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دادستان کل کشور در قم پاسخ داد؛ معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
خبر داد:

آیت اهلل نوری همدانی:

بستن فضای مجازی 
مورد تأیید مسؤولین 

عالی نظام نیست

باید شرایط اقتصادی 
مردم سر و سامان 

پیدا کند

احداث پیست ۲۰۰۰ 
متری دوچرخه سواری 

معلوالن در قم
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صفحه 2

بررسی تفویض اختیارات ملی طرح بلوار پیامبر اعظم)ص( قم؛بررسی تفویض اختیارات ملی طرح بلوار پیامبر اعظم)ص( قم؛

حذف بوروکراسی پیچیده؛ تسریع در حذف بوروکراسی پیچیده؛ تسریع در 
صفحه صفحه 44  توسعه استانتوسعه استان  

آگهی تجدید مزایده عمومی   
)دو مرحله ای(

آگهی تجـدیـــد 
مزایــــده عمومــــی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قمسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
پارکینگ ضلع  اجاره  دارد  نظر  استناد مصوبه هیئت مدیره در  به  قم  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  سازمان حمل 
شرقی حرم مطهر به شرح ذیل را به مدت یکسال شمسی و بصورت تجدید مزایده عمومی ) دو مرحله ای ( به 

نماید. واگذار  واجدالشرایط  شرکت 
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی 
دوم به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 1401/9/23 به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب تاالر آرین، واحد 

امور قراردادهای سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن های 32425436  تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ )به عدد: 2.000.000.000 ریال )به حروف(: دو میلیارد ریال می 
باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه یا 
فیش واریز نقدی به حساب سپرده شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه به نام سازمان حمل 

و نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

گهی برعهده برنده مزایده می باشد.  هزینه کارشناسی و درج آ
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

پاکت الف و ب پیشنهادات رسیده ساعت 10:00 صبح مورخه 1401/9/24 در محل سازمان، در کمیسیون 
به  مربوط  رسیده  پیشنهادات  ج  پاکت  و  ارجاع  بازرگانی  و  فنی  کمیته  به  فنی  ارزیابی  برای  و  مطرح  مزایده 
حائزین حداقل امتیازات فنی در تاریخ 1401/10/01 بازگشایی و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مزایده 

اعالم خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.) شناسه آگهی:  1420381(

پارکینگ  اجاره  مدیره،  هیئت  مصوبه  استناد  به  دارد  نظر  در  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان 
بصورت  و  ذیل  شرح  به  را  رضوی  پل  و  ساحلی  خیابان  خروجی  رمپ  فاصل  حد  در  واقع  رودخانه   2 بستر 
از شرایط  تجدید مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع 
اداری  وقت  پایان  تا  تعطیل  ایام  جز  به  گهی  آ نشر  تاریخ  از  مزایده  در  شرکت  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  و 
تلفن  شمارۀ  با  نیاز  صورت  در  و  مراجعه  آرین  تاالر  جنب  غدیر،  بلوار  قم،  نشانی  به   1401/9/23 مورخه 

فرمایند. حاصل  تماس    32425436
 : توضیحات 

ریال  میلیون  دویست  حروف:  )به  ریال   200.000.000 عدد(:  )به  مبلغ  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان 
اعتبار  با  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  را  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان  باید  کنندگان  شرکت  که  باشد  می 
با شمارۀ  به حساب سپرده  نقدی  واریز  یا فیش   ترافیک شهرداری قم  و  نقل  و  نام سازمان حمل  به  و  ماه  سه 
ارائه  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان  نام  به  ساالریه  شعبه  شهر  بانک  نزد   100789426557

. یند نما
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

گهی به عهده برنده مزایده می باشد.  هزینه کارشناسی و درج آ
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

پیشنهادات رسیده ساعت 10:00 صبح مورخه 1401/9/24 در محل سازمان، در کمیسیون مزایده مطرح 
و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مزایده اعالم خواهد شد. 

گهی: 1420382 ( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.)شناسه آ

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قمروابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

◄    رییس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، گفت: 
بازارهای  به  که  کشور  در  شده  تولید  ماشینی  کفش  حجم  بیشترین 

این استان است. جهانی صادر می شود، حاصل کار صنعتگران 
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت قم، سید مجتبی فرهادی 
ماشینی  و صادرات کفش  تولید  زمینه  در  قم  که  آنجایی  از  بیان کرد: 
جایگاه مهمی در سطح کشور دارد، جلسه میز ملی توسعه صادرات این 
با گسترش  ارتباط  ارائه راهکارها در  و  برای بررسی مشکالت  محصول 

رییس اداره بازرگانی سازمان صمت: 

عمده کفش صادراتی ایران 
در قم تولید می شود

استان های  حضور  با  آن  صادرات  میزان 
زنجان، آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران 
تولید  در  شاخص  استان های  دیگر  از  که 
به  هستند،  ماشینی  کفش  صادرات  و 
تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  میزبانی 

شد. برگزار  قم 
وی با اشاره به این که ظرفیت صادرات 
کفش ماشینی تولید شده در کشور ساالنه 
بیش از 500 میلیون دالر است، افزود: به 
دلیل وجود برخی از مسائل و مشکالت در 
صادرات  حجم  محصول،  این  تولید  بخش 
کفش ماشینی ایران در حال حاضر ساالنه 
در  که  می باشد  دالر  میلیون   150 حدود 
ملی  میز  برگزاری  از  هدف  راستا  همین 
توسعه صادرات این محصول در قم و ارائه 

تجارت،  توسعه  سازمان  به  آن  گزارش 
رسیدن  برای  موجود  موانع  کردن  برطرف 
به حداکثر ظرفیت صادرات کفش ماشینی 

است.
وی ادامه داد: فعاالن صنعت کفش در 
این جلسه مشکالت و نکات مورد نظرشان 
مسائل  همچون  مختلف  حوزه های  در 
باالرفتن  اولیه،  مواد  تامین  ارز،  با  مرتبط 
بحث های  تقویت  تولید،  هزینه های 
صنعت،  این  در  افزایی  مهارت  و  آموزشی 
لزوم نوسازی فناوری تولید کفش در ایران 
دولتی  دستگاه های  از  و  کردند  مطرح 
بخش هایی  در  بیشتر  حمایت  درخواست 
مانند بازاریابی و پذیرش هیات های تجاری 
همچنین  داشتند، آنان  را  بین المللی 

درخواست کردند برای صادرکنندگان ملی 
شود. صادر  دیپلماتیک  پاسپورت 

صنعت  تولیدکنندگان  گفت:  فرهادی 
کفش ماشینی کشور با جدیت وارد عرصه  
سطح  افزایش  و  تجاری  فعالیت های 
صادرات این محصول شده اند و در همین 
از سراسر  واردکننده کفش  از 450  ارتباط 
شدن  آشنا  برای  کردند  دعوت  دنیا  نقاط 
به  کشورمان  کفش  صنعت  ظرفیت های  با 
ایران سفر کنند که بر اساس پیش بینی ها 

آمد. خواهند  آن ها  نفر   200 حداقل 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
قم  توجه  قابل  قابلیت های  به  اشاره  با 
کفش  حوزه  در  گفت:  کفش  صنعت  در 
صادرات  درصد   70 بر  بالغ  ماشینی 

واحد   450 از  بیش  و  است  قم  از  کشور 
دارند،  فعالیت  عرصه  این  در  تولیدی 
همچنین نمایشگاه کفش استان از برترین 
نمایشگاه های کشور است و این صنعت در 
تولید  و  پایپوش  سبد  کردن  تکمیل  با  قم 
انواع محصوالت، مسیر رو به رشدی را طی 

. می کند
بخش  فعال  مشارکت  با  داد:  ادامه  وی 
شاهد  آینده  سال های  در  خصوصی 
در  کفش  تولید  حجم  زیاد  بسیار  افزایش 
با  قم  تولیدکنندگان  و  بود  خواهیم  استان 
ارائه محصوالت باکیفیت و متنوع عالوه بر 
تامین نیاز داخلی، حضورشان در بازارهای 
داد  توسعه  خواهند  بیش ازپیش  را  جهانی 
فروشگاه های  ایجاد  ارتباط  همین  در  که 

دارند. کار  دستور  در  را  زنجیره ای 
تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی  اساس  بر 
انواع  جفت  میلیون   30 سال جاری  پایان 
بازار  به  و  تولید  قم  در  پایپوش  و  کفش 
کفش  خوشه   می شود؛  عرضه  مصرف 
صنعتی  خوشه های  جمله  از  ماشینی 
با  حوزه  این  فعاالن  و  است  قم  در  موفق 
از ظرفیت های قابل توجه استان  استفاده 
در صنعت کفش، محصوالت تولیدی خود 
صادر  بین المللی  و  داخلی  بازارهای  به  را 
در  تولیدی  واحد   450 حدود  می کنند؛ 
همچنین  است،  فعال  قم  کفش  صنعت 
این صنعت بیش از پنج هزار شغل مستقیم 
وجود  به  غیرمستقیم  شغل  هزار   20 و 

► آورده است.     

َره هموار نیست

  مناسب سازی معابر و اشتغال 
از دغدغه های مهم معلوالن قمی                                                        
صفحه 3

تلنگر - وحید حاج سعیدی 

بند ناف خاوری 
و دختـر قنبـر قـوز!                                                          
صفحه 6

در گفتگو با دکتر امید نظری کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش مطرح شد: 

استاندارد سازی آموزش مبتنی بر 
ظرفیت های اجتماعی و علمی                                                          
صفحه 3

رییس اداره بازرگانی سازمان صمت:  

عمده کفش صادراتی ایران در قم 
تولید می شود                                                        
صفحه 1

گزیـده خبـرها
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲76۲5987   

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
جوانان را تنها نخواهیم گذاشت

بنیادین،  فعالیت های  گسترش  بر  بوشهری  حسینی  الله  آیت 
در  شناسی  مخاطب  و  مسئول  دستگاه های  میان  هم افزایی 

کرد. تأکید  فرهنگی   – تبلیغی  مختلف  عرصه های 
ستاد  رئیس  آرا،  صالحی  احمد  مهندس  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
حسینی  الله  آیت  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ایثارگران  امور  و  شاهد 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  بوشهری 
را  فرهنگی   – تبلیغی  فعالیت های  آسیب های  مدرسین  جامعه  رئیس 
فرهنگی  و  تبلیغی  کارهای  کرد:  خاطرنشان  و  قرارداد  اشاره  مورد 
میان دستگاه های  اما کمبود هم افزایی  بسیاری صورت گرفته است، 
خصوص  به  مخاطب،  درک  عدم  فرهنگی،  فعالیت های  عهده دار 
اسالمی  انقالب  سرگذشت  و  تاریخ  صحیح  تبیین  عدم  جوان،  نسل 
کردن  بسنده  و  بنیادین  کارهای  کمبود  یا  فقدان  همه،  از  مهم تر  و 
و  تبلیغی  فعالیت های  آسیب های  جمله  از  ظاهری،  فعالیت های  به 

است. فرهنگی 
راه  تنها  را  شده  کارشناسی  و  هدفمند  صحیح،  ریزی  برنامه  وی 
مسائل  با  متناسب  باید  افزود:  و  کرد  عنوان  الزم  نتیجه  به  دست یابی 
به  ریزی  برنامه  الزم،  پیش نیازهای  و  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  و  روز 
میان  مدت،  کوتاه  مختلف  سطوح  در  و  شده  کارشناسی  صورت 
داشته  پی  در  را  الزم  خروجی  تا  پذیرد،  صورت  مدت،  بلند  و  مدت 
باشد. نگاه های شعاری، زودگذر و سلیقه ای، ثمره های خوبی در پی 

داشت. نخواهد 
نیاز دارد الگوهای موفق  به  جامعه 

در  موفق  الگوی های  معرفی  را  جامعه  امروز  نیاز  قم  جمعه  امام 
ایثارگران  داشت:  نشان  خاطر  و  کرد  ارزیابی  مختلف  زمینه های 
بپردازند،  نقش  ایفای  به  در جامعه  موفق  الگویی  عنوان  به  می توانند 
جهادی  حرکت های  و  تحصیلی  معرفتی،  لحاظ  از  باید  گروه  این  اما 
اکتفا  آن ها  مادی  مشکالت  حل  به  تنها  و  گیرند  قرار  توجه  مورد  نیز، 

. د نشو
دشمن  شناختی  جنگ  در  جوانان  سازی  مقاوم  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
تمام  شناختی  جنگ  دشمن  داشت:  اظهار  اسالمی،  انقالب  علیه 
از  را  جوانان  نباید  بنابراین  است؛  نموده  آغاز  ما  ملت  علیه  را  عیاری 
آنان  فکری  شبهات  باید  بلکه  بگذاریم،  تنها  اعتقادی  و  فکری  لحاظ 
را به صورت اقناعی و صحیح پاسخ دهیم و شیوه تحلیل صحیح را به 

نباشیم. دشمن  دام  در  آن ها  افتادن  شاهد  تا  بیاموزیم،  آنان 
صالحی آرا،  احمد  دکتر  جلسه،  این  ابتدای  در  است  ذکر  شایان 
آزاد  دانشگاه  ایثارگران  امور  و  شاهد  ستاد  وضعیت  از  گزارشی 

کرد. ارائه  اسالمی 

معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت خبر داد:
دختران فعال محالت 

استان قم در حرم بانوی کرامت 
ساماندهی شدند

فرهنگی  امور  گفت:  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
هر  آخر  که  کرده  تقسیم  محله   20 به  را  قم  مقدس،  آستان  بانوان 
مطهر  حرم  بهشتی  دختران  محفل  در  محله  هر  فعال  دختران  هفته 
می شوند. ساماندهی  فرهنگی  فعالیت های  برای  و  می کنند  شرکت 
اولین  به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت االسالم مهدی احمدی در 
که  والیت  با  امت  میثاق  و  بصیرت  دهه  بزرگداشت  ستاد  نشست 
برگزار  بانوی کرامت  امروز در سالن محراب حرم مطهر  از ظهر  پیش 
کرامت  بانوی  مقدس  آستان  فرهنگی  مجموعه  کرد:  اظهار  شد 
رویکرد  دنبال  به  خود  های  برنامه  در  دارد  که  ای  تجربه  اساس  بر 

است. نوجوان  و  جوان  نسل  ویژه  به  مردم  با  تعاملی 
اربعین  ایام  در  نمایشگاهی  برپایی  تعاملی،  رویکرد  با  ما  گفت:  وی 

است. داشته  بازتاب خوبی هم  که  زدیم  رقم  را  با کمک دخترها 
فرهنگی  امور  در  افزود:  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
تقسیم  محله   20 به  قم  محالت  کرامت،  بانوی  مطهر  حرم  بانوان 
دختران  محفل  در  هفته  هر  آخر  در  محله  هر  فعال  دختران  و  شده 
بهشتی در حرم مطهر شرکت می کنند و برای فعالیت های فرهنگی 

شوند. می  ساماندهی 
سرزمین  دختران  نمایشگاه  هم  آبان   13 ایام  در  داد:  ادامه  وی 
گروه  و  شهرداری  همکاری  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  در  من 
دختران  توسط  اجرا  تا  ایده  از  که  شد  برگزار  قم  فعال  مردمی  های 

شد. دنبال  جوان  و  نوجوان 
این  هستیم  تالش  در  ما  اینکه  بیان  با  احمدی  االسالم  حجت 
در  افزود:  کنیم،  دنبال  نیز  پسر  نوجوانان  مشارکت  با  را  برنامه ها 
چه  هر  زیرا  کرد  خواهیم  استفاده  روش  این  از  بصیرت  دهه  ایام 
بگذاریم  میان  در  مردم  با  تعاملی  شکل  به  را  موضوعات  این  بتوانیم 
بهتری  نتیجه  تا دیده شوند  فراهم کنیم  را  فعالیت خودشان  زمینه  و 

دید. خواهیم 

مدیرکل ارشاد قم از آغاز بازنویسی فیلمنامه »نهر خین« خبر داد؛

احتمال تصویربرداری در قم
فیلم  فیلمنامه  بازنویسی  آغاز  از  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سینمایی»نهر خین« توسط جواد افشار خبر داد و گفت: ساخت این 
فیلم هنوز کلید نخورده اما امیدواریم با اتمام بازنویسی فیلمنامه شاهد 
کارگردان،  گفته  به  چراکه  باشیم  سینمایی  اثر  این  تولید  در  تسریع 
مرحله انتخاب بازیگر نیز انجام شده و احتمااًل سکانس هایی از آن در 

