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رئیس انجمن کفش ماشینی استان عنوان 
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از ارزآوری کشور در 
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۶۴ هزار هکتار 
عرصه های کشاورزی قم 

قابل کشت است 
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جدید است
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◄    مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم از تشکیل ستاد 
اجرایی کنگره ملی شهدای استان با محوریت شهرداری قم خبر داد.

اجالسیه  خبری  نشست  در  کالنترزاده  مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
استان  سرافراز  شهید   ۶۰۹۰ بزرگداشت  ملی  کنگره  دومین  نهایی 
شهدا  بزرگداشت  ملی  کنگره  باشکوه  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  قم، 
اظهار داشت: یکی از  کمیته های ۱۸ گانه که ذیل ستاد کنگره فعالیت 

را به منصه ظهور  ۱۸ ستاد  می کرد ، کمیته اجرایی است که ثمره نهایی 

گذاشت. خواهد 
وی زمان برگزاری اجالسیه نهایی را ۲۶ آبان ماه اعالم کرد و افزود: 
اجرایی  ستاد  به  اجرایی  کمیته  آن  اهمیت  و  کار  حجم  به  توجه  با 
مسجد  دستورالعمل های  و  پروتکل ها  به  توجه  با  و  است  تبدیل شده 
پشتیانی  واحد  و  تشکیل شده  ستاد  این  ذیل  واحد   ۶ جمکران،  مقدس 

است. ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  محوریت  با 
واحد  داد:  ادامه  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
قم  شهرداری  فضاسازی  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  که  فضاسازی 
مسجد  محوطه  و  شبستان  فضاسازی  داشته،  برعهده   را  آن  مسئولیت 
مدیرعامل  نیز  فرهنگی  واحد  و  داد  خواهند  انجام  را  جمکران  مقدس 
دارد. برعهده   را  آن  مدیریت  قم  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 

قم  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  نیز  را  مدعوین  واحد  مسئول  وی 
مراسم  این  برگزاری  در  که  حساسیتی  با  توجه  با  گفت:  و  کرد  معرفی 
شبکه های  از  زنده  به صورت  مراسم  این  فضا،  محدودیت  و  دارد  وجود 
داده  خبری  پوشش  کامل  به صورت  و  داشت  خواهد  پخش  خبری 

. د می شو
شهدا  ملی  کنگره  باشکوه  برگزاری  در  امیدواری  ابراز  با  کالنترزاده 
دکتر  مدیریت  و  نظارت  با  اجرایی  ستاد  ذیل  واحد   ۶ کرد:  خاطرنشان 
اجرای  در  قم  شهر  امیدواریم  و  تشکیل شده  قم  شهردار  نژاد  سقاییان 

► باشد.    کشور  سرآمد  بزرگ  مراسم  این 

رییس ستاد کنگره ملی شهدای استان      ◄
قم با اشاره به اینکه همه دستگاه ها و مردم پای 
بسیاری  گفت:  بودند،   ۶۰۹۰ شهدا  کنگره  کار 
شهدا  یادواره  مانند  شده  انجام  فعالیت های  از 
در روستاها و دیدار با خانواده شهدا توسط خود 
مردم صورت گرفت که این امر یک افتخار بزرگ 

است
خبری  نشست  در  خوشگفتار  اکبر  علی 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  نهایی  اجالسیه 
که ۲۲ آبان ماه در سالن جلسات مسجد مقدس 
 ۶۰۹۰ کنگره  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  جمکران 
شهید قم از سال ۱۳۹۸ با ۱۷ کمیته و ۷ کارگروه 

کرد. کار  به  آغاز 
بار  اولین  برای  شهدا  کنگره  داد:  ادامه  وی 
در سال ۱۳۷۳ در قالب کنگره شهید زین الدین 
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  از  بعد  و  شد  برگزار 
سایر  زدند  تأیید  مهر  فرهنگی  رویداد  این  بر 
استان ها نیز این برنامه را مشابه قم دنبال کردند.
و  دستگاه ها  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  بسیاری  کرد:  اظهار  بودند،  کار  پای  مردم 
در  شهدا  یادواره  مانند  شده  انجام  فعالیت های 
خود  توسط  شهدا  خانواده  با  دیدار  و  روستاها 

مردم صورت گرفت که این امر یک افتخار بزرگ 
. ست ا

با  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
سال  در  قم  استان  آینده  کنگره  اینکه  بیان 
را  خود  باید  کرد:  تأکید  می شود،  برگزار   ۱۴۰۶
و   روز  فناوری  با  متناسب  شهدایی  کنگره  برای 
نیازهای فرهنگی و اجتماعی سال ۱۴۰۶ آماده 

. کنیم

در  کتاب   ۲۰۰ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مقرر  که  است  شده  تولید  مقدس  دفاع  حوزه 
شده با کمک نهاد کتابخانه ها ۵ عنوان به خط 
کرد:  بیان  شود،  آماده  روشندالن  برای  بریل 
نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس نیز در مجتمع 
جعفر  بن  علی  شهدای  گلزار  )ره(  خمینی  امام 
کار  به  آغاز  هفته  یک  مدت  به  پنجشنبه  از  )ع( 

دارد. ادامه  جمعه  تا  و  است  کرده 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  افزود:  وی 
تابلو  اهدای  همچون  برنامه هایی  مجموعه 
به خانواده شهدا،  به تصویر شهید  فرش منقش 
برگزاری یادواره ها و اجالسیه های شهدا، تولید 
تهیه  شهدا،  تصویر  بازسازی  و  فرهنگی  اقالم 
و  سرود  جشنواره  برگزاری  شهدا،  سردیس   ۵۱
خین«  »نهر  سینمایی  فیلم  تولید  خوشنویسی، 
و دو فیلم مربوط به شهید زین الدین، تولید تئاتر 
تولید  شکنان«،  »خط   سمفونی  تولید  قهرمان، 
شاخص،  شهدای  معرفی  برای  مستند  فیلم   ۶۰
اجرای سینمایش فصل شیدایی و ... انجام داده 

است.
یک  از  بیش  توزیع  کرد:  بیان  خوشگفتار 
دو  اهدا  معیشتی،  بسته  هزار   ۴۰۰ میلیون 

از  زندانیان  آزادسازی  و  جهیزیه   ۸۰۰ هزار 
شهدا  کنگره  توسط  شده  اجرا  برنامه های  دیگر 
دفاع  در  دین  نقش  همایش  همچنین  است 
و  دانشگاه ها  علمیه،  حوزه های  توسط  مقدس 

می شود. برگزار  قم  استان  پژوهشکده های 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رییس 
گروه  شهدای  از  مستند  فیلم  تولید  داد:  ادامه 
روضه  مجلس  بمباران  و  قم  بازار  راه  سه  سرود 

حضرت زهرا )س( در چهار راه سجادیه از جمله 
فیلم های مستندی است که در حال تولید است.

ترویج  راستای  در  خدمت  نوع   ۸۰ ارائه 
شهرداری توسط  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

در  قم،  شهردار  نژاد،  سقایی  مرتضی  سید 
آرایی  صف  و  تقابل  اینکه  بیان  با  نشست  این 
است،  انکارناپذیر  اسالم  و  غرب  فرهنگ  دو 
عنوان کرد: نقطه عطف این تقابل، آغاز انقالب 
اسالمی در سال ۱۳۵۷ است؛ زیرا امام خمینی 
کرد. پایه ریزی  دین  مبنای  بر  را  حکومتی  )ره( 

انقالب  شده  باعث  آنچه  اینکه  بیان  با  وی 
بلند و راست قامت ایستادگی کند  مانند سروی 
اگر  کرد:  اظهار  است،  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
سرنوشت  نبود  اسالم  درس های  و  مقدس  دفاع 

نبود. مشخص  نیز  انقالب 
وی با تأکید بر اینکه باید سیره شهدا را دنبال 
کنیم، اضافه کرد: بزرگداشت شهدا در قم باید به 
صورت ویژه برگزار شود زیرا به گفته رهبر معظم 

انقالب، قم شهر قیام و اقامه است.
در  قم  شهرداری  انداز  چشم  داد:  ادامه  وی 
شهر  جهان  قم  که  می کند  بیان   ۱۴۰۴ سال 
دینی، پایگاه تولید و ترویج فرهنگ دینی، تفکر 
از هویت اسالمی  معارف اهل بیت )ع(، سرشار 
اسالمی  تمدن  الگوی  بخش  الهام  و  انقالبی  و 

است.
در  خدمت  نوع   ۸۰ اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام داده 
است، تصریح کرد: ۲۰۰سازه، ۳هزار سازه آویزه 
برای اطالع رسانی کنگره شهدا، ساخت سردیس 
و  تندیس جدید سردار سلیمانی  شهدا، ساخت 
ابو مهندس المهدی از جنس بتن، ۲۶ یادمان، 
۲۵ هزار دیوار نگاره و نورپردازی های متعدد در 

حوزه ایثار و شهادت از جمله آن ها است.
وی ادامه داد: چاپ ۳۵ عنوان کتاب، برپایی 
نمایشگاه متعدد، برگزاری جشنواره های سرود و 
فیلم نامه نویسی، اجرای تاریخ شفاهی، معرفی 
بهشتی«،  »چله  طرح  قالب  در  قم  شهید  چهل 
اجرای  و  طراحی  شهروندان،  ایده  از  حمایت 
خانه موزه شهیدان کلهری و زین الدین و فخری، 
شهدا،  نام  به  شهری  معبر  درصد   ۸۲ نام گذاری 
بهشت  در  حرم  مدافع  شهدا  گلزار  احداث 
از برنامه های  معصومه )س( و... بخشی دیگری 
و  ایثار  حوزه  در  شهرداری  توسط  شده  انجام 

► شهادت است.    
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تلفن: 09184480402 ارتباط با مدیرمسئول  
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انتقاد مجدد سخنگوی شورای شهر قم از وضعیت 
اماکن تجاری پردیسان؛

مطالبه به حق پردیسانی ها از 
مدیران استان 

پردیسان  تجاری های  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
حمایت  با  تا  بوده  الزم  که  است  مردم  به حق  و  مهم  دغدغه های  جزو 
نیز  منطقه  این  به  شهری  تجاری های  نرخ  استان،  مدیریت  مجموعه 

کند. سرایت 
از  انتقاد  با  گفت وگویی،  در  امراللهی  روح الله  شهرنیوز،  گزارش  به 
پردیسان  تجاری های  داشت:  اظهار  پردیسان  تجاری  اماکن  وضعیت 
در  شده  دریافت  مبلغ  است،  مردم  به حق  و  مهم  دغدغه های  جزو 
با  تا  بوده  الزم  و  است  بیشتر  بسیار  پردیسان  تجاری های  تمدید 
این  به  شهری  تجاری های  نرخ  استان،  مدیریت  مجموعه  حمایت 

کند. سرایت  نیز  منطقه 
بافت  احیای  برای  قم  شهر  اسالمی  شورای  تالش  به  اشاره  با  وی 
فرسوده گفت: با ارائه مشوق دو طبقه تشویقی در بافت های فرسوده، 
این در حالی است که در  ۴ طبقه می شود،  تراکم ساختمان حداکثر 

است. صادرشده  نیز  تراکم  طبقه   ۷ مجوز  دیگر  کالن شهرهای 
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم یادآور شد: محدوده بافت فرسوده قم 
ازنظر استحکام قابل قبول نیست و در صورت بروز زلزله، وقوع بحران دور 

از انتظار نیست و ایمن سازی در آن ها بشدت مورد مطالبه است.
وی خاطرنشان کرد: قم نیازمند توسعه محدوده شهری است، چراکه 
قم یکی از پرتراکم ترین شهرهای کشور است و جمعیت ساکن در یک 

فضای بسته زندگی می کنند.
خاطر  به  قم  داشت:  بیان  همچنین  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
موقعیت جغرافیایی ترافیک شمال به جنوب کشور را پوشش می دهد 

شود. دنبال  باقدرت  آن  مسافربری  پایانه های  تا  است  الزم  و 

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبر داد:
بهره برداری از بوستان خضر 

نبی)ع( قم تا پایان سال
پیاده روی و  پیش بینی مسیرهای دوچرخه سواری 

نبی)ع(  خضر  بوستان  گفت:  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
بهره برداری  به  امسال  پایان  تا  تومان  میلیارد   15 بر  افزون  بااعتباری 

رسید. خواهد 
عباس حلوایی زاده با اشاره به احداث بوستان حضرت خضرنبی)ع( 
از بوستان فرا منطقه ای  اظهار داشت: بوستان خضر نبی)ع( بخشی 
تا  تومان  میلیارد   ۱۵ بر  افزون  بااعتباری  که  است  هکتاری   ۱۰۰۰

رسید. خواهد  بهره برداری  به  کامل  امسال  پایان 
هزار   ۲ طول  به  پیاده روی  مسیر  الین  سه  پیش بینی  کرد:  اضافه  وی 
بارز  ویژگی های  از  کیلومتر  طول  به  دوچرخه  مسیر  الین  یک  و  متر 

است. نبی)ع(  خضر  حضرت  بوستان 
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به پیش بینی احداث ۵۰ 
قدس  شهرک  فقر  خاطر  به  کرد:  اضافه  بوستان،  این  در  پارک  سلول 
بررسی  حال  در  شهری  مدیریت  مجموعه  سبز،  فضای  سرانه های  در 
نبی)ع(  خضر  بوستان  با  این شهرک  بین  ارتباط  ایجاد  جهت  طرحی 

است. آن  پیرامونی  ارتفاعات  طریق  از 
حضرت  بوستان  برای  تومان  میلیارد   ۱۳ تاکنون  وی،  گفته  به 
تا  درصدی   ۹۰ پیشرفت  با  بوستان  این  و  شده  هزینه  خضرنبی)ع( 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان  اختیار  در  جاری  سال  پایان 

جزییات متمم اعتبارات سفر 
رئیس جمهور به قم تشریح شد

تومان  949میلیارد  و  هزار  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  اعتبارات  متمم 
اعالم شده که از این مبلغ هزار میلیارد تومان به احداث تصفیه خانه 
و خط انتقال فاضالب پردیسان تا تقاطع عمار یاسر و کمربندی امام 

است. یافته  اختصاص  علی)ع( 
انجام شده  پیگیری های  با  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
عنوان  با  اعتبار  تومان  میلیارد   949 و  هزار  استانی،  مدیران  توسط 

است. کرده  پیدا  اختصاص  قم  استان  به  رئیس جمهور،  سفر  متمم 
خط  و  تصفیه خانه  احداث  برای  تومان  میلیارد  هزار  مبلغ  این  از 
امام  کمربندی  و  یاسر  عمار  تقاطع  تا  پردیسان  فاضالب  انتقال 
علی)ع( در نظر گرفته شده است که تعهد 500 میلیارد آن با سازمان 
 1403 سال  تا  نیرو  وزارت  با  آن  میلیارد   500 و  کشور  برنامه وبودجه 

است.
انتقال  شبکه  بهسازی  برای  نیز  تومان  میلیارد   80 مبلغ  همچنین 
در  نیرو  وزارت  توسط  استان  سطح  روستایی  معابر  روشنایی  و  برق 

است. اختصاص یافته   1402 و   1401 سال های 
نفت  اجتماعی  مسئولیت  محل  از  نیز  تومان  میلیارد   30 مبلغ 
راه سازی،  پروژه های  انجام  به  کمک  برای  استانداری  اختیار  در 
سال  در  استان  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزشی،  درمانی،  بهداشتی، 

است. اختصاص یافته   1402
 10 مبلغ  نیز  حادثه خیز  نقاط  رفع  به منظور  گزارش،  این  اساس  بر 
در  نفت  وزارت  محل  از   1403 و   1402 سال های  در  تومان  میلیارد 
نظر گرفته شده است و مبلغ 10 میلیارد تومان برای تکمیل کتابخانه  
آیت الله مرعشی نیز توسط وزارت نفت در سال های 1401 و 1402 
اختصاص یافته و به منظور بهسازی ساختمان مرکز بهداشت و درمان 
در  نفت  وزارت  محل  از  تومان  میلیارد   2 مبلغ  نیز  کهک  شهرستان 

است. پیش بینی شده   1401 سال 
 50 ایمان  درمانی  آموزشی  مجتمع  و  ساختمان  تکمیل  پروژه  برای 
تومان  میلیارد   30 که  است  گرفته شده  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد 
تجهیزات  برای  تومان  میلیارد   20 و  برنامه وبودجه  سازمان  توسط  آن 

شد. خواهد  تأمین   1402 و   1401 سال های  در  خیرین  توسط 
اردوگاه  محوطه سازی  تکمیل  برای  نیز  تومان  میلیارد   10 همچنین 
آخر  تا  بودجه  برنامه  سازمان  توسط  خرداد   15 دانش آموزی 
امام  فرهنگی  مجتمع  تکمیل  و  است  شده  تعهد   1403 خردادماه 
 1403 تا خرداد  برنامه وبودجه کشور  نیز توسط سازمان  خمینی)ره( 

شد. خواهد  انجام  تومانی  میلیارد   10 اعتباری  با 
تجهیز  و  تکمیل  برای  نیز  اعتبار  تومان  میلیارد   5 است،  گفتنی 
برنامه وبودجه کشور در سال های  کتابخانه مرکزی قم توسط سازمان 
1401 و 1402 در نظر گرفته شده و مبلغ 10 میلیارد تومان نیز برای 
برنامه وبودجه  و بهسازی گلزار شهدای استان توسط سازمان  تکمیل 

است. گرفته شده  نظر  در   1403 تا   1401 در سال های  کشور 
کیلومتر   18 آسفالت  و  بهسازی  برای  نیز  تومان  میلیارد   90 مبلغ 
برنامه وبودجه  سازمان  توسط  آن  تومان  میلیارد   50 که  آوه،   – محور 
تا  راه و شهرسازی  تومان قیر توسط وزارت  40 میلیارد  کشور و مبلغ 

است. تخصیص یافته   1403 سال  پایان 
برای پروژه تکمیل قطعه اول پروژه چهار خطه محور قدیم قم-تهران 
 50 کشور،  برنامه وبودجه  سازمان  توسط  تومان  میلیارد   150 نیز 
میلیارد تومان قیر توسط وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال 1403 

است. گرفته شده  نظر  در 
محور  آسفالت  روکش  برای  نیز  تومان  میلیارد   90 مبلغ  همچنین 
سازمان  توسط  آن  میلیارد   50 که  است  پیش بینی شده  قم-جعفریه 
و  راه  وزارت  توسط  قیر  نیز  میلیارد   40 و  کشور  برنامه وبودجه 

شد. خواهد  تأمین  شهرسازی 
پروژه رفع نقاط حادثه خیز استان قم نیز با اعتبار 20 میلیارد تومانی 
توسط  تومان  میلیارد   20 کشور،  برنامه وبودجه  سازمان  توسط 
وزارت  تومانی  میلیارد   10 و  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان 
نفت در سال های 1402 و 1403 در دستور کار قرار خواهد گرفت.

