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آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم (

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3/31425 مورخ 1396/31/31 
هیئت مدیره و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به واگذاری مجموعه رستوران و کافی شاپ بیدمجنون به صورت 

اجاره به مدت 5 سال شمسی واقع در بوستان علوی به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

" انواع تضمین شرکت در مزایده "

به دریافت اسناد اقدام نمایند. به واحد درآمد سازمان نسبت  با مراجعه  1- متقاضیان محترم می توانند 
اسناد: تسلیم  و  مهلت دریافت 

2- مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه   مورخ    1401/08/18   لغایت  روز  چهارشنبه    مورخ  1401/08/25
3- مهلت ارائه پیشنهاد:  از روز چهارشنبه   مورخ    1401/08/18   لغایت  روز  یکشنبه       مورخ  1401/08/29

و  دریافت  از  پس  مکلف اند  محترم  متقاضیان  و  است  گردیده  درج  عمومی  شرایط  در  ملک  ویژگیهای  و  شرایط   -4
منزله  به  مدارک  و  اسناد  امضاء  نمایند.  ارائه  قیمت  پیشنهاد  همراه  به  و  کرده  امضاء  را  مدارک  و  اسناد  کلیه  مطالعه، 

است. شرایط  تمامی  قبول 
5- متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي و عمومی باواحد درآمد با شماره تلفن 37711224- 025 تماس حاصل 

فرمایند.
6- محل تسلیم پیشنهادها: قم، خیابان آذر، بوستان شهداء آذر، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، طبقه 

سازمان. حراست  همکف، 
روزهای  و   13:00 الی   07:30 از ساعت  لغایت چهارشنبه  روزهای شنبه  پاکت  تحویل  است ساعت  ذکر  به  *الزم   -7

می باشد.  13:00 ساعت  شنبه  پنج 
شناسه آگهی: 1406042

نوبت آگهی  اول: 1401/08/16    ----    نوبت آگهی  دوم: 1401/08/17

امور فرهنگی و ارتباطات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

مبلغ تضمینقیمت پایهکاربریمشخصات ملکموضوع مزایده

و  اجاره مجموعه رستوران 
کافی شاپ

علوی  بوستان  مجنون  بید 

رستوران سنتیمساحت اعیانیمساحت عرصه
و 

کافی شاپ

 270.000.000
ریال

ماهیانه

 1.210.000.000
ریال

570 مترمربع220 مترمربع

توضیحات نوع ضمانت نامه ردیف 

)تا کسر دو ضمانت نامه بانکی1 اعتبار داشته باشد.  تاریخ تحویل پیشنهادات  از آخرین  90 روز  بایستی حداقل  بانکي  ضمانت نامه هاي 
روز قابل قبول است(

و شمـــاره شبـاوجه نقد 2  7001000810788 بـــه شمـاره حسـاب  تضمیـن  وجـه  نقـدی  واریـز 
IR بانک شهر شعبه چهارراه بازار به نام حساب سپرده سازمان   690-61-000-000-700-1000-810-788  

پارکها و فضای سبز شهرداری قم که بایستی به صورت فیش سه برگی تهیه شود.

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
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آموز  روز دانش  به مناسبت  استاندار قم      ◄
و  نشست  قمی  نخبه  آموزان  دانش  درددل  پای 
آموزان  دانش  مطالبات  و  انتقادات  به  پاسخ  در 
و  آموزش  مسیر  از  باید  نقدها  از  برخی  گفت: 

شود. پیگیری  پرورش 
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  این  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
پرورش  و  آموزش  آینده  روز  چند  ظرف  گفت: 
باید پاسخ مناسب و مستدل به اشکاالت مطرح 
بیان  آموزان  دانش  برای  را  نشست  این  در  شده 

. کند
استاندار قم با بیان اینکه در چنین جلسات و 
نشست هایی بخشی از ابهامات و سواالت پاسخ 
با  و  این جلسات  لزوم استمرار  بر  داده می شود 
های  شهرستان  آموزان  دانش  نمایندگان  حضور 

تابعه تاکید کرد.
جایگاه  قم  اینکه  بر  تاکید  با  شاهچراغی 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  اسالم  جهان  در  رفیعی 
نرم  و  مرکز  عنوان  به  را  قم  نیز  باطل  جبهه 
برای  پس  می داند  اسالمی  انقالب  اصلی  افزار 

میکند. ریزی  برنامه  هم  آن  تضعیف 
نیز  کرونا  موضوع  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بودیم،  قم  علیه  غیرواقعی  هجمه های  شاهد 
تصریح کرد: شیوع این ویروس از دیگر استان ها 
قم،  علیه  رسانه ای  فعالیت های  با  ولی  بوده 

بودیم. هراسی  قم  موج  شاهد 
یک  قم  هویت  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
افتخار است، یادآور شد: در قم موسساتی وجود 
جهان  عرصه  در  کشور  سطح  از  فراتر  که  دارد 
آموزش  است  خوب  و  می کنند  فعالیت  اسالم 
این  از  آموزان  دانش  بازدید  اردوهای  پرورش  و 

کند. برگزار  را  موسسات 
قم  علمی  باالی  سطح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در جهان اسالم افتخارآفرین است، اضافه کرد: 
برای  استان  مدیریت  مجموعه  در  الزم  آمادگی 
ظرفیت  از  استفاده  با  مشکالت  از  برخی  حل 

دارد. وجود  استان  علمی 
شاهچراغی با تاکید بر اینکه نباید وعده هایی 
اقدامات  کرد:  ابراز  نشوند،  عملیاتی  که  بدهیم 
در  خدمات  بهبود  و  توسعه  راستای  در  خوبی 
استان انجام شده است که باید برای مردم تبیین 

شوند.
وی در ادامه افزود: برخی از کالن پروژه های 
و  درست  شروع  گذشته  در  اینکه  بدلیل  استان 

و  روبرو  مشکل  با  اجرا  مسیر  در  نداشته  قانونی 
متوقف شده بود که ما با حل این مشکالت و رفع 
آنها  کردن  عملیاتی  برای  را  مسیر  قانونی  موانع 

ایم. کرده  فراهم 
دستاوردهای  از  برخی  بیان  با  قم  استاندار 
گذشته،  یکسال  در  استان  مدیریت  و  دولت 
و اجرایی شدن  تکلیف  تعیین  برای  مطرح کرد: 
برخی از پروژه های مهم و راکد استان، فعالیت 
که  است  شده  انجام  امیدبخشی  و  خوب  های 
تر  سریع  چه  هر  الزم  های  پیگیری  با  امیدواریم 

شود. عملیاتی 
مسائل  نظام  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  جمع بندی  میدانی  حضور  با  قم  روستاهای 

نیز  مواردی  در  کرد:  اظهار  است،  شده  احصا 
به دالیل مختلف امکان و ظرفیت الزم برای حل 
مشکالت وجود ندارد اما باید این دالیل به اطالع 
باقی نماند. ابهامی در ذهن مردم  تا  برسد  مردم 

شاهچراغی همچنین با اشاره به بیش از هزار 
و 500 هکتار بافت فرسوده در استان قم داریم، 
خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نیز زمینی 
مدیریت  مجموعه  اختیار  در  را  پردیسان  در 

قرارداده ایم. مشکل  این  حل  منظور  به  شهری 
در  غیررسمی  سکونت های  به  اشاره  با  وی 
استان قم، تصریح کرد: برای حل این مشکل و 
ساکنین منطقه اسماعیل آباد زمینی به مساحت 

دادیم. اختصاص  هکتار  هزار   32
نفر   15 2ساعته  دیدار  این  در  است  گفتنی 
مختلف  های  تشکل  از  آموز  دانش  نخبه   40 از 
آموزشی  و  تربیتی  فرهنگی،  مسائل  به  نسبت 
قم  استاندار  با  را  هایشان  دغدغه  و  مطالبات 

کردند. مطرح 
همچنین قرار است طی روزهای آینده همین 
دختر  نخبه  آموزان  دانش  با  صمیمی  نشست 

► نیز برگزار شود.    قمی 
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مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم:
شاعران و مداحان محاصره 

تبلیغاتی دشمن را بشکنند

مداحان  و  شاعران  گفت:  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
خوبی  به  را  کشور  واقعیات  می توانند  که  دارند  بسیاری  ظرفیت 
شود. شکسته  دشمن  تبلیغاتی  محاصره  از  بخشی  تا  کنند  روایت 
زاده  شعبان  مرتضی  المسلمین  و  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
مناسبت  به  که  حرم«  شهیدان  شعر  »سوگواره  در  یکشنبه  شامگاه 
بن  احمد  حرم  تروریستی  حادثه  در  هموطنان  از  جمعی  شهادت 
برگزار  استان قم  تبلیغات اسالمی  اداره کل  موسی )ع( که در سالن 
محاصره  مورد  مختلف  جوانب  از  کشور  امروز  داشت:  اظهار  شد 
هنر،  ابزار  از  گیری  بهره  با  راستا  این  در  دشمنان  و  است  تبلیغاتی 
تا  می کنند  تالش  اجتماعی  شبکه های  و  رسانی  اطالع  جریان  خبر، 

دهند. نشان  وارونه  را  واقعیات 
معظم  رهبر  تاکید  داشت:  ابراز  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
محاصره  این  که  است  دلیل  این  به  تبیین  جهاد  موضوع  بر  انقالب 
صورت  این  در  بشکنیم  را  محاصره  این  نتوانیم  اگر  که  شود  شکسته 
کنده به دروغ است به جامعه القا می کند. دشمن روایت خود را که آ
حجت االسالم شعبان زاده عنوان داشت: شاعران و مداحان ظرفیت 
بسیاری دارند که می توانند واقعیات کشور را به خوبی روایت کنند تا 
مداحان  و  شاعران  و  شود  شکسته  تبلیغاتی  محاصره  این  از  بخشی 

باید با قوت در عرصه دفاع از انقالب اسالمی به میدان بیایند.
افزا شود انقالب هم  جبهه  نیروهای  ظرفیت 

ظرفیت  اگر  کرد:  تصریح  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
معظم  رهبر  منویات  راستای  در  شود  افزا  هم  انقالب  جبهه  نیروهای 
ابهامات و روایت های غلط  انقالب می توانیم به بسیاری از سواالت و 

کنیم. غلبه  دشمنان 
انقالب  جریان  از  جدید  دوره  در  افزود:  زاده  شعبان  االسالم  حجت 
فراهم  برهه ها  از سایر  بیش  انقالب  نیروهای جبهه  یکپارچگی  زمینه 
پرورش در  و  آموزش  و  تبلیغات اسالمی  امروز سپاه، سازمان  و  شده 

افزا کرد. باید هم  را  و شبکه جریان والیی  کنار هم هستند 
بیان  که  قدرتی  کرد:  تاکید  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
باید در دفاع  و  آئینی دارد کم نظیر است  و  انقالبی  شاعران متعهد و 

شد. ظاهر  قدرتمند  اسالمی  انقالب  از 

خادمان حرم حضرت 
معصومه)س( با بازداشت 

شدگان اغتشاشات دیدار کردند

لرستان،  استان  به  سفر  با  اهل بیت)س(  کریمه  حرم  سفیران  کاروان 
برنامه های مختلف از جمله توزیع بسته های معیشتی به نام حضرت 
تقدیر  دانش آموزان،  جمع  در  حضور  نیازمندان،  میان  معصومه)س( 
با  دیدار  و  امنیت  شهدای  خانواده  از  تجلیل  انتظامی،  نیروهای  از 

کردند. دنبال  را  اخیر  اغشتشاشات  شدگان  بازداشت 
به  به گزارش فارس، کاروان سفیران حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( 
چند  سفری  طی  کرامت  بانوی  شهادت گونه  رحلت  سالروز  مناسبت 
لرستان  استان  در  حضور  با  مطهر  حرم  متبرک  پرچم  همراه  به  روزه 

کردند. دنبال  استان  این  در  را  فرهنگی  متنوع  برنامه های 
نام  به  معیشتی  های  بسته  لرستان  استان  خیرین  و  مردم  عموم 
حضرت معصومه)س( را تهیه و طی مراسمی با حضور نیازمندان این 

کردند. توزیع  نیازمند  خانواده های  میان  در  را  بسته ها 
گفت وگو  و  آباد  خرم  شاهد  دبیرستان  آموزان  دانش  جمع  در  حضور 
نقش  و  معصومه)س(  حضرت  حضرت  مورد  در  دانش آموز  دختران  با 
از  محمدی  ناب  اسالم  آموزه های  و  تشیع  مکتب  ترویج  در  ایشان 

است. بوده  لرستان  در  کریمه  سفیران  کاروان  برنامه های  جمله 
از  تجلیل  و  لرستان  استان  انتظامی  فرماندهی  کل  ستاد  در  حضور 
جمله  از  لرستان  استان  بازداشتی های  با  دیدار  و  امنیت  شهدای 

بود. کریمه  سفیران  کاروان  این  های  برنامه 
و  لرستان  استانی  شبکه  تلویزیونی  زنده  برنامه  در  حضور  همچنین 
حضور  شهدا،  مقام  تجلیل  و  شهدا  های  خانواده  از  برخی  با  دیدار 
در مراسم مذهبی عزاداری در مساجد مختلف، حضور در مزار شهدا 
در  کریمه  سفیران  های  برنامه  دیگر  از  فرهنگی  متنوع  های  برنامه  و 

بود. لرستان  استان 
استان  به  آبان ماه   11 چهارشنبه  روز  از  کریمه  سفیران  است  گفتنی 
داشتند. حضور  استان  این  در  ماه  آبان   15 تا  و  شدند  اعزام  لرستان 

معاون استاندار قم:
مجوز فعالیت به هیچ واحد 

آالینده و آلوده ای در قم داده 
نمی شود

ابراهیم معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم امروز در 
عمرانی  معاونت  جلسات  سالن  در  که  پسماند  مدیریت  کارگروه  جلسه 
از  یکی  زیست  محیط  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری 
به  کرد:  اظهار  است،  استان  در  مجوز  صدور  شاخص های  اصلی ترین 
هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد، صنایع آالینده و آلوده در استان قم آغاز 

کنند. به کار 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، معاون استاندار قم با بیان اینکه 
قانون حوزه پسماند باید رعایت شود، مطرح کرد: سازمان صنعت، معدن 
و تجارت موظف است ظرف مدت یک  ماه تمام تولید کنندگان را مجبور 

به تکمیل خوداظهاری در سامانه مدیریت پسماند کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اینکه در بحث 
خصوصی  بخش  توافق  مابقی  و  تعیین  قیمت  حداقل  باید  نیز  قیمت 
پسماند  سامانه  در  تولیدکنندگان  تمام  تکلیف  باید  کرد:  عنوان  باشد، 

شود. مشخص 
باید  نیز  ندارند  پسماند  اگر  حتی  واحدها  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
واحد  این  اگر  ولی  ندارد،  پسماند  واحد  این  که  کنند  اظهار  سامانه  در 
را اشتباه وارد کرده باشد، سازمان محیط زیست نظارت الزم  اطالعات 

داد. خواهد  انجام  را 
معتمدی با تاکید بر اینکه باید کنترل واحدهای صنعتی به درستی انجام 
شود، خاطرنشان کرد: باتوجه به اهمیت محیط زیست باید جلسات این 

کارگروه در فاصله زمانی کمتری برگزار شود.
شدن  تبدیل  برای  فرصتی  جمکران  شرق  سمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به اجرای طرح نهضت ملی  باتوجه  به سایت نخاله است، تصریح کرد: 
جمکران  شرق  سمت  به  پردیسان  محله  در  موجود  سایت  باید  مسکن 

کند. پیدا  مکان  تغییر 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم اضافه کرد: منابع طبیعی 
از محل های مورد نظر تخلیه نخاله منابع طبیعی  بازدیدی  و شهرداری 

داشته باشند و در جلسه آینده نتیجه این بازدیدها ارائه شود.
وی افزود: به دلیل فعالیت های کوره های آجرپزی، برداشت شن و ماسه 
و برخی از معادن شاهد ایجاد گودال های عمیقی در زمین هایی هستیم 

که می توان از این گودال ها برای سایت تخلیه نخاله استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم:
اجرای طرح محرومیت زدایی 
به صورت پایلوت در یکی از 

محالت قم
جلسه  در  حاجی زاده  احمد  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم که در سالن جلسات امام 
جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، با اشاره به طرح های محرومیت زدایی 

در محالت، اظهار کرد: باید یک محله به عنوان پایلوت انتخاب شود.
این  در  داد:  ادامه  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اجتماعی محالت  آسیب های  و  نیازمندی ها، مشکالت  تمام  باید  طرح  

شود. احصا  و  جمع بندی 
پایلوت باید سنجش  وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اجرای طرح 
الزم در صورت میزان موفقیت اجرای طرح در نظر گرفته شده و سپس 

باید در سایر محله ها نیز اجرایی شود. نتایج مطلوب  در صورت کسب 

مدیرکل امور فنی استانداری قم:
کاهش ۵۵ هکتاری بافت 

تاریخی شهر قم
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، عباس صادقیان در گفت وگو با 
خبرنگاران، با اشاره به اینکه بافت تاریخی یک بافت با اهمیت است، 
آن  و هویت  تمدن  بیانگر  تاریخی یک شهر می تواند  بافت  اظهار کرد: 

باشد. شهر 
تاریخی  بافت  اهمیت  بر  مرتبط  سازمان های  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  به  حوزه  این  در  گاها  که  اختالفاتی  کرد:  مطرح  هستند،  واقف 
است. بافت  این  در  فعالیت  و  طرح ها  اجرای  نحوه  موضوع  در  می آید 

مدیرکل امور فنی استانداری قم با اشاره به اینکه در زمانی سوءبرداشت 
عنوان  بود،  بروز مشکالتی شده  تاریخی موجب  بافت  در  و سوءتفاهم 
حوزه  این  در  اختالفات  گرفته  صورت  اقدامات  با  خوشبختانه  کرد: 

رفع است. درحال 
است،  کاهش یافته  هکتار   55 شهر  تاریخی  بافت  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان کرد: در حوزه بافت تاریخی نیازمند توجه هرچه بیش تر و 

هستیم. موفق  برنامه های  ارائه 
صادقیان ادامه داد: در این راستا می توانیم از استان هایی که عملکرد 

موفقی در حوزه بافت تاریخی داشته اند الگوگیری کنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه دیدگاه ارزش افزوده و موقعیت فرهنگی 
در بافت تاریخی موجب ترک این بافت توسط ساکنین آن شده است، 
زیرساخت  تأمین  بر  عالوه  تا  شود  ایجاد  انگیزه ای  باید  کرد:  تصریح 
مناسب و امکانات مناسب مردم در همین بافت بمانند و به زندگی خود 

دهند. ادامه 

خبـر گزارش تحلیلی »گویه«؛خبـر

نگاهی به تالش قم در بسط فضای آزاداندیشی
برای نخستین بار در کشور این صاحبنظران قمی بودند که در سال 1381 با پیشنهاد به رهبر معظم انقالب 

خواستار تشکیل کرسی های آزاداندیشی و نهضت تولید فکر و اندیشه در کشور شدند.