می شود. تصویربرداری  قم 
به گزارش شهر بیست، امیرعلی عموزاده در خصوص آخرین وضعیت 
جواد  کارگردانی  و  نویسندگی  به  خین«  »نهر  سینمایی  فیلم  ساخت 
افشار، اظهار کرد: این فیلم با موضوع عملیات کربالی چهار و شهدای 

غواص و کرامت مادران شهدا ساخته خواهد شد.
وی با اشاره به صدور پروانه ساخت فیلم »نهر خین«، گفت: با توجه به 
اینکه بخشی از منابع مالی این اثر با اعتبارات دولتی تأمین می شود، 
فیلمنامه اثر باید توسط بنیاد سینمایی فارابی به طور کامل تأیید شود.
فیلمنامه  حاضر  حال  در  افزود:  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آخرین  در  و  دارد  بازنویسی  به  نیاز  فارابی  سینمایی  بنیاد  نظر  از  اثر 
آغاز  را  فیلمنامه  بازنویسی  شد،  مطرح  افشار  آقای  با  که  گفت وگویی 

است. کرده 
با  فیلم سینمایی »نهر خین«  برای تسهیل در ساخت  افزود:  عموزاده 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و به طور ویژه با رئیس سازمان سینمایی 

بحث و گفت وگو شده است.
با  امیدواریم  اما  نخورده  کلید  فیلم هنوز  این  کرد: ساخت  تصریح  وی 
اتمام بازنویسی فیلمنامه شاهد تولید این اثر سینمایی باشیم چراکه به 

گفته کارگردان این فیلم، مرحله انتخاب بازیگر نیز انجام شده است.
این  تصویربرداری  خصوص  در  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
فیلم در قم نیز عنوان کرد: گویا قرار است سکانس هایی از این فیلم در 

تصویربرداری شود. و  قم ضبط 

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و 
مشاغل خانگی در قم آغاز به 

کار کرد
از  متشکل  قم  استان  مقاومتی  اقتصاد  و  خانگی  مشاغل  نمایشگاه 
170 غرفه مختلف امروز به همت بسیج سازندگی سپاه استان قم طی 

کرد. کار  به  آغاز  استانی  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  مراسمی 
نمایشگاه  کار  به  آغاز  مراسم  در  ایراندوست  علی  فارس،  گزارش  به 
این  کرد:  اظهار  قم،  استان  مقاومتی  اقتصاد  و  خانگی  محصوالت 
غرفه ها  صاحبان  که  است  برپاشده  غرفه   170 از  بیش  با  نمایشگاه 
از  استفاده  و  بسیج  مردمی  الحسنه  قرض  صندوق های  حمایت  با 
تسهیالت کم بهره بسیج سازندگی توانسته اند کسب و کاری برای خود 

بزنند. رقم 
فروش  در  پایین  مالی  توان  علت  به  خانگی  مشاغل  کرد:  اضافه  وی 
این  برپایی  که  هستند  روبرو  مشکالتی  با  خود  محصوالت  تبلیغات  و 
خود  محصوالت  ارائه  ضمن  تا  آن هاست  برای  فرصتی  نمایشگاه ها 
تعامالت الزم  و  آشنا شده  و شغل های مشابه خود  با همکاران  بتوانند 

بزنند. رقم  را  خود  کار  و  کسب  توسعه  برای 
از  گفت:  )ع(  ابیطالب  بن  علی  امام  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
مرکز  سپاه  وابستگان  کانون  امداد،  کمیته  بهزیستی،  مددجویان 
در  مردم  آحاد  و  بسیجیان  علمیه،  حوزه  مرکزخدمات  و  مدیریت 
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی سپاه غرفه داشته و محصوالت خود را ارائه 

. هند می د
قرض الحسنه  صندوق   230 از  بیش  قم  استان  در  داد:  ادامه  وی 
مردمی بسیج فعالیت دارند که وام های اشتغال زایی بسیج سازندگی و 
تبصره 16 به واسطه این صندوق ها میان افراد توزیع می شود و افراد با 
دریافت گواهی آموزش از این صندوق ها می توانند به کسب و کارهای 

کنند. ورود  خانگی  مشاغل  و  تخصصی 
*محصوالت مشاغل خانگی قم ظرفیت صادرات دارند 

طی  نیز  قم  استان  سپاه  فرمانده  جانشین  پور  کبیری  مهدی  سردار 
مشاغل  محصوالت  ارائه  منظور  به  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  سخنانی 
خانگی و اقتصاد مقاومتی همراه با استقبال مطلوب مردم افتتاح شده 

است.
تسهیالت  از  بهره مندی  با  مردم  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توانسته اند  سازندگی  بسیج  تسهیالت  و  قرض الحسنه  صندوق های 
از  برخی  کرد:  عنوان  بزنند،  رقم  خود  برای  را  مطلوبی  کار  و  کسب 
موفقی  عملکرد  تبلیغات  و  برندسازی  در  مقاومتی  اقتصاد  واحد های 
توانسته  مسئول  دستگاه های  از  الزم  مجوزهای  دریافت  با  و  داشته 

کنند. عرضه  نیاز  مورد  سطح  در  را  خود  محصوالت 
نهادها  و  لزوم حمایت دستگاه ها  بر  قم  استان  فرمانده سپاه  جانشین 
از کسب و کارهای کوچک تاکید کرد و گفت: توسعه کسب و کارهای 
و  دارد  دنبال  به  را در جامعه  پایدار  اشتغال  توسعه  خانگی در حقیقت 

افزایش می دهد. در جامعه  را  امنیت شغلی 
مشاغل  و  مقاومتی  اقتصاد  محصوالت  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  دارند،  پیشرفت  امکان  هم  صادرات  سطح  در  خانگی 
می تواند  و  است  فرد  به  منحصر  ایران  کشور  برای  محصوالت  از  برخی 
در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد اما باید از آن حمایت شود.
خاطرنشان می شود، این نمایشگاه از هفتم الی یازدهم آذرماه در محل 
نمایشگاه دائمی استان قم در انتهای خیابان خاکفرج هر روز از ساعت 

15 الی 22 میزبان مخاطبان است.

خبـرخبـر

استقرار  از  بعد  محمدعلی محمدیان:       ◄
در  وزیران  هیات  نهم،  دولت  100روزه  حدودا 
سهام  اولیه  طرح  بزرگی،  اقتصادی  تصمیم 
عمومی  ثروت  عادالنه  توزیع  هدف  با  را  عدالت 
بین اقشار مختلف جامعه در 9 بهمن 84 تصویب 
افزایش ثروت خانوارهای  آیین نامه اجرایی  کرد. 
تعاون  بخش  سهم  گسترش  طریق  از  ایرانی 
و  مخالفان  هرچند  عدالت  سهام  توزیع  براساس 
موافقان بسیاری داشت، اما درهرحال سیاستی 
برنامه  یک  برای  پرطمطراق  عنوانی  و  خالق 
بار  به  درصورت  که  می شد  محسوب  اقتصادی 
نشستن می توانست گره گشای معیشت طبقات 

باشد.  محروم 
روزهای  جز  که  نهم  دولت  خالق  طرح  این 
گرفت،  قرار  بی مهری  مورد  ادامه  در  ابتدایی 
بنگاه  یا  62کارخانه  80درصد  حدود  در  چیزی 
تعاونی  یا  خصوصی  بخش  به  را  بزرگ  دولتی 
شرکت های  شامل  که  کرد  واگذار  )مردمی( 
معادن،  فوالد،  خودروسازی ها،  نظیر  بزرگی 
نیروگاه ها،  بانک، هواپیمایی، کشتیرانی،  بیمه، 

بود. گاز  نفت  و  مخابرات 
سهام  تقسیم  و  مشموالن  انتخاب  مکانیسم 
دهک بندی  با  درابتدا  که  بود  صورت  این  به  نیز 
درآمدی  6دهک  درآمد،  براساس  جامعه  افراد 
تعیین و درحدود 49میلیون نفر انتخاب شدند. 
شرکت  یک  انتقال  به  اقدام  مرحله،  این  از  پس 
خصوصی سازی  سازمان  زیرمجموعه  به  دولتی 
کارگزاری سهام عدالت شد.  تحت عنوان شرکت 
سهام  تعاونی  شرکت های  ترتیب  این  به 
عدالت شهرستانی در کلیه شهرستان های کشور 
سرمایه گذاری  شرکت  و  شرکت   337 تعداد  به 
شرکت های  از  متشکل  استان  هر  در  استانی 
به  درمجموع  کشور  استان های  کلیه  در  تعاونی 
شد.  تاسیس  سرمایه گذاری،  30شرکت  تعداد 
نفر  هر  برای  ابتدا  در  سهام ها  برگه   این  ارزش 
طبقات  برای  بعدها  که  بود  تومان  500هزار 
به  امداد  کمیته  تحت پوشش  عمدتا  و  محروم تر 

یافت.  افزایش  تومان  میلیون  یک 
بی  عدالت  نام  به  که  تعاونی  شرکت 

کند!  می  عدالتی 
ابتدا می بایست شرکت های  بر اساس قانون، 
شوند  تشکیل  استان  هر  در  شهرستان  تعاونی 
نمایندگانی،  معرفی  با  تعاونی ها  این  سپس  و 
شرکت  سرمایه گذاری استانی را به وجود بیاورند 
اما در قم و به خاطر تک شهرستان بودن، مقرر 
شد سه شرکت تعاونی در شهرستان قم راه اندازی 
شود و سپس با حضور نمایندگان این تعاونی ها، 

بگیرد. شکل  استانی  سرمایه گذاری  شرکت 
با  شرکت  این  مدیره  هیأت  جلسه  صورت 
در  قم  شهرستان  تعاونی های  نمایندگان  حضور 
انتخاب  از  حاکی  نیز   1387 ماه  دی   28 تاریخ 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای 
و  رئیس  عنوان  به  بدال  محسن  سید  قم،  استان 
و  رئیس  نائب  سمت  در  بیگی  رضاقلی  حسین 
اسدالله نامجو به عنوان مدیرعامل برای مدت دو 

است. سال 
امضای  به  نامه ای  در  اینکه  اساسی  نکته 
سهام  تعاونی های  کشوری  اتحادیه  مدیرعامل 

عدم   ،1389 شهریور   15 تاریخ  در  عدالت 
صورت  به  حتی  مدیریتی  سمت های  پذیرش 
غیر موظف توسط شاغلین دستگاه های اجرایی 
مورد  عدالت  سهام  با  مرتبط  شرکت های  در 
در مورد  قرار گرفته همچنین عنوان شده  تاکید 
کشوری  و  لشکری  بازنشسته  کارکنان  عضویت 
در هیئت مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت 
نیز به طور موظف وفق ماده 20 آیین نامه نظام 
پرداخت مبنی بر عدم پذیرش سمت های اجرایی 
بگیرد  صورت  الزم  مراقبت  بازنشستگان،  توسط 
اجرایی  بازنشستگان  آیین نامه،  این  وقف  زیرا 
یا  )مدیرعامل(  اجرایی  سمت های  نمی توانند 
به  مگر  باشند  پذیرا  را  مدیره(  )هیئت  موظف 
حقوق  هرگونه  دریافت  بدون  و  داوطلب  صورت 

مزایا. و 
شماره  تعاونی  شرکت  که  است  حالی  در  این 
دو قم، با مدیریت یکی از بازنشستگان اداره کل 
این  و  تشکیل شده  قم  استان  پرورش  و  آموزش 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیئت  در  شخص 
اینکه حتی  نیز دارای سمت است ضمن  استان 
آخرین  و  نبوده  هم  کارشناسی  مدرک  دارای 
در  است  دیپلم  فوق  او،  توسط  ارائه شده  مدرک 
مدیره  هیئت  اعضای  قانون،  اساس  بر  حالیکه 

باشند. کارشناسی  مدرک  حداقل  دارای  باید 
یکی از عمده ترین دالیل این تخلفات نظارت 
ضعیف اداره کل تعاون استان قم در دولت قبل 
باشد  این مهم در دولت جدید می  روند  ادامه  و 
در حالیکه رسالت این تعاونی های تمام مردمی 
متخصص  و  کارآمد  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد 
برای توسعه اقتصادی همه  و هم چنین بستری 

جانبه در استان قم محسوب می شود. 
با  رابطه خبرنگار »گویه« در گفتگو  در همین 
دکتر شفیعی سورک رئیس شرکت تعاونی عدالت 
که  کرد  اشاره  جالب  نکاتی  به  قم   »3« شماره 

نمایند. ویژه  توجه  آن  به  باید  استان  مسئولین 
داشت:  بیان  گفتگو  این  در  شفیعی  دکتر   
بنده از سال 86 در مجموعه  شرکت های تعاونی 
شرکت  ابتدا  ام.  بوده  قم  استان  عدالت  سهام 
ماه  خرداد  در  قم  استان  عدالت  سهام  تعاونی 
استانی   تعاونی  شرکت  عنوان  به   1385 سال 
گذاری  سرمایه  شرکت  ایجاد  دلیل  به  و  تشکیل 
تعاونی  های  شرکت  قم   استان  عدالت  سهام 
عدالت شماره  2 و 3 را ایجاد کرده و بر اساس آن 
شرکت سرمایه گذاری سهام خاص تشکیل شد.

ایراد  یک  تعاونی  های  شرکت  گفت:  وی 
آینده  آن  اداره  در  که  این  آن  و  دارند  اساسی 
بخواهند  ها  شرکت  وقتی  مثال  نشده  نگری 
وارد بازار بورس و شرکت سهامی عام شوند باید 
حداقل هیئت مدیره آن ها پنج نفر عضو داشته 
باشد. این افراد به جای حل مشکل، با زد و بندی 
و  کرده  انتخاب  غیرقانونی  را  نفر  دو  داشتند  که 
بخشی ازسرمابه شرکت سرمایه گذاری را به نام 
این دو نفر زدند. این دو فرد، هرکدام هزار سهم 
است  ارزش سهم شان  تومان  میلیاردها  و  دارند 
از همان  ها  آن  کنند.  استفاده می  از سودش  و 
سال ورودشان همچنان بوده و حضور داشتند و 

کند. بیرونشان  تواند  نمی  کس  هیچ  گویا 
قم   »3« شماره  عدالت  تعاونی  شرکت  رئیس 

در ادامه تاکید کرد: ما بارها نامه نگاری کرده ایم 
و این تخلفات را به استانداری و اداره کل اقتصاد 
و دارایی و بورس اوراق بهادار یادآور شده ایم اما 
هیچ گاه کسی به ما توجه نکرد. سال هااست که 
هیئت مدیره شرکت ها ناقص است و بارها اعالم 
همین  از  یکی  است.  قانون  خالف  که  کردیم 
افراد به تازگی استعفا داد ولی سهامی که متعلق 
به سهام داران بوده است و به نام ایشان در بورس 

سرمایه گذاری شده بود را منتقل نکرده است.
شرکت،  سه  در  سال   9 حدود  گفت:  وی 
 98 سال  نهایتا  و  نشد  برگزار  انتخابات  مجمع 
با  متاسفانه  اما  گردید.  برگزار  انتخابات  مجمع 
یکپارچه  ایشان  مجامع  شرکت  سه  که  آن  وجود 
بود اما شرکت تعاونی عدالت شماره 2شهرستان 
قم توسط مدیربت تعاون وقت تایید و دو شرکت 

کردند.  اعالم  باطل  هایی  بهانه  با  را  دیگر 
دکترشفیعی اظهار کرد: سال 99 اداره تعاون 
استان  انتخابات دو شرکت سهام عدالت  مجمع 
3شهرستان  شماره  عدالت  تعاونی  شرکت  و  قم 
مدیره  هیات  متاسفانه  ولی  کرد  برگزار  را   قم 
های قبلی شرکت ها به همراهی شرکت سرمایه 
گذاری استان قم ورود ما را به ساختمانی که از 
کرده  ممنوع  شده  خریداری  داران  سهام  پول 

اند.
شفیعی در ادامه با اشاره به تخلفات گسترده 
 2 شماره  عدالت  سهام  تعاونی  شرکت  نام  به 
صورت های  و  صورتجلسات  تحویل  عدم  گفت: 
مدیره  هیئت  جدید  اعضای  به  دوره  این  مالی 
تعاونی های 1 و 3، معطل نگه داشتن ساختمان 
شرکت  توسط  شده  خریداری  طبقه  پنج 
بخشی  استفاده  بدون  استانی  سرمایه گذاری 
حالی  در  این  است.   داران  سهام  به  تخلفات  از 
است که از میان سه شرکت تعاونی سهام عدالت 
تعاونی سهام عدالت  قم صرفا شرکت  استان  در 
شماره 2 شهرستان قم در آن مکان اسکان دارند 
میلیونی  ده  چند  مزایای  و  حقوق  اختصاص  و 
ارائه  بدون  سرمایه گذاری  شرکت  اعضای  به 
الزم  مدارک  و  دالیل  و  شفاف  مالی  صورت های 
برای آنها همه و همه مسائلی هستند که موجب 
به  اقدامات  این  زیان  و  ضرر  نهایت  در  شده اند 

برسد. قم  مردم 
قم   »3« شماره  عدالت  تعاونی  شرکت  رئیس 
کارهای  و  ما  پاسخگوی  هم  کس  هیچ  گفت: 
خالف قانون آن افراد در مجموعه شرکت سرمایه 
والبته  نیست  قم  استان  عدالت  سهام  گذاری 
آنکه موارد تخلف مجموعه سرمایه گذاری سهام 
همه  که  است.  زیاد  بسیار  قم  استان  عدالت  

باشد. می  موجود  آن  مدارک  و  اسناد 
دکترشفیعی در پایان خواستار ورود مسئولین 
استان به این موضوع شد و گفت: بیش از 260 
هزار نفر عضو شرکت تعاونی عدالت شماره »2« 
قم هستند و امید است که مسئولین و خصوصا 
مدیران تعاون ورود قانونی به تخلفات این شرکت 
 49 و   48 مواد  طبق  باشند.  داشته  تعاونی 
اساسنامه شرکت های تعاونی هم در صورت بروز 
یا بین  و  تعاونی ها  تعاونی  و سایر  اختالف بین 
به  رسیدگی  مرجع  تعاونی  شرکت  و  سهامداران 

► این اختالفات اتاق تعاون می باشد.   

