
هزارخانی دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران مطرح کرد:

 انتقال فناوری پیشرفته »تولید آب از رطوبت هوا« به قم
شکوه  با  اقتصادی  رشد  اگر  چین  که  این  بیان 
جهانی  بازار  وارد  که  است  این  دلیل  به  داشته، 
در  ما  مثال  برای  کرد:  خاطرنشان  است؛  شده 
تنها  ایرانی،  پوشاک  تولید  زمینه  در  کشورمان 
آن  از  را  داخلی  بازار  درصد  بیست  ایم  توانسته 
مورد  در  همچنین  و  کنیم؛  داخلی  تولیدات 
بنابر ظرفیت های  ایم  صنایع دیگر نیز نتوانسته 

کنیم. عمل  ایران 
در  ما  که  این  بیان  با  ادامه  در  هزارخانی 
اما  داریم  نیاز  کارگر  کشورمان  های  کارخانه 
بر  هنوز  ما  صنایع  برخی  که  اینجاست  مشکل 
اساس دهه ۷۰ میالدی کار می کنند، گفت: اگر 
فعال شوند،  کشور  در  پیشرفته  و  هایتک  صنایع 

شوند. می  کار  به  مشغول  جوانان  از  بسیاری 
راه حل ساخت ۴میلیون مسکن در ۴سال 

فعالیت دولت
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که امروز 
منابع مالی کشورمان ایران محدود بوده و نیروی 
کار ما کاهش پیدا کرده است، گفت: در چنین 
میلیون   ۴ توانیم  می  چگونه  ما  حاال  شرایطی 
کنیم؟  احداث  دولت  فعالیت  در۴سال  مسکن 
تنها راه حل صنایع هایتک است؛ در کشورهای 
زمان  کمترین  در  تکنولوژی  این  با  پیشرفته 

ساختمان های بسیار با کیفیت ساخته می شود.
بیان  با  ایران،  در  انرژی  بنیاد جهانی  دبیرکل 
این که در شرایطی هستیم که برخی مسائل، ما 
گفت:  است،  کرده  دور  تکنولوژی  پیشرفت  از  را 
بنیاد جهانی انرژی بعنوان یک نهاد غیرسیاسی 
امکان  جهان،  در  عادالنه  توسعه  رویکرد  با  و 
خواهد  فراهم  را  هایتک  های  تکنولوژی  انتقال 

کرد.
هزارخانی در بخش دیگری از سخنان خود با 
دلیل  به  یزد  شهر   ،۲۰۱۹ سال  در  که  این  بیان 
به  ایجاد کرده بودند،  پایداری که پیشینیان  فرم 
جهانی  بنیاد  فرهنگی  تاریخی  پایتخت  عنوان 
 ۲۰۲۱ از  ما  شد:  یادآور  شد؛  انتخاب  انرژی 
تالش می کنیم که فناوری های نوین را وارد این 
گرفتار  مسئولین  متاسفانه  اما  کنیم؛  سرزمین 
مسائل روزمره خود شده اند و توجهی ندارند که 
و  باال  وری  بهره  با  را  کشور  این  عمده  مشکالت 

برد. باال  وری  بهره  افزایش 
افزود:  ایران،  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
یزد شهری است که هزار سال گذشته بدون اینکه 
 ۱۰۰ آب  انتقال  کند،  استفاده  کربن  گرم  یک 
برای  حاضر  حال  در  ما  و  داده  انجام  کیلومتری 

کنیم. مصرف  زیادی  انرژی  باید  کار  این 

وی بیان کرد: در حال حاضر بخشی از قسمت 
قسمت  و  شده  ویران  سیل  اثر  بر  یزد  جدید 
فناوری  پس  است.  مانده  خرابی  بدون  تاریخی 
انرژی از ایران آغاز شده و بنیاد جهانی به همین 

کند. می  همکاری  ما  با  امور  تسهیل  در  دلیل 
بیان  با  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
این که ما عالوه بر فعالیت برای فناوری هایتک 
ساخت  زمینه  در  هوا،  از  آب  تولید  زمینه  در 
به  عالقمند  پایدار،  شهرهای  و  ها  ساختمان 
مناسب  گفت:  است،  قم  استان  در  فعالیت 
نیست که فرم شهری پایتخت تشیع جهان به این 
ارزشمند،  های  ساختمان  باشد؛  ناپایدار  اندازه 
کاهش ترافیک و غیره می تواند از دستاوردهای 
این حرکت باشد؛ امیدواریم قم یکی از الگوهای 

باشد. مختلف  های  حوزه  در  پایدار  توسعه 
هم  اصفهان  به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال 

دارد قرار  ما  کار  در دستور 
تصریح  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
جریان  خارجی  شرکت  یک  کمک  با  ما  کرد: 
خلیج  دریای  از  باال  وری  بهره  با  را  آب  انتقال 
مصرف  گونه  به  تا  کنیم  می  ریزی  برنامه  فارس 
حوزه  در  اصفهان  استان  که  شود  انجام  انرژی 

► نیاید.     پیش  مشکلی  گردشگری 
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سخنگوی شورای شهر مدعی شد:سخنگوی شورای شهر مدعی شد:

صفحه صفحه 55راه اندازی مونوریل در قم توجیه اقتصادی داردراه اندازی مونوریل در قم توجیه اقتصادی دارد

 معاون اقتصادی استاندار:  معاون اقتصادی استاندار: 

نرخ بیکاری در قم به زیر نرخ بیکاری در قم به زیر ۱۰۱۰ درصد رسید درصد رسید

با  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل      ◄
به  مربوط  که  هایتک  تکنولوژی  که  این  بیان 
فناوری »تولید آب از طریق رطوبت هوا« باشد، به 
منظور جلوگیری از تنش آبی، با سرمایه گذاری 
شرکت سرمایه گذاری هلدینگ غدیر )وابسته به 
وزارت دفاع( وارد قم می شود، گفت: این فناوری 
با همکاری شرکت اتریشی و با حضور مهندسین 
 ۶ بر  بالغ  اعتباری  با  و  ایرانی  گذاری  سرمایه  و 
میلیون یورو، تا سال آینده در منطقه محمودآباد 

افتتاح خواهد شد. قم،  استان 
هزارخانی«  »هادی   ، خبرآنالین  گزارش  به 
یک  در  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
اظهار  استان قم،  با خبرنگاران  کنفرانس خبری 
زیست  نامناسب  اقدامات  امروزه  بشر،  داشت: 
محیطی در کره زمین انجام می دهد و این باعث 
ایجاد  زمین  کره  در  تغییرات خطرناکی  که  شده 
موضوع  این  بارز  مصداق  هوا  شدن  گرم  و  شود 

است.

سازمان  میالدی   ۱۹۹۰ سال  در  افزود:  وی 
مشکالت  از  جلوگیری  برای  گرفت  تصمیم  ملل 
تاسیس  را  انرژی  جهانی  بنیاد  محیطی،  زیست 
کند تا به دنبال توسعه و پایداری کره زمین باشد؛ 
را  اساسی  رکن   ۳ باید  موضوع  این  تحقق  برای 
اقتصاد الزم  و  در نظر گرفت که جامعه، طبیعت 

قرار گیرند. به درستی در کنار هم  است 
بنیاد جهانی انرژی به هیچ نهادی وابسته 

نیست
تصریح  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
سیاسی  سازمان  یک  انرژی  جهانی  بنیاد  کرد: 
نیست و به هیچ نهادی هم در دنیا وابسته نیست 
با  باید  بنیاد  این  فعالیت های  است  معتقد  و 
مشارکت ۱۰۰ درصدی مردم انجام شود؛ کسانی 
کنند  همکاری  انرژی  جهانی  بنیاد  با  می توانند 

هستند. نو  ایده های  صاحب  که 
تمام مشاغل باید دانش بنیان شوند

هزارخانی خاطرنشان کرد: همانطور که مقام 

دانش بنیان  اقتصاد  در  فرمودند  رهبری  معظم 
نیستند،  مخاطب  دانش بنیان  شرکت های  فقط 
بلکه تمامی افراد در تخصص ها و مشاغل مختلف 
دانش بنیان  شیوه  به  را  خود  فعالیت های  باید 
مدیریت کنند تا در کار خود به توسعه و پایداری 

برسند.
جاری،  سال  اردیبهشت   ۲۵ داد:  ادامه  وی 
اولین رویداد ملی بنیاد جهانی انرژی را در کیش 
نیومن«  »ولفگانگ  بنیاد  این  رئیس  حضور  با 
باهم  بخش   ۷ در  طرح   ۳۱۱ که  کردیم  برگزار 

کردند. رقابت 
فناوری های نوین را وارد صنعت کنیم

بیان  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
کشور  در  بخواهیم  اگر  هستیم  معتقد  ما  کرد: 
که  هستیم  این  نیازمند  برسیم،  پیشرفت  به 
بنیاد  کنیم؛  صنعت  وارد  را  نوین  فناوری های 
جهانی انرژی به ما قول داده است که هر دانش 
در  باشیم،  داشته  نیاز  ایران  در  را  تجهیزاتی  و 

بگذارد. اختیارمان 
به حمایت مسئوالن نیازمندیم

پیشرفت  راستای  در  آماده ایم  ما  گفت:  وی 
کنیم  مذاکره  اروپایی ها  با  ایران  عزیزمان  کشور 
وارد کشور کنیم،  را  نوین  فناوری های  و  و دانش 
اما به حمایت مسئولین کشورمان نیاز داریم که 
متاسفانه تا به حال تعامل آن ها با ما ضعیف بوده 

است.
که  مسئولینی  از  یکی  کرد:  اظهار  هزارخانی 
تعامل بسیار خوبی با ما انجام داد و از ما حمایت 
در  قم  مردم  نماینده  امیرآبادی  آقای  کرده، 
مجلس شورای اسالمی است؛ بعد از جلسه هایی 
در  که  کرد،  اعالم  ما  به  وی  کردیم  برگزار  که 
صورتی که طرح هایمان به نفع مردم قم و کشور 

کند. همکاری  است  حاضر  باشد 
تکنولوژی هایتک وارد قم می شود

مهم ترین  و  به روزترین  از  یکی  افزود:  وی 
طرح هایی که قرار است در استان قم اجرا کنیم 

مربوط به آب می شود؛ این اقدام یکی از برترین 
شرکت  همکاری  با  که  است  ما  فناوری های 
سرمایه گذار  و  مهندسین  حضور  با  و  اتریشی 

می شود. انجام  ایرانی 
تاکید  ایران  در  انرژی  جهانی  بنیاد  دبیرکل 
کرد: در این پروژه قرار است از طریق جو و هوا، 
می شود  باعث  ایده  این  تحقق  و  شود  تولید  آب 
پدافند غیرعامل کشور  به  و مهمی  کمک شایان 
شود و از ایجاد تنش  آبی جلوگیری کند؛ شرکت 
تابع  شرکت های  همراه  به  غدیر  سرمایه گذاری 
یورو  میلیون   ۶ حدود  مبلغی  با  است  قرار  خود 
را  امید  این  کند؛  سرمایه گذاری  فناوری  این  در 
این  آینده  سال  تا  که  می دهم  قم  عزیز  مردم  به 

شد. خواهد  افتتاح  قم  در  شرکت 
از  برخی  که  بگویم  است  الزم  داد:  ادامه  وی 
برای  ایران  با  رقابت  در  منطقه  مهم  کشورهای 
با  که  بودند  به کشور خود  تکنولوژی  این  انتقال 
انرژی و پیشتازی  بنیاد جهانی  توجه به حمایت 
تکنولوژی،  صاحب  شرکت  با  مذاکره  در  ما 
خوشبختانه این فناوری در آینده نزدیک به ایران 

یافت. خواهد  انتقال 
جهانی  بنیاد  با  ایران  همکاری  هزارخانی 
و  دانست  ارزشمند  و  مغتنم  فرصتی  را  انرژی 
جهانی  بنیاد  با  ایرانی  مسئولین  اتحاد  گفت: 
انرژی و تمرکز بر فرصت های ایجاد شده توسط 
به  تواند  غیر سیاسی، می  المللی  بین  نهاد  این 
ما برای توسعه پایدار، بسیار کمک کرده و مفید 

باشد.
قم  استانداری  اقتصادی  معاون  با  جلساتی 

شتیم ا د
دفتر  در  انرژی  جهانی  بنیاد  در  گفت:  وی 
را  خوبی  بسیار  ایده های  ایران،  منطقه ای 
اقتصادی  معاون  با  گذشته  ماه  چند  در  داریم؛ 
کرده ایم  برگزار  مختلفی  جلسات  قم  استانداری 
و طرح های مد نظر را تشریح کرده ایم؛ امیدواریم 
جهان  قطب های  از  یکی  عنوان  به  قم  استان 
تشیع تا چند سال آینده پیشرفت چشم گیری در 

باشد. داشته  نوین  فناوری های  زمینه 
سرمایه های اصلی کشور نیروهای انسانی 

آن هستند
تأکید  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد: ما همواره سرمایه را معادن مس، نفت، گاز 
سرمایه  که  حالی  در  ایم،  کرده  قلمداد  غیره  و 
هستند؛  آن  انسانی  نیروهای  کشور،  یک  اصلی 
انسانی  سرمایه  برای  که  کشورهایی  نیز  دنیا  در 

کنند. می  پیشرفت  دارند  مناسب  برنامه 
ضرورت ورود به بازارهای جهانی

دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران در ادامه 
با اشاره به ضرورت ورود به بازارهای جهانی و با 

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

یادداشت - سید محمد حسین دریاباری 
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اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون      ◄
کرد:  عنوان  داشت،  بسیاری  برکات  استان  به  رئیس جمهور  سفر 
فرسوده  بافت  برای  که  پردیسان  هکتاری   ۴۸ و   ۳۲ زمین های  بحث 
از  بسیاری  می تواند  که  بوده  برکات  این  از  یکی  است،  اختصاص یافته 

کند. برطرف  را  شهری  مشکالت 
دیدار  در  قریشی  مهدی  سید  شهرداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  که  استان  سطح  مساجد  در  شهری  و  استانی  مسئولین  مردمی 
امام موسی صدر  ابوالفضل)ع( خیابان  در مسجد  دولت،  مناسبت هفته 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: منطقه 

است. معصومه)س(  حضرت  زوار  میزبان   ۷
بسیاری  برکات  استان  به  رئیس جمهور  سفر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشت، عنوان کرد: بحث زمین های ۳۲ و ۴۸ هکتاری پردیسان که برای 
بافت فرسوده اختصاص یافته است، یکی از این برکات بوده که می تواند 

کند. برطرف  را  شهری  مشکالت  از  بسیاری 
این  در  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مطرح  است،  تخصیص یافته  استان  به  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۲۰۰ سفر 
اعتبار  این  از  بخشی  از  استفاده  با  دولت  هفته  در  طرح   ۱۸۱ کرد: 

است. افتتاح شده 
سکونتگاه های  در  دکل  زیر  خانه های  مشکل  به  اشاره  با  وی 
این  تخریب  و  تملک  بحث  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  غیررسمی، 
برای  خانه ها  این  تملک  هزینه  اینکه  دلیل  به  ولی  بود،  مطرح  خانه ها 
خانه دار شدن مجدد ساکنین آن ها کافی نبود، با رایزنی های انجام شده 

شوند. جمع آوری  دکل ها  گردید  مقرر 
قریشی از دیگر پروژه های استان ازجمله جمع آوری ریل های متروکه، 
افزود:  و  کرد  یاد  ورجان-کهک  جاده  جعفریه،  جاده  آسفالت  بهسازی 
این دیدارهای  و  به مردم وجود دارد  این دولت رویکرد خدمت رسانی  در 

راستای احصای مشکالت مردم است. در  نیز  به چهره  چهره 
به زودی  نیز  استان  به  رئیس جمهور  دوم  سفر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: مشکالتی که در توانمان خواهد بود را 
سفر  این  در  باشد،  استان  توان  از  فراتر  مشکلی  اگر  و  کرد  خواهیم  رفع 

کرد. خواهیم  پیگیری  را  آن 
تعداد  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  منابع  و  توسعه مدیریت  معاون 
تکمیل  دولت  رویکرد  امروز  شد:  یادآور  است،  بسیار  استان  پروژه های 
نیز  زنی  کلنگ  مورد  یک  نیز  دولت  هفته  در  و  است  نیمه کاره  پروژه های 

نداریم.
نیاز نیست،  اعتبار  به  از موضوعات  اینکه برای حل برخی  بیان  با  وی 
آن ها  و حل  به مشکالت  تنها عزم رسیدگی  بسیاری  موارد  در  ابراز کرد: 

باشد. داشته  وجود  باید 
بیان  است،  زائرپذیر  استان  یک  قم  استان  اینکه  به  اشاره  با  قریشی 
کرد: این نوید را به مردم می دهیم که موضوع فرودگاه قم در همین دوره 

نشست. خواهد  ثمر  به  سیزدهم  دولت 
با شهرداری قم برای جذب سرمایه گذاری لزوم همکاری دستگاه ها 

همچنین ابراهیم معتمدی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت 
همکاری  با  که  پروژه هایی  داشت:  اظهار  قم  شهر  در  سرمایه گذاری 
شورای  بین  خوبی  هماهنگی  با  انجام شده،  شهر  در  خصوصی  بخش 

است. بوده  شهرداری  و  شهر 
کرد  ارزیابی  مطلوب  را  استانی  و  شهری  مدیریت  بین  هماهنگی  وی 
حال  در  خصوصی  بخش  همکاری  با  شهر  در  خوبی  پروژه های  افزود:  و 
با سایر  و هماهنگ  موفق  توانسته  این حوزه  در  و شهرداری  است  انجام 

کند. عمل  ارگان ها 
برای  کرد:  تأکید  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
درک  نیازمند  شهر،  توسعه  در  خصوصی  بخش  و  مردم  مشارکت  افزایش 
مشترکی با موضوع سرمایه گذاری هستیم و باید به سرمایه گذار به عنوان 

کنیم. نگاه  شریک 
موفقیت  و در صورت  نبوده  پیمانکار  تنها  داد: سرمایه گذار  ادامه  وی 
امر  این  در  همه  نیز،  شکست  صورت  در  و  بوده  همه  برای  پیروزی  این 
در  سرمایه گذاری  برای  خوبی  بستر  امروز  خوشبختانه  و  هستیم  دخیل 

است. فراهم شده  شهر 
معتمدی همکاری همه ارگان ها را در افزایش درآمد پایدار مهم خواند 
و تصریح کرد: امروز میراث فرهنگی همکاری خوبی با شهرداری داشته 
و امیدواریم سایر ارگان ها نیز در جذب سرمایه گذار و منابع مردمی فعال 

و پویا عمل کنند.  ►

میلیارد  هزار   5 افتتاح  از  قم  شهردار      ◄
تومان پروژه شهری در قم تا پایان سال جاری 

داد. خبر 
در  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو 
افتتاح  در  قم  شهرداری  برنامه  و  دولت  هفته 
ادامه  در  داشت:  اظهار  عمرانی  پروژه های 
شهرداری  پروژه های  از  بهره برداری  و  افتتاح 
افتتاح  پروژه   ۴۰ نیز  مرحله   این  در  قم، 

شد. خواهد 
در  را  عمرانی  پروژه   ۴۰ افتتاح  وی 
عنوان  شهری  مدیریت  مختلف  بخش های 
مؤثر  و  شاخص  پروژه   ۴۰ این  افزود:  و  کرد 
حمل ونقل  اجتماعی،  فرهنگی  بخش های   در 
خدماتی،  عمرانی،  تفریحی،  ترافیک،  و 
بااعتباری  و  سبز  فضای  و  زیست محیطی 

بود. خواهد  تومان  میلیارد  هزار  بالغ بر 
خدماتی  تفریحی  پروژه  افتتاح  قم  شهردار 
و  اجراشده  پروژه ای  نمونه ای  را  کهکشان 
با  پروژه  این  کرد:  تصریح  و  خواند  شاخص 
بااعتباری  و  مترمربع  هزار  یک  برابر  مساحتی 
و  اجراشده  تومان  میلیارد   ۲۸۵ بالغ بر 
مشارکت  جلب  و  خصوص  بخش  با  همکاری 

است. پروژه  این  بارز  ویژگی  اقتصادی 
خصوصی  بخش  با  مشارکت  و  همکاری  وی 
کرد:  تأکید  و  دانست  مهم  راهبردهای  از  را 
سرمایه گذاری  برای  مناسب  بستر  باید 

و  شود  فراهم  پروژه  در  مردم  مشارکت  و 
خصوصی  بخش  پررنگ  حضور  بر  شهرداری 

دارد. تأکید  شهر  توسعه  در 
بزرگ  پروژه   ۵ افتتاح   از  سقائیان نژاد  دکتر 
پروژه  کرد:  ابراز  و  داد  خبر  سال  پایان  تا 
در  اسالمی  جمهوری  بلوار  تونل  نماز،  تقاطع 
بلوار مرجعیت،  تندرو  اتوبوس  منطقه دو، خط 
بوستان  و  خمینی)ره(  امام  خیابان  پارکینگ 

می شود. افتتاح  سال  پایان  تا  نیز  خضر 
قابل افتتاح  پروژه های  اعتبار  قم  شهردار 
میلیارد  هزار   ۵ برابر  مبلغی  را  سال  پایان  تا 
نزدیک   ۱۴۰۰ سال  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان 
شد  افتتاح  پروژه  تومان  میلیارد  هزار   ۱۳ به 
 ۳۰۰ و  هزار  یک  به  نزدیک  امروز  تا  امسال  و 
سال  پایان  تا  و  اجراشده  پروژه  تومان  میلیارد 

می رسد. تومان  میلیارد  هزار   ۵ مبلغ  به 
آینده  سال های  در  شهر  اولویت  وی 
موردتوجه قرارداد و بیان کرد: در حوزه فضای 
عمومی  حمل ونقل  و  شهری  عمران  سبز، 
را  ما  نیازهای  از  انجام شده که بخشی  کارهای 
شهر  اصلی  مشکالت  از  یکی  اما  می کند  رفع 

است. پارکینگ  مورد  در 
پارکینگ  پروژه  اجرای  نژاد  سقائیان  دکتر 
افزود:  و  کرد  مطرح  را  مهر  حرم  شرقی  ضلع 
هزار  یک  حدود  در  شرقی  پارکینگ  اجرای  با 
 ۲ از  بیش  و  خودرو  برای  پارکینگ   ۱۰۰ رو 
اختیار  در  موتورسیکلت   برای  پارکینگ  هزار 

یک  تا  امیدواریم  که  می گیرد  قرار  شهروندان 
بخورد. کلید  پروژه  اجرای  آینده  ماه 

را  شهر  مهم  اولویت های  از  دیگر  یکی  وی 
یادآور  و  کرد  مطرح  یاسر  عمار   ۵ فاز  اتمام 
در  پروژه ای  به عنوان  یاسر  عمار   ۵ فاز  شد: 
و  بوده  شهر  مهم  پروژه های  از  یکی  شهر  مرکز 

پروژه شرایط مطلوبی  این  اجرای  با  امیدواریم 
شود. ایجاد  شهر  مرکز  در  ترافیکی  ازنظر 

با  مشارکت  افزایش  داد:  ادامه  قم  شهردار 
مهم  برنامه های  از  دیگر  یکی  خصوصی  بخش 
فراهم  با  بتوانیم  امیدواریم  و  بوده  شهرداری 
بسته های  تعریف  و  مطلوب  شرایط  کردن 
حضور  شاهد  خصوصی  بخش  برای  تشویقی 
► باشیم.    شهر  توسعه  در  مردم  پررنگ تر 
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اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون      ◄
استانداری قم گفت: نرخ بیکاری در قم امسال 
به زیر ۱۰ درصد رسیده و در سایر شاخصه های 
افزایش یافته  اقتصادی  رشد  نرخ  نیز  اقتصادی 