و  تحوالت  پی  در  سردبیر»گویه«:      ◄
اهمیت  به  توجه  جامعه  اخیر  های  ناآرامی 
و  آزاداندیشی  به  نهادن  ارج  و  آزاد  گفتگوی 
افکار و سالیق مردم و نخبگان بیش از گذشته 
ملی  رسانه  در  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
خوبی  اقدامات  مجازی  فضای  و  مطبوعات  و 
در این زمینه در حل رخ دادن است اما جالب 
این  کشور  در  بار  نخستین  برای  بدانیم  است 
 1381 سال  در  که  بودند  قمی  صاحبنظران 
خواستار  انقالب  معظم  رهبر  به  پیشنهاد  با 
نهضت  و  آزاداندیشی  های  کرسی  تشکیل 

شدند. کشور  در  اندیشه  و  فکر  تولید 
نگاه  با  نیز متقابال  آیت اله  خامنه ای   حضرت  
پیشنهاد  به   مثبت   پاسخ   در  خود  دوراندیش 
حوزه   پژوهشگران   و  دانش آموختگان   این 
سهم   که   روز  آن   کرده اند  تصریح   قم  علمیه  
ادا  و در کنار هم   و منطق  یکجا  آزادی ، اخالق  
دینی   بالنده   تفکر  و  علمی   خالقیت   روند  شود 

شد . خواهد  آغاز  جامعه   در 
معظم   رهبر  راهگشای  و  ارزنده  پاسخ   در 
و  دانش آموختگان   نامه  به   اسالمی   انقالب  
است:  آمده   81 سال  در  قمی  پژوهشگران  
نامه   مضمون   همه   با  عزیز  برادران   و  »فرزندان  
شما موافقم  و از شما و همفکرانتان  در حوزه  و 
لحظه   تا  را  ایده ها  این   که   می خواهم   دانشگاه  
مدت ،  دراز  چند  هر  دادن ،  ثمر  و  شدن   عملی  

کنید«. تعقیب  
آن  ادامه  در  ای  خامنه  اله  آیت  حضرت 
باید  انقالب   »این   دارند:  می  بیان  پاسخ 
را  خویش   جهانی   و  تاریخی   برنامه   و  بماند 
و  بیداری   و  عزم   این   که   همین   و  بارنشاند  به  

نیز  دانشگاه   و  حوزه   دوم   نسل   در  گاهی   خودآ
افراط  از  این  نسل   بیدار شده  است ، همین  که  
را  تکامل   و  ترقی   راه   و  می برد  رنج   تفریط،  و 
»خودباختگی   در  نه   و  تحجر«  و  »جمود  در  نه  
تولید  و  اجتهادی   نشاط  در  بلکه   تقلید«،  و 
که   می خواهد  و  می داند  دینی   و  علمی   فکر 
ضمن   در  مناظره   و  نظریه پردازی   شجاعت  
حوزه   در  منطق   و  اخالق   و  اصول   به   وفاداری  
که   است   کرده   اراده   و  شود  بیدار  دانشگاه ،  و 
خود،  نگذارد،  بی پاسخ   را  شبهات   و  سؤاالت  
باید  و  است   دستاورد  و  پیروزی   یک   فی نفسه  
ما  نخبگان   که   آنگاه   و  داشت   گرامی   را  آن  
دیکتاتوری  و  مرج   و  هرج   میان   تعادل   نقطه  
آغاز  جدید  دوران   کنند،  تثبیت   و  شناسائی   را 

است . شده  
قمی  صاحبنظران  به  پاسخ  در  له  معظم 
آزادی   از  نباید  »آری ،  کنند:  می  تصریح 
را  انتقاد  و  نقد  و  گریخت   مناظره   از  و  ترسید 
تبدیل   تشریفاتی ،  امری   یا  و  قاچاق   کاالی   به  
و  جدال   به   مناظره ،  بجای   نباید  چنانچه   کرد 
مراء، گرفتار آمد و بجای  آزادی ، به  دام  هتاکی  
سهم   که   روز  آن   لغزید.  گریزی   مسئولیت   و 
یکجا  همه   منطق ،  سهم   و  اخالق   سهم   آزادی ، 
و در کنار یکدیگر اداء شود، آغاز روند خالقیت  
بالنده  دینی  در این  جامعه  است   علمی  و تفکر 
دینی در  و  علمی   نرم افزار  تولید  جنبش   کلید  و 
زده   حوزوی   و  دانشگاهی   معارف   و  علوم   کلیه  

است . شده  
در  خود  در  پاسخ  در  انقالب  فرزانه  رهبر 
آزاداندیشی  های  کرسی  برگزاری  با  موافقت 
می افزایم   شما  پیشنهاد  بر  »من   افزایند:  می 

که  این  ایده  چه  در قالب  مناظره های  قانونمند 
هیئت های   حضور  با  و  داوری   امکان   با  توأم   و 
فرصت   تمهید  قالب   در  چه   و  علمی   داوری  
ایده   بررسی   و  نقد  سپس   و  نظریه سازان   برای  
وجدان   محضر  در  و  فن   نخبگان   توسط  آنان  
به   محدود  تنها  دانشگاه ،  و  حوزه   علمی  
انسانی   علوم   یا  دینی   فکر  قلمروهای   برخی  
و  علوم   کلیه   در  بلکه   نماند  نیز  اجتماعی   و 
و  پایه   علوم   )حتی   عملی   و  نظری   رشته های  
از  حمایت   جهت   در  و   )... و  کاربردی   علوم  
این   در  نظریه سازان   و  مخترعان   و  کاشفان  
فضائی   چنین   نیز  صنایع   و  فنون   در  و  علوم  
علمی   ضریب   آنکه   برای   البته   و  آید  پدید 
نیاید  پائین   مناظرات ،  و  نظریات   این   بودن  
و  نازل   گفتگوها  سطح   و  شود  پخته گوئی   و 
تمهیداتی   باید  نشود،  تبلیغاتی   و  عوامانه  
چنین   با  اینجانب   نوشت .  قواعدی   و  اندیشید 
آن   از  و  بوده ام   موافق   همواره   طرحهائی  

کرد. خواهم   حمایت  
آزاداندیشی  باید  که  است  رو  همین  از 
مسائل  جزو  باید  را  افزاري  نرم  نهضت  و 
مقام  آورد.  شمار  به  اسالمي  نظام  »راهبردي« 
مهم  این  جدي  مطالبه  بر  عالوه  رهبري  معظم 
ابعاد مختلف  نهادهاي مولد فکر در جامعه،  از 
و  فرهنگي  مختلف  مجامع  در  را  موضوع  این 

اند. کرده  مطرح  علمي 
 20 همان  فرامین  و  رهنممودها  این  اگر 
پیشرفت  شاهد  امروز  شد  می  عمل  پیش  سال 
مرکز  یک  عنوان  به  قم  و  بودیم  مضاعف  های 
آزادفکری  و  تفکر  پاتیخت  و  آزاداندیشی  بزرگ 

► شد.     می  شناخته 

در نشست صمیمی استاندار با دانش آموزان نخبه قمی مطرح شد؛

برخی مشکالت با ظرفیت علمی نخبگان قمی حل می شود
دشمن به دنبال تضعیف جایگاه رفیع قم است



◄    اصغر شهبازی: مشاغلی که از نظر 
سطح ایجاد صدا و آالیندگی های فیزیکی 
باشند  استاندارد  حد  از  باالتر  شیمیایی  و 
تعریف  شهری  مزاحم  مشاغل  جزء 
باید  قانون  تصریح  طبق  که  می شوند 
شوند.  منتقل  تخصصی  شهرک های  به 
از  قم  زیربنایی  و  ساختاری  مشکالت 
باالیی  بسیار  تعداد  تا  شده  سبب  گذشته 
محیط  با  تناسبی  که  فعالیت هایی  از 
نداشته  منضبط  و  پاکیزه  آرام،  شهری 
همواره  و  ایجاد  شهر  محدوده  در  باشد 
افزوده  آن  فعالیت های  حجم  و  تعداد  بر 

. د شو
انجام شده  برآوردهای  و  ارزیابی  طبق   
 25 بر  افزون  قم  شهری  حریم  سطح  در 
صنوف  زمره  در  که  شغلی  رشته  و  صنف 
که  می کنند  فعالیت  جادارند،  مزاحم 
صدای  با  نحوی  به  آن ها  از  هرکدام 
فیزیکی  آالیندگی های  یا  غیراستاندارد 
آرامش  زدن  برهم  بر  عالوه  شیمیایی  و 
مشکالت  شهری،  انضباط  و  نظم  و 
به وجود  نیز  را  بهداشتی  و  زیست محیطی 

آورده اند.
و  بصری  آزار  و  شهری  نازیبایی  ایجاد 
کنار  در  مردم  روح  سوهان  به  آن  تبدیل 
آالیندگی های  و  بهداشتی  معضالت 
بسیاری  در  امروزه  صوتی،  و  شیمیایی 
حق  مطالبه  یک  به  شهری  مناطق  از 
تبدیل  صنوف  ساماندهی  برای  شهروندی 

است.  شده 
مشاغلی  و  صنوف  قانون،  اساس  بر 
موجب  شهری  حریم  در  آنان  فعالیت  که 
پساب،  فاضالب،  به  محیط  آلودن 
جزو  شود  می  اسید  و  روغن سوخته 
و  می شوند  تعریف  شهری  مزاحم  صنوف 
آن ها  فعالیت  به  نسبت  توجیهی  هیچ گونه 

ندارد. وجود  شهر  در 
در  مختلف  های  کارگاه  باالی  تراکم 
اصلی  معابر  تبدیل  شهر،  مرکزی  هسته 
آلودگی های  یک طرفه،  خیابان های  به 
کفش  نظیر  پرتعداد  واحدهای  شیمیایی 
و  پرسروصدا  فعالیت های  دمپایی،  و 
وابسته  فعالیت های   آالیندگی  با  همراه 
غیره  و  ساختمان  و  خودرو  صنعت  به 
واحدها  این  فعالیت  معضالت  ازجمله 
باور  به  درحالی که  است  شهری  حریم  در 
به  واحدها  این  انتقال  حوزه،  این  فعاالن 

مشوق های  ارائه  با  تخصصی  شهرک های 
کیفی  و  کمی  ارتقای  در  می تواند  الزم 
صاحبان این حرف نیز مثمر به ثمر باشد.

جمع آوری  پرشمار  انبارهای  وجود 
است  مسائلی  از  نیز  شهر  در  ضایعات 
آن  فیزیکی  و  شیمیایی  آلودگی های  که 
اجتماعی  آسیب های  برخی  کنار  در 
و  مطالبه  مورد  آن ها  فعالیت  پیرامون 
اقدام  تاکنون  که  است  شهروندان  نگرانی 
ملموسی در خصوص ساماندهی آن ها در 

است. نشده  مشاهده  قم  شهر  سطح 

شهرداری ها   20 ماده   5 بند  طبق 
مزاحم  فعالیت های  و  مشاغل  ساماندهی 
شهری بر عهده شهرداری ها گذاشته شده 
به تدریج  تخصصی  شهرک های  ایجاد  با  تا 
خارج  شهری  حریم  از  فعالیت ها  این 

. ند شو
کارشناسان،  باور  به  حال  عین  در 
بخشی از این صنوف، مشاغلی را تشکیل 
نیازهای  تامین  و  اقتصاد  که  دهند  می 
اساسی و روزمره شهروندان قمی و زائران 
طرفی،  از  و  داده  تشکیل  را  مسافران  و 
و  اساسی  نیازهای  نیز  حوزه  این  خدمات 
شهروندان  از  زیادی  هدف  جامعه  روزمره 
جهت  همین  به  و  می نماید  برطرف  را 

نحوی  به  باید  صنوف  این  ساماندهی 
باشد که آسیبی به هیچ کدام از صنوف در 
دریافت  همچنین  و  تقاضا  و  عرضه  حوزه 

نشود. وارد  خدمات  این  کنندگان 
مشاغل مزاحم جایی در شهر قم ندارند
گوید:  می  قم  محیط زیست  مدیرکل 
نظام حکمرانی در قالب قانون هوای پاک 
14 آن، تکالیفی  به صورت ویژه در ماده  و 
شهری  مزاحم  صنوف  خروج  زمینه  در 
واحدهای  از  برخی  است؛  کرده  تعریف 
که  تجاری  و  خدماتی  تولیدی،  صنعتی، 

به  توجه  با  ایجادشده اند  دور  سالهای  از 
و  ندارند  شهر  در  جایی  آن ها  فعالیت  نوع 

شوند.  منتقل  مناسب  نقاط  به  باید 
ادامه  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
صنعتی  واحدهای  این،  بر  عالوه  داد: 
وجود  اکنون  هم  بسیاری  تولیدی  و 
یا  و  شهر  از  خارج  در  درگذشته  که  دارد 
قدیم  جاده  مانند  استان  ورودی  نزدیکی 
اصفهان، جاده کاشان، کوه سفید، جاده 
اما  بود  شده  احداث  تهران  جاده  و  اراک 
وارد  شهر،  محدوده  توسعه  با  سالهاست 
صنوف  آنها  میان  در  و  شده  شهری  حریم 
که  به چشم می خورد  نیز  بسیاری  مزاحم 

هستند. فعالیت  مشغول  همچنان 

این  ازآنجایی که  شد:  یادآور  وی 
قم  شهری  حریم  به  امروز  محدوده ها 
همکاری  با  تا  است  الزم  اضافه شده 

و  صنوف  همگرایی  و  شهرداری  بین 
به  استانی،  زیرساخت های  آماده سازی 
شوند. منتقل  تخصصی  شهرک های 

با  اینکه  بابیان  محیط زیست  مدیرکل 
ماده  مشکالت  و  مصالح  برخی  به  توجه 
نشده  اجرا  به خوبی  پاک  قانون هوای   14
زیادی  بخش  فعالیت  کرد:  تصریح  است، 
محیط  با  تناسبی  هیچ  مشاغل  این  از 

ندارد. شهری  زندگی 
برای  تخصصی  شهرک  دو  احداث 

شهری مزاحم  مشاغل  انتقال 
تره بار  و  میوه  سازمان  مدیرعامل 
بر  گذاشتن  صحه  با  نیز  قم  شهرداری 
در  آالینده  و  مزاحم  صنوف  فعالیت 
شهرداری  کرد:  تصریح  شهری،  حریم 
تخصصی  شهرک  دو  منظور  همین  به  قم 
ساماندهی  برای  را  صنوف  و  خودرویی 

است. کرده  احداث  مزاحم  مشاغل 
مزاحم  صنوف  سامان دهی  مسولیت 
در  گذاشته  شهرداری  عهده  بر  قانون  که 
ساختار مجموعه مدیریت شهری بر عهده 
جزو  مشخصا  و  شهری  خدمات  معاونت 
تکالیف سازمان میوه و تره بار نهاده شده 
این  تخصصی  های  شهرک  احداث  با  تا 
های  مکان  به  را  آالینده  و  مزاحم  صنوف 

نماید.. منتقل  شهر  از  خارج  استاندارد 
کرد:  خاطرنشان  مظفری  علی رضا 
حوزه  در  واحد   180 حدود  تاکنون 
که  سازی  پنجره  و  در  و  آهنگری 
برای  زیادی  مزاحمت هایی  پیش ازاین 
شهرک  به  می آورد  وجود  به  شهروندان 
این  ظرفیت  است؛  منتقل شده  صنوف 

است. واحد   600 و  هزار  شهرک 
حوزه  مشاغل  بر  عالوه  افزود:  وی 
صنعت  به  وابسته  مشاغل  آهن فروشان، 
تخصصی  شهرک  این  به  نیز  ساختمان 

شد. خواهد  منتقل 
تره بار  و  میوه  سازمان  مدیرعامل 
موفقیت  برای  شد:  یادآور  قم،  شهرداری 
شهرک های  به  مزاحم  صنوف  انتقال  در 
وظایف  به  دستگاه ها  همه  باید  تخصصی 

کنند. عمل  خود 
مشاغل  انتقال  برای  مشخصی  زمان 

مزاحم شهری وجود ندارد
به  اشاره  با  نیز  قم  اصناف  اتاق  رییس 
شهری،  مزاحم  و  آالینده  مشاغل  معضل 

واحدهای  خرید  هزینه  شد:  یادآور 
و  صنوف  شهرک  در  تولیدی  و  صنعتی 
شهری  مشاغل  صاحبان  برای  خودرویی 
تا  است  الزم  و  است  سنگین  بسیار 
خروج  و  انگیزه  ایجاد  جهت  مشوق هایی 
شود. دیده  شهری  محدوده  از  افراد  این 

شهرک  در  داشت:  ابراز  خرمی  حمید 
و  چاپ  حوزه  در  واحد   54 نیز  قم  چاپ 

نشر کتاب مستقر شده و در شهرک شهاب 
نیز بخش زیادی از درودگران فعالیت های 
خود را منتقل کرده و در این شهرک ادامه 

دهند.  می  فعالیت 
کنونی  شرایط  در  کرد:  اضافه  وی 
به  شهری  مزاحم  مشاغل  انتقال  برای 
زمان  تعیین  امکان  تخصصی  شهرک های 
سایر  است  الزم  و  ندارد  وجود  مشخصی 
دستگاه ها نیز به وظایف خود عمل کنند.

اینکه  به رغم  قم  صاحب نظران،  باور  به 
عنوان  خود  باالی  جمعیت  به واسطه 
ساالنه  و  می کشد  یدک  را  کالن شهر 
است  گردشگر  و  زائر  میلیون ها  میزبان 
صنوف  ساماندهی  نظیر  مواردی  در  اما 
دست  به  چندانی  موفقیت  هنوز  مزاحم 
نیاورده و برخی از امور زیربنایی و تصمیم 
گذشته  سنتی  شیوه های  با  آن  سازی 
شده  سبب  مباحث  این  و  می گیرد  انجام 
کالن  سطح  در  انجام شده  اقدامات  تا 
نشود. ارزیابی  رضایت بخش  و  مطلوب 

مشکالت  و  محدودیت ها  برخی  وجود 
است  عواملی  از  نیز  فرهنگی  و  اقتصادی 
در  مهم  موانع  از  ناظران  و  کارشناسان  که 
صنوف  انتقال  در  منسجم  اراده  نبودن 

می کنند. یاد  شهری  مزاحم 
خودرویی  شهرک  دو  ایجاد  چند  هر 
در  قابل توجه  و  مهم  گام  یک  صنوف  و 
باید  ولی  است  مزاحم  صنوف  ساماندهی 
توجه داشت که ظرفیت این دو شهرک در 
بهترین شرایط امکان انتقال 3 هزار واحد 
گفته  به  که  است  حالی  در  این  دارد  را 
مشاغل  حوزه  در  فقط  شهری  مدیران 
وابسته به صنعت خودرو افزون بر 10 هزار 
واحد صنفی فعال است که نشان می دهد 
مشاغل  ساماندهی  در  قم  کالن شهر 
مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  شهری  مزاحم 
عقب ماندگی  و  طوالنی  فاصله  میزان  چه 

► دارد.   ادواری 

سه شنبـه 17 آبان 14۰1/ شماره 2۰49 گزارش3

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

تا پایان مهرماه صورت گرفت:
صادرات بیش از 191 میلیون 

دالر کاال از گمرک قم 
بسیار  استان  این  صادراتی  ظرفیت های  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل 
از گمرکات  کاال  نوع   30 از  بیش  نشان می دهد  آمارها  و  است  متنوع 

می شود. صادر  جهان  مختلف  کشورهای  به  قم 
صادراتی  کاالهای  کرد:  بیان  ایرنا،   با  گفتگو  در  دریکوندی  اسفندیار 
تولید شده در استان قم نه تنها به کشورهای همسایه و آسیایی بلکه 
این  به کشورهای مختلف در سراسر نقاط جهان ارسال می شود و در 
از  کاال  دالر  میلیون   300 از  بیش  امسال  می کنیم  پیش بینی  زمینه 

گردد. صادر  قم  گمرکات 
وی با اشاره به این که هدف گمرکات استان تسریع در روند صادرات 
افزود: عمده  این زمینه است،  به فعاالن بخش خصوصی در  و کمک 
یعنی  دارد،  قرار  زرد  و  سبز  مسیرهای  در  استان  صادراتی  کاالهای 
با  و  سرعت  به  گمرکات  از  کاال  ترخیص  با  مرتبط  اداری  فرآیندهای 

می گیرد. صورت  کاال  صاحب  اظهارات  به  توجه 
مهرماه  پایان  تا  سال  ابتدای  از  استان  صادرات  روند  داد:  ادامه  وی 
همچنین  و  صادراتی  کاالهای  وزن  اظهارنامه ها،   تعداد  بخش  سه  در 
افزایشی  روند  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  آن ها،  دالری  ارزش 
دوم  نیمه  در  روند  این  امیدواریم  که  می دهد  نشان  را  چشمگیری 

باشد. جهشی  هم  باز  نیز  سال جاری 
هزار   299 و  میلیون   191 شده  یاد  ماه  هفت  در  گفت:  دریکوندی 
هزار  چهار  قالب  در  ُتن   340 و  هزار   220 وزن  به  کاال  دالر   100 و 
استان  گمرکات  طریق  از  اقتصادی  فعاالن  توسط  اظهارنامه   823 و 
رونق  دهنده  نشان  که  شده   صادر  جهان  مختلف  کشورهای  به  قم 

است. استان  این  در  تجاری  فعالیت های 
وی بیان داشت: تنها در مهرماه امسال بر اساس آمار، ارزش صادرات 
استان 21 میلیون و 422 هزار و 471 دالر به ثبت رسیده است و این 
روند در ماه های آینده تا پایان سال با قدرت بیشتری طی خواهد شد 
به صورت  استان  توسعه صادرات  برای  تا هدف گذاری صورت گرفته 

کامل محقق شود.