توسط  شهری  محالت  بازآفرینی  برای  نیز  اعتبار  تومان  میلیارد   10
سازمان برنامه وبودجه کشور در سال 1401 در نظر گرفته شده است.
آسفالت  روکش  و  بهسازی  برای  تومان  میلیارد   40 مبلغ  همچنین 
سازمان  تومان  میلیارد   20 توسط  کیلومتر(  قم-اراک)20  محور 
و  راه  وزارت  توسط  قیر  تومان  میلیارد   20 و  کشور  برنامه وبودجه 

است. اختصاص یافته   1403 خرداد  تا  شهرسازی 
هشدار  سامانه  تجهیزات  به روزرسانی  برای  تومان  میلیارد   2 مبلغ 
سازمان  توسط  قم  استان  هواشناسی  تحقیقات  مرکز  سیل 
است. گرفته شده  نظر  در   1401 سال  در  کشور  برنامه وبودجه 

به منظور تکمیل اتصال خط آهن به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
برنامه وبودجه  سازمان  توسط  تومان  میلیارد   150 مبلغ  ترتیب  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  توسط  تومان  میلیارد   100 و  کشور 

است. اختصاص یافته   1403 خرداد  تا 

خبـر دبیرکل ستاد کنگره ملی شهدای استان خبر داد:خبـر

اجالسیه پایانی کنگره ملی شهدای قم با حضور 
سردار سالمی برگزار می شود

شهدای  ملی  کنگره  ستاد  دبیرکل      ◄
پایانی  اجالسیه  برگزاری  به  اشاره  با  قم  استان 
رهبر  پیام  با  پایانی  اجالسیه  گفت:  کنگره  این 
معظم انقالب اسالمی و سخنرانی سردار حسین 
جمکران  مسجد  در  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 

شد. خواهد  برگزار 
موحد  محمدرضا  سردار  فارس،  گزارش  به 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  دبیرکل 
ملی  کنگره  نهایی  اجالسیه  خبری  نشست  در 
امروز  ظهر  از  پیش  که  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰
در سالن جلسات مسجد مقدس جمکران برگزار 
شد، طی سخنانی اظهار کرد: قم در گذر تاریخ 
و مادر  به عنوان مرکز  و  بوده  تاثیرگذار  یک شهر 
دوران  جمله  از  مختلف  دوره های  در  انقالب 
مشروطیت، انقالب اسالمی و دفاع مقدس تاثیر 
فراوانی در گلوگاه های مهم تاریخی داشته است.
لشکر  نیز  مقدس  دفاع  در  داد:  ادامه  وی 
به عنوان لشکر  را  ۱۷ قم عملیات های مختلفی 
خط شکن داشته و سابقه حضور در ۱۷ عملیات 
هرگاه  نیز  مقدس  دفاع  از  بعد  دارد،  را  آفندی 
نیازمند دفاع از اسالم و انقالب اسالمی بوده ایم 
پیدا  حضور  صحنه  در  لشکر  این  رزمندگان 

کرده اند.
استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  دبیرکل 

سعادت  این  گذشته  هفته  کرد:  تصریح  قم 
از  و  باشیم  فرزانه  رهبر  خدمت  که  داشتیم  را 
رهنمود های ایشان استفاده کنیم؛ تاکید ایشان 

زنده نگه داشتن نام و یاد و خاطره شهدا با زبان 
است. هنر 

ملی  کنگره  نهایی  اجالسیه  افزود:  موحد 
شهدای استان قم روز پنج شنبه ۲۶ آبان ماه از 

ساعت ۹ صبح در شبستان کربال مسجد مقدس 
جمکران برگزار خواهد شد و تا اذان ظهر با اقامه 
نماز ادامه خواهد داشت؛ در این اجالسیه پیام 

شهدای  ملی  کنگره  برای  رهبری  معظم  مقام 
سالمی  حسین  سرلشکر  و  می شود  پخش  قم 
فرمانده کل سپاه به عنوان سخنران ویژه در این 

► پیدا می کند.    مراسم حضور 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

تشکیل ستاد اجرایی کنگره ملی شهدا با محوریت شهرداری قم

حضور پررنگ مردم در کنگره شهدای ۶۰9۰ شهید استان قم



قم  ماشینی  کفش  انجمن  رئیس      ◄
گفت: ایران ۱۱۵ میلیون دالر ارز آوری در 
درصد   ۷۰ که  دارد  ماشینی  کفش  صنعت 
آن سهم استان قم است و به نوعی استان 
ترمینال صادراتی صنعت کفش است. قم 
ایسنا،  با  گفتگو  در  زاده،  شعبان  جواد 
با اشاره به اینکه صنعت کفش قم قدمتی 
دمپایی  و  گالش  تولید  از  و  دارد  ساله   ۶۰
آغاز  کهنه(  )میدان  قم  بار  تره  میدان  از 
قم  انجمن کفش  شده است، عنوان کرد: 
امور  به  رسیدگی  هدف  با  قبل  سال   ۲۷

شد. تشکیل  آن  پوشش  تحت  اعضا 
ایران دوازدهمین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که  است  جهان  در  کفش  کننده  تولید 
قم  استان  در  آن  درصد  هفتاد  حدود 
 ۱۱۵ ایران  کرد:  اظهار  می پذیرد،  صورت 
کفش  صنعت  در  ارزآوری  دالر  میلیون 
سهم  آن  درصد   ۷۰ که  دارد  ماشینی 
قم  استان  نوعی  به  و  است  قم  استان 
است. کفش  صنعت  صادراتی  ترمینال 
اینکه  به  اشاره  با  ایسنا، وی  به گزارش 
در  فعال  ماشینی  کفش های  واحد   ۳۲۰
قم داریم و بسیاری از آن ها صنایع وابسته 
میزان  گفت:  می کنند،  تأمین  نیز  را 
قم  ماشینی  کفش  صنایع  زایی  اشتغال 
 ۱۰ حدود  و  است  نفر  هزار   ۳۵ بر  بالغ 
نفر  هزار   ۲۵ و  مستقیم  اشتغال  نفر  هزار 

دارند. خانگی  اشتغال 
رئیس انجمن کفش ماشینی قم با بیان 
تزئینات  و  دوخت ها  از  بسیاری  که  این 
کفش ها به صورت خانگی انجام می شود، 
اضافه کرد: بخش عمده این دوخت ها در 
روستای اطراف قم و بخشی هم در خارج 
و...  کریم  رباط  اسالم شهر،  مثل  استان 

می شود. انجام 
بازارهای  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
میلیون   ۶۰۰ جامعه  و  موجود  صادراتی 
اغلب  که  ایران  اطراف  کشورهای  نفری 
 ۵ سهمی  ما  هستند  هم  گرا  مصرف 
از  استقبال  که  حالی  در  داریم  درصدی 
همین  به  است  زیاد  بسیار  ایران  کفش 
این  افزایش  برای  ساله   ۵ برنامه ای  خاطر 

است. شده  تدوین  سهم 

صنعت  اینکه  بر  تأکید  با  زاده  شعبان 
که  است  جوان  و  پویا  صنعتی  قم  کفش 
باال  به   ۶۰ متولدین  آن  واحد   ۲۱۰ حدود 
پتانسیل  به  توجه  با  کرد:  بیان  هستند، 
رشته  است  شده  توافق  صنعت  این  باال 
دانشگاه  در  کفش  صنایع  مهندسی 
صنعتی قم وارد شود و انجمن نیز درصدد 
افراد است همچنین  این  از  بورسیه برخی 
در  همکاران  آموزش  برای  برنامه هایی 
بازارهای  شناخت  سازی،  قالب  حوزه 

و.  و...  فروش  مارکتینگ  دیجیتال  هدف، 
است. شده  تدوین 

صنعتی  کفش،  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در  فعال  و  زا  اشتغال  آب بر،  کم  پاک، 
کفش،  کرد:  بیان  است،  خانگی  اشتغال 
قم  بومی  صنعت های  مبلمان  و  فرش 
این سه صنعت  باید تالش کنیم  و  هستند 
مجمع  راستا  همین  در  شود  تقویت 
حال  در  صنعت  سه  این  بین  همبستگی 

صورت  هم پوشانی  تا  است  گیری  شکل 
بگیرد و برخی از مشکالت تبادل ارزی در 

یابد. کاهش  واردات  و  صادرات 
با  قم  ماشینی  کفش  انجمن  رئیس 
اینکه در تالش هستیم در زمینه  به  اشاره 
مشاغل  و  محور  محله  کارگاه های  کفش 
صنایع  داد:  ادامه  کنیم،  ایجاد  محلی 
دنیا  در  پوشاک  و  کفش  صنعت  کوچک 
معرفی  زا  اشتغال  صنعت  اولین  عنوان  به 
روز  در  نیز  انقالب  معظم  رهبر  و  شدند 

گفتند،  و  کردند  اشاره  آن  و  به  کارگر، 
کشور  در  بلکه  نیست،  خودرو  تنها  تولید 

دارد. وجود  نیز  پوشاک  و  کفش 
خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  به  مثبت  دید  استانی  مسئولین 
گذاری  هدف  کرد:  بیان  دارند،  صنعت 
و  توسعه ای  داریم  صنعت  این  برای  که 
مشتریان  تقاضای  بتوانیم  تا  است  نوآوری 
کفش های  تولید  زیرا  کنیم؛  فراهم  را 
ماشینی فراوانی زیادی دارد و انواع کفش 
بهداشتی،  نظامی،  روی،  پیاده  راحتی، 
صندل های  و  پالستیکی  دمپایی های 

می شود. شامل  را  طبی 
توجه  با  کرد:  اضافه  زاده  شعبان 
برای  خرید  امروزه  موجود  امکانات  به 
مشتریان  از  آسان تر  خارجی  مشتریان 
داخلی است به همین خاطر روزی نیست 
منظور  به  خارجی  تاجر   ۱۰ از  کمتر  که 
کفش  های  تولیدی  از  دیدار  و  تبادل 

نباشند. قم  در  ماشینی 
با  قم  ماشینی  کفش  انجمن  رئیس 
این  وابسته  صنایع  از  بخشی  که  این  بیان 
وارداتی   PVC , EVA, PU مثل  صنعت 
و   EVA از  درصد   ۹۰ گفت:  هستند، 
اما  می شوند  وارد   PU مواد  از  درصد   ۷۰
تولید  داخل  در  درصد   ۱۰۰ سی  وی  پی 
سی  وی  پی  در  متاسفانه  اما  می شود 
همیشه با مشکل مواجه هستیم و با توجه 
سهمیه  نظام  و  بورس  نامناسب  عرضه  به 
از  همیشه  دارد  وجود  که  غلطی  بندی 
تا  گاهی  و  هستیم  باالتر  جهانی  قیمت 

داریم. قیمت  تفاوت  درصد  صد 
کفش  صنایع  بین المللی  نمایشگاه 

می شود برگزار  قم  استان  ماشینی 

نمایشگاه  دبیر ستاد  محسن سلیمانی، 
استان  ماشینی  کفش  صنایع  بین المللی 
کرد:  عنوان  نشست  این  در  نیز  قم، 
المللی  بین  تخصصی  نمایشگاه  ششمین 
وابسته  صنایع  و  صندل  کفش،  صنعت 
ماه  بهمن  هفتم  تا  چهارم  از  قم  استان 

می شود. برگزار  قم  در  جاری  سال 
وی ادامه داد: این نمایشگاه از ساعت 
۱۵ تا ۲۱ در شهر نمایشگاهی قم واقع در 
کیلومتر یک آزادراه قم تهران در مساحتی 

حدود ۲۰ هزار مترمربع برپا می شود.
این  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی 
برگزار  افزایش صادرات  با هدف  نمایشگاه 
می شود، اضافه کرد: با توجه به تخصصی 
و  حضور  امکان  نمایشگاه  این  بودن 
و  ندارد  وجود  مردم  عموم  برای  بازدید 
ثبت  باید  حضور  از  قبل  بازدیدکنندگان 

کنند. نام 
می شود  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
این  در  خارجی  تاجر   ۴۰۰ از  بیش 
از  افزود:  کنند،  پیدا  حضور  نمایشگاه 
حضوری  دعوت  کشور   ۳۰ از  بیش  تجار 
متناسب  همچنین  است  آمده  عمل  به 
آنان  برای  کشور   هر  عالئق  و  فرهنگ  با 
شده  طراحی  متناسب  ای  نامه  دعوت 

. ست ا
برای  جذاب  شهری  قم  گفت:  وی 
تاجران  امروزه  و  است  خارجی  تاجران 
بسیاری از کشورها به راحتی در قم حضور 
می  سفارش  را  خود  اجناس  و  یابند  می 
تحویل  خود  کشور  در  راحتی  به  و  دهند 
که  نیست  روزی  واقع  در  گیرند.  می 
حضور  قم  در  کفش  تاجر خارجی  چندین 

► باشند.   نداشته 

بازدیدی  در  قم  شهردار  نژاد  سقاییان  دکتر      ◄
قم،  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  از  سرزده 
و  اداری  بخش های  تمام  وضعیت  میدانی  به صورت 

کرد. بازدید  را  سازمان  این  فنی 
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
سازمان  از  بازدید  در  قم  شهردار  سقاییان نژاد 
وضعیت  میدانی  به صورت  شهرداری،  اتوبوس رانی 
بخش های  سایر  و  جدید  مکانیزه  کارواش  و  پارکینگ 

قرارداد. موردبررسی  را  سازمان 
و  حمل ونقل  معاون  طبیبی  که  بازدید  این  در 
سازمان  سرپرست  نیک  علی  و  قم  شهرداری  ترافیک 
تمام  از  قم  شهردار  داشتند،  حضور  نیز  اتوبوس رانی 
با  و  کرده  بازدید  سازمان  فنی  و  اداری  بخش های 
پیمانکاران  و  مختلف  بخش های  مدیران  کارکنان، 

کرد. گفت وگو  خدمات  خرید 
طی  قم  شهردار  نژاد  سقاییان  دکتر  است  گفتنی 
اداری  مختلف  بخش های  تمام  از  منظم  برنامه ای 
با  و  کرده  بازدید  سرزده  به صورت  شهرداری  فنی  و 
گفت وگو  مستقیم  شهرداری  پرسنل  و  شهروندان 

کرد. بررسی  را  مشکالت  و  مسائل  و  کرده 
بازدید  این  در  سقاییان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
عملکرد  بر  میدانی  و  دقیق  نظارت  لزوم  بر  تأکید  با 
داشت:  اظهار  آن  رانندگان  و  اتوبوس رانی  ناوگان 
مهم ترین  به عنوان  قم  شهر  اتوبوس رانی  ناوگان 
به  را  خدمات  بهترین  باید  عمومی  حمل ونقل  ناوگان 

دهد. ارائه  شهروندان 
بی معنا  را  اتوبوس  کرایه  نقدی  پرداخت  وی 
پرداخت های  کنیم  تالش  باید  افزود:  و  دانست 
به  نیاز  کار  این  و  شود  حذف  اتوبوس ها  در  نقدی 
امکانات  ارائه  و  قم کارت  از  استفاده  فرهنگ سازی 
اتوبوس ها  در  پوز  دستگاه  نصب  مانند  دیگر  متنوع 

است. گسترده  به صورت 
بخش های  از  بازدید  در  سپس  قم  شهردار 
کارکنان  با  گفتگو  و  اتوبوس رانی  سازمان  مختلف 
بهینه  استفاده  برای  باید  کرد:  تصریح  سازمان  این 
سطح  با  همسو  انسانی  نیروهای  توانمندی های  از 

شود، استفاده  آن ها  تحصیالت 
ارائه  لزوم  به  اشاره  با  همچنین  سقائیان نژاد 
دقیقی  برنامه ریزی  اختالل،  هیچ گونه  بدون  خدمات 
را  موردنیاز  تجهیزات  و  لوازم یدکی  انبارداری  برای 
لوازم یدکی  نبود  علت  به  اتوبوسی  هیچ  تا  شد  یادآور 

نشود. خارج  چرخه  از 
نظم  در  هوشمند  سامانه های  از  استفاده  بر  وی 
نظم  ایجاد  برای  گفت:  و  کرد  تأکید  خطوط  به  دهی 
زمان  از  اطالع  به  شهروندان  دسترسی  و  ترافیکی 

هوشمند  سامانه های  از  باید  اتوبوس ها  توقف  و  تردد 
از  استفاده  اختیار  از  می تواند  سازمان  و  برد  بهره 
اساس  بر  قرارداد ها  عقد  در  قانونی  ظرفیت های 

کند. استفاده  منظور  این  به  دقیق  فرآیندهای 
تجارب  از  باید  داد:  ادامه  سقائیان نژاد  دکتر 
تمام  و  کنیم  استفاده  حوزه  این  در  موفق  شهرهای 
تاکسی،  مانند  عمومی  حمل ونقل  سرویس های 
اجرایی  قم  شهر  در  نیز  را  میدلباس  و  ون  اتوبوس، 
ارائه دهیم. را  مطلوبی  به شهروندان خدمات  و  کرده 
 ۵۰ خرید  و  اتوبوس  دستگاه   ۱۰۰ خرید  از  وی 
و  داد  خبر  قم  شهرداری  توسط  جدید  ون  دستگاه 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  سایر  از  جدا  باید  گفت: 
فعال  شهر  در  اتوبوس  دستگاه   ۴۰۰ تاکسی  مانند 
باشد و تغییرات خطوط اتوبوس رانی بر اساس نظرات 

شود. راه اندازی  و  بازطراحی  شهروندان 
ویژه  دستور  صدور  ضمن  پایان  در  قم   شهردار 
کارواش  احداث  عملیات  تکمیل  در  تسریع  برای 
ویژه  توجه  باید  کرد:  خاطرنشان  اتوبوس ها  جدید 
با  تا  بشود  انجام  ناوگان  اصولی  و  دقیق  نگهداری  به 
سرویس به موقع کاهش و به حداقل رسیدن تعمیرات 

باشیم. شاهد  را  اتوبوس ها 
قم  اتوبوس های  در  کارت خوان  دستگاه  نصب 

آینده ماه  دو  در 
بر  تأکید  با  بازدید  این  در  نیز  طبیبی  مسعود 
عمومی  حمل ونقل  حوزه  در  مطلوب  خدمات  ارائه 
مطلوب  خدمات  ارائه  داشت:  اظهار  شهروندان  به 
عمومی  حمل ونقل  در  شهروندان  رضایت  کسب  و 
مهم ترین  از  اتوبوس رانی  ناوگان  به خصوص 

است. ما  دغدغه های 
توسعه  لزوم  و  کارت  قم  باجه های  محدودیت  وی 
و  کرد  مطرح  را  کارت  قم  قابلیت های  و  فعالیت ها 
نیاز  به  توجه  با  مختلف  اقشار  استفاده  برای  افزود: 
شهر  سطح  در  کارت  قم  باجه های  باید  شهروندان 
نقدی  پرداخت های  کاهش  برای  و  کند  پیدا  افزایش 
در  اتوبوس ها  در  بانکی  کارت خوان های  از  استفاده 

است. قرارگرفته  کار  دستور 
از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
در  بانکی  کارت خوان  اجرای  برای  ماه  دو  تعهد 
نصب  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  اتوبوس ها  تمام 
غیرنقدی  پرداخت  برای  بانکی  کارت خوان های 
در  قرارگرفته  کار  دستور  در  اتوبوس ها  در  کرایه ها 

می شود. اجرایی  ماه  دو  مدت 
ناوگان  در  تردد  نظم  لزوم  به  ادامه  در  وی 
و  تردد  نظم  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  اتوبوس رانی 
توقف  و  حرکت  دقیق  زمان  تعیین  برای  ترافیک 

اتوبوس ها  خطوط  مسیر  و  ایستگاه ها  در  اتوبوس ها 
خدمات  از  بتوانند  شهروندان  تا  شود  برقرار  باید 

ببرند. را  بهره  بیشترین  اتوبوس رانی  ناوگان 
چالش های  و  مشکالت  به  همچنین  طبیبی 
و  اشاره کرد  پردیسان  به خصوص در  سرویس مدارس 
گفت: برای جبران کمبود سرویس مدارس از ظرفیت 
شرایط  بهبود  با  و  می کنیم  استفاده  ون ها  تاکسی 
افزایش  شاهد  اتوبوس رانی  ناوگان  در  خدمات رسانی 
هستیم. اتوبوس  از  شهروندان  استفاده  درصدی   ۱۰
وی در پایان از اصالح و تلفیق خطوط اتوبوس رانی 
خطوط   فعالیت  گفت:  و  داد  خبر  مستمر  به صورت 
اصالح  الکترونیکی  آمارهای  اساس  بر  اتوبوس رانی 
این  در  شهروندان  درخواست های  و  کرده  تغییر  و 

می شود. لحاظ  مستمر  بازبینی های 
اتوبوس های  در  کارت خوان  دستگاه های  نصب 

بار در کشور برای نخستین  قم  شهری 
نیز  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
ارائه  سازمان  این  برنامه های  و  عملکرد  از  گزارشی 
نیرو  نفر   ۷۸ حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  و  کرده 
هستند. کار  به  مشغول  سازمان  در  راننده  و  اداری 

اتوبوس  رانندگان  با  جدید  قراردادهای  نحوه  وی 
اتوبوس های  قراردادهای  افزود:  و  کرد  تشریح  نیز  را 
خدمات  خرید  و  بهره بردار  شرکت  قالب  در  جدید 
بر اساس عملکرد حقوق دریافت  و  بود  جذب خواهد 

. می کنند
قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 

قالب  در  راننده   ۳۵۰ حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
نیروی  احتساب  با  و  بوده  فعالیت  به  مشغول  شرکت 
در سازمان مجموعًا  کار  به  رانندگان مشغول  و  اداری 
افراد  تعداد  این  حقوق  بابت  ریال  میلیارد   ۶۰

می شود. پرداخت  ماهانه  به صورت 
سامانه  با  شهروندان  تماس های  تعداد  سپس  وی 
ماه  در  تماس  هزار   ۵ را  اتوبوس رانی  به  مربوط   ۱۳۷
شهروندان  از  ۷۵درصد  حدود  گفت:  و  کرد  اعالم 
استفاده  کارت  قم  از  اتوبوس  کرایه  پرداخت  برای 

دارند. نقدی  پرداخت  نیز  درصد   ۲۵ و  می کنند 
در  بانکی  کارت خوان  دستگاه  نصب  از  نیک 
اتوبوس ها برای نخستین بار در کشور خبر داد و یادآور 
بار  نخستین  برای  نقدی،  پرداخت  حذف  برای  شد: 

شهر  اتوبوس های  در  کارت خوان  دستگاه  کشور  در 
قم نصب شده و امیدواریم بتوانیم به صورت کامل پول 