است.
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 

به  چهره  و  مردمی  دیدار  در  امیدیان  محسن 
مناسبت  به  شهری  و  استانی  مسئوالن  چهره 
عسکری)ع(  حسن  امام  مسجد  در  دولت  هفته 
گذشت  که  سالی  در  افزود:  پردیسان،  شهرک 
رسیده   ۱.۴ باالی  به  قم  اقتصادی  رشد  نرخ 

است.
حوزه های  در  دولت  عملکرد  از  گزارشی  وی 
کارهای  از  یکی  افزود:  و  داد  ارائه  مختلف 
حوزه  در  گذشته  سال  یک  در  دولت  شاخص 
واکسن  هزار  صدها  تامین  سالمت،  و  بهداشت 

است. صفر  عدد  به  فوتی ها  کاهش  و 

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  قرارداد  توجه  مورد  نیز  را  بیمه  توسعه  قم 
قم،  استان  در  سیزدهم  دولت  از  قبل  گفت: 
بوده  نفر  هزار   ۳۴۰ بیمه شدگان  تعداد  تقریبا 
که  بعد از یک سال و نیم و رویکرد جدید دولت 

و  داشته  افزایش  درصد   ۸۸ بیمه شدگان  تعداد 
است. رسیده  نفر  هزار   ۶۳۰ بالغ بر  رقمی  به 

و  شد  یادآور  نیز  را  متوازن  دیپلماسی  وی 
ابراز کرد: تاکید جدی مقام معظم رهبری برای 
دستور  در  همسایه  کشور   ۱۵ ظرفیت  به  توجه 
ارتباطات  امروز  و  گرفته  قرار  جدید  دولت  کار 
از یک  بعد  امسال  و  داریم  با همسایگان  خوبی 

است. شده  مثبت  کشور  صادرات  تراز  دهه 
امروز  اقتصادی  مسائل  داد:  ادامه  امیدیان 
کم کاری  کنیم  قبول  باید  و  بوده  ما  همه  مساله 
کارگزاران مختلف در حوزه اقتصاد را داشته ایم 
امیدواریم  انجام شده  دولت  در  که  باکارهایی  و 

بیفتد. خوبی  اتفاق های 
گفت:  و  کرد  اشاره  دولتی  ارز  حذف  به  وی 
ارز دولتی  اقدامی که دولت جدید در حذف  با 
تومان  میلیارد  هزار   ۳۵۰ حدود  داد  انجام 
از  بسیاری  جلوی  و  شد  حذف  رانت  سال  در 

است. گرفته شده  کاال  قاچاق های 
 ۵۴ گذشته  سال  یک  در  کرد:  تاکید  وی 
دولت  تعهدات  محل  از  تومان  میلیارد  هزار 
و اشتغال  تولید  از  و  پرداخته  به استان قم  قبل 
حمایتی  منابع    ۱۴۰۱ سال  در  و  حمایت شده 
قرض الحسنه  سهم  و  شده  برابر  سه  اشتغال  از 

► است.     باالتر  بسیار 

معاون اقتصادی استاندار: 

نرخ بیکاری در قم به زیر ۱۰ درصد رسید

شهردار قم خبر داد:

افتتاح ۵ هزار میلیارد تومان پروژه شهری تا پایان سال 

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تاکید کرد:

اختصاص اراضی ۳2 و ۴8 هکتاری برای پروژه های مهم شهری

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد:
رضایت مردم از زندگی پیش 
شرط موفقیت نظام اسالمی 

گزارش  گفت:  تقلید  مراجع  از  همدانی  نوری  حسین  آیت الله 
که  است  این  مهم  اما  است  مهم  کشور  مسائل  خصوص  در  مسووالن 
کیلو  یک  خرید  گاهی  باشند،  راضی  خود  زندگی  وضعیت  از  مردم 

است. دشوار  خانواده ها  برخی  برای  میوه 
صنعت،  وزیر  با  دیدار  در  جمعه  روز  وی  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
مردم  اجتماع  و  دین  ستون  اینکه  بر  تاکید  با  قم،  در  تجارت  و  معدن 
مردم  وقت  هر  کنیم،  جلب  را  مردم  رضایت  باید  کرد:  بیان  هستند، 
توانسته  اسالمی  نظام  یعنی  هستیم  راضی  خود  زندگی  از  گفتن 

کند. عمل  موفق 
با  تعامل  در  صداقت  داشتن  ضرورت  بر  همدانی  نوری  الله  آیت 
با دلسوزی و برخورد  را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد:  مردم 

رود. می  پیش  بهتر  کارها  مردم  با  صادقانه 
هرگز  صهیونیست ها  اینکه  بابیان  قم  علمیه  حوزه  برجسته  استاد 
در  باید  مسووالن  گفت:  نیستند،  اسالم  رونق  و  گسترش  به  راضی 
برنامه  با  دشمنان  توطئه های  خنثی سازی  و  اقتصادی  رونق  مسیر 

کنند. اقدام 
گفت:  و  کرد  یاد  نفس  تربیت  اول  گام  به عنوان  خودسازی  از  وی 
اجتماعی  حوزه  در  شخصی  محدوده  در  خودسازی  بر  عالوه  انسان 

است. ذاتی  وظیفه  و  رسالت  دارای  نیز 
این مرجع تقلید اهمیت خدمت گزاری به مردم را مورد توجه قرار داد 
و افزود: مسوولیت، یک امانت در دست مسووالن است و باید از این 

به درستی صیانت شود. امانت 

آیت الله سبحانی خطاب به مسئولین: 
با تخلفات فوالد مبارکه شدیدا 

برخورد کنید

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید گفت: تخلفاتی که درباره فوالد 
مبارکه مطرح شده بسیار نگران کننده است و شاید در سایر شرکت ها و 

سازمان ها نیز چنین تخلفاتی وجود داشته باشد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، وی روز جمعه در دیدار با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفات باید مسووالن، 
مدیران پاکدست و معتقد به آخرت را شناسایی و در مسئولیت های مهم 

گماشته شوند.
آیت الله سبحانی ادامه داد: اگر مدیر و کارمندی که تخلف آن محرز شده 
که  کسی  اسالمی  نظام  در  بدانند  مدیران  سایر  تا  کنید  عزل  را  او  باید 
تخلف کرد باید کنار گذاشته شود و افراد شایسته الیق جایگزین شوند.
وی مسئولیت وزارتخانه صمت را با سایر وزارتخانه بسیار متمایز دانست 
و گفت: این وزارتخانه مسئولیت تأمین نیازهای اساسی مردم تا نیازهای 

کالن را دارد و باید تالش مستمری داشته باشد
شایستگی  که  افرادی  تا  بود  مراقب  باید  داد:  ادامه  تقلید  مرجع  این 
صنعت  و  تولید  وظیفه  که  وزارتخانه  این  حساس  پست های  در  ندارند 

نشوند. به کارگیری  دارد  عهده  بر  را  کشور 
و  مکارم  سبحانی،  آیات  با  قم  به  خود  جمعه  روز  سفر  در  امین  فاطمی 

کرد. گفتگو  و  دیدار  تقلید  مراجع  از  همدانی  نوری 

آیت الله مکارم شیرازی خطاب به دولتمردان: 
گرانی و تورم را مهار کنید 

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  به  خطاب  تقلید  مراجع  از  یکی 
تورم،  و  گرانی  مهار  ضمن  زیرساخت ها  ایجاد  با  باید  صمت  وزارت 
دست واسطه ها را در بازار قطع و برای از بین بردن فساد و رانت تالش 

. کند
به گزارش فارس، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
این  با  شیرازی  مکارم  ناصر  آیت الله  دفتر  در  حضور  با  امروز  صبح 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  تقلید  مرجع 
آیت الله  مکارم شیرازی در این دیدار با اشاره به اقدامات موثر وزارت 
صمت در کاهش قیمت و افزایش تولید بر جلوگیری از رانت خواری، 
قیمت ها  لحظه به لحظه  افزایش  و  دالل ها  واسطه گری  کاال،  قاچاق 

کرد. تاکید 
عوامل  مهمترین  از  را  واسطه های  و  دالل ها  وجود  تقلید  مرجع  این 
ایجاد  با  باید  صمت  وزارت  گفت:  و  دانست  قیمت ها  افزایش 
زیرساخت ها ضمن مهار گرانی و تورم دست واسطه ها را در بازار قطع 

کند. تالش  رانت  و  فساد  بردن  بین  از  برای  و 
وی ادامه داد: وزارت صمت باید اقدامات امید بخش در حوزه تولید 
همکاری  برای  مردم  از  دعوت  ضمن  تا  کند  بازگو  مردم  به  را  بازار  و 
زنده  کشور  در  آینده  به  امید  روح  اقتصادی،  مفاسد  از  جلوگیری  در 

شود.
تولید  حوزه  در  که  مشکالتی  از  یکی  افزود:  شیرازی  مکارم  آیت الله   
و  است  تسهیالت  ارائه  در  بانک ها  نکردن  همکاری  دارد  وجود 
ندارند. تولیدکنندگان  درخواست های  به  توجهی  بانک ها  متاسفانه 

ذوالنوری در مراسم تجلیل از تعاون گران برتر استان:
رفع مشکالت اقتصادی کشور با 

حضور ُپر  رنگ تعاونی ها

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه حضور ُپر  رنگ تعاونی ها 
با  دولت  گفت:  می کند  رفع  را  اقتصادی  مشکالت  کشور  اقتصاد  در 
فساد های  از  می تواند  تعاونی ها  و  خصوصی  بخش  در  ضابطه گذاری 

کند. جلوگیری  می زند  لطمه  کشور  اقتصاد  به  که  کالنی 
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در مراسم تجلیل از تعاون گران برتر استان قم، طی سخنانی اظهار کرد: 
در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم 

می شود.
وی افزود: اگر بخواهیم ریشه مشکالت اقتصادی کشور را در یک جمله 
بیان کنیم، مشکل این است که دولت در آن جایی که نباید سرمایه گذاری 
کند این کار را انجام می دهد و در جایی که نیاز به حضور دولت است این 

اتفاق نمی افتد.
ذوالنوری ادامه داد: حضور پر رنگ تعاونی ها در اقتصاد کشور بخشی از 
مشکالت اقتصادی را رفع می کند، هر چند برخی از تعاونی ها مشکالتی 
در زمینه های مختلف دارند که باید حل شود و به عملکرد آن ها نظم داده 

شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نظارت دولت 
در بخش  با ضابطه گذاری  یابد، دولت  افزایش  باید  بر بخش خصوصی 
خصوصی و تعاونی ها می تواند از فساد های کالنی که به اقتصاد کشور 

لطمه می زند جلوگیری کند.
فساد های  اوقات  گاهی  داد:  ادامه  مجلس  ملی  امنیت  کمسیون  عضو 
را  مردم  اعتماد  که  می دهد  رخ  تعاونی ها  و  خصوصی  بخش  در  مالی 
در  است،  ما  کشور  ضرر  به  این  و  می برد  بین  از  دولت مردان  به  نسبت 
بارها  داشته ایم  کشور  وزیر  و  جمهور  رئیس  با  که  متعددی  جلسات 
بخش  و  تعاونی ها  بر  دولت  نظارت  و  حمایت  افزایش  لزوم  بر  تاکیدمان 

است. خصوصی 
ذوالنوری در خصوص عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
قم گفت: از زمانی که مدیریت این اداره کل عوض شده است؛ اقدمات 
»وحید  جدید  مدیرکل  که  هستیم  شاهد  و  گرفته  صورت  خوبی  بسیار 
وزیری راد« مدیریت پشت میز نشینی را کنار گذاشته و به صورت میدانی 

از وضعیت تعاونی ها، روستاها و کارگاه های تولیدی دیدن می کند.

خبـرخبـر

آگهی فقدان سند مالکیت
دوبرگ  تسلیم  با  اکبر  علی  فرزند  نیا  مبشری  ابوالفضل  آقای  اینکه  به  نظر 
 ۲ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط  شده  گواهی  محلی  استشهادیه 
 ۷۶۶ پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  کهک 
ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  اصلی  یک  از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی 
به   ۱۰۶ ثبت  ذیل  یک  جلد  دفتر   ۳۴۷ صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که  کهک 
نیا  ابوالفضل مبشری  آقای  بنام   ۸۲ الف سال  ۰۷۳۸۲۴ سری  شماره چاپی 
وارده  نامبرده فوق طبق  و تسلیم گردیده است سپس  اکبر صادر  فرزند علی 
و  ماه یک هزار  مرداد  یکم  و  ۱۴۰۱۲۱۷۳۰۰۰۴۰۰۱۲۷۱مورخ سی  شماره 
کشی  اسباب  علت  به  فوق  پالک  مالکیت  سند  نموده  اعالم  یک   و  چهارصد 
تقاضای  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اجرای  در  لذا  است  شده  مفقود 
بدین  است  نموده  را  الذکر  فوق  پالک  به  نسبت  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
هر  چنانچه  تا  میگردد  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  نوبت  یک  در  مراتب  وسیله 
یا مدعی وجود اصل سند  و  به ملک مذکور  نسبت  معامله  انجام  کس مدعی 
مالکیت نزد خود می باشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  انتقال  سند  یا  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  با  گهی  آ این 
و  قانونی  مهلت  انقضاء  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تسلیم  کهک  امالک 
سند  اصل  ارائه  عدم  و  اعتراض  وصول  صورت  در  یا  و  واخواهی  وصول  عدم 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  انتقال  سند  یا  و  مالکیت 

)۱۵۶۳۵ الف  )م  شد./م  خواهد  اقدام  مقررات  وفق 
سعید عبداللهی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک



طرح   ۳۷ افتتاح  آیین      ◄
روز چهارشنبه  قم  بخش کشاورزی 
اعتبار  با  دولت  هفته  مناسبت  به  
و  ریال  میلیارد   ۹۴۳ و  یک هزار 
 ۲۱۳ برای  مستقیم  اشتغال  ایجاد 
اقتصادی  معاون  حضور  با  نفر 
جهاد  سازمان  رییس  استاندار، 
کشاورزی و رییس سازمان مدیریت 
دیگر  شماری  و  قم  برنامه ریزی  و 
خلجستان  بخش  در  مسئوالن  از 

شد. برگزار  استان 
سازمان  رییس  ایرنا،  گزارش  به 
مراسم  دراین  قم  کشاورزی  جهاد 
غذایی  امنیت  تامین  داشت:   بیان 
ماموریت های  در  رویکرد  مهمترین 
ما  و  است  استان  کشاورزی  بخش 
در این رابطه اقدام های گسترده ای 
از  بهره برداری  که  دادیم  انجام  را 
متنوع  بخش های  در  طرح   ۳۷
جاری،  روزه  طی  قم  کشاورزی 

است. آن  از  نمونه ای 
با  رضا  حاجی  رضا  محمد 

توجه  قابل  ظرفیت های  به  اشاره 
تولید  برای  قم  کشاورزی  بخش 
افزود:  کیفیت،  با  و  سالم  غذای 
در  شده  انجام  فعالیت های  آمار 
سال  یک  طی  قم  کشاورزی  بخش 
در  پیشرفت  روند  از  نشان  گذشته 
به خصوص در حوزه  همه بخش ها 
نیاز  مورد  غذایی  محصوالت  تولید 
مردم دارد و ما این راه را در آینده با 

داد. خواهیم  ادامه  قدرت 
از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
جهاد  سازمان  شاخص  اقدام های 
گذشته،  یک سال  در  قم  کشاورزی 
در  استان  بازار  تنظیم  موضوع 
نظارت  و  توزیع  تامین،  بخش  سه 
همه  از  استفاده  با  که  بوده است 
تالش  بخش  این  در  ظرفیت ها 
مدیریت  را  مهم  عرصه  این  کردیم 
دنبال  به  بیشتر  اهتمام  با  و  کنیم 
این  در  احتمالی  کاستی های  رفع 

هستیم. خصوص 
بیان داشت:  همچنین طی  وی 

یک سال گذشته دربخش  کشاورزی 
قم اقدام های زیادی برای باالبردن 
باغی،  محصوالت  تولید  ظرفیت 
زراعی، گلخانه ای، دامی و شیالت 
افزایش  برای  نیز  و  گرفت  صورت 
 ۲۸۰ از  بیش  مکانیزاسیون  ظریب 

شد. سرمایه گذاری  ریال  میلیارد 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
به  نگاه  با  مدت  این  در  گفت:  قم 
استان  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 
بهره وری،  افزایش  به منظور  و 
و  کم آب بر  گیاهان  از  استفاده 
قم  محیطی  شرایط  به  مقاوم 
جهاد  سازمان  کار  دستور  در 
قابل  تعداد  و  کشاورزی قرار گرفت 
مناسب  گیاهی  ارقام  از  توجهی 
گیاهان  جایگزین  استان  در  کشت 

شدند. پرآب بر 
آماده کردن  داشت:  بیان  وی 
دار  سند  برای  نیاز  مورد  شرایط 
اقدام  قم،  کشاورزی  اراضی  کردن 
در  که  است  دیگری  توجه  قابل 

طی مدت یاد شده توسط سازمان 
دنبال  استان  کشاورزی  جهاد 
برای نمونه سند  امروز  و  شده است 
قمی  کشاورزان  از  نفر  سه   زمین  

می شود. تقدیمشان 
به  پرداختن  داد:  ادامه  وی 
در  خصوص  به  زیربنایی  امور 
و  خاک  و  آب  مدیریت  بحث های 
کشاورزی  بخش  مهندسی  امور 
موضوع  به  توجه  همچنین  و  قم 

استان  کشاورزان  از  حمایت  مهم 
پرداخت  امکان  کردن  فراهم  و 
در  ایشان  به  نیاز  مورد  تسهیالت 
کنار تسهیل شرایط سرمایه گذاری 
یک  در  نیز  کشاورزی  بخش  در 
که  شد  دنبال  جد  به  سال گذشته 
زمینه های  در  اقدام ها  این  نتیجه 
مختلف همچون گسترش استفاده 
احیا  آبیاری،  نوین  شیوه های  از 
تخصیص  افزایش  نیز  و  قنوات 

سرمایه  سطح  و  دولتی  اعتبارات 
در  خصوصی  بخش  گذاری 
قم  کشاورزی  مختلف  حوزه های 

است. مشاهده  قابل 
یک  وسعت  با  خلجستان  بخش 
۱۰۰ کیلومترمربع در غرب  و  هزار 
و شمال غرب استان قم قرار دارد.

در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه 
همچنین  هستند،  فعال  قم  در 
بخش  تولید  متوسط  میزان 
سال  در  استان  این  کشاورزی 
زمینٔه محصوالت  در  تن  ۸۵۰ هزار 
و  شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،  

است. گلخانه ای 
بخش  بهره برداران  بیشتر 
استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی 
به نحوی که  می دهند  تشکیل 
 ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی 
در  روستاییان  اشتغال  درصد 
به  را  استان  مختلف  بخش های 
► داده است.     اختصاص  خود 
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان:

حدود ۱2 هزار نفر زیر پوشش 
صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان قم قرار دارند 

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قم گفت: 
حمایتی  پوشش  زیر  استان  در  نفر   ۷۵۰ و  هزار   ۱۱ حاضر  حال  در 
ارائه  بیمه شدگان  به  که  متنوعی  خدمات  از  و  دارند  قرار  صندوق  این 

می کنند. استفاده  می دهد، 
علی رحیمی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت 
و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  جلسات  سالن  در 
هیچ  عضو  که  کسانی  تعداد  استان،  این  در  افزود:  قم  استان  عشایر 
کنند،  استفاده  صندوق  این  خدمات  از  می توانند  و  نیستند  بیمه ای 

۷۹۰ نفر است. ۳۱ هزار و 
این  عضو  قم  استان  در  ما  هدف  جامعه  درصد   ۳۷ اینکه  بیان  با  وی 
افرادی  نفر،  هزار   ۲۰ حدود  تعداد؛  این  از  افزود:  هستند،  صندوق 
هستند که می توانند به عضویت این صندوق درآیند و از خدمات آن 

شوند. مند  بهره 
مستمری  نفر   ۶۲۹ تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازنشستگی، ۶۷ نفر مستمری ازکارافتادگی و ۴۹۰ خانوار مستمری 

می کنند. دریافت  قم  استان  در  صندوق  این  از  بازماندگان 
استان  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
قم با اشاره به ُبعد مسافت روستاها تا شهرها گفت: حدود ۹۰ درصد 
خدمات این صندوق از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی انجام 

می شود.
وی با بیان اینکه خدمات این صندوق در استان قم از طریق ۱۳ دفتر 
روستایی  مناطق  در  دفاتر  این  در  بیشتر  و  می شود  انجام  کارگزاری 
کسب  و  دفاتر  این  نشانی  دریافت  برای  مردم  گفت:  دارند،  قرار 
بیمه ای خود  دریافت سوابق  و  این صندوق  درباره خدمات  اطالعات 
http:// اینترنتی   نشانی  به  صندوق  )سایت(  تارنمای  به  توانند  می 

کنند. مراجعه    roostaa.ir
وی درباره مزیت های این صندوق گفت: در صندوق بیمه اجتماعی، 
این  مشموالن  کارفرمای  دولت  عشایر؛  و  کشاورزان  روستاییان، 
توسط  افراد  بیمه  حق  از  دوسوم  اساس  همین  بر  و  است  صندوق 
حق  از  یک سوم  تنها  صندوق  بیمه شدگان  و  می شود  پرداخت  دولت 

می کنند. پرداخت  را  خود  بیمه 
استان  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
از  مستمری  پرداخت  بازنشستگی،  مستمری  پرداخت  افزود:  قم، 
این  خدمات  دیگر  از  بازماندگان  به  مستمری  پرداخت  و  کارافتادگی 

است. صندوق 
اصلی  شرایط  از  را  سن  سال   ۵۰ حداکثر  و   ۱۸ حداقل  داشتن  وی 
با  ۱۸ ساله  و اضافه کرد: یک شخص  اعالم  این صندوق  عضویت در 
به  بیمه،  پرداخت حق  ۳۰ سال  از  در صندوق می تواند پس  عضویت 

کند. دریافت  صندوق  این  از  را  کامل  حقوق  ماهانه  صورت 
 ۶۵ به  رسیدن  با  همزمان  شخصی  که  درصورتی  داد:  ادامه  وی 
شود. بازنشسته  تواند  می  باشد،  بیمه  سابقه  سال   ۱۵ دارای  سالگی 
را می  بیمه خود  این صندوق؛ حق  بیمه شدگان  اعالم کرد:  رحیمی 

کنند. پرداخت  اقساطی  یا  و  به صورت ساالنه  توانند 
هزار   ۲۰ زیر  شهرهای  و  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  سکونت  وی 
در  اشتغال  سنتی؛  هنرهای  و  دستی  صنایع  حوزه  در  اشتغال  نفر؛ 
جاجیم بافی؛  و  گلیمبافی  قالیبافی،  زنبورداری،  همچون  مشاغلی 
و  مراکز  کارکنان  نیز  و  شهری  بین  مسافران  و  بار  حمل  رانندگان 
و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  مهندسی  سازمان  به  وابسته  های  شرکت 

درآیند. صندوق  این  عضویت  به  توانند  می  دامپزشکی  نظام 
ولی  ندارد،  مستقیم  درمان  دفترچه  صندوق  این  کرد:  تصریح  وی 
»بیمه  سازمان  خدمات  از  می توانند  بیمه،  این  پوشش  زیر  اشخاص 

کنند. استفاده  سالمت« 
انتقال  قابل  این صندوق؛  بیمه ای در  رحیمی اظهار داشت: سوابق 
از  بالعکس  و  تامین اجتماعی  از جمله سازمان  به صندوق های دیگر 

سایر صندوق ها بیمه ای به این صندوق قابل انجام است.