مدیرکل منابع طبیعی قم:
۳۰ هزار هکتار از عرصه های 

ملی قم بیابان شد
معضل  اینکه  بر  تاکید  با  قم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
به  استان  این  محیطی  زیست  مشکل های  سخت ترین  از  بیابان زایی 
شمار می آید گفت: طبق مطالعات و پژوهش های صورت گرفته حدود 
30 هزار هکتار از عرصه های ملی و دولتی قم به صورت کامل به بیابان 

شده است. تبدیل 
هزار   250 و  میلیون  یک  حدود  قم  مساحت  افزود:  شعاعی  محمد 
هکتار است که حدود یک میلیون هکتار آن، عرصه ملی و دولتی شامل 
جنگل های دست کاشت، ذخیره گاه های جنگلی، مرتع و بیابان است.
بیابان  داریم که  178 هزار هکتار عرصه هایی  اینکه حدود  بیان  با  وی 
به  یا  و  شده  بحران  کانون  تقریبا  هکتار  هزار   105 داشت:  بیان  است 

شد. خواهد  تبدیل  بحران  کانون 
حفاظت  اداره کل  که  مطالعاتی  جدیدترین  و  آخرین  کرد:  اضافه  وی 
محیط زیست داشته، 30 هزار هکتار از عرصه های استان به طور کامل 

تبدیل به کانون بحران شده، و منشا گرد و غبار است.
مهمترین  اینکه  بر  مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  همچنین  شعاعی 
کانون های ریزگردها در استان در چه مناطقی قرار دارد نیز یادآور شد: 
درحال حاضر استان دارای چهار کانون بحران شامل قم، منطقه کوه 

است. مسیله  دشت  و  مست  میش  حسین آباد  نمک، 
هزار   420 مطالعاتی،  داده های  اساس  بر  متاسفانه  گفت:  شعاعی 
مواجه  برای  فکری  زودتر  اگر  و  است،  شدن  بیابانی  آستانه  در  هکتار 
به  تبدیل  استان  ملی  عرصه  مساحت  از  نیمی  نکنیم،  مشکل  این  با 

می شود. بیابان 
و  داشته  که  امکاناتی  اساس  بر  طبیعی  منابع  کرد:  اضافه  وی 
مناطق  این  در  را  بیابان زدایی  برخی طرح های  گرفته،  که  اعتبارهایی 

کرده است. عملیاتی 
مدیرکل منابع طبیعی قم خاطرنشان کرد: آن چیزی که بیش از همه 
این  این است که در منطقه حسین آباد میش مست  نمود عینی دارد، 
در  واقع  نمک  کوه  در  نیز  قبل  15 سال  تا   10 و طی  مهار  را  کانون ها 
و  مناسب  و کاشت گونه های  بیولوژیک  با عملیات  - جعفریه  قم  محور 
سازگار، تا حد زیادی با پدیده بیابانی شدن عرصه ها، مقابله کرده ایم.

منابع طبیعی  تخریب  روند سریع  با  قیاس  در  اقدام ها  این  افزود:  وی 
و محیط زیست، خیلی ناچیز است و ما با عقب افتادگی های عمده ای 
نیز  مضاعف تری  اعتبار  و  انجام  بیشتری  تالش  باید  هستیم،  مواجه 

کنند. وظایف خود عمل  به  و همه دستگاه ها  داده شود 
وضعیت  اصالح  برای  دولت  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  شعاعی   
بابت  ساالنه  دولت  گفت:  کرده  اتخاذ  تدابیری  چه  کانون ها  این 
بیابان زدایی، در سطوح ملی و استانی، اعتبارات را اختصاص می دهد 

نیست. جوابگو  ولی 
وی ادامه داد: سال گذشته 90 میلیارد ریال به صورت ملی برای بیابان 
زدایی به استان تخصیص یافته و هنوز اعتبارات سال جاری نیز ابالغ 

نشده است.
در  بیابان زایی  کرد:  خاطرنشان  همچنین  قم  طبیعی  منابع  مدیرکل 
شدت  به  استاندار  شخص  است،  حاد  مساله ای  به  شدن  تبدیل  حال 
ریاست  قالب سفر دوم  بینی می شود در  این قضیه است، پیش  پیگیر 
جمهوری و اعضای هیات دولت سیزدهم به استان، بحث بیابان زدایی 

اعتبار خوبی جذب کنیم. و  پروژه کالن مطرح  به عنوان یک  را 
تهدید  را  قم  بیابان، فقط  پیدا کردن  توسعه  بیان کرد: معضل  شعاعی 
مانند  مجاور  استان های  می رود،  پیش  که  سرعتی  با  بلکه  نمی کند، 

گرفت. خواهند  قرار  تاثیر  تحت  نیز  سمنان  حتی  و  تهران 

خبـر
ماده ۱۴ قانون هوای پاک ناظر به ساماندهی مشاغل مزاحم شهری است که با وجود گذشت پنج سال از ابالغ این قانون اقدامات استان قم در ساماندهی و 

انتقال صنوف مزاحم به شهرک های تخصصی و محدوده خارج از شهر محل بحث و تامل دارد.

● صدای گوش خراش مشاغل آالینده قم و خواب خوش متولیان   ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

امالک منطقه دو قم تصرفات  و  اسناد  ثبت  اداره  در  هیأت حل اختالف مستقر 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011294 شماره  رأی  1ـ 
از  قسمتی  در  محمد  فرزند  کاظمی  احمد   1401114430002000495
مترمربع   60/42 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 

نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302/3 از  فرعی  شماره  پالک 
عادی و خریداری مع الواسطه از وراث لطفعلی بیگدلی آذری.) م الف 14993( 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 

مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/08/2

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/08/17
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  13/1401ج/272  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   13 شعبه  در 
است  محکوم  علیه  محکوم   ، فخاری  پریسا  علیه  جزی  صفی  مریم  له  گردیده 
حق  در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  9/740/075/069ریال  پرداخت  به 
بدهی  قبال  در  ثالث  شخص  عنوان  به  فخاری  علی  محمد   ، دولت  صندوق 
اعیان  و  عرصه  دانگ   6 از  دانگ   3 مقدار  به  خود  مالکیت  علیه  محکوم 
که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   10600 از  فرعی   2999 ثبتی  ک  پال
ششدانگ  ارزیابی  خصوص  در  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
اصلی   10600 از  فرعی   2999 ثبتی  ک  پال به  مسکونی  اپارتمان  واحد  یک 
به  6تفکیکی  مذکورقطعه  ازاصلی  lمفروزومجزااز229فرعی  قم  یک  بخش 
اقای  و  صالح  احمدی  ربابه  خانم  مالکیت  به  256/81مترمربع  مساحت 
سریال  شماره  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  یک  هر  فخاری  علی  محمد 
خیابان   – ساالریه   – قم  در  واقع  371520ه/99  و  371521ه/99  ها  سند 
سمت  واحد   – دوم  طبقه   – سفید  رز  ساختمان   –  6 کوچه  نبش   – نسترن 

سالن  دارای  فوق  ملک  امد.  عمل  به  بازدید  محل  از   ، )نبش(  جنوبی 
با  کاری  سفید  سقف  و  بدنه   ، سرامیک  کف  فرش  با  پذیرایی  و  نشیمن 
سرویس  و  اپن  اشپزخانه   ، اتاق  سه   ، سقف  در  نورپردازی  و  کاذب  سقف 
تفکیکی   48 و   47 شماره  پارکینگ  واحد  دو  و  تراس  و  حمام  و  بهداشتی 
ملک  و  دو  زیرزمین  در  تفکیکی   29 قطعه  انباری  و  دو  زیرزمین  طبقه  در 
واحد  ششدانگ  ارزش  باشد.  می  تخلیه  بازدید  موقع  در  و  نوساز  صورت  به 
احتساب  با  و  مساحت   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  فوق  مسکونی  اپارتمان 
350/453/643ریال  مترمربع  هر  قرار  از  انشعابات   ، انباری   ، ها  پارکینگ 
سه  ارزش  و  90/000/000/000ریال  ریال  میلیارد  نود  مبلغ  جمعا  و 
میلیارد  پنج  و  چهل  مبلغ  به  فخاری  علی  محمد  اقای  به  مربوط  ان  دانگ 
فوق  موارد  گردید  مقر  گردد.  می  ارزیابی  45/000/000/000ریال  ریال 
 ، به آدرس  قم  10/15 صبح  الی   10 1401/9/16 ساعت  تاریخ  الذکر در 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 

مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی 
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 
عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد 
اگهی  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  سپرده پس 
اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر 
صفری  – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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یادداشتی از ابوالفضل رجبیان، رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان فرش دستباف قم

صادرات فرش دستباف و 
ضرورت معافیت از پیمان سپاری 

ارزی
این  در  کشور  فرش  راهبردی  شورای  عضو  رجبیان  ابوالفضل 
آورده  ایرانی  اصیل  هنر  اهمیت  مختلف  ابعاد  بیان  ضمن  یادداشت 
میتواند  ارزی  سپاری  پیمان  موضوع  در  مسئوالن  بلندنظری  است 

دهد. دستباف  فرش  صادرات  به  تازه ای  جان 
ایرانی قالی هنر اصیل 

ایران  دوم  پرچم  قالی  که  نمود  ادعا  بتوان  اندیشم  با خود می  گاهی 
با تولیدات فرش میشناسند پس  را  ایران  است و در اقصی نقاط دنیا 
ترین  معروف  به  اگر  که  نکنیم  مباهات  هنری  محصول  این  به  چرا 
موزه های دنیا سرک بکشیم نفیس ترین قالی ها که در معروف ترین 
خاک  و  آب  و  سرزمین  این  به  مربوط  کنند  می  خودنمایی  ها  موزه 
مراجعه  تاریخ  به  اگر  حتی  یا  و  است  شده  تولید  ایران  در  و  هستند 
مقدار  لهستان  پادشاه  سیگموند  مثال  عنوان  به  که  بینیم  می  کنیم 
شاه عباس  و  داده  سفارش  صفوی  عباس  شاه  به  قالی  متنابهی 
کاخ  کنار  در  و  فرا می خواند  را  ایران  اول  و طراحان طراز  هنرمندان 

میکند. دایر  را  قالیبافی  کارگاههای  قاپو  عالی  و  چهلستون  های 
دوران  مشعشع  عصر  که  ساله  صد  دوره  یک  که  نیست  دلیل  بی   
و  ُمَقرَنس   - کاشیکاری   - مساجد  ساختن   - قالیبافی  قبیل  از  هنر 
به  را  هنر  که  است  صفوی  عصر  و  دوره  همین  به  مربوط  معرق کاری 
موزه  در  دوره  همین  به  مربوط  نفیسی  فرشهای  و  رساند  خود  واالی 
آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  جمله  از  موزه هایی  میشود،  یافت  دنیا  های 

  .... و  نیویورک   - اتریش   – واتیکان  روم   – لندن 
حتی در تاریخ آمده است شاه طهماسب خود به طراحی فرش عالقه 
در  است  کرده  طراحی  قالی  بافت  برای  هایی  طرح  و  داد  می  نشان 
به  روستایی  تولید  هنر  یک  از  قالیبافی  که  بود  صفویه  دوران  همین 

کرد. پیدا  ارتقاء  کشور  سطح  در  تولید  هنر  یک 
دور  از خاور  که  در حالی  نباشیم؟  مفتخر  تولید  این هنر  به  حال چرا 
آفریقا  و  جنوبی  آمریکای  تا  شمالی  آمریکای  از  و  اروپا  غرب  تا  گرفته 
و کشورهای حوزه خلیج فارس هر کس که یک تخته قالی دستبافت 
ایرانی را رویت میکند با دید تحسین و تعجب آن می نگرد و لذت می 
هنر  و  فرهنگ  توان  می  خوبی  به  واسطه  بدین  گفت:  میتوان  و  برد 
تولید  اینکه  انتقال داد علیرغم  و  به دیگر بالد معرفی  را  این سرزمین 
از نظر نسبی  و  را داشته  واردات  به  وابستگی  این هنر کمترین میزان 

ارز آوری خوبی خواهد بود. دارای 
اگر  است:  آورده  قم  دستباف  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
در  را  تولید"  "هنر  این  و  کرده  حمایت  هنر  این  از  بتوانند  ما  مدیران 
آوری  ارز  و قیاس نکنند هر چند که  تولیدات دیگر قرار ندهند  ردیف 
نفتی  غیر  صادرات  که   1374 و   1373 سالهای  در  تولید"  "هنر  این 
کل کشور چیزی حدود 4 میلیارد دالر بوده است و از این مبلغ حدود 
دستی  صنایع  و  فرش  به  مربوط  آن  دالر  میلیون   700 و  میلیارد  یک 
صادرات  سوم  یک  حدود  چیزی  بگوییم  باید  عبارتی  به  است  بوده 

کشور. کل 
و رها  یله  را  تولید"  این "هنر  باید  ما  پتانسیل عالی چرا  این  با وجود   
این هنر  به  از منظر اشتغال زایی  اگر  نموده و مدیریت نکنیم هرچند 
می  تومان(  میلیون   50 )حدود  اندک  بسیار  سرمایه  با  بنگریم  تولید 
و  کرد  ایجاد  اشتغال  مستقیم  نفر   3 برای  و  نمود  پا  بر  قالی  دار  توان 
این  میتوان  حتی  کرد  حمایت  هم  را  جانبی  شغل   50 حدود  چیزی 
"هنر تولید" را شغل اول به حساب آورد و یا حتی در کنار شغل اصلی 
آن را شغل دوم بحساب آورد و حتی خانواده ها در کنار کار منزل در 
این  پس  ورزند  اهتمام  قالی  هنر  این  تولید  به  توانند  می  فراغت  ایام 
و داخلی  زایی  اشتغال  و  بعد جهانی  از  اندازه  این  به  تولید" که  "هنر 
و ارز آوری حائز اهمیت است چرا مدیران و مسئوالن ما بیشتر همت 
خود  اصلی  جایگاه  به  را  تولید"  "هنر  این  تا  دهند؟  نمی  خرج  به 
ایران  کهن  و  پهناور  سرزمین  در  که  اینجاست  توجه  جالب  و  برسانند 
در هر منطقه یک سبک طرح و نقش بافت، دارد که این خود ویژگی 
منحصر به فرد در کشور است در صورتیکه رقبای ما در دیگر کشورها 
از چنین شرایطی برخوردار نیستند مثاًل هر کجای دنیا نامی از فرش 
تمام ابریشم برده می شود نام شهر قم به ذهن ها متبادر می شود چرا 
شهر  و  شود  می  بافته  ابریشم  تمام  دستباف  فرش  تخصصًا  قم  در  که 
قم نسبت به عمر تولیدی خود در فرش نسبت به سایر مراکز تولید از 

سال!!!  یکصد  حدود  است  برخوردار  جوانی  عمر 
در همین مدت کوتاه از نظر نسبی گوی سبقت را از سایر مراکز تولید 
که صدها سال سابقه بیشتری در تولید داشتند ربوده و از نظر رنگ و 

طرح و بافت، قالی های ریز و نفیسی تولید می کند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  رجبیان  ابوالفضل 

مینویسد: ایران  کشاورزی  و  معادن 
در حال حاضر صادرات فرش دستباف در وضعیت اسفباری قرار دارد 
و  بگیرند  باالتر  را  و نظرشان  بلند  ما کمی دارای طبع  اگر دولتمردان 
حمایت ویژه از تولید قالی و صنایع دستی به عمل بیاورند با قاطعیت 
به عنوان مثال  تازه ای خواهد گرفت  می توان که صادرات فرش جان 
به واردات دارد  ناچیز  اندکی حتی در حد  تولید قالی وابستگی  چون 
پس دولت محترم قدمی مثبت بردارد و پیمان و تعهد ارزی را از روی 
فرش و صنایع دستی بردارد تا این محصول صادراتی جان تازه ای به 
که  را  قالی  کننده  صادر  که  تأمل  قابل  نکته  این  شود  دمیده  پیکرش 
از ایران به بازار هدف صادرات می کند و بایستی در انبار بازار هدف 
بنا براین صادر  تا فروش برود  بازار عرضه نموده  به  نگهداری و سپس 
برگرداند  را  آن  ارز  نرسانده  فروش  به  که  را  قالی  تواند  نمی  کننده 
لذا مهمترین مسئله ای که در حال حاضر گریبان گیر صادرات فرش 
به  محترم  دولت  انشاالله  که  باشد  می  مسئله  همین  است  دستباف 
نفع بافندگان روستایی و شهری این پیمان و تعهد ارزی را آزاد نماید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:یادداشت

●  اجالسیه ۶۰ شهید جهاد کشاورزی قم برگزار می شود   ●
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس      ◄
60 شهید  برگزاری اجالسیه  از  قم  استان 
ملی  کنگره  برپایی  راستای  در  نهاد  این 
جاری  هفته  پنجشنبه  در  استان  شهدای 

داد. خبر  قم  در 
حاجی  رضا  محمد  مهر،  گزارش  به 
خبری  نشست  در  دوشنبه  ظهر  رضا، 
کشاورزی  جهاد  شهید   60 اجالسیه 
کنگره  برگزاری  راستای  در  که  قم  استان 
برگزار  قم  استان  شهید   6090 ملی 
سازندگی  جهاد  داشت:  اظهار  می شود 
را  خود  نقش  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
خوبی  به  کشور  مختلف  عرصه های  در 

کرد. عملیاتی 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در  سازندگی  جهاد  داشت:  بیان  قم 
فرمان  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای 
امام راحل تشکیل شد و مأموریت یافت تا 
در  خصوص  به  زدایی  محرومیت  حوزه  در 
انجام  اقداماتی  محروم  مناطق  و  روستاها 
تحمیلی،  جنگ  شروع  از  بعد  که  دهد 
در  و  آمد  جنگ  یاری  به  ظرفیت  این 

و  مردمی  کمک های  آوری  جمع  حوزه 
بود. آفرین  نقش  جنگ  پشتیبانی 

جهادگران  داشت:  عنوان  رضا  حاجی 
نیز  جنگ  مهندسی  در  سازندگی  جهاد 
ابتکارات  و  داشتند  پررنگی  و  مؤثر  نقش 
پل های  ساخت  تا  سنگر  زدن  از  مختلفی 
پیشبرد  در  نیاز  مورد  تجهیزات  و  شناور 

داشتند. جنگ 
)س(  معصومه  حضرت   19 گردان 
داشت مقدس  دفاع  در  پررنگی  نقش 

حضرت   19 گردان  داشت:  ابراز  وی 
جهاد  جهادگران  حضور  با  )س(  معصومه 
در  پررنگی  نقش  قم  استان  سازندگی 
قمی  جهادگران  و  داشتند  مقدس  دفاع 
حضور  مستقیم  صورت  به  عملیات   8 در 
 7 کربالی  عملیات  پشتیبانی  و  داشته 
نیز به صورت کامل به دست قمی ها بوده 

. ست ا
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  سازندگی  جهاد  داشت:  عنوان  قم 
شهید،   60 مقدس  دفاع  دوران  در  قم 
آمار  این  آزاده داشته که   4 و  537 جانباز 

کشاورزی  جهاد  سازمان  افتخارات  از  ر، 
می رود. شمار  به  قم  استان 

جهاد  سازمان  افزود:  رضا  حاجی 
سال  طول  در  قم  استان  کشاورزی 
فرهنگی  و  مناسبی  برنامه های  برگزاری 
کار  دستور  در  را  شهادت  و  ایثار  حوزه  در 
ملی  کنگره  برپایی  راستای  در  که  داشته 
در  فعال  صورت  به  نیز  قم  استان  شهدای 
مختلفی  برنامه های  و  یافت  حضور  میدان 

است. شده  بینی  پیش 
محوریت  با  کتاب  جلد   9 تدوین 
خاطرات  و  سازندگی  جهاد  عملکرد 

جهاد شهدای 
 60 اجالسیه  داشت:  عنوان  وی 
حضور  با  استان  کشاورزی  جهاد  شهید 
خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف 
از  بعد  پنجشنبه هفته جاری  روز  مردم قم 
اقامه نماز مغرب و عشا در محل باغ موزه 
برگزار  قم  استان  مقدس  دفاع  و  انقالب 

