی  و  قزوین 

ارزیابی  رویداد،  این  برگزاری  هدف 
برنامه های  و  توانمندی ها  بیان  و  حضوری 
گروه های مردمی و جهادی فعال در نقاط 
داوران  حضور  در  استان  پنج  این  مختلف 

. ست ا
رحمانی بابیان اینکه رویداد پیشرفت و 
آبادانی به مدت دو روز ادامه دارد ، افزود: 

و  قزوین  و  مرکزی  استان های  اول  روز  در 
قم  و  البرز  تهران،  استان های  دوم  روز  در 
مطالب خود را بیان خواهند کرد و داوران 
را  الزمه  نکات  بررسی،  از  پس   نیز  رویداد 
می دهند. ارائه  جهادی  گروه های  خدمت 
وی عنوان کرد: حاصل برگزاری رویداد 
با  تفاهم نامه  ایجاد  آبادانی،  و  پیشرفت 
آغاز همکاری  و  توانمند مردمی  گروه های 
آن  با  مختلف  محورهای  در  علوی  بنیاد 

بود. خواهد  گروه ها 
پیشرفت  معاون  محمدقلی"  "رسول 
در  علوی  بنیاد  محروم  مناطق  آبادانی  و 
بیان  به  سخنانی  طی  مراسم  این  ادامه 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  تأسیس  اهداف 
بنیاد  کرد:  مطرح  و  پرداخت  اسالمی 
معظم  مقام  دستور  طبق  مستضعفان 
محرومان  توانمندسازی  عرصه  در  رهبری 
آبادانی  و  پیشرفت  الگوهای  توسعه  و 
فعالیت  به  مشغول  کشور  مناطق  جامع 

. ست ا
بنیاد  مجموعه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بنیاد  اجتماعی  بازوی  به عنوان  علوی 

کرد:  تصریح  می کند،  عمل  مستضعفان 
مأموریت بنیاد علوی این است که در یک 
توانمندسازی  برای  مشخص  جغرافیای 
پیشرفت آن جغرافیا  و  آبادانی  و  محرومان 
جوانان  شناسایی  همچنین  کند؛  کمک 
شبکه  دارای  که  انقالبی  و  مؤمن  مستعد، 
بردن  جلو  و  هستند  مردمی  و  اجتماعی 
دومین  افراد،  این  با  نخست  مأموریت 

است. علوی  بنیاد  مأموریت 
وی  اضافه کرد: با همین رویکرد، بنیاد 
امورات  تمام  گذشته  سال های  در  علوی 
طریق  از  را  منطقه ای  پیشرفت  و  آبادانی 
آن  بومی  که  جهادی  و  مردمی  گروه های 

می برد. پیش  هستند،  منطقه 
این  در  ما  محمد قلی خاطرنشان کرد: 
مرتبط  مجموعه هایی  با  بیشتر  زمینه، 
می شویم که دغدغه پیشرفت یک جغرافیا 
توانمند  از  منظور  و  دارند  را  ابعاد  همه  از 
شخص  که  است  این  محروم  مردم  شدن 
ایجادشده،  ظرفیت  با  آزادانه  بتواند 
به  را  خود  توانایی های  و  استعدادها 

► برساند.     فعلیت 

● رویداد منطقه ای پیشرفت و آبادانی در قم آغاز به کارکرد   ●

مدیرکل هواشناسی استان:

● ۵۰ میلیمتر درقم باران بارید     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
احمد  له  ثبت گردیده  ۵/99ج/۲4۲  به شماره  قم  احکام مدنی  اجرای   ۵ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  باقری  مریم  علیه  اردکانی  عندلیب 
۱۱/۵۶۵/7۱۶/7۶۲ریال در حق محکوم له و ۵7۵/74۵/۸۸ریال نیم عشر در 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه مالکیت ایشان از پالک 
به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۱ اصلی بخش  از۱۰۵99  فرعی   ۵4۳۰ ثبتی 
شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱/۰۵7۸دانگ 
مشاع از 4/۰۰۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم 
عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/۰۰۵ از  مشاع  دانگ   ۰/۰۵۲۶ مقدار  و  به( 
بازگشت  احتراما  رسید  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و 
شعبه  ان   ۱4۰۱/۱/۱۶ مورخ   ۱4۰۱۰۲۱۰۰۰۰۰۲۳4۰۶4 شماره  ابالغیه  به 
محترم مبنی بر ارزیابی یک واحد اپارتمان واقع در ساالریه ، تقاطع خیابان نسرتن 
و کوکب ، ساختمان میالد ، ضمن اگاهی از دسور مقام محترم قضایی ، متعاقبا 
بازدید از محل و مشاهده مدارک ابرازی ، گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم 
ثبتی  از ششدانگ پالک  دانگ   4/۰۰۵ ارزیابی  کارشناسی:  قرار   )۱ می گردد: 
۵4۳۰ فرعی از ۱۰۵99 اصلی بخش یک ثبتی قم. ۲-( مشخصات ثبتی و اعیانی 
ملک: یک واحد اپارتمان به مساحت ۲۰۵ مترمربع به ادرس قم ساالریه ، تقاطع 
خیابان کوکب و نسترن ، ساختمان میالد ، پالک ۱۳۱ طبقه دوم با حدود اربعه 
طول  به  دوم  متری   ۲۰ خیابان  فضای  به  دیواریست  متر   ۸ طول  به  اول  شماال: 
به پالک  به طول ۱۲/۵۵ متر دیوار  به پی پالک ۱۳۵ فرعی شرقا:  ۳ متر دیوار 

7۶ فرعی جنوبا: اول به طول 4/4۵ متر دوم که غربی است به طول ۱/۳۵ متر 
 4/9۵ چهارم  متر   ۳ طول  به  سوم  مشاعی  حیاط  فضای  به  دیواریست  و  پنجره 
متر پنجم که غربی است به طول ۰/۶۵ متر دیواریست به سرویس مشاعی ششم 
دیواریست  و  درب  همگی  متر   ۲ طول  به  است  شرقی  که  هفتم  متر   ۲ طول  به 
به  دیواریست  متر   ۱/۶۰ طول  به  است  شرقی  که  هفتم  مشاعی  پله  سرویس  به 
اسانسور نهم به طول یک متر دهم به طور قوس شکل به طول ۶/۲۰ متر پنجره 
قوس  که  متر   4۰/۵۵/4۰ طول  به  غربا:  مشاعی  حیاط  فضای  به  دیواریست  و 
 ۲۰ خیابان  فضای  به  دیواریست  و  پنجره  و  متر   ۵/۸۵ طول  به  دوم  است  شکل 
متری به انضمام پارکینگ قطعه ده تفکیکی به مساحت ۱۲/۵ مترمربع در سمت 
قانون  طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  همکف  شمالی 
تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایی ان. واحد مذکور شامل سالن ، سه خواب ، 
اشپزخانه با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی می باشد. کف سرامیک و بدنه 
گازی  کولر  سرمایش  سیستم  و  کف  از  گرمایش  سیستم  باشد.  می  کاری  سفید 
می باشد. در زمان بازدید با توجه به اینکه ملک مذکور مشاعی می باشد لذا یکی 
از مالکین سهم مشاعی به نام محمد رضا عرب قمی سکونت داشت. ۳( گزارش 
نوع   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی: 
کاربری ، دسترسی ها و کلیه انشعابات و متعلقات و بدون سوابق ثبتی و مالکیتی 
واحد  یک  ششدانگ  ارزش   )۱ باشد:  می  ذیل  شرح  به  کارشناسی  زمان  در 
۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمتربع   ۲۰۵ مساحت  به  اپارتمان 
)سیصد و بیست میلیون ریال( ۶۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )شصت و پنج میلیارد 