خبـر

◄    مدال آوران برون مرزی ورزش قم 
مراسمی  طی  پنجشنبه  روز  سالجاری  در 
قرار  تجلیل  مورد  قم  استاندار  حضور  با 

. گرفتند
اداره  توسعه  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
مراسم،  این  در  قم  جوانان  و  ورزش  کل 
هانگژو  آسیایی  بازی های  کرد:  بیان 
برگزار  آینده  سال  شهریورماه  که  چین 
ورزشی  رویداد  بزرگ ترین  شد،  خواهد 
رو  پیش  در  قمی  ورزشکاران  که  است 

رند. دا
در  داشت:  ابراز  رمضانی  روح الله 
برون مرزی  مدال آوران  از  امروز  مراسم 
تجلیل  سال  ابتدای  ماه  شش  در  قم 
از  دیگری  مراسم  قالب  در  به زودی  و  شد 
تقدیر   ۱۴۰۰ سال  برون مرزی  مدال آوران 

آمد. خواهد  عمل  به 

مدال های  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  اخیر  سالهای  طی  قم  برون مرزی 
بوده،  بی سابقه  استان  این  ورزش  تاریخ 
برای  رشدی  به  روند  که   درحالیست  این 
قهرمانی  و  همگانی  حوزه  در  قم  ورزش 

است. متصور 
بانوان  ورزشی  باشگاه   ۲۶۰ فعالیت 

در قم
در  نیز  قم  بانوان  ورزش  امور  معاون 
 ۴۵ بانوان  بخش  در  کرد:  بیان  ادامه 
باشگاه   ۲۶۰ و  است  فعال  ورزشی  هیات 

هستند. فعالیت  مشغول  نیز  ورزشی 
شهر  در  همچنین  افزود:   عنبری  لیال 
فعال  بانوان  اختصاصی  باشگاه   ۶۰ قم 
بین المللی  و  ملی  رویداد  کمتر  در  است؛ 
مدال  بدون  قم  اعزامی  بانوان  که  است 

باشند. برگشته 

کرد:  خاطرنشان  وی 
و  والیبال  ووشو،  هندبال،تیراندازی، 
قم  استان  برای  همیشه  رزمی  رشته های 

بوده است. مدال  دارای 
برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰ اختصاص 

قم در  ورزشی  زیرساخت  توسعه 
در  نیز  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
برون مرزی  مدال آوران  از  تجلیل  آیین 
دی ماه  سفر  قالب  در  داشت:  اظهار  قم، 
 ۱۰۰ قم  به  رئیس جمهوری  گذشته  سال 
میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های 
است. اختصاص یافته  استان  این  ورزشی 
سالن  تکمیل  برای  داد:  ادامه  وی 
پردیسان  نفری   ۵۰۰ و  هزار   ۴ ورزشی 
مناسب سازی  و  تومان  میلیارد   ۶۰
 ۲۰ بانوان  استفاده  برای  تختی  ورزشگاه 
رئیس جمهور  سفر  محل  از  تومان  میلیارد 

است. اختصاص یافته 
همچنین  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
استان  ورزشی  خانه های  تجهیز  برای 
چمن های  زمین  توسعه  و  میلیارد   ۸
این  از  تومان  میلیارد   ۵ نیز  مصنوعی 
مجموعه  است،  تخصیص یافته  محل 
مدیریت استان برای ارتقا و توسعه ورزش 
و  تالش  نهایت  قهرمانی  و  همگانی 

بست. خواهد  کار  به  را  خود  حمایت 
حفظ  و  ورزش  به  اهمیت  وی 
یادآور  و  داد  قرار  موردتوجه  را  تندرستی 
ملی  رویدادهای  در  قهرمانی  کسب  شد: 
و  نشاط  حس  تزریق  سبب  بین المللی  و 

می شود. جامعه  در  شادی 
سال های  در  داد:  ادامه  شاهچراغی 
اما  انجام شده  اقدامات  به رغم  گذشته 
حاکم  استان  ورزش  در  مطلوبی  فضای 

امید می رود در دوره جدید نسبت  و  نبود 
به روزرسانی  و  اوضاع  ساماندهی  به 

بخورد. رقم  خوبی  اتفاقات  خدمات 
مدیریت  مجموعه  کرد:  اضافه  وی 
تیم های  از  حمایت  به  نسبت  استان 
تیم  و  فوتسال  در  قم  فردوس  برتری  لیگ 

دارد. مثبتی  نگاه  شیمیدر  بسکتبال 
زهرا  و  فراهانی  نسترن  از  آیین  دراین 
کشور  هندبال  تیم  پوشان  ملی  از  فتوتی 
امیرمهدی  میکاییلی،  شاهین  همراه  به 
روح الله  و  نجاتی  علیرضا  نوا،  سعیدی 
با  قمی  مدال آور  گیران  کشتی  نعمتیان 

آمد. بعمل  تقدیر  لوحی  اهدای 
سالجاری  ابتدای  از  است  گفتنی 
ورزشکاران قمی در رشته ورزشی هندبال 
برون مرزی  ۸ مدال  نیز  و کشتی  ۲ مدال 

► آورده اند.     ارمغان  به 

اینکه  بابیان  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل      ◄
گفت:  دارد،  توسعه ای  و  رشد  به  رو  روند  قم  ورزش 
توجه  دولت  نیز  ورزشی  زیرساخت های  توسعه  برای 

کرده است. استان  این  به  خاصی 
تجلیل  آیین  در  پنجشنبه  روز  خانی  سانی  ابراهیم 
ترویج  کرد:  بیان  قم،  برون مرزی  مدال آوران  از 
بین المللی  عرصه های  در  حجاب  و  عفاف  فرهنگ 
قمی  ورزشکار  بانوان  ویژگی های  از  یکی  آسیایی  و 

. ست ا
 ۳۰۰ حدود  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  وی 
اردوهای  در  حضور  آمادگی  و  شرایط  قمی  ورزشکار 
استان  این  تا  رود  می  زیادی  امید  و  دارند  را  ملی 

باشد. داشته  پاریس  المپیک  در  ورزشکارانی 
متفاوت  داد:  ادامه  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بودن نوع پوشش و برخورد بانوان ورزشکار ایرانی در 

سطح جهان موردتوجه است و اثرگذاری زیادی دارد.
سانی خانی تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان 

مسیر  در  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای  از 
نگاه  قم  استاندار  و  است  قرارگرفته  پیشرفت  و  توسعه 

دارد. ورزش  به  ویژه ای 
مورد  را  خصوصی  های  تیم  برخی  وضعیت  وی 
با  باید  خصوصی  های  تیم  گفت:  و  داد  قرار  توجه 
برنامه وارد عرصه شوند و مسئوالن استانی نیز از آنها 

می کنند. حمایت 
سانی خانی هندبال را یکی از رشته های موفق در 
های  موفقیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  و  دانست  قم 
سالهای اخیر این رشته ورزشی در قم تالش می شود 
این  در  تیم  یک  خصوصی  بخش  حمایت  با  استان 

دهد. تشکیل  را  ورزشی  رشته 
جعفرآباد کشتی  خانه  تجهیز 

تصریح  ادامه  در  نیز  قم  کشتی  هیات  رییس 
تشک  استان  مدیریت  مجموعه  حمایت  با  کرد: 

در  و  خریداری  قم  جعفرآباد  شهرستان  کشتی  سالن 
قرار  ورزشی  پرطرفدار  رشته  این  عالقه مندان  اختیار 

. ست گرفته ا
از رشته های  ابراز کرد: کشتی یکی  هادی علیایی 
پر مدال و درعین حال کم حاشیه استان قم است که 
جهانی  و  ملی  مدال های  تعداد  اخیر  سالهای  طی 
در  ورزشی  رشته  این  تاریخ  طول  در  قمی  ورزشکاران 

بوده است. بی سابقه  قم 
دولت  هیات   ۱۴۰۰ اردیبهشت ماه  مصوبه  طبق 
کرد،  پیدا  ارتقا  شهرستان  به   جعفرآباد  بخش  وقت، 
مرکزی  بخش   ۲ از  قم  جدیدالتاسیس  شهرستان  این 

است. شده   تشکیل  قاهان  دهستان  و 
جعفرآباد با وسعتی حدود ۶۵۰ کیلومترمربع در ۳۵ 
کیلومتری شمال غربی شهر قم با جمعیتی بالغ بر ۱۶ 

هزار َتن با دو گویش فارسی وترکی قرار دارد.    ►

مدیرکل ورزش و جوانان:

● ورزش قم روند رو به رشدی دارد    ●

با حضور استاندار قم؛

● مدال آوران برون مرزی ورزش قم تجلیل شدند    ●

● ۳7 طرح کشاورزی به  مناسبت هفته دولت در قم به بهره برداری رسید    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  دادگاه   ۲۱۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
۱/۹۹ج/۸۵۱  ۱ اجرای احکام مدنی قم به شماره  مفتحی تهران که در شعبه 
ضیائی  حمید  و  امامی  دوازده  ابراهیم  علیه  ستار  محمد  له  گردیده  ثبت 
۱۳/۵۶۶/۷۶۸/۴۰۸ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  شجاعی 
دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در 
که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ،
۱۳۵ در  ۵۱ و  ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد  به شرح ذیل  کارشناس 
روز مزایده به مقدار بدهی محکوم علیه از سهام ایشان به فروش خواهد رسید. 
شماره  ابالغیه  حسب   ، فرمودید  مقرر  که  کارشناسی  قرار  کارشناسی:  قرار 
منتخب  کارشناس   ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ مورخه   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۱۴۶۵۹۹۷۵
نسبت به بروز رسانی ارزش سهام شرکت گوهر داران نور با شماره ثبت ۳۲۴۴ 
 -۱ کارشناسی:  قرار  اجرای  نماید.  اعالم  را   ۱۰۸۶۰۹۸۰۵۹۷ ملی  شناسه  و 
 -۱ کارشناسی:  قرار  اجرای  مستندات  ساختمان  و  راه  کارشناس  با  هماهنگ 
تصویر پاسخ استعالم از سایت بانک مرکزی )پیوست ۱( ۲- گزارش کارشناس 
 ۱۴۰۱/۳/۳ مورخه   ۱۳۳ شماره  به  ساختمان  و  راه  رشته  دادگستری  رسمی 
به  االت  ماشین  رشته  دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش   -۳  )۲ )پیوست 
وضعیت  اخرین   -۴  )۳ )پیوست   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ مورخه   ۹۹-۱۱۳ شماره 
موسسه  از  استعالم  پاسخ   -۵  )۴ )پیوست  نور  داران  گوهر  شرکت  سهام  تعداد 
 ۱۴۰۰/۶۹۸۶ شماره  به  قم  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمران  و  توسعه 

مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۵ )پیوست ۵( ۶- پاسخ استعالم از سازمان امور مالیاتی با 
موضوع فاقد هر گونه بدهی شرکت گوهر داران نور به شماره ۱۴۰۰/۲۹۶۵۲ 
که  کارشناسی  قرار  نهایی:  نظر  اظهار   )۶ )پیوست   ۱۴۰۰/۷/۲۸ مورخه 
مورخه   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۱۴۶۵۹۹۷۵ شماره  ابالغیه  حسب   ، فرمودید  مقرر 
شرکت  سهام  ارزش  رسانی  بروز  به  نسبت  منتخب  کارشناس   ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
را   ۱۰۸۶۰۹۸۰۵۹۷ ملی  شناسه  و   ۳۲۴۴ ثبت  شماره  با  نور  داران  گوهر 
های  محدودیت  لحاظ  با  و  شده  ارائه  مستندات  مقدار  براساس  نماید.  اعالم 
گردد:  می  ارائه  ذیل  شرح  به  کارشناس  قرار  پاسخ   ، کارشناس  برای  ذیل 
نور(  داران  گوهر  شرکت  درصد   ۳۰ )سهامدار  علیه  محکوم  وکالی  اظهار   -۱
ارائه  عدم   -۲ پیش  سال   ۱۸ حدود  از  شرکت  فعالیت  گونه  هر  عدم  بر  مبنی 
اظهار  ارائه  عدم   -۳ نور  گوهرداران  شرکت  مالی  های  صورت  و  تجاری  دفاتر 
مالیاتی  امور  سازمان  پاسخ  و  مالیاتی  تشخیص  های  برگه  و  مالیاتی  های  نامه 
توسط  مالی  گردش  گونه  هر  عدم   -۴ مالیاتی  بدهی  گونه  هر  عدم  بر  مبنی 
عدم   -۵ علیه(  محکوم  وکالی  اظهارات  )طبق  گذشته  سال   ۱۸ طی  شرکت 
ماشین  کارشناس  گزارش  طبق  شرکت  در  موجود  االت  ماشین  گذاری  ارزش 
عرصه  ارزش  بر  مبنی  ساختمان  و  راه  کارشناس  گزارش   -۶  )۳ )پیوست  االت 
مبلغ  به  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  نور  گوهرداران  شرکت  اعیان  و 
به   ، فوق  های  بند  جمیع  لحاظ  با   -۷ )پیوست(  ۷۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مبنای  بر   ، نور  داران  گوهر  شرکت  هرسهم  ی  پایه  قیمت   ، کارشناس  نظر 

می  اعالم  ۷/۶۳۰/۰۰۰ریال  معادل   ، بانام  شده  ثبت  سهم   ۱۰/۰۰۰ تعداد 
اقای  ۳/۰۰۰ سهم  پایه کل تعداد  به بند های فوق ، قیمت  با توجه   -۸ گردد. 
اعالم  ۲۲/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  با  برابر  علیه(  )محکوم  امامی  دوازده  ابراهیم 
 ۹/۱۵ ۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید  می شود. 
الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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با  سبحانی،  الله  آیت  دیدار  در  صمت  وزیر     ◄
خصوص  در  شده  مطرح  مسائل  همه  اینکه  به  اشاره 
دنبال  به  گفت:  است،  نبوده  تخلف  مبارکه  فوالد 

هستیم. خاطی  افراد  و  تخلفات  با  قاطع  برخورد 
فاطمی  رضا  سید  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
در  جمعه  صبح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  امین، 
اشاره  با  سبحانی  جعفر  العظمی  الله  آیت  با  دیدار 
گفت:  مبارکه،  فوالد  تخلفات  شدن  رسانه ای  به 
هستند،  موضوع  این  بررسی  حال  در  ما  کارشناسان 
و  نبوده  تخلف  شده  اعالم  که  مسائل  این  همه  اما 
برخورد  زمینه  در  که  هستیم  راهکاری  دنبال  به  البته 
دیگر  که  بیندیشیم  تمهیداتی  خاطی  افراد  با  قاطع 

نباشیم. تخلفاتی  چنین  شاهد 
ماهه   ۴ در  تولید  چشمگیر  رشد  به  اشاره  با  وی 
زمینه های  در  کشورمان  امروز  گفت:  امسال،  نخست 
رشد  خانگی  لوازم  و  ساختمانی  مصالح  فوالد،  تولید 

می کند. تجربه  سال ها  از  پس  را  تولید 
صادرات  خصوص  در  همچنین  افزود:  صمت  وزیر 
رشد  درصد   ۴۰  ،۹۹ سال  به  نسبت  گذشته  سال  هم 
پارسال  به  اول هم نسبت  ماه  و در چهار  داشته است 

کرده ایم. تجربه  را  رشد  درصد   ۲۰
زیرساخت ها  زمینه  در  شد:  یادآور  امین  فاطمی 
زیربنایی  و  اساسی  اصالحات  صادرات  و  تولید  برای 
و  می رسد  پایان  به  امسال  پایان  تا  که  گرفته  صورت 
پیش بینی می شود که در سال آینده در حوزه صنعت 

باشیم. داشته  زیادی  تحوالت 
کشور  در  قیمت ها  کاهش  نزولی  سیر  آغاز  از  وی 
قیمت  سایت  اندازی  راه  با  شد:  یادآور  و  داد  خبر 
سایت  در  محصول  قلم  هزار   ۵۴ اکنون  هم  کاالها 

وزارت صمت بارگذاری شده که از گرانفروشی و ارائه 
شد. خواهد  جلوگیری  مختلف  قیمت های 

احتکار  از  پیشگیری  زمینه  در  افزود:  صمت  وزیر 
نیز سامانه جامع تجارت برای اشراف و رصد موجودی 
احتکار  از  نیز  این سامانه  که  اندازی شده  راه  انبارها 

است. کرده  جلوگیری  کاال 
مشکالت  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جایی  در  و  است  گردش  در  سرمایه  تولیدکنندگان 
نمی شود  صرف  خود  جای  در  تسهیالت  برخی  هم 
خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نیز از این پس 
به  کننده  تولید  حساب  به  واریز  جای  به  تسهیالت 
تخلفات  از  تا  شد  خواهد  واریز  کاال  فروشنده  حساب 

شود. جلوگیری  احتمالی 
رشد ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی

با  دیدار  در  امین  فاطمی  رضا  سید  همچنین 
میزان  اینکه  بیان  با  همدانی  نوری  آیت الله  حضرت 
تولید خودرو ۱۲۰ درصد، آلومینیوم ۱۵ درصد، فوالد 
۵ درصد رشد داشته است، بیان کرد: امروز در برخی 
کارگر  کمبود  با  قم  استان  مانند  صنعتی  شهرک های 

هستیم. روبه رو 

وی یادآور شد: حجم صادرات ایران از ۳۵ میلیارد 
 ۱۴۰۰ سال  در  دالر  میلیارد   ۴۸ به   ۹۹ سال  در  دالر 
صادرات  گذشته  سال  با  مقایسه  در  که  بود  رسیده 

است. کرده  رشد  درصد   ۴۰ کشور  غیرنفتی 
اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صمت  وزارت  هدف  و  اولویت  اقتصاد  وضع  تحول 
از  یکی  به عنوان  ترجیحی  ارز  اصالح  گفت:  است، 
جاری  سال  ابتدای  در  اقتصادی  فساد  محل های 
پس  و  هم اکنون  اما  شد  قیمت  افزایش  و  تورم  سبب 
هستیم. تورم  کنترل  شاهد  تورمی،  شوک  از  عبور  از 
وی از درج قیمت ۵۴ هزار کاال که ارتباط مستقیم 
سایت های  و  سامانه  در  مردم دارند  روزمره  بازندگی 
راه اندازی  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ریشه ای  درمان  دو  به عنوان  تجارت  جامع  سامانه 

یادکرد. کشور  در  گران فروشی 
و  بازار  رکود  عوامل  از  را  قاچاق  امین،  فاطمی 
جلوگیری  طرح  کرد:  تصریح  و  دانست  تورم  افزایش 
خودرو،  لوازم یدکی  حوزه  در  قاچاق  کاالهای  ورود  از 
قدرت  با  سال  ابتدای  از  دخانیات  و  لوازم خانگی 

► می شود.     دنبال 

ایم  نگرفته  مسئولیت  ما  گفت:  قم  استاندار      ◄
از یک  ندارد؛  راهی  و هیچ  این است  ابالغ  بگوییم  که 
که  است  کردن  اصرار  و  دویدن  کردن،  شروع  جایی 
که  بگوید  مدیری  اینکه  کند  می  حل  را  ما  مشکالت 
ما نامه زدیم، آن مسئول جواب نمی دهد و نمی شود 

نیست. قبول  قابل 
شورای  جلسه  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
استاندار  سفر  مصوبات  شدن  اجرایی  بررسی  و  اداری 
قنوات  در  که  مصوباتی  از  برخی  افزود:  قنوات  به 
داشتیم انجام شده و جای خوشحالی دارد؛ اما ما باید 

شود. اجرایی  مصوبات  تمامی  که  برویم  سمتی  به 
همه  راه  و  آب  گاز،  برق،  زمینه  در  کرد:  اضافه  وی 
نیروهای جهادی پای کار آمدند و زمانی که ما گرفتار 
ماند؛  می  زمین  روی  کارها  شویم،  بیهوده  های  روال 
اگر صرف دستور دادن باشد که بسیاری از کارها قبال 
میدان  در  حضور  نیازمند  کارها  انجام  شد؛  می  انجام 

است.
مشکل  که  است  درست  کرد:  تاکید  قم  استاندار 
به  توانیم  می  درست  زمانبندی  با  اما  دارد،  وجود 

برسیم. استان  کارهای  تمامی 
اتفاق  قنوات  آب  موضوع  شد:  یادآور  شاهچراغی 
خوبی بود که رخ داد؛ ما در اولین حضور خود شنونده 
گفتند  می  ما  به  ها  آن  و  بودیم  قنوات  مردم  گله های 
که آب هایی که ما می خوریم را شما نه دیده اید و نه 

اید. خورده 
وی تاکید کرد: ۱۷ روستای قنوات دارای آب شرب 
می شوند و ظرف دو ماه دیگر این مشکل رفع می شود 
که این کمک بزرگی برای زندگی مردم خواهد بود. راه 
این  مربوطه  های  سازمان  که  دارد  مسائلی  هم  برق  و 

مشکالت را را دنبال می کنند.
هزار  دو  مجموع  از  ما  شد:  یادآور  قم  استاندار 
دریافت  دولت  از  تومان  میلیارد   ۷۰۰ تومان،  میلیارد 
انتهای سال  تا  ایم و دولت قول مساعد داده که  کرده 

دهد. تحویل  استان  به  را  مصوب  مبلغ  تمام 
شاهچراغی عنوان کرد: برای برنامه سفر دوم رئیس 
جامع  بندی  جمع  یک  به  ما  ادارات  قم  به  جمهور 
برسند که چه امکاناتی داریم و از چه امکاناتی محروم 

شویم. پیگیر  بعد  سفر  در  تا  هستیم 

استاندار قم تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان 
نیست؛  دولت  گیری  جهت  جدید  بیمارستان  احداث 
اما مسئولین مربوطه به دنبال این باشند که به شیفت 
های فعالیت مراکز درمانی قنوات اضافه کنند که مردم 

از این جهت کمبودی حس نکنند.
که  شویم  این  گرفتار  اگر  رکد:  اضافه  شاهچراغی 
کار را به دیگری حواله کنیم، به جایی نخواهیم رسید؛ 
نباید ۲۰ طرح که در بازدید قبل مصوب شده بود روی 
که  است  دلیل  این  به  بعضا  ها  این  و  ماند  می  زمین 
ما  جز  کنند؛  می  رها  را  کار  دیگری  امید  به  مدیران 
کسی نمی تواند کاری انجام دهد و خود ما هستیم که 

کنیم. رفع  را  مسائل  باید 
استاندار قم اظهار داشت: ما در زمینه آب شرمنده 
مردم قنوات هستیم؛ اگر قرار است که ما باشیم و این 
مشکالت که قابل حل است، پا بر جا باشد، چه دلیلی 
بر بودن ما وجود دارد؟ ما باید از ظرفیت های موجود 
و  هستیم  استان  مسئول  ما  باالخره  کنیم؛  استفاده 

وظیفه داریم که مشکالت را حل کنیم.
را  دستگاهی  بین  مسائل  کرد:  عنوان  شاهچراغی 

نامه زدیم و طرف  ما  نداریم که فرد بگوید که  ما قبول 
یک  با  کارها  از  بسیاری  بحمدالله  نکرد؛  قبول  مقابل 
که  کارهایی  از  بسیاری  و  شده  حل  هماهنگی  و  دلی 
مانده با این روحیه حل می شود. ما نباید به دنبال این 

► باشیم که توپ را به زمین دیگری بیندازیم.   