. د می شو
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کتاب  جلد   9 تاکنون  داشت:  ابراز  قم 

و  سازندگی  جهاد  عملکرد  محوریت  با 
تدوین  و  تهیه  جهاد  شهدای  خاطرات 
آنان  از  اجالسیه  برگزاری  روز  در  که  شده 

می شود. رونمایی 

داشت:  عنوان  همچنین  رضا  حاجی 
برنامه  مرحله   5 یادواره،  سه  برگزاری 
خانواده های  با  دیدار  الله ها،  مهمانی 
از  مستند   10 ساخت  شهدا،  معظم 
قم،  استان  شاخص  فرماندهان  زندگی 

برگزاری  عاشق،  جان ها  برنامه  تولید 
برگزاری  جهاد،  و  جنگ  اسناد  نگارخانه 
در  حضور  و  جهادی  اردوی  دوره  سه 
برگزاری  استان،  محروم  روستاهای 

مسابقات فرهنگی ورزشی و تولید ساخت 
استان  شهید   60 نامه  زندگی  کد  آر  کیو 
جهاد  سازمان  برنامه های  جمله  از  قم 
برگزاری  راستای  در  قم  استان  کشاورزی 

► است.   بوده  شهدا  ملی  کنگره 

قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس      ◄
مدت  به  مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  گفت: 
این  در  فعال  ناشر   120 از  بیش  حضور  با  هفته  یک 

می شود. برپا  قم  در  حوزه 
در  دوشنبه  ظهر  مقدم  گفتار  خوش  اکبر  علی 
کشاورزی  جهاد  شهید   60 اجالسیه  خبری  نشست 
کنگره  برگزاری  راستای  در  داشت:  اظهار  قم  استان 
کنگره  این  اندرکاران  دست  قم  استان  شهدای  ملی 
داشتند  دیدار  انقالب  معظم  رهبر  با  گذشته  هفته 
کردند  تاکید  موضوع  این  بر  رهبری  معظم  مقام  که 
هدف  با  باید  شهدا  یادواره های  و  کنگره  برگزاری  که 
رساندن  همچنین  و  شهدا  نام  و  یاد  داشتن  نگه  زنده 
پیام شهیدان به جامعه باشد که به نظر می رسد برای 
مهمی  و  اساسی  نقش  رسانه های  مهم  مأموریت  این 

دارند. عهده  بر 
تاکید  استان قم،  رئیس ستاد کنگره ملی شهدای 
و  هنر  ابراز  از  استفاده  با  تا  شود  تالش  باید  کرد: 
و  نسل جوان  به  بوده؛  که  آنگونه  را  پیام شهدا  رسانه 
زمینه  این  در  داد  اجازه  نباید  و  دهیم  انتقال  جامعه 

گیرد. صورت  تحریفی 
کنگره  ملی  بیان داشت: ستاد  مقدم  گفتار  خوش 
فعالیت های  گذشته  سال  سه  از  قم  استان  شهدای 
نهادها، دستگاه ها  زمینه  این  در  و  آغاز کرده  را  خود 

آمدند. میدان  به  مختلف  اقشار  همچنین  و 
جهاد  شهید   60 اجالسیه  اینکه  بیان  با  وی 

برپا  قم  در  نهاد  این  سوی  از  قم  استان  کشاورزی 
سازندگی  جهاد  جهادگران  داشت:  ابراز  می شود 
سنگر  بی  سازان  سنگر  به  مقدس  دفاع  دوران  در 
جان  که  حالی  در  مقدم  خط  در  که  بودند  معروف 

از  پشتیبانی  و  خاکریز  زدن  به  اقدام  نداشتند  پناهی 
می کردند. رزمندگان 

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، عنوان 
دفاع  در  سازندگی  جهاد  جهادگران  کار  داشت: 
موفقیت  با  عملیاتی  هرگاه  و  بود  مهم  بسیار  مقدس 
انجام می شد این نیروها با لدر و سایر تجهیزات خود 
می کردند  اقدام  سنگر  احداث  و  خاکریز  ایجاد  برای 

نیز  جنگ  مهندسی  عرصه  ابتکارات  از  بسیاری  و 
بود. سازندگی  جهاد  نیروهای  به  مربوط 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  مقدم  گفتار  خوش 
تا  شده  ریزی  برنامه  های  اجالسیه  به  اشاره  با  خود 
 26 که  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  روز 
می شود  برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  در  ماه  آبان 
شده  ریزی  برنامه  اجالسیه   7 تعداد  از  داشت:  ابراز 
تا  نیز  دیگر  اجالسیه   4 و  برگزار  اجالسیه   3 تاکنون 

می شود. برپا  کنگره  برگزاری  روز 
ارتش جمهوری  565 شهید  برگزاری اجالسیه 

اسالمی استان قم
ارتش  شهید   565 اجالسیه  داشت:  عنوان  وی 
یادواره ای   5 از  پس  قم  استان  اسالمی  جمهوری 
از  بعد  ماه  آبان   16 دوشنبه  شامگاه  شد  برگزار  که 
اقامه نماز مغرب و عشا در سالن همایش مرکز فقهی 
و  با حضور خانواده های معظم شهدا  ائمه اطهار )ع( 

می شود. برگزار  ارتش  فرماندهان 
قم،  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
و  ورزش  شهدای  اجالسیه  داشت:  بیان  همچنین 
در  ماه  آبان   17 شنبه  سه  روز  صبح  نیز  قم  جوانان 
و  ورزش  کل  اداره  سوی  از  جوانان  فرهنگسرای 

می شود. برگزار  استان  جوانان 
پرورش استان  و  آموزش  خوش گفتار مقدم گفت: 
در  را  شهدا  یادواره های  جاری  هفته  شنبه  نیز  قم 
برگزار  همزمان  صورت  به  قم  استان  مدارس  تمامی 

برنامه  چند  در  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر  که  کرد 
در  فاخری  و  ارزشمند  اقدام  این  و  یافت  حضور 
که  بود  جوان  نسل  به  شهیدان  پیام  انتقال  راستای 
باشد. داشته  استمرار  برنامه ها  این  می رود  انتظار 

دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  داشت:  بیان  وی 
امام  مجتمع  محل  در  جاری  هفته  پنجشنبه  مقدس 
به  )ره( گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( قم  خمینی 
120 ناشر فعال در  از  با حضور بیش  مدت یک هفته 

می شود. برپا  مقدس  دفاع  حوزه 
 6090 ملی  کنگره  برگزاری  خصوص  در  وی 
در  کنگره  این  داشت:  بیان  نیز  قم  استان  شهید 
 9 ساعت  از  جاری  سال  ماه  آبان   26 پنجشنبه  روز 
برگزار  اصلی مسجد مقدس جمکران  در صحن  صبح 

. د می شو
بسیاری  که  آنجا  از  داد:  ادامه  مقدم  گفتار  خوش 
از  و  می شدند  اعزام  جبهه ها  به  مسجد  از  شهدا  از 
داریم  اعتقاد  امر  این  به  ما  که  آنچه  از  دیگر  سویی 
صاحب  حضرت  اسالمی  انقالب  اصلی  صاحب  که 
ملی  کنگره  تا  شد  این  بر  تصمیم  است  )عج(  الزمان 
امام  خانه  که  جمکران  مسجد  در  قم  استان  شهدای 

شود. برگزار  است  )عج(  زمان 
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، عنوان 
کنگره  برگزاری  روز  در  تا  می شود  تالش  داشت: 
شاهد حضور ده هزار نفری مردم والیی و شهید پرور 

► باشیم.      این مراسم  قم در 

◄    مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
به  نماد  مرکز  اگر  گفت:  قم  استانداری 
می کرد  عمل  کامل  به طور  خود  وظایف 
از  بزرگی  بخش  کنترل  شاهد  امروز 

بودیم. اجتماعی  آسیب های 
شورای  جلسه  در  غریب  حسین 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
جواد)ع(  امام  جلسات  سالن  در  که  قم 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری 
اجتماعی  مراقبت  نظام  مرکز  فعالیت 
کرد:  اظهار  "نماد"،  یا  آموزان  دانش 
باید  که  آن گونه  نماد  مرکز  متأسفانه 
خانواده ها  و  آموزان  دانش  به  شاید  و 

است. نشده  معرفی 
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: دانش 
آموزان و آموزش و پرورش ظرفیت ویژه ای 
در  اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای 
جامعه دارند و باید از این بستر به بهترین 

کنیم. استفاده  شکل 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
طبق  اینکه  بیان  با  قم  استانداری 
اقدامات  اولویت  انجام شده  رصدهای 
مشاوره های  حوزه  در  بیش تر  نماد  مرکز 
همچنین  کرد:  مطرح  است،  تحصیلی 
مرکز  داشتیم  پیشنهاد  راستا  این  در 
را برخط کنیم که طی فرآیند  مانیتورینگ 

این  به  مدرسه  حوالی  دوربین های  آن 
شد. خواهد  متصل  مرکز 

وی با اشاره به اینکه مدیران مدرسه به 
دائم  رصد  امکان  زیاد  فعالیت های  دلیل 
دوربین ها را ندارند، عنوان کرد: با برخط 
دائم  رصد  امکان  مانیتورینگ  مرکز  شدن 

آمد. به وجود خواهد 
نماد  مرکز  اینکه  بر  تأکید  با  غریب 
الزم  نقش آفرینی  است  نتوانسته  هنوز 
مرکز  اگر  کرد:  اضافه  باشد،  داشته  را 
عمل  کامل  به طور  خود  وظایف  به  نماد 
بزرگی  بخش  کنترل  شاهد  امروز  می کرد 

بودیم. اجتماعی  آسیب های  از 

هرمزگان  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  مبارزه  حوزه  در  موفقی  عملکرد 
کرد:  تصریح  است  داشته  مخدر  مواد 
از  افراد  این  که  است  این  جالب  نکته 
استان  در  موجود  علمی  ظرفیت های 
ولی  شدند  موفق  و  کرده  استفاده  قم 
استان  در  هنوز  ظرفیت ها  این  متأسفانه 

هستند. ناشناخته  قم 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
4 میلیارد  با اشاره به سهم  استانداری قم 
از  قم  استان  تومانی  میلیون   200 و 
اجتماعی،  آسیب های  کاهش  بودجه 
بودجه  این  از  اعظمی  بخش  شد:  یادآور 

مخدر  مواد  با  مبارزه  موضوع  به  نیز 
► دارد.      اختصاص 

مورد  زمین  گفت:  کهک  شهرستان  فرماندار      ◄
ورزش  سایت  ایجاد  برای  شهرستان  این  در  نیاز 
راه  از  پس  سایت  این  که  شد  تامین  هوایی  های 
منطقه  به  گردشگران  و  ورزشکاران  جذب  در  اندازی 

دارد. بسیاری  تاثیرگذاری 
کار  بدو  این که در  به  اشاره  با  پور  علیرضا گلچین 
زمین  هکتار   2 هوایی،  های  ورزش  سایت  احداث 
این  داشت:  اظهار  شد  درخواست  طبیعی  منابع  از 
کهک  شهرستان  ِمَیم  و  بزن  قباد  منطقه  بین  سایت 

شود. می  ایجاد 

قم  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  کرد:  بیان  وی 
نیاز  مورد  زمین  2 هکتار  برای دریافت  همکاری الزم 
اداره کل  و  اداره کل  این  انجام داد و طی مکاتبه  را 

گرفته شد. موافقت الزم  قم  استان  و جوانان  ورزش 
های  ورزش  سایت  احداث  داشت:  ابراز  وی 
که  دارد  نیاز  امنیتی  مجوزهای  برخی  به  هوایی 
صورت  الزم  مکاتبه  قم  استانداری  با  راستا  این  در 

است. گرفته 
فرمانداری  کمک  به  اشاره  با  کهک  فرماندار 
ورزش  برای  شوراها  و  ها  دهیاری  به  شهرستان  این 

کنیم  گذاری  سرمایه  ورزش  در  چه  هر  گفت: 
شود. می  کمتر  اجتماعی  معضالت 

اعتبارات  تا  داریم  این  بر  سعی  داد:  ادامه  وی 
و  دهیم  افزایش  را  شوراها  و  ها  دهیاری  ورزشی 
سطح  در  ورزشی  های  فعالیت  توسعه  راستای  در 
همکاری  با  فوتبال  مینی  مسابقات  کهک،   شهرستان 
در  ها  دهیاری  و  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 

است. برگزاری  حال 
استانی  اندازی  مچ  مسابقه  افزود:  پور  گلچین 
و  شد  انجام  کهک  شهرستان  در  گذشته  هفته  نیز 

فرمانداری  سوی  از  الزم  پشتیبانی  و  مالی  حمایت 
گرفت. صورت  مسابقات  این  به  نسبت 

مرکز  کیلومتری   30 فاصله  در  کهک  شهرستان 
است.  فردو  و  مرکزی  بخش   2 دارای  قم  شهر 
جمعیت  و  نفر  هزار   30 شهرستان  این  ثابت  جمعیت 

می شود. زده  تخمین  نفر  هزار   80 تا  آن  متغیر 
استاندار  پیگیری های  و  دولت  هیات  مصوبه  با 
تشکیل   1400 ماه  اردیبهشت  در  قم  وقت 
قم  استان  در  جعفریه  و  کهک  جدید  شهرستان های 

► شد.     تصویب 

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم:

● نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در قم برپا می شود    ●

یک مسئول در استانداری قم:

● مرکز »نماد« هنوز نتوانسته نقش آفرینی الزم را داشته باشد    ●

فرماندار کهک:

● زمین مورد نیاز برای ایجاد سایت ورزش های هوایی در کهک تامین شد   ●

آگهی فقدان سند مالکیت
به عنوان مالک سه دانگ  اله حاجی حسینی کهکی  آقای هدایت  اینکه  به  نظر 
مشاع از ششدانگ پالک 608 فرعی از 102 اصلی مفروز و مجزی از 134 فرعی 
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده توسط دفترخانه اسناد رسمی 
از ششدانگ  مالکیت سه دانگ مشاع  دو شهرستان کهک مدعی است که سند 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده پالک 608 فرعی مفروز و مجزی شده 
از 102 اصلی مفروز و مجزی از 134 فرعی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی کهک 
که سند مالکیت تک برگی آن در دفتر الکترونیکی 140020330004000902 
حاجی  اله  هدایت  آقای  بنام   99 سال  ه  سری   319682 چاپی  شماره  به 

تمامی  سپس  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  صادق  محمد  فرزند  کهکی  حسینی 
در  کهک  یک  دفترخانه   1395/09/30 مورخ   6452 سند  بموجب  ثبت  مورد 
کهک  ملی  بانک  رهن  در  سال   10 مدت  به  ریال   200/000/000 مبلغ  قبال 
شماره  وارده  طبق  کهکی  حسینی  حاجی  اله  هدایت  آقای  سپس  گرفته  قرار 
و پنجم مهرماه یک هزار و چهارصد  140121730004001785 مورخ بیست 
شده  مفقود  احتیاطی  بی  علت  به  فوق  پالک  مالکیت  سند  نموده  اعالم  یک  و 
است لذا در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نسبت به پالک فوق الذکر را نموده است بدین وسیله مراتب در یک نوبت 

گهی میگردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله نسبت  جهت اطالع عموم آ
یا مدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد اعتراض  و  به ملک مذکور 
ارائه اصل سند مالکیت  با  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  خود را ظرف مدت ده روز 
اداره ثبت اسناد و امالک کهک تسلیم نمایند. بدیهی است  به  انتقال  یا سند  و 
وصول  صورت  در  یا  و  واخواهی  وصول  عدم  و  قانونی  مهلت  انقضاء  صورت  در 
سند  صدور  به  نسبت  انتقال  سند  یا  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  عدم  و  اعتراض 

)15843 الف  )م  اقدام خواهد شد./  مقررات  وفق  مالک  بنام  المثنی  مالکیت 
سعید عبداللهی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱27۶2۵987   

حدود 9 هکتار از بافت فرسوده 
قم آسفالت شد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: 
طی 18 ماه گذشته با تخصیص 500 تن قیر از سوی شرکت بازآفرینی 
ایران به این اداره کل، حدود 9 هکتار از بافت فرسوده و ناکارآمد شهر 

قم آسفالت شد.
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ماه  آبان  شانزدهم  امروز  حسینی  الله  روح 
و  مجموعه  زیر  های  شرکت  از  یکی  که  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت 
به  مأموریت های خود  و شهرسازی است در ذیل  راه  وزارت  به  وابسته 
و  بازسازی  و  بهسازی  وظیفه،  توسعه،  پیشران  و  محرکه  نیروی  عنوان 
ناکارآمد شهری و سکونت گاه های  و  بافت فرسوده  بازآفرینی محالت 

دارد. بر عهده  را  غیر رسمی 
وی افزود: این مأموریت با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان 

ها و شهرداری ها در مناطق مختلف کشور انجام می شود.
سال  در  و  اقدام  آخرین  در  داد:  توضیح  حسینی  ایسنا،  گزارش  به 
ها  استان  به  قیر  تخصیص  با  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت   ،1400

کرد. فراهم  را  هدف  محالت  بهسازی  و  آسفالت  زمینه 
به گفته معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، در 
شهر قم نیز با تخصیص 500 تن قیر از سوی شرکت به این اداره کل و 
تحویل آن به شهرداری، 20 معبر و گذرگاه محدوده منطقه شش قم در 

حدود 9 هکتار، آسفالت شد.
جانبازان،  خیابان  )س(،  معصومه  حضرت  بلوار  افزود:  حسینی 
و.  و...  ابراهیم  امامزاده  از خیابان  بعثت، سالمت، بخشی  سروستان، 

شدند. آسفالت  گذشته  ماه   18 طول  در  که  است  محالتی  و  معابر 
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته، اداره کل راه و 
شهرسازی استان با همکاری شهرداری قم اقدام به بهسازی، نوسازی 
و بازآفرینی محالتی مانند باغ پنبه، میدان میر، پامنار، آب انبار لبچال، 

شهرک صاحب الزمان و بخشی از منطقه دو شهری قم کرده است.