شرکت تعاونی که به نام عدالت بی عدالتی می کند! 

چه کسی پاسخگوی سهام داران "عدالت" 
در قــم است؟

عدم تحویل صورتجلسات و صورت های مالی این دوره به اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی های 1 و 3، معطل نگه داشتن ساختمان 
حالی  در  این  است.   داران  سهام  به  تخلفات  از  بخشی  استفاده  بدون  استانی  سرمایه گذاری  شرکت  توسط  شده  خریداری  طبقه  پنج 
است که از میان سه شرکت تعاونی سهام عدالت در استان قم صرفا شرکت تعاونی سهام عدالت شماره 2 شهرستان قم در آن مکان 
اسکان دارند و اختصاص حقوق و مزایای چند ده میلیونی به اعضای شرکت سرمایه گذاری بدون ارائه صورت های مالی شفاف و دالیل 
برسد. قم  مردم  به  اقدامات  این  زیان  و  ضرر  نهایت  در  شده اند  موجب  که  هستند  مسائلی  همه  و  همه  آنها  برای  الزم  مدارک  و 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی  سابق(   مکرر   10326(11872 از  فرعی    11 پالک  به   ساختمان   یکباب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
آبادی    علی  پور  عباس  اکرم  بنام  که   15 پالک   -21 کوچه   – نوبهار  خیابان   – قم  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع 
طرفی  از  نیامده  تکلیف    تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  عباس   فرزند 
 1401/09/09  -  1/9649 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/5 ساعت    1401/10/11 مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود 
دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام 
بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که 
تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده 

 )15874 الف  م  نماید.)  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
 1401/09/12 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

یک  بخش  در  واقع  اصلی   10437 از  فرعی   233/1 ک  پال به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
نام عباس سلیمانی منفرد  به  34 که  ک  5- پال 12- کوچه  54- کوچه  15 خرداد- کوچه  بلوار  ثبت قم اراضی قم- 
طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  علی  فرزند 
 1401/09/9   -  1/9686 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
ملک  ع  وقو محل  در  صبح   12 الی   8/5 ساعت    1401/10/12 مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  ک  پال تحدیدحدود 
دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام 
بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که 
تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده 

 )15941 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
 1401/09/12 انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 
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در گفتگو با دکتر امید نظری کارشناس و پژوهشگر 
حوزه آموزش مطرح شد:

استاندارد سازی آموزش مبتنی بر 
ظرفیت های اجتماعی و علمی 

دکتر امید نظری درگفت وگو با وحید حاج سعیدی خبرنگار»روزنامه 
بر ظرفیت های  آموزش مبتنی  استاندارد سازی  به  بااشاره   » گویه 
می  اطالعات  انفجار  عصر  و  دانائي  عصر  در  علمی  و  اجتماعی 
گوید: آغاز هزاره ي سوم را که به عنوان عصر دانائي و عصر انفجار 
اطالعات نامیده اند، با استفاده از ابزار نوین و پیشرفته همراه شده 
است. در این بین آموزش و پرورش که دردوره هاي طوالني گذشته، 
محفوظات  افزایش  و  اطالعات  انتقال  به  را  خود  فعالیت  عمده 
را  تري  عظیم  رسالت  دوران  این  در  بود،  داده  اختصاص  فراگیران 
احساس مي کند و آن پاسخ به این پرسش اساسي است که آیا شیوه 
هاي متداول آموزش و پرورش پاسخگوي نیازهاي فراگیران در آغاز 
تا  نیاز است  و  تحوالتي مورد  ابزار  نه چه  و اگر  قرن جدید هست 
متن  نمود.  تلقي  کارآمد  نظام  یك  را  پرورش  و  آموزش  نظام  بتوان 

زیراست: وگوبه شرح  گفت 
استاندارد سازی نحوه آموزش و فراهم ساختن بستر مناسب در جهت 
استفاده از ملزومات و ابزار  نوین آموزشی ، در عصرحاضر یک ضرورت 
و  تامین  برای  راهکار  ارائه  و  طراحی   ، تشکیل  مسیر  این  در  و  است 
جامعه  اصول  با  مبتنی  آموزش  های  شاخص  و  ابزارها  کردن  کاربردی 
آموزش پذیر و دانایی محور در توسعه این رویکرد موثر است. بدون شک 
شناخت درست و صحیح این ملزومات و ابزارها و بهره گیری مناسب از 
آنها با توجه به کارکردهای مورد انتظار در تسریع روند آموزش مخاطبان 
و توسعه اطالعاتی جامعه دانش مدار موثر خواهد بود. از جمله دغدغه 
ها و مشکالتی که هر کشوری در برنامه های توسعه اطالعاتی خود در 
حرکت به سوی تبدیل شدن به یک جامعه با محوریت دانش که اصطالحًا 
شیوه  بود  خواهد  مواجه  شود  می  تعبیر  محور  دانایی  جامعه  به  آن  از 

ابزارها است. این  ابزارهای موجود و همچنین نحوه کاربرد  با  برخورد 
آغاز هزاره ي سوم را که به عنوان عصر دانائي و عصر انفجار اطالعات 
نامیده اند، با استفاده از ابزار نوین و پیشرفته همراه شده است. در این 
فعالیت  عمده  گذشته،  طوالني  هاي  دردوره  که  پرورش  و  آموزش  بین 
خود را به انتقال اطالعات و افزایش محفوظات فراگیران اختصاص داده 
پاسخ  آن  و  کند  مي  احساس  را  تري  عظیم  رسالت  دوران  این  در  بود، 
به این پرسش اساسي است که آیا شیوه هاي متداول آموزش و پرورش 
پاسخگوي نیازهاي فراگیران در آغاز قرن جدید هست و اگر نه چه ابزار 
نظام  یك  را  پرورش  و  آموزش  نظام  بتوان  تا  نیاز است  مورد  تحوالتي  و  

نمود. تلقي  کارآمد 
علمی  های  شیوه  و  نوین  ابزار  تنها  داشت  اذعان  باید  دیگر  سوی  از 
رویکرد   این  نیز در  انسانی ماهر  نیروی  از  بهره مندی  و  نیستند  کارساز 

است. اصل  یک 
تغییرات  از  ولي  دارند  دوست  را  تغییر  افراد  دانیم  می  که  همانطور  اما 
ناگهاني در هراسند. تغییرات قرن جدید سریع اتفاق مي افتند و همگام 
دانش  ي  توسعه  است؛  بر  زمان  و  دشوار  کمی  سرعت  با  نیروها  سازی 
افزارهاي متنوع  نرم  و  رایانه  به  از کتاب  یادگیري  ابزار  تغییر در  بشري، 
و شبکه ي جهاني از جمله تغییرات ناشی از توسعه علم در هزاره سوم 
وضعیت  به  کوچك  و  آهسته  هاي  گام  با  معلمان  که  حالي  در  هستند. 
جدید خو مي گیرند و تغییرات جدید را به سادگي نمي پذیرند، تغییرات 
معلمان  گردد.  مي  ایجاد  معلمان  کنترل  از  خارج  و  مکانیکي  طور  به 
احساس مي کنند فرصت کمتري براي انطباق با تغییرات دارند در مقابل 
زمینه  این  در  پژوهشی  در  والیرمن  لوکاس  کنند.  مي  مقاومت  تغییرات 

: داشتند  اظهار 
به زمان مناسب  نیاز  برنامه  هاي جدید  آزمایش و اجراي  معلمان براي 
دارند. همچنین براي تطبیق با محتواهاي جدید آموزشي و برنامه هاي 
فرایند  یك  بعنوان  ارتباطات  بعالوه  دارند.  احتیاج  کافي  وقت  به  جدید 
میان  در  افراد  بین  احساسات  و  ها  ارزش  و  ها  ایده  ي  کننده  تسهیل 
معلمان بویژه در جهت همگام شدن با تغییرات است و ضرورت دارد در 
راستاي دستیابي به ارتباطات و اطالعات، حمایت سازمان و مدیریت از 

با مشارکت ایشان تحقق یابد. معلمان و تداوم این پشتیباني 
اطالعاتی  توسعه  در  که  این  به  توجه  با  داشت  اشاره  باید  وجود  این  با 
تا  داشت  جهانی  پیشرفتهای  به  نیز  نگاهی  نیم  بایستی  ای  جامعه  هر 
هماهنگی و همگامی الزم تحوالت جهانی صورت بپذیرد و تالش برای 
فلذا  شود.  آغاز  نوین  های  پیشرفت  با  معلمان  و  اساتید  سازی  همگام 
در طراحی ساختار یک جامعه دانش مدار باید جایگاه ویژه ای را برای 
تمامی مقاطع آموزشی در آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نقش جدی 
به اساتید و معلمان، قائل شد. در طراحی  به ویژه  و تکنولوژی  آموزش 
یک مدل پیشرفته با استانداردهای جهانی که از پویایی و انعطاف پذیری 
الزم برخوردار باشد، باید در ابتدا نسبت به شناخت کمبودها و ضعف ها 
همت ورزید و در مراحل بعدی با استفاده از ظرفیت موجود، بومی سازی 
رویکرد های نوین آموزشی با توجه به ساختار اجتماعی مناطق مختلف 

کشور و در نهایت آموزش نیروی انسانی قدم برداشت.
بی شک دستیابی به استانداردهای معین و ضروری در جهت رسیدن به 
ساختارهای یک جامعه دانایی محور و پرورش شهروندان مسئولیت پذیر 
از آرمان های نظام آموزشی آوانگارد و پیشرو است. در شرایط حاضر برای 
تامین زیر ساختهای توسعه اطالعاتی ما ناگزیر از ایجاد پیوند و تلفیق 
عوامل ) نیروی انسانی مهارت دیده( و ابزارهایی ) تجهیزات نرم افزاری 
های  شاخص  عنوان  به  آنها  از  که  هسیتم  آموزشی(  افزاری  سخت  و 
جدیدی  بستر  در  شود.  می  یاد  تکنولوژی  آموزش  و  آموزش  تکنولوژی 
که از تلفیق این دو شاخص آموزشی به وجودمی آید امکانات و ابزارهای 
گوناگونی فراهم خواهد شد که در هدایت و توسعه اطالعات بسیار موثر 
خواهد بود ضمن اینکه تاثیر و تاثر این دو شاخص از یکدیگر خود زمینه 
مساعدی در جهت پرورش افکار و ایده های جدید فراهم می شود که در 
نهایت منجر به مدرن سازی آموزش و توسعه مهارت های مدرن آموزشی 

خواهد شد 

گفتگو

مناسب سازی  و  مسکن  اشتغال،       ◄
که  است  مهمی  کلیدواژه  سه  معابر، 
آفرین  دغدغه  قم  معلوالن  برای  همیشه 
تا  انجام شده هنوز  اقدامات  به رغم  و  بوده 
دارد. وجود  زیادی  فاصله  مطلوب  نقطه 
از  بخشی  معلوالن  شهبازی:  اصغر 
عارضه  براثر  گاهی  که  هستند  جامعه 
و  حوادث  براثر  نیز  برخی  و  تولد  بدو  از 
اتفاقات در طول زندگی دچار آن شده اند 
و به هرروی الزم است اقدامات به گونه ای 
سایر  مانند  جامعه  از  قشر  این  که  باشد 
افراد از فضاها و امکانات شهری استفاده 

. کنند
حوزه  فعاالن  و  کارشناسان  باور  به 
حوزه  در  اصل  مهم ترین  معلولیت، 
آن ها  هویت  که  است  این  معلوالن 
افراد  سایر  به مثابه  شهروند  یک  به عنوان 
ساختارهای  و  بگیرد  قرار  موردپذیرش 
و  درآمد  اشتغال،  آموزش،  به  مربوط 
حمایتی  بیمه های  و  استعداد  شکوفایی 

شود. فعال  آن ها  پیرامون 
باورند  این  بر  معلولیت  حوزه  فعاالن 
شود  ایجاد  نحوی  به  ساختارها  باید  که، 
که یک فرد معلول بتواند در جامعه حضور 
پیرامون  دنیای  از  را  و حظ خود  پیدا کند 
بینش  باید  مناسب سازی  بر  عالوه  ببرد، 
شود  اصالح  افراد  این  به  نسبت  نیز  افراد 

نشود. طرد  جامعه  از  افرادی  چنین  تا 
تقویت  کارشناسان  برخی  همچنین 
راهی  را  معلوالن  انجمن های  و  تشکل 
رایزنی  و  خدمات رسانی  برای  مناسب 
تصمیم ساز  دستگاه های  و  نهادها  با 
تا  می دانند  معلوالن  حقوق  احقاق  برای 
بسیاری  افراد که در  این  نیازهای  حداقل 
گذاشته  صحه  آن  بر  نیز  قانون  موارد  از 

شود. تامین 
مثبت  گام های  برخی  باوجود 
ولی  مناسب سازی  زمینه  در  برداشته شده 
به تنهایی  نتواند  معلول  یک  که  زمانی  تا 
شهری  فضاهای  از  دیگران  کمک  بدون  و 
استفاده کند، نمی توان از حجم اقدامات 
مهم تر  و  کرد  رضایت  ابراز  انجام شده 
یکی  فقط  مناسب سازی  اینکه  آن  از 
جامعه  و  است  افراد  این  چالش های  از 
بزرگتری  رنج آورتر  مشکالت  با  معلوالن 
مشارکت  عدم  مسکن،  اشتغال،  مانند 
به  نادرست  نگاه  زاویه  و  تصمیم سازی  در 
از سوی برخی  ویژگی های جسمانی خود 

هستند. مواجه  افراد 
۲۳ هزار معلول در قم شناسایی 

در  قم  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
هزار   23 حدود  به  اشاره  با  ایرنا  با  گفتگو 
استان،  در  معلولیت  دارای  افراد  پرونده 
این  از  نفر   705 و  هزار   8 داشت:  بیان 
مرد  نیز  نفر  هزار   14 از  بیش  و  زن  افراد 

. شند می با
در  کرد:  اضافه  علیزاده  مصطفی 
کم بینا،  و  نابینا   680 و  هزار   2 قم  استان 
حرکتی،  و  جسمی  معلول   637 و  هزار   8
5 هزار و 780 معلول ذهنی، 3 هزار و 98 
4 هزار و  و روان،  با مشکالت اعصاب  فرد 
 185 و  هزار  یک  و  شنوایی  معلول   464
شناسایی شده اند. گفتار  و  صوت  معلول 

مهم ترین  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
یادآور  قم،  معلوالن  جامعه  چالش های 
چالش  بیکاری  و  ناموفق  اشتغال  شد: 
سبب  بیکاری  است،  قشر  این  اصلی 
اجتماعی  آسیب های  و  روحی  بحران های 

می شود. معلوالن  بین  در 
ادامه  قم  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
فارغ التحصیالن  تعداد  اینکه  به رغم  داد: 
و  نابینا  افراد  بین  در  به خصوص  معلوالن 
از  افراد  این  ولی همچنان  باالست  کم بینا 