اعتبار  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل      ◄
شهید  کمربندی  نخست  فاز  تکمیل  برای  نیاز  مورد 
ادامه  سلفچگان  قم-  کمربندی  به  معروف  سلیمانی 

شد. تامین  است،  غرب  به  شرق  کریدور 
ایرنا، افزود: این طرح  با  محمد صادقی در گفتگو 
مشارکت  با  و  شده  آغاز  است  نیم  و  سال  دو  حدود 
خصوصی  بخش  درصد   ۳۰ و  سرمایه گذار  درصد   ۷۰

می شود. انجام 
به  دولت  این که  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
و  بود  تعطیل  طرح  مدتی  نکرد،  عمل  خود  تعهدات 

نمود. رها  را  کار  نیز  سرمایه گذاران  از  یکی 
رییس  گذشته  سال  سفر  در  داد:  ادامه  وی 
و  هزار  یک  مبلغ  به  ملی  بانک  وام    ، قم  به  جمهور 
به صورت  دولت  سهم  به عنوان  تومان  میلیارد   ۵۰۰
به زودی  پیگیری مسئوالن  با  مشارکت مصوب شد که 

می شود. اخذ 
نیز  دولت  سهم  مابقی  این که  به  اشاره  با  صادقی 
امیدواری  ابراز  می شود،  پرداخت  نقدی  به صورت 
کرد: ۱۲ کیلومتر ابتدایی این طرح که تاثیر بسزایی 
در کاهش ترافیک استان و تصادفات دارد را در مدت 

برسد. بهره برداری  مرحله  به  آینده  سال   ۲
سلیمانی  شهید  کمربندی  تکمیل  با  گفت:  وی 
امامزاده  سمت  به  تن   ۷۲ محور  تصادفات  و  ترافیک 

به  تبدیل  علی)ع(  امام  کمربندی  و  حل  جمال)ع( 
می شود. شهری  مجهز  محور 

قاسم  حاج  شهید  سردار  کمربندی  افزود:  وی 
از  آن  نخست  فاز  که  است  کیلومتر   ۱۱۴ سلیمانی 
کیلومتر   ۳۲ طول  به  تهران  قم-  آزادراه   ۱۱ کیلومتر 
آغاز می شود و بعد از گذر از محور قم- سلفچگان در 
طول  می یابد؛  خاتمه  نیزار  قم-  محور  هفت  کیلومتر 
مسیر فاز دوم و سوم نیز به ترتیب در حدود ۴۵ و ۳۰ 

است. کیلومتر 
تخصیص  قم  به  که  اعتباراتی  کرد:  بیان  صادقی 
معمولی  استان  یک  اعتبارات  همانند  می شود  داده 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  را  قم  که  حالی  در  است، 
فرا  باید  استان   ۱۷ مواصالتی  محور  در  گرفتن  قرار 

گرفت. نظر  در  استانی 
ترددها  درصد   ۱۵ فقط  مثال  به عنوان  گفت:  وی 
درصد   ۸۵ و  هستند  قم  پالک  تهران،  قم-  اتوبان  در 
نیست، پالک غیربومی  ترانزیتی  که  تردد در محوری 

می باشد.
قم  برای  خوبی  اعتباراتی  این که  بیان  با  وی 
یکی  به  شود،  بهتر  می توانست  ولی  شد  پیش بینی 
دیگر از طرحهای راه سازی اشاره کرد و  ادامه داد: 
در  کهک  ورجان-  پردیسان-  محور  اجرایی  عملیات 
جاده  انتهای  در  که  شده  آغاز  سالجاری  خردادماه 

غیرهمسطح  تقاطع  نام  به  پلی  ورجان  پردیسان- 
آن  احداث  برای  و  دارد  قرار  مقاومت  جبهه  شهدای 
قراردادی به مبلغ ۴۷ میلیارد ریال منعقد شده است.

قم  شهرداری  هشتم  منطقه  در  پردیسان  شهرک 
است،  شده  واقع   قم  شهر  این  غربی  جنوب  در  و 
و  مسکن  وزارت  توسط   ۱۳۷۷ سال  در  منطقه  این 
از  یکی  به   ۱۳۹۰ و در سال  تاسیس  شهرسازی وقت 

شد. تبدیل  قم  شهرداری  مناطق 
شهر کهک در جنوب استان قم قرار دارد و فاصله 
شهرستان  است؛  کیلومتر   ۳۰ حدود  قم  شهر  تا  آن 
شده  است. تشکیل  فردو  و  مرکزی  بخش   ۲ از  کهک 
ورجان  پردیسان-  محور  اول  فاز  افزود:  صادقی 
شهدای  غیرهمسطح  تقاطع  تا  خاتم  بیمارستان  از 
میدان  تا  خاتم  بیمارستان  از  نیز  دوم  فاز  و  مقاومت 
مرحله  وارد  دیگر  روز  چند  تا  و  است  بهجت  آیت الله 

می شود. مناقصه 
راهی  دو  تا  ورجان  از  نیز  سه  فاز  داد:  ادامه  وی 
به عهده شوراهای  آزادسازی زمین ها  کهک است که 
نشود  انجام  آزادسازی  تا  و  می باشد  روستا  و  شهر 

شد. نخواهد  اجرایی  طرح 
وی با بیان این که قرارداد جاده پردیسان- ورجان 
منعقد  میلیارد   ۱۷۲ مبلغ  با  کیلومتر   ۱۳ طول  به 
هزار   ۳۵ این که حدود  به  توجه  با  است، گفت:  شده 

واحد باید در ابتدای محور پردیسان- ورجان احداث 
سمت  به  کیلومتر   ۴ تا  مرجعیت  میدان  مسیر  شود،  

شده است. طراحی  باند  چهار  ورجان 
در تالش هستیم جاده شهرک  بیان کرد:  صادقی 
تهران  به  قم  سمت  از   ۵۲ کیلومتر  در  که  سینمایی 

برسد. بهره برداری  به  سال  آخر  تا  نیز  دارد  قرار 
ریاست  دوم  دور  سفر  در  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
قدیم  باند کردن جاده  اعتبار چهار  بتوانیم  جمهوری 
طراحی  کنیم؛  جذب  را   ۴۰ کیلومتر  تا  تهران  قم- 

► است.    شده  انجام  محور  این 

◄    مدیرکل بازرسی قم با بیان این که در پی بازرسی ها 
مبالغ زیادی به بیت المال عودت داده می شود، گفت: 
در سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان به بیت المال و جیب 

مردم برگشته است.
به گزارش روابط عمومی حرم حضرت معصومه)س(، 
دیدار  در  طالبی  محمود  والمسلمین  حجت االسالم 
محمد  سید  آیت الله  با  قم  استان  قضایی  مسئوالن 
سعیدی تولیت حرم، افزود: کار سازمان بازرسی نظارت 
بر دستگاه های استان است از این رو بدنه این سازمان 
تشکیل  مختلف  رشته  های  در  متخصص  نیروهای  را 

داده اند.
با  و  دوره ای  صورت  به  بازرسی ها  اینکه  بیان  با  وی 
حضور در دستگاه های اداری صورت می گیرد، افزود: 
خروجی بازرسی ها به اصالح فرایندها و اثربخشی مالی 

برمی شود. بیت المال  تضییع  در 
زیادی  مبالغ  بازرسی ها  دنبال  به  این که  بیان  با  وی 
ادامه داد: در سال  به بیت المال عودت داده می شود، 

گذشته ما ۱۷۰ میلیارد تومان اثر بخشی مالی در استان 
بیت  به  آن  تومان  میلیارد   ۱۵۸ حدود  که  داشتیم  قم 
مردم  جیب  به  نیز  تومان  میلیارد   ۱۲ و  برگشته  المال 

است. بازگشته 
طالبی با بیان این که برخورد با افراد مجرم و متخلف 
تمامی  گفت:  است،  بازرسی  اقدامات  اولویت  در 
نیروهای ما از افراد مومن، متدین و مذهبی هستند و با 
هر عنوانی که در دستگاه های اداری ورود پیدا می کنند 
به بحث عفاف و حجاب هم توجه دارند و با برخوردهای 
به مدیر هر مجموعه سعی در اصالح موارد  نرم و تذکر 

دارند.
و  عفاف  نظر  از  بیشتر دستگاه ها  این که  بیان  با  وی 
حجاب وضعیت مطلوبی دارند، افزود: تعداد محدودی 
از مراکز مشکالت جدی در بحث عفاف و حجاب دارند 

که مشکل آن ها نیز درحال پیگیری است.
حمایت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  قم  دادستان 
مانند  اجتماعی  آسیب های  با  برخورد  از  قضاییه  قوه 
با  برخورد  در  گفت:  حجاب،  و  عفاف  حوزه  جرایم 
حمایت  معروف  به  آمر  از  اجتماعی  ناهنجاری های 
باشد. نکرده  تجاوز  قانون  از  که  شرطی  به  می کنیم 

افزود:  غریب  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
قاطع  خشن، سیاست  جرایم  با  برخورد  در  ما  سیاست 
و اجرای سریع احکام قضایی است که بازدارنده خواهد 

بود.
وی با بیان این که تخفیف در اجرای احکام در احکام 
در  تخفیف  از  سبک  جرایم  در  فقط  و  نداریم  سنگین 
اخیر  سال  چند  در  گفت:  می کنیم،  استفاده  مجازات 
خوبی  بازدارندگی  آثار  است  شده  اجرا  که  احکامی 
صادر  که  حکمی  که  می دانند  همه  زندان  در  و  داشته 

می شود. اجرایی  به سرعت  می شود 
وی گفت: در بحث صدور دستور قضایی برای اجرای 
دستور  و  شود  درخواست  که  نبوده  موردی  هیچ  قانون 

قضایی صادر نشود.
معروف  به  آمران  از  حمایت  ما  این که  بیان  با  غریب 
شرعی  وظیفه  را  اجتماعی  ناهنجاری های  با  مقابله  و 
قضایی  دستور  صدور  زمینه  در  گفت:  می دانیم،  خود 

► هستیم.    پاسخگو  شبانه روز 

استاندار قم: 

● اکتفا کردن مدیران به نامه نگاری پذیرفتنی نیست    ●

مدیرکل راه و شهرسازی قم:

● اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فاز اول کمربندی شهید سلیمانی قم تامین شد    ●

مدیرکل بازرسی قم:

● ۱7۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیت المال و مردم برگشته است    ●

وزیر صمت در دیدار مراجع تقلید در قم مدعی شد: 

● تمام مسائل اعالم شده در موضوع فوالد مبارکه تخلف نبوده است    ● اللی انتخابی یا موتیسم را 
جدی بگیریم              

امیری  اختصاصی گویه - دکتر فتانه 
برای  اختصاصی  داشتی  دریاد  امیری  فتانه  دکتر   
اللی  گرفتن  جدی  ضرورت  به  اشاره  با  گویه«  »روزنامه 
از   : نویسد  می  آن  پیدایش  های  راه  و  موتیسم  یا  انتخابی 
آن جایی که اختالل اللی انتخابی در کودکان رو به افزایش 
و  والدین  توسط  اختالل  این  به  بیشتری  توجه  باید   ، است 
اولیا مدرسه صورت بگیرد . باید بدانیم یک درصد کودکان 
دچار این اختالل شده و شیوع آن در بین دختران بیشتر 

زیراست: شرح  به  داشت  یاد  متن   . است  پسران  از 
های  ازموقعیت  رهایی  احساس   ، اضطراب  از  اجتناب 
می  ایجاد  سنی  هر  در  افراد  برای  آوررا   اضطراب  و  زا  استرس 
است  کودکان  برای  اضطراب  اختالل  یک  انتخابی  اللی   . کند 
اجتماعی  شرایط  بعضی  در  کودکان  بعضی  شود  می  دیده  که 
دیگر  های  موقعیت  در  که  حالی  در  کنند  می  پیشه  سکوت 
براحتی صحبت می کنند . معموال عواملی خاص این شرایط را 
کردن  اشاره   از  کردن  بجای صحبت  کودک  که  کند  می  ایجاد 
یا تکان دادن سر و یا حرکات خجالتی و خنده دار استفاده می 
کند . عواملی مثل تمایل به کناره گیری و یا عدم عالقه به قرار 
و  ناآشنا  افراد  با  یا مواجه شدن  گرفتن در موقعیت های جدید 
یا حتی مشکالت گفتار و زبان در ایجاد و نهادینه شدن سکوت 

. دارند  مهمی  نقش  انتخابی 
موتیسم  یا  و  پیشگی  سکوت  های  نام  به  که  انتخابی  اللی 
هم معروف است ، اختالل شدیدی در روابط و تعامالت کودک 
کیفیت  باعث کاهش  و  کند  ایجاد می  اجتماع  در  و  با دوستان 
عالیم  توانند  می  والدین   . شود  می  زندگی  در  کودک  عملکرد 
پنج سالگی در کودکان مبتال مشاهده  از  را قبل  انتخابی  اللی 
در  اختالل  این  درمان  و  تشخیص  ضرورت  و  اهمیت   . کنند 
نوجوانی  دوران  در  آن  درمان  که  است  این  دلیل  به  کودکی 
 ، کردن  صحبت  از  پرهیز  منفی  تاثیرات  و  بود  خواهد  دشوارتر 
مهمتر   . از کودک خواهد گرفت  را  یادگیری   مهم  فرصت های 
اینکه معموال این کودکان دچار اختالل اضطراب اجتماعی هم 

 . هستند 
فراهم کردن موقعیت های موفقیت زا در شرایطی که کودک 
کوچک  های  گام  در  و  سادگی  به  را  خود  گفتاری  وظایف  باید 
انجام دهد ، کمک زیادی به کودک می کند که کم کم با گذشت 
می  اضطراب  دچار  را  او  که  هایی  موقعیت  شود  متوجه  زمان 
خود  های  توانمندی  تواند  می  که  است  هایی  موقعیت   ، کند 
هم  عواملی   . گیرد  قرار  تحسین  و  تشویق  مورد  و  دهد  بروز  را 
کردن  صحبت  عدم  و  انتخابی  اللی  تشدید  باعث  که  هستند 
از  پرهیز  همیشگی  بصورت  یا  و  طوالنی  مدت  برای  کودکان 
های  واکنش   . شود  می  اجتماع  در  کالمی  ارتباط  برقراری 
منفی دیگران ، تهدید و تنبیه ، جدایی از والدین ، مهاجرت به 
مکان های دور ونا آشنا و عدم درمان مشکالت گفتاری کودک 

کند. می  تشدید  کودکان  در  را  موتیسم  و  اضطراب  اختالل   ،
به  رو  کودکان  در  انتخابی  اللی  اختالل  که  جایی  آن  از 
افزایش است ، باید توجه بیشتری به این اختالل توسط والدین 
کودکان  درصد  یک  بدانیم  باید   . بگیرد  صورت  مدرسه  اولیا  و 
از  بیشتر  دختران  بین  در  آن  شیوع  و  شده  اختالل  این  دچار 
و  هستند  منزوی  که  هایی  خانواده  در  کودکان   . است  پسران 
یا  و  کنند  می  برقرار  دبگران  با  اجتماع  در  کمتری  ارتباطات 
دچار  بیشتر   ، دارند  خانواده  در  مضطرب  و  خجالتی  فردی 
هایی  گام  در   ، ساده  راهکارهایی  با   . شوند  می  اختالل  این 
کوچک ، تشویق و ترغیب کودک پس از انجام گفتگویی موفق , 
پرهیز از فشار و اجبار و تهدید و تنبیه ، تمسخر و رفع مشکالت 
گفتاری می توان به این کودکان کمک کرد تا با برقراری ارتباط 
. کنند  ایجاد  دراجتماع  دلپذیری  های  موقعیت  موفق  کالمی 

امیری  فتانه  دکتر 
خالقیت  مهندسی  دکترای 

یادداشت

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵987   

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل     ◄
۸۰۰ واحد صنعتی در شهرک ها  قم گفت: دو هزار و 
 ۳۰۰ و  هزار  دو  که  هستند  مستقر  صنعتی  نواحی  و 
غیر  مورد   170 و  بهره برداری  پروانه  دارای  واحد 
هدف  سازی  فعال  برای  و  شده  شناسایی  فعال 

شده اند. گذاری 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، روح الله 
دولت  هفته  گرامیداشت  با  گفت وگویی  در  ابراهیمی 
صنعتی  شهرک های  شرکت  رسالت  خصوص  در  ابتدا 
سال  در  صنعتی  های  شهرک  کرد:  اظهار  قم  استان 
راه  صمت  وزارت  زیرمجموعه  قم  استان  در   1376
آماده  عمدتا  آن  فعالیت   83 سال  تا  و  شد  اندازی 
انجام  قالب  در  صنعتی  واحد  استقرار  برای  سازی 

بود. عمرانی  های  پروژه 
قم  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
در  مجموعه  به  جدیدی  ماموریت   83 سال  افزود:از 
و سازمان  واگذار شد  متوسط  و  بحث صنایع کوچک 
در  بود  شده  تاسیس   42 سال  در  که  کوچک  صنایع 
سال 83 با شهرک صنعتی ایران ادغام شد و سازمان 
تبع  به  و  ایران  و شهرک های صنعتی  صنایع کوچک 

شد. واگذار  ها  استان  به  سازمان  مسئولیت  آن 
بحث  افزاری  نرم  خدمات  در  کرد:  تصریح  وی 
تورهای  برگزاری  و  یابی  عارضه  و  آموزش  ههای 
بین  و  داخلی  نمایشگاههای  در  حضور  و  صنعتی 
افزایش  به  منجر  که  خدماتی  گونه  هر  و  المللی 
کنیم. می  دنبال  را  شود  بازرایابی  صادرات  و  فروش 
متوسط  و  کوچک  واحدهای  کرد:  بیان  ابراهیمی 
و  اشتغال  نیروی  براساس  مختلفی  تعاریف  دنیا  در 
اشتغال  براساس  ما  کشور  در  و  دارد  گذاری  سرمایه 
صنعتی  شهرک های  در  عمدتا  که  شود  می  تعریف 

هستند. مستقر 
هفته  در  صنعتی  واحد  افتتاح  به  اشاره  با  وی 

در  صنعتی  شرکتهای  فعالیت  کرد:  عنوان  دولت 
تولید  ما  اصلی  محصول  و  مستمر  عمرانی  حوزه 
صنعتی  واحدهای  استقرار  برای  صنعتی  زمین 
است، در حوزه زیرساخت 200 هکتار زمین صنعتی 

است. شده  سازی  آماده 
قم  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
استان که در سال  پروژه  ترین  خاطرنشان کرد: مهم 
آینده به بهره  گذشته کلید خورد و کمتر از یک سال 
خانه  تصفیه  از  پساب  خط  انتقال  رسد  می  برداری 
تهران  قم  حاشیه  صنعتی  های  شهرک  به  شهری 
آبی  نیاز  پایدار  منابع  از  یکی  عنوان  به  که  است 
ها  شهرک  سبز  فضای  و  صنعتی  واحدهای  از  برخی 

کند. می  تامین  را 
اقلیم  بحث  ما  کشور  مشکالت  از  یکی  گفت:  وی 
محودیت  و  جوی  نزوالت  کاهش  و  بیایانی  و  خشک 
برای  پایدار  راهکارهای  از  یکی  و  است  آب  منابع 
و  پساب  از  استفاده  آب  تامین  صنعتی  واحدهای 
می  سرانجام  به  پروژه  این  با  که  است  مجدد  تصفیه 

رسد.
و  ایجاد  ما  رسالت  ترین  مهم  افزود:  ابراهیمی 
های  شهرک  ایجاد  فلسفه  و  صنعتی  زمین  تولید 
و  زیست  محیط  حفظ  و  صنایع  تجمیع  صنعتی 
های  شهرک  در  است،  تولید  های  هزینه  کاهش 
و  گاز  و  برق  و  آب  از  اعم  خدمات  این  همه  صنعتی 
صنعتی  واحد  درب  تا  را  معابر  شبکه  و  تلفن  شبکه 

شویم. می  متقبل 
در  دنیا  نوین  فناوری  از  استفاده  مورد  در  وی 
منظر  دو  خصوص  این  در  کرد:  بیان  نیز  صنایع 
از  استفاده  در  صنعتی  شهرک  یکی  دارد  وجود 
فناوری و دیگری واحدهای صنعتی در بحث آموزش 

است. یابی  عارضه  و 
قم  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 

از ابتدای امسال برای کاهش مراجعات  عنوان کرد: 
و تحقق درخواست ارباب رجوع در کمترین زمان به 
باره  این  در  ایم،  رفته  الکترونیکی  واگذاری  سمت 
خدمات  همه  دوم  فاز  در  و  شده  فراهم  زیرساختها 
شود  می  ارائه  وب  بستر  طریق  از  صنعتی  شهرک 
رجوع  ارباب  فیزیکی  مراجعه  و  حضور  به  نیازی  و 

. نیست
حضوری  خدمات  از  بخشی  کرد:  تصریح  وی 
و  زمین  واگذاری  زمینه  در  اما  است  ناپذیر  اجتناب 
نقل  و  کار  پایان  و  احداث  مجوز  و  انشعابات  دریافت 
الکترونیکی  خدمات  قالب  در  نام  تغییر  و  انتقال  و 

شود. می  انجام 
نیز  صنعتی  واحدهای  کرد:  اظهار  ابراهیمی 
در  اطالعات  فناوری  لحاظ  به  استان  در  ظرفیتی 
ایجاد  نام  این  به  شهرکی  که  دارند  تی  ی  آ  حوزه 
دانش  های  شرکت  اولویت  با  ها  واگذاری  و  شده 
بنیان در حوزه آی سی تی و فناوری اطالعات انجام 

شود. می 

استفاده  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
رسالت  از  یکی  ظرفیت  این  از  صنعتی  واحدهای 
نیاز  و  یابی  عارضه  کوچک  صنایع  معاونت  های 
واحدهای  برای  نوین  ابزارهای  از  استفاده  و  فناورانه 
مدیریت  مختلف  های  حوزه  در  است،  صنعتی 
ارائه  به  مدیریتی  های  استقرارسیستم  و  مالی  و 

پردازیم. می  مشاوره 
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
از  یکی  راکد  واحدهای  احیای  گفت:  ادامه  در  قم 
دولت  استقرار  از  اما  است  شهرک  ثابت  های  برنامه 
ابتدای  از  است،  همراه  بیشتری  جدیت  با  سیزدهم 
قرار  کار  دستور  در  راکد  واحدهای  شناسایی  سال 
170 واحد صنعتی دارای پروانه بهره  گرفت و حدود 

شدند. شناسایی  فعال  غیر  برداری 
ها  شهرک  در  صنعتی  واحد   2800 افزود:  وی 
واحد   2300 که  هستند  مستقر  صنعتی  نواحی  و 
170 مورد غیر فعال  اند و  پروانه بهره برداری  دارای 
گذاری  هدف  سازی  فعال  برای  و  شده  شناسایی 

ند. شده ا
در  ای  مشاوره  های  تیم  کرد:  بیان  ابراهیمی 
مشاوره  جهت  در  و  شده  طراحی  تیم   14 قالب 
یابی  عارضه  برای  ها  تیم  بین  فعال  غیر  واحدهای 
عمده  است،  شده  تقسیم  مدیریتی  و  مالی  مسائل 
سرمایه  و  نقدینگی  تامین  واحدها  این  مشکل  ترین 

است. گردش  در 
نیزعنوان  ها  شهرک  ورودی  آسفالت  مورد  در  وی 
انجام شده  کرد: روکش ورودی شهرک های صنعتی 
انتخاب شده و در  و پیمانکار برای کوچه های فرعی 
شورای  در  اخیرا  شهرک  ورودی  است،  انجام  حال 
را  آسفالت  انجام  اجازه  و  شد  مصوب  استان  ترافیک 
تامین  آسفالت  و  بهسازی  آینده  ماه  تا دو  و  اند  داده 

► می شود.   