متقاضیان وام مسکن روستایی 
بخوانند

مسکن  تومانی  میلیون   200 تسهیالت  گفت:  مسکن  بنیاد  معاون 
که  بود  شرایطی  دارای  رسید  تصویب  به  شهریورماه  که  روستایی 
دریافت وام را مقداری دشوار می کرد، بنابراین پیشنهاد تسهیل شروط 
آن  ابالغ  منتظر  و  رسید  تصویب  به  آبان   8 روز  که  دادیم  دولت  به  را 

. هستیم
جاری  سال  شهریورماه  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفتگو  در  جودی  مجید 
هیات  در  روستایی  مسکن  ساخت  تومانی  میلیون   200 تسهیالت 
مقداری  که  بود  برخوردار  شروطی  از  اما  رسید.  تصویب  به  دولت 
شرایط دریافت را برای متقاضیان سخت می کرد. از جمله این شرایط 
پیشنهاد  ما  بنابراین  بود.  ضامن  معرفی  و  ساله  پنج  سکونت  سابقه 
هیات  در   1401 آبان   8 روز  که  شود  تسهیل  شروط  از  برخی  دادیم 

شد. مصوب  دولت 
شهریورماه  مصوبه  اساس  بر  وام  پرداخت  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
تا کنون 10 هزار نفر به سیستم بانکی معرفی و حدود 180  است که 

کرده اند. دریافت  را  تسهیالت  نفر 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: در مصوبه 
جدید شرط سکونت پنج ساله حذف شده است. هم چنین متقاضیان 
می توانند با ضمانت زنجیره ای وام را دریافت کنند. پرداخت تسهیالت 

به ساکنان شهرهای کمتر از 25 هزار نفر نیز تایید شده است.
ابالغ آن هستیم.  این مصوبه در دولت است که منتظر  جودی گفت: 
فعال تسهیالت بر اساس مصوبه شهریور ماه اجرا می شود. یعنی 200 
شرایط  از  گفتم  که  همان طور  اما  می شود  پرداخت  تومان  میلیون 

است. برخوردار  خاصی 
وام  متقاضیان  کردیم  اعالم  اخیر  ماه های  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دوم  تومان  میلیون   100 کرده اند  دریافت  را  تومانی  میلیون   100
برسد. بنابراین 110 هزار نفر اقدام به دریافت وام 100 میلیون تومانی 
را دریافت کرده  این تسهیالت  از قبل  نفر هم  70 هزار  کردند. حدود 
مسکن  بنیاد  نظر  تحت  نوسازی  حال  در  واحدهای  مجموع  که  بودند 
تسهیالت  که  صورتی  در  انشاءالله  است.  رسیده  واحد  هزار   180 به 
200 میلیون تومانی برسد، نوسازی شتاب بیشتری به خود می گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
بیش از 99 درصد از مردم 

استان قم از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند

ضریب  هم اکنون  که  این  بیان  با  قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
روستایی  جمعیت  برای  و   99.5 قم  شهری  جمعیت  برای  گاز  نفوذ 
مجاز  استاندارد  میزان  گفت:  است،  درصد   99.4 قم  روستایی  قم 
قم  در  میزان  این  خوشبختانه  که  بوده  درصد   2 گاز  رفتگی  هدر 

است. درصد   2 از  کمتر 
با  گفتگو  در  قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  خوش لهجه،  مرتضی 
هزینه،  ریال  میلیارد  هزار  حدود  در  سالیانه  که  این  بیان  با  قمنا، 
گازرسانی  شبکه  و  تأسیسات  بازسازی  و  نوسازی  تعمیرات،  برای 
بازسازی  داشت:  اظهار  می شود،  صرف  قم  استان  گاز  شرکت 
گاز  شبکه  تاب آوری  افزایش  و  استان  گازرسانی  شبکه  لوله  خطوط 

می شود. انجام  گاز  جریان  مستمر  و  ایمن  تأمین  هدف  با 
خطرات  از  یکی  عنوان  به  سیالبی  باران های  بارش   از  وی 
کرد:  تصریح  باره  این  در  و  برد  نام  گاز  لوله  خطوط  برای  احتمالی 
می بایست  استان  بحران  مدیریت  ستاد  عضو  دستگاه های  همه 
احتمالی  بحران های  با  مقابله  و  پیشگیری  جهت  الزم  آمادگی های 

باشند. داشته  را  سیالب  بروز  از  ناشی 
مقابله  برای  قم  استان  گاز  شرکت  آمادگی  از  همچنین  خوش لهجه 
باره  این  در  و  داد  خبر  فشار  تقلیل  ایستگاه های  یخ زدگی  با 
قم،  استان  گاز  شرکت  زمستانی  کشیک های  کرد:  خاطرنشان 
رسانی  خدمات  آماده  روزی  شبانه  طور  به  گذشته  سال های  همانند 

است. شهروندان  به 
 4900 را  قم  استان  گازرسانی  شبکه  اصلی  خطوط  طول  وی 
به  قم  استان  گاز  شرکت  کرد:  بیان  باره  این  در  و  عنوان  کیلومتر 
نشت یابی  عملیات  بار  دو  سالیانه  گاز،  هدررفت  از  جلوگیری  منظور 

می دهد. انجام  را  استان  گاز  شبکه های  تمامی  روی  بر 
جمعیت  برای  گاز  نفوذ  ضریب  هم اکنون  که  این  بیان  با  خوش لهجه 
 99.4 قم  روستایی  قم  روستایی  جمعیت  برای  و   99.5 قم  شهری 
2 درصد  درصد است، گفت: میزان استاندارد مجاز هدر رفتگی گاز 

2 درصد است. از  در قم کمتر  میزان  این  بوده که خوشبختانه 
به  و  دقیق  رسانی  اطالع  شد:  یادآور  خود  اظهارات  پایان  در  وی 
موقع، شهروندان را برای رعایت الگوی صحیح مصرف یاری خواهد 

کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
نظارتی بر پسماند واحدهای 

صنعتی در قم وجود ندارد

متاسفانه  گفت:  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
هر  در  و  نشده  انجام  صنعتی  پسماند  بر  نظارت  حاضر  درحال 
واحدهای  پسماند  رهاسازی  شاهد  باشد،  شده  باز  که  عرصه ای 

هستیم. تولیدی  و  صنعتی 
جلسه  در  امروز  میرابراهیمی  سیدعبدالله  شهرنیوز،  گزارش  به 
عمرانی  معاونت  جلسات  سالن  در  که  پسماند  مدیریت  کارگروه 
استانداری قم برگزار شد، با اشاره به بازدید از رودخانه سلمان بخش 
هزار  شد  مشخص  بازدید  این  در  متاسفانه  کرد:  اظهار  سلفچگان، 

است. شده  ریخته  رودخانه  در  ریخته گری  ضایعات  سرویس 
ابراز  حرکت  این  مقصر  به  نسبت  منطقه  این  اهالی  اینکه  بیان  با  وی 
شاهد  باران  شدید  بارش های  با  کرد:  مطرح  کرده اند،  بی اطالعی 
زیرزمینی  آب های  چشمه های  در  ضایعات  این  ورود  و  سیالب  بروز 

بود. خواهیم 
اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
2 سال قبل درنظر گرفتیم، عنوان کرد: در  را در  ویژه پسماند  سایت 
را  پسماند  مدیریت  دستورالعمل  زیست  محیط  سازمان  نیز   99 سال 

است. کرده  تدوین 
با  پسماند  مدیریت  نظارت  دستورالعمل  این  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  است،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
تولید  و  صنعتی  واحدهای  عهده  بر  نیز  پسماند  اعالم  عدم  عواقب 

است. کننده 
نظارت  حاضر  درحال  متاسفانه  کرد:  تصریح  پایان  در  میرابراهیمی 
باشد،  شده  باز  که  عرصه ای  هر  در  و  نشده  انجام  صنعتی  پسماند  بر 

هستیم. تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  پسماند  رهاسازی  شاهد 

خبـر آغاز به کار سامانه سیمفا در شهر قم؛خبـر

خودروها و موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی 
ابتدا تذکر و سپس جریمه می شوند

قم  شهر  مرکزی  هسته  دوربین های      ◄
شده  متصل  سیمفا  سامانه  به  نخست  فاز  در 
فاقد  موتورسیکلت های  و  خودرو  ازاین پس  و 

می شوند. جریمه  فنی  معاینه 
قم  شهرداری  ترافیک  هوشمند  کنترل  مرکز 
باتوجه به هماهنگی با ستاد معاینه فنی خودرو 
و  محیط زیست  کل  اداره  همکاری  با  و  کشور 
پلیس راهور استان قم، دوربین های مرکز شهر 
یکپارچه  سامانه  یعنی  سیمفا  سامانه  به  را 

کرد. متصل  ایران  خودرو  فنی  معاینه 
تمام  بااتصال  و  به زودی  که  طرح  این  در 
هوشمند  سامانه  به  شهر  سطح  دوربین های 
سیمفا به صورت کامل اجرایی می شود، نسبت 
معاینه  فاقد  موتورسیکلت های  و  خودروها  به 
برای  مستمر  جریمه  و  کرده  قانون  اعمال  فنی 

می شود. صادر  خودروها  این 
بر  عالوه  سامانه  این  است  ذکر  به  الزم 
فاقد  موتورسیکلت های  به  سبک  خودروهای 
لزوم  صورت  در  و  داده  اخطار  نیز  فنی  معاینه 

برای  فنی،  معاینه  برای دریافت  و عدم مراجعه 
صادر  مستمر  جریمه  نیز  موتورسیکلت ها 

کرد. خواهد 
طبیبی  مسعود  حضور  با  سیمفا  سامانه 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 

پلیس  رئیس  الریمی  عرب  حمید  سرهنگ 
فنی  مدیران  از  جمعی  و  قم  شهرستان  راهور 
هسته  در  قم  شهرداری  در  ترافیک  حوزه 
و   تست شده  فاطمی  خیابان  و  شهر  مرکزی 

► کارکرد.     به  آغاز 

شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون      ◄
فنی  معاینه  سیمفا  سامانه  کار  به  آغاز  از  قم 
حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  قم  شهر  در 
متصل  سامانه  این  به  شهر  مرکز  دوربین های 
اخطار  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای  و  شده 
دوربین های  تمام  به زودی  و  می کنند  دریافت 
شد. خواهند  متصل  سامانه  این  به  شهر  سطح 
در  طبیبی  مسعود  شهرنیوز،  گزارش  به 
حاشیه آغاز به کار طرح اعمال قانون خودروهای 
استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  فنی،  معاینه  فاقد 
و  ایمن سازی  در  هوشمند  سامانه های  از 
ساماندهی ترافیک در سطح شهر اظهار داشت: 
معاونت  اولویت دار  و  مهم  برنامه های  از  یکی 
سامانه ها  راه اندازی  قم،  شهرداری  حمل ونقل 
دوربین های  از  حداکثری  استفاده  و  هوشمند 

است. ترافیک  ساماندهی  برای  شهر  سطح 
سیمفا  نام  به  جدیدی  سامانه  اندازه  راه  وی 
مرکز  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  قم  در شهر 
توانسته  قم  شهرداری  ترافیک  هوشمند  کنترل 
و  خودرو  فنی  معاینه  ستاد  با  که  هماهنگی  با 
انجام  راهور  پلیس  و  محیط زیست  کل  اداره 
داده، دوربین های مرکز شهر را به سامانه سیمفا 
ایران  خودرو  فنی  معاینه  یکپارچه  سامانه  یعنی 

کند. متصل 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
سامانه،  این  راه اندازی  با  کرد:  تصریح  قم 
و  می کنند  تردد  شهر  مرکز  در  که  خودروهایی 
جریمه،  بدون  تمام شده  آن ها  فنی  معاینه  زمان 

مراکز  به  تا  می کنند  دریافت  تذکر  و  اخطار 
به  نسبت  و  کرده  مراجعه  خودروها  فنی  معاینه 
دریافت کارت معاینه فنی به روز اقدامات الزم را 

دهند. انجام 
آلودگی  مشکالت  و  سرما  فصل  نزدیکی  وی 
توجه  با  تأکید کرد:  و  یادآور شد  را  هوا در شهر 
به سامانه سیمفا می توانیم  دوربین ها  اتصال  به 
خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه کنیم، اما 

جریمه  دنبال  به  راهور  پلیس  نه  و  شهرداری  نه 
را  همکاری  کمال  شهروندان  امیدواریم  و  نبوده 
با ما داشته باشند تا زمستانی بدون آلودگی هوا 

کنیم. سپری  را 
دو  از  بعد  خوشبختانه  داد:  ادامه  طبیبی 
دوربین ها  و  بوده  غیرفعال  سامانه  این  که  سال 
راه اندازی  سامانه  نمی کردند،  قانون  اعمال 

شده و نسبت به موتورسیکلت ها نیز این اخطار 
صادر می شود و شهر قم بعد از شهر تهران تنها 
موتورسیکلت  فنی  معاینه  مرکز  که  بوده  شهری 

دارد. نیز 
حال  در  موتورسیکلت های  تعداد  سپس  وی 
هزار   300 بالغ بر  عددی  را  قم  شهر  در  تردد 
تعداد  این  تردد  گفت:  و  کرد  اعالم  دستگاه 
آلودگی  در  می تواند  کاربراتوری  موتورسیکلت 
هوا به خصوص در فصل سرما تأثیر زیادی داشته 
دریافت  به  نسبت  اخطارها  به  بنابراین  باشد، 

کنند. توجه  فنی   معاینه  کارت 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
دارای  که  شهر  مرکز  دوربین   6 داد:  ادامه 
متصل  سیمفا  سامانه  به  بوده  تخلف  ثبت  کد 
خاطر  به  نیز  فرسوده  تاکسی های  است،  شده 
مشکالتی که در کل کشور و مرکز وجود داشته و 
این افراد امکان نوسازی خودروی خود را ندارند 
اعمال قانون نمی شود و این اخطار شامل آن ها 

. نیست
وی تعداد مراکز معاینه فنی در سطح شهر را 
مرکز  سه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  عدد  چهار 
معاینه فنی ما برای خودروهای سبک داریم که 
خودروی  برای  فنی  معاینه  خط  دو  به  هرکدام 
مجهز  موتورسیکلت ها  برای  خط  یک  و  سبک 
چهار  از  بعد  صفرکیلومتر   خودروهای  هستند، 
دریافت  جهت  سال  یک  از  بعد  تاکسی  و  سال 
مراجعه  مرکز  این  به  باید  فنی  معاینه  کارت 

► کنند.   

◄    رئیس پلیس راهور شهرستان قم با تأکید 
اقدامات  و  سیمفا  سامانه  راه اندازی  اهمیت  بر 
ترافیک در شهر گفت:  شهرداری در ساماندهی 
ضریب  افزایش  قانون  اعمال  و  اجرا  از  هدف 
ایمنی در حوزه ترافیک است و شهرداری در این 
حال  در  و  کرده  اجرا  را  خوبی  برنامه های  بخش 

است. انجام 
آغاز  حاشیه  در  الریمی  عرب  حمید  سرهنگ 
به کار طرح اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه 
موردتوجه  را  سیمفا  سامانه  راه اندازی  فنی، 
ازنظر  خودرو  سالمت  داشت:  اظهار  و  قرارداد 
تأثیر  شهروندان  سالمت  و  هوا  آلودگی  در  فنی 
کافی  توجه  آن  به  متأسفانه  اما  داشته  زیادی 
تصادفی  و  رندوم  به صورت  امروز  تا  و  نمی شود 
به  نسبت  شهر  سطح  در  پلیس  نیروهای  توسط 
اعمال  بودند،  به روز  فاقد معاینه فنی  کسانی که 

می شود. قانون 
نیز  را  تصادفات  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  وی 
باال  دالیل  از  یکی  افزود:  و  دانست  فنی  نقص 
فنی  نقص  به  بی توجهی  تصادفات،  آمار  بودن 

مستمر خودرو است که حتی در استفاده از بیمه 
نیز مشکالت زیادی را برای صاحبان خودرو ایجاد 

می کند.
تصریح  قم  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس 
راهنمایی  پلیس  همکاری  با  خوشبختانه  کرد: 
ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  و  رانندگی  و 
شهرداری قم، سامانه سیمفا راه اندازی و از مرکز 
تمام دوربین های  به زودی  و  شهر کار شروع شده 

متصل  فام  سیم  هوشمند  سامانه  به  شهر  سطح 
می شوند.

وی نحوه اعمال قانون و مبلغ جریمه را یادآور 
برای  همکاران  که  جریمه ای  کرد:  بیان  و  شد 
عدم معاینه فنی اعمال می کنند، 50 هزار تومان 
است، اما فعاًل سامانه فقط اخطار داده و اعمال 
قانون نمی کند تا تمام دوربین ها به سامانه متصل 
انجام  هوشمند  به صورت  قانون  اعمال  و  شود 
و  شهر  سطح  در  مأموران  حاضر  حال  در  شود،  

می کنند. صادر  جریمه  تصادفی  به صورت 
تشریح  را  سامانه  عملکرد  نحوه  الریمی  عرب 
کرد و گفت: اعمال قانون سامانه مستمر بوده و با 
هر بار تردد خودروی فاقد معاینه فنی این جریمه 
درخواست  شهروندان  از  و  می شود  آن  شامل 
داریم در اسرع وقت نسبت به دریافت معاینه فنی 

کنند. اقدام 
وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرا و اعمال 
ترافیک  حوزه  در  ایمنی  ضریب  افزایش  قانون 
است و شهرداری در این بخش برنامه های خوبی 

را اجرا کرده و در حال انجام است.   ►

سازمان  نظارت  و  فنی  اداره  رئیس      ◄
سه  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
سلفچگان،  سمت  به  قدس  فنی  معاینه  مرکز 
مسجد  محدوده  در  جمکران  فنی  معاینه  مرکز 
ترمینال  فنی  معاینه  مرکز  و  جمکران  مقدس 
جنب پایانه مسافربری در قم بوده و هرکدام دو 
و یک  فنی خودروهای سبک  معاینه  برای  الین 

دارند. موتورسیکلت  برای  الین 
کار  به  آغاز  حاشیه  در  مؤمنی  صابر  سید 
معاینه  فاقد  خودروهای  قانون  اعمال  طرح 
سیمفا  سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با  فنی، 
سه  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  قم  شهر  در 
مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر قم 
برای  نیز  خط  یک  هرکدام  که  می کنند  فعالیت 

دارند. موتورسیکلت  فنی  معاینه 

سبک  خودروهای  فنی  معاینه  مراکز  وی 
فنی  معاینه  مرکز  افزود:  و  کرد  اعالم  را  قم  در 
فنی  معاینه  مرکز  سلفچگان،  سمت  به  قدس 
جمکران  مقدس  مسجد  محدوده  در  جمکران 
پایانه  جنب  ترمینال  فنی  معاینه  مرکز  و 
برای  الین  دو  هرکدام  و  بوده  قم  مسافربری 
برای  و یک الین  فنی خودروهای سبک  معاینه 

دارند. موتورسیکلت 
سازمان  نظارت  و  فنی  اداره  رئیس 
تصریح  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
چهار  از  بعد  صفرکیلومتر  خودروهای  کرد: 
تاکسی ها  مانند  عمومی  خودروهای  و  سال 
فنی  معاینه  دریافت  جهت  سال  یک  از  بعد  نیز 

کنند. مراجعه  مراکز  این  به  می توانند 
تردد  کاهش  محدوده  طرح  اجرای  به  وی 

طرح  این  اجرای  با  کرد:  عنوان  و  اشاره 
محدوده  در  که  موتورسیکلت هایی  و  خودروها 
شهر  مرکزی  هسته  محدوده  و  ترافیک  طرح 
خوان  پالک  دوربین های  توسط  دارند  تردد 
فنی  معاینه  داشتن  ازنظر   LEZ سامانه  و 
معاینه  نداشتن  صورت  در  و  بررسی شده 
قانون  اعمال  راهور  پلیس  توسط  معتبر  فنی 

شد. خواهند 
اتصال  زمان  تا  کرد:  تأکید  پایان  در  مؤمنی 
به  تنها  سامانه  به  شهر  سطح  دوربین های  تمام 
فنی  معاینه  فاقد  موتورسیکلت های  و  خودروها 
کامل  اجرای  با  و  می شود  داده  اخطار  معتبر 
اعمال  هوشمند  به صورت  سامانه  طرح،  این 
قانون کرده و جریمه مستمر برای این خودروها 

► کرد.    خواهد  صادر  موتورسیکلت ها  و 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبر داد:

قم دومین شهر دارای مراکز معاینه فنی موتورسیکلت در کشور

رئیس پلیس راهور شهرستان قم:

حجم باالیی از تصادفات به علت بی تفاوتی نسبت به معاینه فنی است

فعالیت ۳ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت در قم



الملل  بین  مسائل  کارشناس  یک      ◄
کنگره  دوره  این  انتخابات  گوید:  می 
سرنوشت  چون  است  اهمیت  حائز  بسیار 
کنگره  در  بعدی  جمهوری  ریاست 
سن  کهولت  دلیل  به  شود.  می  مشخص 
که  روحی  و  جسمی  مشکالت  و  بایدن 
شاید  که  دلیل  این  به  و  است  آمده  پیش 
ریاست  دوم  دوره  در  نتواند  بایدن  آقای 
ترامپ  شاید  و  کند  شرکت  اش  جمهوری 
مسائلی  و  شود  رقابت  وارد  بخواهد  باز 
مساله  و  ایران  ای  هسته  پرونده  نظیر 
انرژی  بحران  و  روسیه  مساله  و  اوکراین 
چین  اختالفات  و  شمالی  کره  بحران  و 
که  است  مواردی  جمله  از  همه  تایوان  و 
دوره  این  در  را  کنگره  چینش  حساسیت 
باال می برد و رقابت های بسیار حساسی 

است. رو  پیش 
وگو  گفت  در  مومنی  میرقاسم  دکتر 
نقش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  یی 
جهانی  معادالت  در  آمریکا  آتی  انتخابات 
پیروزی  با  کنگره  انتخابات  آیا  چیست؟ 