کنیم. حذف  پرداخت ها  چرخه  از  را  نقد 
برای  نشان  مسیریاب  از  استفاده  امکان  وی 
نیز  را  خطوط  از  اطالع  و  ایستگاه ها  به  دسترسی 
مطرح کرد و افزود: به زودی با یک شرکت جدید برای 
با شرکت  تابلوها قرارداد منعقد می کنیم و  اجرای سر 

است. شده  قرارداد  فسخ  قبلی 
قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
با  درون شهری  سفرهای  تعداد  کرد:  ابراز  پایان  در 
برای  و  افزایش یافته  روز  در  نفر  ۱۰۰ هزار  به  اتوبوس 
خطوط  زائران  و  شهروندان  به  مناسب  خدمات  ارائه 
► می شود.   بازنگری  ساالنه  به صورت  اتوبوس رانی 
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سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان:
قم نیازمند ۴۰کتابخانه جدید 

است

 ۲۴ اینکه  بیان  با  قم  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
کتابخانه   ۴۰ نیازمند  گفت:قم  است  فعال  قم  استان  در  کتابخانه 
شود. برطرف  حوزه  این  در  استان  نیازهای  تا  است  دیگر  عمومی 
خبرنگاران  جمع  در  شنبه  شامگاه  توکلیان  مهدی  مهر،  گزارش  به 
اظهار داشت: کتابخانه مرکزی قم در ۱۷ اسفند سال گذشته تکمیل 
از کمبودها  برخی  دلیل  به  این وجود  با  اما  بود  برداری  بهره  آماده  و 

ندارد. وجود  مرکز  این  از  استفاده  امکان 
داشت:  ابراز  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
این  مشکالت  حل  شاهد  واقفین  و  خیرین  مشارکت  با  است  امید 

باشیم. کتابخانه 
تومان  میلیارد   ۱۵ قم  به  رئیس جمهور  در سفر  ابراز داشت:  توکلیان 
 ۱۰ که  شده  بودجه  درخواست  قم  مرکزی  کتابخانه  تکمیل  برای 
یافته که بخشی در اختیار ارشاد قرار گرفت  میلیارد تومان اختصاص 

می یابد. تخصیص  نیز  دیگر  بخش  نیز  دوم  سفر  تا  و 
تجهیز  برای  گذشته  سال  در  تومان  میلیارد   ۸ داشت:  بیان  وی 
حوزه  در  همچنان  دلیل  به  البته  که  است  شده  هزینه  قم  کتابخانه 
با همت  سرمایش و گرمایش و آسانسور مشکالتی دارد که امیدواریم 
قرار  قم  مردم  اختیار  در  و  تکمیل  پروژه  این  زودتر  چه  هر  مسئولین 

گیرد.
وسعت کتابخانه های استان قم ۱۵ هزار متر مربع است

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم گفت: هم اکنون 
وسعت کتابخانه های استان قم ۱۵ هزار متر مربع است که در صورت 
ارتقا  مربع  متر  هزار   ۱۸ به  وسعت  این  قم  مرکزی  کتابخانه  افتتاح 

می یابد.
است  عمومی  کتابخانه  فاقد  پردیسان  منطقه  اینکه  بیان  با  توکلیان 
فرهنگی  اقشار  و  شهروندان  جدی  مطالبه  امر  این  داشت:  ابراز 
منطقه است و نهاد کتابخانه های عمومی به صورت قانونی نمی تواند 
و فقط  فعالیت کند  و ساز  در عرصه ساخت  یا  و  باشد  کتابخانه  مالک 
داشته  فعالیت  ها  کتابخانه  تجهیز  و  برداری  بهره  جهت  در  می تواند 

باشد.
عنوان  هستند  فعال  قم  استان  در  کتابخانه   ۲۴ اینکه  بیان  با  وی 
تا  دارد  دیگر  عمومی  کتابخانه   ۴۰ به  نیازمند  قم  استان  داشت: 

کند. برطرف  را  استان  این  در  جامعه  نیازهای  بتواند 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم گفت: هم اکنون 
هستند  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  در  فعال  عضو  نفر  هزار   ۲۷
که البته این آمار ضعیف است و از این تعداد اعضا، ۶۲ درصد آن از 

هستند. آموزان  دانش 
وجود  کشور  سطح  در  کتابخانه   ۷۰۰ و  هزار  سه  گفت:  توکلیان 
ها  کتابخانه  این  در  کتابداران  از  نفر  هزار  هفت  از  بیش  که  دارد 
فرهنگی  قالب های  در  متنوعی  خدمات  که  هستند  فعالیت  مشغول 
شخصی  اگر  و  دهند  ارائه  مراجعین  نیازهای  بر  مبتنی  اجتماعی  و 
ها  کتابخانه  این  تمامی  از  می تواند  باشد  ها  کتابخانه  از  یکی  عضو 

کند. دریافت  خدمات 
در هفته کتاب عضویت در کتابخانه های استان قم رایگان است

آبان   ۲۴ قم گفت:  استان  کتابخانه های عمومی  اداره کل  سرپرست 
رایگان  قم  استان  های  کتابخانه  در  عضویت  کتاب  هفته  مناسبت  به 
را  کتاب ها  که  افرادی  و  ندارد  زیادی  هزینه  عضویت  البته  که  است 
شامل  بازگشت  صورت  در  هفته  این  در  نیاوردند  و  اند  برده  امانت 

شد. نخواهند  جریمه 
وی گفت: یکی از وظایف نهاد کتابخانه های عمومی در جامعه ترویج 
فعال  مشارکت  بدون  البته  که  است  مختلف  سطوح  در  رسانه  سواد 
های  کتابخانه  نهاد  در  آمادگی  این  که  نیست  پذیر  امکان  رسانه ها 

کند. عملیاتی  و  بینی  پیش  را  دوره های  تا  دارد  وجود  قم  استان 
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در  داشت:  عنوان  توکلیان 
دفاع  کتاب  یک  خانواده  هر  که  شد  پیشنهاد  پویشی  قم،  استان 
قم  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  به  شهید  یک  نیت  به  را  مقدسی 
اختیار  در  و  آوری  جمع  متمرکز  صورت  به  مخزنی  در  تا  کند  هدیه 

گیرد. قرار  عالقمندان 
داشت:  ابراز  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
در  قم  و  داریم  استان  های  کتابخانه  در  نابینایان  عضو   ۴۰۰ از  بیش 

است. شاخص  زمینه  این 
توقف خط تولید کتاب بریل در استان قم به دلیل گرانی کاغذ

وی بیان داشت: مدتی است که خط تولید کتاب بریل در استان قم 
فعال  غیر  کار  این  مخصوص  کاغذ  گرانی  جمله  از  مشکالتی  دلیل  به 
شده است که امیدواریم اراده کل ارشاد و وزارت ارشاد در زمینه تهیه 

باشند. کاغذ مساعدت ویژه ای داشته 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم هنچنین عنوان  سرپرست 
داشت: کتاب نبرد تک خوان در خصوص شهادت دانش آموزان گروه 
هفته  این  در  که  شده  تدوین  و  تهیه  قم  راوندی  قطب  مدرسه  سرود 
با  اخیر  دیدار  در  نیز  انقالب  معظم  رهبر  و  می شود  رونمایی  آن  از 
پرداخت  و  توجه  بر  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  مسئوالن 

کردند. تاکید  سوژه  این  به 

خبـر رئیس انجمن کفش ماشینی استان عنوان کرد:

●  سهم ۷۰ درصدی قم از ارزآوری کشور در صنعت کفش ماشینی    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۶۸ شماره  رأی  ۱ـ 
فرزند  آشتیانی  طهماسبی  اباذر  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۸۷
اسمعیل ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۴۹/۶۵ 
در  واقع  اصلی   ۲۳۰۲/۱/۳۷ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
.۲۴۲ دفتر   ۲۸۸ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش 

 )۱۵۳۰۵ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۹۷ شماره  ۲-رأی 
گورزعلی ششدانگ  فرزند  قاسملو  زعفر  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۴

قسمتی  در  مترمربع   ۱۶۸ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۱۶ از  فرعی  شماره  پالک  از 
دفتر   ۱۷۶ صفحه  زاده  حسینعلی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۵۳۰۶ الف  ۵.)م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۶۳۰ شماره  رأی  ۳ـ 
ابوالفضل  فرزند  بزچلوئی  یوسفی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۸۴
 ۱۲۰ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۱۸۵۸/۱۲۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم  مترمربع پالک شماره فرعی از 
دانگ   ۱/۵ بمیزان   ۱۵۴ دفتر   ۴۹ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 ۱/۵ بمیزان   ۳۱۹ دفتر   ۵۴۲ صفحه  یوسفی  نجاتعلی  از  عادی  نامه  مبایعه  و 

 )۱۵۳۰۷ الف  دانگ.)م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

در بازدید سرزده شهردار از سازمان اتوبوس رانی قم مطرح شد:

● از راه اندازی سامانه های هوشمند در ناوگان اتوبوس رانی تا تسریع در راه اندازی کارواش مکانیزه    ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402

مرکز آمار گزارش داد:
تنها 30 درصد از مردم ایران 

در سال 1400 به مسافرت رفتند
در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای کشور، یعنی حدود ۷ 
۸۰۰ خانوار حداقل یک سفر داشته اند. همچنین در طول  و  میلیون 

سال ۱۴۰۰.۲۴ میلیون و ۶۸۷ هزار سفر انجام شده است.
از  درصد   ۳۰ حدود   ،۱۴۰۰ سال  در  می گوید:  ایران  آمار  مرکز 
یک  حداقل  خانوار   ۸۰۰ و  میلیون   ۷ حدود  یعنی  کشور،  خانوارهای 
 ۶۸۷ و  میلیون   ۱۴۰۰.۲۴ سال  طول  در  همچنین  داشته اند.  سفر 

است. شده  انجام  سفر  هزار 
طبق گزارش ایلنا؛ مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از وضعیت تعداد 
سال  در  ایران  مردم  از  درصد   ۳۰ تنها  داد  نشان  ایرانیان  سفرهای 

رفته اند. مسافرت  به  گذشته 
 ۲۴ حدود   ،۱۴۰۰ سال  در  داخلی  سفرهای  تعداد  آمار،  این  طبق 
اقامت شبانه و  با  آن،  از  ۴۲ درصد  بوده که  ۶۳۹ هزار سفر  میلیون و 

است. بوده  روز(  یک  )زیر  شبانه  اقامت  بدون  ۵۸درصد 
ایران  آمار  از طرح های مرکز  یکی  از گردشگران ملی،  آمارگیری  طرح 
آمار و اطالعات مربوط به سفرهای گردشگری  با هدف تهیه  است که 
خانوارهای کشور، برای بررسی های اقتصادی و تصمیم گیری مدیران 
و برنامه ریزان در حوزه گردشگری، توسط آن مرکز به اجرا درمی آید. در 
این طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطالعاتی در مورد ویژگی های 
اقامت  بدون  و  شبانه  اقامت  )با  سفر  نوع  سفر،  تعداد  جمله  از  سفر 
گردشگران،  اقامتگاه  نوع  سفر،  شیوه  سفر،  اصلی  هدف  شبانه(، 
سفر  هزینه های  و  اقامت  شب  تعداد  استفاده،  مورد  نقلیه  وسیله  نوع 
خانوار  اعضای  اجتماعی  ویژگی های  مورد  در  اطالعاتی  همچنین  و 

اشتغال جمع آوری می شود. و وضع  مانند سن، جنس، وضع سواد 
نشان  کرونایی(  شرایط  )در   ۱۴۰۰ سال  در  آماری  طرح  این  نتایج 

: هد می د
در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای کشور، یعنی حدود ۷ 
۸۰۰ خانوار حداقل یک سفر داشته اند. همچنین در طول  و  میلیون 

سال ۱۴۰۰.۲۴ میلیون و ۶۸۷ هزار سفر انجام شده است.
۶۳۹ هزار سفر  و  میلیون   ۱۴۰۰.۲۴ در سال  داخلی  تعداد سفرهای 
اقامت  بدون  ۵۸درصد  و  شبانه  اقامت  با  آن،  از  درصد   ۴۲ که  بوده 

است. بوده  شبانه 
پنج استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، مقصد 

بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰ بوده اند.
پنج استان مازندران، اصفهان، تهران، فارس، گیالن مقصد بیشترین 

سفرهای بدون اقامت شبانه در سال۱۴۰۰ بوده اند.
دیدار  هدف  با   ،۱۴۰۰ سال  در  شبانه  اقامت  با  سفرهای  بیشتر 
دوستان و بستگان )۶۵ درصد(، گردش و تفریح )۱۶ درصد( و درمان 

است. پذیرفته  انجام  درصد(   ۱۰(
دیدار  هدف  با   ،۱۴۰۰ سال  در  شبانه  اقامت  بدون  سفرهای  بیشتر 
دوستان و بستگان )۳۱درصد(، درمان )۲۴ درصد( و گردش و تفریح 

است. شده  انجام  درصد(   ۲۰(
شبانه  اقامت  با  داخلی  سفرهای  در  استفاده  مورد  اصلی  اقامتگاه 
ویال  ۷۶ درصد،  با  آشنایان  و  بستگان  ۱۴۰۰، خانه  خانوارها در سال 
و آپارتمان شخصی با ۱۲ درصد، ویال و آپارتمان اجاره ای با ۶ درصد، 
اقامتگاه عمومی با ۳ درصد، سایر اقامتگاه ها ۲ درصد و چادر و کمپ 

بوده است.  با یک درصد  اقامتگاه سازمانی هر یک  و  شخصی 
جمله  از  سفر  کار(  عالی  شورای  کارگری  )عضو  خدایی  علی  گفته  به 
عنوان  ذیل  کشور  خانوار  معیشت  حداقل  سبد  در  که  است  اقالمی 

می گیرد. قرار  »تفریحات« 
سبد  محاسبه  در  عنوان  این  برای  داد:  توضیح  زمینه  این  در  وی 
حداقل معیشت رقم یا درصد معینی در نظر گرفته نشده اما جزئی از 

است. ایران  در  معیشت  حداقل  سبد  موارد 
گفتنی است، مسافرت معموال اصلی ترین شاخص در رونق بازار کار و 

کسب و کارهای مربوط به گردشگری به حساب می آید.

 عضو کمیسیون انرژی: گرانی بنزین در مجلس مطرح نیست

بعید است اتفاق آبان 98 در این 
دولت تکرار شود

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با طرح موضوع کسری بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
احتمال  و  انرژی  حامل های  کردن  گران  عدم  با  آن  کردن  مرتبط  و 
گرانی بنزین با این صحبت ها، گفت: تا این لحظه که با شما صحبت 
حامل های  قیمت  افزایش  برای  برای  طرحی  و  برنامه   هیچ  می کنم 

نیست. مطرح  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  یا  صحن  در  انرژی 
هیچ  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  ملت،  خانه  گزارش  به 
برنامه  و طرحی برای برای افزایش قیمت حامل های انرژی در صحن 

نیست. مطرح  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  یا 
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با طرح موضوع کسری بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
احتمال  و  انرژی  حامل های  کردن  گران  عدم  با  آن  کردن  مرتبط  و 
گرانی بنزین با این صحبت ها، گفت: تا این لحظه که با شما صحبت 
حامل های  قیمت  افزایش  برای  برای  طرحی  و  برنامه   هیچ  می کنم 

نیست. مطرح  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  یا  صحن  در  انرژی 
وجود  بودجه  و  برنامه  از سازمان  توقع  و  انتظار  این  کرد:  تصریح  وی 
دارد که در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بتوانیم در 

برداریم. گام  مسیر  این 
 عضو مجمع نمایندگان خاطرنشان کرد: مجدد عرض می کنم که در 
حوزه گرانی سوخت و بنزین تا این لحظه هیچ بحثی در کمیسیون ها 
بودجه  الیحه  منتظر  و  است  نشده  مطرح  انرژی  کمیسیون  ویژه  به 

هستیم.  ۱۴۰۲
نیست  ممکن  »آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  انرژی  کمیسیون  عضو 
قوا  سران  عالی  شورای  در  و  بخورد  رقم   ۹۸ آبان  شبیه  اتفاقی  که 
گفت:  مجلس؟«،  نظر  به  توجه  بدون  شود  اجرا  و  تصویب  مساله  این 
االن  اما  شد،  انجام  مجلس  نظر  بدون  و  دولت  تصمیم  با  اتفاق  آن 
شرایط به گونه ای است که در کشور باید جلسات متعدد برای بررسی 
دولت  در  که  می دانم  بعید  اما  شود.  برگزار  آن  ابعاد  تمام  کارشناسی 
داشتیم،  بنزین  حوزه  در   ۹۸ آبان  در  آنچه  مشابه  اتفاق  رئیسی  آقای 

بخورد. رقم 

خبـر

رای اصالحی  آگهی تحدید حدود اختصاصی
رای شماره  ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۹۲۹۷ پرونده کالسه ۱۳۹۴۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۷۲ مربوط به تقاضای آقای عباس تلخ آبی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره ۲۵ فرعی از ۱۹۳۴ اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است. 

رای اصالحی
با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: 

فراهانی طی سند قطعی شماره  از حسین شاهواروقی  نامه عادی  )مبایعه  و مستندات ضمیمه شامل  ارائه شده  تقاضانامه  به  توجه  با 
پاسخ  و   ۱۳۹۸/۱/۲۸  -  ۱۶۲۳ منتخب  کارشناس  گزارش  و  ملک  نقشه  مالحظه  و  ۴۱قم(   دفترخانه   ۱۳۹۹/۹/۵ مورخ   ۱۱۰۶۷۷
وضعیت ثبتی ۵۸۷۱ - ۱۴۰۱/۸/۱۴که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه شماره ۱۱۰/۲۵۳۲۶ - ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک 
مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالکیت آقای عباس تلخ آبی به شناسنامه شماره ۱۳۸۱ کدملی ۵۴۴۹۲۳۱۰۳۲ صادره فراهان فرزند میثم 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۹۹/۶۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۵ فرعی از ۱۹۳۴ اصلی واقع 

در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را به حدود ذیل صادر می نماید.
شماال بطول ۶ متر درب و دیواریست به شارع ۱۰ متری. 

شرقا :به طول ۱۶/۶۰ متر دیواریست به شارع ۲ متری بن بست. 
جنوبا : به طول ۶ متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک ۱۹۳۴/۲۵ اصلی 

غربا : به طول ۱۶/۶۰ متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک ۱۹۳۴/۲۶ اصلی. 
حقوق ارتفاقی ندارد. 

 رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. 
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

از ۱۱۵۱۸ اصلی واقع در بخش یک ثبت  به  پالک ۱۱۱/۱  فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
قم اراضی قم – خیابان ۱۵ خرداد - کوچه ۳۴ - پالک ۱۴  که بنام ابراهیم خراسانی  فرزند صفر می باشد،  در جریان 
نیز نمیتوان  ۱۵ قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  تعیین تکلیف   ۱۳ قانون  ۳ ماده  بعلت  تبصره  ثبت است که 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  -  ۱/۸۸۷۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ مورخ 
حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۸۶۵ الف  م  نماید.) 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

فاضل میبدی: 
افراط و تفریط تعدادی از 

روحانیون باعث ضدیت نسل 
جدید با روحانیت شد

محمد تقی فاضل میبدی گفت: تعدادی از روحانیونی که به هرحال 
نیستند،  الزم  که  تفریط هایی  و  افراط  با  شناخته شده اند،  جامعه  در 
بعد  سه دهه  یا  دو  که  نسل هایی  مخصوصا  مردم،  می شوند  باعث 
بارز  نشانه ای  را  روحانیت  با  ضدیت  آمده اند،  دنیا  به   ۵۸ سال  از 
با  بدرفتاری  کنند  فکر  اساس  همین  بر  و  بدانند  آزادی خواهی  از 

ندارد. اشکالی  روحانیون 
با  آمدن  کنار  جز  چاره ای  روحانیت  گفت:  میبدی  فاضل  تقی  محمد 
اخالقی  اصول  که  نیست  این  معنی  به  این  البته  ندارد.  روز  شرایط 

شود. گذاشته  زیرپا 
فاضل میبدی، عضو مجمع  تقی  »نواندیش«، محمد  وبگاه  گزارش  به 
اول هم حضور  "از  اینکه  بیان  با  قم  و مدرسین حوزه علمیه  محققین 
در  داشت:  اظهار  بود"  اشتباه  حکومتی  منصب های  در  روحانیون 
اولین روز هایی که در سال ۵۷ انقالب به ثمر نشسته بود، قرار بر این 
بود که بعد از رتق و فتق امور، روحانیون کار را به کارشناسان بسپارند 

بکشند. کنار  کشور  اجرایی  مسئولیت های  از  و 
عرصه  در  روحانیت  که  رفت  پیش  به گونه ای  روال  بعد ها  اما 
امروز  دلیل  به همین  و  داشت  را  دست باال  اجرایی  و  تصمیم گیری 
که  نیستند  امیدوار  اصال  و  دارند  زیادی  گرفتاری های  مردم  که 
روحانیت  چشم  از  را  چیز  همه  شود،  کمتر  حتی  گرفتاری های شان 

. ببینند
روحانیون  اینکه  و  است  اسالمی  مملکتی  ما  مملکت  در حالیکه  آنهم 
واقعا  شوند،  روبرو  بدرفتاری  با  مردم  عامه  توسط  عمومی  معابر  در 
اتفاق بدی است که هم به وجهه روحانیت ضربه می زند و هم دین را 

می کند. مواجه  خدشه  با 
را  این  گفت:  ادامه  در  اصالحات  جریان  به  نزدیک  چهره  این 
به هرحال در جامعه  از روحانیونی که  نمی توان کتمان کرد، تعدادی 
باعث  نیستند،  الزم  که  تفریط هایی  و  افراط  با  شناخته شده اند، 
می شوند مردم، مخصوصا نسل هایی که دو یا سه دهه بعد از سال ۵۸ 
آزادی خواهی  از  بارز  را نشانه ای  با روحانیت  آمده اند، ضدیت  به دنیا 
اشکالی  روحانیون  با  بدرفتاری  کنند  فکر  اساس  همین  بر  و  بدانند 

ندارد.
حاضر  عصر  در  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  حکومتی  روحانیت  کاش  ای 
شرعی،  توصیه های  به هنگام  است،  داشته  زیادی  تغییر های  شرایط 
مطالبات و نگاه نسل جدید را جدی بگیرد تا چهره و وجهه روحانیت 

نبیند. ضربه  این  از  بیشتر 
بحث  دوباره  این روز ها  مثال  به عنوان  افزود:  میبدی  فاضل 
زنان در رسانه ها مطرح شده است. مخالفت سرسختانه  موتورسواری 
برخی از معمم ها در شرایطی است که این موضوع از اساس اشکالی 
سواری  ماشین  با  خیابان  در  زنان  دوچرخه سورای  واقع  در  ندارد. 
آن ها هیچ فرقی نمی کند، در واقع تفاوتی نمی کند مرکبی که انسان 

باشد. دوچرخه  یا  و  موتور  ماشین،  می شود  سوار 
و  است  صرفه جویی  خاطر  به  یا  می شود  دوچرخه  سوار  که  خانمی 
از  لذا  کند،  ورزش  می خواهد  اینکه  یا  کند  آلوده  را  هوا  نمی خواهد 
هر جهت این خانم عمل خالف شرعی را مرتکب نشده است و اینکه 
و  کشور  نفع  به  و  عقلی  و  شرعی  بدهیم،  گیر  خانم  این  حجاب  به 

نیست. اسالم 
وی ادامه داد: اما برخی بنا به دالیلی که حتما برای خودشان محترم 
کرده  بی توجهی  جدید"  "شرایط  به  نسبت  دارند،  ارزش  و  است 
جدید  نسل  پیش پای  را  بی مورد  محدودیت های  انواع  نتیجه  در  و 
به روحانیون  باشیم، نسبت  توقع داشته  می گذارند و خب! می توانیم 

باشد؟ داشته  مثبتی  دید 
پایان گفت: روحانیت چاره ای جز کنار  تقی فاضل میبدی در  محمد 
اصول  که  نیست  این  معنی  به  این  البته  ندارد.  روز  شرایط  با  آمدن 

شود. گذاشته  زیرپا  اخالقی 

خبـر فیلترینگ اینستاگرام ؛ مصوبه ای که هیچکس 
گردن نمی گیرد!

عضو هیات رئیسه مجلس می گوید      ◄
فیلتر  رفع  دنبال  به  قالیباف  باقر  محمد 
که  است  درحالی  این  است.  اینستاگرام 
اینستاگرام  فیلترینگ  از  روز   50 از  بیش 
شورای  مصوبه  با  که  فیلترینگی  گذرد.  می 
است.  رسیده  تصویب  به  کشور  امنیت 
نهادی که بر اساس اصل 79 قانون اساسی 
را  محدودیتی  ماه  یک  از  بیش  تواند  نمی 
به  بهادری جهرمی  اعالم کند. حاال محمد 
فیلترینگ  این  برای  گوید  می  خبرآنالین 
اختیارات  یعنی   176 اصل  از  احتماال 
شده  استفاده  ملی  امنیت  عالی  شورای 
درحالی که سردار جاللی و دیگر مسئوالن 
شورای  در  مصوبه  این  تصویب  از  صراحتا 

اند. گفته  سخن  کشور  امنیت 
حکم  از  روز   ۵۱ حاال  عشوندی:  فرهاد 
محدودیت  ایجاد  برای  کشور  امنیت  شورای 
آخرین  در  و  اخیرا  و  گذشته  اینترنت  درباره 
سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی   ، نظر  اظهار 
بازه  در  که  رئیسی  دولت  خوانده  حقوق 
دولت  تصمیم  بود  گفته  صراحتا  انتخابات 
دروغ  اینستاگرام  فیلترینگ  به  سیزدهم 
منتقدان است ، درباره دلیل تفاوت این اظهار 
نظر و آنچه کمتر از ۱۸ ماه بعد رخ داده گفته 
االن  بود  دیگری  شرایط  زمان  آن  است:» 
اینستاگرام  حمایت  دلیل  به  امنیتی  نهاد 
چنین  تروریستی  و  امنیتی  ضد  اقدامات  از 
جمالت  این  او   ». است  کرده  صادر  را  حکمی 
این  اما  گفته  مشهد  دانشجویان  جمع  در  را 
خبرگزاری  تماس  دفترش  و  دانشگاه  استاد 
دولت  تاکید  درباره  پرسش  برای  خبرآنالین 
را  کشور  امنیت  شورای  مصوبه  اجرای  بر 
از  تعدادی  که  حکمی  گذاشتند.  پاسخ  بی 
 ۷۹ اصل  خالف  دارند  اعتقاد  حقوقدانان 
دیگر  سوی  در  البته  و  است  اساسی  قانون 
سخنگوی  برادر  جهرمی  بهادری  محمد  حتی 
شورای  پژوهشگاه  رئیس  و  حقوقدان   ، دولت 
از این اصل دو تعریف وجود  نگهبان می گوید 

دارد.
چیست؟ ماجرا 

انجام  نهاد  کدام  را  اینستاگرام  فیلترینگ 
سردار  صریح  روایت  اساس  بر  است؟  داده 
این  کشور  غیرعامل  پدافند  رئیس   ، جاللی 
در  شده  صادر  حکم  اساس  بر  را  فیلترینگ 
و  کرده  اعالم   ۱۴۰۱ مهرماه  نخست  روز 
باقی  خود  قوت  به  حکم  این  داشته  تاکید 
فیلترینگ  دلیل  است.  شده  تمدید  و  است 
وابسته  ایرانی  پلتفرم  دو  واتساپ  و  اینستاگرام 
نقض  صراحتا  البته  متا  آمریکایی  شرکت  به 
و  تروریسم  ترویج  و  خشونت  ترویج  قوانین 
تلخ  داده  رخ  حوادث  در  مستقیم  دهی  خط 
که  اتفاقاتی  است.  امینی  مهسا  فوت  از  پس 
کرد  پیدا  تداوم  اغتشاش  سمت  به  اعتراض  از 
و سبب شد تا تصمیم مسئوالن امنیتی این دو 

کنند. فیلتر  را  پلتفرم 
اعمال  هم  دیگری  های  محدودیت  اگرچه 
اما  شدند  برچیده  آنها  از  ای  پاره  که  شدند 
اخیرا بسیاری از سرویس های کاربردی گوگل 
مپ  حتی  و  دیسکاوری   ، ادز  ترنسلیت،  چون 
برای  را  بسیاری  های  چالش  و  شدند  فیلتر 
اینترنت  از  کننده  استفاده  مختلف  کاربران 
نه  هم  هنوز  که  فیلترینگی  کردند.  ایجاد 
برایش  شده  اعمال  مجوز  نوع  درباره  دقیقا 
ارتباطات  وزارت  در  گیرش  تصمیم  نهاد  و 
روی  شده  مشخص  نه  و  شده  داده  توضیحی 
کدام  و  دارد  وجود  فیلترینگ  ها  پی  آی  کدام 
دهند. نمی  انجام  را  فیلترینگ  این  اپراتورها 
که  درحالی  گوید  می  جاللی  سردار  حاال 
فضای  عالی  شورای  جلسه  دو  مدت  این  در 
کمیته  سوی  از  جلساتی  احتماال  و  مجازی 
مجازی  فضای  در  مجرمانه  مصادیق  تشخیص 
پلتفرم  دو  این  همچنان  اما  است  شده  برگزار 
فیلتر  کشور  امنیت  شورای  حکم  اساس  بر 

. هستند
چه  و  چیست  کشور  امنیت  شورای 

دارد؟ وظایفی  شرح 
کشور  وزارت  در  که  کشور  امنیت  شورای 
برای  اصلی  مرجع  حاال  شود  می  تشکیل 
پلتفرم  برای  شده  اعمال  های  فیلترینگ 
که  کاربر  زیاد  تعداد  از  غیر  که  است  هایی 
ارتباطی  نسخه  و  رسان  پیام  عنوان  به  آنها  از 

شان  مهم  وسیله  یک  که  کردند  می  استفاده 
بوده  کار  و  کسب  البته  و  سرگرمی  ایجاد  در 
شده  اعالم  ساالنه  رسمی  عدد  آخرین  اند. 
در  که  اینستاگرامی  کارهای  و  کسب  درباره 
شورای عالی فضای مجازی مطرح شده ، یک 
بوده  ساالنه  تومانی  میلیارد  هزار   ۷۰ بیزینس 
بیزینس  تنها شامل  البته  که  بزرگی  رقم  است. 
احتماال  کاال  فروش  محل  از  اقتصادی  های 
درآمدهای  از  مهمی  بخش  چون  است  بوده 

تبلیغات  بخش   ، اینستاگرام  در  شده  حاصل 
آمار  این  در  نظر  به  که  است  اینفلوئنسری 

اند. نشده  لحاظ 
ایجاد  دلیل  به  که  کشور  امنیت  شورای 
این  فیلترینگ  به  تصمیم  امنیتی  های  بحران 
دو پلتفرم پر مخاطب گرفته ، در سال ۱۳۶۲ و 
رفسنجانی  هاشمی  اکبر  مرحوم  که  زمانی  در 
قانون   ، داشته  عهده  بر  را  مجلس  ریاست 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  تشکیلش 
شورایی   ، کشور  امنیت  شورای   . است  رسیده 
و  نظامی  های  ارگان  حضور  با  که  مشورتی 
تشخبص  به  دیگر  مدعو  اعضای  و  امنیتی 
بر حسب موضوع دعوت می شوند  وزیر کشور 
دهند  جلسه  تشکیل  باید  یکبار  روز   ۱۵ هر  و 
باشند  کشور  وزیر  برای  مشورتی  بازویی  تا 
شورا  این  اجرایی  نامه  آیین   ۲ تبصره  در  و 
۱۳۶۲ صراحتا قید شده است:»  مصوب سال 
شورای امنیت صرفًا به منظور مشورت در امور 
در  تصمیم گیری  و  می شود  تشکیل  امنیتی 
نکته  است«  کشور  وزیر  عهده  بر  مذکور  امور 
فعال  و  حقوقدان  مفتاح  صالح  محمد  که  ای 
تاکید  و  دارد  اشاره  آن  به  اصولگرا  اجتماعی 
۷۹ قانون اساسی  با در نظر گرفتن اصل  دارد 
طی  از  پس  واتساپ  و  اینستاگرام  فیلترینگ   ،

است. شده  قانونی  غیر   ، روز  سی 
قانون اساسی چه می گوید؟  ۷۹ اصل 

در این اصل از قانون اساسی آمده است:» 
آن،  نظیر  اضطراری  شرایط  و  جنگ  حالت  در 
شورای  مجلس  تصویب  با  دارد  حق  دولت 
را  ضروری  محدودیت های  موقتًا  اسالمی 
حال  هر  به  آن  مدت  ولی  نماید،  برقرار 
صورتی  در  و  باشد  روز  سی  از  بیش  نمی تواند 
موظف  دولت  باشد  باقی  همچنان  ضرورت  که 
بر  کند.«  مجوز  کسب  مجلس  از  مجددًا  است 
مفتاح  صالح  محمد  که  است  اصل  این  اساس 
همچنین  و  معروف  به  امر  ستاد  پیشین  معاون 
به  باره  این  در  اجتماعی  فعال  و  حقوقدان 
این  فیلترینگ  تداوم  گوید:»  می  خبرآنالین 
امنیت  شورای  تصمیم  اساس  بر  پلتفرم  دو 
اساسی  قانون   ۷۹ اصل  با  تضاد  در  کشور 
بسیاری  که  تصمیم  این  فقط  نه  البته  است. 
در  پیشتر  که  مدتی  بلند  های  محدودیت  از 
با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از  هم  کرونا  زمان 
را  مردم  آزادی  حق  داشت  و  شد  گرفته  کرونا 
داشتند  را  مشکل  همین  دقیقا  کرد  می  سلب 
از  مفصلی  های  بحث  باره  این  در  بارها  و 
درباره  بود.  شده  مطرح  ها  حقوقدان  سوی 
هم  واتساپ  و  اینستاگرام  فیلترینگ  حکم 
تصمیم  این  و  دارد  وجود  شرایط  همین  دقیقا 
اساسی  قانون   ۷۹ اصل  و  قانون  با  تضاد  در 
تصمیم  برای  دهد:»  می  ادامه  او  است.« 
قانونی  نهادهای  فیلترینگ  درباره  گیری 

اگر  که  قضاییه  قوه  مثل  دارد  وجود  دیگری 
یک  اساس  بر  باید  بگیرد  تصمیمی  چنین 
با  دادگاه  برگزاری  و  کیفرخواست   ، شکایت 
طی  قانونی  پروسه   ، منصفه  هیات  حضور 
تعیین مصادیق  کمیته  یا  برسد  حکم  به  و  شود 
می  است  گیر  تصمیم  باره  این  در  که  مجرمانه 
شورای  در  حکم  صدور  اما  دهند  حکم  توانند 
دست  این  از  شوراهایی  یا  کشور  امنیت 
تنها  محدودیتی  هر  است.  مشخص  تکلیفش 

دولت  باید  آن  از  پس  و  دارد  اعتبار  روز  سی 
علنی  صحن  در  باید  الیحه  این   . بدهد  الیجه 
رای  اگر  و  بگیرند  رای  برایش  و  شود  بررسی 
تائید  هم  آنجا  و  برود  نگهبان  شورای  به  آورد 
اعتبار  ماه  یک  تنها  هم  مجوز  این  تازه  شود. 

داشت.« خواهد 
حقوقدانان  توسط  که  گفته  این  اساس  بر 
ماه  آبان  اول  از   ، است  تائید شده  دیگری هم 
بر  واتساپ  و  اینستاگرام  فیلترینگ  تداوم   ،
وجاهت  کشور  امنیت  شورای  مصوبه  اساس 
جهرمی  بهادری  محمد  البته   . ندارد  قانونی 
سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد   ، حقوقدان 
باره  این  در  دولت  سخنگوی  برادر  و  اصولگرا 
داده  پاسخ  مکتوب  صورت  به  خبرآنالین  به 
بر  دارد.  وجود  نظر  دو  باره  این  در  است:» 
 { شد  مطرح  آنچه   ،  ۷۹ اصل  ظاهر  اساس 
اینستاگرام  فیلترینگ  تداوم  بودن  قانونی  غیر 
اما  است  درست  ماه{  یک  از  بیش  واتساپ  و 
 ۱۷۶ اصل  تصویب  با  دارند  اعتقاد  از  بعضی 
و   ۱۳۶۸ سال  اصالحات  در  اساسی  قانون 
 ۷۹ اصل   ، ملی  امنیت  عالی  شورای  تصویب 
امنیت  به  مربوط  های  محدودیت  مورد  در 
گیر  تصمیم  مرجع  و  است  خورده  تخصیص 
نه  است  ملی  امنیت  عالی  شورای  باره  این  در 

» . مجلس
شورای  این   ، اساسی  قانون   ۱۷۶ اصل  در 
می  تشکیل  جمهور  رئیس  ریاست  با  عالی 
به   است:»  آمده  وظایفش  شرح  در  و  شود 
منظور تأمین  منافع ملی  و پاسداری  از انقالب  
ملی   حاکمیت   و  ارضی   تمامیت   و  اسالمی  
رئیس   ریاست   به   ملی "  امنیت   عالی   "شورای  
است:»  شده  تشکیل  وظایف   با  و  جمهور 
در  کشور  امنیتی    - دفاعی   سیاستهای   تعیین  
محدوده  سیاستهای  کلی  تعیین  شده  از طرف  
های   فعالیت   نمودن   هماهنگ   رهبری .  مقام  
فرهنگی   اجتماعی ،  اطالعاتی ،  سیاسی ، 
دفاعی   کلی   تدابیر  با  ارتباط  در  واقتصادی  
مادی   امکانات   از  گیری   بهره    . امنیتی   -
تهدیدهای   با  مقابله   برای   کشور  معنوی   و 

» خارجی .  و  داخلی  
هیچ  گذشته  روزهای  تمام  در  حداقل 
شورای  در  ای  مصوبه  انجام  درباره  خبری 
آنچه  از  غیر  فیلترینگ  برای  ملی  امنیت  عالی 
 ، شده  مطرح  کشور  امنیت  شورای  سوی  از 
مصوبه  چنین  حتی  و  است  نشده  ای  رسانه 
هم  مجازی  فضای  عالی  شورای  سوی  از  ای 
حقوقدانانی  همچنان  تا  نرسیده  تصویب  به 
چون مفتاح بر این باور باشند که آنچه تصمیم 
گیری شده ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی است 
اسالمی  شورای  مجلس  از  مصوبه  به  نیاز  و 
قانونی  غیر  ماه  یک  از  بیش  تداومش  و  دارد 

► است. 
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وزیر دولت اصالحات: 
جوانان ببینند چه گرگ هایی در 
کمین ایران قوی ما نشسته اند

درباره  مطلبی  طی  اصالحات  دولت  فرهنگ  وزیر  مهاجرانی  عطاءالله 
حوادث و اغتشاشات اخیر در ایران نوشت: آمریکایی ها و اسراییلی ها 
نظام  تغییر  و  ایران  تجزیه  از  آشکارا  و  کنند  خویشتن داری  نتوانستند 

نگویند. سخن  اسالمی  جمهوری 
در بخشی از این مطلب که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، آمده: 
آنان از »امپراتوری ایران« سخن می گویند که می بایست شکسته شود 
و ایران آزاد شود، یعنی سرزمین ایران تجزیه شود. ملت ایران به اقوام یا 
به تعبیر آنها به ملیت های مختلف تقسیم شود، همان گونه که شوروی 
و یوگسالوی تجزیه سرزمینی و قومیتی و ملی شد. همین استراتژی و 
رویکرد را ما در تبیین خط مشی برخی گروه های اپوزیسیون به روشنی 

می بینیم.
مهاجرانی نوشته: ایران یکپارچه و یگانه و قوی به مصلحت و در جهت 
تضعیف  برای  نیست.  منطقه ای  هم پیمانان  و  اسراییل  و  امریکا  منافع 
ایران و نهایتا تجزیه ایران می بایست ارکان وحدت ملی و اقتدار کشور 
هدف گرفته شود. بیهوده نیست که سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 

شده اند. هدف گذاری  ارتش 
وزیر فرهنگ دولت اصالحات در مطلب خود آورده است: در اعتراضات 
و آشوب و اغتشاشات اخیر که براندازان از آن به »انقالب سوم«، تعبیر 
می کردند و اکنون کوتاه آمده و از »خیزش« صحبت می کنند، تمرکز بر 
جنگ روانی- تبلیغاتی است. فضای مجازی و تلویزیون های فارسی در 

واقع به جای نیروهای مسلح در جنگ هشت ساله به میدان آمده اند.
"جوانان ما به ویژه دانشجویان ببینند که چه گرگ هایی در کمین ایران 
قوی و وحدت سرزمینی و ملی ما نشسته اند. چنان که درصدد تجزیه 

سوریه و عراق هم بودند و ناکام ماندند."