عدم اشتغال در مراکز دولتی و خصوصی 
می برند. رنج 

اقتصادی  مشکالت  افزود:  علیزاده 
مسکن،  تامین  وضعیت  معیشتی،  و 
را  معلوالن  برای  خانه  رهن  و  اجاره بها 
می رود  امید  و  کرده  همیشه  از  وخیم تر 
بخش  در  دولت  حمایتی  طرح های 
بیاید. نیازمند  افراد  این  کمک  به  مسکن 
تعداد  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
معلولیت  رانندگی،  های  تصادف  باالی 
به  جامعه  حرکت  همچنین  و  ذاتی 
تقاضاهای  بر  هرسال  سالمندی،  سمت 
و  می شود  افزوده  بهزیستی  حمایت های 
الزم است تدابیر کالنی برای مدیریت این 

بگیرد. انجام  وضعیت 
هم اکنون  اینکه  بابیان  علیزاده 
از  برخورداری  ازنظر  قم  بهزیستی 
معلوالن  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات 
گفت:  دارد،  قرار  مطلوبی  وضعیت  در 
باوجود  نیز  مناسب سازی  زمینه  در 
جزو  قم  اما  مطلوب،  نقطه  تا  زیاد  فاصله 
استان های پیشرو در این زمینه می باشد.
می شود  شروع  ازآنجا  مشکل  گاهی 
زاویه دید خودش  از  را  که هر کس جهان 
فردی  جای  هیچ وقت  چون  می کند،  نگاه 
را  این  نتواند  نبوده  دیگری  ویژگی های  با 
درک کند که یک چاله یا برآمدگی کوچک 
و بی ارزش برای او می تواند نقش یک کوه 
دلهره آمیز  پرتگاه هایی  یا  صعب العبور 
برای یک فرد ویلچر نشین یا دچار عارضه 

نباشد  افراد  این  جای  کسی  تا  باشد؛ 
پروین  از  نغز  مصرع  این  عمق  تواند  نمی 
از  "جرم  واقعا،  که  کند  درک  را  اعتصامی 

نیست". هموار  ره  نیست؛  رفتن  راه 
مناسب سازی  و  مسکن  اشتغال، 

معلولین مهم  دغدغه  سه 
نخاعی  ضایعات  انجمن  مدیرعامل 
اجرای  عدم  از  انتقاد  با  نیز  قم  استان 
معلولین،  حقوق  از  حمایت  قانون  صحیح 
 2 از  بیش  اینکه  به رغم  قانون  این  گفت: 

آن گذشته حتی در  از زمان تصویب  سال 
است. نشده  اجرا  به درستی  نیز  بهزیستی 
از  یکی  داشت:  ابراز  یوسفی  تقی 
این   34 ماده  اجرای  عدم  مصادیق 
با  معلول  افراد  دیده شدن  یکسان  قانون، 
طرح  هزینه های  پرداخت  در  افراد  سایر 
درحالی که  است  مسکن  ملی  نهضت 
انتظار می رود دولت در چنین پروژه هایی 

بیاید. معلولین  کمک  به 
شرایط  بهترین  در  اینکه  بابیان  وی 
معلول  افراد  حضور  برای  شهر  درصد   20
کرد:  تصریح  است،  شده  مناسب سازی 
نیز  مناسب سازی  و  توانبخشی  حوزه  در 
به درستی  تاکنون  قانون  این   2 ماده 
انجام شده  طرح های  برخی  و  اجرانشده 
و  است  بوده  مشکالتی  دچار  نیز 
در  نیست  مشخص  نیز  هم اکنون 
شهید  میدان  ساماندهی  و  بازسازی 
مورد  در  را  پیوست هایی  چه  مطهری 

کرده اند. پیش بینی  معلوالن 
نخاعی  ضایعات  انجمن  مدیرعامل 
فضا  کمبود  داشت:  اظهار  قم  استان 
و  آموزشی  دوره های  برگزاری  برای 
معلوالن  مهم  چالش های  از  فرهنگی 
مراکز  برخی  گذشته  سالهای  طی  و  است 
شکل های  به  نیز  افراد  این  مخصوص 

است. واگذارشده  مختلف 
ساختار  در  معلوالن  مشارکت  یوسفی 
و  کرد  ارزیابی  مهم  را  تصمیم سازی 
معلوالن  مشارکت  عدم  کرد:  خاطرنشان 
نتواند  تا طرح های اجرایی  سبب می شود 
را  افراد  این  متنوع  نیازهای  به خوبی 

نماید. برطرف 
عدم  خاطر  به  کرد:  بیان  وی 
معلولین،  جامعه  اقتصادی  توانمندسازی 
حتی  نباشد  خیرین  کمک  درصورتی که 
در  به خصوص  افراد  این  حیات  ادامه 
با معضل اساسی  حوزه بهداشت و درمان 

می شود. همراه 
و  مسکن  اشتغال،  یوسفی؛ 
معلولین  اصلی  نیاز  سه  را  مناسب سازی 
انجام شده  اقدامات  با  گفت:  و  کرد  ذکر 
وضعیت  مقداری  گذشته  سالهای  طی 
و  بوستانها  بهداشتی،  سرویس های 
در  اما  شده  بهتر  عمومی  حمل ونقل 
افراد  جامعه  می رود  انتظار  مسکن  حوزه 
سوی  از  مشوق هایی  با  معلولیت  دارای  با 

شود. همراه  دولت 
نخاعی  ضایعات  انجمن  مدیرعامل 
کار  روی  زمان  از  افزود:  قم  استان 
دریافتی  یارانه  سیزدهم،  دولت  آمدن 
یک  هم اکنون  و  شده  برابر   2 معلوالن 
ماهانه  معلولیت  دارای  با  دونفره  خانواده 
دریافت  تومان  هزار   200 و  یک میلیون 
زندگی  داشتن یک  برای  هنوز  که  می کند 

دارد. زیادی  فاصله  عادی  و  معمولی 

ضایعات  معلولین  اینکه  بابیان  وی 
گرانی  خاطر  به  نابینایان  و  نخاعی 
مشکالت  با  موردنیاز  تجهیزات  و  لوازم 
کرد:  تصریح  شده اند،  روبه رو  اساسی 
موعد  از  پیش  بازنشستگی  اجرای  عدم 
در  سلیقه ای  و  شخصی  اعمال نظرهای  و 
افراد  این  مهم  مشکالت  از  نیز  زمینه  این 

می رود. شمار  به 
برای  پراستفاده  و  مهم  مراکز  از  بانکها 
بسیاری  در  که  است  معلولین  عموم 

و  سازی  مناسب  از  اثری  هیچ  آنها  از 
معلوالن  برای  حداقلی  استفاده  امکان 
پله  برخی  جانمایی  حتی  و  نشده  دیده 
نیز  سالمندان  برای  دیگر  تجهیزات  و  ها 
طراحی  و  معماری  سبک  و  است  دشوار 
طراحی  مقابل  در  درست  آنها  از  شماری 

است. معلول  دار  دوست  مرکز  یک 
در  سفید«  »عصای  بوستان  اجرای 

قم
معماری  و  شهرسازی  معاون 
وضعیت  به  اشاره  با  نیز  قم  شهرداری 
گفت:  شهری  مناسب سازی های 
پروژه های  در  شهری  مدیریت  مجموعه 
شهری پیوست های الزم در خصوص افراد 
موردتوجه  را  کم توان  و  معلولیت  دارای 

می دهد. قرار 
وضعیت  داد:  ادامه  فر  متین  مجید 
راه های  پیاده  در  شهری  مناسب سازی 
راه  پیاده  امین،  بلوار  مانند  شهر  اصلی 
پیاده  انقالب،  راه  پیاده  صدوقی،  شهید 
چهارراه  ارم،  خیابان  بهار،  بلوار  راه 
سعیدی،  میدان  تا  خورشید  سه راه  بازار، 
پرندگان،  باغ  کوثر،  و  خضر  بوستان 
غدیر،  بوستان  از  بخشی  و  علوی  بوستان 
ایران زمین،  بوستان  کودک،  بوستان 
پردیسان  شهرک   8 و   7  ،5 محله  بوستان 
تازه  ورزشی  فرهنگی  مجموعه   هشت  و 
مطلوبی  شرایط  از  شهرداری  تاسیس 

است. برخوردار 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرهنگسرای  در  مناسب سازی  طرح های 
راه  پیاده  باجک،  راه  پیاده   ، شهریار 
آزادی،  راه  پیاده  یاسر،  عمار  متری   55
دل  بلوار  راه  پیاده  غدیر،  بلوار  راه  پیاده 
بنیادی،  بوستان  ایستگاه،  خیابان  آذر، 
بوستان  قنات،  بوستان  حرکت،  بوستان 
یادمان  بوستان  قم،  هکتاری  هزار 
و  قدس  شهرک  انتهای  بوستان  شهدا، 
حال  در  متروکه  آهن  ریل  شهری  فضای 

. ست جرا ا
زیادی  بخش  کرد:  عنوان  فر  متین 
از  یکی  به عنوان  قم  جوان  بوستان  از 
قالب  در  شهری  شاخص  بوستان های 
حال  در  سفید  عصای  بوستان  طرح 
تمام  بوستان  این  در  است،  آماده سازی 
نیازهای  با  معلوالن  موردنیاز  فضاهای 
است. احداث  و  طراحی  حال  در  خاص 

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
قم اظهار داشت: شهرداری قم در بودجه 
به صورت  تومان  میلیارد   21 جاری  سال 
شهری  مناسب سازی  برای  مستقیم 
تمام  در  این  بر  عالوه  و  گرفته  نظر  در 
پروژه های عمرانی نیز اصل مناسب سازی 
معماری  و  شهرسازی  اصول  از  یکی  جزو 

است. موردتوجه 
قم  بنیادی  بوستان  داشت:  بیان  وی 

مراکز  مناسب سازی  پایلوت  به عنوان 
جهت  خوبی  وضعیت  از  قم  تفریحی 
و  است  برخوردار  معلوالن  استفاده 
هفت  بوستان  یک  طراحی  قم  شهرداری 
آسان  استفاده  باهدف  مترمربعی  هزار 
کار  دستور  در  نیز  را  روشندالن  جامعه 

است. داده  قرار  خود 
قمی  نابینایان  از  وشاره  باقری  مسعود 
به ضرورت  اشاره  با  ایرنا،  با  گفتگو  در 
دارای  با  افراد  برای  شهری  مناسب 

از  بخشی  معلوالن  گفت:  معلولیت، 
شهری  مناسب سازی  و  هستند  جامعه 

است. اهمیت  دارای  ازاین جهت 
وی بیان داشت: نصب آالرم های گویا 
نیازهای  جزو  تقاطع ها  و  چهارراه ها  در 
خاص  نیازهای  با  افراد  حیاتی  و  مهم 
از  عبور  تا  است  نابینایان  به خصوص 
امکان پذیر  افراد  این  برای  خیابان  عرض 

. د شو
برای  داشت:  ابراز  همچنین  وی 
مناسب سازی  طرح های  بهتر  کارآمدی 
الزم است تا از ایده و پیشنهادات معلوالن 
تا  در مرحله طراحی و اجرا استفاده شود 
با  تکمیل  و  اجرا  از  بعد  قبیل طرح ها  این 

نشود. روبه رو  آیی  کار  عدم  معضل 
به باور ناظران باوجوداینکه 16 سال از 
قم  استان  در  مناسب سازی  ستاد  تشکیل 
زیادی  مشکالت  همچنان  ولی  می گذرد 
از  افراد  این  دغدغه  بدون  استفاده  برای 
فضاهای شهری وجود دارد و بدتر از همه 
بهداشتی  سرویس  آسانسور،  گاهی  اینکه 
و سایر امکانات ادارات و نهادهای متولی 
افراد  این  استفاده  برای  مناسب  غیر  نیز 

است.
آسیب  یا  عارضه  در  حاکمیت  و  دولت 
خلقت  از  ناشی  عمدتا  که  ذهنی  و  بدنی 
با  هرچند  نیستند  دخیل  است  افراد 
ها،  مراقبت  و  پزشکی  اقدامات  برخی 
معلولیت های  همین  کاهش  امکان 
حقی  به  انتظار  اما  دارد  وجود  نیز  ذاتی 
می رود  اجرا  و  تصمیم سازی  نظام  از  که 
معلوالن  توانمندسازی  با  که  است  این 
مانند  مختلف  ساختارهای  قالب  در 
ایجاد  مسکن،  ازدواج،  اشتغال،  تحصیل، 
مختلف  زیرساخت های  از  استفاده  امکان 
مزیت های  سایر  از  برخورداری  و  شهری 
زمینه  معلول،  غیر  افراد  برای  موجود 
فراهم  را  افراد  این  استعداد  شکوفایی 
و  فرهنگی  اقدامات  با  طرفی  از  و  کنند 
بازنمایی درست از یک فرد معلول، برخی 
بین  از  را  افراد  این  از  نادرست  تصورات 

. ببرد
که  انسان هایی  که  است  طبیعی 
زندگی  گرفتن  حق  هستند  سالم  به ظاهر 
ویژگی های  با  افراد  کردن  محروم  و  عادی 
به  افراد  این  از  برخی  ندارند.  را  خاص 
عدم  و  شهری  کنونی  ساختارهای  خاطر 
افراد  زمره  در  زیرساخت ها  و  آموزش 
اصالح  با  چه بسا  و  می روند  بشمار  معلول 
بتوانند  هم  افراد  این  زیرساخت ها  برخی 
می دهند  انجام  دیگران  که  تمام کارهایی 

دهند. انجام  را 
سوم دسامبر مصادف با 12 آذر از سال 
سازمان  عمومی  مجمع  سوی  از  و   1992
معلولین  جهانی  روز  به عنوان  متحد  ملل 

► اعالم شده است.  

َره هموار نیست

● مناسب سازی معابر و اشتغال از دغدغه های مهم معلوالن قمی   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  ح  شر به  پرونده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011425 شماره  رأی  1ـ 
یحیی   فرزند  حسینی  خدیجه  خانم   1401114430002000785
مترمربع    99 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
بخش  در  واقع  اصلی   1945 از  فرعی   1 /142 شماره  ک  پال از  قسمتی  در 

میره  معصومه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 
 )15271 الف  169.)م  دفتر   276 صفحه 

گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ 
اعتراض  تسلیم  از  یکماه پس  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  قم  دو 

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

بود.  نخواهد 
1401 /08 /25 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401 /09 /12 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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



درصد   50 قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو       ◄
پروژه های  به  مختص  را  شهرداری  عمرانی  بودجه  
سهم  که  کالن  پروژه   30 این  افزود:  و  دانست  کالن 
نیاز  می دهند،  اختصاص  خود  به  را  بودجه  از  زیادی 
شهر  اسالمی  شورای  طرف  از  ویژه  نظارت  و  رصد  به 

دارد. مدیران  و 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  اخوان  مجید 
شهرداری  بودجه  در  عمرانی  پروژه های  اهمیت 
اظهار داشت: بیش از 900  پروژه در بودجه سالیانه 
این  از  پروژه   30 حدود  که  دیده شده  قم  شهرداری 
است. در شهر  بزرگ  و  پروژه های شاخص  تعداد جزء 
وی 50 درصد بودجه  عمرانی شهرداری را مختص 
پروژه   30 این  افزود:  و  دانست  کالن  پروژه های  به 
اختصاص  خود  به  را  بودجه  از  زیادی  سهم  که  کالن 
می دهند، نیاز به رصد و نظارت ویژه از طرف شورای 
از  بخشی  نظارت  این  و  دارد  مدیران  و  شهر  اسالمی 

است. شورا  اعضای  روزانه  برنامه 
عضو شورای اسالمی شهر قم، به بررسی بعضی از 
بلوار  پروژه های شاخص شهر پرداخت و تصریح کرد: 
حکیم در ادامه  بلوار فردوسی یکی از این پروژه های 
شاخص در شهر است که از ادامه خیابان چهارمردان 
پیدا  امتداد  امام علی)ع(  بزرگراه  تا  و   شروع می شود 

می کند.