دموکرات  یا  خواهان  جمهوری  اکثریت 
می   2024 انتخابات  بر  تاثیری  چه  ها 
بحث  داشت:  اظهار  باشد؟  داشته  تواند 
اساسی  نقشی  آمریکا  کنگره  انتخابات 
و  گیری  تصمیم  قلب  کنگره  دارد. 
را  آمریکا  کالن  مدیریت  و  سازی  تصمیم 
مصوبات  که  است  کنگره  دارد.  عهده  بر 
می  سنا  به  و  کند  می  آماده  را  قوانین  و 
حیات  تاریخ  طول  در  کنگره  فرستد. 
داشته  مهمی  نقش  آمریکا  سیاسی 
که  آمریکا  مهم  سیاسی  احزاب  است. 
هستند  ها  دموکرات  و  خواهان  جمهوری 
در  را  کنگره  کردند  می  سعی  همیشه 
بحث  کنگره  چون  باشند  داشته  دست 
را  اصلی  نقش  بودجه  و  قوانین  تصویب 
دوره  در  جهت  همین  به  دارد.  عهده  بر 
از  بعد  که  هایی  بحران  به  توجه  با  فعلی 
پیش  ترامپ  آقای  ساله  چهار  دوره  پایان 
و  انجام شد  کنگره  به  که  ای  و حمله  آمد 
تاریخ آمریکا بی سابقه بود  بحرانی که در 
را  مهمتری  و  بهتر  و  بیشتر  نقش  کنگره 

به  خواهان  جمهوری  زیرا  گرفت  عهده  بر 
هستند  کنگره  در  اکثریت  تصاحب  دنبال 
سیاست  مقابل  در  بتوانند  روش  این  با  تا 
و  بگیرند  قرار  بایدن  و  ها  دموکرات  های 
خود  اقدامات  باقیمانده  سال  دو  این  در 
را انجام بدهند و در واقع ترمزی در برابر 

بگیرند. بایدن  های  سیاست 
دنبال  به  نیز  ها  دموکرات  افزود:  وی 
تا  هستند  کنگره  در  رنگ  پر  حضور 
  2024 انتخابات  برای  را  خود  بتوانند 
این  انتخابات  رو  این  از  کنند.  آماده 
است  اهمیت  حائز  بسیار  کنگره  دوره 
بعدی  جمهوری  ریاست  سرنوشت  چون 
دلیل  به  شود.  می  مشخص  کنگره  در 
و  جسمی  مشکالت  و  بایدن  سن  کهولت 
روحی که پیش آمده است و به این دلیل 
دوم  دوره  در  نتواند  بایدن  آقای  که شاید 
و شاید  ریاست جمهوری اش شرکت کند 
و  شود  رقابت  وارد  بخواهد  باز  ترامپ 
و  ایران  ای  هسته  پرونده  نظیر  مسائلی 
بحران  و  روسیه  مساله  و  اوکراین  مساله 

اختالفات  و  شمالی  کره  بحران  و  انرژی 
مواردی  جمله  از  همه  تایوان  و  چین 
را  کنگره  چینش  حساسیت  که  است 

های  رقابت  و  برد  می  باال  دوره  این  در 
عقیده  به  است  رو  پیش  حساسی  بسیار 
خواهان  جمهوری  دوره  این  در  من 
به  را  کنگره  اکثریت  شد  خواهند  موفق 

هایی  ضعف  به  توجه  با  بیاورند  دست 
کشور  کالن  مدیریت  در  ها  دموکرات  که 
اوکراین  جنگ  مساله  همچنین  و  داشتند 

کنند  جلوگیری  جنگ  از  نتوانستند  که 
کفه  همه  شده  ایجاد  انرژی  بحران  و 
جمهوری  نفع  به  را  ها  رقابت  ترازوی 

کند. می  سنگین  خواهان 
از  حمایت  آمریکا  جناح  دو  هر 
اوکراین را در دوره خود ادامه خواهند 

داد
نتایج  آیا  اینکه  خصوص  در  مومنی 
گذار  تاثیر  بین  این  در  نیز  اوکراین  جنگ 
آمریکا  در  اوکراین  جنگ  گفت:  است؟ 
خواه  جمهوری  چه  است.  ملی  ای  مساله 
بیاید  کار  سر  بر  کسی  هر  دموکرات  چه  و 
نوع  اما  کرد  خواهد  حمایت  اوکراین  از 
مهار  داشت.  خواهد  فرق  هم  با  ها  رفتار 
ترامپ  آقای  است.  آمریکا  مساله  روسیه 
می  و  نبود  جنگ  به  نیازی  است  گفته 
و  ها  روس  با  را  اوکراین  مساله  توانستیم 
شیوه  ایشان  کنیم.  حل  مذاکره  طریق  به 
گفت و گو و ارتباطاتی با روس ها داشت و 
عقیده دارد می توانست این مساله را حل 
کمک  اوکراین  به  ها  دموکرات  ولی  کند 
حمایت  مساله  اصل  در  کردند.  نظامی 
المللی  بین  ای  مساله  امروز  اوکراین  از 
حرکت  این  پرچمدار  امروز  آمریکا  است. 
است و اروپا دنباله رو آمریکا است و هر دو 
در  را  اوکراین  از  حمایت  نیز  آمریکا  جناح 
دوره خود ادامه خواهند داد. /شفقنا    ►
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   8 شعبه  در  که  قم  شهرستان  اختالف  حل  شورای   30 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ابادی فراهانی  به شماره8/99ج/25 ثبت گردیده له سهیال جعفری نیکی علیه علیه جواد داود  مدنی قم 
در  عشر  نیم  و  له  محکوم  درحق  ازادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   400 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 10 فرعی از 10417 اصلی بخش 
به  علیه  محکوم  االرث  سهم  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1
مقدار 48 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پالک فوق به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان مبلغ پایه 
3/964/835/000ریال به فروش خواهد رسید. شماره بایگانی 9900025 خواهان خانم سهیال جعفری 
 1401/5/1 مورخ  در   ، ثبتی  پلک  از  ارزیابی  در خصوص  فراهانی  ابادی  داود  اقای جواد  و خوانده  نیک 
در معیت خوانده به محل ملک به ادرس : قم – خیابان اذر – کوچه 48 – سمت راست فرعی دوم پالک 72 
اجرای  قانون   138 ماده  براساس  موارد  و  گرفته  قرار  ارزیابی  و  فنی  معاینات  مورد  مذکور  پالک  و  مراجعه 
احکام به شرح زیر اعالم می گردد: ماده 138 قانون اجرای احکام : 1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک 
: براساس استعالم اداره ثبت اسناد و امالک قم موجود در پرونده ، اقای محمد تقی داود ابادی فراهانی 
 : در  واقع  مذکور  پالک   :  .. و  ملک  وقوع  محل   -2 باشد.  می  ثبتی  پالک  اعیان  و  مالک ششدانگ عرصه 
دو  مسکونی  ساختمان  یک  صورت  به  و   72 پالک  دوم  فرعی  راست  سمت   –  48 کوچه   – اذر  خیابان   – قم 
طبقه ، درب از حیاط و غیر مهندسی ساز احداث گردیده  است. طبقه همکف شامل یک ورودی و سرویس 
پله و یک سالن و حال و یک اتاق با کمد دیواری و با کف موزاییک و بدنه و سقف نازک کاری و اشپزخانه با 
کف سنگ و بدنه کاشی و سقف نازک کاری و کابینت فلزی ، طبقه زیرزمین شامل سرویس پله و یک سالن 

کف  با  اشپزخانه  و  کاری  نازک  سقف  همراه  به  مابقی  و  سنگ  قسمتی  بدنه  و  موزاییک  کف  با  اتاق  یک  و 
سنگ و بدنه کاشی و سقف نازک کاری و کابینت فلزی ، سرویس بهداشتی و حمام با کف و بدنه کاشی و 
باغچه و سرویس بهداشتی و حمام و سرپله به همراه کنتور های اب و گاز دو  و  با کف و بدنه سنگ  حیاط 
براساس   : نه  یا  اینکه ملک ثبت شده است  تعیین   -3 باشد.  ابی می  و دو عدد کولر  ابگرمکن  و  برق  واحد 
استعالم اداره ثبت اسناد و امالک قم موجود در پرونده ، پالک ثبتی با شماره 10 فرعی از 10417 اصلی 
از بخش یک قم به متراژ 144/42 مترمربع می باشد. 4- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه .... : در 
اینکه ملک مشاع  به  5- تصریح  باشد.  مالک می  اظهارات کل ملک دراختیار خانواده  ، طبق  بازدید  زمان 
است یا مفروز و ...: در استعالم اداره ثبت اسناد و امالک قم موجود در پرونده ، اشاره ای به مشاع بودن 
کارشناس   : دارند  عنوان  هر  تحت  ملک  ان  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعیین   -6 است.  نگردیده  ملک 
اطالع مستندی از این موضوع ندارد. 7- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود : ارزش ملک فوق الذکر 
امر  در  موثر  جهات  جمیع  به  توجه  با  و  بازار  وضعیت   ، ای  منطقه  موقعیت  و  کیفیت  و  کمیت  به  توجه  با 
کارشناسی و براساس قیمت روز به صورت قیمت عادله به شرح زیر اعالم می گردد: ارزش کل ششدانگ 
پالک ثبتی به همراه کلیه امتیازات متعلقه ، به ارزش کل 22/656/200/000ریال و براساس دادنامه ی 
شماره 9909972524003555 مورخ 99/7/13 شعبه 40 حقوقی شورای حل اختالف قم ، ارزش کل 
سهم االرث اقای جواد داود ابادی فراهانی از ملک فوق الذکر مبلغ 3/964/835/000ریال براورد و اعالم 
ان  انتقال  و  نقل  که   ، است  تعیین گردیده  اساس  این  بر  الذکر  فوق  ارزش ملک   :  1 تذکر مهم  می گردد. 
هیچگونه منع قانونی نداشته و با توجه به وضعیت موجود هیچگونه بدهی به شهرداری ، اداره ی اوقاف و 

موقوفه ، بانک ها و سایر ادارت ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی 
و غیره تحت هر شرایط قانونی نداشته باشد. تذکر مهم 2: همچنین کلیه افرادی که قصد شرکت در مزایده 
از اداره ی ثبت اسناد و امالک قم و شهرداری منطقه و دیگر  بایستی قبال در مورد ملک مذکور   ، را دارند 
ادارات مربوطه استعالمات الزم ر در خصوص کم و کیف ملک ثبتی مذکور به عمل اورده و ملک را به طور 
کامل و از هر  جهت مورد بازدید قرار دهند. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/9/12 ساعت 11 
الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی 
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 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
اجرا  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می 
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 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات  هیات حل اختالف مستقر در 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
تایید  آراء ذیل  به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001002614 شماره  -رأی   1
1400114430001001782 آقای مهدی صاحبی خجسته فرزند مرحمت علی 
 198 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در 
مترمربع پالک شماره 10994 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
قم.)م   82 دفترخانه   1400/11/04 مورخ   14612 شماره  رسمی  سند  قم  یک 

 )15008 الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001002615 شماره  رأی   -2
1400114430001001783 آقای هادی صاحبی خجسته فرزند مرحمت علی 
 198 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در 
مترمربع پالک شماره 10994 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم سند رسمی شماره 14612 مورخ 1400/11/04 دفترخانه 82 قم.) م 

)15009 الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001002616 شماره  رأی   -3

مرحمت  فرزند  خجسته  صاحبی  محسن  آقای   1400114430001001784
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  علی 
198 مترمربع پالک شماره 10994اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم سند رسمی شماره 14612 مورخ 1400/11/04 دفترخانه 82 قم.) 

)15010 الف  م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001002565 شماره  رأی   -4
آقای علی صاحبی خجسته فرزند فرزند علی در   1400114430001001781
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 318/49 مترمربع پالک شماره 10976 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  

 )15011 الف  قم.)م   42 1399/05/25دفترخانه  مورخ   42435
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005416 شماره  رأی   -5
در  محمد  فرزند  مقدم  ناصحی  جلیل  آقای   1400114430001001461
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 138/90 مترمربع پالک شماره 10877 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 

 )15012 الف  م  صدرالحفاظی.)  محمد  از  الواسطه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006170 شماره  رأی   -6
آقای علی هاتف فرزند محمدجواد در ششدانگ   1400114430001001547

از  فرعی   180 شماره  پالک  مترمربع   69/20 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
نامه  اداره یک قم مبایعه  10703 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
عادی مع الواسطه از محمد امیری فردوئی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
123 صفحات 160 و 163 خریداری به موجب سند رسمی شماره 7204 مورخ 
1348/01/01 و سند رسمی شماره 12663 مورخ 1358/03/27 دفترخانه 15 

   )15013 الف  م  قم.) 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 

سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/02
تاریخ انتشار دوم :  1401/08/17

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   25 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  12/1400ج/449  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   12 شعبه  در 
علیه  محکوم  رضائی  مهدی  علهی  شاهی  مزرعه  رضائی  حانیه  له  گردیده 
و  له  محکوم  حق  در  7/479/681/908ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  373/944/095ریال  مبلغ 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  شاهی(  مزرعه  رضائی  )ابوالقاسم 
810 فرعی از 11693 اصلی بخش 1 قم معرفی و توقیف نموده که کارشناس 
ششدانگ  کل  مالک  تقاضای  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
ک  پال  ارزیابی  کارشناسی:   موضوع   )1 رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک 
ثبتی  مشخصات   .2 قم.  یک  ثبتی  بخش  اصلی   11693 از  فرعی   810 ثبتی 
، خیابان  ادرس قم  به  11693 اصلی  از  810 فرعی  ثبتی  : ملک پالک  ملک 
اربعه  حدود  با   40 پالک   ، اول   فرعی  چپ  سمت   ،  29 لواسانی   ، لواسانی 
فرعی شرقا  سی  و  ششصد  شماره  به  متر   23/50 طول  به  دیواریست   : شماال 
دیوار   : جنوبا  متر  ده  عرض  به  شارع  به  متر   6/30 طول  به  دیوار  و  درب   :
غربا  فرعی  هفت  و  بیست  و  ششصد  شماره  به  متر   23/50 طول  به  دیوار  به 

فرعی.  هشت  و  بیست  و  ششصد  شماره  به  متر   6/10 طول  به  دیواریست   :
از  فرعی   810 ثبتی  پالک  در  شده  احداث  اعیانی   : اعیانی  مشخصات   .3
و  همکف  طبقه  دو  در  مسکونی  ساختمان  باب  یک  شامل  اصلی   11693
، یک  به طور مشابه شامل سالن  توضیح که هر دو طبقه  این  با  بوده  زیرزمین 
ضمن  باشد  می  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه   ، خواب  اتاق 
باشد.  می  کاری  سفید  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  موزاییک  کف  پوشش  اینکه 
حال  در  باشد.  می  برق  انشعاب  دو  و  گاز  انشعاب   1  ، اب  انشعاب   1 دارای 
باشد.4(  می  البیع  سهل  ملک  دارد.  سکونت  مالک  خود  نظر  مورد  ملک  در 
محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه 
و کلیه متعلقات و وضعیت  نوع کاربری ، دسترسی ها   ، ، عرض شوارع مجاور 
تاریخ کارشناسی  و مالکیتی در  ثبتی  بون در نظر گرفتن سوابق   ، بازار مسکن 
اصلیبه   11693 فرعیاز   810 ثبتی  پالک  کل  ارزش   : باشد  می  ذیل  شرح  به 
مبلغ چهل و یک میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد هزار ریال 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  4/385/600/000ریال 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت   1401/9/9 تاریخ  در  الذکر 

ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مزایده در موعد مقرر 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به 

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

میرقاسم مومنی:

●  جمهوری خواهان اکثریت کنگره را به دست می آورند     ●
استاد حوزه علمیه:

عده ای از درد مردم کاسبی 
می کنند

یک استاد حوزه علمیه گفت: بی انصافی در جامعه غوغا می کند و عده 
ای از درد مردم کاسبی می کنند.

در  آبان،   15 شامگاه  فرحزاد،  حبیب الله  والمسلمین  حجت االسالم 
روایات  اساس  بر  کرد:  عنوان  )س(  معصومه  حضرت  حرم  سخنرانی 
دورترین افراد از درگاه الهی کسانی هستند که تکبر دارند و نزدیک ترین 

هستند. متواضع  انسان های  الهی  درگاه  به  افراد 
را  مستکبرین  خداوند  کریم  قرآن  آیات  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انسان  باعث می شود  باطنی  و فرعونیت  ندارد چرا که استکبار  دوست 
از مسیر هدایت دور شود، گفت: وقتی فکر انسان تبدیل به یک اعتقاد 
و نظریه شود دیگر قابل اصالح نخواهد شد و باعث می شود انسان دیگر 

انتقاد پذیر نشود و برای خود جایگاه پوشالی درست کند.
وی با بیان اینکه عده ای انتقاد به دیگران را آزاد می دانند اما انتقاد از خود 
را ممنوع می دانند و با کوچکترین انتقاد زمین و هوا را به هم می ریزند، 
اظهار کرد: خود برتربینی مانع ورود انسان به بهشت است چراکه جایگاه 

متکبران جهنم است و راهی به سوی بهشت نخواهند داشت.
ای  عده  و  کند  می  غوغا  جامعه  در  انصافی  بی  که  این  بیان  با  فرحزاد 
باالتر  را  خود  انسان  وقتی  کرد:  اضافه  می کنند،  کاسبی  مردم  درد  از 
ائمه معصومین  زمین خواهد خورد؛  بدهد  قرار  که هست  آن چیزی  از 
خواسته های مراجعین را بدون هیچ منتی برآورده می کردند و با همگان 

می کردند. برخورد  فروتنی  و  تواضع  کمال  در 
این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه حکمت و علم الهی در قلب هایی 
حضرت  شد:  یادآور  داشت،  خواهد  رویش  هستند  نرم  و  متواضع  که 
)ع(  امام صادق  فرموده  بر اساس  که  امامزاده ای است  معصومه )س(، 
بزرگوار داخل بهشت خواهند شد. بانوی  این  به شفاعت  تمام شیعیان 

  طرح های فعاالن جهادی قم در 
رویداد »گنج« اجرایی می شود

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم از برگزاری رویداد گنج 
و طرح های گروه های  ایده ها  با هدف جمع آوری  ویژه فعاالن جهادی 

مردمی و جهادی و عملیاتی کردن 15 طرح منتخب خبرداد.
رویداد  برگزاری  به  اشاره  با   ، فارس  با  در گفت وگو  ایراندوست  علیرضا 
قم  استان  در  کشور  سراسر  با  همزمان  جهادی  فعاالن  ویژه  گنج 
بن  علی  امام  سپاه  سازندگی  بسیج  همت  به  رویداد  این  کرد:  اظهار 

اجراست.  درحال  ابیطالب)ع( 
قرار  مردمی  و  گروه های جهادی  رویداد  این  قالب  در  کرد:  اضافه  وی 
بهترین  تا  دهند  ارائه  علوی  بنیاد  به  را  خود  ایده های  و  طرح ها  است 

شود. عمل  و  اجرا  عرصه  وارد  طرح ها 
بسیج  کرد:  عنوان  قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
سازندگی استان ها با محوریت بنیاد علوی برای اجرا کردن این رویداد 
ملی به میدان آمده اند و قرار است فعاالن گروه های جهادی با موضوع 
کارگاهی  قالب  در  آن ها  طرح های  و  ایده ها  و  شوند  آشنا  مسئله  حل 
آموزش  آن ها  به  نیز  ارائه طرح و جذب منابع  و شیوه  بررسی  و  تقویت 

شود.   داده 
وی با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه این رویداد 19 و 20 آبان ماه در 
از  برگزار می شود، گفت: منتخبین گروه های جهادی  شهر مقدس قم 
ویژه  حمایت  طرح   15 از  نهایت  در  و  کنند  می  دفاع  خود  طرح های 

شد.  خواهد 

خبـر



◄    اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی
  »فتح الله زاده گفت بیا با هم آلبالو پلو بزنیم!«، »سالی 
کیک  دارم  »دوست  دهم!«،  می  لباس  پول  میلیون   100
فوتبال  به  دیگر  کرار:»  جاسم  ببرد!«،  فیروز  آقا  را  تولدم 

بازی  از  قبل  نداریم  »پول  گردم!«،  نمی  بر  ایران  مسخره 
پیش  را  ژنرال  چغولی  فرهاد   « خوریم!«،  می  بیسکوئیت 
حاجی برد!«، » حساب بانکی عقاب را توقیف کردند!«، » 
پیشه  »هنر  کنم!«،  می  را  پوستش  نبندد،  داد  قرار  خسرو 
تولد دخترم  زنند؟«، » منتظر  های معروف چه عطری می 
می  زندان  به  حاجی   « می شوم!«،  مادر  زودی  به  هستم، 