مدیر کل بنیاد شهید قم خبر داد؛
انجام دیدار با بیش از ۴ هزار 

نفر از خانواده  های معظم 
شهدای قم

 ۴ از  بیش  با  دیدار  انجام  از  قم  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  مدیر کل 
کنگره  برگزاری  راستای  در  شهیدان  معظم  های  خانواده   از  نفر  هزار 

داد. خبر  قم  شهدای  ملی 
ظهر  هنرمند  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت  مهر،  گزارش   به 
یکشنبه در نشست خبری برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم بیان 
داشت: در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم برنامه ریزی 
شد تا از تمامی خانواده های معظم شهدا و جانبازان دیدار و سرکشی 

گیرد. صورت 
وی گفت: تاکنون برنامه دیدار بیش از ۴ هزار نفر از خانواده ای معظم 
صورت  قم  استان  جانبازان  از  نفر  هزار   ۵ از  دیدار  همچنین  و  شهدا 

ادامه خواهد داشت. نیز  پایان سال  تا  برنامه  این  که  است  گرفته 
گرفته  صورت  دیدارهای  در  داشت:  عنوان  هنرمند،  االسالم  حجت 
دارند  استانی حضور  و مسئولین  قم  بنیاد شهید، سپاه  از  نمایندگانی 
به  درآمده  فرش  تابلو  صورت  به  که  شهدا  شده  بازسازی  تصاویر  که 

می شود. اهدا  شهدا  معظم  خانواده 
دیدارها  این  گفت:  قم  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر 
 ۱۱ از  بیش  مجموع  در  که  می گیرد  صورت  تیم   ۳۰ حضور  با  هفتگی 
گرفته  قم صورت  استان  جانبازان  و  خانواده های شهدا  از  بازدید  هزار 

برسد. دیدار  هزار   ۱۶ تا  دیدارها  این  شده  ریزی  برنامه  که 

“اصفهانیان مقدم” 
رئیس کمیته سیما و منظر شهری 

مجمع کالن شهرهای ایران شد

مهدی اصفهانیان مقدم معاون محیط  زیست و خدمات شهری شهرداری 
شهرداران  مجمع  شهری  منظر  و  سیما  کمیته  رئیس  به عنوان  قم 

شد. انتخاب  ایران  کالن شهرهای 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، احسان متولیان دبیرکل مجمع 
شهرداران کالن شهرهای ایران در حاشیه نشست کمیسیون محیط زیست 
و خدمات شهری که با حضور حسین جعفری معاون هماهنگی و امور 
کمیسیون  اعضای  و  کمیسیون  رئیس  نجفی  مجمع،  کمیسیون های 
محیط زیست و خدمات شهری برگزار شد، در احکامی جداگانه روسای 

کمیته های تخصصی این کمیسیون را منصوب کرد.
و  محیط زیست  معاون  مقدم  اصفهانیان  مهدی  احکام،  این  مبنای  بر 
خدمات شهری شهرداری قم به عنوان رئیس کمیته سیما و منظر شهری 

شد. معرفی  ایران  کالن شهرهای  شهرداران  مجمع 

خبـر

از  یکی  صوتی  فایل  انتشار      ◄
به  فارسی  بی بی سی  خبرنگاران 
شبکه های  میان  جنجال  برای  موضوعی 
و  شده  بدل  ایران  از  خارج  فارسی زبان 
خبرنگاران  میان  رسانه ای  جنگی  حاال 
گرفته  شکل  زبان  فارسی  رسانه های 

. ست ا
ماجرا از آنجا آغاز شد که هفته گذشته 
رحیم پور«  »رعنا  از  صوتی  فایل  یک 
»بی بی سی  خبری  شبکه  خبرنگار 
گفت وگو  در  که  شده  منتشر  فارسی« 
»ایران  شبکه  اهداف  از  خود  مادر  با 
ایران  اخیر  اعتراضات  در  اینترنشنال« 

می گفت. سخن 
شد:  مدعی  گفت وگو  این  در  رحیم پور 
شنیدم  من  که  نگران کننده ای  »خبر 
دستور  اینترنشنال  روسای  که  است  این 
در  احزاب  رهبران  با  فقط  که  داده اند 

کنند« مصاحبه  ایران 
گفت  که  مادرش  سوال  با  وقتی  او 
حزب"،  کدام  که!  نداریم  حزبی  "آخه 

کرد: عنوان  شد،  مواجه 
و...  عرب  لر،  کرد،  احزاب  دیگه  »نه 
این  چیست.  من  نکته  بفهمید  باید  االن 
منطقه  کشورهای  دارد.  نگرانی  جای 
اگر  نمی خواهند.  دموکراتیک  ایران 
زنان  جنبش  و  شود  دموکراتیک  ایران 
اولین  بگیرند،  را  حقوقشان  و  بیفتد  راه 
عربستان  می کند  وحشت  که  جایی 
ایران  آینده  دنبال  به  که  این ها  است. 
طبل  به  می کنند  شروع  علنا  نیستند. 
تکه  ایران  یک  این ها  زدن.  جدایی طلبی 
دارند  و  می خواهند  تضعیف شده  پاره 

می کوبند« را  طبل  این 
افشای  به  پور  رحیم  رعنا  واکنش 

صوتی فایل 
خصوصی  صحبت های  این  انتشار 
شد  باعث  فارسی«  »بی بی سی  خبرنگار 
و  دهد  نشان  واکنش  آن  به  نسبت  وی  تا 

نوشت: اینستاگرامی  استوری  یک  در 
مکالمه  از  بخشی  گذشته  ساعات  »در 
تنها  شده.  منتشر  مادرم  و  من  خصوصی 
که  اینه  می رسه  من  ذهن  به  که  احتمالی 
خونه  شنود  طریق  از  ویدئوچت،  صدای 
و  خونه  یا  تهران  در  مادرم  و  پدر  موبایل 
من  شده...  ضبط  لندن  در  من  موبایل 
در  که  فارسی زبانی  خبرنگاران  همه  به 
متعدد  فشارهای  علیرغم  ایران  از  خارج 
هستند  خبررسانی  حال  در  حکومت، 
این  بازنشر  و  انتشار  می گذارم.  احترام 
و  من  خواست  خالف  بر  صوتی  فایل 

والدینمه« و  من  خصوصی  حریم  نقض 
رحیم پور اصالت این فایل صوتی را در 
اعالم  و  کرده  تایید  اینستاگرامش  صفحه 
گفت  در  را  صحبت ها  این  که  است  کرده 
که  گفته  اما  کرده،  طرح  مادرش  با  وگو 

ضدایرانی  رسانه های  این  خبرنگاران  به 
می گذارد! احترام 

در این میان فایل صوتی دیگری هم 
از او منتشر شد که در آن اظهار کرد:

از  سری  یه  از  که  خشونتی  »واقعا 
دو  یکی  این  در  دیدم  ها  جوون  این 
حتی  اصال  من  ترسناکه.  گذشته  روز 
شدم.  هراس(  و  )ترس  پنیک  شبش  یه 
همین  اگه  داخلی  جنگ  سمت  به  می ره 
در  رحیم پور  کنه«  پیدا  ادامه  طوری 
که  ویدئو  یک  در  فایل ها  این  به  واکنش 

شد: مدعی  کرد  منتشر  خود  از 
از  کرده  منتشر  سپاه  که  »فایلی 
و  حرف ها  کال  و  مختلفه  تماس  چندین 
یه  و  کردند  پیش  و  پس  رو  من  جمله های 
نتیجه ای  به  عمال  که  کردند  ادیت  جوری 
این  اما  برسن.  می خوان  خودشون  که 
نیست.  من  حرفه ای  نظرات  حرف ها 
که  دختره  و  مادر  یک  بین  حرف های 
حرف  هم  با  چیز  تا  هزار  به  راجع 

. » می زنند
چه  اینترنشنال  خبرنگاران 

داشتند؟ واکنشی 
»ایران  شبکه  دیگر  سوی  از 
پور،  رحیم  رعنا  سوی  از  که  اینترنشنال« 
در  تجزیه طلبی متهم شده  برای  به تالش 
شیطان«  مدافع  »وکیل  را  وی  گزارشی 
رحیم پور  اظهارات  که  شد  مدعی  و  نامید 
عدم  اینترنشنال«  هدف»ایران  و  کذب 
چارچوب های  در  تفکری  هر  سانسور 
حرفه ای است.گزارشگر این شبکه خبری 
کرد:  عنوان  خود  گزارش  در  همچنین 
بلوچستان  و  سیستان  کردستان،  »مردم 
ایران  شهروندان  عنوان  به  خوزستان  و 
بزنند.  حرف  رسانه  این  در  می توانند  هم 
تریبون  به  فارسی  بی بی سی  که  همچنان 
شهرت  اسالمی  جمهوری  اصالح طلبان 

کرده.« پیدا 
بی  و  اینترنشنال  های  رسانه  واکنش 
درگیری  که  است  آن  از  حاکی  سی  بی 
استراتژی  تحقق  های  تاکتیک  سر  بر 
راهبردی  درمنطقه،  ایران  قدرت  تضعیف 
کنند  می  گمان  یک  هر  و  است  جدی 
از  توانند  می  که  است  نحوی  به  شرایط 

بگیرند. را  خود  ماهی  موجود  شرایط 
حاکمیتی های  رسانه  تحلیل 

»بی بی سی  خبرنگاران  دعوای 
گرفته  باال  اینترنشنال«  »ایران  و  فارسی« 
با  استوری  یک  در  رحیم پور  که  جایی  تا 
۱۵ سال کار خبری  تاکید بر اینکه بعد از 
است،  کشته  خود  در  را  ایران  تبعید،  در 
گذاشتم  پایان  نقطه  من  »اینجا  نوشت: 
حقیقت،  دنبال  به  نه  شما  ایران...  بر 
لندنی  رسانه های  و  دنباله روی سپاه  بلکه 

سپاهید«. جنس  از 
عنوان  با  مطلبی  در  نیز  جوان  روزنامه 

»باور  نوشته  رعنا!«  با  دقیقه  »یک 
فارسی  بی بی سی  که  است  این  اصلی 
از  قبل  و  آشوب  دوره  این  در  خودش 
نکوبیده  جدایی طلبی  طبل  بر  کم  آن 
شاگردان  دیگران،  و  ایران اینترنشنال  و 
با  دشمنی  در  فارسی  بی بی سی  مکتب 
تفرقه افکنی  بوق  و دمیدن در  ایران واحد 

تجزیه طلبی اند« و 
سیاسی  فعاالن  راستا  همین  در 
هستند  متمرکز  محور  این  بر  ارزشی 
سیاست  اتخاذ  موجب  قوی  ایران  که 
همچون  کشورهایی  سوی  از  ایران  تجزیه 
ایران،  با  رقابت  در  که  شده  عربستان 
است. کرده  تجهیز  را  اینترنشنال  رسانه 

بولتون و  پور  رحیم  رعنا 

رحیم  رعنا  میان  تاکتیک  تضاد  این 
هنگام  فارسی،  بی بی سی  مجری  پور 
بولتون،  با  زنده  تلویزیونی  گفت وگوی 
دونالد  دولت  سابق  ملی  امنیت  مشاور 
که  حالی  در  شد.  گر  جلوه  نیز  ترامپ 
از  تحسین آمیز،  نگاهی  و  لحن  با  بولتون، 
مسلح بودن اغتشاشگران در خیابان های 
بی بی سی  مجری  می کرد،  صحبت  ایران 
شد  یادآور  امریکایی  امنیتی  مقام  این  به 
معترضان  بودن  مسلح  بر  شواهدی  که 

ندارد. وجود  ایرانی 
ناخواسته  رحیم پور،  همه  این  با 
ای  رسانه  های  سفارت  که  کرد  تأیید 
صدد  در  سی  بی  بی  و  اینترنشنال  ایران 
با  آن  شیوه  روی  بر  تنها  و  بوده  براندازی 
تنها   « رو  این  از  دارند.  اختالف  یکدیگر 
مسلح  بر  مبتنی  بولتون،  با  او  مخالفت 
مسالمت آمیز  بلکه  معترضان،  نبودن 
این  در  بولتون  است.  اعتراضات  بودن 

در   ۸۸ سال  وقایع  مقایسه  با  وگو  گفت 
»تفاوت  گفت:  اخیر  آشوب های  با  ایران 
ایران  اپوزیسیون  اکنون  که هم  است  این 
از  که  با سالح هایی  دارد مسلح می شود؛ 
که  سالح هایی  و  گرفته  بسیج  پایگاه های 
می شود.« ایران  وارد  عراق  کردستان  از 

»چشم انداز  داد:  ادامه  سپس  او 
فقط  نه  اپوزیسیون،  سیستماتیک  تالش 
قوه  و  زور  کارگیری  به  بلکه  اعتراض 
که  است  پیام  این  با  حکومت  علیه  قهریه 
می توانیم  و  نیستیم  غیرمسلح  دیگر  ما 
تمامی  و  کنیم  مقابله  پاسداران  سپاه  با 
حکومت  جایگاه  که  می دهد  نشان  این ها 
مخاطره  معرض  در  پیش  از  بیش  ایران 

دارد« قرار 

بولتون  به  پاسخ  در  پور  اینجا رحیم  در 
شواهدی  بولتون  آقای  »البته  گوید:  می 
ایران  در  معترضان  که  نداریم  دست  در 

هستند« مسلح 
می دهد،  پاسخ  او  به  بولتون  اما 
بگویم  شما  به  را  این  من  »بگذارید 
در  ایران  از  ویدئوهایی  و  گزارش ها 
شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
دست  سالح  اتفاقًا  می دهد  نشان  که 
از  خیلی  و  دارد  وجود  اپوزیسیون 
از  می کنند  فرار  دارند  امنیتی  نیروهای 
موارد حتی  برخی  در  و  اپوزیسیون  دست 
است«. داشته  وجود  هم  آتش  تبادل 

تلویزیون  با  عربستان  چگونه 
را  ایران  در  طلبی  تجزیه  اینترنشنال 

کرد؟ دنبال 
ایران،  در  اعتراضات  ابتدای  از 
دموکرات  کومله،  گروه های  اعضای 
صورت  به  آزادی  حزب  و  کردستان 
حضور  اینترنشنال  شبکه  در  روزانه 
داده،  نشان  بررسی  یک  نتایج  داشتند. 
همچون  کرد  تجزیه طلب  »چهره های 
کومله،  گروهک  دبیرکل  مهتدی  عبدالله 
کومله،  مرکزی  کمیته  عضو  قادری  سالم 
سازمان  کومله  اول  دبیر  علیزاده  ابراهیم 
عمر  ایران،  کمونیست  حزب  کردستان 
زحمتکشان  کومله  دبیرکل  ایلخانی زاده 
مسئول  هجری  مصطفی  کردستان، 
آسو  کردستان،  دموکرات  حزب  اجرایی 
خالد  کردستان،  دموکرات  عضو  صالح 
کردستان،  موکرات  دبیرکل  عزیزی 
گروه  نظامی  مسئول  یزدان پناه  حسین 
این  در  بار   ۴۰ بر  بالغ  کردستان  آزادی 

شده اند.« حاضر  شبکه 
هفته های  »در  آمده  گزارش  این  در 
فعاالن  برخی  با  شبکه  این  اخیر 

کرده  گفت وگو  نیز  آذری  تجزیه طلب 
احزابی  به  متعلق  شخصیت هایی  است؛ 
ها  آن  از  نامی  حتی  این  از  پیش  تا  که 
می رسد  به نظر  و  است  نبوده  اینترنت  در 
یک شبه  تجزیه طلبانه  هدف  پیشبرد  برای 

آمدند.« خط  روی  و  شده  خلق 
فعال  حکاک پور  »یاشار  سویی  از 
کامرانی  صالح  )اقوام(،  ِاتنیک  حقوق 
تبریزی،  ژاله  آذربایجان،  مرکز  حزب  دبیر 
آذربایجان،  بشر  حقوق  جمعیت  مدیریت 
اتحاد  حزب  سخنگوی  صبری،  سیمین 
اردبیلی،  علیرضا  و  آذربایجان  دمکرات 
بیش  آذربایجان  تریبون  وب سایت  مدیر 
بار در این شبکه صحبت کرده اند.   ۲۵ از 
فعال  عنوان  پیشتر تحت  این شخصیت ها 

حاضر  معاند  تلویزیون های  در  سیاسی 
تشکل های  نام  ذیل  این بار  اما  می شدند 
آذربایجان  دموکرات  اتحاد  مانند  قومیتی 
پیشتر  )که  آذربایجان  مرکز  حزب  یا 
به  اقدام  است(،  نداشته  موجودیتی 
در  اغتشاش آفرینی  و  مردم  تحریک 
می کردند.« تجزیه طلبی  پروژه  راستای 
اشاره  نکته  این  به  بررسی  این  در 
اختیار  در  تریبون  »بیشترین  شده 
به  توجه  با  بلوچستان  تجزیه طلبان 
این  در  گذشته  هفته  چند  درگیری های 
دبیر  سربازی  حبیب الله  بود؛  استان 
فریبا  تپاکی،  راجی  بلوچستان  حزب 
مردم  حزب  عضو  بندوئی  رحیم  بلوچ، 
حزب  دبیرکل  بولیدی  ناصر  بلوچستان، 
عضو  میرالشاری  بهرام  بلوچستان،  مردم 
ابراهیم  بلوچستان،  همکاری  شورای 
کلمه،  وهابی  شبکه  مجری  احراری 
عارف،  عبدالله  مالزهی،  عبدالرئوف 
مردم  جبهه  عضو  حسین بر  غالمرضا 
جمعًا  نخل احمدی  مهدی  و  بلوچستان 
حضور  شبکه  این  در  بار   ۴۰ نزدیک 

» . فتند یا
اینترنشنال و  سی  بی  بی  دوئل 

رعنا  صوتی  فایل  انتشار  از  پس  حاال 
گزارش  اینترنشنال،  تلویزیون  پور،  رحیم 
فارسی   BBC رسانه  و  او  علیه  را  تندی 

است. کرده  منتشر 
از  نشان  که  گزارش  این  ادامه  در 
دارد،  لندنی  رسانه  دو  دعوای  باالگرفتن 
می گوید  طلبکارانه  لحن  با  اینترنشنال 
و  بریتانیا  مردم  مالیات  پول  با   BBC
می شود.  اداره  اینترنشنال  کارکنان 
 ۱۰ گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
بی  بی  الله  »آیت  بارها   BBC دقیقه ای، 

► شود.   می  خطاب  سی« 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
 به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۴۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که 
خواهان شهربانو کلهری خواندگان پروین، لیلی، امامعلی، گلعلی، علی، حمید، 
ایرج، امیر، علیرضا، صاحب، کبری و مهدی کلهری مبنی بر فروش یک باب منزل 
و  مترمربع   ۱۵۸/۵۷ مساحت  به  جنوبی  کشاورز  متری   ۴۵ بر  در  واقع  مسکونی 

ارزیابی کرده است. دارای مغازه کارشناس به شرح ذیل 
مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۰۶۹۸۱۴۷ شماره  ابالغیه  به  عطف  احتراما 
بایگانی  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به شماره پرونده ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲۶۳۰۷۷ و شماره 
۰۱۰۰۰۴۶ در خصوص دعوی خانم کلهر مبنی بر ارزیابی پالک ۱۹۴۷/۲۱۷ به 
 ۴۵ – به نشانی: قم  از ملک مذکور  با راهنمایی خواهان  استحضار می رساند که 
متری کشاورز جنوبی بین کوچه ۱۷ و ۱۹ پالک ۳۳۵ کدپستی ۳۷۱۷۶۳۷۷۸۹ 

گردد: می  ارائه  ذیل  شرح  به  آن  گزارش  که  گردید  بازدید 
صورت  به  شده  ارائه  سند  کپی  مطابق  ملک  این  ملک:  ثبتی  مشخصات  الف( 
مشاعی دارای سند دفترچه ای به شماره ملک ۱۹۴۷/۲۱۷ شماره ثبت ۵۹۳۰۴ 
دفتر ۳۴۰ صفحه ۱۵۵ بخش دو قم به صورت تمامی ۱۵۸/۵۷ سهم مشاع از ۴۳۶ 
سهم مشاع از ۳۱۱۹/۸۵ سهم ششدانگ قطعه زمین شماره ۲۱۷ فرعی از ۱۹۴۷ 
بخش دو قم به مالکیت آقای فرمانعلی کلهری می باشد. ملک بر شارع ۴۵ متری 

می باشد. در زمان بازدید همه طبقات ملک تخلیه بود.
صورت  به  تجاری   – مسکونی  کاربری  با  ملک  این  ملک:  اعیانی  مشخصات  ب( 
دارای  بنا گردیده است.  احداث  اول  و  زیرزمین، همکف  در ۳ طبقه  جنوبی ساز 
می  قم  دو  منطقه  شهرداری   ۷۵/۳/۱۳ مورخ   ۲/۱۰/۲۰۳۴۱ شماره  به  پرونده 
باشد. ساختمان دارای گواهی پایان کار به شماره ۲/۱۰/۲۴۶۵ مورخ ۷۶/۳/۱۲ 

می باشد. زیربنای طبقات مطابق پایانکار در نظر گرفته شده است. طبقه زیرزمین 
پوشش کف  با  تجاری شامل سالن  کاربری  با  مترمربع  زیربنای ۱۵۸  به مساحت 
موزاییک و بدنه به ارتفاع ۱/۲ متر سنگ و مابقی سفید و سقف با پوشش سفید، 
و  کاشی  بدنه  با  بهداشتی  سرویس  دو  سنگ،  کف  و  سرامیک  بدنه  با  آشپزخانه 
پوشش کف سنگ و یک اتاق است. طبقه همکف شامل دو مغازه با کاربری تجاری 
به مساحت  ۳۵ مترمربع و یک واحد مسکونی به مساحت ۹۷/۵ مترمربع شامل 
پذیرایی، آشپزخانه، دو اتاق خواب دستشویی و حمام به صورت سرهم می باشد. 
کف طبقه موزاییک، بدنه و سقف با پوشش سفید و رنگ ، بدنه آشپزخانه و سرویس 
مسکونی  کاربری  با  اول  طبقه  است.  سفیدکاری  مابقی  و  کاشی  متر   ۲ ارتفاع  تا 
خواب،  اتاق  دو  آشپزخانه،  پذیرایی،  شامل  مترمربع   ۱۳۸ زیربنای  مساحت  به 
بدنه  و  پذیرایی و خوابها موزاییک  تراس میباشد. پوشش کف  و  دستشویی حمام 
آنها سفیدکاری و رنگ، بدنه آشپزخانه کاشی و کف آن سنگ، بدنه سرویس و حمام 
ها  پنجره  باشد.  تراس سنگ می  و کف  بدنه  پوشش  و  آن سرامیک  و کف  کاشی 
آلومینیومی است. ساختمان فاقد نماسازی است. سیستم گرمایش بخاری گازی 
و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد. کف حیاط موزاییک و فاقد نماسازی است.