و ششصد میلیون ریال( ۲( ارزش 4/۰۰۵ دانگ مشاع از ششدانگ چهل و سه 
میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال 4۳/7۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش 
کل 4/۰۰۵ سهم مشاع از ششدانگ پالک ۱۰۵99/۵4۳۰ به مبلغ چهل و سه 
میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال 4۳/7۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین 
و پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱4۰۱/۵/۳۰ ساعت 
دادگاه  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۰/۱۵ صبح  الی   ۱۰
های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
به  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت 
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 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب 
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 
از روزنامه های محلی درج می گردد.  این اگهی یک نوبت در یکی  خواهد شد. 

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در  به موجب اجراییه صادره 
له  گردیده  ثبت  ۱۱/۱4۰۰ج/۸۳۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۱ شعبه 
خانم فاطمه یاولی علیه خانم ها رحیمه رعما ، مریم و زهرا و اقایان هاشم و روح 
اله همگی یاولی دستور به فروش پالک ثبتی ۲۶۰۵/۳۱ اصلی بخش ۲ ثبت قم 
به مالکیت مرحوم احمد قاسمیان که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
ارزیابی پالک ثبتی ۲۶۰۵/۱/۳۱ اصلی بخش دو ثبت قم ، ادرس قم – ۲۰ متری 
و  معیت  در   ،  ۲۱9 پالک   –  9 کوچه   – چراغپور  شهید  متری   ۱۰  – بهشتی  شهید 
راهنمایی خواهان از داخل ساختمان بازدید گردید. مشخصات ملک مورد بازدید: 
ان  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  تمامی  نظر  مورد  ملک 
احداث بنا شده به مساحت عرصه ۲۰۰ مترمربع از پالک ثبتی ۳۱ فرعی از ۲۶۰۵ 
اصلی مفروز و مجزی شده از ۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۲ ثبت قم می 
باشد که به موجب سند قطعی شماره ۳4۱۳۸ مورخ ۱۳۶۱/۸/۲ تمامی مورد ثبت 
به نام اقای علی اقا یاوی فرزند کرمعلی منتقل گردیده است. حدود اربعه پالک 
با پالک های ۳۰ و ۲9 فرعی ، شرقا  ثبتی: شماال به طول ۱۰ متر پی اشتراکی 
به طول ۱۰ متر شارع ۶ متری ، جنوبا به طول ۲۰ متر پی اشتراکی به زمین ۳۲ 

فرعی ، غربا به طول ۱۰ متر. ساختمان ملک با عرصه موجود ۱۰۰ مترمربع ، یک 
واحد با کاربری مسکونی ، نمای سیمان سفید داخل کوچه بن بست ۶ متری می 
باشد. ساختمان شامل طبقه زیرزمین و همکف می باشد.  طبقه زیرزمین انباری 
و حمام می باشد و طبقه همکف شامل دو اتاق اشپزخانه و سرویس بهداشتی می 
باشد زیرزمین ۱۸ متر و زیربنای همکف 7۰ مترمربع می باشد. سیستم سرمایش 
کولر ابی و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد. کف فضا ها سیمان و دیوار 
و گاز  برق  و  انشعابات اب  باشد.  بام کاه گل می  نهایی  و پوشش  ها سفید کاری 
هر کدام یک کنتور دارد. در زمان بازدید احدی از ورثه به نام اقای هاشم یاولی در 
منزل مسکونی بود و بنا به اظهارات خواهان در حال حاضر ملک در تصرف اقایان 
هاشم یاولی روح یاولی می باشد و اجاره نامه ای با ایشان منعقد نشده و به صورت 
با توجه  توافقی در ملک سکونت دارند. نظریه هیات کارشناسی: به نظر ایجانب 
به موقعیت محل ، کمیت و کیفیت ساختمان احداثی و سایر عوامل موثر و فارغ 
ارزش کل  ارایه شده  اصالت مدارک  با فرض صحت  و  احتمالی  از هر گونه دیون 
عرصه و اعیان ملک مورد بازدید مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )نه میلیارد ریال( 
تعیین می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱4۰۱/۵/۳۱ ساعت ۱۱ 

به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های  الی ۱۱/۱۵ صبح 
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

معاون استاندار قم:

● سیل در قم به برخی از منازل روستایی آسیب وارد کرد   ●



گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس     ◄
استان  کشاورزی  بخش  نمونه  بهره برداران  عملکرد 
با شرایط آب  بودن  با وجود مواجه  نشان می دهد،  قم 
و هوایی گرم و خشک و محدودیت دسترسی به منابع 
امنیت  تامین  در حوزه  موفق  استان های  از  یکی  آبی، 
انواع  تولید  در  توجهی  قابل  ظرفیت  و  است  غذایی 

دارد. مردم  نیاز  مورد  محصوالت 
و  کشاورزان  کرد:  بیان  رضا  حاجی  رضا  محمد 
نشان  خود  باالی  مهارت  با  استان  نمونه  دامداران 
نیز  قم  هوایی  و  آب  خاص  شرایط  در  می توان  دادند 
سایر  برای  و  رسید  محصول  تولید  میزان  باالترین  به 
یک  عنوان  به   اقتصادی  مهم  بخش  این  بهره برداران 

شد. مطرح  موفق  الگوی 
کشاورزی  بخش  نمونه  بهره برداران  افزود:  وی 
زمینه  در  عادی  حالت  برابر  چند  توانسته اند  استان 
موفق  مردم  نیاز  مورد  غذایی  محصوالت  انواع  تولید 

زمینه  در  آن ها  موفق  تجربه  انتقال  بنابراین  باشند، 
به سایر کشاورزان قمی عامل مهمی  تولید محصوالت 

برای رونق یافتن هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان 
است.

جهاد  سازمان  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
به  نسبت  مستمر  پایش های  انجام  با  قم  کشاورزی 
می کند  اقدام  بخش  این  نمونه  بهره برداران  شناسایی 
سایر  برای  را  آنان  موفقیت های   ، تجلیل  بر  عالوه  تا 
در  حرکت  به  نیز  را  برداران  بهره  و  تبیین  بهره برداران 

نماید. تشویق  آمیز  افتخار  مسیر  این 
این موضوع  قابل توجه در  نکته  حاجی رضا گفت: 
قم  کشاورزی  بخش  نمونه  بهره برداران  که  است  این 
عالوه بر موفقیت در داخل استان،  توانسته اند با سایر 
مختلف  زمینه های  در  نیز  کشور  نمونه   بهره برداران 
رقابت کنند و تعداد قابل توجهی از آنان طی  سال های 
انتخاب  کشوری  نمونه  بهره برداران  عنوان  به  اخیر 
کشاورزی  بخش  برای  بزرگ  موفقیتی  این  که  شده اند 

است. استان 

با اشاره به برگزاری ساالنه همایش های تجلیل  وی 
از بهره برداران نمونه بخش کشاورزی استان با حضور 
حتم  طور  به  داشت:  بیان  استان،  و  ملی  مسئوالن 
کیفی  و  کمی  ارتقا  برای  نمونه  بهره برداران  تجربه   از 
فعالیت های تولید محور در بخش کشاورزی استان قم 

کرد. خواهیم  استفاده 
تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱4 از  بیش 
همچنین  هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
در  استان  این  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان 
سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان 
کشاورزی  به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان 
در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های 

► داده است.    