رود!«
هستند  جمالتی  دست  این  از  هایی  تیتر  و  عبارات  این 
اول برخی مجالت زرد خود  بر روی صفحات  روزه  که همه 
نمایی می کنند. مجالت زرد مجالتی هستند که اندیشیدن 
مجالت  قبیل  این  رویکرد  تنها  و  تابند  نمی  بر  را  مخاطب 
گونه  این  در  باشد.  می  آمد«  در  »کسب  و  بیشتر«  »فروش 
مجالت همه رقم اخبار و عکس پیدا می شود. از رنگ پادری 
منزل هنر پیشه معروف و یا تصویر حیوان دست آموز فالن 
یا  و  تلویزیونی  مجری  عالقه  مورد  غذای  تا  گرفته  خواننده 
به فریم دعوای کودکانه دو مربی فوتبال! در  جزئیات فریم 
یا گروه پیشرو در ترویج  آوانگارد  واقع این مجالت به نوعی 
پوپولیسم و عوام گرایی محسوب می شوند و در این راه نیز 
دانند.  می  روا  را  اخالقی  غیر  ابزار  یا  حربه  هر  از  استفاده 
تحریف  کننده،  اغوا  و  محتوی  بی  های  تیتر  از  استفاده 
بخشیدن  فوریت  خبری،  آفرینی  جنجال  اخبار،  تغییر  یا 
ساختگی به خبر، سرک کشیدن در زندگی خصوصی افراد و 
انتشار اخبار و تصاویر مربوط به آن، بزرگنمایی و نشر اخبار 
غیر واقعی یا تائید نشده، گمانه زنی در خصوص اتهامات به 
اثبات نرسیده، پخش شایعات و پرداختن افراطی و بیش از 
حد به یک موضوع ساده و پیش پا افتاده نظیر مصدومیت، 

ازدواج،  فرزند، تصادف، درگیری خانوادگی،  تولد  بیماری، 
طالق و ... از نکات بارز این گونه نشریات می باشند. تبعات 
نیز چیزی  نویسی  زرد  و  نگاری  روزنامه  این قبیل  گسترش 
جز ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به رسانه و بی اعتبار کردن 

بود. نخواهد  کارکرد رسانه 
جریان سازی معکوس در مطبوعات

رکن چهارم دموکراسی  عنوان  به  بدون شک مطبوعات   
یکی از ارکان اساسی یک جامعه مدنی و پویا محسوب می 
تحلیل  سازی،  جریان  در  مطبوعات  بدیل  بی  نقش  شوند. 
مسائل روز، اطالع رسانی شفاف و به موقع و توجه به همه 
و اخالق  ویژگی های مطبوعات سالم  از  حوزه ها و سالئق 
مطبوعات  و  جراید  از  انتظار  البته  روند.  می  شمار  به  مدار 
تنها به موارد فوق محدود نمی شود و فرهنگ سازی را می 
توان یکی از جدی ترین مطالبات از مطبوعات قلمداد کرد. 
اما از آنجایی که در یکی دو دهه اخیر، تغییرات اساسی در 
اجتماعی رخ داده است، مطبوعات  اکثر حوزه های علوم 
نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده اند و کارکرد های رسانه 

ها نیز دستخوش تغییرات ماهوی فراوانی شده اند.
دید  مکتوب  طنز  بخش  در  توان  می  را  آن  واضح  نمونه 
که توهین علنی به افراد، استفاده از ادبیات مختص گاراژ و 
چاله میدان و به سخره گرفتن دیدگاه ها و نظرات افراد، به 
اسم طنز در برخی جراید چاپ و منتشر می شود! در واقع 
استفاده ابزاری از رسانه مهلک ترین خطری است که رسانه 
ها را تهدید می کند. رویکردی که دردمندانه در طول سال 
های اخیر روند رو به رشدی نیز داشته است و خطرات آن نیز 
این قبیل  واقع  تهاجم فرهنگی دشمن نیست. در  از  کمتر 
دشمن  که  را  ای  شکنانه  ساختار  و  منفی  جریان  نشریات 
قصد دارد با صرف هزینه های هنگفت در جامعه راه اندازی 
کند، به راحتی و بدون هیچگونه مانعی رواج می دهند. در 
حالی که رسانه ها می توانند به عنوان یک دانشگاه بزرگ 
و  ها  ناهنجاری  کاهش  مناسب،  های  فرهنگ  اشاعه  در 
اینکه گاهی  باشند. دردمندانه  موثر  اجتماعی  آسیب های 
دام  در  نیز  قدمت  و  سابقه  دارای  و  قدیمی  نشریات  اوقات 
پوپولیسم گرفتار می آیند و با انجام مصاحبه های کم ارزش 
در  آب  موضوعات،  این  به  کامل  صفحه  یک  اختصاص  و 

آسیاب بی ثمر این رویداد می ریزند.
از  بعد  مطرح  دولتی  های  روزنامه  از  یکی  قبل  چندی 
تیم های  از مدافعان  یکی  از سوی  ثمر رسیدن یک گل  به 
صفحه  یک  در  تفصیلی  مصاحبه  یک  انجام  به  سرخابی، 
داشت.  تعجب  جای  که  نمود  اقدام  بازیکن  این  با  کامل 
سعی  ممکن  حد  تا  کشوری  مطرح  های  روزنامه  چند  هر 
می کنند از این جریان فاصله بگیرند و به نظرات مخاطبان 

احترام بگذارند، ولی گاهی اوقات نشر یک مطلب زرد غنای 
روزنامه و رسانه را زیر سوال می برد و منجر به تغییر نگرش 

شود. می  خوانندگان 
 ارزش های خبری

کسانی که اندکی از علم رسانه آگاهی دارند با واژه »ارزش 
معیارهایي  خبري  های  ارزش  هستند.  آشنا  خبری«  های 
هستند که مخاطب را مجاب به پیگیری یک رویداد یا واقعه 
از طریق رسانه های صوتی، تصویری، مکتوب و مجازی می 
یک  تا  شوند  می  باعث  خبری  های  ارزش  واقع  در  کنند. 
مقاله،  گزارش،  خبر،  عنوان  تحت  مطبوعات]  [در  رویداد 
قرار گیرد.  توجه مخاطبان  مورد   ... و  کاریکاتور  یادداشت، 
دربرگیری، شهرت، برخوردها، اختالفات، تضادهای فکری 
و جسمانی، استثناها و شگفتی ها، بزرگی و فراوانی، تعداد 
زمان  و  تازگی  معنوی(،  و  )جغرافیایی  مجاورت  مقدار،  و 
شوند  می  محسوب  خبری  های  ارزش  مهمترین  از  رویداد 
اساس  همین  بر  خبری  مطالب  بیشتر  انتخاب  مالک  که 
می باشد. تهیه کنندگان بخش های خبری رسانه ها و سر 
دبیران جراید مکتوب و مجازی با توجه به نوع رسانه و نیاز 
مخاطبان بر اساس حیطه های فوق، اقدام به نشر اخبار و 
مطالب مختلف می کنند. اما در سال های اخیر بیشترین 
توجه نشریات ) به ویژه نشریات ورزشی و عمومی( به حیطه 
تهیه  توجه  مورد  کمتر  موارد  سایر  و  است  بوده  شهرت 

است. گرفته  قرار  اخبار  کنندکان 
دگر دیسی در مفهوم شهرت

همانگونه که در باال اشاره شد »شهرت« نیز یکی از حیطه 
های ارزش های خبری است که بدون شک طرفداران زیادی 
البته تعریف واژه »شهرت« نیز در طول این سال  نیز دارد. 
ها دستخوش دگردیسی و تغییرات اساسی شده است و در 
جامعه کنونی افراد مشهور غالبًا در سه گروه خواننده، هنر 
بیشتر مطالب  و  و فوتبالیست دسته بندی می شوند  پیشه 
افراد می  این  به  ) در قالب حیطه شهرت( مربوط  نشریات 
این  خصوص  در  که  نیز  اخباری  اینکه  سوگمندانه  باشد. 
طالق،  ازدواج،  خصوص  در  عمومًا  شود  می  منتشر  افراد 
جشن تولد، درگیری های صنفی، اوضاع مالی، نوع خودرو، 
پوشش و تغذیه و مسائلی از این دست می باشد که آگاهی 
نداشتن از آنها در هیچ زندگی تنابنده ای خللی ایجاد نمی 

کند و دانستن آنها نیز گره از کار کسی نخواهد گشود!
از  افرادی  نشریات  جدید  رویکرد  این  در  متاسفانه 
نویسندگان،  شعرا،  دانشمندان،  روحانیون،  علما،  قاطبه 
بزرگان  ها،  رشته  سایر  ورزشکاران  محققین،  مخترعین، 
های  حوزه  هنرمندان  سایر  و  دانان  موسقی  تئاتر،  عرصه 
و  بوده  آور  نام  خود  فعالیت  عرصه  در  ها  سال  که  مختلف 

عنوان  به  اند،  نموده  کسب  مملکت  برای  زیادی  افتخارات 
مشاهیر مملکت شناخته نمی شوند و کمتر کسی از شرح 
زحمات، تالیفات، اقدامات و آثار آنان مطلع است. در عوض 
نشریات مختلف با استفاده از منابع مالی بیت المال و کاغذ 
یارانه ای به انتشار مطالب سخیف و کم ارزشی در خصوص 
زندگی شخصی چهره هایی می پردازند که عمدتًا بر اساس 
معیار های عوام گرایانه به شهرت های مقطعی دست یافته 

اند.
دالیل گسترش توجه به حیطه شهرت در نشریات

و  مسائل  به  پرداختن  دنیا  های  کشور  همه  در  چند  هر 
طبیعی  امری  است  مشهور  افراد  به  مربوط  که  موضوعاتی 
و رایج است ولی آنچه که باعث شده تا این ارزش خبری ) 
و  پوپولیستی  اعتبار شود، نگاه  و بی  به شدت زرد  شهرت( 

باشد. این حیطه می  به  گرایانه  عوام 
نیز  اخبار  و  ها  برنامه  این  طراحان  و  گردانندگان  البته 
طبیعتًا از بی ارزش بودن محتوی این رویکرد مطلع هستند 
پرده  پشت  اهداف  برخی  و  سرشار  های  درآمد  کسب  ولی 

توجیه شود. تا هدف  باعث می شود 
باالی  تعداد  به  توان  می  پدیده  این  بروز  دالیل  دیگر  از 
موارد  بسیاری  در  که  چرا  کرد.  اشاره  کشور  در  نشریات 
کمیت، عاملی برای کاهش کیفیت نیز محسوب می شود. 
تعدد باالی نشریات، به ویژه نشریات ورزشی ) که نود درصد 
این  گردانندگان  تا  شده  باعث  است(  فوتبالی  مطالبشان 
نشریات از ترفند های غیر اخالقی در جهت کسب منافع و 

نورزند. دریغ  بیشتر  درآمد 
جذب  براي  نشریات  این  مدیران  گاهي  میان  این  در 
عنصر  که  مي کنند  پردازش  را  مطالبي  بیش تر،  مخاطبان 
و  مسائل  نیز  اوقات  گاهی  است.  کمرنگ  آنها  در  واقعیت 
چنین  شود،  می  باعث  هزینه  تامین  و  مالی  های  دغدغه 

گیرد. قرار  استفاده  مورد  نشریه  سوی  از  رویکردی 
توهین به شعور مخاطب

کار شده  و مطالب  تیتر ها  موارد عکس ها،  بسیاری  در 
محتوی  نظر  از  نشریات  این  اول  صفحه  در  خصوص  به 
به  که  هستند  ارزش  بی  و  سخیف  ای  اندازه  به  ساختار،  و 
نظر می رسد صاحبان و گردانندگان این سناریو ها، به جز 
کسب درآمد و فروش بیشتر، شعور عمومی مخاطبان را نیز 
هدف قرار داده اند و اهداف خائنانه دیگری را نیز در پس 
پرده دنبال می کنند. انتشار توهین ها و جمالت رد و بدل 
ارزش  بی  نظر  اظهار  فوتبالی،  شده در دعوای کودکانه دو 
بازیکنان خارجی که جز در فوتبال ایران در سایر کشور ها 
صالحیت شرکت در بازی های محالت هم ندارند، استفاده 
از ادبیات لمپنیسم، درج شعار های غیر اخالقی، پیگیری 

فریم به فریم برخی منکر ها و پلشتی ها که در زمین فوتبال 
رخ داده و ... بخشی از پازل مخرب رسانه های زرد هستند 
که به جز ملتهب کردن جو روانی جامعه و اشائه بی فرهنگی، 
در  دیگر  سوی  از  شد.  متصور  توان  نمی  را  دیگری  هدف 
حالی که می توان از پتانسیل و شهرت برخی از چهره هایی 
[که بنا به هر علت در نزد جوانان محبوب هستند،] استفاده 
بهینه کرد و به ریشه کن کردن یا کمرنگ کردن برخی آسیب 
َمحملی  به  خود  نشریات  این  کرد،  کمک  اجتماعی  های 
برای ترویج بی اخالقی و ناهنجاری در جامعه بدل شده اند.

آثار و تبعات زرد نویسی
بدون شک بی توجهی و بی اعتنایی به این رویکرد، پیامد 
شکسته  داشت.  خواهد  پی  در  جامعه  برای  ناگواری  های 
نشان  مباح  و  ناشایست  جمالت  و  الفاظ  برخی  قبح  شدن 
دادن استفاده از ادبیات لمپنیسم، اولین و دم دست ترین 
ثمره منفی این گونه زرد نویسی است. تشنج در وزشگاه ها 
و مسموم شدن فضای اجتماعی برخی ورزشگاه ها به ویژه 
تیتر  همین  ماحصل  حساس  های  بازی  برگزاری  زمان  در 
های جنجالی برخی نشریات ورزشی است که تأثیر زیادی 

در دامن زدن به جو هیجانی طرفداران تیم ها دارد.
خریداران  بیشترین  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
جوانان  روزنامه فروشی،  کیوسک های  از  ورزشی  نشریات 
این  خوانندگان  درصد   98 و  هستند  ساله   30 تا   21
این  به  که  افرادی  واقع  در  هستند.  مردان  نشریات  قبیل 
نشریات عالقه نشان می دهند جوانانی هستند که بیشتر 
از  جنجالی  تصویر  یا  تیتر  هر  با  و  هستند  احساسات  تابع 
خود عکس العمل نشان می دهند. همچنین در تحقیقی 
صورت  عمومی  افکار  سنجش  و  مطالعه  ملی  مرکز  که 
به  ورزشی  نشریات  کارکردهای  تطبیقی  مقایسه  به  گرفت 
این  بر اساس  پرداخته شد که  رفتار ورزشی  فرهنگ سازی 
جایگاه  در  مورد   955 با  حاشیه ای  مسائل  انتشار  تحقیق 
نخست و عدم اهتمام به تقویت آموزش های اخالقی، عدم 
و  ورزشگاه  محیط  در  مناسب  رفتارهای  آموزش  به  توجه 
دامن زدن به فضای هیجانی طرفداران تیم ها در رتبه های 

داشتند. قرار  بعدی 
تحت  جامعه  افراد  اکثریت  که  حالی  در  دیگر  سوی  از 
در  آنها  از  برخی  و  هستند  مالی  های  فشار  ترین  شدید 
انتشار تصاویر  اند،  تهیه حداقل های یک زندگی در مانده 
فوتبال  بازیکنان  میلیاردی  های  ماشین  و  مسکونی  منازل 
و هنر پیشگان، پرداختن به حواشی جشن تولد و مهمانی 
و  حقارت  احساس  نوعی  بروز  به  منجر  آنان  خصوصی 
بروز  باعث  خود  که  شود  می  افراد  برخی  بین  در  حسادت 

► می شود.      جامعه  در  دیگری  مفسده های 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
خانواده  احکام  اجرای   8 شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   9 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
قم به شماره 8/1401ج/173 ثبت گردیده له ساناز قرئلی علیه محمد محمدی نژاد محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت 14 عدد سکه تمام بهار ازادی و مبلغ 35/822/000ریال در حق محکوم له و نیم عشر 
اصلی   10799 از  فرعی   9 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
 135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  ست.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1 بخش 
براساس استعالم به روز قیمت سکه در روز مزایده به مقدار بدهی محکوم علیه از سهم االرث محکوم علیه 
و  مهریه  مطالبه  بر  مبنی  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   60 به 
حضور  با  که  میرساند  استحضار  به   ، قم  یک  بخش  اصلی   10799/9 ثبتی  پالک  شماره  به  ملک  ارزیابی 
متری  )سی  بسیج  خیابان   : قم  ادرس  به  مذکور  ملک  از  فاطمی(  شهید  )خ   11 کالنتری  محترم  مامور 
عمل  به  بازدید   34 پالک  کوچه(  )نبش  یک  کوچه  انتهای   ، ابراهیمی  غالمعلی  شهید  خیابان  هنرستان( 
ثبتی  مشخصات  الف-  گردد.   می  تقدیم   ، پیوست  تصاویر  انضمام  به  کارشناسی  گزارش  ذیال  که  امد 
ملک : وفق نامه شماره 140085630001016654 مورخ 1400/11/17 مدیر محترم واحد ثبتی حوزه 
یک  بخش  اصلی   10799 از  فرعی   9 ثبتی  پالک  شماره  به  شده  معرفی  ملک   ، قم  یک  اداره  ملک  ثبت 
 99197 شماره  ثبت  مورد  و  دسیمترمربع(  پنجاه  و  متر  پنج  و  سی  و  )صد  مترمربع   135/5 مساحت  به 
که  باشد  می  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  قم  یک  منطقه  یک  بخش  دفاتر   539 دفتر   324 صفحه  در 
نام مرحوم ناصر محمدی  به  و   570100 ششدانگ عرصه و اعیان ان دارای سند مالکیت به شماره چاپی 
کوچه  نبش  در  واقع   ، نظر  مورد  ملک   : ملک  معماری  مشخصات  ب-  است.  شده  صادر  صفر  فرزند  نژاد 
مجموع  با  اول(  و  همکف   ، )زیرزمین  طبقه  سه  در  که  بوده  مترمربع   7  *  19/7 ابعاد  به   ، متری  هشت 
به  دسترسی  قابلیت  با   : زیرزمین  طبقه  است.  شده  احداث  350مترمربع  با  برابر   ، کل  تقریبی  زیربنای 
در  دستشویی  و  حمام  سرویس  دار(  کابینت  و  اپن  صورت  )به  پارکینگ  زیر  در  اشپزخانه  شامل   ، حیاط 