ج( نظریه کارشناسی:
 با توجه به موارد فوق از نظر اینجانب ارزش ملک مذکور با در نظر گرفتن کاربری، 
واگذاری  عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و  ابعاد  شوارع،  مساحت،  موقعیت، 
سرقفلی، عدم بدهی به بانک ها، شهرداری و سایر ادارات به شرح ذیل تعیین و 

گردد: می  اعالم 
از  سرقفلی  واگذاری  عدم  فرض  و  تجاری  ارزش  گرفتن  درنظر  با  عرصه   -۱
برابر  مترمربع   ۱۵۸/۵۷ برای  و  ریال   ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع  هر  قرار 

ریال  ۴۹/۱۵۶/۷۰۰/۰۰۰
۲- اعیان از قرار هر مترمربع ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۴۲۸/۵ مترمربع برابر 

ریال  ۱۱/۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰
۳- حیاط سازی، انشعابات و ... برابر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

و  میلیارد  ریال )شصت  برابر ۶۰/۸۹۷/۷۰۰/۰۰۰  ارزش کل ملک مذکور جمعا 
هشتصد و نود و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال( ارزیابی می گردد.

و مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱/۳۰  تا ۱۱/۴۵  
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان  قم،  آدرس  به  صبح 
به فروش برسد.  از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  واحد اجرای احکام مدنی 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )که شرکت کنندگان می بایست 
نام خود  به  که  بانکی عضو شتاب  کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
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 یکماه تجاوز 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد.  نخواهد 
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. . این آگهی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطاالعات بیشتر به واحد 

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

دعوای بی بی سی فارسی و اینترنشنال دوباره باال گرفت؛

●  یک استراتژی دو تاکتیک در نبرد دو سفارت رسانه ای علیه ایران    ●

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



حاضر  حال  در  جنابان:  محمد      ◄
بخش  در  بهره بردار  هزار    ۱۴ بیش از 
و  هستند  فعالیت  مشغول  قم  کشاورزی 
ُتن  هزار   ۸۵۰ حدود  ساالنه  استان  این 
دامی،   باغی،  زراعی،   محصوالت  انواع 
شیالت و گلخانه ای را تولید و برای تامین 
می کند؛  ارائه  مصرف  بازار  به  مردم  نیاز 
فعالیت های  می دهد  نشان  آمار  این 
پویایی  در  مهمی  نقش  قم  در  کشاورزی 
حفاظت  برای  باید  و  دارد  استان  اقتصاد 
و  موجود  چالش های  برابر  در  آن  از 
بود. ثمربخش  راهکاری  دنبال  به  پیش رو 

و  مسئوالن  رابطه  همین  در 
استان  کشاورزی  بخش  کارشناسان 
کشت  الگوی  تغییر  راهبرد  دارند،  اعتقاد 
می تواند  نه تنها  که  است  راهکاری  همان 
آن  با  که  آسیب هایی  از  را  قم  کشاورزی 
اجرای  با  بلکه  کند،  حفظ  مواجه است 
شکوفایی  و  رشد  زمینه  آن،  برنامه های 
نیز  استان  اقتصادی  مهم  بخش  این 

شد. خواهد  فراهم  بیش ازپیش  
با  قم  کشاورزی  حیات  تضمین 
کشت الگوی  تغییر  راهبرد  اجرای 
خبرگزاری  موضوع  همین  پیرامون 
بیشتر  بررسی  و  شناخت  برای  ایرنا 
بخش  مسئوالن  نظر  مورد  برنامه های 
اجرای  خصوص  در  استان  کشاورزی 
به  ایشان  با  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 
جهاد  سازمان  رییس  پرداخت؛  گفت وگو 
ضرورت های  مورد  در  قم  کشاورزی 
استان  در  آن  فواید  و  طرح  این  اجرای 
اخیر  سال های  طی  قم  کشاورزی  گفت: 
در  خصوص  به  جدی  چالش های  با 
به  مواجه شده   آبی  منابع  تامین  مساله 
حجم  کاهش  بر  عالوه  اکنون  که  نحوی 
کشاورزی،  فعالیت های  برای  موجود  آب 
و  آمده است  پایین  نیز  آب  این  کیفیت 
برنامه های  اجرای  شرایطی  چنین  در 
کشت  الگوی  تغییر  راهبرد  در  نظر  مورد 
یافتن  ادامه  برای  عاملی  می تواند  استان 
قم  در  کشاورزی  فعالیت های  گسترش  و 
در  مردم  غذایی  امنیت  تامین  به منظور 

باشد. آینده  و  حاضر  زمان 
داشت:  بیان  رضا  حاجی  رضا  محمد 

الگوی  تغییر  راهبرد  اساس  بر  اکنون 
استفاده  نحو  بهترین  دنبال  به  کشت، 
انجام  برای  موجود  آبی  منابع  از 
هستیم  استان  در  کشاورزی  فعالیت های 
شود  حفظ  محصوالت  تولید  سطح  هم  تا 

بخش  این  در  آب  مصرف  میزان  هم  و 
برنامه های  در  همچنین  یابد،  کاهش 
اقلیم  مبنای  بر  کشت،   الگوی  تغییر 
در  کشت  برای  که  نوع محصوالتی  استان 
تالش  و  شناسایی  را  است  مناسب تر  قم 
کشت  سمت  به  را  کشاورزان  می کنیم 
ترغیب  معین،  سطحی  در  محصوالت  این 

. کنیم
مهم  مزایای  دیگر  از  افزود:  وی 
کشت  الگوی  تغییر  راهبرد  اجرای 
به  کمک  استان،   کشاورزی  بخش  در 
بهره برداران  درآمدی  وضعیت  بهبود 
راهبرد  این  در  که  چرا  است،   بخش  این 
نتیجه  کمتر،  هزینه  با  می شود  تالش 
بخش  در  تولیدی  فعالیت های  از  بهتری 
موضوع  این  که  شود  گرفته  کشاورزی 
برای  بیشتر  سودآوری  موجب  نهایت  در 

می شود. بهره برداران 

وی ادامه داد: قم از جمله استان های 
راهبرد  اجرای  زمینه  در  کشور  پیشرو 
امیدواریم  و  است  کشت  الگوی  تغییر 
قم،  استان  در  طرح  این  از  حاصل  نتایج 
کشور  استان های  سایر  تشویق  موجب 

نتیجه  در  و  شود  آن  اجرای  سمت  به 
در  تحول  ایجاد  برای  الزم  بسترهای 
برنامه های  جمله  از  که  کشاورزی  بخش 
این  در  است،   نیز  سیزدهم  دولت  مهم 

یابد. تحقق  کامل  طور  به  بخش  
با  قم  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 
استان  اقلیمی  ظرفیت های  به  نگاه 

می شود اجرا 
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
این  پیرامون  نیز  قم  کشاورزی  جهاد 
الگوی کشت  تغییر  موضوع گفت: راهبرد 
شرایط  گرفتن  درنظر  با  استان  این  در 
اجرا  قم  آبی  منابع  به  توجه  و  اقلیمی 
می شود و امیدواریم این طرح با همکاری 
و  کمی  سطح  بهبود  موجب  بهره برداران، 

شود. کشاورزی  فعالیت های  کیفی 
اجرای  در  افزود:  سالمی  علی  محمد 
دنبال  به  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 

و  بر  آب   کم  محصوالت  از  استفاده 
هستیم  قم  جغرافیایی  شرایط  مناسب 
بخش  در  اقتصادی  فعالیت های  تا 
شدن  محدود  دلیل  به  استان  کشاورزی 
منابع آبی و خشک سالی های اخیر دچار 

نشود. آسیب 
تمام  طرح،  این  در  کرد:  بیان  وی 
محصوالت  کشت  در  موثر  عوامل 
مصرفی،  آب  مقدار  و  وضعیت  همچون 
شرایط  کشت،  تحت  اراضی  میزان 
اقتصادی،  مسائل  منطقه،  اقلیمی 
بسیاری  و  زیستی  محیط  استانداردهای 
قرار  توجه  مورد  دیگر،  های  موضوع  از 

گیرد. می 
حفظ  طرح  این  هدف  داد:  ادامه  وی 
به  قم  استان  کشاورزی  بخش  پویایی  و 
تولید محصول های  افزایش میزان  همراه 
این  دلیل  به همین  است؛  باغی  و  زراعی 
کشاورزی  بخش  شغلی  فرصت های  طرح 
را  کشاورزان  درآمد  و  می کند  تقویت  را 

می دهد. ارتقا 
رویکردهای  جمله  از  گفت:  سالمی 
کشت  الگوی  تغییر  راهبرد  در  توجه  مورد 
دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  استان 
سال های  طی  اساس  همین  بر  که  است 
کشت  قمی  کشاورزان  از  بسیاری  اخیر 
در  را  محمدی  گل  همچون  گیاهان  این 

کردند. آغاز  خود  زمین های 
الگوی  تغییر  راهبرد  اجرای  در  قم 

است پیشگام  کشور  سطح  در  کشت 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 
در  نیز  قم  طبیعی   منابع  و  کشاورزی 
طی  استان  این  گفت:  خصوص  این 
تحقیقات  و  مطالعات  گذشته  سال  چند 
تغییر  طرح  پیرامون  را  زیادی  میدانی 
اکنون  که  داده است  انجام  کشت  الگوی 
ملی  سطح  در  تحقیقات  این  نتایج  از 

می شود. استفاده 
تغییرات  داشت:  بیان  ترابی  مسعود 
باعث  آبی  منابع  بر  شدید  فشار  و  اقلیمی 
الگوی کشت  تغییر  تا اجرای راهبرد  شده 
قم  استان  در  خصوص  به  و  کشور  درکل 
میانگین  و  گرفته   قرار  کویر  حاشیه  در  که 

کشوری  آمار  از  پایین تر  آن  در  بارش ها 
باشد. ضروری  است،  

وی تاکید کرد: با وجود محدودیت های 
امنیت  گرفته ایم  تصمیم   ما  موجود، 
این  در  که  باشیم  داشته   پایدار  غذایی 
کشت  الگوی  تغییر  راهبرد  اجرای  رابطه 
می تواند  و  می آید  به شمار  مهم  مساله ای 
کشاورزی  بخش  عملکرد  تغییر  در  را  ما 
برنامه ریزی  هدف های  به  رسیدن  برای 

کند. یاری  شده 
الگوی کشت،   تغییر  افزود: راهبرد  وی 
نیاز  که  است  جانبه   چند  و  جامع  طرحی 
منسجم  هدف گذاری  و  برنامه ریزی  به 
جایگزینی  به  تنها  را  آن  نباید  و  دارد 
برخی  جای  به  گیاهان  برخی  کاشت 
موارد  آن  در  بلکه  کرد،  محدود  دیگر 
روش های  از  استفاده  همچون  متعددی 
کشت  زمانی  بازده  تعیین  و  آبیاری  نوین 
زیر  سطح  کردن  مشخص  و  محصول 

می گیرد. قرار  توجه  مورد  نیز  کشت 
مسائل  راهبرد  این  در  گفت:   ترابی 
آن  اجرای دقیق  متنوعی مطرح است که 
متعددی  دستگاه های  همکاری  نیازمند 
و  دارد  کشاورزی  بخش  متولیان  با 
مجموعه  یک  به  محدود  را  آن  نمی توان 
الگوی  تغییر  طرح  همچنین  دانست،  
آن  بتوان  که  نیست  واحدی  نسخه  کشت 
پیاده  یکجا  صورت  به  کشور  سراسر  در  را 
تا کارشناسان در هر  نیاز است  بلکه  کرد،  
اقلیمی  شرایط  با  متناسب  را  آن  منطقه 
قم  برای  که  کاری  مانند  کنند،   تدوین  آن 

شد. انجام 
اجرای  موفقیت  در  داشت:  بیان  وی 
برنامه های تشویقی  الگوی کشت،  اجرای 
استفاده  سمت  به  کشاورزان  ترغیب  برای 
از روش های مورد نظر و همچنین موضوع 
آن  در  که  قراردادی  کشت های  اجرای 
کرده  تولید  که  کشاورز می داند محصولی 
از  به صورت تضمینی خریداری می شود،  

است. برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
تغییر  می دهد،  نشان  شد  بیان  آنچه 
گسترش  برای  راه  یک  نه  کشت  الگوی 
در  بلکه  قم  در  کشاورزی  فعالیت های 
آن  حیات  ادامه  برای  ضرورت  یک  اصل 
است  نیاز  بنابراین  می آید،   حساب  به 
بسیار  صورت  به  آن  شدن  عملیاتی  تا 
در  البته  گیرد،   قرار  توجه  مورد  ویژه 
متولیان  و  مسئوالن  بر  عالوه  مسیر  این 
همراهی  این  استان،   کشاورزی  بخش 
اجرای  موفقیت  که  است  قمی  کشاورزان 
اساس  بر  می کند؛   تضمین  را  طرح  این 
 ۱۴ جمعیت  اکثر  حاضر  حال  در  آمار 
کشاورزی  بخش  بهره برداران  نفری  هزار 
دارند  سکونت  روستایی   مناطق  در  قم 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  کشاورزی  و 
مختلف  بخش های  در  روستاییان 
داده است،  اختصاص  خود  به  را  استان 
تغییر  راهبرد  اجرای  موفقیت  بنابراین 
تولید  سطح  حفظ  بر  عالوه  کشت  الگوی 
مردم  غذایی  امنیت  تامین  و  محصوالت 
روستاییان  شغل  ماندن  پایدار  معنای  به 
در  و  قم  روستاهای  اقتصاد  پویایی  و 
این  در  نشاط  و  زندگی  حفظ  نهایت 

► است.   مناطق 

www.gooyeh-qom.com6دوشنبـه 23 آبان 1401/ شماره 2053 گفتگو
در گفتگو با مدیران جهاد کشاورزی استان مطرح شد: 

● کشاورزی قم با تغییر الگوی کشت به جنگ خشکسالی می رود     ●
بخش کشاورزی قم برای مقاومت در برابر خشکسالی و سایر چالش هایی که با آن مواجه است، به راهبرد تغییر الگوی کشت روی آورده  که براساس نظر 

کارشناسان در صورت پیاده سازی دقیق برنامه های آن، به هدف اصلی مورد انتظار که همان تامین امنیت غذایی است، خواهد رسید.

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

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

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

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴۷۱۰ شماره  -رأی   ۱
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  ۱۳۰سهم  در  محسن  فرزند  هاشمی  محمدجواد  سید 
از ۴۲۵۸ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  ششدانگ ۱۱۵/۳۰ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۰۴ صفحه ۳۸۸ خریداری به موجب سند رسمی شماره 

  )۱۵۲۷۳ الف  قم.)م   ۱۵ دفترخانه   ۱۳۷۱/۰۴/۰۴ مورخ   ۶۹۲۲۶
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۹۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴۷۱۱ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  سهم   ۵۰ در  حسین  فرزند  جعفری   خدیجه 
۱۱۵/۳۰ مترمربع پالک شماره ۱فرعی از ۴۲۵۸  اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۰۴ صفحه ۳۸۸ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۶۹۲۲۶ مورخ 

 )۱۵۲۷۴ الف  قم.)م   ۱۵ دفترخانه   ۱۳۷۱/۰۴/۰۴
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۸۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۱۶۵ شماره  رأی   -۳
 ۱۰۲۸۱ مترمربع پالک شماره   ۱۰۲ به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ یک  فرزند محمد  زربانو   جواد 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد زربانو سند 
مورخ   ۷۸۰۶۶ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۸۹ صفحه   ۳۱۰ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 

 )۱۵۲۷۹ الف  قم.)م   ۳ دفترخانه   ۱۳۶۹/۰۸/۱۸
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۳۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۵۳۸ شماره  رأی   -۴
حسین رنجبر فردوئی فرزند احمد در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
۷۵ مترمربع پالک شماره ۱۱۱۳۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از سید حسین فاطمی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۹ صفحه ۳۵.)م الف ۱۵۲۷۷( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۵۳۹ شماره  رأی   -۵
فاطمه شب خیر فردوئی فرزند تقی در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 

۷۵ مترمربع پالک شماره ۱۱۱۳۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از سید حسین فاطمی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۹ صفحه ۳۵.)م الف ۱۵۲۷۸( 

مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
آنرا به این اداره تحویل نمایند  ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه 

و عصر ایرانیان ( 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

برگزاری ۳۰ جلسه کمیسیون 
ماده 99 در قم طی یک سال 

گذشته

 ۳۰ گذشته  سال  یک  طی  گفت:  قم  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
جلسات  این  در  پرونده   ۳۴۸ و  برگزار   ۹۹ ماده  کمیسیون  جلسه 

گرفت. قرار  موردبررسی 
ماهه   ۶ با خبرنگاران در خصوص عملکرد  عباس صادقیان در گفتگو 
ترافیک  و  حمل ونقل  و  عمرانی  امور  فنی،  دفتر  جاری  سال  نخست 
هماهنگی  شورای  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  قم،  استانداری 
هماهنگی  شورای  کرد:  اظهار  آن،  ذیل  فنی  کمیته  و  استان  ترافیک 
با  جلسه   ۶ آن  فنی  کمیته  و  مصوبه   ۵۰ با  جلسه   ۵ استان  ترافیک 

است. داشته  مصوبه   ۱۰۰
بررسی  کرد:  مطرح  جلسات،  این  مصوبات  اهم  به  اشاره  با  وی 
طرح  اجرای  قم،  شهر  حادثه خیز  نقاط  اصالح  و  تصادفات  وضعیت 
کنترل هوشمند خودروهای فاقد معاینه فنی، جمع آوری ریل راه آهن 
و  جایگزین  طرح  تهیه  و  جمکران  تا  امین  بلوار  حدفاصل  متروکه 
جهت  برنامه ریزی  هدف  با  قم  شهر  حمل ونقل  جامع  طرح  بررسی 
مصوبات  این  از  بخشی  شهر  درون  حمل ونقل  و  ترافیک  ساماندهی 

. هستند
دیگر  از  همچنین  داد:  ادامه  قم  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
در  موتورسواران  و  خودروها  کنترل  طرح  به  می توان  مهم  مصوبات 
محدوده شهر با هدف جلوگیری از حرکات نمایشی در معابر شهری، 
رانندگان  شناسایی  جهت  پالک خوان  و  نظارتی  دوربین های  نصب 
اعمال  برای  ناجا  راهور  اجرائیات  به  اتصال  و  تخلف  ثبت  و  پرخطر 
برنامه سرویس  و  ترافیکی برای سال تحصیلی جدید  اقدامات  قانون، 
شهری،  تقاطعات  در  هوشمند  زمان بندی  چراغ های  نصب  مدارس، 
محدوده  در  پیاده  عابر  کانال های  و  معابر  عرضی  و  طولی  خط کشی 
پیاده در خیابان های سطح  پل عابر  و نصب چندین دستگاه  مدارس 

کرد. اشاره  شهر 
و  برگزار  استان  راه های  ایمنی  کمیسیون  جلسه   ۴ اینکه  بیان  با  وی 
نیز  کمیسیون  این  فنی  کمیته  کرد:  عنوان  است،  داشته  مصوبه   ۷۰

است. داشته  مصوبه   ۱۲۰ با  جلسه   ۱۰
کرد:  خاطرنشان  کمیسیون،  این  مهم  مصوبات  به  اشاره  با  صادقیان 
هندسی  اصالح  و  استان  جاده های  در  تصادفات  وقوع  علل  بررسی 
استان،  جاده های  خط کشی  و  آسفالت  روکش  حادثه خیز  تقاطع 
در  رفاهی  خدمات  مجتمع های  خروجی های  و  ورودی  ساماندهی 
جاده های استان و تأمین روشنایی محل های حادثه خیز و گردنه های 