تا میدان  پروژه در حال حاضر  این  ادامه داد:  وی 
ارتش ادامه پیداکرده و از طرف دیگر تا بلوار شهدای 
و  می کند  پیدا  ادامه  رضا)ع(  امام  بلوار  و  روحانیت 
تملک  که  می شود  منتهی  علی)ع(  امام  بزرگراه  به 
میدان  تا  مهدیه  متری   20 در  آن  انتهای  قسمت 

است. باقی مانده  هنوز  پلیس 
بخش  تملک  برای  بودجه  پیش بینی  از  اخوان 
میدان  تا  کلهری  حدفاصل  در  فردوسی  پروژه  پایانی 
پلیس خبر داد و گفت: در بودجه سال 1402 بودجه 

است  پیش بینی شده  پروژه  از  بخش  این  برای  تملک 
و امیدواریم تا پایان سال آینده این بخش نیز اجرایی 
شود و باید بدانیم برای اجرای پروژه نیاز به همکاری 

دارد. مالکان  و  شهروندان 
وی سپس به پروژه زیرگذر جمهوری در میدان امام 
برای  پروژه  این  کرد:  اذعان  و  اشاره  نیز  حسین)ع( 
در  و  تعریف شده  بن بست  از  جمهوری  بلوار  خروج 
به میدان مرجعیت  از طرف منطقه چهار  حال حاضر 
در  و  می رسد  پردیسان  و  بروجردی  آیت الله  بزرگراه  و 
منطقه دو به زیرگذر امام حسین)ع( منتهی می شود.
بلوار  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
امام  میدان  زیرگذر  از  نیز  دو  منطقه  در  جمهوری 
شهید  خیابان  و  امام  یادگار  بلوار  تا  حسین)ع( 
تا  پیدا می کند  امتداد  امام علی)ع(  بزرگراه  و  ستاری 
گره ترافیکی در بلوار شاهد و میدان امام حسین )ع( 
امام  میدان  در  پروژه  از  بخش  این  البته  شود،   رفع 
و  درخت  کاشت  حتی  و  رسیده  اتمام  به  حسین)ع( 
چند  پروژه  خروجی  در  اما  انجام شده  آن  روشنایی 

است. باقی مانده  هنوز  تملک 
پروژه  خروجی  امالک  تملک  با  کرد:  تأکید  وی 
نیز  پروژه  این  فجر  دهه  تا  شهروندان  همکاری  و 

می رود. ترافیک  بار  زیر  و  افتتاح شده 
از  تعدادی  وضعیت  تبدیل  ادامه  در  اخوان 

از  و گفت:  قرارداد  نیز موردتوجه  را  اتوبوس  رانندگان 
سازمان  در  خصوصی سازی  سیاست  که   1388 سال 
آن  که  اتوبوسی   400 حدود  شد،  آغاز  اتوبوسرانی 
و   واگذار شد  رانندگان  به  از دولت دریافت شد،  زمان 

شدند. خصوصی  شرکت های  جذب 
باوجود  نیز  حاضر   حال  در  داد:  ادامه  وی 
بر  سیاست  شهرداری،  ملکی  اتوبوس های 
و  شده  شرکت  جذب  رانندگان   و  بوده  برون سپاری 
شهرداری  و  می شود  رصد  کامل  آن ها  حق وحقوق 
کاری  برنامه  در  اتوبوس  راننده  جذب  برای  برنامه ای 

ندارد. خود 
خیابان  مشکالت  قم،  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
این  متری   9 عقب نشینی  و  خمینی)ره(  امام 
خیابان های  کرد:  خاطرنشان  و  مطرح  را  خیابان 
و  خیابان  تعرض  برای  باجک  چهارمردان،  آذر، 
عقب نشینی 9 متری طرح دارند اما در طرح تفضیلی 
حال  در  و  کرده  تغییر  عرض  و  بررسی شده  دوباره 

است. بررسی 
مدیران  ارتباطی  راه  را   137 سامانه  پایان  در  وی 
شهری و شهروندان اعالم کرد و گفت: شهروندان هر 
سامانه  با  می توانند  دارند  شهری  حوزه  در  مشکلی 
در  تا  داده  اطالع  را  مشکل  و  بگیرند  تماس   137

► شود.    رسیدگی  مشکل  به  وقت  اسرع 
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سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان خبر داد:
برگزاری پویش اهدای 6۰9۰ 
کتاب به کتابخانه مرکزی قم به 

نیت شهدا

مقدس  دفاع  کتاب   6090 اهدای  پویش  برگزاری  از  توکلیان  مهدی 
داد. خبر  استان  این  شهدای  نیت  به  قم  مرکزی  کتابخانه  به 

استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست  توکلیان،  مهدی 
کتابخانه  به  مقدس  دفاع  کتاب   6090 اهدای  پویش  برگزاری  از  قم 

داد. خبر  استان  این  شهدای  نیت  به  قم  مرکزی 
از  یکی  داشت:  بیان  پویش  این  برگزاری  به  اشاره  با  توکلیان 
مندی  عالقه  و  مطالعه  سرانه  میزان  توسعه یافتگی،  مالک های 
عنوان  به  قم  استان  و  است  کتاب  انتشار  و  کتابخوانی  کتاب،  به 
مراکز  و  علمیه  های  حوزه  که  اسالم  جهان  مراکز  مهم ترین  از  یکی 
دانشگاهی زیادی را در خود جای داده است، عالوه بر سرآمد بودن 
آن  به  نیز  استان  شهدای  کنگره  شعار  که  سرافرازی،  و  شهادت  در 
نیز سرآمد  و کتابخوانی  ترویج فرهنگ کتاب  اشاره داشت، در حوزه 

است.
با  ادامه  در  قم  استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست 
قم  استان  شهید   6090 شهدای  کنگره  باشکوه  برگزاری  به  اشاره 
با همکاری کنگره ملی شهدای استان قم، در نظر  خاطرنشان کرد: 
6090 شهید  ویژه  استان، یک بخش  6090 شهید  نیت  به  تا  داریم 
استان را در کتابخانه مرکزی قم دایر کنیم که با همکاری و مشارکت 
گرفت. خواهد  قرار  بخش  این  در  مقدس  دفاع  کتاب   6090 مردم، 

فرهنگ دوست  و  شهیدپرور  مردم  همه  از  داشت:  ابراز  پایان  در  وی 
حوزه  در  کتاب  جلد  یک  اهدای  با  تا  می کنم  دعوت  قم  استان 
تا  کنند  شرکت  پویش  این  در  قم  مرکزی  کتابخانه  به  مقدس  دفاع 
 60 از  بیش  90، که  و   80 آشنایی نسل دهه  برای  مجموعه ای غنی 
تشکیل  را  استان  عمومی  کتابخانه های  به  مراجعه کنندگان  از  درصد 

شود. ایجاد  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  با  می دهند، 

تحصیل ۴۲۴ دانشجو در 
دانشکده پرستاری و مامایی قم

با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  سرپرست 
حوزه  در  متعهد  و  مجرب  نیروهای  تربیت  موضوع  خواندن  بااهمیت 

داد. خبر  دانشکده  این  در  دانشجو   424 تحصیل  از  پرستاری، 
دانشجویان  تعداد  داشت:  اظهار  مهر  با   گفتگو  در  مقدم  عباس 
مهر  تا   1398 مهر  ورودی های  پسر  و  دختر  پرستاری  کارشناسی 
1401، 253 نفر هستند که از این تعداد 130 نفر دانشجویان دختر 

هستند. پسر  دانشجویان  نیز  نفر   123 و 
کارشناسی  دوره  در  پرستاری  رشته  دانشجوی  دختران  تعداد  وی، 
تعداد  و  نفر   13 را  امسال  مهر  تا   1398 مهرماه  زمانی  بازه  در  ارشد 

کرد. اعالم  نفر   7 مقطع  این  در  را  پسر  دانشجویان 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  سرپرست 
مهر  از  مامایی  پیوسته  کارشناسی  دانشجویان  تعداد  داد:  ادامه 
دانشجویان  این  تعداد  و  نفر   107 مجموع  در   1401 مهر  تا   1397
بهمن  تا   1399 مهر  ورودی  از  مامایی  ناپیوسته  کارشناسی  دوره  در 
کارشناسی  دانشجویان  تعداد  و  هستند  نفر   33 درمجموع   1400
ارشد مامایی ورودی مهر 1400 لغایت مهر 1401 درمجموع 11 نفر 

بودند.
مقدم ادامه داد: در حال حاضر 424 نفر دانشجو در این دانشکده در 
تأسیس  زمان  از  که  دانشجویانی  کل  جمع  که  هستند  تحصیل  حال 
دانشکده  این  از   1401 آذرماه  هفتم  تا   1376 سال  در  دانشکده 

بوده اند. نفر   831 شده اند  فارغ التحصیل 
پرستاران  به  پرستار  روز  و  )س(  زینب  حضرت  میالد  تبریک  با  وی 
راستای  در  اخالص  و  تعهد  فداکاری،  با  پرستاران  داشت:  ابراز  قمی 
از  باید  که  دارند  روزی  شبانه  و  وافر  تالش  بیماران  به  رسانی  خدمت 

شود. تقدیر  خدمات  این 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  سرپرست 
این  در  متعهد  و  مجرب  نیروهای  تربیت  با  است  امید  داشت:  عنوان 
دانشکده اهداف حوزه بهداشت و سالمت استان قم بیش از گذشته 

شود. محقق 

خبر

اخوان عضو شورای شهر تشریح کرد:

● ۳۰ پروژه مهم شهر قم کدامند؟   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 1 اجرای احکام مدنی به شماره 1/1401ج/519 ثبت گردیده 
خواهان محسن رضای رحمتی خواندگان هاشم رضای رحمتی و فریده ساجدی 
 40  ،  110 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  قم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  و  علیلو 
ملک  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2 بخش  اصلی   2419  ،
معرفی شده واقع در قم – خیابان امام – بلوار زینبیه )8 متری لوله( – کوچه دوم 
از  پس  و  بازدید   37187-58148  : پستی  کد  و   23 پالک   – امجدی(  )شهید 
الف-  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام 
مالکیت ششدانگ  دارای سند  بازدید  مورد  : ملک  بازدید  مورد  مشخصات ملک 
به شماره پالک ثبتی 110 ، 40 ، 2419 اصلی بخش دو ثبت قم می باشد که 
رضای  محسن  آقای  به  متعلق  ملک  ششدانگ  از  مشاع  سهم   5/1425 میزان 
آقای هاشم  به  از ششدانگ ملک متعلق  و میزان 0/8575 سهم مشاع  رحمتی 
به صورت   ، به مساحت 99/75 مترمربع  باشد. عرصه ملک  رضای رحمتی می 
بر  رعایت  از  پس  باقیمانده  عرصه  باشد.  می  ساخت  درصد   100 و  نبش  دو 
سند  مطابق  ملک  ششدانگ  اربعه  حدود  باشد.  می  مترمربع   68/5 اصالحی 
مشاهده شده عبارتست از : شماال خط فرضی است به طول 10/5 متر به معبر 
احداثی شرقا خط فرضی است به طول 9/5 متر به معبر جنوبا خط فرضی است 
طول  به  است  فرضی  خط  غربا  شماره2419/43اصلی  به  متر   10/5 طول  به 
خالف  عدم  گواهی  مطابق  ملک  اعیانی  2419/40اصلی  شماره  به  متر   9/5
به شماره 3/10/084145 مورخ 1401/2/18 صادره شده از سوی شهرداری 

 278/25 مساحت  به  مجموعا  دوم  و  اول   ، همکف  طبقه  سه  در  قم  سه  منطقه 
مصالح  با  باربر  دیوار  احداثی  بنای  اسکلت  است.  گردیده  احداث  مترمربع 
شیروانی  جنس  از  سبک  دوم  فوقانی  طبقه  و  آهنی  ضربی  طاق  سقف  و  بنایی 
بهداشتی  سرویس  و  آشپزخانه   ، خواب  اتاق   ، سالن  دارای  طبقات  باشد.  می 
طبقات  سایر  و  فرش  سرامیک  همکف  در  ها  واحد  کف  پوشش  باشد.  می 
بنا  است.  شده  کاری  سفید  بیه  و  سرامیک  متر  کی  تا  ها  بدنه  و  سیمانی  اندود 
سال  در  که  باشد  می  سال   40 به  بالغ  همکف  اعیانی  بنای  قدمت  اظهارات  بر 
ها  پنجره  است.  شده  اضافه  دوم  و  اول  فوقانی  طبقات  و  شده  بازسازی   1394
گرمایش  و  آبی  کولر  سرمایش  سیستم   ، جداره  تک  شیشه  با  فلزی  ازجنس 
سیمانی  اندود  نمای  دارای  موصوف  ملک  باشد.  می  گازی  بخاری  و  آبگرمکن 
و آجری و دارای انشعابات آب و گاز یک و برق شهری سه انشعاب جداگانه می 
رضای  محسن  آقای  تصرف  در  اول  فوقانی  و  همکف  طبقه  اظهار  بر  بنا  باشد. 
باشد.  می  مستاجر  فاقد  و  تخلیه  حاضر  حال  در  دوم  فوقانی  طبقه  و  رحمتی 
ب- نظریه کارشناسی : ارزش ملک موصوف با عنایت به امکانات فوق ، موقعیت 
بنای  کمیت  و  کیفیت   ، کاربری   ، مالکیت  سند  نوع   ، عرصه  مساحت   ، محلی 
ها  ارگان  به  احتمالی  دیون  داشتن  عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و  احداثی 
به  عرصه   -1 گردد:  می  اعالم  و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  مربوطه  های  سازمان  و 
مساحت 99/75 مترمربع از قرار هر مترمربع 70/000/000ریال و جمعا مبلغ 
6/982/500/000ریال 2- اعیانی ملک به مساحت حدود 278/25 مترمربع 
از قرار هر مترمربع 34/000/000ریال و جمعا مبلغ 9/460/500/000ریال 

ارزیابی  3- ارزش انشعابات و غیره جمعا مبلغ 357/000/000ریال جمع کل 
: 16/800/000/000ریال شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال سهم آقای 
محسن رضا رحمتی مبلغ 14/399/000/000ریال و سهم آقای هاشم رضای 
رحمتی مبلغ 2/401/000/000ریال تعیین می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت   1401/10/3 تاریخ  در  الذکر 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید 
از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی 
این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
را به وعده قرار  تواند پرداخت بهای اموال  داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – صفری

و معماری  ◄     شورای عالی شهرسازی 
محمدتقی  سید  با  مکاتبه  طی  ایران 
شورای  رییس  و  استاندار  شاهچراغی 
برنامه ریزی و توسعه استان قم، مصوبه شورا 
را در خصوص مصوبات سفر استانی هیات 

کرد. ابالغ  استان  آن  به  وزیران 
شورای   است:  آمده  مصوبه  متن  در 
ایران در جلسه  و معماری  عالی شهرسازی 
مورخ چهارم مهرماه 1401 خود، مصوبات 
سفرهای استانی هیات دولت به استان قم 
)سفر مورخ 9 دی 1400( را پیرو مصوبات 
موضوعات  درخصوص  خود  پیشین 
زیر  به شرح  و  داد  قرار  بررسی  مورد  مذکور 

کرد. تصمیم گیری 
پیشین  مصوبات  مفاد  به  توجه  با 
شامل  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی 
مهر   26  ،1395 آبان   10 مورخ  مصوبات 
بر  تاکید  ضمن   1396 مهر   17  ،1396
از  حفاظت  باب  از  مذکور،  طرح  اهمیت 
تصویب  قم  شهر  مذهبی  و  معنوی  هویت 
هفت  مالحظات  رعایت  بر  تاکید  با  طرح 
بررسی  نامه نحوه  آیین  و در چارچوب  گانه 
به  عمران  و  توسعه  طرح های  تصویب  و 
تفویض  قم  شهر  پنج  ماده  کمیسیون 

. د می شو
گانه  هفت  مالحظات  مصوبه  این  بر  بنا 

است: زیر  موارد  شامل 
محدوده  در  ارائه شده  طرح  تطابق   -1
نظام  و  گذربندی  ضوابط  با  تاریخی،  بافت 
ارتفاعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

صنایع دستی و 
2-تدقیق پروفیل عرضی معبر با تأکید بر 
و  سکانس ها  تمامی  در  عمومی  حمل ونقل 

رفع تداخل با خط راه آهن
فرهنگی،  کاربری های  تامین   -3
و  خدماتی  و  توریستی  تفریحی-  مذهبی، 
انطباق سطوح کاربری ها تجاری با نیاز شهر
اراضی  به  ساخت وسازها  تسری  4-عدم 

پیرامون کشاورزی 
طرح  حدود  از  بیشتر  بارگذاری  5-عدم 
تبعات  جهت  به  جامع(  )طرح  فرادست 
اراضی  تخریب  و  زیست محیطی  منفی 

پیرامون کشاورزی 
6-رعایت سقف تراکمی و تعداد طبقات 
 »5« بند  وفق  طبقه،   7 حداکثر  میزان  به 
شورای عالی   1396 مهر   17 مورخ  مصوبه 
شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط 

قم. شهر  تفصیلی  طرح  مقررات  و 
مصوب  طرح  شورای عالی  دبیرخانه   -7
موارد  با  انطباق  در  را   5 ماده  کمیسیون 
فوق در چهارچوب آیین نامه نحوه بررسی و 
تصویب طرح های توسعه و عمران، از طریق 
عمران  و  توسعه  طرح های  بر  نظارت  دفتر 

خواهدکرد. کنترل 
نقاط  بررسی  منظور  به  ایرنا  خبرگزاری 
قوت و ضعف این تصمیم، گفتگویی با روح 
شهرسازی  کمیسیون  رئیس  امراللهی،  الله 
و معماری شورای اسالمی شهر قم و جالل 
های  کمیسیون  دبیرخانه  رئیس  حقیقی 
و شهرسازی استان  راه  اداره کل  تخصصی 

است. کرده  قم 
تکیه کارشناسان استانی به اطالعات 

بومی در پیشبرد طرح ها مهم است
این  کردن  قلمداد  مثبت  با  امراللهی 
های  طرح  واگذاری  که  این  گفت:  اقدام 

جامع و تفصیلی استانی، از سوی دولت به 
طور کامل به استان ها واگذار و تمرکز زدایی 
شود مثبت است و باید در دستور کار باشد.