متر  یک  ارتفاع  به  سالن  دیوار  باشد.  می   ، سالن  و  اتاق  یک  و  خلوت  حیاط  از  دسترسی  با   ، حیاط  زیر 
قابلیت  با   : همکف  طبقه  است.  کاشی  ان  دیوار  و  سنگ  نوع  از  اشپزخانه  کف  و  طولی  سانت   10 سنگ 
 3  *  6/5 ابعاد  به  گچ(  بدنه  و  دار  طرح  سنگ  نوع  از  )کف  پارکینگ  بر  مشتمل   ، حیاط  به  دسترسی 
نرده(  دارای  و  به صورت سنگ  تراس )کف   ، ، سالن  اشپزخانه   ، اتاق  ، سه  از شارع  با دسترسی  مترمربع 
و  اتاق  دو   ، حیاط  به  مشرف  و  هم  به  مجاور  اتاق  یک  و  اشپزخانه  است.  دستشویی  و  حمام  سرویس  و 
و   ، کاشی  بدنه   ، سنگ  از  اشپزخانه  کف  دارد.  قرار  پارکینگ  باالی  در  پله  از  دسترسی  با  ها  سرویس 
)کف  تراس   ، اشپزخانه   ، سالن   ، اتاق  دو  دارای  اول:  طبقه  است.  دیواری  کاغذ  از   ، سالن  بدنه  پوشش 
دیوار  با  اپن  کابینت  دارای  اشپزخانه  که  باشد  می  دستشویی  و  حمام  سرویس  و  نرده(  دارای  و  سنگ  از 
– مشخصات عمومی  با کف موزاییک می باشد. ج  اتاق  و  از کاغذ دیواری  و بدنه سالن  کاشی و کف سنگ 
پارکینگ  به  ورودی  و درب  رو  نفر  ورودی  ، یک  به حیاط  ورودی  بازدید دارای  : ساختمان مورد  ساختمان 
به  اصلی مشرف  نمای  و  دیوار حیاط  نمای  و  فرش  ، سنگ  مترمربع   26 تقریبی  به مساحت  است. حیاط 
ارتفاع جانپناه   ، ایزوگام  با پوشش  بام در دو قسمت  کوچه به صورت اجر نمای سه سانت می باشد. پشت 
 ، برق  دوکنتور   : انشعابات  است.  شیب  طرفه  دو  شیروانی  سبک  سقف  دارای  و  متر   1/3 حیاط  سمت 
و  بوده  گازی  بخاری  و  ابی  کولر  نوع  از  گرمایش  و  سرمایش  سیستم  باشد.  می  گاز  و  اب  برای  کنتور  یک 
ارتفاع  به  پله  ، بدنه سرویس  پله سنگی دارای نرده اهنی  از نوع اهنی است. سرویس  و  پنجره ها معمولی 
از نوع سنگ طولی و مابقی پوشش گچ دارد. در حال حاضر ، ساختمان مورد اشاره در تصرف و  یک متر 
– ارزش یک  135/5 مترمربع  1- عرصه به مساحت  ارزیابی ملک :   – مورد بهره برداری وراث قرار دارد. د 
تقریبی  مساحت  به  کل  اعیانی   -2 23/035/000/000ریال  کل  قیمت  170/000/000ریال  مترمربع 
3- سرپله  12/250/000/000ریال  35/000/000ریال قیمت کل  ارزش یک مترمربع   – 350 مترمربع 
 ، فوق  مراتب  به  عنایت  با  1/000/000/000ریال  مقطوع  صورت  به  قیمت  انشعابات  و  سازی  حیاط   ،

کمیت  و  کیفیت   ، زمین  ابعاد   ، مسکونی  کاربری   ، شارع  عرض   ، دسترسی  امکانات   ، محلی  موقعیت 
بنای احداثی ، قیمت بنا و سایر جهات موثر ، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک موصوف ، بدون لحاظ 
اداره مالیات و ..( اشخاص حقیقی و حقوقی ، در حال   ، به ارگان ها )شهرداری  دیون و تعهدات محتمل 
حاضر جمعا مبلغ 36/285/000/000ریال )سی و شش میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال( 
ارزیابی و اعالم می گردد. با عنایت به رای شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف ، ورثه حین فوت شامل 
، سه فرزند ذکور و دو فرزند اناث بوده ، لذا سهم االرث خوانده ، 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ ملک فوق 
پنجاه  و  دویست  و  میلیون  یک  و  هفتاد  و  میلیارد  نه  9/071/250/000ریال  خوانده  سهم  ریالی  مبلغ  و 
 11/45 الی   11/30 ساعت   1401/9/5 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  ریال  هزار 
صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
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 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  نوبت در یکی  اگهی یک  این  خواهد شد. 

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  9/1400ج/542  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در 
زاده کودکندی محکوم علیه  اقای حسین شکری  الهی علیه  اقای سید رضا  له 
له  محکوم  حق  در  1/825/277/679ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
یک  خود  طلب  قبال  در  له  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  مربوط  عشر  نیم  و 
کرده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  کرده  معرفی  نیسان  اتومبیل  دستگاه 
بدیوسیله  ذیل  مشخصات  با  یخچالدار  نیسان  وانت  خودرو  دستگاه  است. 
پراید  1( مشخصات سواری  به استحضار می رسد:  اقدامات بدین شرح  نتیجه 
 : مدل   2400  : تیپ  نیسان   : سیستم  وانت   : نوع   : اسناد  براساس  نظر  مورد 
1389 شماره انتظامی : 242 ب 14 ایران 16 رنگ : ابی روغنی شماره موتور 
: 569977 شماره شاسی: 275877 الف( وضعیت بازدید : برابر بازدیدی که 
ایران به عمل امد دارای یخچال حمل لبنیات  پارکینگ  از وسیله نقلیه فوق در 
خاموش  موتور  صورت  به  سوئچ  نبود  علت  به   ، باشد  می  صفر  باالی  احتماال  و 

از   ، رسد  می  نظر  به  کار  به  اماده  فنی  نظر  از  لیکن   ، گرفت  قرار  بازدید  مورد 
درب  و  جلو  سپر   ، دارد  خوردگی  و  تصادف  اثار  جلو  قسمت  از  ظاهری  نظر 
الستیک   ، شده  رنگ  و  تعویض  چپ  جلو  درب   ، داشته  تعویض  به  نیاز  موتور 
ها  صندلی  و  تودوزی   ، شکسته  جلو  های  چراغ   ، بوده  مستعمل  و  فرسوده  ها 
مستعمل می باشد ، بدنه خودرو دارای خط و خش و بعضا زنگ زدگی می باشد 
، همچنین خودرو دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث تا تاریخ 1401/12/27 
به  عنایت  با  نهایی:  نظر  اظهار  و  نتیجه  ب(  باشد.  می  کوثر  بیمه  شرکت  نزد 
ان  مدل  گرفتن  نظر  در  همچنین  و  فوق  نقلیه  وسیله  فنی  و  ظاهری  وضعیت 
و  )یکصد  معادل  1/600/000/000ریال  مبلغ  فوق  خودرو  روز  پایه  ارزش   ،
الذکر  فوق  اموال  مقرر گردید  تعیین می گردد.  و  براورد  تومان(  میلیون  شصت 
، خ  آدرس  قم  به  9/30 صبح  الی   9/15 بین ساعت   1401/9/14 تاریخ  در 
اجرای احکام مدنی  واحد  زندان ساحلی دادگاه های حقوقی  ، جنب  ساحلی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 

با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
تمایل در جلسه مزایده  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

آثار و تبعات زرد نویسی 

●   جریان سازی معکوس در مطبوعات     ●
مجالت متعدد وبیشمار زرد نویس در دکه های مطبوعاتی موجب هیجان و عوام گرایی شده وآن را بر تفکر و اندیشیدن غلبه داده است. 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

مشکالت خیابان خرم قم 
نیازمند همراهی دستگاه های 

متولی است

مشکالت  به  اشاره  با  قم  شهرداری  چهار  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
گفت:  قم،  شهرداری   4 منطقه  در  خرم،  خیابان  ساکنان  فاضالب 
برای  و  نیست  شهرداری  عهده  بر  قانونی  نظر  از  کش  زه  احداث 
تعریف شده  مأموریت  جاری  و  سطحی  آب های  حوزه  در  شهرداری 

. ست ا
فاضالب  مشکالت  به  اشاره  با  باباجانی  احمد  شهرنیوز،  گزارش  به 
ساکنان خیابان خرم، در منطقه 4 شهرداری قم، اظهار داشت: احداث 
برای شهرداری در  و  نیست  بر عهده شهرداری  قانونی  نظر  از  زه کش 

است. تعریف شده  مأموریت  جاری  و  سطحی  آب های  حوزه 
وی با بیان اینکه زه کش کنونی خیابان خرم، به خاطر ورود و اختالط 
فاضالب در آن هیچ کارایی خاصی ندارد خاطرنشان کرد: الزم است تا 

شبکه زه کش جدید توسط دستگاه های مسئول اجرا شود.
مشکل  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  چهار  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
فاضالب یکی از معضالت مهم شهر قم بوده که الزم است دستگاه های 

متولی نسبت به آن تدبیر و چاره اندیشی کنند.

اهدای عضو دختر افغانستانی به 
هم وطنان خود در قم

خانواده دختر جوان 24 ساله تبعه افغانستان با اهدای اعضای بدن فرزند 
خود به چندین بیمار بدحال اتباع افغانی، زندگی و امید دوباره بخشید.

دوازدهمین  قم،   پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اهدای عضو  ماندگار سال 1401 استان قم، مربوط به یک دختر جوان 
24 ساله تبعه کشور افغانستان بود که به علت مسمومیت دارویی دچار 

شد. تنفسی  قلبی  ایست 
و  بود  بستری  بهشتی  شهید  بیمارستانی  مجتمع   ICU بخش  در  وی   
با وجود تالش پزشکان و  کادر درمان متاسفانه دچار مرگ مغزی شد.

خانواده  رضایت  با  کارشناسان،  توسط  مغزی  مرگ  اعالم  از  پس   
نوعدوستش، اعضای بدن این دختر جوان اهدا و اعضای حیاتی این 
امید  و   زندگی  افغانی،  اتباع  بدحال  بیمار  چندین  به  جانبخش  فرشته 

بخشید. دوباره 

خبـر
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●  طالی جام جهانی کشتی در ویترین افتخارات ورزش قم   ●
استان  کشتی گیر  دو  درخشش      ◄
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب  در  قم 
ایران مدال طالی جام جهانی  بزرگساالن 
ورزش  برای  را  پرافتخار  رشته  این   2022

آورد. ارمغان  به  قم 
 2022 رقابت های  فارس،  گزارش  به 
میزبانی  به  فرنگی  کشتی  جهانی  جام 
انجام  به  حالی  در  آذربایجان  کشور 
جواهری  مهدی  و  عبدی  امیر  که  رسید 
تیم  ترکیب  در  قم  کشتی  نماینده های 
اعزامی بزرگساالن ایران بودند و تیم ایران 
این  قهرمان  قمی  فرنگی کاران  عبور  با 

شد. پیکارها 

تیم  رقابت ها  از  دوره  این  فینال  در 
نزدیک  رقابتی  ایران  پرانگیزه  و  جوان 
با  و  داشت  آذربایجان  تیم  با  نفس گیر  و 
بود  ایران  تیم  این   5 بر   5 تساوی  وجود 
تیم  سد  از   19 بر   21 مثبت  امتیاز  با  که 
قمی  فرنگی کاران  با  و  گذشت  آذربایجان 
جهانی  جام  نخست  سکوی  روی  خود 

گرفت. جای 
ستارگان  منتخب  تیم  رقابت ها  این  در 
مسابقه  در  که  داشت  حضور  نیز  جهان 
با  پنج،  بر  پنج  تساوی  از  بعد  رده بندی 
ترکیه  تیم  مقابل   19 به   22 مثبت  امتیاز 
آن  از  را  سوم  عنوان  و  رسید  پیروزی  به 

کرد. خود 
فرنگی کار  دو  از  یکی  عبدی  امیر 
سال  در  رقابت ها،  این  به  اعزامی  قمی 
و  ملی  عرصه  در  پرفروغی  عملکرد   1401
مقام  کسب  از  پیش  و  داشته  بین المللی 
ترکیب  در   ،2022 جهانی  جام  قهرمانی 
تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران به مقام 
و  یافته  دست  جاری  سال  در  دنیا  سوم 
نیز به دست  را  مقام سومی جوانان جهان 

است. آورده 
قهرمانی  عنوان  نیز  جواهری  مهدی 
ایتالیا  ساساری  جام  بین المللی  مسابقات 
در وزن 55 کیلوگرم را در کارنامه دارد.   ►

با  قم  استان  تیراندازی  قهرمانی  مسابقات      ◄
مهدی   شهید  تخصصی  سالن  در  تیرانداز   35 رقابت 

شناخت. را  خود  سوم  تا  اول  نفرات  قم  زین الدین 
برگزاری  متولی  قم  استان  تیراندازی  هیات 
رقابت ها  این  و  بود  ادارات  ویژه  دوره  این  مسابقات 
هفته  ویژه  پیش بینی  برنامه های  از  بخشی  عنوان  به 
دستگاه   6 تیراندازان  حضور  با  ورزش  و  تربیت بدنی 
رسید. انجام  به  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  دولتی 
برتر  رتبه های  کسب  برای  تیرانداز   35 مجموع  در 
رقابت  یکدیگر  با  بادی  تپانچه  و  بادی  تفنگ  دو رشته 
آقایان حامد  بادی  کردند که سرانجام در رشته تفنگ 
غرباقی چهره شناخته شده تیراندازی قم از دانشگاه 
کرد، سیدمجید  را کسب  قهرمانی  مقام  پزشکی  علوم 
ابی  بن  علی  سپاه  از  صفایی   ابراهیم  و  خسروی 

و سوم شدند. دوم  )ع(  طالب 
آقایان علی مرادی و حسین  بادی  تپانچه  در رشته 
دروگر از سپاه علی بن ابی طالب )ع( روی سکوهای 
رحمت الله  و  ایستادند  نایب قهرمانی  و  قهرمانی 
به  را  سوم  مقام  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  مالآقایی 

آورد. دست 
مرضیه  ترتیب  به  بانوان  بادی  تفنگ  رشته  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  ستوده  زهره  و  فراهانی 
نفیسه  به  سوم  مقام  و  شدند  نایب قهرمان  و  قهرمان 
رسید،  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  از  امام 
سارا  بانوان  بادی  تپانچه  رشته  در  اینکه  ضمن 
به  فیروزی  فاطمه  نقل،  و  حمل  کل  اداره  از  واعظی 
تا  اول  از دانشگاه علوم پزشکی  همراه شهال مقدمی 

► شدند.    سوم 

 3 درجه  مربیگری  عملی  دوره      ◄
خانه  میزبانی  به  کشور  استان   7 تکواندو 
در  قم  زاده  برجعلی  شهیدان  تکواندوی 

است. برگزاری  حال 
تکواندو   3 درجه  مربیگری  دوره عملی 
استان   7 از  ورزشکار   28 حضور  با  کشور 
کشور از چهاردهم تا 20 آبان ماه در خانه 
زاده در حال  برجعلی  تکواندوی شهیدان 

است. برگزاری 
فلسفه  و  فرم  دروس  دوره  این  در 
اصول  و  قوانین  و  مادانگ  هان  تکواندو 

می  تدریس  جسمانی  آمادگی  و  مبارزه 
. د شو

در این دوره آقایان بهشتی از اصفهان، 
اصفهان  فراز  متین  و  تهران  از  اسدالهی 

پردازند. تدریس دروس می  به 
ربانی  حسین  محمد  دوره  این  مدیر 
ومدیر آموزش آن  محمد صادق حیدرزاده 

است.
این  نظری  دوره  می شود  خاطرنشان 
صورت  به  عملی  دوره  اتمام  از  بعد  دوره 

► شد.    خواهد  برگزار  آنالین 

جانبه  چند  مسابقات  برترین های      ◄
قم  انبار  برف  ارتفاعات  در  کوهستان  دو 

شدند. معرفی 
در  مسابقات چند جانبه دو کوهستان 
شرکت  قم   انبار  برف  ارتفاعات  در 
بانوان،  و  آقایان  بخش  دو  در  کنندگان 
 3220 ارتفاع  به  انبار  برف  کوهستان  در 
پایان  در  و  کردند  رقابت  یکدیگر  با  متر 
 34 رکورد  ثبت  با  مشایخی  مصطفی 
مجید  شد،  قهرمان  ثانیه   17 و  دقیقه 
رضا  و  ایستاد  دوم  جایگاه  در  حسنی ها 

خود  آن  از  را  سومی  هم  بیگی  خسرو 
. کرد

یعقوبی  راضیه  هم  بانوان  بخش  در 
کرد. خود  آن  از  را  قهرمانی  عنوان 

قهرمان  نایب  عابدینی  سادات  فائزه 
آلمان  کشور  از  که  کاداخ  زبینه  و  شد 
را  سومی  عنوان  بود  رقابت  این  میهمان 

کرد. خود  آن  از 
ورزشکاران  بر  عالوه  مسابقات  این  در 
و  قزوین  از  کنندگانی  شرکت  قمی، 

► داشتند.    حضور  هم  مرکزی 

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 1399114430002001033 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010570 شماره  رأی  1ـ 
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  عباسعلی  فرزند  کیا  فرجی  اصغر  آقای 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2303 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  111/35مترمربع  مساحت  به 
 )14998 الف  قم.)م  دفتر54   1401/04/22-  44928 قطعی  سند  طبق  متقاضی  رسمی  مالکیت  قم 
 1401114430002000456 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010150 شماره  رأی   -2
 160 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  مختار  فرزند  سلیمی  مسلم  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2282 از  فرعی   1 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )14999 الف  م  احسانی.)  جواد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1400114430002000914 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010569 شماره  رأی  3ـ 
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  اسداله  فرزند  سعیدی  رضا  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   2334 از  فرعی   0 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    135/80 مساحت 
شماره  به  الکترونیکی  دفتر  و   533 دفتر   2 صفحه   90825 ذیل  که  متقاضی  رسمی  مالکیت  قم  ثبت 

 )15000 الف  است.)م  گردیده  ثبت  بنامش   139820330002005022
 1401114430002000092 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010138 شماره  رأی   -4
 21 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  آدشیرین  فرزند  مرادی  مرتضی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1950 از  فرعی   234 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )15001 الف  بزچلوئی.)م  کمیجانی  نورالدین  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1399114430002002190 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010628 شماره  رأی   -5
  81/87 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رمضان   فرزند  زینلو  معصومه  خانم 

خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2388 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
از  الواسطه  مع  خریداری  الباقی  و  سهم   9/70 بمیزان  ژاندارمری  پرسنل  تعاونی  شرکت   از  الواسطه  مع 

 )15002 الف  اسفندانی.)م  حسنعلی 
 1400114430002002249 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008058 شماره  رأی   -6
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  رستمی  مصطفی  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2184 از  1فرعی  شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع   119 مساحت 
 )15003 الف  قم.)م   54 دفتر   1400/12/1  -  43644 قطعی  سند  موجب  به  متقاضی  رسمی  مالکیت 
 1400114430002002248 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008056 شماره  رأی   -7
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  رستمی  مهدی  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2184 فرعی   1 شماره  پالک  مترمربع   117/50 بمساحت 

 )15004 الف  1400/12/01.)م   –  43645 قطعی  سند  بموجب  متقاضی  رسمی 
 1400114430002002247 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008057 شماره  رأی   -8
در  مترمربع   123/50 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  رستمی  محمد  آقای 
به  متقاضی  مالکیت رسمی  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2184 از  فرعی   1 از  پالک شماره  قسمتی 
120 مترمربع و خریداری عادی از  54 قم به مقدار  1400/12/01 دفتر   - 43646 موجب سند قطعی 

 )15005 الف  )م  مترمربع.   1 مقدار  به  رستمی  مصطفی  و  مترمربع   2/5 مقدار  به  رستمی  مهدی 
 1400114430002001964 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008652 شماره  رأی   -9
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  برات  فرزند  آقاحسینی  جبرائیل  آقای 
75/85 مترمربع در قسمتی از  پالک شماره فرعی از 2214 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

 )15006 الف  514.)م  دفتر   54 عبادی صفحه  از صدقعلی  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 
 1401114430002000421 پرونده کالسه  به  140160330002010127 مربوط  رأی شماره   -10
گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  قلی  اله  فرزند  کلکو  پاساالری  عبداله  آقای 

بخش  در  واقع  اصلی   2601 از  141فرعی  شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع   49 مساحت  به  است 
الف  )م  است.  گردیده  ثبت  بنامش   300 دفتر   207 صفحه  در  که  متقاضی  رسمی  مالکیت  قم  ثبت  دو 

)15007
 1401114430002000672 پرونده کالسه  به  140160330002010550 مربوط  رأی شماره   -11
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  رحمن  فرزند  عابدی  نرگس  خانم 
ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2560/5/26/39 از  فرعی  از  پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   77/87
.1399  -2322 الکترونیک  دفتر  ثبت  قم  شهرداری  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

 )15029 الف  م   (
 1400114430002002094 پرونده کالسه  به  140160330002010522 مربوط  رأی شماره   -12
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عبداله  فرزند  علیمرادی  فهیمه  خانم 
1 فرعی از1757 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت  از  پالک شماره  70/65 مترمربع در قسمتی 

 )15030 الف  م  قم.)   4 دفترخانه   1400/10/9 مورخ   182995 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 15 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

بود.   نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
1401/08/02 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/08/17 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

●  معرفی برترین های تفنگ و تپانچه در قم    ●

●  برگزاری دوره عملی مربیگری درجه ۳ تکواندو به میزبانی قم    ●

●  پایان مسابقات چند جانبه در ارتفاعات برف انبار قم    ●