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:● فعال سازی ۱7۰ واحد در شهرک های صنعتی قم هدف گذاری شده است    ●
پرونده های باز برخی تعاونی ها 

بسته می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به فعالیت هزار و 
170 تعاونی در قم گفت: تعاونی های منفعل را شناسایی و و از چرخه 
باز  پرونده های  آینده  ماه  سه  تا  و  می کنیم  خارج  تسهیالت  دریافت 

می شود. بسته  تعاونی ها  برخی 
برگزاری مراسم  به  با اشاره  با فارس در قم،  وحید وزیری راد در گفتگو 
تجلیل از تعاون گران برتر استان قم به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون، 
غیرفعال  و  فعال  تعاونی های  میان  که  است  این  ما  تالش  کرد:  اظهار 

شویم. قائل  تفاوت 
که  داریم  قم  استان  در  تعاونی  هزار  دو  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
نفر  هزار   ۶۹۰ از  بیش  و  فعال هستند  مورد   ۱۷۰ و  هزار  تعداد  این  از 

دارند. عضو 
تعاونی هایی در  استان قم گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
قم وجود دارند که در گذشته از تسهیالت دولتی استفاده می کردند اما 
هیچ اقدام عملیاتی انجام نداده و منفعل بوده اند؛ ما نیز در نظر داریم 
تا  از گردونه دریافت تسهیالت دولتی حذف کنیم  را  تعاونی ها  این  که 

عدالت میان تعاونی های فعال برقرار شود.
از  برخی  و  هستند  مشکالتی  دچار  قم  در  تعاونی ها  کرد:  تصریح  وی 
که  مذاکراتی  و  با نشست ها  اما  است  مانده  باز  پرونده ها چندین سال 
قابل  بخش  مشکالت  دیگر  ماه   ۳ تا  که  می دهیم  را  امید  این  داشتیم 

شود. رفع  آن ها  از  توجهی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خاطرنشان کرد: در چند 
تعاونی های  توسط  که  واحد   ۶۰۰ و  هزار   ۲ شدیم  موفق  گذشته  ماه 

مردم دهیم. تحویل  را  مختلف ساخته شده اند 
وی در پایان گفت: خبر خوبی هم که می توانیم به جامعه کارگری قم 
دهیم این است که بر اساس توافقی که با مدیرکل بنیاد مسکن استان 
واحد  هزار  مجموع  در  که  واحدی   ۵۰۰ فاز  دو  شده  مقرر  داشته ایم، 

کارگران ساخته شود. برای  ملی مسکن  نهضت  در طرح  می شود 

معاون منابع طبیعی قم:
عملیات مقابله با بیابان زایی 

در۱۵ هزار هکتار از کانون های 
گرد و غبار قم اجرا شد

۱۵ هزار هکتار  تاکنون  منابع طبیعی قم گفت:  اداره کل  فنی  معاون 
بیابان زایی زیر  با  از کانون های گردوغبار این استان در راستای مقابله 
انجام  آن ها  از  نگهداری  و  مراقبت  و  رفته  بذرکاری  و  نهال کاری  کشت 

شده است.
این زمین ها عمدتا نهال کاری صورت گرفته  افزود: در  مرتضی داودی 
و  پل  آباد  حسین  مست،  میش  حسن آباد  مناطق  در  آن  بارز  نمونه  که 

مشاهده است. قابل  نمک  کوه 
وی بیان کرد: در استان قم از ۹۵۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی، 
۱۰۵ هزار هکتار  که حدود  است  بیابانی  ۲۰۰ هزار هکتار عرصه های 
حسین آباد  شامل  و  می شود  محسوب  گردوغبار  کانون های  جزو  آن  از 

اطراف شهر قم است. و  میش مست،  منطقه مسیله، کوه نمک 
منطقه مشک آباد در ۶۵ کیلومتری شمال استان قم قرار دارد. حسین 
 ۳۰ در  که  است  قم  مرکزی  روستاهای بخش  از  یکی  آباد میش مست 

کیلومتری این استان قرار دارد.
که  کانون های خارجی  بر  در سال های گذشته عالوه  کرد:  اضافه  وی 
منشا  هم  داخلی  کانون های  شود،  می  قم  شهر  در  گردوغبار  موجب 
نسبت  کل  اداره  راستا  همین  در  که  است  شهر  در  گردوغبار  وجود 
این  در  روان آب  مدیریت  و  نهال کاری  بذرکاری،  طرح های  اجرای  به 

است. کرده  اقدام  مناطق 
داودی گفت: اداره کل منابع طبیعی هر ساله اقدام به اجرای عملیات 
توسعه جنگل و پوشش گیاهی در مناطق مختلف می کند که این طرح 

در چند سال گذشته با مشارکت مردم انجام می شود.
و  بذرکاری  زمینه  در  همگانی  و  مردمی  پویش های  به  اشاره  با  وی 
از  هکتار   ۲۰۰ و  یک هزار  از  بیش  گذشته  سال  افزود:  نهال کاری، 
عرصه های منابع طبیعی قم از طریق مشارکت مرتعداران و عموم مردم 
از آن شامل عرصه های مرتعی بوده  زیر کشت رفت که یک هزار هکتار 
قرار  علوفه  و  باریجه  جمله  از  مرتعی  و  دارویی  گونه های  کشت  زیر  که 

است. گرفته 
نهادهای  و  مردم  عموم  از  داریم  نظر  در  نیز  امسال  کرد:  اضافه  وی 

کنیم. دعوت  طرح  این  در  مشارکت  برای  غیردولتی  و  دولتی 
معاون اداره کل منابع طبیعی قم ادامه داد: در همین راستا و با هدف 
منعقد  مختلف  بخش های  با  تفاهم نامه هایی  گیاهی،  پوشش  توسعه 
شده تا برای احیا و توسعه پوشش گیاهی عرصه هایی که مورد استفاده 

قرار می دهند، اقدام کنند.

خبـر

قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس      ◄
کار  به  آغاز  از  شده  سپری  سال  یک  طی  گفت:  
و  ایجادی  بهره برداری  پروانه   ۱۵۵ سیزدهم،  دولت 
و  سه هزار  برای  اشتغال  ایجاد  ظرفیت  با  توسعه ای 

گردید. صادر  قم  صنعت  بخش  در  نفر   ۴۰۳
این مدت،  بیان کرد: در  ابدالی در گفتگویی  اکبر 
هفت   با  ایجادی  بهره برداری  پروانه   فقره   ۹۱ تعداد 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد   ۴۷۸ و  هزار 
اشتغال برای ۲ هزار و ۲۶۹ نفر و تعداد ۶۴ فقره پروانه 
بهره برداری توسعه ای با پنج هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای یک هزار و ۱۳۴ نفر 
 ۲۳۰ و  هزار   ۲ تعداد  مجموع  در  و  شده است  صادر 
فقره پروانه بهره برداری با اشتغالزایی ۶۱ هزار و ۳۱۵ 
نفر و سرمایه گذاری ۸۹ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال در 

است. موجود  استان 
دولت  کار  به  آغاز  ابتدای  از  همچنین  افزود:  وی 
ایجادی  تاسیس  جواز  فقره   ۵۷۵ تعداد  سیزدهم 

سرمایه گذاری  ریال  میلیارد   ۲۸۶ و  هزار   ۱۲۱ با 
نفر   ۱۰ و  هزار   ۱۱ برای  اشتغالزایی  پیش بینی  و 
هزار    ۳۹ با  توسعه ای  تاسیس  جواز  فقره   ۳۹ نیز  و 
اشتغالزایی  و  گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد  چهار  و 
تعداد  مجموع  در  و  شده است  صادر  نفر   ۵۲۱ برای 
 ۸۲۲ و  یک هزار  استان  موجود  تاسیس  جواز  کل 

 ۷۶۷ و  هزار   ۴۳ برای  اشتغالزایی  پیش بینی  با  مجوز 
میلیارد   ۹۴۴ و  و  هزار   ۳۷۹ سرمایه گذاری  و  نفر 
به  رغبت  و  میل  بیانگر  این شاخص  که  ریال می باشد 

است. استان  در  جدید  سرمایه گذاری 
بخش  در  شده  انجام  اقدام های  به  اشاره  با  وی 
یاد  مدت  طی  گفت:   گذشته،  یک سال  در  قم  معادن 
ظرفیت  با  معدن  بخش  در  بهره بردای  پروانه   ۹ شده 
اشتغالزایی برای ۳۴ نفر با اعتباری بالغ بر ۱۳۹ هزار 
و ۳۱۹ میلیارد ریال و نیز ۶ پروانه اکتشاف و ۲ گواهی 

شده است. صادر  استان  معدن  بخش  در  کشف 
بخش های  عملکرد  آمار  که  این  بیان  با  ابدالی 
در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،   مختلف 
روند  قبل  به مدت مشابه سال  یک سال گذشته نسبت 
از زمان  رو به رشد قابل مالحظه ای دارد، ادامه داد: 
به  کاال  ُتن  هزار   ۲۸۲ سیزدهم،   دولت  کار  به  آغاز 
هزار   ۴۹ نیز  و  صادر  قم  از  دالر  میلیون   ۲۵۷ ارزش 
ُتن کاال به ارزش ۲۵۱ میلیون دالر به گمرکات استان 

شده است. وارد 
کل  که  این  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
هزار  چهار  حاضر  حال  در  استان  کسب  پروانه  تعداد 
و ۹۴۴ مورد است، بیان کرد: صدور سه هزار و ۲۰۰ 
اشتغال  ایجاد  با  قم  استان  در  صنفی  کسب  پروانه 
برای هشت هزار نفر از دیگر اقدام های صورت گرفته 

گذشته است. سال  یک  طی  در 
گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  رییس 
مورد   ۵۶۶ و  هزار   ۶۷ گذشته  سال  یک   طول  در 
 ۱۲ و  استان  در  فعال  صنفی  واحدهای  از  بازرسی 
 ۴۹۶ و  هزار  هشت   و  شناسایی  تخلف  مورد   ۶ و  هزار 
میلیارد   ۹۹۵ و  هزار   ۹ ارزش  به  تخلف  پرونده  فقره 

شد. تشکیل  ریال 
وی بیان داشت: همچنین در این مدت ۲۰ هزار و 
حمایت  برای  تولید  رونق  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۴۷
 ۲۰۴ به  اقتصادی  بنگاه های  و  تولیدی  واحدهای  از 

► تولیدی استان پرداخت شد.    واحد 

شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی      ◄
مونوریل  به  فقط  نباید  اینکه  بابیان  قم 
گفت:  باشیم،  داشته  ونقلی  حمل  نگاه 
مقصد  و  توریستی  نگاه  با  اگر  قم  مونوریل 
توجیه  برسد  برداری  بهره  به  گردشگری 

داشت. خواهد  اقتصادی 
با  گفتگو  در  امراللهی  الله  روح 
کالنشهرهای  از  برخی  افزود:  خبرنگاران 
مونوریل  از  تا  هستند  تالش  در  نیز  کشور 
بعنوان یکی از مقاصد گردشگری استفاده 

. کنند
اجرای طرح مونوریل قم از سال ۱۳۸۹ 
آغاز شد  قم  قمرود شهر  رودخانه  بستر  در 
سوار  پارک  از  طرح  این  نخست  مرحله  که 

تا مصالی قدس است. شمالی 
مرحله  کیلومتری   ۶.۸ مسیر  طول  در 
ایستگاه  نخست طرح مونوریل قم، هشت 

فرهنگیان،  پایانه،  ایستگاه  جمله  از 
شهید  پل  رضوی،  پل  صدر،  موسی  امام 
و  مطهر  حرم  مطهری،  شهید  رجایی، 

شده است. گرفته  نظر  در  مصال 

وی بیان کرد: باوجوداینکه قم و اردبیل 
تقریبًا در یک دوره تاریخی به استان ارتقاء 
شهر  چهارمین  اردبیل  امروز  اما  یافتند 
کشور ازنظر تعداد واحدهای اقامتی است 

اصاًل  زائر  میلیونی  حضور  رغم  به   قم  اما 
زیرساخت های  نظر  از  مناسبی  وضعیت 

ندارد. مسافر  ماندگار  و  جذب 
اهمیت  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
حمایت از سرمایه گذاری را مورداشاره قرار 
داد و تصریح کرد: یکی از مؤلفه های مهم 
جاذبه های  به  توجه  سرمایه گذاری  امر  در 
قم  در  که  است  آن  توریستی  و  مردمی 

بوده است. موردتوجه  کمتر 
بسیاری  اینکه قم خاستگاه  بیان  با  وی 
جهان  معنوی  و  فکری  حرکت های  از 
داد:  ادامه  است،  بین الملل  و  اسالم 
مسافران  و  گردشگران  زیاد  اقبال  باوجود 
اقامتی  اما وضعیت واحدهای  ایرانی،  غیر 
شهر  این  با  تناسبی  قم  گردشگری  و 

ندارد. تاثیرگذار 
اجرایی  بدنه  نگرش  شد:  یادآور  وی 

قبلی  وضعیت  از  باید  شهر  اداری  و 
طراحی  مساله  در  و  شود  خارج  خود 
جاذبه های  سمت  به  سرمایه گذاری  و 
به  اقامتی سوق داده شود و نگاه  تفریحی 

گردد. صمیمانه تر  نیز  سرمایه گذار 
قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
تکمیل  و  توسعه  کنار  در  کرد:  اضافه 
الزم  توریست  جذب  زیرساخت های 
بین  در  پذیری  توریست  فرهنگ  تا  است 
سایر  تا  گرفته  تاکسیرانان  از  مردم  عموم 

یابد. ارتقاء  شهروندان 
اعظم  پیامبر  بلوار  ادامه  در  امراللهی 
دانست  قم  سرمایه گذاری  محورهای  از  را 
رسیدن  نتیجه  به  برای  کرد:  تصریح  و 
زمینه های  باید  مشارکتی  سرمایه های 
پروژه ها  این  تا  دیده شود  نیز  آن  اقتصادی 
به خاطر مشکالت مالی شکست نخورد.   ►

رییس سازمان صنعت و تجارت:

● ۱۵۵ پروانه بهره برداری با ظرفیت اشتغال سه هزار نفر در قم صادر شد    ●

سخنگوی شورای شهر مدعی شد:

● راه اندازی مونوریل در قم توجیه اقتصادی دارد    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت گردیده  ۱۲/۱۴۰۰ج/۳۲۴  به شماره  قم  احکام مدنی  اجرای   ۱۲ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  بختیاری  اعظم  علیه  کریمی  سعید  له 
۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۴/۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰ریال 
در  بختیاری(  العابدین  )زین  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
 ۲۳۳۹ از  ۳۲۰ فرعی  ثبتی  از پالک  را  قبال بدهی محکوم علیه مالکیت خود 
به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  مال  عنوان  به  قم   ۲ بخش  اصلی 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مقدار  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 
مالکین  درخواست  به  عطف   ، احترام  با  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک 
ثبتی  پالک  شده  معرفی  ملک  از  )ارزیابی(  کارشناسی  خصوص  در   ، محترم 
به  نظر  مورد  ملک  از  رساند  می  عرض  به   ، قم  ثبت   ۲ بخش   ۲۳۳۹/۷/۳۲۰
بین  خرداد(  سوم  از  )قبل  ولیعصر  خیابان   ، ابراهیم  زاده  امام  خیابان  ادرس 
۵۳ بازدید به عمل امد و پس از انجام بررسی  ۹ پالک  ۷ و  کوچه های شماره 
مشخصات   – الف  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش  الزم  های 
 ۲۳۳۹/۳۲۰ ثبتی  پالک  فوق  ادرس  به  شده  معرفی  ملک   : اعیانی  و  ثبتی 
سند  جلد   ۲ دارای  مذکور  اصلی  از  فرعی   ۷ از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
از  دانگ   ۳ کدام  هر  ب/۹۷   ۱۲۳۶۶۰ و   ۱۲۳۶۵۹ های  شماره  به  برگ  تک 
صادر  بختیاری  مریم  خانم  و  بختیاری  العابدین  زین  اقای  نام  به  دانگ   ۶
می  مترمربع   ۱۰۹/۴۴ مساحت  به  عرصه  دارای  سند  مطابق  و  است  شده 
باربر  دیوار  سازه  با  فوقانی(  و  )همکف  طبقه   ۲/۵ در  ملک  اعیانی  باشد. 

شامل  همفک  طبقه  که  ضربی(  )طاق  اهن  تیر  سقف  و  فلزی  های  ستون  و 
پله  سرویس  و  ورودی  قسمت  و  مترمربع   ۹۰ مساحت  به  تجاری  واحد  یک 
)طبقه فوقانی( است و در طبقه اول یک واحد مسکونی دارای سالن پذیرایی 
و  خواب  اتاق  و  پاگرد  قسمت  در  بهداشتی  سرویس  و  حمام   ، اشپزخانه   ،
پنجره  و  فرش  موزاییک  کف  با  مترمربع   ۲۰ حدود  مساحت  به  بهارخواب 
 ۶/۱۰/۹۱۲۳ شماره  به  خالف  عدم  گواهی  مطابق  جمعا  و  الومینیوم  های 
هر  حاضر  حال  در  و  اعیانی  مترمربع   ۲۰۷/۴۴ دارای   ۹۶/۱۱/۱۲ مورخ 
ارتفاع  و  فرش  سرامیک  تجاری  واحد  کف  است.  مالک  اختیار  در  طبقه  دو 
سکوریت  ای  شیشه  درب  و   PVC تایل  کاذب  سقف  دارای  متر   ۴ حدود  ان 
و  سنگ  ها  پله  جنس  و  شده  پتینه  ها  دیوار  داخل  نمای  و  جدید  کرکره  و 
مشترک  گاز  و  اب  انشعابات  و  فاز  تک  برق  رشته   ۲ دارای  و  دارد  چوبی  نرده 
به  عنایت  با   : ارزیابی   – ب  است.  فشاری  اجر  ساختمان  خارجی  نمای  و 
با  ملک  عرصه   ، مساحت  و  ابعاد   ، محلی  موقعیت  مالحظه  و  فوق  موارد 
اعیانی  و  ۲۳/۱۰۴/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  تجاری  ارزش  نمودن  لحاظ 
۴/۹۵۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  انشعابات  و  سال   ۲۵ حدود  قدمت  با  ملک 
مطابق  صالح  ذی  مراجع  به  بدهی  عدم  فرض  با  موصوف  ملک  مجموعا  و 
ریال  میلیون  شش  و  پنجاه  و  میلیارد  هشت  و  بیست  مبلغ  به  زیر  جدول 
۱۰۹/۴۴ مترمربع قیمت  ۱- عرصه )مطابق سند(  ارزیابی و اعالم می گردد. 
 -۲ ۱۸/۶۰۴/۸۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت   ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع  هر 
مترمربع  هر  قیمت  مترمربع   ۹۰ خالف(  عدم  گواهی  )مطابق  تجاری  ارزش 

و  اعیانی  ارزش   -۳ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت   ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
و گاز(  برق  و  )اب  انشعابات   -۴ ۴/۸۷۶/۲۰۰/۰۰۰ریال  نصبیات قیمت کل 
مقرر  ۲۸/۰۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع   -۵ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  با هماهنگی  به مزایده  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا 
سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس 
بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد   به 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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با  قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل     ◄
بیان این که مطالبات کشاورزان قم در خرید تضمینی 
پرداخت شده است، گفت:  به طور کامل  و کلزا  گندم 
هم اکنون به اندازه استفاده ۵ ماه گندم در سیلوهای 
استان ذخیره شده و در تامین کاالهای اساسی هیچ 

ندارد. وجود  مشکلی 
و  غله  مدیرکل  محمدی  سعید  فارس،  گزارش  به 
و  ماموریت ها  تشریح  به  قم  استان  بازرگانی  خدمات 

پرداخت. اداره  کل  این  یک ساله  عملکرد 
خدمات  و  غله  کل  اداره  این که  به  اشاره  با  وی 
جمله  از  اساسی  کاالهای  توزیع  و  تامین  در  بازرگانی 
خدمت  مردم  به  شکر  و  وارداتی  برنج  آرد،  گندم، 
می کند، گفت: هدف ما برنامه ریزی صحیح به منظور 
گندم  درمورد  خصوص  به  است.  مذکور  موارد  تامین 
وارد  استان  به  باکیفیت  گندم  تا  می کنیم  تالش  که 

شود.
اندازه  به  اکنون  هم  این که  بیان  با  محمدی 
استفاده ۵ ماه گندم در سیلوهای استان ذخیره شده 
است، اظهار کرد: سال گذشته انبار کاالهای اساسی 
بهره برداری  به  را  داشت  بازسازی  و  تعمیر  به  نیاز  که 
این  در  کافی  میزان  به  نیز  شکر  و  برنج  و  رساندیم 
آن ها  تامین  در  که  طوری  است،  شده  ذخیره  انبارها 

ندارد. وجود  مشکلی  هیچ 
ادامه  قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
داد: درصد توزیع و واردات کاالهای ضروری به نسبت 
توزیع  در  که  بوده است طوری  افزایشی  سال گذشته 
برنج ۷۱ درصد، در توزیع شکر ۳۷ درصد و در واردات 
 ۷۰ مطلوب  ذخایر  داشتن  منظور  به  استان  به  گندم 

داشته ایم. افزایش  درصد 
وی گفت: خرید تضمینی گندم و کلزا از کشاورزان 
حدود  در  و  شده  شروع  امسال  اردیبهشت  از  استان، 
شده  تضمینی  خرید  کشاوزان  از  گندم  تن  ۱۳هزار 
این  در  کشاورزن  مطالبات  کل  اکنون  هم  است. 
گندم  کیلو  هر  تضمینی  قیمت  و  شده  پرداخت  موارد 
۱۱هزار و پانصدتومان و قیمت تضمینی هر کیلو کلزا 
هزار   ۲۳ به  مجدد  مابه التفاوت  پرداخت  احتساب  با 

است. رسیده  تومان 
قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  اداره  مدیرکل 
یارانه  هدفمندی  طرح  اجرای  از  پس  کرد:  عنوان 
در  که  تقاضایی  افزایش  به  توجه  با  کشور  در  گندم 
در  را  نانوایی ها  کیل گیری  کارگروه  آمد،  بوجود  بازار 
استان تشکیل دادیم و با رصدی که انجام شد ظرفیت 
منطقه  در  نانوایی   ۴۴ تعداد  برای  دولتی  آرد  تامین 
با  ایام  این  در  همچنین  یافت.  افزایش  پردیسان 

پاسخگوی  توانستیم  نانوایی ها  کاری  ساعات  افزایش 
باشیم. مردم  نیاز 

واحد   ۳۰ مذکور  طرح  اجرای  از  بعد  افزود:  وی 
دولتی  نان  تامین  شبکه  به  هم  آزادپز  نانوایی های  از 
در  توانستیم  واحدها  این  تشویق  با  و  شدند  اضافه 

کنیم. تامین  را  مردم  نیاز  پرتقاضا  مناطق 
دستگاه  دو  به  نانوایی ها  تمام  کرد:  بیان  محمدی 
تا  هستند  مجهز  نان  خرید  هوشمند  سیار  و  ثابت 
اجازه  نانوایی ها  و  نیاید  پیش  نان  عرضه  در  مشکلی 
فروش  ندارند،  را  هوشمند  شبکه  از  خارج  نان  عرضه 
محسوب  تخلف  نیز  نانوایی ها  در  آزاد  قیمت  با  آرد 

می شود.
برنج  تن   ۴۸۷ اربعین  ایام  در  گفت:  محمدی 
درحال  موکب ها  برای  دولتی  آرد  تن   ۳۳۷ و  شکر  و 
ستاد  به  مراجعه  با  توانند  می  موکب ها  و  است  توزیع 

شوند. بهره مند  دولتی  آرد  از  عتبات  بازسازی 
با  سال  ابتدای  از  کامل  نان  قرارگاه  گفت:  وی 
ریاست فرماندار قم تشکیل شده و در ابتدای کار یک 
کارخانه مسئول تولید آرد ۷ درصد شد. ۵ نانوایی هم 
غذایی  ارزش  از  که  سبوس دار  نان  پخت  به  مشغول 
نانوایی   ۲۰ ادامه  در  و  است شدند  برخوردار  باالتری 

شدند. امر  این  متقاضی  هم  دیگر 

از  قم  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
درصد   ۱۰۰ آرد  تولید  تولید  خط  اولین  راه اندازی 
نان  بودن  تیره  افزود:  و  داد  خبر  قم  در  سبوس دار 