در  ها  استان  اکنون  کرد:  اضافه  وی 
تمامی شهرها با وجود کارشناسان مختلفی 
معماری،  شهرسازی،  های  رشته  در  که 
دارا  را  توانایی  این  دارند  عمران  و  ترافیک 
استان  در  را  شهری  های  طرح  که  هستند 
هم  و  کنند  هدایت  و  راهبری  مدیریت،   ها 
کارشناسان استانی اشراف بیشتری دارند.

وی گفت: این واگذاری ها اتفاق مثبتی 
به  نسبت  که  شناختی  به  توجه  با  و  است 
طور  به  داریم  قم  استان  بومی  کارشناسان 
بلوار  مورد  در  که  هایی  طرح  یقین  و  قطع 
پیامبر اعظم صورت می گیرد با نقص کمتر 
این  ضمن  شود  می  انجام  بیشتر  اشراف  و 
از  بخشی  رسانی،  خدمت  راستای  در  که 
های  طرح  از  ناشی  مردم  که  مشکالتی 

کند. می  پیدا  کاهش  دارند  شهرسازی 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
از  بخشی  افزود:  قم  شهر  اسالمی  شورای 
محدوده تجاری پیرامون محور پیامبر اعظم 
بافت  جزو  فعلی  شرایط  در  قم  عماریاسر  و 
بین  چالش  زمینه  این  در  و  است  تاریخی 

فرهنگی  میراث  شهری،  مدیریت  مجموعه 
شود،  حل  باید  که  دارد  وجود  شهرداری  و 
به  اما  ندارد  وجود  اجماع  اکنون  گرچه 

یافت. خواهیم  دست  اجماع 
که  هایی  اتفاق  که  این  به  اشاره  با  وی 

های  فعالیت  روند  در  اخیر  سال  سه   2 در 
قم  اعظم  پیامبر  بلوار  حاشیه  در  عمرانی 
 90 گفت:  است  بوده  رشد  به  رو  داده  رخ 
ها  آن  کامل  تملک  که  هایی  زمین  درصد 
انجام شده وارد چرخه سرمایه گذاری شده 
است و شاهد واگذاری طرح های پیمانی به 
ها  بلوک  تملک  گرچه  هستیم.  پیمانکاران 

است. نشده  تکمیل  ها  آن  از  برخی  در 
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی 
دستگاه ها با وجود دریافت زمین در حاشیه 
را  اعظم هنوز عملیات عمرانی  پیامبر  بلوار 
آغاز نکرده اند، اظهار داشت: در این زمینه 
دستگاه ها محدودیت ها و مالحظاتی دارند 
دولتی  های  بودجه  که  این  به  توجه  با  و 
زمانی  چرخه  با  است  محدود  مقداری 

شوند. می  اجرایی  کار  وارد  تر  طوالنی 
تفویض اختیار فرآیند اداری را تسهیل 

کرده است
های  کمیسیون  دبیرخانه  رئیس 
تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان 
قبلی،  پیچیده  فرآیند  در  گفت:  نیز  قم 
با  که  شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای 
وجود چند وزیر در سطح باال برگزار می شد 
شد  نمی  دیده  مساله  روی  کامل  اشراف  و 

معموال تکرار مصوبات قبل را در مورد بلوار 
زمینه  این  در  و  بودیم  شاهد  اعظم  پیامبر 
یافتیم  حضور  عالی  شورای  در  جلسه   2
ما  طرح  و  مطرح  قبلی  مسائل  همان  اما 

شد. رد 

تفویض  شاهد  که  اکنون  افزود:  حقیقی 
آگاهی  مساله  به  هستیم  استان  به  اختیار 
داریم و نقاط قوت و ضعف طرح را در مورد 
طرحی که حدود 20 سال عمر دارد را آگاه 

هستیم که چه بر طرح گذشته است.
تفویض  این  خوب  جنبه  داد:  ادامه  وی 
اداری  بوروکراسی  که  است  این  اختیار 
ماه  که  ندارد  دیگر وجود  تهران  در  پیچیده 
ها طول می کشید تا کار در دستور کار قرار 

گیرد.
وی بیان کرد:  طرحی که با هفت شرط 
تفصیلی  طرح  عنوان  به   99 سال  را  بود 
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  محور 
ضابطه  و  رساندیم  تصویب  به  جمکران  به 
تهران فرستادیم. به  و  تهیه شد  آن  نقشه  و 
صورت  اختیار  تفویض  با  گفت:  حقیقی 
های  طرح  مورد  در  اداری  فرآیند  گرفته،  
شده  تر  راحت  بسیار  اعظم  پیامبر  محور 
نیاز  را داریم  پنج  است و چون مصوبه ماده 
شهرسازی  عالی  شورای  در  مجدد  طرح  به 
قرار  عمل  مالک  مصوبه  همین  و  ندارد 
گرفته و نسبت به آن عمل می شود، گرچه 
اگر طرح به کمیسیون ماده پنج برود چالش 
های دیگری را ممکن است ایجاد کند.    ►

بررسی تفویض اختیارات ملی طرح بلوار پیامبر اعظم)ص( قم؛

● حذف بوروکراسی پیچیده؛ تسریع در توسعه استان    ●
شورای  عالی شهرسازی و معماری ایران بتازگی در مکاتبه با استاندار قم مصوبه این شورا را در خصوص تفویض اختیار تصویب طرح بلوار پیامبر اعظم)ص( با رعایت هفت شرط به 

کمیسیون ماده پنج استان قم ابالغ کرد که می تواند الگوی خوبی در موضوع برون سپاری اختیارات از مرکز به استان ها باشد.
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امام جمعه قم: هدف دشمن جدایی ملت از نظام اسالمی است

مسئوالن باید هر چه بیشتر به این 
ملت خدمت کنند

از نظام  امام جمعه قم هدف دشمنان را ایجاد فاصله و جدایی ملت 
به  راه  زمینه  این  در  دشمن  های  طراحی  گفت:  و  برشمرد  اسالمی 

برند. به گور می  را  آرزوهایشان  و  نخواهد داشت  جایی 
نماز  خطبه های  در  سعیدی  محمد  سید  الله  آیت  مهر،  گزارش  به 
اظهار  برگزار شد  این شهر  مصالی قدس  در  که  قم  این هفته  جمعه 
اتحاد  و  همبستگی  میدان  در  تنها  نه  ایران  ملت  از  باید  داشت: 
ایستادگی  سال   40 از  بیش  برای  آنان  از  باید  بلکه  کرد،  قدردانی 
و  معنویت  و  ایمان  روحیه  از  نیز  و  دینی  شعار  احیای  مقاومت،  و 

کرد. تشکر  مواسات  در  آنان  شرکت 
خدمت  ملت  این  به  بیشتر  چه  هر  باید  مسئوالن  کرد:  تاکید  وی 
نمونه ای  کمتر  و  است  نظیر  بی  دنیا  در  ایران  ملت  که  چرا  کنند 

داریم. را  آنان  همانند 
بین  فاصله  ایجاد  برای  دشمن  طراحی  گفت:  قم  جمعه  خطیب 
اسالم و کشور و نیز ملت و نظام است که دشمنان بدانند این آرزوها 

می برند. گور  به  را 
اظهار  دانشجو  روز  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  سعیدی  الله  آیت 
جامعه  کننده  بیدار  و  ساز  گفتمان  می توانند  دانشجویان  داشت: 
وظیفه  جامعه  پیشگامان  عنوان  به  دانشجویان  امروز  و  باشند 
عهده  بر  اسالمی  جامعه  اهداف  پیشبرد  راستای  در  را  سنگینی 

دارند.
مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی است  نیازمند شکل گیری  پایدار  استقالل  که  دارند  تاکید 
خارجی،  سیاست های  با  و  نباشد  متزلزل  جهانی  تنش های  با  که 
ما  ملت  دانشجویان  راستا  این  در  که  نشود  نابسامان  اقتصاد  این 
باشند. داشته  فعال  واکنش  کلیدی  و  مهم  آرمان  این  به  نسبت  باید 
به  جمهور  رئیس  سفر  از  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  حرم  تولیت 
و  نظارت  و  استانی  سفرهای  این  گفت:  و  کرد  تشکر  جاسک  منطقه 
حل  و  پیشرفت  تحول,  ایجاد  نوید  خانه ها  وزارت  از  دوره ای  بازرسی 

می دهد. را  ملت  مشکالت 
با  نیز  ملت  از  مسئوالن  عملی  و  واقعی  تشکر  کرد:  تصریح  وی 

است. ملی  پول  تقویت  و  بیکاری  کنترل 
با نخست  انقالب در دیدار  ادامه داد: رهبر معظم  خطیب جمعه قم 
کشور  عراق  که  کردند  تاکید  و  داشتند  مهمی  سخنان  عراق  وزیر 
جایگاه  در  نتوانسته  هنوز  متأسفانه  که  است  منطقه  در  مهمی 

گیرد. قرار  خود  واقعی 
و  مردم  از  خود  خطبه های  پایانی  بخش  در  سعیدی  الله  آیت 
گرانبها  میراث  این  عفاف  و  حجاب  موضوع  از  تا  خواست  مسئوالن 

کنند. مراقبت 

آیت الله نوری همدانی:
باید شرایط اقتصادی مردم سر و 

سامان پیدا کند

و  سر  برای  مسئوالن  تالش  ضرورت  بر  همدانی  نوری  الله  آیت 
کرد. تاکید  مردم  اقتصادی  شرایط  به  دادن  سامان 

خارج  درس  ابتدای  در  تقلید  مراجع  از  همدانی  نوری  الله  آیت 
مردم  اقتصادی  شرایط  باید  کرد:  تصریح  قم  اعظم  مسجد  در  فقه 
سر و سامان پیدا کند؛ بخشی از مسئوالن در حال تالش و کوشش 

بگیرد. صورت  مردم  به  بیشتری  رسانی  خدمت  باید  اما  هستند، 
نگهداری  برای  فق ها  زحمات  به  اشاره  با  همدانی  نوری  الله  آیت 
گفت:  و  برد  نام  ثانی  شهید  و  اول  شهید  از  نمونه  عنوان  به  اسالم 
و  کند  حفظ  را  انقالب  می خواهد  مشکالت  همه  با  رهبری  امروز 
را  مردم  مشکالت  و  سختی  ما  است  ایشان  از  حمایت  ما  وظیفه 
قبول  را  نظام  و  انقالب  اصل  مردم  که  می دانیم  و  می کنیم  درک 
حل  مشکالتشان  دارند  رسیدگی  توقع  مسئوالن  از  ولی  دارند، 

. د شو
چه  کسی  هر  امروز  کند  امید  نا  را  مردم  کسی  نباید  گفت:امروز  او 
مردم  نارضایتی  موجب  خود  عملکرد  با  مسئول  غیر  چه  و  مسئول 
حفظ  با  مسئوالن  باید  شده  مرتکب  گناه  شود  نظام  و  انقالب  از 

کنند. درست  ملت  برای  خوبی  آینده  مردم  به  خدمت  و  وحدت 

خبـر

فیلترینگ  خصوص  در  کشور  کل  دادستان       ◄
گفت: بنده امروز هم پای مسأله فیلتر کردن ها ایستادم 
را  ان  پی  وی  یک  امروز  ما  ام؛  خورده  فحش  خیلی  و 
از  خارج  از  هم  آن  دیگر  روش  با  بالفاصله  می بندیم، 
فضای  کاًل  بایستی  یا  می گیرد.  قرار  اختیار  در  کشور 
مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید مسؤولین عالی نظام 

هست. امکانش  امروز  نه  هست، 
والمسلمین  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
منتظری »دادستان کل کشور« در نشست »تبیین ابعاد 
جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر« که به همت معاونت 
شد،  برگزار  اسالمی  تبلیغات  دفتر  تبلیغی  و  فرهنگی 
عنوان کرد: آن زمانی که حضرت آقا فرمودند شبیخون 
که  زمان  آن  کردند،  رها  را  فضا  فرهنگیست، مسوولین 

بودیم؛  رهایی  شاهد  باز  مجازی،  فضای  فرمودند 

قبل،  دولت  خیانت  بزرگ ترین  قبل  دولت  در 
همین سرپیچی از دستور آقاست. ما فریاد زدیم اما 
دست  به  اختیارات  تمام  چون  نرسیدیم  نتیجه  به 
برای  کل،  دادستان  عنوان  به  بنده  نیست.  بنده 
پرونده  شدند،  تخلفات  این  مرتکب  که  مسوولینی 
رسیدگی  که  این  ولی  شد  هم  ثبت  دادم،  تشکیل 
نشده، من نمی توانم علت این مسأله را عرض کنم.

بورس  در  گرفته  صورت  تخلفات  خصوص  در  وی 
پیگیری  مصوبه ها  مجازی  فضای  مورد  در  شد:  یادآور 
برای اجرا می شد، ثبت هم می شد؛ در مورد بورس هم 
باید  بورس  عالی  در شورای  بنده  به مسؤولیت  توجه  با 
فریاد  چقدر  شورا  این  در  که  کنم  عرض  اگر  که  گفت 
که  طوریست  بورس  عالی  شورای  ترکیب  آنجا  اما  زدم 
رأی  یک  فقط  بنده  و  هستند  اکثریت  بورس  اعضای 
دارم و هشدار و تذکر دادم که این خیانت ها دارد انجام 
برای  را  تخلفات  پرونده های  آن  رونوشت  و  می شود 
کشور  شرایط  منتهی  کردم.  ارسال  هم  عالی  مقامات 
به گونه ایست که گاهی از اوقات اقتضا می کند ما دفع 

کنیم. فاسد  به  افسد 
کرد:  اظهار  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 

رو  به  رو  خارجی  دشمنان  با  که  این  لحاظ  به  ما  امروز 
هستیم که اینگونه جنگ های ترکیبی را برای ما تشکیل 
دادند، ناچاریم از بعضی مسائل فعاًل بر اساس مصالحی 
پوشی  چشم  و  اغماض  می دهند،  تشخیص  بزرگان  که 

کنیم.
به  رسیدگی  برای  کشور  کل  دادستان  وعده 

جامعه در  حجاب  وضعیت 
وضعیت  به  ساماندهی  برای  مسؤوالن  تالش  به  وی 
حال  در  سرعت  به  ما  گفت:  جامعه  در  حجاب  کنونی 
تالشمان  تمام  و  هستیم  حجاب  موضوع  روی  بر  کار 
بکار  را  مدبرانه  راه حل  که یک  کار می بریم  به  داریم  را 
ببریم که با این پدیده که دل همه را به درد آورده، مقابله 
از  باید  شهدا  خانواده های  و  علمیه  حوزه های  کنیم. 
دستگاه های اجرایی، مسوولین فرهنگی و... به شدت 
قضایی  دستگاه  است.  موثر  مسأله  این  و  کنند  مطالبه 
به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و این کار جمعی 

شود. انجام  باید 
وی خطاب به حوزویان گفت:

و  بزنید  فریاد  بدحجابی  مساله  خصوص  در   
در  و  مقاله ها  در  سخنرانی ها،  در  کنید.  مطالبه 
که  نخواهید  را  این  تنها  و  کنید  مطالبه  مصاحبه ها 

کند. کاری  قضایی  دستگاه 

خصوص  در  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
فیلتر  مسأله  پای  هم  امروز  بنده  گفت:  فیلترینگ 
کردن ها ایستادم و خیلی فحش خورده ام؛ ما امروز یک 
وی پی ان را می بندیم، بالفاصله با روش دیگر آن هم از 
بایستی کاًل  یا  از کشور در اختیار قرار می گیرد.  خارج 
فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید مسؤولین عالی 