کل  اداره  حریم  و  راهها  ایمنی  اداره  رئیس     ◄
با  گفت:  قم  استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری 
اعتباری بالغ بر ۸9۰ میلیارد ریال ، ۱۱ هزار و ۸۶۰ 
شاخه  هزار   ۳4 جایگزین  مفصلی،  نیوجرسی  قطعه 

شد. تهران  قم-  آزادراه  رفوژ  گاردریل 
کل  اداره  عمومی  روابط  پنجشنبه  روز  گزارش  به 
سید  قم،  استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری 
ایمن  ضرورت  به  توجه  با  افزود:  نیا  خلیلی  حسن 
سومین  که  تهران   - قم  آزادراه  حداکثری  سازی 
جایگزینی  طرح  است،  کشور  ترافیکی  محور 
آزادراه  رفوژ  گاردریل های  با  مفصلی  نیوجرسی های 
شد. عملیاتی  فاز   4 در  و   9۵ سال  از  تهران،  قم- 

وی بایادآوری این مطلب که طول حوزه مسئولیتی 
می  کیلومتر   ۶۵ تهران،  قم-  آزادراه  در  قم  استان 
باشد، تصریح کرد: در فاز نخست از اجرای پروژه ، ۲ 
متری(   ۶ 4تا  مفصلی)  نیوجرسی  قطعه   ۳4۰ و  هزار 
جایگزین  تهران  قم-  آزادراه  رفوژ  از  کیلومتر   ۱۳ در 

شد. موجود  گاردریل های 
کیلومتر   ۱۳ طول  در  همچنین  افزود:  نیا  خلیلی 
۸۱۲ شاخه گاردریل  و  ۶ هزار  فاز نخست،  از اجرای 
آوری شد. تهران جمع  قم-  آزادراه  رفوژ  در دوطرف 

وی طول فاز دوم از طرح جایگزینی نیوجرسی های 
مفصلی با گاردریل های رفوژ آزادراه قم- تهران را ۱4 
 ۲ طرح،  دوم  فاز  طی  گفت:  و  کرد  عنوان  کیلومتر 
نیوجرسی مفصلی جایگزین هفت  ۵۲۰ قطعه  هزار و 
این  رفوژ  دردوطرف  گاردریل  شاخه   ۳۳۶ و  هزار 

شد. کشور  مهم  آزادراه 
طرح  از  سوم  فاز  اجرایی   – فنی  مشخصات  به  وی 
گاردریل های  با  مفصلی  نیوجرسی های  جایگزینی 
طی  افزود:  و  کرد  اشاره  تهران  قم-  آزادراه  رفوژ 
 ۱۳ آن  طول  که  طرح  اجرای  از  مرحله  سومین 
جای  گاردریل  شاخه   ۸۱۲ و  ۶هزار  است،  کیلومتر 
 ۳ مفصلی  نیوجرسی  قطعه   ۵۰۰ و  هزار   ۲ به  خودرا 

داد. متری   ۶ تا 
جایگزین  مفصلی  نیوجرسی های  تعداد  وی 
تا   4 قطعه   ۵۰۰ و  هزار  چهار  را  چهارم  فاز  در  شده 
اجرایی  مسیر  طول  در  گفت:  و  کرد  عنوان  متری   ۶
رفوژ  ازدوطرف  گاردریل  شاخه  هزار   ۱۳ چهارم،  فاز 

است. شده  آوری  جمع  تهران  قم-  آزادراه 
جایگزینی  پروژه  تخصیصی  اعتبار  نیا  خلیلی 
آزادراه  رفوژ  گاردریل های  با  مفصلی  نیوجرسی های 
ریال  میلیارد   ۸9۰ بر  بالغ  درمجموع  را  تهران  قم- 
در  پروژه  اجرایی  مسیر  درتمامی  گفت:  و  کرد  اعالم 
ایجاد  و  پاکسازی  به  نسبت  تهران،  قم-  آزادراه  رفوژ 
مفصلی  نیوجرسی های  استقرار  جهت  بتنی  بستر 

آمد. عمل  به  اقدام 
کاهش  و  برونشهری  سفرهای  ایمنی  تامین  وی 
حداکثری سوانح جاده ای را ماموریت اصلی سازمان 
تجهیزات  شک  بی  کرد:  تاکید  و  دانست  متبوع 
باید  اما  است  ایمن  سفری  تامین  ملزومات  از  ایمنی 
از سوانح جاده ای  توجه داشت عامل اصلی بسیاری 
است،  مقررات  به  کاربر  توجهی  کم  و  انسانی  خطای 
به  نسبت  شود  می  درخواست  مردم  تمامی  از  لذا 
ظاهر  گذشته  از  تر  ساعی  ایمنی  جوانب  رعایت 

► شوند.    
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 جناب استاندار با این گره 
چه کردید؟آقای شهردار یه کم بیا 
این َوِر بازار!!                                 

رییس جعفری   ابوالفضل   - اختصاصی گویه 
این  َا  یه شیشه  بیرون  رفتی  باشه  یادت  بابا  مشدعباس:مملی 
ُقَنبیت می چسبه!!  با آبگوشت   . َورَپریده ها برام بیگیری  زیتون 
بابا !!؟؟ زیتون  مملی: خخخخخخخ. ورپریده دیگه چی چیه 

؟؟!!! منظورته  پرورده 
مشدعباس: خوب همون که تو میگی !!! حال دیگه توم به ما 
نبود  .یکی  ایم  نخونده  که  سیاه  سیفید  تو  مث  ما  باالخره  بخند 
زمان بچگی ما دو زار بزاره َکف دستمون ؛ ِیکُیم بزنه دِر .......نمون  
این واون  امروز  بیگیریم  یاد  راهی مدرسه مون بکنه ُیخده سوات 
مسخرمون نکنن!!!اون زمان ِمث امروز نبود که بچه تا سی سالش 
میشه دستش تو جیب پدر ومادرش باشه !!!شش هف  سالت که 
باید کار میکردی !! خیلی به سوات گیری نمیدادن.حال  میشد 

چرا رختات پر ِگل وِشل شده ؟؟ !!!این چه اوضاعیه ؟
مملی: جلو امامزاده موسی مبرقع با موتول خوردم زمین .یه کم  
که بارندگی میشه این وضع واوضاع درست میشه!!!ده یازده ساله 

ن !! اینجارو به هم زدن هنوز مردم ویلون وسیلون وسرگردون َهسَّ
مشد عباس:حال برو رخت ولباست ُ َدِگش کن . 