حاوی  چون  بلکه  نیست  نان  کم  کیفیت  از  نشان 
سبوس است از ارزش غذایی باالتری برخوردار است.
عملکرد  برای  ناظر  بهترین  را  مردم  پایان  در  وی 
گزارش  با  تا  خواست  مردم  از  و  دانست  نانوایی ها 
را  مسئول  نهادهای  مربوطه،  سامانه های  به  تخلفات 

► کنند.   کمک  خدمات  بهبود  در 

مدیرکل غله:

● مطالبات کشاورزان قم در خرید تضمینی گندم و کلزا به طور کامل پرداخت شده است  ●
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم:

امسال هفت هزار و 76۱ 
پرونده تخلف واحدهای صنفی 

در قم رسیدگی شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ، 
هفت هزار و ۷۶۱ پرونده تخلف واحدهای صنفی به ارزش ۲۰۴ میلیارد 

و ۲۶۹ میلیون تومان در این استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
مهدی ریاضی افزود: این پرونده ها شامل ۶ هزار و ۳۹ پرونده در بخش 
کاال و خدمات، یک هزار و ۵۴۴ پرونده در بخش قاچاق کاال و ارز و ۱۷۸ 

پرونده در بخش بهداشت و دارو بود.
وی اضافه کرد: مبلغ ریالی محکومیت در رای در بخش کاال و خدمات 
۳۶ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان، در بخش قاچاق کاال و ارز ۱۶۷ میلیارد 
تومان  میلیون   ۴۷۳ دارو  و  بهداشت  بخش  در  و  تومان  میلیون   ۳۸۱ و 

است.
قم  تعزیرات  در  پرونده  و ۹۱۵  این مدت  هفت هزار  در  داد:  ادامه  وی 
تشکیل شد که از این تعداد، هفت هزار و ۷۶۱ پرونده معادل ۹۸ درصد 

مختومه شده و ۱۵۴ پرونده نیز در مرحله رسیدگی است.
ریاضی بیان کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد، 
به  شدن  قطعی  از  پس  احکام  این  و  می کند  صادر  حکم  قانون  مطابق 

می رسد. اجرا  مرحله 
وی افزود:  این سازمان با برگزاری گشت های مشترک با سازمان صنعت 
بر  نظارت  به منظور  اصناف  اتاق  کشاورزی،  جهاد   ، تجارت  و  ، معدن 

دارد. نظارت  غیرصنفی  و  صنفی  واحدهای 
وی ادامه داد:  تعزیرات صدور حکم در زمینه گران فروشی، کم فروشی، 
تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری، 
احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کاال، عدم ایفای تعهدات ارزی،  تعطیلی 
خودسرانه و قاچاق کاال و ارز، عدم حضور مسوول فنی در داروخانه، و 

اخذ وجوه مازاد بر تعرفه را بر عهده دارد.
واحدهای  از  بازرسی  و  نظارت  کرد:  خاطرنشان  قم  تعزیرات  مدیرکل 
گران فروشی،  تخلفات  با  برخورد  راستای  در  شهر  سطح  نانوایی 

است. پخت  زمان  کاهش  و  خودسرانه  تعطیلی  کم فروشی، 

بهسازی آزادراه قم-تهران 
به زودی آغاز می شود

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم گفت: در سال جاری 
برای بهسازی آسفالت آزادراه قم-تهران ۸۰ میلیارد تومان درنظر گرفته 
برای حدود ۵۰  و مناقصه در هفته جاری  از مطالبه  بعد  شده است که 

میلیارد تومان آن عملیات اجرایی آغاز می شود.
در  فراهانی  زنجیرانی  حسین  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در محورهای شریانی استان قم ۹۰ 
کیلومتر در طول یک سال گذشته بهسازی انجام شده که ۴۰ کیلومتر آن 

راه روستایی بوده است.
هفته  در  قم،  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  گفته  به 
دولت چند پروژه برای راه های شریانی مورد بهره برداری قرار گرفت که 
است. قم  استان  بین المللی  نمایشگاه  دسترسی  راه  آن،  شاخص ترین 
و  انجام شده  آن  عمده  بخش  نیز  پروژه ها  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
برای  جاری  سال  در  کرد:  تصریح  می رسد،  بهره برداری  به  به زودی 
بهسازی آسفالت آزادراه قم-تهران ۸۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده 
است که بعد از مطالبه و مناقصه در هفته جاری برای حدود ۵۰ میلیارد 

می شود. آغاز  اجرایی  عملیات  آن  تومان 
زنجیرانی فراهانی عنوان کرد: در آزادراه قم- تهران پروژه نصب حفاظ 
بتنی در دست اقدام است، در این خصوص در سه ماه اخیر ۲۵ کیلومتر 

گارد وسط جمع آوری شده است.
طرفی  از  و  می شود  تعریف  ترافیک  به  توجه  با  هم  روشنایی  افزود:  وی 
به واسطه محدودیت های صنعت برق آزادراه قم- تهران یک درمیان روشن 

است و شبرنگ و نقوش افقی راه را روشن می کند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بیان کرد: برای شبکه 
و  است  گرفته  صورت  بهسازی  کیلومتر   ۴۰ حدود  در  نیز  روستایی  راه 
در  و کهک  فردو  قاهان،  کهندان،  ازجمله محور چاهک،  روستا  در ۲۵ 
تومانی  میلیارد   ۸۰ قرارداد  و  انجام شده  آسفالت  روکش  چندماهه  این 
در  و  منعقدشده  روستایی  راه  شبکه  در  آینده  سال  تا  نیز  جداگانه ای 

است. بهتر  شهری  از  روستایی  راه  وضعیت  مجموع 
قم  راه های  در  اخیرًا  سرعت  کنترل  دوربین  دو  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اضافه شده است، گفت: اکثر تصادفات متناسب با تردد است و به دلیل 
اینکه محدودیت های کرونایی در تردد کاهش یافته، میزان تصادفات در 

نشان می دهد. افزایش  قم ۲۰ درصد  راه های 
زنجیرانی فراهانی افزود: بسیاری از طرح ها در کاهش تصادفات زمان بر 
به  درصد   ۹۰ و  است  تصادف  عامل  پنجمین  جاده  به طورکلی  است؛ 
عامل انسانی و خودرو بستگی دارد، بااین حال بهسازی راه ها و رفع نقاط 

حادثه خیز را در دستور کار قرار می دهیم.
رفع ۲۰ نقطه حادثه خیز استان قم در دستور کار است

خطه   ۴ مسیر  خاک ریزی  کرد:  بیان  نیز  طرح ها  دیگر  مورد  در  وی 
آینده بهسازی عملیاتی  تا دو سال  و  اتمام رسیده  به  پردیسان -ورجان 
دستور  در  استان  در  حادثه خیز  نقاط  مورد   ۲۰ رفع  طرفی  از  می شود، 

است. کار 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد: راهبردهای 
کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت در رفع نقاط حادثه خیز ارائه داده ایم، 
برای نمونه در محور قم -اراک قبل و بعد از قوس های محور واژگونی زیاد 
گزارش می شد زیرا محوری یکنواخت و خسته کننده است و دراین باره 
خط کشی  و  عالئم  و  زده  طولی  لرزانده  شیار  قوس ها  بعدازاین  و  قبل 

تقویت شد.
محور  پرتگاهی  نقاط  و  سرپل ها  ایمنی  خاک ریزهای  کرد:  تصریح  وی 
قم -اراک در ۵ ماه گذشته تکمیل شده و روشنایی محور به بهره برداری 

رسید.
زنجیرانی فراهانی اظهار داشت: جاده قم -گرمسار جاده چند خطه است 
هرچند فاقد مجتمع های رفاهی است و قول مساعد در رفع مشکالت و 
ایجاد روشنایی وجود دارد، همچنین تا پایان سال سرمایه گذار قرار است 

پمپ بنزین را به بهره برداری برساند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم گفت: در مجموع یک 
و نیم میلیون تن انواع کاالهای مختلف در راه های مواصالتی قم جابه جا 
در  شهرک  پایانه  پروژه  مسافر،  یا  کاال  حمل ونقل  در  اینکه  ضمن  شد، 

محور قم-تهران موانعی داشت که در دست اقدام است.

خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۱ج/۱۱ ثبت گردیده 
مهدی   ، فاطمه   ، قمی  مهرابی  بتول  خواندگان  بخش  حیات  محمد  خواهان 
پالک  برفروش  مبنی  بخش  حیات  همگی  جواد  و  نفیسه   ، محمدرضا   ، زهرا   ،
ارزیابی  ۱ قم کارشناس به شرح ذیل  ۱۱۳۰۷ اصلی بخش  ۹۲ فرعی از  ثبتی 
فارس  خلیج  بزرگراه   ، )عج(  ولیعصر  میدان   ، قم  ملک:  ادرس  است.  کرده 
به  عرصه  ملک:  مشخصات  پیوست  کروکی  طبق   ، انتظار  بلوار  روبروی   ،
طول  به  اول  قسمت  دو  در  شماال  زیر:  اربعه  حدود  با  مترمربع   ۱۸۳ مساحت 
متر   ۵/۵۶ به طول  دوم  و  اصلی   ۱۱۳۰۷ از  فرعی   ۱۴۰۹۳ به شماره  متر   ۱۷
به شماره ۱۴۰۹۳ فرعی از ۱۱۳۰۷ اصلی شرقا به طول ۱۷ متر به شماره ۹۱ 
۵ متر به شارع ۴۵ متری  فرعی از ۱۱۳۰۷ اصلی جنوبا درب و دیوار به طول 
فوق  زمین  در  متر   ۴۵ عرض  به  شارع  به  متر   ۱۱ طول  به  دیوار  و  درب  غربا 
عدم  گزارش  طبق  که  اول  و  همکف  و  زیرزمین  شامل  طبقه  سه  در  ساختمان 
 ۶۰۰ مساحت  به  مجموعا   ۱۳۹۵/۲/۲۶ مورخ   ۵/۱۰/۶۷ شماره  به  خالف 
فلزی  ستون  با  باربر  دیوار  با  بنایی  سازه  صورت  به  تجاری  کاربری  با  مترمربع 
 ۱۸۳ مساحت  به  زیرزمین  است.  شده  بنا  اهنی  ضربی  طاق  سقف  و  مبانی 
مترمربع که کف سنگ و دیوار ان سرامیک و سقف گچ شده بود. طبقه همکف 
دهانه   ۳ پارای  در  که  بوده  بالکن  مترمربع   ۴۰ و  مترمربع   ۱۸۳ مساحت  به 
مشاهده  بیرون  از  اما  نگردید  میسر  بازدید  امکان  داخل  از  ولیکن  بوده  مغازه 
ان  دیوار  و  سنگ  کف  که  مترمربع   ۱۸۳ مساحت  به  اول  طبقه  شد.  انجام 
سرامیک و سقف گچ کاری شده و دارای سرویس بهداشتی می باشد که هنوز 
تمکیل نشده است. سرویس پله ها از سنگ گرانیت و بدنه ان تا ارتفاع ۱/۲۰ 

حدود  ارتفاع  تا  ساختمان  نمای  باشد.  می  نرده  فاقد  و  شده  سرامیک  متری 
الومینیوم  درب های  دارای  تجاری همکف  باشد.  می  نما  اجر  الباقی  و  متر   ۲
تک  شیشه  با  اهنی  طبقات  های  پنجره  و  بازشو  اتوماتیک  سکوریت  شیشه  با 
برق  و  گاز  انشعاب  یک  و  اب  انشعاب  یک  دارای  ساختمان  باشد.  می  جداره 
 ۳ ساختمان  خالف  عدم  گزارش  طبق  همچنین  باشد.  می  فاز  سه  و  فاز  تک 
از  فقط  است.  شده  خریداری  شهرداری  از  که  باشد  می  نیاز  مورد  پارکینگ 
طبقه همکف  استفاده میشده است طبقه زیرزمین و اول به صورت نیمه کاره 
درزمان  بود  نشده  نصب  االت  شیر  و  ها  درب  فقط  البته  است  بوده  شده  رها 
کارشناسی  نظریه  بود.  فعالیت  فاقد  و  متروکه  صورت  به  ساختمان  بازدید 
امر  در  موثر  عوامل  گرفتن  نظر  در  و  کاربری  و  ملک  موقعیت  به  توجه  با   :
گردد:  می  اعالم  و  براورد  زیر  شرح  به  موصوف  ملک  ارزش   ، کارشناسی 
و  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۸۲ مساحت  به  عرصه 
با  مترمربع   ۶۰۰ مساحت  به  اعیانی  ۱۴/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا 
هر  قرار  از  ابنیه  به  مربوط  موارد  سایر  و  پارکینگ  خرید  و  انشعابات  احتساب 
ارزش  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع 
مساحت  به  زیرزمین  تجاری  ارزش   : شامل  مترمربع   ۶۰۰ مساحت  به  تجاری 
مبلغ  جمعا  و  ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۸۳
از  ۱۸۳ مترمربع  ۲۳/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش تجاری همکف به مساحت 
 ۷۳/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  جمعا  و  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار 
هر  قرار  از  مترمربع   ۴۰ مساحت  به  همکف  طبقه  نیم  تجاری  ارزش  ریال 
۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع 
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۸۳ مساحت  به  اول  طبقه  تجاری  ارزش 

 : کل  جمع  ۳۲/۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
هفتاد  و  پانصد  و  میلیارد  شش  و  شصت  و  یکصد  ۱۶۶/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
نام  و  نام   -۱  : مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  شرایط  ریال  میلیون 
اکبر  فرزند  بخش  حیات  محمد  اقای  بنام  مالکیت  سند  طبق  مالک  خانوادگی 
ساختمان   ، بازدید  زمان  در   -۳ باشد.  می  تجاری  ملک  محل   -۲ باشد.  می 
مذکور خالی از سکنه بود. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ 
ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
از  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  مزایده 
پیشنهاد دهند واگذار  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  مبلغ کارشناسی شروع 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می 
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 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

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

◄    مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری قم 
گفت: افت فشار آب و نیز افت ولتاژ برق مشکل برخی 
روستاهای قم است اما روستایی نداریم که آب نداشته 

باشد.
مهر  با   گفتگو  در  آبادی  رشت  رحیمی  غالمرضا 
اقدامات خوبی در حوزه  این سال ها  اظهار داشت: در 
کافی  البته  که  است  شده  انجام  قم  استان  روستایی 
نیست و باید اقدامات گسترده تری برای رفاه روستاییان 

گیرد. صورت  استان 
قم  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 
بیان داشت: برنامه ریزی کردیم هفته ای یک بار به یکی 
از بخش های استان و روستاهای آن بخش سفر داشته 
از نزدیک با مشکالت اهالی این مناطق آشنا  تا  باشیم 
مؤثر  تصمیمات  چگونگی  در  قطعًا  امر  این  که  شویم 

است.
خوبی  نسبتًا  ساخت های  زیر  اینکه  بیان  با  رحیمی 
امروز در روستاهای استان قم وجود دارد افزود: گاهی 
اولین دغدغه ای که روستاییان  از روستاها  بازدیدها  در 
افزایش  و  موبایل  دهی  آنتن  تقویت  می کنند؛  مطرح 

است. اینترنت  سرعت 
استان  روستاهای  مسائل  نظام  اینکه  بیان  با  وی 
از  قم تدوین شده است افزود: در این راستا اطالعاتی 
بخشداری و دهیاری ها دریافت شده و با اطالعاتی که 
مسائل  نظام  شده؛  آوری  جمع  میدانی  بازدیدهای  از 
است. بندی شده  و جمع  استان شناسایی  روستاهای 
احصا  قم  استان  روستای   ۱۸۷ برای  مسئله  صدها 

شد
قم  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 
بیان داشت: صدها موضوع و مسئله برای ۱۸۷ روستای 
و  بندی  تقسیم  آنان  مشکالت  و  شده  احصا  قم  استان 
اعتبارات مورد نیاز برای حل آنان نیز برآورد و پیش بینی 

است. شده 
حکمرانی  همایش  برگزاری  به  اشاره  با  رحیمی 

در کشور  بار  اولین  برای  قم گفت:  استان  در  روستایی 
بحث حکمرانی روستایی در قالب این همایش و به مدت 
۴ روز با حضور فرمانداران، بخشداران، مدیران کل امور 

شد. تبیین  روستا  جماعت  امامان  و  روستایی 
کردند  شرکت  همایش  این  در  نفر   ۴۵۰ افزود:  وی 
روستایی،  امور  کل  مدیر   ۳۱ فرماندار،   ۵۴ شامل  که 
امام جماعت روستاها و ۸۰  نیز  نفر  ۱۰۰ دهیار، ۱۰۰ 
مورد  روستایی  حکمرانی  موضوعات  که  بودند  بخشدار 

گرفت. قرار  بررسی 
قم  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل 
بیان داشت: این برنامه از سوی مرکز مطالعات راهبردی 
همه  پیشرفت  جهادی  قرارگاه  کشور،  وزارت  آموزش  و 
جانبه روستا تدارک دیده شد و استانداری قم نیز دو ماه 

در راستای اجرای آن مشارکت و همکاری داشت.
رحیمی گفت: پس از پایان دوره بر اساس نظرسنجی 
مسئولین  و  دریافت  خوبی  بازخوردهای  شد  انجام  که 
مناسبی  اعتبارات  دادند  مساعد  قول  نیز  کشور  وزارت 

برای تقویت روستاها در نظر گرفته شود.
وی عنوان داشت: هر ماه گردهمایی دهیاران استان 
قم برگزار می شود و مشکالت روستاها مورد بررسی قرار 

یک  گفته ایم  دهیاران  به  جلسات  این  در  ما  و  می گیرد 
دهیار موفق کسی است که بیکار در روستا نداشته باشد 
و فردی نیازمند و تحت پوشش نهادهای امدادی نیز در 

روستای وی نباشد.
اشتغال پایدار روستایی اولویت اساسی

با  قم  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل 
ما  اساسی  اولویت  روستایی  پایدار  اشتغال  اینکه  بیان 
است که اعتبارات خوبی در این زمینه وجود دارد افزود: 
زایی  اشتغال  طرح های  کردیم  اعالم  خصوص  این  در 
قرار  بررسی  مورد  فنی  کمیته  در  تا  شود  ارائه  روستاها 

یابد. تخصیص  نیاز  مورد  تسهیالت  و  گیرد 
تقدیر  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  رحیمی 
استان  روستاهای  در  جهادی  گروه های  تالش های  از 
کرد  تقدیر  جهادی  گروه های  از  باید  داشت:  بیان  قم 
روستای  ده  از  بیش  در  جهادی  گروه های  روزها  این  و 
استان مشغول به فعالیت هستند و از نوجوانان و تا افراد 
مسن در این گروه ها حضور داشته که مرمت خانه های 
خالصانه  زمینه  این  در  و  دارند  عهده  بر  را  روستایی ها 
داشتی  چشم  هیچ  و  هستند  رسانی  خدمت  حالت  در 

ندارند.
همت  با  نیز  اخیر  سیالب  در  داشت:  بیان  وی 
و  افتاد  خوبی  اتفاقات  جهادی  گروه های  و  مسئولین 
مشکالت روستاییانی که دچار آب گرفتگی منازل شده 

شد. برطرف  فرصت  کمترین  در  بودند 
روستایی نداریم که آب نداشته باشد

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری قم با 
اشاره به عمده مشکل روستاییان استان قم گفت: اکثر 
روستاها دچار مشکل کاهش فشار آب و افت ولتاژ برق 

هستند.
برخی  و  است  ملی  آب  بحران  داد:  ادامه  رحیمی 
از روستاهای استان قم نیز در این بخش دچار مشکل 
به  و  باشد  نداشته  آب  که  نداریم  روستایی  اما  هستند 
و  می شود  آبرسانی  سیار  صورت  به  روستاها  از  برخی 

صورت  به  تا  هستند  موضوع  پیگیر  نیز  آبفا  مسئولین 
کنند. برطرف  را  مشکل  این  ریشه ای  و  جدی 

بهینه  استفاده  زمینه  در  روستاییان  به  توصیه  با  وی 
در  روستاها  از  برخی  در  داشت:  بیان  آب  مصرف  از 
مواردی از آب شرب به عنوان کشاورزی استفاده می شد 

کار گرفته است. این  که جلوی 
قم  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 
بیان  روستا  زمین  واگذاری  کمیته  تشکیل  به  اشاره  با 
در  که  اگر  زمینی  کمیته  این  اساس مصوبه  بر  داشت: 
طرح هادی روستایی قرار گرفته باشد با سه شرط امکان 

دارد. وجود  واگذاری 
رحیمی ادامه داد: اولویت اول اینکه فرد می بایست 
بومی دائمی روستا باشد در مرحله بعد کسانی که بومی 
اولویت  در  و  نیستند  روستا  ساکن  اما  هستند  روستا 
سوم به کسانی اختصاص می یابد که از جاهای مختلف 

می خواهند وارد شوند و بومی روستا نیستند.
اگر ساخت و سازها خارج از بافت روستا باشد با آنها 

برخورد می شود
از بافت  وی تصریح کرد: اگر ساخت و سازها خارج 
 ۹۹ ماده  کمیسیون  به  و  برخورد  آنها  با  باشد  روستا 
استانداری پرونده ها ارجاع می شود و حکم تخریب برای 

می شود. صادر  آنها 
قم  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 
با  و  باغات  و  ملی  اراضی  در  ساز  و  ساخت  کرد:  تاکید 
تا  پیگیری  این  و  برخورد می شود  مزارع  در  ویال سازی 

می یابد. ادامه  قطعی  حکم  دریافت 
بیان  نیز  دهیاری ها  بودجه  خصوص  در  رحیمی 
جمعیت  سرانه  اساس  بر  دهیاری  بودجه های  داشت: 
است و جمعیت روستایی قم ۴ درصد است و اعتبارات 
مجلس  نمایندگان  با  که  نبود  مناسب  زمینه  این  در 
این  افزایش  برای  را  الزم  پیگیری های  تا  شد  صحبت 

► دهند.    انجام  بودجه 

و  عمران  کمیسیون  رئیس      ◄
شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل 
شهر  مناطق  سطح  در  گفت:  قم 
قم لکه ها و اراضی که امکان ایجاد 
دارد،  وجود  آن ها  در  پارکینگ 
شناسایی و مطالعات اولیه در آن ها 

است. انجام  حال  در 
سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
امروز  دهناد  محمدحسین 
عملیات  آغاز  آیین  در  چهارشنبه 
شهری  مدیریت  پروژه های  اجرایی 
حمل ونقل  عمرانی،  حوزه های  در 
و ترافیک، اجتماعی و فضای سبز، 

اظهار داشت: کمبود پارکینگ یکی 
است. مردم  همیشگی  مطالبات  از 

تناسبی  باید  اینکه  بیان  با  وی 
هزینه  با  ایجادشده  پارکینگ  بین 
داشته  وجود  قم  در  پارکینگ  کسر 
سطح  در  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
اراضی  و  لکه ها  قم  شهر  مناطق 
آن ها  در  پارکینگ  ایجاد  امکان  که 
مطالعات  و  شناسایی  دارد  وجود 
اولیه در آن ها در حال انجام است.