هست. امکانش  امروز  نه  هست،  نظام 
مسأله  مورد  در  کرد:  تصریح  کشور  کل  دادستان 
حقوق عامه که دامنه گسترده ای دارد و دستگاه قضا 
بنده جدی  دارد،  این حقوق مسوولیت  در صیانت  هم 
بسیار مصادیق گسترده  و  ام  کرده  دنبال  را  این مسأله 
آیین  نداشت،  قانونی  عامه  حقوق  این  چون  دارد؛  ای 

نامه ای برای آن تنظیم کردیم. این مساله فراقوه ایست 
ندارد ارتباط  قوه قضاییه  به  تنها  و 

این  که  اولی  روز  از  کرد:  بیان  کشور  کل  دادستان 
حادثه اتفاق افتاد، دومین روز دستگیری به زندان تهران 
رفتیم و از همانجا گفتیم از فردا در دستگیری های این 
چنینی، چون ممکن است افراد بی گناهی هم دستگیر 
این  بازجویی شوند که  و  باید یکی یکی تحقیق  شوند، 

بخشنامه  دادستان ها  به  که  بود  دوم  روز  نیافتد؛  اتفاق 
را تقسیم کنیم، کسانی که در تحقیقات  اینها  دادم که 
کار  که  کسانی  شوند،  آزاد  نبوده،  مدرکی  هیچ  اولیه 
با  و  بخواهید  را  مادر  و  پدر  نکردند،  خطرناکی  خیلی 
اتهام اساسی هستند و  آنهایی که در  آزاد کنید و  تعهد 
کارهای خطرناکی کردند، باید با آنها برخورد شود و به 

نشوند. آزاد  وجه  هیچ 
کرد:  عنوان  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
است  قانون  رعایت  با  زمینه  این  در  رسیدگی  فرایند 
ضایع  کسی  از  حقی  تا  دادگاه  ضوابط  رعایت  برای  و 
نشود، حداقل زمانی که برای رسیدگی تا مرحله دادگاه 

می کشد. طول  روز   50 دارد،  امکان 
شدند،  جنایت  مرتکب  که  کسانی  مجازات  در 

آمد نخواهیم  کوتاه 
این  از  تعدادی  توانستیم  ما  که  این  بیان  با  وی 
هیچ  گفت:  بگذاریم،  اجرا  مرحله  به  را  پرونده ها 
اغماضی در برابر کسانی که مرتکب جرم شدند، نداریم. 
کوتاه  شدند،  جنایت  مرتکب  که  کسانی  مجازات  در 

موازین  نباید  مان  رسیدگی  در  آیا  اما  آمد؛  نخواهیم 
شرعی و قانونی را رعایت کنیم؟ آیا نباید چیزی که شرع 

کنیم؟ رعایت  را  داده  دستور  ما  به  اسالم  مقدس 
زندانیان آزاد شده اخیر از اغتشاشگران نبودند

وی گفت: رئیس محترم قوه قضاییه بعد از این بازی 
ایشان  شدند،  شادمان  مردم  که  ایران  ملی  تیم  فوتبال 
این  در  ما هم شکری  مردم  در شادمانی  که  هم گفتند 
ایشان  دستورالعمل  دقیقًا  شما  بریزیم.  شربت  لیوان 
ایشان  ندارد.  اغتشاشگرها  به  ربطی  که هیچ  ببینید  را 
گفتند زندانیانی که استحقاق ارفاق قانونی را دارند، آزاد 

شوند.   ►

 90 من  اعتقاد  به  گفت:  حیدری  شهریار       ◄
درصد آن هایی که به خیابان آمدند از افرادی هستند 
درصدشان   10 و  بودند  موجود  وضع  به  معترض  که 
اغتشاشگر، اراذل و اوباش و از سرویس های بیگانه و 

هستند. تروریست ها 
امنیت ملی گفت: کسانی که  یک عضو کمیسیون 
را به کمیسیون )حقیقت یاب( دعوت  معترض هستند 
کمیسیون  زیرا  باشند،  داشته  فعال  حضور  تا  کنیم 
هیچکس  درد  به  وزارت خانه  و  سازمان   4 از  متشکل 
یکجانبه  و  ندارد  کارکردی  و  ارزش  هیچ  و  نمی خورد 
و  باشد  جانبه   2 باید  که  صورتی  در  دارد  نگری 

کنند. حل  را  جامعه  مشکالت  و  دریابند  را  ریشه ها 
در  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  حیدری  شهریار 
حقیقت یاب«  »کمیته  تشکیل  درباره  ایلنا،  با  گفتگو 
متشکل  مذکور  کمیته  این که  و  کشور  وزارت  سوی  از 
است  الزم  چقدر  و  باشد  باید  گروه هایی  چه  از 
داده  مردم  به  صادقانه  و  شفاف  صورت  به  گزارشات 
شود، گفت: اتفاقاتی در کشور افتاد و بیش از 2 ماه 
قابل  و  است  تحلیل  قابل  اتفاقات  این  کشید،  طول 
کنیم  عبور  راحتی  به  آن  از  بخواهیم  که  نیست  عبور 

گذشت. بگوییم  و 
تجمع  آمدند  خیابان  به  افرادی  این که  بیان  با  وی 

عمده ای  بخش  کرد:  خاطرنشان  کردند،  اعتراض  و 
اشتغال،  موجود،  وضعیت  به  انتقاد  معترضین  از 
بیکاری، تبعیض در ادارات و ارگان ها دارند. همه این 
اعتراض  آن  به  معترضان  که  است  موضوعاتی  موارد 
تروریست  باالخره  عده  یک  دیگر  سوی  از  دارند. 
صهیونیستی،  رژیم  که  است  این  واقعیت  بودند؛ 
طور  به  ایران  داشتند  دوست  عربستان  و  آمریکا 
شد،  تنش  پایه  که  آنچه  اما  شود،  تنش  دچار  کلی 
بعدا  و  بود  موجود  وضعیت  به  اعتراضی  بحث های 
اعتراضات  بر  سوار  خارجی  کشور های  سرویس های 
اغتشاش  به  را  اعتراضات  از  بخش هایی  و  شدند 

کنیم. تفکیک  باید  را  این  که  کردند  تبدیل 
شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مسائل  رسیدگی  کشور  وزارت  مهم  مسئولیت های  از 
اجتماعی و سیاسی در داخل است و آقای وزیر کشور 
از  صیانت  کمیته  آن  کشور  امنیت  مسئول  عنوان  به 
حقوق مردم که مدنظرشان است تشکیل داده اند این 
مختلف  نهاد های  و  سازمان ها  از  متشکل  باید  کمیته 
همه  از  مشخص  گروه های  و  احزاب  بر  تاکید  با 
صاحب  افراد  و  بزرگ  علمای  از  و  تفکرات  طیف ها، 
حتی  و  جامعه  مختلف  استان های  نخبگان  از  نفوذ 
باشد. هستند،  موجود  وضعیت  معترض  که  کسانی 

کنار  به  را  تروریست  و  اغتشاش گر  کرد:  تاکید  وی 
کمیسیون  به  را  هستند  معترض  که  کسانی  بگذاریم، 
زیرا  باشند،  داشته  فعال  حضور  تا  کنیم  دعوت 
درد  به  وزارت خانه  و  سازمان   4 از  متشکل  کمیسیون 
و  ندارد  کارکردی  و  ارزش  و هیچ  نمی خورد  هیچکس 
یکجانبه نگری دارد در صورتی که باید 2 جانبه باشد 
کنند.  حل  را  جامعه  مشکالت  و  دریابند  را  ریشه ها  و 
از  بخشی  کردن  تهدید  و  کردن  آزاد  کردن،  دستگیر 
مرسوم  هم  مختلف  کشور های  در  و  است  پلیسی  کار 
است، اما اگر بخواهیم مشکالت را اساسی حل کنیم 
به  و  بپردازیم  موضوعات  به  ریشه ای  صورت  به  باید 

باشیم. نگر  واقع  تعصب نگری  جای 
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
اظهار  برویم،  مشکالت  رفع  دنبال  به  می توانیم 
داشت: وزیر کشور متولی این کار است، همچنین از 
طرفی انتظار من از حاکمیت این است که به ریشه ها 
معظم رهبری  مقام  که  همان طور  بپردازد،  مشکالت  و 
بلوچستان  و  سیستان  به  را  علی اکبری  آقای 
دلجویی  رفتند،  مردم  بین  در  ایشان  فرستادند، 
عبدالحمید  مولوی  با  شنیدند  را  حرف شان  کردند، 

است. خوب  کار ها  این  که  کردند  صحبت  و  دیدار 
قضاییه،  قوه  از  متشکل  حکومت  شد:  یادآور  وی 

به  بنابراین  است،  گروه ها  و  احزاب  دولت  مقننه، 
این  و  شود  تشکیل  مجمعی  یک  باید  من  اعتقاد 
و درک  بررسی  به خوبی  را  مجمع حقیقت یاب مسائل 

بگیرند. تصمیم  و  کند 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
را  مردم  باید  این که  بیان  با  شورای  مجلس  خارجی 
می گویند  گفت:  کنیم،  جدا  باید  اغتشاشگران  از 
این  که  کرد  جدا  باید  اغتشاشگران  از  را  معترضین 
کاری  چه  معترضان  برای  اما  است،  خوبی  تصمیم 
و  درست  تصمیم  اگر  دهند؟  انجام  می خواهند 
می شود؛  تکرار  مسائل  این  دوباره  نگیریم،  حسابی 
آن ها  و  دید  باید  را  معترضان  مختلف  مسائل  بنابراین 

کرد. جدا  تروریست ها  و  اغتشاشگران  از  باید  را 
درصد   90 من  اعتقاد  به  کرد:  بیان  وی 
که  هستند  افرادی  از  آمدند  خیابان  به  که  آن هایی 
درصدشان   10 و  بودند  موجود  وضع  به  معترض 
بیگانه  سرویس های  از  و  اوباش  و  اراذل  اغتشاشگر، 
دارند  دسته بندی  آن ها  که  هستند  تروریست ها  و 
نهادها،  است  یافته  سازمان  می کند،  ترور  که  کسی 
و  این قضیه است  امنیتی پشت  و تشکیالت  کشور ها 
درست  تصمیم  تا  کنیم  تفکیک  مردم  از  را  آن ها  باید 

► بگیریم.     

◄     معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
مزارع  از  هکتار   700 و  هزار   2 گفت:  قم  کشاورزی 
قم زیر کشت ذرت علوفه ای است که از هر هکتار آن 
می شود،  برداشت  محصول  ُتن   40 میانگین  طور  به 
کشاورزان  تولید  سطح  مجموع  در  اساس  این  بر 
ُتن  108 هزار  به  علوفه ای  ذرت  تولید  در  استان 

. رسید
با  گفت وگو  در  جمعه  روز  سالمی  علی  محمد 
ارقام  که  نکته  این  به  اشاره  ضمن  ایرنا،  خبرنگار 
بیان  می شود،  کشت  قم  در  علوفه ای  ذرت  مختلف 
استان  مزارع  در  شده  تولید  علوفه ای  ذرت  داشت: 
قم  خشک  هوای  و  است  برخوردار  باالیی  کیفیت  از 

می کند. کمک  موضوع  این  به 
کشور  مهم  استان های  جمله  از  قم  افزود:  وی 
کاشت  دلیل  همین  به  و  است  دامپروری  زمینه  در 
گیاهان علوفه ای همچون ذرت که از آن برای تامین 
و  دارد  اهمیت  بسیار  می شود،   استفاده  دام  خوراک 
رسیدن  برای  گیاهی  ارقام  بهترین  از  بخش  این  در 

می شود. استفاده  محصول  تولید  باالی  سطح  به 
در  مباحث  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
کردن  سیالژ  استان،  در  علوفه ای  ذرت  تولید  زمینه 
افزایش  برای  آن  مناسب   ) دام  خوراک  بسته بندی   (
این  در  که  است،   محصول  ماندگاری  زمان  مدت 
کشاورزان  تا  گرفته  صورت  خوبی  اقدام های  رابطه 

بهتری  شرایط  با  را  خود  تولیدی  محصول  بتوانند 
کنند. عرضه  بازار  به  فروش  برای 

از  نفر  یک هزار  حدود  که  این  به  اشاره  با  سالمی 
فعالیت  ذرت  کشت  زمینه  در  قم  استان  کشاورزان 
مناطق  در  علوفه ای  ذرت  کشت  گفت:  می کنند، 
مختلف استان رایج است اما در نقاطی که دسترسی 
کشت  جعفریه،  همچون  است  بهتر  شیرین  آب  به 

است. رایج تر  گیاه  این 
حدود  نیز  خوراکی  ذرت  زمینه  در  کرد:  بیان  وی 
اطراف  مناطق  در  بیشتر  قم  مزارع  از  هکتار   10
آزادراه قم - کاشان به کشت این محصول اختصاص 
ُتن   20 میانگین  طور  به  آن  هکتار  هر  از  که  دارد، 

می توان  مجموع  در  که  می شود  برداشت  محصول 
خوراکی  ذرت  ُتن   200 حدود  قم  استان  در  گفت 

می شود. تولید 
تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
همچنین  هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
استان  این  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار   850 سال  در 
بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان 
به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند  تشکیل 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد   50 حدود 
► مختلف استان را به خود اختصاص داده است.     

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

● 9۰ درصد کسانی که به خیابان آمدند معترض و 1۰ درصد اغتشاشگر بودند   ●

معاون جهاد کشاورزی:

● بیش  از 1۰8 هزار ُتن ذرت علوفه ای در قم تولید شد   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مرحوم  ورثه  به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  ملک  فوق  کالسه  پرونده  در 
ارزیابی شده  صادق دشتی فرزند غالم که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
است. در روز پنج شنبه مورخ 1401/9/24 ساعت 10 الی 11 در دادگستری 
شهرستان کهک به آدرس استان قم – شهر کهک – دادگاه عمومی بخش کهک 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مدنی  احکام  اجرای  دفتر   )506 شماره  )اتاق   –
کهک  شهرستان   – قم   : ملک  موقعیت   -1  : ملک  مشخصات  رسد.  می  فروش 
ثبتی  مشخصات   -2 دشتی  صادق  مرحوم  منزل   – فردو  روستا   – فردو  بخش   –
ثبت  شماره  به  قم   5 بخش  در  واقع  اصلی   203 از  فرعی   7 شماره  پالک   :
دارای   – غالم  فرزند  فردوئی  صادق  آقای  بنام   –  14 دفتر   –  71 صفحه   2821
سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 540829 سری الف سال 85 ثبت و صادر 
تنازع  مورد  ملک   : ملک  اعیان  و  عرصه  و  فنی  مشخصات   -3 است.  گردیده 
اطاق  دو   ، طبقه همکف  بر  مشتمل  مترمربع   146/44 به مساحت  الذکر  فوق 
 ، موزاییک  کف   ، فلزی  کابینت  با  آشپزخانه   ، حمام  و   بهداشتی  سرویس   ،

دارای   ، آّبی  کولر  و  بخاری  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم  با   ، شده  نقاشی 
تنازع  مورد  باشد. که ملک  ، می  ثابت  تلفن  فاقد خط   ، برق  و  گاز  و  اب  کنتور 
در تصرف همگی وراث آقای صادق دشتی فرزند غالم می باشد. 4- ارزش کل 
به  های  بررسی  و  موجود  مدارک  و  اسناد  و  کارشناسی  قرار  به  توجه  با   : ملک 
نیز  و  ملک  موقعیت  گرفتن  نظر  در  و  محلی  تحقیقات  به  توجه  با   ، آمده  عمل 
نداشتن   ، الذکر  فوق  پالک  ارزیابی  در  موثر  جهات  جمیع  گرفتن  نظر  در  با 
قیمت  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  احتمالی  دیون  از  نظر  صرف  و  معارض 
معادل  9/000/000/000ریال  مبلغ  برابر  فوق  پالک  برای  کارشناسی  پایه 
از  صادره  وراثت  حصر  گواهی  برابر  است.  گردیده  تعیین  تومان  میلیون  نهصد 
شعبه 40 شورا حل اختالف قم ورثه حین الفوت مرحوم صادق دشتی فردوئی 
طاهره  خانم  و  متوفی  فرزندان  جعفر  و  زهره   ، فاطمه   ، معصومه   : از  عبارتند 
پاکیزه زوجه متوفی می  باشند. لذا افرادی که قصد بازدید از ملک توقیف شده 
را دارند می توانند پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد 

از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  نظر 
واگذار  پیشنهاد دهد  را  مبلغ  باالترین  که  به شخصی  و  کارشناسی شروع  مبلغ 
می گردد. ضمنا ده درصد از مبلغ پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک 
گهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج  ماه دریافت می گردد. این آ
مزایده  )خریداران(  کنندگان  شرکت  و  مراجعین  کلیه  توجه  )قابل  گردد.  می 
بایست  الذکر می  فوق  به خرید ملک  تمایل  در صورت  که  رساند  اطالع می  به 
اجرا  دفتر  به  مزایده  برگزاری  ساعت  از  قبل  دقیقه   15 حداقل  را  ذیل  مدارک 
این  غیر  در  و  نمایند  تحویل  و  ارائه   –  506 شماره  اتاق   – کهک  مدنی  احکام 
مدارک  آمد.  خواهد  عمل  به  جلوگیری  مزایده  در  شرکت  و  حضور  از  صورت 
عبارتند از : 1- کارت بانکی حاوی موجودی به میزان 10 درصد مبلغ پایه مورد 
شناسنامه(. اصل  یا  ملی  کارت  )اصل  معتبر  شناسایی  کارت  اصل   -2 مزایده 
رضا   – قم  استان  کهک  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  دفتر  مدیر 

اسماعیلی حاجی 

دادستان کل کشور در قم پاسخ داد؛

● آیا فیلترینگ اعمال می شود؟    ●
بستن فضای مجازی مورد تأیید مسؤولین عالی نظام نیست
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

به موجب اجراییه صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 10 اجرای احکام مدنی قم به شماره 10/1401ج/584 ثبت گردیده له محمد 
رضائی علیه رضا بولوری محکوم علیه محکوم است به پرداخت 16/816/876/000ریال در حق محکوم له و مبلغ 840/000/000ریال نیم عشر در حق 

صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است.