به  عباس  باب  کن  عوض  بگو  چیه؟؟خوب  چی  دگش  مملی: 
!!؟؟ میزنی  حرف  پیش  سال  هفتاد  زبون 

َبَچه  برو  بکنی  ایراد  من  به  نمیخواد  حال  برو   : مشدعباس 
!!حال چرا این جارو تمومش نمیکنن بره!!!؟؟ بعد ده سال هنو 

هیچی!!!؟؟
بودجه  میگن  میزنی  حرف  تا   !!! نزار  دلم  به  مملی:بابا دست 
شهر  این  پول  میلیارد  میلیارد  چطور  بگه  نیس  یکی  موجود!!  ال 
هنوزم  کنید  درست  مونوریل  باصطالح  خونه  رود  تو  ریختید  رو 
وحسابی  ُدُرسُت  خیابون  چهارتا  هنوز  که  شهری  ؟؟بابا  هیچ!!! 
؟!!!  چکار  میخواست  مونوریل  داره  تر  واجب  نیاز  .اینهمه  نداره 
تا نافش ُگسِنه بود دنبال ادکلن  یارو نون نداشت بخوره به قولی 
مونوریلشه!!!چهل  شهرو  این  حکایت  این  بخره  میگشت  چارلی 
اخترون از قدیمی ترین محالت این شهر ومرکز قیام پونزده خرداد 
میگن  میکنی  تکلم  وضعش!!؟؟؟تا  باشه  باید  این  ودو  چهل 
بودجه نیس ؟!! آقای استاندار محترم ؛جناب شهردار چرا یه روز 
شهر  اینجا  مگر  بشنوید؟؟!!  رو  حرفشون  مردم  این  بین  نمیایید 
قم نیست؟!!! آقای شهردار اگر این طرح تو منطقه چهار بود این 
طور رو زمین میموند ؟؟ چطور امکانات به اون سمت سوق داده 
میشه ؟؟!!! اینا درد این شهره!! چطور تقاطع پونزده خردادشهید 
صادقی شش ماهه قراره چراغش هوشمند بشه ونشد ؟؟!!! بنده 
به ضرس قاطع میگم اگر تو منطقه چهار بود ویا هر جای دیگه این 
شهر االن درست شده بود!!؟ شده عین فلسطین . بومی های قم 

و غریب!!!!؟؟؟؟؟!!!! این شهر شدن اضافی  تو 
مشدعباس : ضرت قاطعُش نمدونم ولی اگر اون طرفا بود رو 

اینطوری!!!! نمیموند  زمین 
مملی: خخخخخخ ضرت قاطع نه بابا ضرس قاطع!!!

مشد عباس: خوب همون که تو میگی .خیلی نمیخواد جوش 
کنی .

این شهر که  بومی های  برا  رفته  پیش  مملی:آقآ قضیه طوری 
دورشهر  چهارمردون  آذر  شده  فلسطین  مث  اینجا  میکنن  فکر 
تکون  فرسوده  باصطالح  بافت  و  قدیمی  و.....محالت  صفاییه 
نمیخوره !!!مث که اضافیه؟؟؟!!! عجیبا غریبا!!!چطور نمیشه تو 
این مناطق کارکرد؟؟.امکانات آورد؟؟ اگر بخواهی میشه!!!آقای 
استاندارفکری به حال این گره ها کردید؟؟؟ این شهر و این استان 
تازه  و هر کس  بوده  دولتها  تفُقد  مورد  بخاطر وسعت کم همواره 
مدیر میشده تو هر بخشی و میخواسته دست فرمونش سفت بشه 
روونه قمش میکردن تا بیاد اینجی سلمونی وآرایشگری رو به سر 
کچل قمیا یاد بیگیره وبره !!! کار خراب تر ازاین حرفاس  اگر متهم 

به سیاه نمایی نشیم که به گمانم بشیم؟؟؟!!!
مشد عباس: پاشو پاشو!!! اون کاسه آبدوغ خیارو بیار بخوریم 

که دلمون داره غش وضعف میره.

ر ـُ َتَلنگ

شرکت  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون      ◄
در  برق  مصرف  پیک  گفت:  قم  برق  نیروی  توزیع 
به  مردادماه  پنجم  چهارشنبه  روز  در  استان  این 
ثبت  را  جدیدی  رکورد  و  رسید  خود  میزان  باالترین 

. کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
چهارشنبه  روز  افزود:  ارجمندزاده  سیدمحمد  قم، 
از  بیش  به  قم  در  برق  مصرف  پیک  مردادماه  پنجم 
بی سابقه  تاکنون  میزان  این  که  رسید  مگاوات   9۰۰

است. بوده 
وی افزایش دما و وجود ریزگردها در هوای استان 
از  استفاده  افزایش  به  منجر  که  اخیر  روزهای  در 

شدید  رشد  علل  از  را  است  شده  سرمایشی  وسایل 
کرد. عنوان  استان  در  برق  مصرف 

با  نیز  امروز  صبح  شد:  یادآور  همچنین  وی 
رکورد  به  برق،  مصرف  رشد  و  هوا  آلودگی  افزایش 

رسیدیم. مصرف  پیک  در  جدیدی 
ساعت  حدود  در  کرد:  خاطرنشان  ارجمندزاده 
 ۸۱۰ از  استان  در  مصرف  پیک  امروز  صبح   ۱۰
این  در  مصرف  میزان  این  که  کرد  عبور  مگاوات 

است. بوده  بی سابقه  روز  از  ساعت 
مصرف  پیک بار  تیرماه   ۱۱ در  نیز  این  از  پیش 
مصرف  رکورد  و  رسید  مگاوات   ۸۸۲ به  قم  در  برق 

بود. شده  شکسته  استان  این  در  برق 

قم  استان  در  برق  مشترک   ۳۲۰ و  هزار   ۶۰۶
بخش  در  مشترک   44۲ و  هزار   4۸4 که  دارد  وجود 
سایر  بخش  در  مشترک   ۵۰۱ و  هزار   ۸۳ خانگی، 
۵۰۵ مشترک در بخش عمومی،   ۲4هزار و  مصارف، 
چهار  صنعتی،  بخش  در  مشترک   ۱۰۲ و  هزار  هفت 
و  ۲ هزار  و  ۱۶۲ مشترک در بخش کشاورزی  و  هزار 
هستند. معابر  روشنایی  بخش  در  نیز  مشترک   ۶۰۸

به  مربوط  قم  استان  در  برق  ۳7.9 درصد مصرف 
 ۱۲.۵ صنعت،  بخش  درصد   ۲۸.۵ خانگی،  بخش 
درصد   9.9 عمومی،  درصد   9.۶ کشاورزی،  درصد 
روشنایی  بخش  در  نیز  درصد   ۱.۶ و  مصارف  سایر 