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل 
را  محوری  برنامه  اهمیت  قم، 

موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: قبل 
طرح های  اجرایی  عملیات  آغاز  از 
عمرانی، باید هزینه و منابع اجرای 
پیش بینی  کامل  به صورت  طرح ها 
و مشخص شود تا از کندی و توقف 

شود. جلوگیری  پروژه ها 
وی ادامه داد: برای تأمین منابع 
خصوصی  بخش  از  باید  پایدار 
عقب ماندگی های  برای  دار  اهلیت 
پارکینگ  مانند  شهری  توسعه 
استفاده شود و برای ایجاد جذابیت 
مدل های  سرمایه گذاران،  بین  در 

شود. تعریف  جذابیت  دارای 

اجرای  با  شد:  یادآور  دهناد 
مطهر  حرم  شرقی  ضلع  پارکینگ 
پارک،  سلول   ۱۶۰۰ پیش بینی  با 
شاهد ساماندهی نسبی این بخش 
از شهر باشیم، همچنین در مناطق 
دیگر شهری نیز مدل های کارآمدی 

است. پیش بینی شده 
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب 
قم  گفت:  مسکن،  حوزه  در  قم 
مدت زمان  که  بوده  شهرهایی  از 
وضعیت  آن  در  شدن  خانه دار 
شرایط  این  در  و  دارد  نامطلوبی 
تولید  نهضت  از  قم  شهر  شورای 

►مسکن و تسهیل در عملیات اجرایی  کرد.    خواهد  حمایت 

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری:

● افت فشار آب و ولتاژ برق مشکل برخی روستاهای قم    ●

● حمایت شورای شهر قم از طرح نهضت ملی مسکن    ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
کالسه  پرونده  به  مربوط  قم  دو  بخش  اصلی   ۱۸۳۶ از  فرعی   ۵۲ ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  گهی  آ
افرینی  کار  صندوق   : له   ۱۴۰۰۰۳۲۰۰ شماره  با  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۰۳۷
 ۵۲ ثبتی  پالک  ششدانگ  گیرنده(  )وام  فراهانی  ونکی  صغری  و  )راهن(  باباکریمی  کریم   : علیه  و   ، امید 
فرعی از ۱۸۳۶ اصلی بخش دو قم به ادرس : قم – میدان توحید – خیابان سواران – قبل کوچه ۴ پالک ۹۸ 
احداثی  بنای  قطعه  یک   : ملک  مشخصات  رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  باباکریمی  کریم  به  متعلق 
مساحت  به  قم   ۰۲ بخش  در  واقع   ، اصلی   ۱۸۳۶ از  فرعی   ۵۲ ثبتی  پالک  به  کاربری  با  طلق  ملک  نوع 
در  واقع  اصلی  شش  و  سی  و  ششصد  و  هزار  یک  از  فرعی  دو  و  پنجاه  شماره  ملک  متن  مترمربع   ۹۸/۴
و  درب   : شماال   : ملک  اربعه  حدود  دسیمترمربع(  چهل  و  متر  هشت  و  نود  )مساحت  قم  دو  بخش  ناحیه 
نود  و  متر  شانزده   ۱۶/۹۰ طول  به  دیوار  به  دیوار   : شرقا  سواران  متری   ۲۰ به  متر  شش   ۶ طول  به  دیوار 
شش   ۶ طول  به  دیوار   به  دیوار  جنوبا:  اصلی  شش  و  سی  و  هشتصد  و  هزار  یک  باقیمانده  به  متر  سانتی 
پانزده   ۱۵/۹۰ طول  به  دیوار  به  دیوار   : غربا  اصلی  شش  و  سی  و  هشتصد  و  هزار  یک  باقیمانده  به  متر 
مشخصات  اصلی  شش  و  سی  و  هشتصد  و  هزار  یک  از  فرعی  هشت  و  سی  شماره  به  متر  سانتی  نود  و  متر 
مالکیت: مالکیت کریم / باباکریمی فرزند قاسم شماره شناسنامه ۳۱۰۳ تاریخ تولد ۱۳۵۰/۱/۱ صادره از 
قم دارای شماره ملی ۰۳۸۲۹۵۴۶۲۹ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان 
استان  قم  شهر   ۴۴ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۹۷/۶/۱۵ تاریخ   ۲۹۰۵۵ مالکیت  مستند  شماره  با 
قم ، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۱۹۹۴۵۸ سری الف سال ۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی 
 ۱۳۹۷/۶/۱۵ تاریخ   ۲۹۰۵۶ مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده  ثبت   ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۳۹۳
 ۱۹۹۴۵۸ چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  موضوع   ، قم  استان  قم  شهر   ۴۴ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
سری الف سال ۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۳۹۳ ثبت گردیده است. محدودیت: 
محدودیت دفتر امالک : رهنی شماره ۲۹۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۴ شهر 

ثبت  ماه   ۶۳ مدت  به  ۴/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  امید  افرینی  کار  صندوق  نفع  به  که  قم  استان  قم 
گزارش  براساس  مزایده  مورد  مشخصات  باشد.  می  بیمه  دارای  ملک   : بیمه  ندارد  ارتفاقی:  حقوق  شده. 
در چهار  تجاری   – کاربری مسکونی  با  به صورت جنوبی ساز  نظر  مورد  ملک  دادگستری:  کارشناس رسمی 
احداث  مذکور  عرصه  روی  بر  مترمربع   ۳۷۲ حدود  مساحت  به  جمعا  دوم  و  اول  همکف   ، زیرزمین   طبقه 
بخاری  گرمایش  سیستم  اجر  طبقات  نمای  و  اهن  تیر  سقف  و  باربر  دیوار  سازه  سیستم  که  است  گردیده 
باشد. طبقه  و یک کنتور گاز می  برق یک کنتور اب  پنج کنتور  و دارای  و گازی  ابی  ، سرمایش کولر  گازی 
سقف  و  بوده  انباری  و  بهداشتی  سرویس  و  پذیرایی   ، اشپزخانه  خواب  شامل  مسکونی  کاربری  با  زیرزمین 
مسکونی   – تجاری  کاربری  با  همکف  طبقه  باشد.  می  فلزی  ان  کابینت  و  فرش  موزاییک  کف  رنگ  و  گچ 
سرامیک  کف  پوشش  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  پذیرایی  اشپزخانه  و  خواب  شامل  مسکونی  قسمت  که 
 ۱۵ مساحت  به  تجاری  قسمت  و  باشد  می  رنگ  و  گچ  سقف  و  بدنه  مابقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰ تا  بدنه  و 
مترمربع با پوشش کف سرامیک و بدنه تا ۱/۴۰ متر سرامیک و مابقی بدنه گچ و رنگ و سقف کاذب با درب 
الومینیومی و کرکره برقی می باشد. طبقه اول با کاربری مسکونی شامل خواب پذیرایی اشپزخانه سرویس 
بهداشتی و حمام بوده پوشش کف سرامیک و بدنه تا ۱/۲۰ متر سرامیک و مابقی بدنه و سقف گچ و رنگ 
، و حمام  ، پذیرایی ، اشپزخانه ، سرویس بهداشتی  با کاربری مسکونی شامل خواب  می باشد. طبقه دوم 
بوده پوشش کف سرامیک و بدنه تا ۱/۲۰ متر سرامیک و مابقی بدنه و سقف گچ و رنگ می باشد. الزم به ذکر 
است طبقه زیرزمین در اختیار مستاجر اقای اصغری با ودیعه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بدون اجاره تا دی ماه 
۱۴۰۲ می باشد. ارزیابی براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری: کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
به  نظر  مورد  ارزش ملک  تاثیر گذار  نظر گرفتن سایر عوامل  در  و  بنا  کیفیت  و  موقعیت ملک  فوق  مراتب  به 
شرح بدون در نظر گرفتن بدهی های احتمالی به ارگان ها و شهرداری به مبلغ ۴۱/۶۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
براورد و اعالم نموده است. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز دو شنبه 

– طبقه   ۷ نبش کوچه  )لواسانی(  واقع در خیابان ساحلی  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره   در   ۱۴۰۱/۶/۲۸
مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی 
ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه ۴۱/۶۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهل و یک میلیارد و ششصد و هشت 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
به شماره شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  به حساب سپرده ثبت  از مبلغ کارشناسی  ۱۰ درصد 
نماینده  یا  خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه  با   IR
قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی 
نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  ظرف  که 
مزایده  و  اعتبار ساقط  از درجه  فروش  این صورت عملیات  در  و  واریز خواهد شد.  به حساب خزانه  و  باشد 
تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های 
یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  ملک 
نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده ۱۲۵ 
ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده 
مزایده باشدوفق ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرا اقدام می گردد.  در صورت توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و 
نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 
وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم 
بایست توسط شرکت کننده در مزایده واریز  و مراجع ذی صالح دیگر می باشد در ضمن فیش واریزی می 

باشد. شده 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵987   

تحقیق و تفحص از مافیای 
پشمک!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
پرورش  و  آموزش  در  ما  کار  کجای  نفهمیدیم  باالخره  ما   
زیاده خواه شده  و  این قدر متوقع  ایراد داشت که نسل جدید 
اند! رتبه بندی فرهنگیان را دیر اجرا کردیم؟! حقوق مکفی به 
می  ممنوع  مدارس  در  نباید  را  بدنی  تنبیه  ندادیم؟!  ها  معلم 
شیلنگ  و  فلزی  کش  خط  جای  به  اگر  بفرمائید  باور  کردیم؟! 
گاز، اجازه می دادیم معلمان ما با کمربند دانش آموزان خاطی 
دیگر  امروز  بشکنند  شان  انگش  الی  مداد  و  کنند  هاشوری  را 
ورزش  پاکدست  مسئوالن  از  که  نبود  دراز  اینقدر  شان  زبان 
مملکت انتقاد کنند. البد از خودتان می پرسید چه شده است 
ایم.  برده  سوال  زیر  مخلفاتش  همه  با  را  آموزشی  نظام  کل  که 
در  که  دنیا  نوجوانان  کشتی  سوم  قهرمان  نکنم.  لبتان  به  جان 
پارک پشمک فروشی می کند، از مسئوالن انتقاد کرده و دوباره 
اصل  اند!  انداخته  راه  دودور  دادار  معمول  طبق  هم  ها  رسانه 

 ... جراید  روایت  به  خبر 
مدال  تازگی  به  که  احمدی  پیام  ورزشی؛  تابناک  گزارش  به 
را گرفته  برنز مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی نوجوانان جهان 
هزینه  بتواند  تا  فروشد  می  پشمک  پارک  در  می گوید  است، 

بپردازد.  را  ملی  تیم  اردوی  به  رفتن  کرایه 
نوشت:  خود  توییتر  حساب  در  رسانه ای  فعال  مالی  محمد 
می کنم،  تمرین  سخت  که  همان گونه  می گوید  ایذه ای  نخبه 

می کشم. هم  زندگی  سختی 
جهان  قهرمان  احمدی وفا  علی  همراه  وقتی  می گوید   پیام 
قرقیزستان  در  آسیا  نوجوانان  کشتی  رقابت های  از  ایذه،  از 
برای  و  می گیرند  تماس  مسئوالن  می کردیم  فکر  برگشتیم 
تماس  اما  می گیرند  هواپیما  بلیت  اهواز  به  تهران  از  بازگشت  
تمرین  محل  سالن  می گوید  او  برگشتیم.  اتوبوس  با  و  نگرفتند 

ندارد. هم  کولر  شان 
پسر  است؟!  رفته  در  خرک  از  کجا  تا  کار  فرمودید  مالحظه 
جان تو هنوز غوره نشده می خواهی مویز شوی؟! یک نگاهی 
المپیک  سوم  نفر  و  جهان  قهرمان  عبدولی  سعید  جایگاه  به 
متری   6 دکه  اندیمشک یک  انتقاد کن. شهرداری  بعد  بینداز، 
می  منت  روز  هر  و  اند  داده  خدا  بنده  این  به  فروشی  میوه 

می کردیم! جمع  را  دکه  این  نبود  تو  بخاطر  اگر  که  گذارند 
پرورش  و  آموزش  از  هم  ورزشی  های  فدراسیون  کاش  ای 
برتر  نفرات  اکثر  امسال  کنکور  در  که  همانطور  و  بگیرند  الگو 
در  شدند،  برگزیده  خاص  و  انتفاعی  غیر  مدارس  از  کنکور 
با  پشمک  مافیای  تا  شود  اتخاذ  رویکرد  و  شیوه  این  هم  ورزش 
اعزام  به مسابقات جهانی  ورزشکار  فدراسیون کشتی،  در  نفوذ 
نکند! در ضمن مجلس و دولت به اندازه کافی درگیر تحقیق و 
تفحص از بانک ها و کارخانجات هستند و فرصتی برای تحقیق 

نیست!  پشمک  مافیای  خصوص  در  تفحص  و 
آن  نخوردن  و  پشمک  تحریم  فکر  به  هم  عزیز  دوست  شما 
لبنیات و کاهش مصرف فراورده  با نخریدن  نباشید چرا که  هم 
های شیری در کشور، صادرات لبنیات به کشورهای خارج زیاد 

لبنیات شد! مافیای  به حال  و خوش  شد 
راستی کسی از مارک نخ دندان کیروش و دستیارانش که در 

تعهد فدراسیون فوتبال بود اطالع دارد؟! 

ر ـُ َتَلنگ

◄   سید محمد حسین دریاباری 
دولت  هفته  روز  آخرین  و  شنبه  سه  روز 
از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ی  رسانه   50 از  و  عکاس  و  خبرنگار   70
خبری  کنفرانس  تا  کرد  دعوت  مختلف، 

در این روز شکل  گیرد و این اتفاق میمون 
پایان  اخیر  ماه  دو  انتظارات  به  و  افتاد  هم 
به  نشست  این  ابتدای  در  عموزاده  داد. 
که  این  وآن  پرداخت  مهم  ی  مسأله  یک 
شکل  قم  در  کارهایی  سیزدهم  دولت  در 
راهبردی  سند  تدوین  آن  اولین  که  گرفت 
که  بود  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
این  از  تا  ضرورت مهمی محسوب می شود 
رهگذر نقشه ی راهی برای حرکت دقیق تر 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  باشیم.  داشته 
در  مجوز    ۴۷۲ به  آماری  ارایه  با  اسالمی 
حوزه مطبوعات و رسانه در قم اشاره  کرده 
وباالخره  یک هزار و چهارصد و چهل و 
و  فرهنگی  موسسه   ۴۷۸ و  انتشارات  سه  
هنری در قم را توانمندی فرهنگی ارزیابی 
آن ها  کلیه  به  باشد  بنا  اگر   : افزود  و  کرده 
دفتر بدهیم در وسع این اداره کل نیست، 
مبلغ  از  قسمتی  کرد  تدبیری  می توان  اما 
شود.  پرداخت  وام  قالب  در  دفاتر  رهن 
خبرهای مربوط به این کنفرانس و نشست 
رسانه  در  بیش  و  کم  خبرنگاران  با  خبری 
عنوان  به  که  چه  آن  اما  شد.  منتشر  ها 
کنفرانس  این  جهتگیری  و  پیامد   ، حاشیه 
زیرا  گردد.  تحلیل  باید  شود  می  محسوب 
تالش  به  خبر  یک  وتحقق  نشستن  ثمر  به 
نهادها  از  ای  مجموعه  های  فعالیت  و  ها 
فراهم  امکانات  اگرهمه  دارد.  بستگی 
باشد و تالش هم صورت بگیرد به بسیاری 
این  و  می شود  داده  پاسخ  ها  خواسته  از 
شرایط  که  صورتی  در  بود.  خواهد  مثبت 
نباشد  موجود  امکانات  نباشد  فراهم 
هر  انجام  و  تحقق  امکان  که  است  بدیهی 
باید  همواره  نتیجه  در  نیست.  میسر  امری 
و  وقایع  که  رفت  هایی  جریان  دنبال  به 
اتفاقات را شکل می دهند و زمینه را برای 
و میسر می سازند.  انجام هر کاری ممکن 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  نشست  این  در 
کار  انجام  برای  مصمم  بسیار  اسالمی 
سخن  لهجه  باصراحت  رسید  می  نظر  به 
نمی  مشاهده  او  در  پیچیدگی  و  گفت  می 
مند  عالقه  وی  بسیاری  باور  به  بلکه  شد 
از  مشکالت  برداشتن  و  تالش  انجام  به 
برای  ها  رسانه  و  ها  تشکل  گردونه  و  پهنه 
باور بسیاری پرسش  موفقیت می باشد. به 

ولی  بود  زیاد  چه  اگر  رسانه  حوزه  در  ها 
می  نظر  به  نداشت.  وجود  الزم  جدیت  آن 
این  مکرر  طرح  از  رسانه  اصحاب  که  رسد 
اند  شده  خسته  و  آمده  ستوه  به  مباحث 
هایی  وعده  آن  انجام  از  ناامید  تقریبًا  و 
پیدا  که  سرانجامی  و  شد  داده  تاکنون  که 
نکرد. اما مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قول  امیدوارتر  و  گذشتگان  از  تر  مصمم 
و  فرهنگ  مدیرکل  است.  داده  پیگیری 
هایی  پرسش  به  پاسخ  در  اسالمی  ارشاد 
به   ، خبری  نشست  در  تاخیر  خصوص  در 
نکته ای دقیق اشاره کرد و شاید هم پاسخ 
، بسیار مقبول و قابل قبول باشد و آن این 
که درحال بررسی ابعاد کارهای انجام شده 
و یا کارهایی که باید انجام شود بود و قبل 
از این چیزی برای گفتن نداشته است. به 
قابل  و  منطقی  استدالل  این  می رسد  نظر 
قبول است. زیرا نشست خبری به سرعت و 
بدون هیچ گونه اطالعات قبلی همان قول 
پشتوانه  بدون  و  فایده  بی  گفتارهای  و  ها 
ای است که معمواًل در میان مسئوالن مان 

رایج است. بنابراین وی علت تاخیر در این 
حال  و  گذشته  از  اطالعات  یافتن  را  امر 
است.  ممدوح  خود  جای  در  که  دانست 
نشست  این  در  که  مهمی  بسیار  موضوع 
همگرایی  شد  مطرح  دوستان  سوی  از 
بتوان  بوده که  اصحاب رسانه و خبرنگاران 
اندیشه  و  همفکری  و  همگرایی  این  با 
فوق  نامالیمات  و  مشکالت  صنفی  ی 
دارد  قرار  ها  رسانه  روی  پیش  که  را  العاده 
مجری  که  نشست  این  در  سازند.  برطرف 
رئیس  و  مدیره  هیئت  اعضای  از  هم  آن 
اصحاب  همگرایی  به  بود  مطبوعات  خانه 
شد.  می  یادآور  تکرار  پر  طور  به  رسانه 
که  نشست  این  در  مهم  مناقشات  از  یکی 
این  شد  فراوان  گفتگوهای  و  بحث  موجب 
بود که برای ساماندهی ، اصالح و پذیرش 
رسانه ای  سواد  الزم  آموزش  و  خبرنگاران 
مشاغل  بعضی  وبه  آمده  میان  به  سخن    ،

دیگر تشبیه گردیده که موجب تاثر و تاسف 
بعضی شده است. تفاوت افراد پیشکسوت  
این  وارد  تازه  که  جوانانی  از  برخی  با 
این  همواره  است.  تجربه  شدند  مجموعه 
گونه می توان ارزیابی کرد که پیشکسوتان 
دارای بسیاری از آثار در زمینه های مختلف 
هستند و تجربه های بسیار دارند ویا ممکن 
است در محدوده کاری خود آثار محدودی 
داشته باشند ولی تجربیات و اندوخته های 
که  چه  آن  است.  فراوان  ها  آن  ای  اندیشه 
تجربه  دهد.  می  پیشکسوت  عنوان  او  به 
اما  است.  کتاب  صدها  با  برابر  که  اوست 
و  شدند  عرصه  این  وارد  تازه  که  جوانانی 
بهترین تولیدات در یادداشت ها ، گزارش 
کردند  ثبت  خود  نام  به  را  ها  ومصاحبه  ها 
باید  ها  نشست  این  ودر  کرد  غفلت  نباید 
با  کنند.  باز  حسابی  افراد  گونه  این  برای 
بیان این عبارت می خواهیم به اطالع همه 
باید  را  ها  استعداد  که  برسانیم  دوستان 
این  با  گشود.  حسابی  آن  برای  و  دریافت 
عناوین نمی توان هر کسی را با یک چوب 

که  دیگری  نکته  کرد.  دور  صحنه  واز  راند 
در این اجالس مطرح شد و یا کمرنگ بود 
این است که کسی در باره ی رقابت رسانه 
عرصه  در  ها  رسانه  است  نگفته  سخن  ها 
جامعه به دو نوع رقابت نیاز دارند نخست: 
رقابت با رسانه های استانی و فرا استانی و 
ها  آن  وترقی  پیشرفت  ساز  زمینه  که  ملی 
ها  رسانه  این  ی  همه  که  دیگراین  و  است 
موظفند در برابر رسانه های خارجی رقابت 
کنند تا خطرات احتمالی دشمن را به صفر 
سازند  خنثی  را  آنان  شگردهای  و  برسانند 
ی  زمینه  ایجاد  کار  این  عوامل  و  پیشنیاز 
ها  رسانه  به  دادن  میدان  و  رقابت  مناسب 
می  نیاز  مورد  امکانات  ساختن  فراهم  و 
شنا  آن  در  بتوانند  که  باشد  آبی  تا  باشد 
ارائه  تحلیل  نتواند  که  ای  رسانه  کنند. 
دهد، یادداشت بنویسد و گزارش تهیه کند 
را مجذوب خود می  افکار عمومی  چگونه  

ازرسانه  این دسته  براین فعالیت  بنا  سازد؟ 
خواهد  ضرورتی  چه  رسانی  جزاطالع  ها 
همین  جزء  بسیاری  االن  شاید  و  داشت؟ 

باشند؟ گروه 
شبکه  طریق  از  و  دریابیم  را  خود  باید   
مختلف  های  نما  تار  و  اجتماعی  های 
کنیم.  حضور  اعالم  داریم  اختیار  در  که 
دردسری که رسانه های مکتوب دارند برای 
مضاعف   کار  باید  که  است  درک  قابل  همه 
کنند اما سخن اینجاست تارنما ها و رسانه 
گونه  این  چرا  برخط  و  الکترونیک  های 
باید  که  دیگری  موارد  از  یکی  اسیرند؟ 
الخصوص  علی  و  کند  توجه  بدان  دولت 
رسانه   ، اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هایی که منظم نیستند و رسانه های دولتی 
از  و  نمی شوند  منتشر  وقت  به  و  دقیق  که 
امکانات عمومی دولتی استفاده می کنند 
را  زمینه  و  رانده  به گوشه  ماده شازده  با  را 
می  تالش  که  هایی  رسانه  فعالیت  برای 
نظام  که  جهتی  در  را  عمومی  افکار  کنند 
میدان  کنند  هدایت  است  کرده  ترسیم 

کیفی  ضریب  با  که  هایی  رسانه  و  دهند 
و  دهند  افزایش  را  خود  توان  و  قدرت 
موجب آن گردند که در افکار عمومی نقش 
نتیجه  تدابیر  این  اگر  کنند.  ایفا  بیشتری 
با  رسانه ها  که  ندارد  وجود  تردیدی  دهد 
و  نویسندگان  و  تحلیلگران  بهترین  جذب 
زرد  های  رسانه  بر  می توانند  گزارشگران 
افکار  و  رانده  عقب  به  را  آنها  و  شده  موفق 
ی  زمینه  و  ساخته  متعادل  را  عمومی 
مشروع  حق  که  را  افکار  تضارب  و  گفتگو 
همه ی مردم است را ایجاد کنند و در برابر 
روز  هر  بیگانه  های  رسانه  که  هایی  توطئه 
و همواره در صدد ایجاد آن هستند مقابله 
مانده  مغفول  که  نکاتی  جمله  از  کنند. 
فعالیت رسانه ها در حوزه ی صنفی  است 
چندان  استان  این  در  ما  همکاران  است 
نیستند  صنفی  های  فعالیت  به  مند  عالقه 
اندیشه  و  افکار  که  دارد  آن  از  نشان  این  و 

سیاستمداران  و  گروها  از  شماری  های 
که  رسانه ای  دارد.  نفوذ  ها  رسانه  این  بر 
مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  می خواهد 
جمهوری اسالمی و قانون اساسی فعالیت 
گرایش  صنفی  های  فعالیت  به  چرا  کند 
کرده  حل  را  خویش  مشکالت  تا  ندارد 
و  خاطی  سیاستمداران  الزم  موارد  در  و 
رف  متعا  نا  نظرهای  اظهار  که  کسانی  یا 
مورد  را  کنند  می  وکشور  انقالب  ی  درباره 
یعنی  رسانه  وابستگی  دهد.  قرار  نقد 
بنویسد  را  چیزی  و  بگوید  را  چیزی  نتواند 
مستقل  ی  رسانه  کند.  نقد  حامیانش  به  و 
یعنی خود را موظف می داند تنها در برابر 
قانون  با  که  چه  آن  و  بوده  تسلیم  قانون 
که  آن  بدون  کند.  نقد  را  ندارد   همخوانی 
مردم  همگرایی  به  لطمه ای  کوچکترین 
وارد سازد. وظیفه ی رسانه ایجاد همگرایی 
اقوام  میان  در  ملی  وحدت  و  انسجام  ملی 
است  ایران  ملت  عنوان  به  ایرانی  مختلف 
ی  آویزه  باید  همواره  اساسی  اصل  این  و 
نکته ای   . باشد  کشور  رساانه های  گوش 

های  اندیشه  و  افکار  از  بسیاری  اکنون  که 
خبر  درج  کرده  مشغول  را  رسانه  اصحاب 
اگر  باشد   می  قم  مسائل  از  بعضی  درباره 
مباحث  به  مربوط  و  می افتد  اتفاق  خبری 
فرهنگی  مباحث  و  حوادث   اجتماعی، 
قم  به  را  آن  کند  درج  رسانه ای  و  باشد 
می  کارشناسان   . کنند  می  متهم  هراسی 
تعریف  را  هراس  مفهوم  و  بنشینند  توانند 
کرده و چارچوب های آن را مشخص کنند. 
ومنتشر  افتاده  اتفاق  قم   در  اگرچیزیکه 
نتوانند  داخلی  های  رسانه  می شود 
کاروتجزیه وتحلیل کنند رسانه های بیگانه 
بر سر  و  را چماقی درست خواهند کرد  آن 
باید  شرایطی  بنابراین  کوبید.  خواهند  ما 
چنین  بتوانند  رسانه ها  تا  گردد  فراهم 
منتشر  درست  های  تحلیل  با  را  خبرهایی 
دشمنان  و  بدخواهان  از  را  فرصت  و  کنند 

► بگیرند.    