هستند. مصوبات  این  از  بخشی  استان  برف گیر 
جاده  در  غیرهمسطح  تقاطع  احداث  پروژه  شروع  مصوبه  از  وی 
چهار  پروژه  شروع  گفت:  و  کرد  یاد  تفرش  جاده  تقاطع  سلفچگان 
آزادراه  در  اصالحی  اقدامات  پردیسان-ورجان،  جاده  کردن  خطه 
به  شترها  ورود  از  جلوگیری  برای  کانال  حفر  قبیل  از  قم-گرمسار 
جاده  مسیر  تمام  در  تلفنی  ارتباط  برقراری  امکان  پیگیری  و  جاده 
راه های  ایمنی  کمیسیون  جلسات  مهم  دیگر مصوبات  از  قم-گرمسار 

است. بوده  استان 
 ۵۰ با  جلسه   ۵ اینکه  بیان  با  قم  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
برگزارشده است،  زائرین  با عنوان کمیته ذیل ستاد تسهیالت  مصوبه 
مراسم  نوروزی،  تعطیالت  برای  ترافیکی  اقدامات  کرد:  خاطرنشان 
مقدس  مسجد  و  مطهر  حرم  در  قدر  شب های  خردادماه،  ۱۴و۱۵ 
و  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  ایام  غدیر،  و  فطر  اعیاد  جمکران، 
جلسات  دستور  مهم ترین  از  صفر   ۲۸ مراسم  برای  ترافیکی  اقدامات 

است. بوده  کمیسیون  این 
کرد:  ابراز  و  داد  قرار  موردتوجه  را   ۹۹ ماده  کمیسیون  جلسات  وی 
در  پرونده   ۳۴۸ و  برگزار  کمیسیون  جلسه   ۳۰ گذشته  سال  یک  طی 

گرفت. قرار  موردبررسی  جلسات  این 
مابقی  و  بنا  قلع  حکم   ۲۸ شامل  پرونده ها  این  شد:  یادآور  صادقیان 

بوده است. ریال  میلیارد   ۷۶ از  بیش  مبلغ  به  و جریمه  ابقا 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره ازشعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  ۵/۱۴۰۱ج/۱۲۵  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که 
فروش  بر  مبنی  زرندی  یزدی خوانده محمد صادق  زاده  خواهان طیبه حسین 
شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۵۹۹ از  فرعی   ۲۳۱ ثبتی  پالک 
 ۲۳۱ ثبتی  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  موضوع   )۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل 
: پالک  ثبتی ملک  ۲( مشخصات  ثبتی یک قم  ۱۰۵۹۹ اصلی بخش  از  فرعی 
 ، بلوار صدوق   ، به ادرس قم  ثبتی یک قم  ۱۰۵۹۹ بخش  از  ۲۳۱ فرعی  ثبتی 
اربعه  حدود  با  مترمربع   ۲۰۰ عرصه  حدود  مساحت  به   ۳۷ پالک   ،  ۵۷ کوچه 
به  متر  بیست  طول  به   : شرقا  فرعی   ۲۳۶ پالک  به  متر   ۱۰ طول  به   : شماال 
غربا  متری  ده  شارع  به  متر   ۱۰ طول  به   : جنوبا  فرعی  سی  و  دویست  پالک 
باب  یک   : اعیانی  مشخصات   )۳ فرعی   ۲۳۲ پالک  به  متر  بیست  طول  به   :
 ۲۳۱ ثبتی  پالک  روی  بر  ساز  شمالی  صورت  به  مسکونی  کاربری  با  اعیانی 
است  گردیده  احداث  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  اصلی   ۱۰۵۹۹ از  فرعی 
با  اشپزخانه   ، خواب  اتاق  دو   ، سالن  شامل  همکف  طبقه  که  توضیح  این  با 
و  ها  اتاق  کف  پوشش  اینکه  و  باشد  می  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابینت 
می  سنگ  متر   ۱/۲ ارتفاع  ها  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  بوده  موزاییک  سالن 

کابینت  با  اشپزخانه   ، خواب  اتاق  یک   ، سالن  شامل  زیرزمین  طبقه  باشد. 
سالن  و  ها  اتاق  کف  پوشش  اینکه  و  باشد  می  بهداشتی  سرویس  و  فلزی 
باشد.  می  سنگ  متر   ۱/۲ ارتفاع  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  بوده  موزاییک 
همه  در  باشد.  می  گاز  انشعاب  یک  و  برق  انشعاب  دو  اب  انشعاب  یک  دارای 
صدر  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  نظریه   )۴ دارد.  سکونت  مالک  خود  طبقات 
کاربری  نوع   ، مجاور  شوارع  عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  االشاره 
گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ،
سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشد: ۱- 
)ریال(  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   ۲۰۰ اصلی   ۱۰۵۹۹ از  فرعی   ۲۳۱ پالک 
۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل )ریال( ۷۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- اعیانی 
۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمتربع   ۱۴۰ همکف  اعیانی  مترمربع   ۱۴۰ زیرزمین 
و حیاط سازی  انشعابات  و  امتیازات   -۳ ۱۰/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش کل 
و  میلیارد  نه  و  هشتاد  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   -۴ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
پالک  کل  ارزش  ۸۹/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  هشتاد  و  دویست 
و  دویست  و  میلیارد  نه  و  هشتاد  مبلغ  به  اصلی   ۱۰۵۹۹ از  فرعی   ۲۳۱ ثبتی 
گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ۸۹/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  هشتاد 

۱۱/۳۰الی  ساعت   ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱۱/۴۵صبح 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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



کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس       ◄
قم با بیان اینکه در این استان یک عرصه 
می کنیم  مدیریت  را  هکتاری  هزار   ۱۰۴
هکتار  هزار   ۶۴ تنها  وسعت  این  از  گفت: 
تحت  آبی  منابع  محدودیت  دلیل  به 

است. کشاورزی  پوشش 
یکشنبه  روز  حاجی رضا  محمدرضا 
مسئوالن  گردهمایی  افتتاحیه  آیین  در 
فقیه  ولی  نمایندگی  دفاتر  و  حوزه ها 
یاوران  مجتمع  در  جهادکشاورزی 
تولید  میزان  افزود:  قم  )عج(  مهدی 
قم سالیانه حدود  محصول های کشاورزی 
عرصه های  درصد  نیم  و  ُتن  هزار   ۸۰۰
این  در  نیز  کشور  کشاورزی  بخش  فعال 

است. استان 
پروتئین  درصد   ۲ اینکه  بیان  با  وی 
می شود  تولید  قم  در  کشور  نیاز  مورد 

و  مرغ  ُتن  هزار   ۳۲ تولید  ساالنه  افزود: 
۹۰ هزار ُتن تخم مرغ را در استان داریم، 
 ۱۵ تنها  قم  مرغ  تخم  نیاز  که  حالی  در 

استان های  به  بقیه  و  است،  تن  هزار 
می شود. صادر  همجوار 

قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

تن  هزار   ۳۲ و  شیر  تن  هزار   ۱۹۰ تولید 
توجه  مورد  را  قم  در  ساالنه  قرمز  گوشت 
قرار داد و بیان داشت: ۱۲ هزار تن مازاد 
صورت  قرمز  گوشت  تولید  استان  مصرف 
دام  بارانداز  به عنوان  قم  و  می گیرد، 
امنیت  در  مهمی  نقش  سنگین،  و  سبک 

می کند. ایفا  غذایی 
رشد  یک  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان  برای  درصدی  هشت  اقتصادی 
جهاد  گفت:  است  شده  بینی  پیش 
نگاه  با  امسال  نخست  نیمه  در  کشاورزی 
رشد  از  درصد   ۳.۵ عالمانه ،  و  جهادی 

بخشیده است. تحقق  را  استان 
همان  با  اینکه  بر  تاکید  با  حاجی رضا 
در  خوبی  بسیار  کارهای  علمی  نگاه 
تاکنون  گفت:  است  شدن  عملیاتی  حال 
قم  کشاورزی  عرصه های  از  پالک   ۶۵۰

سنددار شده، که ۲۵۰ پالک آن در دولت 
بوده است. سیزدهم 

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
از  استفاده  بر  تاکید  با  همچنین  قم 
عملیاتی،  علمی،  گوناگون  ظرفیت های 
بخش  و  اصناف  تشکل ها،  اجرایی، 
امنیت  به  رسیدن  راستای  در  خصوصی 
و  برنامه ها  ترویج  و  تبلیغ  گفت:  غذایی 
کشاورزی  جهاد  حوزه  در  که  تالش هایی 
در  نیز  روحانیان  است،  ضروری  می شود، 

دارند. بسزایی  تاثیر  زمینه  این 
و  حوزه ها  مسئوالن  توجیهی  دوره 
روسای  و  فقیه  ولی  نمایندگی  دفاتر 
کشاورزی  جهاد  وزارت  عقیدتی  فرهنگی 
سید  و  می کند  پیدا  ادامه  فردا  عصر  تا 
کشاورزی  جهاد  وزیر  ساداتی نژاد  جواد 
► بود.      خواهد  آن  پایانی  سخنران 

زائرین  امور  هماهنگی  معاون       ◄
با  همکاری  طی  گفت:  قم  استانداری 
در  سرمایه گذاری  زمینه  قم  شهرداری 
شهر  قلب  در  باقیمانده  زمین های  تنها 
خواهد  فراهم  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  در 

. شد
مقیمی  ابوالقاسم  شهرنیوز،  گزارش  به 
زیرساخت های  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با 
داشت:  اظهار  قم  استان  در  گردشگری 
و  قم  شهر  در  زمین  کمبود  با  به شدت 
امر  این  و  هستیم  مواجه  آن  شهری  بافت 
مشکل  با  را  گردشگری  تأسیسات  ایجاد 

است. کرده  مواجه 
مختلف  مناطق  بیشتر  داد:  ادامه  وی 
به  ورودی  شهر،   حاشیه  در  گردشگری 
منطقه  و  کهک  شهر  تهران،  سمت  از  قم 
که  زمین هایی  در  که  دارند  قرار  پردیسان 
از طرف دولت در اختیار بخش خصوصی 

شده اند. ساخته  گرفته،   قرار 
گذشته  سال  سفر  با  کرد:  تأکید  وی 
رئیس جمهور به قم و تمهیداتی که توسط 
استاندار به وجود آمد زمینه گشایش هایی 
و در  انجام می شود  برای بخش خصوصی 
قم  شهرداری  با  همکاری  طی  راستا  این 
زمین های  تنها  در  سرمایه گذاری  زمینه 
پیامبر  بلوار  در  شهر  قلب  در  باقیمانده 

شد. خواهد  فراهم  اعظم)ص( 
معاون استاندار قم افزود: تسهیل گری 
اعطای  و  شهر  مرکز  فرسوده  بافت  در 
شهری  بازآفرینی  برای  الزم  تسهیالت 
تمهیدات  جمله  از  سرمایه گذاران  برای 
سرمایه گذاری  تقویت  برای  ایجادشده 
در  خصوصی  بخش  توسط  گردشگری 
دنبال  جدی  بسیار  به صورت  که  است  قم 

. د می شو
با  اصواًل  گردشگری  گفت:  وی 

همه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
دستگاه های  شده است،البته  عجین  دنیا 
شرایط  و  کرده  تسهیل گری  باید  دولتی 
دخالت  مستقیم  نباید  اما  کنند  فراهم  را 

. یند نما
توسط  امنیت  تأمین  افزود:  وی 
مهمترین  از  یکی  دولتی  دستگاه های 
قم  در  که  است  گردشگری  تقویت  ارکان 
می شود. مدیریت  حوزه  این  به خوبی 

ویژگی های  از  داشت:  ابراز  مقیمی 
ارتباطی  راه  در  گرفتن  قرار  قم  مهم 
که  است  تهران  به  نزدیکی  و  استان   ۱۷
سرمایه گذاران  برای  زیادی  جذابیت 
گردشگری  تأسیسات  اگر  به ویژه  دارد  
اصفهان  قم-  تهران-  بزرگراه  حاشیه  در 

شود. ایجاد 
ظرفیت ها  قم  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
وجود  گردشگری  متنوع  زیرساخت های  و 

ایجاد جذابیت  از دالیل  دارد که می تواند 
باشد،  خصوصی  بخش  نظر  جلب  در 
میراث  طبیعی،  جاذبه های  ازنظر  گفت:  

وضعیت  قم  معاصر،  تاریخ  و  فرهنگی 
اشتیاق  راستا  این  در  و  دارد  مناسبی 
► هستیم.    شاهد  را  سرمایه گذاران 

قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر       ◄
شهید  خیابان  لوله گذاری  اجرای  از 
بالغ بر  بااعتباری  منطقه  این  در  جهان آرا 

داد. خبر  ریال  میلیارد   7
با  گفتگو  در  وزیری  روحانی  مهرداد 
عمرانی  پروژه های  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
سه  منطقه  آب گرفتگی های  رفع  حوزه  در 
فصل  شروع  به  توجه  با  داشت:  اظهار 

اولویت دار  پروژه های  از  یکی  بارندگی، 
مسیرهایی  لوله گذاری های  اتمام  منطقه 
با  و  بوده  است،  آب گرفتگی  دچار  که 

اجراست. حال  در  جدیت 
لوله گذاری خیابان شهید  پروژه  به  وی 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  جهان آرا 
و  خیابان  این  آب گرفتگی  مشکالت 
این  در  پروژه  این  مردم،  به حق  مطالبات 

حال  در  و  تعریف  جهان آرا  شهید  خیابان 
اجراست.

تصریح  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
از  لوله گذاری  شامل  پروژه  این  کرد: 
جهان آرا  شهید  خیابان  یک  شماره  کوچه 
خیابان  و  خیابان  این  نهر  به  که  بوده 
با  و  می شود  متصل  شیرازی  آیت الله 
لوله های  آب گرفتگی ها،  حجم  به  توجه 

پروژه  و  استفاده شده   ۴۰۰ کاروگیت 
است. پایانی  مراحل  در  لوله گذاری 

بالغ بر  عددی  را  پروژه  این  اعتبار  وی 
مدت  گفت:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد   ۷
و  تعریف شده  ماه  سه  پروژه  این  اجرای 
بارندگی های  شروع  از  قبل  تا  امیدواریم 

برسانیم. اتمام  به  شدید 
خاطرنشان  پایان  در  وزیری  روحانی 

منطقه  پروژه های عمرانی  از  کرد: بخشی 
در  مردم  مطالبه  و  درخواست  اساس  بر 
از  و  می شود  اجرا  و  تعریف   ۱۳۷ سامانه 
و  مشارکت  داریم  درخواست  شهروندان 
بیشتر  شهری  مدیریت  با  را  خود  ارتباط 
توجه  با  تمام درخواست ها  بدانند  و  کرده 
به بودجه موردنیاز و فراوانی مطالبه مردم 
► گرفت.   خواهد  قرار  کار  دستور  در 
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»خودروی مفهومی« یا خودروی 
نفهم!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
با  ای  مقاله  اقتصادی  سایت  یک  قبل  روز  چند  امر  حقیقت 
تولید  مفهومی  خودروی  می تواند  ایران  »آیا  که  مضمون  این 
و  سطحی  بسیار  سوال  این  چند  هر  ساخت.  منتشر  کند؟« 
ایرانی قادر  پا افتاده مطرح شده و دو غول خودروسازی  پیش 
صالح  اگر   حال  این  با  هستند؛  خودرویی  نوع  هر  تولید  به 
مفهومی«  »خودروی  خصوص  در  توضیحی  مختصر  بدانید 

کنیم. ارائه 
ساخت  با  دهه هاست  جهان،  در  خودروسازی  صنعت 
کردن  باز  دنبال  به   ،)Concept car( مفهومی«  »خودروی 
»خودروهای  است.  صنعت  این  روی  پیش  جدید  افق های 
در  مرور  و  عبور  و  شدن  ساخته  برای  واقع  در  مفهومی«، 
خودرو  این  از  هایی  نمونه  بلکه  نمی شوند،  طراحی  ها  خیابان 
تصویری  تا  می آیند  در  نمایش  به  خودرو  نمایشگاه های  در  ها 
های  شرکت  فنی  توانایی  البته  و  تخیالت  اینکه  از  باشند 
کدام  هر  سویی  از  بروند.   جلو  است  ممکن  کجا  تا  خودروساز 
یک  ساخت  با  تا  می کنند  تالش  دنیا  بزرگ  خودروسازان  از 
ماشین کانسپت، هم قدرت و تکنولوژی خود را به رخ حریفان 
های  طراحی  کنند.  ثبت  خود  به نام  را  اولین ها  هم  و  بکشانند 
دارا  فرد،  به  منحصر  آلیاژ  از  استفاده  حیرت انگیز،  و  خالقانه 
یا برقی، سرعت بیش از حد و ... برخی  بودن موتورهای قوی 

هستند. مفهومی  خودروهای  مختصات  از 
خودرویی   ،»BMW« شرکت  اواخر،  همین  نمونه،  برای 
بدنه  رنگ  تغییر  قابلیت  که  گذاشته  نمایش  به  را  مفهومی 
که  اینجاست  اما  نکته  دارد.  را  دکمه  یک  فشار  با  کاربر  توسط 
در  می شوند،  ساخته  امروز  همین  که  خودروهایی  از  بسیاری 
داشته اند.  قرار  مفهومی  خودروهای  دسته  در  گذشته  دهه  دو 
به  خودروسازی  صنعت  گرفتن  شکل  اوایل  در  مثال  برای 
بنزینی،  موتورخودروهای  در  کاربراتور  نشدن  طراحی  دلیل 
عقب  دنده  صورت  به  ها  سراباالیی  در  بودند  مجبور  خودروها 
شود.   خودرو  موتور  وارد  باک  از  بتواند  بنزین  تا  کنند  حرکت 
زمان  ها  سال  به  نیاز  دنیا  خودروسازی  صنعت  حال  این  با 
های  توانمندی  و  افتخارات  از  بخشی  به  بتواند  که  دارد 
خودروسازی ما دست پیدا کند چرا که دوستان در این صنعت 
این  واقع  در  اند!  کرده  ثبت  خودشان  نام  به  را  ها  اولین  تمام 
روزها اگر در دنیا کلماتی نظیر »نوآوری« یا »بهره وری« نشانه 
در صنعت خودروسازی محسوب می شوند،  توسعه  و  پیشرفت 
این کلمات در شرکت های مفخم خودروسازی »ایران خودرو« 
دنیا  در  که  توهین محسوب می شوند! چرا  و  و »سایپا« فحش 
خودروهای مفهومی قابل خرید و فروش نیستند و معمواًل تنها 
مراتبی  به  ها  شرکت  این  اما  می شود.  تولید  آنها  از  نسخه  یک 
نفر در  اند که میلیون ها  پیدا کرده  و توسعه دست  پیشرفت  از 
می  نام  ثبت  التاری  در  خودرویی  خرید  پیش  برای  مقاطعی 
نمی  متبادر  ذهن  در  خودرو  از  مفهومی  هیچ  اساسًا  که  کنند 
تحویل  تاریخ  حتی  و  قیمت  رنگ،  خودرو،  مدل  و  نوع  و  سازد 

نیست!   مشخص  آن 
که  شوند  می  تولید  خودروهایی  نیز  فنی  بحث  در  که  بماند 
از بیخ زبان نفهم هستند و در تصادفات، راننده باید به صورت 
که  کند  تنظیم  را  ضربه  شدت  و  مناسب  زاویه  ای  هوشمندانه 

کند! پیدا  افزایش  هوا  کیسه  شدن  باز  احتمال 
جهان  خودروسازی  های  شرکت  هم  جویی  صرفه  بحث  در 
برخی  ساخت  در  اند  رسیده  نتیجه  این  به  ها  سال  از  بعد 
پالستیکی  های  کفپوش  )همچون  خودرو  این  قسمت های 
پالستیکی  های  زباله  از  ها(  دستگیره  یا  سرنشین  قسمت 
جلوی  شیشه  یا  کنند  استفاده  اقیانوس ها  در  شده  بازیافت 
و  شود  کمتر  تولید  هزینه  هم  تا  سازند  می  کوچکتر  خودرو 
در  خودرو  سرمایش  و  بتابد  خودرو  داخل  به  کمتری  نور  هم 