► شود.   می  مصرف  معابر 

رکورد پیک مصرف برق در استان شکست؛

● مصرف برق در قم به بیش از ۹۰۰ مگاوات رسید    ●

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

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

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

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

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

اگهی مزایده اتومبیل
۱۶ مربوط به پرونده کالسه  4۱ ایران  ۵۵7 ه  TU۵ به شماره انتظامی  اگهی مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس 
بایگانی  شماره  )با   ۱4۰۱۰4۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲7۱ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱4۰۱۰4۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲7۱
سلیمی  محمد  اقای  وکالت  با  همت  سلطانیان  محدثه   : له  متعهد   – تاریوردی  مهدی  متعهد:   )۱4۰۱۰۰۲۸4
دفترخانه   : کننده  صادر  دفترخانه   ۱۳9۵/9/۱4 سند:  تاریخ   ۱۵۵۰ سند:  شماره   ،  ۱۲۰74 سند:  شماره  هیزجی 
مشخصات  با   ۱۶ ایران   ۱۶ ایران   4۱ ه   ۵۵7 انتظامی  شماره  به  پژو  خودروی  دستگاه  یک  قم   4۸ شماره  ازدواج 
فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  فارس  خلیج  پارکینگ  در  واقع  تاریوردی  مهدی  اقای  به  متعلق  ذیل 
ایران   4۱ ه   ۵۵7 انتظامی  شماره  به   TU۵ پارس  پژو  خودروی  دستگاه  یک  خودرو:  فنی  مشخصات  رسد:  می 
 ۰۲97۱۶۸B۱۶4 موتور:  4۱۶۰4۱NH۳FE۱۱NAANشماره   : شاسی  شماره  سفید  رنگ:   ۱4۰۱ مدل   –  ۱۶
خلیج  پارکینگ  در  فوق  مشخصات  با  پژو  سواری  از  دادگستری:  رسمی  کارشناس  گزارش  براساس  بدنه  خصوصیات 
ظاهری  لحاظ  از  فوق  خودروی   : است  گرفته  قرار  دادگستری  محترم  کارشناس  تایید  مورد  شده  بازدید  فارس 
بررسی  در   ، باشد  می  صد  در  صد  حد  در  ها  الستیک  وضعیت  است.  سالم  کامال  و  باشد  می  صفر  و  عالی  حد  در 
معتبر  نامه  بیمه  دارای   ، اسیا  بیمه  شرکت  نزد   ۱4۰۱/۲/۲4 تاریخ  تا  خودرو  این  راهور  سیستم  از  امده  عمل  به 
تاریخ  این  تا  فوق  وسیله  خالفی  استعالم  و  گرفته  صورت  سیستمی  بررسی  به  توجه  با  باشد.  می  ثالث  شخص 
به  را  مذکور  خودرو  دادگستری  رسمی  کارشناس  ندارد.  فراجا  خالفی  سیستم  در  خالفی  گونه  هیچ   ۱4۰۱/۳/۲۵
خودرو  مزایده  است.  نموده  ارزیابی  تومان(  میلیون  پنج  و  شصت  و  سیصد  )معادل  ۳/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 

خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱4۰۱/۵/۲۲ شنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور 
اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی 
و  شصت  و  سیصد  )معادل  ۳/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی 
پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ع  شرو تومان(  میلیون  پنج 
IR9۸۰۱۰۰۰۰4۰7۶۰۱۳۲۰7۸9۵۶9۳باشنا شبا  شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده 

جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  حضورخریدار  و  باشد  واریز9۶۵۱۰۸۵7۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱7۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶می  سه 
برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است.  الزامی  مزایده 
فروش  مانده  مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده 
این  در  واریز خواهد شدو  به حساب خزانه  و  نمیباشد  استرداد  قابل  مبلغ مذکور  نکند  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را 
مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن  در  میگردد.  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت 
برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  ان  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و 
توافق کتبی  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  و نسبت  بستانکار  با  نقدی  واریز غیر  بر  توافق  بود. درصورت  مزایده خواهد 
رفع  مراحل  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام 

باشد.   می  مزایده  برنده  عهده  بر  ک  پال تعویض  و  بازداشت 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش

آگهی مزایده فروش ملک 

هیئت مدیره شرکت کارخانجات ایران مرینوس

ثبت  شماره  به  عام  سهامی   ( مرینوس  ایران  کارخانجات  شرکت  مدیره  هئیت  مصوبه  طبق 
خود  اداری  واحد  یک  دانگ  شش  دارد  نظر  در   )۱۰۱۰۰47۰7۵7 ملی  شناسه  و   ۱۲۰7۸
با  و  تلفن  گاز  برق  آب  شامل  مربوطه  انشعابات  کلیه  با  و  مربع  متر   ۲۰۵/۵۳ مساحت  به  را 
بلوار جمهوری اسالمی  به آدرس قم  7۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  پایه کارشناسی شده  قیمت 
متقاضیان  برساند.  بفروش  عمومی  مزایده  طریق  از   7 طبقه  آدینا  ساختمان  بکائی  خیابان 
۱۳ مرداد  ۵ الی  جهت بازدید ملک و شرکت در مزایده و دریافت پاکت های مربوطه از تاریخ 
واحد  مرینوس  ایران  شرکت  ارتش  میدان  امین  بلوار  قم  آدرس  به  اداری  ساعات  در   ۱4۰۱

نمایند.  مراجعه  اداری 
 . دارد  کامل  و  تام  اختیار  پیشنهادت  قبول  یا  و  رد  در  ایرانمرینوس  شرکت 

02532602991 تماس:  تلفن 

یک مسئول در راهداری قم:

● طرح جایگزینی نیوجرسی های مفصلی با گاردریل های آزادراه قم - تهران تکمیل شد   ●

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم:

● عملکرد بهره برداران نمونه نشان از ظرفیت  باالی قم درتولید محصوالت کشاورزی است   ●



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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز
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دانشگاه فنی و حرفه ای قم، 
جایگاهی باری تخصص گرایی و 

مهارت محوری
به  کمک  به  اشاره  با  قم  واحد  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  سرپرست 
توسعه دانشگاه فنی و حرفه ای این استان که تخصص گرایی همراه با 
مهارت محوری بیان کرد: این آموزش ها بستری مناسب برای افزایش 

است. قم  در  پایدار  شغلی  فرصت های 
مهارت  هفته  به مناسبت  مردادماه   پنجم  امروز  فاضلی  محمدرضا 
آموزی و کارآفرینی، گفت: دانشگاه فنی  و حرفه ای به عنوان نخستین 
افزایش  دغدغه  رفع  در  می تواند  محور  مهارت  دولتی  دانشگاه  تنها  و 
اشتغال و مهارت افزایی در استان قم بسیار موثر واقع شود چرا که در 
صورت  به  دانشجویان  و  نیست  مطرح  مدرک گرایی  تنها  دانشگاه  این 
کارهای  و  کسب   راه اندازی  برای  الزم  مهارت های  میدان،  در  و  عملی 

می گیرند. فرا  را  خود  نظر  مورد  تخصصی 
قم  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  اختیار  در  فضای  که  این  به  اشاره  با  وی 
این  در  تحصیل  به  عالقه مندان  توجه  قابل  استقبال  به  پاسخ  برای 
بیشتر  هرچه  تقویت  به  کمک  افزود:  است،  محدود  بسیار  دانشگاه 
ابعاد مختلف از سوی مسئوالن استان  دانشگاه فنی  و حرفه ای قم در 
منجر به افزایش تعداد رشته های تحصیلی و دانشجویان این دانشگاه 
قم  در  شغلی  فرصت های  افزایش  به  عمل  در  موضوع  این  و  می شود 