نگاهـی تحلیلی بـه 
حاشیه و متن نشست خبری مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان قم 



به اقدامات دولت برای  با اشاره  امام جمعه قم      ◄
رفع مشکالت کشور گفت: رئیس جمهور برای پنجمین 
بار به استان خوزستان برای رفع مشکل آب این استان 
آفرین  امید  رئیسی  الله  آیت  تحرک  این  که  سفر کردند 

است.
حسینی  هاشم  سید  الله  آیت  تسنیم،  گزارش  به 
بوشهری در خطبه های نماز جمعه که در مصلی قدس 
برگزار شد، اظهار داشت: گناه به ظاهر دارای لذت ولی 
دارای تبعات زیاد است و اگر مرتکب گناه شدیم عواقب 
زیادی به همراه دارد، اگر از این لذت زودگذر عبور کنیم 

برکات زیادی برای ما خواهدداشت.
افزود:  به نفس و ضرر است،  اینکه گناه ظلم  با  وی 
گناه سبب بدبختی می شود ولی در مقابل عمل صالح 
جامعه  در  مفاسدی  می شود،  انسان  خوشبختی  سبب 
وجود دارد که توسط برخی مردم انجام می شود و اگر 
فضای ناهنجاری اجتماعی روز به روز گسترش پیدا کند 

جامعه دچار بدبختی می شود.
روی  پیاده  مراسم  برای  الزم  تسهیالت  مسئولین 

کنند   فراهم  را  اربعین 
باید  مسئولین  اینکه  بر  تاکید  با  قم  جمعه  امام 
فراهم  را  اربعین  روی  پیاده  مراسم  برای  تسهیالت الزم 
مراسم  این  در  زائران  حضور  امسال  کرد:  بیان  کنند، 

معنوی بیش از گذشته است و راه امام حسین)ع( است 
و  عشق  سفر  اربعین  سفر  دارد،  باالیی  بسیار  ارزش  و 
عالقه و محبت است و از همه افرادی که شرایط حضور 
و  تقدیر  کنند  می  فراهم  را  عظیم  مراسم  این  در  زائران 

می کنم. تشکر 
در  کرد:  بیان  علمیه  های  حوزه  عالی  شورای  دبیر 

که  سیزدهم  دولت  هستیم،  دولت  هفته  هوای  و  حال 
انتظاراتی بودند و یک سال  بر سر کار آمد مردم دارای 
کلیدی  نکته  دو  انقالب  رهبر  گذرد،  می  دولت  عمر  از 
توفیقات  از  سخن  کرد،  بیان  دولت  هیئت  با  دیدار  در 
بر  رهبری  معظم  بود،مقام  آینده  به  مردم  امید  و  دولت 

رفع مشکالت مسکن و معیشت مردم تاکید و از فعالیت 
کردند. تقدیر  دولت  روز  شبانه 

برای  دولت  اقدامات  به  اشاره  با  علمیه  حوزه  استاد 
امروز  جمهور  رئیس  کرد:  عنوان  کشور  مشکالت  رفع 
بار به استان خوزستان برای رفع مشکل  برای پنجمین 
آب این استان سفر کردند که این تحرک آیت الله رئیسی 

است. آفرین  امید 
کاهش رشد تورم و نقدینگی مورد تاکید جامعه است  
کاهش  کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
توسعه  است،  جامعه  تاکید  مورد  نقدینگی  و  تورم  رشد 
پروژه های صنعتی و رایگان شدن آب و برق و گاز افراد 
عملیاتی  باید  بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

شود. طی  نیاز  مورد  مراحل  یا  و  باشد  شده 
شدن  آزاد  داد:  ادامه  بوشهری  حسینی  الله  آیت 
برخی از پول های کشورمان در برخی از کشورها انجام 
دارد  انگیزه ای  و  پرامید  نقش  جوان  نسل  است،  شده 
باید  ولی  باشد  تجربه  بی  و  اشتباهی کند  ممکن است 
انجام  را  خود  فعالیت  تجربه  با  افراد  کنار  در  آرام  آرام 

دهند.
دولت  در  انقالب  شعارهای  به  بازگشت  افزود:  وی 
و  است  توجه  قابل  و  مهم  اقدامات  جمله  از  سیزدهم 
همان گونه که رهبری فرمود دولت وعده هایی که نمی 

تواند محقق کند بیان نکند و وعده هایی که از عهده آن 
بر می آید را بیان کند.

و  دارند  مشکل  اگرچه  مردم  گفت:  قم  جمعه  امام 
انقالب  ما  گویند  می  ولی  کنند  می  زندگی  سختی  در 
کردیم و سکان دار این انقالب مقام معظم رهبری است 
و امیدی که او از این دولت دارد و بیان می کند این امید 
و  موفقیت  آرزوی  مردم  همه  شود،  می  مردم  به  منقلب 

را دارند. سربلندی کشورمان در همه عرصه ها 
کرد:  بیان  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  دبیر 
انتظار  اصاًل  که  آمد  پیش  عراق  در  حادثه ای  متاسفانه 
نبود ولی شرایط رو به آرامش است، پیام ایران اسالمی، 
که  است  این  علمیه  حوزه های  و  مراجع  انقالب،  رهبر 
خواستار آرامش و آسایش مردمی هستیم که این روزها 
ناامنی  هیچ  و  هستند  حسین)ع(  امام  زائران  میزبان 

نمی کنیم. تحمل  عراق  خوب  مردم  برای 
هسته ای  مذاکرات  به  اشاره  با  علمیه  حوزه  استاد 
برحق  ما  دولت  و  ملت  های  خواسته  کرد:  خاطرنشان 
موضوع  چند  و  است  داده  را  خود  پاسخ  ایران  است، 
ها  تحریم  اینکه  و  شود  حل  باید  که  داده ایم  کلیدی 
چراما  شود  احیا  برجام  می خواهید  اگر  شود،  برداشته 
و  نفتی  تحریم های  باید  و  می کنید  تحریم  روز  هر  را 

► شود.   برداشته  دیگر  تحریم های 

◄   مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
 8 اجرای  از  قم  استان  صنایع دستی  و 
کل  اداره  و  شهرداری  بین  مشترک  پروژه 
آرتا،  گفت:  و  داد  خبر  قم  فرهنگی  میراث 
مجموعه  پرشین،  مجموعه  آبی،  پارک 
باهم، مجموعه کهکشان و سه شهربازی از 
حاضر  حال  در  و  بوده  اجراشده  پروژه های 
مرحله  در  مشارکتی  بزرگ  پروژه  سه  نیز 

داریم. سرمایه گذاری 
علیرضا ارجمندی در گفتگو با شهرنیوز، 
میراث  کل  اداره  بین  همکاری  و  ارتباط 
فرهنگی و شهرداری را امری الزم و ضروری 
خواند و اظهار داشت: در تمام دنیا تصدی 
با  و  بوده  شهرداری  با  گردشگری  امور 

داشته  نهاد  این  که  مالی  امکانات  به  توجه 
گردشگران  به  را  زیادی  خدمات  می تواند 

باشد. فعال  حوزه  این  در  و  داده 
میراث  فعالیت  و  اختیارات  حوزه  وی 
اداره  افزود:  و  کرد  تشریح  را  فرهنگی 
میراث  حوزه  سه  در  فرهنگی  میراث  کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
فعالیت داشته که در هر سه حوزه می تواند 
باشد. داشته  شهرداری  با  خوبی  تعامالت 

گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
در  داد:  ادامه  قم  استان  صنایع دستی  و 
خوبی  رویکردهای  فرهنگی  میراث  حوزه 
با  اخیر  سنوات  در  و  ایجادشده  استان  در 
خوبی  تعامالت  نژاد  سقائیان  دکتر  حضور 

در حوزه میراثی بوده و پروژه های خوبی در 
است. انجام شده  حوزه  این 

و  فرهنگی  میراث  تعامل  مهم ترین  وی 
بازار  اجرای  حاضر  حال  در  را  شهرداری 
بازار  سازی  کف  کرد:  ابراز  و  دانست  کهنه 
میراث  و  انجام شده  شهرداری  توسط  کهنه 
و  می دهد  انجام  را  سقف  فرهنگی ترمیم 
به  تا  بوده  بازار  این  سازی  جدار  دنبال  به 

شود. تبدیل  گردشگری  مکانی 
شهرداری  تعامالت  سپس  ارجمندی، 
را  گردشگری  حوزه  در  فرهنگی  میراث  با 
حوزه  در  کرد:  ابراز  و  قرارداد  موردتوجه 
گردشگری نیز پروژه های خوبی تعریف شده 
و با توجه به پتانسیل شهر قم برای زیارت، 

کنیم. توجه  به مکمل های گردشگری  باید 
و  زائران  ماندگاری  زمان  افزایش  وی 
الزم  شهر  اقتصادی  رونق  برای  را  مسافران 
مکمل های  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
پذیرایی،  تفریحی،  می تواند  گردشگری 
برگزاری جشنواره، مسائل موردتوجه جهان 

باشد. زیارتی  و 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پروژه   ۸ اجرای  از  قم  استان  صنایع دستی 
فرهنگی  میراث  و  شهرداری  بین  مشترک 
آرتا،  در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: 
پارک آبی، مجموعه پرشین، مجموعه باهم 
اجراشده  پروژه های  از  شهربازی  سه  و 
بزرگ  پروژه  سه  نیز  حاضر  حال  در  و  بوده 

داریم. سرمایه گذاری  مرحله  در  مشارکتی 
پروژه  افتتاح  به  خصوص  در  وی 
توضیحاتی  غدیر  کهکشان  سرمایه گذاری 
را ارائه داد و اظهار داشت: پروژه کهکشان 
خوب  بسیار  پروژه  دو  طوبی  هتل  و  غدیر 
هتل  و  می شود  افتتاح  به زودی  که  بوده 
قم  شهر  ستاره  پنج  هتل  نخستین  طوبی 

بود. خواهد 
سرمایه  حوزه  در  داد:  ادامه  ارجمندی 
تقاضا  شهرداری  از  گردشگری  گداری 
ما  زیرا  کند،  توجه  به مشوق ها  داریم کمی 
از شهرداری  و  داریم  زیادی  سرمایه گذاران 
انتظار دارند همکاری داشته و قراردادها را 

► سهل تر کند.    

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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

خبرهای خوش معاون عمرانی شهرداری قم برای سال ۱۴۰۱

فاز دوم بوستان خضر و کوثر قم 
امسال افتتاح می شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: سوله ورزشی منطقه هشت، 
دوم  فاز  مساحت،  هکتار   30 در  خضر  بوستان  دوم  فاز  تی،  آر  بی 
بوستان کوثر در 19 هکتار، تکمیل اسکلت شهربازی معارفی، شهدای 
روحانیت، ادامه تونل بلوار جمهوری اسالمی ازجمله طرح هایی بوده 

قرار خواهد گرفت. اختیار شهروندان  در  پایان سال  تا  که 
عملیات  آغاز  آیین  در  امروز  حلوایی زاده  عباس  شهرنیوز،  گزارش  به 
حمل ونقل  عمرانی،  حوزه های  در  شهری  مدیریت  پروژه های  اجرایی 
و فضای سبز، اظهار داشت: جمع آوری آب های  ترافیک، اجتماعی  و 
اختیار  در  متر   ۱۲۰۰ طول  به  جواداالئمه)ع(  بلوار  در  سطحی 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
تا  شد:  یادآور  و  قرارداد  توجه  مورد  را  قیر  قیمت  نجومی  افزایش  وی 
پایان مردادماه، ۵۰ هزار تن آسفالت در مناطق هشتگانه توزیع شده و 

بود. خواهیم  آسفالت  توزیع  بهبود  شاهد  آینده  ماه  سه  تا 
تقاطع های  اجرای  به  اشاره  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
غیرهمسطح در شهر قم، تصریح کرد: نگهداری این سازه ها، عملیات 
بهسازی و هدایت آب های سطحی در بلوار شهید سلیمانی در دستور 

است. کار 
آیت الله  بلوار  در  آر تی«  »بی  اجرای طرح  آخرین وضعیت  بیان  با  وی 
بروجردی خاطرنشان کرد: در این بلوار به خاطر ویژگی های خاص این 
افزایش  و  روشنایی  تکمیل  همراه  به  محور  زیرسازی  و  روسازی  محور 

تونل غدیر در دستور کار است. ایمنی 
بوستان  مترمربع  هزار   ۲۰۰ روشنایی  کرد:  خاطرنشان  حلوایی زاده 
علوی یکی از طرح های شاخص شهرداری قم است که در دستور کار 

است. قرارگرفته  شهرداری 
وی با اشاره به کلنگ زنی پارکینگ خیابان امام خمینی)ره(، ابراز کرد: 
این پارکینگ در زیربنایی افزون بر ۱۷ هزار مترمربع و زمینی در حدود 
۲۱۰۰ مترمربع بااعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان و ۴۰۰ جای پارک 

احداث خواهد شد.
فرهنگی  مجموعه  کرد:  اضافه  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
فاز دوم بوستان خضر در ۳۰ هکتار  آر تی،  ورزشی منطقه هشت، بی 
مساحت، فاز دوم بوستان کوثر در ۱۹ هکتار، تکمیل اسکلت شهربازی 
طرح هایی  ازجمله  جمهوری  تونل  ادامه  روحانیت،  شهدای  معارفی، 

قرار خواهد گرفت. اختیار شهروندان  در  پایان سال  تا  که  بوده 

اجرای 8 پروژه مشترک بین شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی خبـر

● لزوم افزایش مشوق های سرمایه گذاری در قم    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی 
قم به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۴۷۵ ثبت گردیده له اقایان مرتضی و محسن و مجتبی هر سه نفر مهدوی قزوینی 
با وکالت خانم نجمه کرمانی و علیه ۱- اداره ثبت اسناد منطقه یک قم ۲- اداره ثبت اسناد و امالک کل و 
اقای محمد باقر فوالدکار و محمد مهدوی قزوینی مبنی بر فروش ملک به شماره پالک ثبتی ۹۶۸۸/۱ اصلی 
بخش یک قم و کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ۱- بر اساس سند مالکیت ارائه شده ، ملک مورد 
نظر واقع در : قم ، خیابان ۱۹ دی )باجک( کوچه ۱۷ ، پالک ۱۰ ، تحت پالک ثبتی شماره ۱ فرعی از ۹۶۸۸ 
، اصلی واقع در بخش یک قم می باشد که سه دانگ مشاع از ششدانگ ان دارای سند مالکت به صورت یک 
باب حمام زنانه و مردانه تمامی خانه مورد ثبت طبق سند قطعی شماره ۴۸۸۶۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ تحت 
مالکیت اقای نعمت اله مهدی قزوینی قرار دارد و مالک سه دانگ مشاع دیگر از ششدانگ پالک ثبتی مذکور 
قرار  این ملک  باب خانه مسکونی در مجاورت  به صورت یک  اکنون  باشد که  باقر فوالد کار می  اقای محمد 
دارد. البته سند مالکیت ایشان به اینجانب ارائه نگردیده و مورد ارزیابی نیز نمی باشد و لذا سه دانگ مشاع 
قرارگرفته  ارزیابی  مورد   ، دارد  قرار  قزوینی  اله  نعمت  اقای  مالکیت  تحت  که  مزبور  ثبتی  پالک  ششدانگ  از 
مورخ   ۲۹۵ شماره  نیز  و   ۳۶۴۳۰۱ مالکیت  ورقه  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  دارای  نظر  مورد  ملک  است 
به سند مالکیت  با توجه  ثبتی مورد نظر  اربعه و مشخصات ششدانگ پالک  باشد. حدود  ۱۳۵۰/۱/۱۱ می 
ساخته  خانه  به  دیواریست  شرقا:  نیمی(  و  متر  )یک  عام  شارع  به  شماال:  باشد:  می  ذیل  شرح  به  صادره 
باشد(  می  محدود   ۹۶۹۵ زمین  به  قبال  قسمت  این  )که  عام  شارع  به  دیوار   : جنوبا   ۹۶۹۵ زمین  در  شده 
 ، شده  ارائه  مالکیت  سند  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  اصلی   ۹۶۸۸ از  فرعی   ۹ زمین  به  دیواریست   : غربا 
اداره ثبت اسناد و مالک منطقه یک قم  به  اینجانب  با مراجعه  و  مساحت عرصه مالکیت قید نگردیده است 
نیز هیچگونه مدارکی در خصوص ذکر مساحت دقیق عرصه وجود ندارد و نیازمند صدور سند تک برگ است. 
نیز وکیل  و  اینجانب و مسئولین محترم واحد مزایده  لذا براساس مذاکرات شفاهی صورت گرفته فی ما بین 

در   ۷ منطقه  شهرداری  خالف  عدم  گواهی  در  شده  قید  مساحت   ، ایشان  تایید  و  مذکور  واحد  و  له  محکوم 
اسناد  ثبت  اداره  توسط  مجدد  بررسی  به  نیاز   ، بیشتر  بررسی  جهت  و  است  گرفته  قرار  مالک  مورد  ارزیابی 
تایید و تعیین مساحت  نیاز به صدور سند تک برگ و نیز   ، و امالک منطقه و طبق نظر کارشناسان ان اداره 
باشد.  می  برداری  نقشه  یا  و  ثبت  رشته  رسمی  کارشناس  و  کل  اداره  ان  مربوط  کارشناسان  توسط  دقیق 
طبقه  دو  در  ان  اعیانی  که  باشد  می  ساز  شمالی  و  قدیمی   ، مسکونی  کاربری  دارای  اکنون  مزبور  ملک   -۲
زیرزمین و همکف احداث گردیده است. با عنایت به گواهی عدم خالف ارائه شده به شماره ۷/۱۰/۰۳۹۰۷۲ 
و  نوسازی۷-۳-۷۳-۲۲-۱  کد  دارای  مذکور  ملک   ، قم   ۷ منطقه  شهرداری  از  صادره   ۱۴۰۰/۶/۲۴ مورخ 
و مساحت همکف  مترمربع   ۲۵ زیرزمین  اعیانی  ، مساحت  مترمربع   ۱۴۷/۵۳ مساحت وضع موجود عرصه 
۱۰۶/۵ مترمربع در مجموع ، مساحت کل اعیانی ملک ۱۳۱/۵ مترمربع می باشد. نوع سازه ملک ، دیوار 
با اجر فشاری و مصالح بنایی و سقف طاق ضربی اهنی بوده و نمای ساختمان سیمانی است.  باربر اجری 
و  پذیرایی  کف  باشد.  می  بهداشتی  سرویس  و  خواب  اتاق   ۳ تعداد   ، اشپزخانه   ، پذیرایی  همکف:  اعیانی 
اشپزخانه  کف  پوشش  است.  شده  رنگ  سقف  و  دیواری  کاغذ  بدنه   ، سیمان  و  موزاییک   ، ها  خواب  اتاق 
پوشش  است.  فلزی  کابینت  دارای  و  باشد  روغن می  رنگ  نیز  و سقف  روغن  رنگ  و  دیوار کاشی   ، موزاییک 
کف سرویس بهداشتی موزاییک ، بدنه در پایین دست کاشی و باال دست و سقف ان رنگ شده است. پوشش 
کف زیرزمین که به عنوان انباری مورد استفاه قرار داشته ، موزاییک و دیوار ها سیمان سفید می باشد. کف 
باشد.  می  سیمانی  بدنه  و  موزاییک  حیاط  کف  پوشش  باشد.  می  دورچینی  فاقد  و  شده  ایزوگام  بام  پشت 
سیستم سرمایش ساختمان ، کولر ابی ، گرمایش ان بخاری و ابگرمکن گازی است. ملک مذکور دارای یک 
یباشد. الزم  نم  ان موجود  برق  اکنون کنتور  باشد که  انشعاب گاز می  و یک  انشعاب اب  ، یک  برق  انشعاب 
به قدمت  با عنایت  نظریه کارشناسی:   – باشد. ج  از سکنه می  اکنون خالی  نظر  به ذکر است که ملک مورد 
عوامل  کلیه  و  کیفیت   ، کمیت  گرفتن  نظر  در  نهایتا  و  ملک  موقعیت  و  ان  در  رفته  کار  به  مصالح  نوع  و  بنا 

ارزیابی  اینجانب ارزش ملک مزبور به شرح ذیل اعالم می گردد: محل مورد  به نظر   ، ارزیابی ملک  موثر در 
از ششدانگ(  دانگ مشاع  )ریال( عرصه )سه  ارزش کل   – )ریال(  مترمربع  ارزش هر   – )مترمربع(  – مساحت 
 – ۱۴۷/۵۳ مترمربع – ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۲/۸۶۷/۱۵۰/۰۰۰ مجموع اعیانی زیرزمین و همکف ۱۳۱/۵ 
۲۵/۵۰۰/۰۰۰ – ۳/۳۵۳/۲۵۰/۰۰۰ حیاط سازی ، سرپله سازی و انشعابات ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع کل : 
بیست و شش میلیارد و ششصد میلیون و چهارصد هزار ریال ۲۶/۶۰۰/۴۰۰/۰۰۰ در مجموع ، ارزش ملک 
مورد نظر که عبارت است از : سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱ فرعی از ۹۶۸۸ اصلی واقع در 
بخش یک حوزه ثبت ملک قم به مبلغ بیست و شش میلیارد و ششصد میلیون و چهارصد هزار ریال معادل دو 
میلیارد و ششصد و شصت میلیون و چهل هزار تومان ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
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 

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

امام جمعه قم:  

● تحرکات دولت برای رفع مشکالت کشور امید آفرین است    ●