شود. ساده تر  تابستان 
بهینه  ما سالهاست  خودروسازی  اینکه شرکت های  از  غافل 
ضخامت  کاستن  با  و  اند  کرده  آغاز  را  خودرو  اقتصادی  سازی 
ایجاد  رفتگی  فرو  انگشت  فشار  با  که  ای  اندازه  تا  خودرو  بدنه 
خودرو  بدنه  طراحی  بحث  در  نوینی  های  افق  شود،  می 
گیر،  ضربه  زه  حذف  با  عزیزان  که  بماند  است.  شده  پدیدار 
سیستم  صوت،  ضبط  عقب،  هوای  کیسه  عقب،  دیسکی  ترمز 
مثلث  چرخ،  آچار  عقب،  دنده  سنسور  عیب یاب،  سخنگوی 
و سایر  پوش  و کف  راننده  فندک، پشت سری  آنتن،  نما،  شب 
خودروهای  تولید  در  انقالبی  ضروری،  غیر  و  گیر  جا  ملزومات 
مانده جهت  کم  فقط  اند.  انداخته  راه  به  اقتصادی  و  به صرفه 
راننده(  )بدون  خودران  های  نسخه  تولید  در  رفتن  پیشواز 

کنند!    حذف  هم  را  ها  آینه  و  راننده  صندلی 

ر ـُ َتَلنگ رئیس جهاد کشاورزی قم:

●   ۶۴ هزار هکتار عرصه های کشاورزی قم قابل کشت است    ●

● همکاری مدیریت استان و شهری برای افزایش سرمایه گذاری ها در بلوار پیامبر اعظم)ص( قم    ●

● اجرای پروژه های اولویت دار رفع نقاط حادثه خیز آب گرفتگی در قم    ●

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۵۲ شماره  -رأی   ۱
در  حسین  فرزند  منظر  خوش  هادی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۸۴
شماره  پالک  مترمربع   ۵۷/۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
۱۰۴۶۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
مشاعی  مالکیت  سند  االسالمی  حجه  قمی  ابوالحسن  از  الواسطه  مع  عادی 

 )۱۵۳۰۸ الف  ۲۳۹.)م  و   ۲۴۲ صفحات   ۲۲ دفتر  در  صادره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۴۱۶ شماره  رأی   -۲
ماشاءاله  فرزند  اردستانی  ملکیان  حسن  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۱۹

شماره  پالک  مترمربع   ۶۵/۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
۱۶۹ فرعی از ۱۱۱۳۵ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
مشاعی  مالکیت  سند  عارفی  اسماعیل  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم 
شماره  رسمی  سند  بموجب  خریداری   ۲۰۶ صفحه   ۳۸۳ دفتر  در  صادره 

 )۱۵۳۰۹ الف  قم.)م   ۱۸ دفترخانه   ۱۳۷۶/۰۷/۲۰ مورخ   ۱۲۸۵۳۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۹۷۴ شماره  رأی   -۳
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۲۷
باب  یک  ششدانگ  در  ۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹صادره  ملی  شناسه  به  قم  درمانی 
واقع  اصلی     ۱۱۵۶۲ شماره  پالک  مترمربع   ۲۷۲/۷۵ مساحت  به  ساختمان 
الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  اداره یک قم  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه 
مورخ   ۹۶۷۵۶ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری  ثابت  کریمی  محمد  از 

 )۱۵۳۱۰ الف  م  قم.)   ۵ دفترخانه   ۱۳۸۶/۰۸/۱۰

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 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

قدس(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
۱۱ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۱/۱۴۰۰ج/۹۶۲ ثبت گردیده خواهان 
همگی  محمد  و  ملیحه   ، محبوبه   ، محسن   ، ناصر  خواندگان  ظابطان  امیررضا 
ارزیابی کرده  بر فروش اموال منقول که کارشناس به شرح ذیل  ظابطان مبنی 
۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  پارچه قدیمی   ۷۵ ایران متفرقه  ۱- سرویس چینی  است. 
۳- سرویس  ۴۰۰/۰۰۰تومان  قدیمی  پارچه   ۴ ایرانی  متفرقه  بلور  ۲- سرویس 
مستعمل  استیل  سینی   -۴ ۲۰۰/۰۰۰تومان  دست   ۲ ایرانی  لیوان  و  پارج 
قدیمی ۴ عدد ۲۹۰/۰۰۰ تومان ۵- قاشق و چنگال و چاقو هر کدام ۲ دست 
تلفن  گوشی   -۷ ۳۵/۰۰۰تومان  متوسط  روحی  مالقه   -۶ تومان   ۲۶۰/۰۰۰
ثابت ساده ۲۱۰/۰۰۰تومان ۸- پنکه سقفی ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان ۹- گلدان و 
گل مصنوعی ۳۸۰/۰۰۰تومان ۱۰- ساعت دیواری ساده گرد ۵۰/۰۰۰تومان 
 -۱۲ ۱۲۰/۰۰۰تومان  تن   ۵ بشقاب  و  عدد   ۲ گلی  پاش   ، آب  گل   -۱۱
نفره   ۶ توشیبا  مدل  پلوپز   -۱۳ ۱۲۰/۰۰۰تومان  دست   ۱ چینی  فنجان 
تومان   ۴۲۰/۰۰۰ کارکرده  برقی  سماور   -۱۴ تومان   ۳۵۰/۰۰۰ کارکرده 
 ۰۵۶۵ سریال  به  قدیمی  و  کارکرده  فوت   ۸ ایران  الکتریک  ژنرال  یخچال   -۱۵
 RL۷۲۶PCPN مدل  سامسونگ  فریزر  یخچال   -۱۶ ۱/۲۰۰/۰۰۰تومان 
سه(  دو  )یک  فرسوده  کن  مخلوط   -۱۷ ۵/۶۰۰/۰۰۰تومان  کارکرده 
۳۰۰/۰۰۰تومان ۱۸- آبمیوه گیری توشیبا کارکرده فرسوده ۴۰۰/۰۰۰تومان 

۸۰۰/۰۰۰تومان   ۷۷۱ مدل  کارکرده  وات   ۱۱۰۰ ناسیونال  جاروبرقی   -۱۹
روحی  قابلمه   -۲۱ ۶۰/۰۰۰تومان  کارکرده  )آویز(  چوبی  لباسی  چوب   –  ۲۰
بزرگ کارکرده ۳۵۰/۰۰۰تومان ۲۲- ۳ سرویس قابلمه روحی کارکرده متوسط 
و تشت  ۲ عدد  روحی  آبکش  و  روحی  ۲۳- سینی  ۷۰۰/۰۰۰تومان  پارچه   ۱۲
فالسک   -۲۵ ۷۵/۰۰۰تومان  استیل  سیتی   -۲۴ تومان   ۳۶۰/۰۰۰ روحی 
کارکرده  تلویزیون  دیجیتال  دستگاه   -۲۶ ۸۰/۰۰۰تومان  کارکرده  چای 
 ۳ ۱۲ متری  ۵۰۰ شانه ماشینی کارکرده  پاتریس  ۲۷- فرش  ۳۶۰/۰۰۰تومان 
تخته مجموعا ۵/۲۰۰/۰۰۰تومان ۲۸- فرش ماشینی ۹ متری کهنه و فرسوده 
۴۰۰/۰۰۰تومان ۲۹- موکت درجه ۳ کهنه و کارکرده حدود ۵۴ مترمربع )۱۴ 
 ۱ در   ۲ ماشینی  فرش   -۳۰ ۶۰۰/۰۰۰تومان  صورتی(  متر   ۴۰ ساده  متر 
جفت   ۴ کارکرده  ترکمن  طرح  ماشینی  پشتی   -۳۱ ۲۵۰/۰۰۰تومان  فرسوده 
مصنوعی  چرمی  دسته  مخملی  نفره   ۷ راحتی  مبل   -۳۲ ۴۲۰/۰۰۰تومان 
میز  یک  با  چوبی  نفره دسته   ۷ راحتی  مبل   -۳۳ ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان  کارکرده 
و یک عسلی کارکرده ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان ۳۴- میز ناهار خوری ۴ نفره چوبی 
همراه با صندلی کارکرده ۹۰۰/۰۰۰تومان ۳۵- بخاری ایران شرق مدل ۱۱۰ 
اینچ پالتو کارکرده   ۲۱ تلویزیون صنام مدل   -۳۶ ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان  کارکرده 
 -۳۸ ۳۸۰/۰۰۰تومان  اهنی  فرفوژه  و  نفره  یک  تخت   -۳۷ ۸۰۰/۰۰۰تومان 
طرح  فرش   -۳۹ ۳۰۰/۰۰۰تومان  کارکرده  پدیک  مدل  نفره  یک  رویا  تشک 

 -۴۰ ۳۵۰/۰۰۰تومان  سروستان(  )گلیم  کارکرده   ۱/۵ در   ۱ ماشینی  گلیم 
 : کل  جمع  ۹۵۰/۰۰۰تومان  کارکرده  گاز  رکسان  فر  طرح  شعله   ۵ گاز  اجاق 
 ۱۴۰۱/۹/۲۰ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۳۲/۸۲۰/۰۰۰ریال 
ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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رییس  معاون  خزعلی  انسیه      ◄
گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور 
بنا بوده بسیاری  برنامه ششم توسعه  در 
کاهش  طالق  مثل  ها  آسیب  این  از 
افزایش  شاهد  متاسفانه  اما  کند  پیدا 
مربوط  ها  آسیب  از  بخشی  و  بودیم  آن 
می  خانواده  پاشیدگی  هم  از  همین  به 
از  بسیاری  به  منجر  طالق  خود  و  شود 

گردد. می  ناهنجاریها 
هم  نشست  فارس،  گزارش  به 
زنان  بازتوانی  و  »پیشگیری  اندیشی 
نهاد  مدیران  حضور  با  دیده«  آسیب 
و  زنان  امور  معاونت  در  مربوطه  های 
شد. برگزار  جمهوری  ریاست  خانواده 
جمهور  رییس  معاون  خزعلی  انسیه 
شنبه  روز  خانواده  و  زنان  امور  در 
بازتوانی  و  »پیشگیری  نشست  در 
در  داشت:  اظهار  دیده«  آسیب  زنان 
آسیب  گسترش  شاهد  اخیر  سالهای 
و خانواده  زنان  در حوزه  به خصوص  ها 

. هستیم
ششم  برنامه  در  داد:  ادامه  وی 
آسیب  این  از  بسیاری  بوده  بنا  توسعه 
اما  کند  پیدا  کاهش  طالق  مثل  ها 
و  بودیم  آن  افزایش  شاهد  متاسفانه 
از  همین  به  مربوط  ها  آسیب  از  بخشی 
خود  و  شود  می  خانواده  پاشیدگی  هم 
ناهنجاریها  از  بسیاری  به  منجر  طالق 

گردد.  می 

های  دهه  در  کرد:  تصریح  خزعلی 
حوزه  در  مناسبی  اقدامات  گذشته 
مشکالتی  و  نشین  حاشیه  زنان  آسیب 
می  جامعه  متوجه  آسیب  این  اثر  بر  که 
بسیاری  و  است  نگرفته  شکل  شود، 
طراحی  ای  گونه  به  باید  اقدامات  از 
واقعیت های  با  را  موضوع  این  که  شود 

بشناسیم. موجودش 
زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
برنامه  کرد:  عنوان  ادامه  در  خانواده  و 
محور  خانواده،  که  دیدگاه  این  با  هفتم 
به  منجر  که  ای  مسئله  هر  و  بگیرد  قرار 
توجه  مورد  شود  می  خانواده  به  آسیب 
شود  ریزی  برنامه  آن  برای  و  بگیرد  قرار 
تا از آسیب بیشتر پیشگیری  شود، باید 

گردد. تدوین 
زنان  حوزه  کرد:  عنوان  خزعلی 
چند  در  دیده  آسیب  و  نشین  حاشیه 
است  الزم  و  است  تقسیم  قابل  بخش 
به  که  کاری  تقسیم  و  وظایف  شرح 
شود  می  واگذار  ها  دستگاه  از  هریک 
آن  ویژه  نگاه  با  و  مشخص  صورت  به 
شرح  این  باشد.  اجرایی  دستگاه 
برنامه  طبق  باید  ها  دستگاه  وظایف 
آسیب  زنان  بازتوانی  و  پیشگیری  حوزه 
به  نیاز  که  شود  اجرایی  و  طراحی  دیده 
را دارد. بین دستگاه ها  هماهنگی الزم 
و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
داد:  ادامه  جمهوری  ریاست  خانواده 

آسیب  زنان  بازتوانی  و  پیشگیری  حوزه 
فرهنگی،  های  بخش  مربوط  دیده 
هریک  که  است  درمان  و  سازی  گاهی  آ
شامل  دستگاه ها  از  یکی  به  متعلق 
و  صدا   ، ارشاد  وزارت  کشور  وزارت 
نیروی  قضاییه،  قوه   ، بهزیستی  سیما 

به  نیاز  این  و  است   ... و  انتظامی 
دارد. دستگاهی  بین  هماهنگی 

حوزه  در  است  نیاز  داد:  ادامه  وی 
برنامه  مجازات  و  درمان  پیشگیری، 
سازمان یافته تری  و  وسیع تر  های 
به اسناد  با توجه  تدوین شود. همچنین 
سند  و  ششم  برنامه  در  که  باالدستی 
بر  هماهنگی  برنامه  است  آمده  تحول 
عهده معاونت ریاست جمهوری در امور 

وظیفه  معاونت  و  شده  گذاشته  زنان 
آسیب  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  در  دارد 
نماید. ورود  خانواده  و  زنان  امور  های 

به  امروز  اجتماعی  های  آسیب 
گردد می  باز  اشتغال  نبود 

این نشست حمیدرضا علی  ادامه  در 

مددکاری  خدمات  کل  مدیر  اکبری 
موارد  همه  داشت:  اظهار  امداد  کمیته 
امروز  شرایط  در  اجتماعی  های  آسیب 

میگردد. باز  اشتغال  به 
اشتغال  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  وی 
ایجاد  دیده  آسیب  های  گروه  برای  را 
نیاز  و  این موضوع رفع نمی شود  نکنیم 
است رصد شود تا چه حدودی برای آنها 

ایم. کرده  ایجاد  اشتغال 

کمیته  مددکاری  خدمات  کل  مدیر 
ایجاد  در  آموزش  مسئله  کرد:  تصریح 
رویکرد  با  و  دارد  اهمیت  بسیار  اشتغال 
قرار  یکدیگر  کنار  در  اشتغال  ایجاد 
شغل   1000 سال،  پایان  تا  و  گیریم 
در  یا  و  خانوار  سرپرست  زنان  برای 

کنیم. ایجاد  آسیب  معرض 
های  سازمان  به  مجوز  ارائه  آماده 
مردم نهاد در حوزه زنان آسیب دیده 

هستیم
و  فرهنگی  معاون  نصیری  محمد   
نیز  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
تصریح کرد: یک شناسایی انجام دادیم 
کدام  در  آسیب  معرض  در  دختران  که 
خانواده  دریافتیم  که  هستند.  دسته 
دو  هر  یا  پدر  آسیب  معرض  در  های 
والد معتاد و خودکشی اعضای خانواده 
دارند و ... که بانک اطالعات آن موجود 

است.
اگر  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
که  اهدافی  به  نشویم  موضوع  وارد 
غیر  مراکز  تعداد  هر  نمیرسیم.  داریم 
مجوز  دنبال  به  که  نهاد  مردم  و  دولتی 
دیده  آسیب  زنان  حوزه  در  یارانه  و 
در  و  کرده  همکاری  بهزیستی  هستند 
و  شود  می  اضافه  مجوز  ها  استان  تمام 

شود. می  داده  الزم  خدمات 
اجتماعی  های  آسیب  نمی توانیم 

کنیم حل  شبه  یک  را 

بهزیستی  کل  مدیر  زمانی  سمانه 
کرد:  عنوان  نشست  این  در  نیز  تهران 
را  اجتماعی  های  آسیب  توانیم  نمی  ما 
زمان  طول  در  زیرا  کنیم  حل  شبه  یک 
شکل می گیرند و نیاز به حمایت دارند.
با  باید  ها  دستگاه  داد:  ادامه  وی 
آسیب  زنان  حوزه  در  کافی  ضمانت 
زمانی  تا  متاسفانه  باشند.  داشته  دیده 
که اعتبار الزم را داریم اقدامات را انجام 
عملیات  اعتبار  پایان  زمان  و  می دهیم 
قابل  آسیب  کاهش  که  میکنیم  رها  را 
از کاهش نیست و آسیب  با پیش  قیاس 

کند. می  بیشتر  را 
 431 بهزیستی  کرد:  تاکید  زمانی 
مرکز مشاوره در تهران دارد که می تواند 

دهد. قرار  حوزه  این  اختیار  در 
حوزه  در  الزم  فرهنگسازی  به  نیاز 

داریم آسیب 
مرکز  مقام  قائم  شعبانی  جواد 
در  سیما  و  صدا  ارزیابی  و  طرح،برنامه 
فرهنگ سازی  گفت:  نشست  این  ادامه 
و تولید محتوا در حوزه آسیب اجتماعی 
به  که  است  سیما  و  صدا  وظیفه  زنان 
اما  است  شده  کوتاهی  مختلف  دالیل 
و  آفرینی  موج  گام  دو  فرهنگسازی 
فرهنگسازی  به  تا  دارد  را  سازی  جریان 

. سیم بر
وی ادامه داد: موج آفرینی و جریان 
آسیب  زنان  حوزه  در  خاصی  سازی 

همراهی  اما  است  نیافتاده  اتفاق  دیده 
آفرینی  موج  توانیم  می  هماهنگی  و 
جریان  سپس  و  دهیم  انجام  را  الزم 

شود. ایجاد  فرهنگ  به  و  سازی 
حس  تقویت  اصلی  حل  راه 

است ارزشمندی 
سوی  از  نماینده  اسدی  حسین 
حوزه  این  در  داد:  ادامه  ارشاد  وزارت 
و  کنند  ارزشمندی  احساس  زنان  باید 
ارزشمندی  حس  تقویت  اصلی  حل  راه 

. ست ا
تقویت  است  مطلوب  داد:  ادامه  وی 
توانمند  و  سازی  الگو   ، مادرانه  حس 
و  گیرد  صورت  مادرانه  حس  کردن 
زیر  و  گری  تسهیل  برای  هم  نهادها 

کند. تهیه  را  الزم  های  ساخت 
هم اندیشی  نشست  این  در  همچنین 
طلوع  موسسه  عامل  مدیر  رجبی  اکبر 
بی نشان ها، مشاور زنان وزیر ارتباطات 
آسیب  اداره  رییس  فناوری اطالعات،  و 
رییس  امداد،  کمیته  اجتماعی  های 
و  آموزش  وزارت  روان  سالمت  گروه 
آموختگان  دانش  کل  مدیر  پرورش، 
گروه  رییس  خواهران،  علمیه  حوزه 
اجتماعی  های  آسیب  انجمن  مطالعه 
مرکز  رییس  بهزیستی،  سازمان 
فراکسیون  دبیر  و  جنسی  اختالالت 
اسالمی  شورای  مجلس  محروم  مناطق 

► داشتند.   حضور 

معاون رئیس جمهور:  

●   آمارها از افزایش طالق می گوید   ●

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  شرح 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۶۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۷۴ شماره  رأی  ۱ـ 
عبدالحسین عبدالحسینی فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۴۵/۳۰ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۴۹۸/۶/۳۲۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

از محمدرضا پور بافرانی صفحه ۲۱۱ دفتر ۳۱۸.)م الف ۱۵۱۵۰( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۰۸ شماره  رأی   -۲
علی حبیبی فرزند زلفعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی از ۲۱۷۲اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

محمد فهیمی. ) م الف ۱۵۱۵۱( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۹۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۸۶۶ شماره  رأی  ۳ـ 
طیبه زنگارکی فراهانی فرزند حیدر  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۲۷۳ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۷۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

حسین و قدسی و فخری شهرت همگی رضویان و اعظم میر شجاعی مقدم وراث سید محمد رضویان.)م الف 
 )۱۵۱۵۲

خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۷۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۸۸۶ شماره  رأی   -۴
سلطنت محرمی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۵۷/۷۰ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۴۷/۱۵۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از مهدی محققی صفحه ۵۴۷ دفتر ۲۳۳.)م الف ۱۵۱۵۳( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۲۴۰ شماره  رأی   -۵
به مساحت  بنا شده  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  فیروز، چهاردانگ مشاع  فرزند  نوروز محرمی 
۱۳۸ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۸۶۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از رجبعلی بهجتی اردکانی صفحه ۵۵۶ دفتر ۴۲.) م الف ۱۵۱۵۴( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۲۴۱ شماره  رأی   -۶
محمد علی محرمی فرزند نوروز  دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۱۳۸ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از  ۱۸۶۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از رجبعلی بهجتی اردکانی صفحه ۵۵۶ دفتر ۴۲.)م الف ۱۵۱۵۵( 

آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۷۱۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۳۶ شماره  رأی   -۷
رضوانعلی مسیبی فرزند نظر علی   در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۱۹۲/۴۰ مترمربع پالک شماره فرعی از  ۲۵۳۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از سیدکمال وکیلی قاهانی صفحه ۳۳۵ دفتر ۱۰۵.) م الف ۱۵۲۷۵( 
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
آنرا به این اداره تحویل نمایند  ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه 

و عصر ایرانیان( 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

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