می انجامد.
وی ادامه داد: دانشگاه فنی  و حرفه ای به دنبال این است که با آموزش 
برطرف  را  آنان  اشتغال  دغدغه  دانشجویان،  به  تخصصی  مهارت های 
دانشگاه  این  دانشجویان  درصد   7۰ از  بیش  راستا  همین  در  و  کند 
تاکنون وارد بازار کار شدند و بسیاری از دانشجویان دیگر نیز به دلیل 
خود،  نظر  مورد  کار  و  کسب  راه اندازی  برای  الزم  مهارت های  داشتن 

ندارند. بابت  این  از  نگرانی 
صنعت  بخش  با  قم  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  ارتباط  گفت:  فاضلی 
برای  که  دانشجویان  از  بسیاری  رو  همین  از  و  است  مناسب  استان 
کار  مشغول  همان جا  در  می روند،  صنعتی  واحدهای  به  کارورزی 
نیروهای  به کارگیری  در  صنعتی  واحدهای  نیاز  می توانند  و  می شوند 

کنند. برطرف  قبولی  قابل  حد  تا  را  فنی  و  متخصص 
و  فنی  دانشگاه  به  خوبی  نگاه  تاکنون  وجود  این  با  داشت:  بیان  وی 
دغدغه  رفع  در  می تواند  که  علمی  مرکز  این  و  نشده است  قم  حرفه ای 
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان موثر باشد، در بخش هایی از جمله 
را  دغدغه   این  ما  اکنون  شده است،  مواجه   مشکل  با  اعتبارات  کمبود 
پاسخ گوی  اختیارمان  در  آمورشی  محدود  محیط  در  چگونه  که  داریم 
تعداد قابل توجه دانشجویان پسر و دختر عالقه مند به تحصیل در این 

باشیم. نیاز  امکانات مورد  و سایر  با وجود کمبود فضا  دانشگاه 
وی ادامه داد: یکی از رسالت های آموزش و پرورش این است که دانش 
وقتی  کند،  هدایت  محور  مهارت  و  فنی  رشته های  سمت  به  را  آموزان 
دانشگاه  که  است  الزم  بعد  گام  در  شود  تقویت  هنرستان ها  است  قرار 
جوان  تعداد  این  پاسخگوی  بتواند  تا  یابد  گسترش  حرفه ای  و  فنی 

باشد. محور  مهارت  دانشگاه  این  در  تحصیل  به  عالقه مند 
به  اکنون  گفت:   قم  استان  واحد  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  سرپرست 
دلیل نداشتن امکانات الزم،  برخی از رشته های خود را حذف کردیم  و 
دانش آموزانی که در مقطع دبیرستان در این رشته ها تحصیل کردند و 
در ادامه به دنبال تحصیالت تکمیلی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
بودند، دیگر این امکان را ندارند که در قم ادامه تحصیل دهند؛ برای 
از رشته های  بدنی  تربیت  نداشتن سالن ورزشی، رشته  به دلیل  نمونه 

دانشگاه فنی و حرفه ای قم حذف شده است.
و  پسران  آموزشکده  مجموعه  زیر  دو  با  قم  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 
فعال  کارشناسی  و  کاردانی  مقطع  دو  در  فنی  رشته   ۳۳ در  دختران 
هم اکنون  و  است  علمی  هیات  عضو  هفت  دارای  دانشگاه  این  است،  
این  همچنین  می کنند،  تحصیل  آن  در  دانشجو   ۱۰۰ و  سه هزار 
 7۰۰ و  هزار   ۱۱ کنون  تا   ۱۳7۵ سال  در  تاسیس  ابتدای  از  دانشگاه 

داشته است. فارغ التحصیل 

خبـر

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
هاجر   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۶۸۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳9۱۲ شماره  رأی  ۱ـ 
مترمربع   49/۳۰ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  اکبر در قسمتی  فرزند  بیرامی 
پالک شماره فرعی از ۲۳۰۲/۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 
همگی  شهرت  مترمربع   ۱4/۲9 بمقدار  زهرا  و  مترمربع   7/۱4 بمقدار  رضا  و  مترمربع   ۲۸/۵7 بمقدار  حسن 

 )۱4۰۵۲ الف  الکترونیک.)م  دفتر  ثبت  گل  زلفی 
۲ـ رأی شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳7۸۵ مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۸97 خانم اکرم 
از ششدانگ قطعه زمین که  از سه دانگ مشاع  سادات موسی کاظمی محمدی فرزند سید عباس در قسمتی 
در آن احداث بنا شده بمساحت 4۶ مترمربع پالک شماره باقیمانده ۳۵ فرعی از ۲۶44 اصلی واقع در بخش 
دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از سید مصطفی موسی کاظمی محمدی طی سند قطعی شماره 4۳۵۳۶ مورخ 

۱۳99/۱۱/۳۰ دفترخانه 4۶ قم.) م الف ۱4۰۵۳(  
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۸9۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳7۸4 شماره  رأی   -۳  
قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  عباس  سید  فرزند  محمدی  کاظمی  موسی  مصطفی  سید 
زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 4۶ مترمربع پالک شماره باقیمانده ۳۵ فرعی از ۲۶44 اصلی واقع 
 4۶ دفترخانه   ۱۳99/۱۱/۳۰ مورخ   4۳۵۳۶ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در 

 )۱4۰۵4 الف  م  قم.) 
خانم   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۳۸۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲7۳9 شماره  رأی   -4
مریم علی یاری فرزند کریم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 4۳ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۲۳9۲/۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

علی اصغر سبحانی صفحه ۲۵ دفتر ۲۰۲.) م الف ۱4۰۵۵(  
۵ـ رأی شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳79۲ مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۵۵۵ خانم زهرا 
کرمی دادبه فرزند غالم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸۰ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۱74۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حامد 
اعیانی(.)م  ثمنیه  )باستثناء  کمیجانی طی سند قطعی شماره ۱۸۵۳7۸ مورخ ۱۳97/۲/۲ دفترخانه ۱۲ قم 

الف ۱4۰۵۶(
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۵۵4 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳7۸۰ شماره  رأی  ۶ـ 
 ۶۰ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  احمد  فرزند  گوزلو   قره  بهرام 
مترمربع پالک شماره ۵۵9 فرعی از ۱9۵۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

)۱4۰۵7 الف  ۱۶۰.)م  دفتر   4۵4 صفحه  نوروزی  عباس  از  الواسطه 
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۸74 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۶9 شماره  رأی   -7  
 ۱۱۱/9۰ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  آبس  فرزند  علی محمدی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۰7 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 

9۵74۲ مورخ ۱۳97/۵/۲۸ دفترخانه 4۱ قم.) م الف ۱4۰۵۸( 
خانم   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۲4۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۸4 شماره  رأی   -۸
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  معصومیان  فاطمه 
۱۱7 مترمربع ششدانگ پالک شماره فرعی از ۲۳۳۳/۱ اصلی که طبق حکم دادگاه باطل و به پالک ۲۳۳۳ و 
۲۳۳4 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۳۳4 اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از علی اکبر کریمی صفحه 9۱ دفتر ۲۰7.)م الف ۱4۰۵9( 
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۵۰۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸79 شماره  رأی   -9
عباس عروجی  فرزند ابوالفضل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۰۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از محمد مطلب صفحه ۵47 دفتر ۳۰۶.)م الف ۱4۰۶۰( 
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱7۸9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳7۸4 شماره  رأی   -۱۰
بنا  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  از سه دانگ مشاع  فرزند هادی در قسمتی  بشیر اسدی مطلع  
شده بمساحت ۵۵ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱47 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

از وراث سید اصغر مدنی.) م الف ۱4۰۶۱(  ابوالقاسم مدنی احدی  از  الواسطه  خریداری مع 
خانم   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱7۸۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳4۸۲ شماره  رأی   -۱۱
اعظم مرادی  فرزند حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱47 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۵۵ بمساحت 

 )۱4۰۶۲ الف  م  مدنی.)  اصغر  سید  وراث  از  احدی  مدنی  ابوالقاسم  از  الواسطه  مع  خریداری 
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۲7 شماره  رأی   -۱۲
میالد محمدیان فرزند عزیزعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۰۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از فتحعلی پیری صفحه ۵47 دفتر ۳۲۰.)م الف ۱4۰۶۳( 
خانم   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۳۸۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳79۳ شماره  رأی   -۱۳
علویه ملکی گلوجه فرزند احمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸9/۳۵ 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲4۰۸/۸ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

الواسطه از حمیدرضا گلجه 79۰۳7 مورخ ۱۳74/7/۸ دفترخانه ۱9 قم.)م الف ۱4۰۶4( 

آقای   ۱۳99۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱4۲7 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵9۰ شماره  رأی   -۱4
بنا شده  آن احداث  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  یکدانگ مشاع  از  فرزند حسن در قسمتی  نجاتعلی مالئی 
بمساحت ۵۰/۸۸ مترمربع پالک شماره 49 فرعی از ۱9۲۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره ۱9۵9۶۲ مورخ ۱۳99/۵/۲۵ دفترخانه ۳ قم.)م الف ۱4۰۶۵(
خانم   ۱۳99۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱4۳۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵94 شماره  رأی   -۱۵
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  از  قسمتی  در  حسن  فرزند  مالئی  فاطمه 
بمساحت ۵۰/۸۸ مترمربع پالک شماره 49 فرعی از ۱9۲۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

)۱4۰۶۶ الف  قم.)م   ۳ دفترخانه   ۱۳99/۵/۲۵ مورخ   ۱9۵9۶۲ شماره 
آقای   ۱۳99۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱4۲۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵9۱ شماره  رأی   -۱۶
محمدرضا مالئی فرزند حسن در قسمتی از  دودانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۵۰/۸۸ مترمربع پالک شماره 49 فرعی از ۱9۲۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره ۱9۵9۶۲ مورخ ۱۳99/۵/۲۵ دفترخانه ۳ قم.)م الف ۱4۰۶7(
آقای   ۱۳99۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱4۲9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵9۲ شماره  رأی   -۱7
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  از  قسمتی  در  حسن  فرزند  مالئی  مجتبی 
بمساحت ۵۰/۸۸ مترمربع پالک شماره 49 فرعی از ۱9۲۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

الف ۱4۰۶۸( ۳ قم.)م  شماره ۱9۵9۶۲ مورخ ۱۳99/۵/۲۵ دفترخانه 
آقای   ۱۳99۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱4۳4 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵9۵ شماره  رأی   -۱۸
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  از  قسمتی  در  حسن  فرزند  مالئی  حسین 
بمساحت ۵۰/۸۸ مترمربع پالک شماره 49 فرعی از ۱9۲۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

)۱4۰۶9 الف  ۳ قم.)م  ۱۳99/۵/۲۵ دفترخانه  ۱9۵9۶۲ مورخ  شماره 
مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی  به  به عدم دسترسی  توجه  با  رسمی صادر گردد 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 
و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  که صدور سند  است  توضیح  به 

نو( بشارت 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱4۰۱/۰4/۲۲
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱4۰۱/۰۵/۰۸

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
4 اجرای احکام مدنی قم به شماره 4/۱4۰۰ج/۱۲۰۱ ثبت گریدده له محسن 
محکوم  قم  فردای  خانه  مسکن  سازی  انبوه  شرکت  بنزین  پمپ  علیه  سخاء 
و  له  محکوم  حق  در  ۲۲۰/7۰۲/۰7۱ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
بدهی  قبال  در  له  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم 
شماره   ۱4۰۰۰۲9۲۰۰۰۱۵۳۶۱۱۵ شماره  پرونده  به  عطف  است.  نموده 
پمپ  علیه  سخا  محسن  اقای  دعوی  خصوص  در   ۰۰۰۱۲۰۱ شعبه  بایگانی 
کارگری  ی  اجراییه  صدور  بر  مبنی  فردا  خانه  مسکن  سازی  انبوه  شرکت  بنزین 
و کارفرمایی اداره کار و متعاقب ان موضوع توقیف اموال صورت گرفته به شرح 
 ۱4۰۱۰۲44۰۰۰۰۰۰۸۶77 شماره  قرار  موجب  به  اینجانب  پرونده  در  موجود 
صادره از ان شعبه محترم به عنوان کارشناس رسمی صالحیت دار جهت بررسی 
به  مراجعه  و  قرار  صدور  از  پس  ایحال  علی  ام.  گردیده  تعین  موضوع  ارزیابی  و 
وی  اظهارات  استماع  و  خواهان  با  جلسه  برگزاری  و  پرونده  ی  مطالعه  و  شعبه 
قرار  محل  به  طغرالجردی  هاشمی  کاظم  سید  اقای  اموال  امین  با  هماهنگی  و 

گیری اموال واقع در قم پردیسان بلوار امام صادق )ع( پمپ بنزین مراجعه گردید 
و پس از بررسی و بازدید از اموال توقیف شده به شرح مندرج در پرونده گزارش 
شده  توقیف  اموال  گردد:  می  محترم  شعبه  ان  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی 
شامل ۳ ردیف کاال می باشد که با توجه به این موضوع مبلغ بدهی محکوم علیه 
دو  شامل  ردیف  دو  اینجانب  نظر  از  باشد  می  ۲۱۲/9۰۲/۰7۱ریال  حدود  در 
که  باشند  تر می  الوصول  اب سرد کن سهل  و یک دستگاه  گازی  کولر  دستگاه 
شرح  به  شده  توقیف  اموال  گردند:  می  گذاری  قیمت  و  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
مبلغ  شده  توقیف  اموال  کل  مجموعه  که  ردیف   ۲ در  کاال  قلم   ۳ شامل  لیست 
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان در این زمان ارزیابی و 
قیمت گذاری می گردد. ۱- دو دستگاه کولر گازی مارک میتوبیشی ۲4 هزار به 
مدل bn-src7۱cf هر کدام مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل ده میلیون تومان 
و جمعا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل بیست میلیون تومان ۲- یک دستگاه 
اب سرد کن مارک جنرال استیل 4 شیر تمام استیل به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۱4۰۱/۵/۲9 تاریخ  در  الذکر  موارد فوق  تومان مقرر گردید  میلیون  پنج  معادل 
ساعت 9/۱۵ الی 9/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 

مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
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 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
و  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  قسمت اجرا تسلیم 
از  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  در صورتی 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

◄    تغییرات آب و هوایی در نیمه تابستان بسیاری 
از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است و بخش 
های وسیعی از کشور با سیالب های کم سابقه دست 

و پنجه نرم می کنند.
و  شدید  طوفان  وقوع  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
خسارات  قم  استان  مرکزی  بخش  در  سنگین  بارش 
روستای  پنج  زیرساخت های  و  تاسیسات  به  مختلفی 
دلیل  به  شده  گفته  است.  کرده  وارد  بخش  این 
پیش  امدادی  نیروهای  مکرر هواشناسی  هشدارهای 
از وقوع حادثه در حالت آماده باش بوده و هشدارهای 
الزم را به مردم داده اند و در لحظات اولیه وقوع سیل 

شدند. حاضر  محل  در  مردم  به  خدمت رسانی  برای 
کورگل،  آباد  علی  مسیله،  جعفرآباد  روستاهای 
باقرآباد، سیدآباد و مشک آباد دچار قطعی، برق، آب 
مشکل  گاز،  شرکت  اعالم  اساس  بر  که  شدند  گاز  و 
گاز طی دو روز گذشته رفع شده است و شرکت توزیع 
حال  در  روستاها  برق  گوید  می  نیز  قم  برق  نیروی 
وصل شدن است. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار 
در  شدید  طوفان  اثر  بر  برق  تیر   ۵۰ از  بیش  فارس، 
یک  و  کرده  سقوط  روستاها  به  برق رسانی  مسیر 
سقوط  مسیله  جعفرآباد  روستای  در  مخابراتی  دکل 
استان  در  سیل  خسارات  تنها  اینها  اما  است.  کرده 
بیشتری داده  و لطمات  و احتمال خطرات  قم نیست 

شود. می 
و  سیستان  قم،  های  استان  حاضر  حال  در 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  بلوچستان،اصفهان، 
بوشهر،  فارس،  یزد،  کرمان،  بختیاری،  و  چهارمحال 
گیالن،  زنجان،  تهران،  قزوین،  البرز،  سمنان، 
شمالی،  خراسان  شمال  و  گلستان  مازندران، 
و  هستند  سیالب  درگیر  خوزستان،  و   هرمزگان 
در  وقفه  بدون  هموطنان  به  کمک  و  رسانی  خدمات 
حال انجام است و در نیمه تابستان گرم شگفتی توأم 
است. داشته  دنبال  به  را  مناطق  این  مردم  نگرانی  با 
کشور  استان   ۱۸ از  شهرستان   ۶۲ در  مجموع  در 
فارس،  تهران،  بلوچستان،  و  سیستان  قم،  شامل 
کرمان، هرمزگان، سمنان، مازندران، یزد، آذربایجان 
بوشهر،  اصفهان،  گلستان،  جنوبی،  خراسان  شرقی، 
و  بختیاری  و  چهارمحال  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
و  سیل  به  مربوط  نجات  و  امداد  عملیات های  مرکزی 

است. درآمده  اجرا  به  آبگرفتگی 
جمعه  روز  کشور  هواشناسی  سازمان  کارشناس 
نیمه  در  و  شمالی  نوار  در  هم  بارش ها  تداوم  از 
گفته  و  داده  خبر  آینده  روز  چهار  سه،  طی  جنوبی 
شمالی  نوار  در  هم  آینده  روز  چهار  سه،  در  است: 
داریم  بارش  امواج  متناوب  گذر  به  توجه  با  کشور 
فعالیت  به  توجه  با  کشور  جنوبی  نیمه  در  هم  و 
خواهد  ادامه  رگباری  بارش های  موسمی  سامانه 
کرد:  اضافه  هواشناسی  سازمان  کارشناس  داشت. 
جنوب  در  نیز  و  تهران  شرق  در  البرز،  ارتفاعات  در 

غرب  کرمان،  غرب  شمال  بلوچستان،  و  سیستان 
و  کهگیلویه  فارس،  استان هایی  نیز  و  یزد  استان 
بوشهر،  جنوب  بختیاری،  و  چهارمحال  بویراحمد، 
شدت  بارش ها  اصفهان،  غرب  و  خوزستان  شرق 
بیشتری خواهد داشت و روز شنبه هم همین شرایط 

داشت. خواهیم  مناطق  این  در  را 
در  هم  یکشنبه  روز  بارش ها  این  داد:  ادامه  وی 
نیز  و  مازندران  و  گیالن  جمله  از  شمالی  سواحل 
جنوبی  دامنه های  شرقی،  آذربایجان  از  بخش هایی 
تهران  و  البرز  زنجان،  قزوین،  استان های  در  البرز 
جنوب  و  شرق  جنوب  در  می کند.  پیدا  ادامه  هم 
و  می شود  کاسته  بارش ها  شدت  از  تدریج  به  کشور 
و  کهگیلویه  فارس،  غرب  در  زاگرس  دامنه های  در 
خوزستان،  شرق  بختیاری،  و  چهارمحال  بویراحمد، 
برق  و  رعد  و  رگبار  هم  لرستان  شرق  و  اصفهان  غرب 

داشت. خواهیم  را  پراکنده 
شمالی  مناطق  در  سیل  وضعیت  میان  این  در 
از  تر  وخیم  یزد  استان  همچنین  و  تهران  استان 
تصاویر  که  آنجا  تا  است  شده  گزارش  مناطق  دیگر 
در  تمامی  به  یزد  تاریخی  نشان می دهد شهر  هوایی 

ها  تمامی خیابان  به  آب  و  گرفته  قرار  معرض سیالب 
است. شده  وارد  آن  محالت  و 

قم  به  اقلیمی  شباهت  دلیل  به  یزد  شهر  شرایط 
است  استان  بحران  مدیریت  برای  مهم  هشدار  یک 
انجام  آن  برای  الزم  های  بینی  پیش  تا  است  الزم  و 

شود.
بحران  با  کشور  مرکزی  های  استان  که  حالی  در 
زمین  سهمگین  های  سیالب  هستند  مواجه  آبی  کم 
های تشنه را سیراب می کند اما هیچ برنامه ای برای 
عظیم  حجم  این  از  استفاده  و  ذخیره  یا  و  آنها  مهار 

امکان  فنی  لحاظ  از  شاید  گرجه  ندارد.  وجود  آب 
از  برداری  بهره  برای  ابتکاری  هیچ  حاضر  حال  در 
باران  از  توان  اما نمی  باشد  نداشته  سیالب ها وجود 
تشنه  های  سرزمین  برای  خدادادی  موسمی  های 

► پوشید.     چشم  کشور  های  استان 

گزارش خبری »گویه«:

● ضرورت پیش بینی، مهار و بهره برداری از سیالب ها     ●