قیمت کل قیمت کارشناسی  تاریخ انقضاء  تاریخ تولید  نــام کــــاال                       مقدار/تعداد   
20.000.000  160.000.000 یخچال ایستاده ابتکار سرما 3 درب 2     1
30.000.000  130.000.000 2  یخچال ایستاده اطفال سرما 2 درب 1   
00.000.000  100.000.000    1 3  یخچال ایستاده کینو یک درب  

25.000.000  75.000.000 4  یخچال  فریزر بستنی میهن و دومینو 3   
45.000.000  140.000.000    1 5  کولر گازی 3000 ُاجنرال 
25.000.000  125.000.000    1 6  کولر گازی 3000 هومکس 

35.000.000  35.000.000    1 7  تلویزیون سونیا 42 اینچ 
30.000.000  30.000.000    1 8  ترازو 50 کیلویی محک 

3.250.000  650.000  1403/8/5  1400/8/5  5 9  پوشاک سایز 1 مولفیکس 
4.600.000  1.150.000  1404/5/19  1401/5/19  4 10  پوشاک سایز 3 مولفیکس 

10.350.000  1.150.000  1404/8/9  1401/8/9  9 11  پوشاک سایز 4  مولفیکس 
3.450.000  1.150.000  1404/6/27  1401/6/27  3 12  پوشک سایز 5 مولفیکس 
5.750.000  1.150.000  1404/3/12  1401/3/12  5 13  پوشک سایز 6 مولفیکس 
4.320.000  1.080.000  1404/4/29  1401/4/29  4 14  پوشک کالمرز سایز  6 
4.191.000  1.080.000  1404/4/2  1401/4/2  3 15  پوشک کالمرز سایز 5 
4.407.000  339.000  1403/9/14  1401/9/14  13 16  پوشک ببم سایز 4 

339.000  339.000  1404/4/27  1401/4/27  1 17  پوشک ببم سایز 4 بزرگ 
1.978.500  329.750  1402/9/21  1399/9/21  6 18  پوشک مولفیکس سایز 2 
1.224.000  306.000  1402/10/8  1399/10/8  4 19  پوشک مولفیکس سایز 1 
2.172.000  362.000  1403/5/23  1400/5/23  6 20  پوشک مولفیکس سایز 3 
5.244.000  437.000  1404/6/28  1401/6/28  12 21  پوشک مولفیکس سایز 4 کوچک 

16.100.000  1.150.000  1404/7/8  1401/7/8  14 22  پوشک مولفیکس سایز 4 بزرگ 
3.916.000  178.000  1404/3/27  1401/3/27  22 23  پوشک گلبهار شیراز 
2.975.000  425.000  1404/3/17  1401/3/17  7 24  پوشک نیکتا سایز بزرگ 
4.140.000  345.000  1404/4/22  1401/4/22  12 25  پوشک کالمرز بزرگ 

6.713.000  137.000  1404/7/11  1401/7/11  49 26  دستمال توالت دوقلوی تنو دوتایی 
5.220.000  180.000  1404/6/19  1401/6/19  29 27  دستمال 250 بزرگ اقتصادی تنو 
3.645.000  81.000  1402/2/8  1401/2/8  45 28  دستمال تنو کارتنی 
5.680.000  142.000  ---  ---  40 29  دستمال سیتی برگ 
1.120.000  140.000  1403/8/18  1400/8/18  8 30  دستمال زرین دوقلو 

51.800.000  1.012.000  ---  ---  150 31  برنج ایرانی طارم هاشمی 10 کیلویی 
40.668.000  1.012.000  ---  ----  139 32  برنج ایرانی طارم هاشمی 20 کیلویی 

5.000.000  500.000  ---  ---  10 33  برنج عنبر بو 
5.900.000  295.000  2024/1  2022/1  20 34  برنج سبز بهار هندی 
2.460.000  246.000  2023/6  2021/6  10 35  برنج پاکستانی طاها باسمانی 

11.880.000  1.980.000  1402/3/11  1401/3/11  6 36  روغن نباتی الدن 2.700  کیلویی 
5.940.000  1.980.000  1402/3/11  1401/3/11  3 37  روغن الدن 2.700  کیلویی 

10.080.000  3.360.000  1402/7/17  1401/7/17  3 38  روغن الدن 5 کیلویی 
15.680.000  196.000  1403/4/5  1401/4/5  80 39  ماکارونی 700 گرمی زر ماکارون 

3.870.000  129.000  1401/11/25  1401/5/24  40 40  نوشیدنی پرتقال و سیب و کیوی  
8.928.000  93.000  1401/12/19  1401/6/19  96 41  چیپس مزمز متوسط 

   1401/6/24  48 42  چیپس دل مزه مزمز 
1401/12/24  1401/6/30

6.720.000  140.000  1401/12/30
12.000.000  100.000  1402/1/13  1401/7/13  120 43  کرانچی بزرگ 

1401/7/4  80 44  کتل چیپس مزمز 
1402/1/4  1401/5/11

7.440.000  93.000  1401/11/11
5.568.000  116.000  1402/1/7  1401/7/7  48 45  اسنک بزرگ ویژه چی توز 

3.850.000  77.000  1402/3/22  1401/6/22  50 46  غالت صبحانه چی فلکس 90 گرمی 
9.720.000  162.000  1402/6/20  1401/6/20  60 47  ماکارونی پیچی زر ماکارون 500 گ 

7.500.000  312.500  1402/4/6  1401/4/6  24 48  رب گوجه فرنگی خوشاب 
1401/4/1  36 49  آبمیوه شیشه ای مگابیز 

1402/4/1  1401/5/30
8.280.000  230.000  1402/5/30

2.268.000  189.000  1403/5/2  1401/5/2  12 50  ترشی بندری لیته 
0  0  1401/8/30  1400/8/30  1 51  سس کارامل فرمند 

2.424.000  202.000  1402/9/17  1401/9/17  12 52  کنسرو لوبیا با قارچ اصالت 
1.704.000  142.000  1402/12/6  1401/12/6  12 53  کشک کوچک سمیه 
2.940.000  245.000  1402/12/6  1401/12/6  12 54  کوچک بزرگ سمیه 

7.200.000  600.000  1402/5/15  1400/10/16  12 55  زیتون شور بیژن 
9.000.000  40.000  1402/1/22  1401/6/22  225 56  لینا 55 گرم سوپرگرد 
1.232.000  112.000  1403/2/5  1401/2/5  11 57  سرکه سفید بیژن 

16.704.000  232.000  1402/2/26  1401/5/26  72 58  بیسکویت مغزدار چمک 
12.960.000  162.000  1403/3/24  1401/3/24  80 59  ماکارونی پیچی زر ماکارون 

3.480.000  116.000  1401/10/18  1401/4/18  30 60  استیک کچاپ چی توز 
39.744.000  69.000  1402/2/13  1401/2/3  576 61  آبمیوه تکدانه کوچک 

4.320.000  30.000  ---  ---  144 62  نمک نصیر 
5.400.000  600.000  ---  ---  9 63  نمک سمنان فله 10 کیلویی 

61.056.000  318.000  1402/3/13  1401/3/13  192 64  آبمیوه تکدانه بزرگ 
1.430.000  143.000  1403/6/20  1401/6/20  10 65  ماکارونی آشیانه ای زر 
9.000.000  375.000  2023/5/11  2022/5/11  24 66  نوشابه نوشیدنی بالتیکا 
6.048.000  168.000  1402/3/13  1400/9/13  36 67  کنسرو  نخود فرنگی اصالت 
1.590.000  132.500  1402/10/6  1400/10/6  12 68  کنسرو بادمجان اصالت 

2.400.000  50.000  1402/1/21  1401/1/21  48 69  آب معدنی 
4.711.000  350.000  ---  ---  13.460 70  کیسه فریزر طاها 
1.260.000  105.000  1402/5/24  1401/5/24  12 71  نوشیدنی fresh مشکی 
2.256.000  94.000  ---  ---  24  hey ball 72  نوشیدنی
1.632.000  136.000  1402/4  1401/4  12 73  رشته پلویی مطهر 400 گرمی 
1.350.000  112.500  1402/1/7  1401/7/7  12 74  استیکر کرانچی چی توز 
2.748.000  229.000  1403/2/10  1401/2/10  12 75  کنسرو ذرت بیژن 
2.580.000  215.000  1402/10/6  1400/10/6  12 76  مربا آلبالو اصالت 
2.574.000  429.000  1401/9/21  1400/9/21  6 77  ترشی  سیر شیشه ای اصالت 
1.335.000  222.500  1402/4/5  1401/4/5  6 78  ترشی لیته اصالت 

2.580.000  215.000  1402/9/21  1401/9/21  12 79  مربا اصالت 
4.500.000  375.000  1402/9/21  1401/9/21  12 80  مربای هویج اصالت 

24.408.000  1.017.000  1403/5/12  1401/5/12  24 81   مایع لباسشویی 3 لیتری تست 
7.598.400  158.300  1404/1/21  1401/6/21  48 82  پودر لباسشویی سافتلن 
9.000.000  300.000  1404/6/22  1401/6/22  30 83  مایع ظرفشویی پریل 
6.560.000  820.000  1404/4/26  1401/4/26  8 84  مایع ظرفشویی پریل 

3.476.400  224.900  1403/5/7  1401/5/7  12 85  شامپو گلرنگ 
1.344.000  112.000  1402/4/25  1401/4/25  12 86  سفید کننده اتک 
2.160.000  180.000  1406/3/12  1401/3/12  12 87   شیشه شوی اتک 
9.315.000  1.035.000  1404/10  1400/10  9 88  جرم گیر cold  پریل 4 لیتری 

1.108.000  277.000  1402/9/6  1400/9/6  4 89  جرم گیر من 
1.352.000  84.500  1402/9/6  1400/9/6  16 90  جرم گیر من یک لیتری 
1.488.000  248.000  1402/9  1401/4  6 91  جرم گیر رسامی بزرگ 

300.000  300.000  ---  --- 10 کیلو  92  زغال ممتاز مهدی 
3.468.000  224.000  1403/1/24  1-/1/24  12 93  شامپو کوچیک گلرنگ 
2.208.000  736.000  1404/3/26  1401/3/26  3 94  مایع ظرفشویی 4 لیتری تست 
1.860.000  465.000  1404/9/5  1401/9/5  4 95  مایع ظرفشویی 4 لیتری من 
1.908.000  79.500  1403/2/5  1401/2/5  24 96  سفید کننده تست 
3.799.200  158.300  1404/1/17  1401/1/27  24 97  پودر لباسشویی سافتلن 
1.215.000  243.000  1404/4/26  1401/4/26  5 98  مایع ظرفشویی پریل یک لیتری 

900.000  112.500  ---  ---  8 99  روشور حمام احمد 
906.000  302.000  1400/10  1400/4  3 100  سفید کننده رسامی 4 لیتری 

3.200.000  160.000  1403/2/17  1401/2/18  20 101  خالل بادام 30 گرمی ارفعی 
1.200.000  60.000  1402/12/2  1400/12/2  20 102   پودر نارگیل ارفعی 50 گرمی 
1.440.000  72.000  1402/9/21  1401/9/22  20 103  خمیر مایه ارفعی  50 گرمی 
4.800.000  120.000  1402/8/4  1400/8/5  40 104  ادویه پاپریکا  ارفعی  50 گرمی 

960.000  64.000  1402/10/2  1400/10/2  15 105  زردچوبه 50 گرمی  ارفعی 
1.600.000  80.000  1402/10/14  1400/10/15  20 106  کنجد سفید 50 گرمی ارفعی 
2.400.000  120.000  1402/9/1  1400/9/2  20 107  بیکینگ پودر 100 گرمی 
1.232.000  112.000  1402/10/25  1400/10/25  11 108  زنجفیل 50 گرمی ارفعی 

0  0  1401/8/5  1399/8/6  17 109  گلپر ساییده 50 گرمی ارفعی 
1.120.000  56.000  1401/11/22  1399/11/22  20 110   پودر انبه 50 گرمی ارفعی 
1.600.000  80.000  1402/6/1  1400/6/2  20 111  پودر سیر 50 گرمی ارفعی 

576.000  96.000  1402/3/19  1400/3/20  6 112  پودر نعنا 50 گرمی ارفعی 
2.970.000  247.500  1402/1/2  1401/4/2  12 113  آبمیوه سن ایچ 

702.000  117.000  1401/12/29  ---  6 114  نوشیدنی طعم لیمو نیودی 
800.000  200.000  1403/10/25  1401/4/25  4 115  مایع ظرفشویی تاژ 

4.600.000  460.000  1403/3  1401/3  10 عدس 900 گرمی  ارفعی   116
4.500.000  187.500  2023/12/15  2021/12/15  24 117  نوشیدنی هایپ 

6.144.000  128.000  1403/7/9  1401/7/9  48 118  نوشیدنی بلک رویال 
10.875.000  375.000  2023/5/11  2022/5/11  29 119  نوشیدنی انرژی زا بالتیک 

6.312.000  263.000  1403/5/7  1401/5/7  24 120  نوشیدنی بلک جاینت 
9.456.000  197.000  1403/7/1  1401/7/1  48 121  شکر عامره  بسته بندی 
2.800.000  200.000  1403/4  1401/4  14 122  جو پرک 900 گرمی 
3.000.000  600.000  1402/10  1400/10  5 123  لپه 900 گرمی ارفعی 

23.760.000  80.000  1401/12/1  1401/1/1  297 124  شیر کاکائو 200 سی سی پگاه 
5.250.000  525.000  1403/15  1401/5  10 125  نخود 900 گرمی ارفعی 
2.580.000  215.000  1403/4/15  1401/4/15  12 126  مربا آلبالو اصالت 
5.760.000  144.000  1401/10/12  1401/4/12  6 127  نوشیدنی استوایی سن ایچ 
6.100.000  610.000  1403/4  1401/4  10 128  لوبیا چیتی 900 گرمی ارفعی 

5.700.000  570.000  ----  ----  10 129  لوبیا چیتی فله 
3.220.000  64.400  1401/11/14  1401/7/14  50 130  کلوچه نادری 
6.480.000  135.000  1401/1412  1401/6/14  48 131  نوشابه کوکاکوال 
2.250.000  125.000  1401/12/29  1401/6/31  18 132  نوشابه پپسی 
1.620.000  135.000  1402/1/7  1401/7/7  12 133  نوشابه اسپرایت 

15.000.000  150.000  1402/4/9  1401/4/9  100 134  سانی نس  درپوش دار استریل 
3.600.000  200.000  1401/9/21  1401/7/21  18 135  دوغ عالیس 

2.364.000  98.500  1403/2/5  1401/2/5  24 136  پودر ماشین لباسشویی تست 
1.056.000  132.000  1404/2/21  1401/2/21  8 137  شامپو صحت 
2.062.500  187.500  1403/1/24  1401/1/24  11 138  شامپو گلرنگ 

816.000  136.000  ----  1401  6  funland 139  نوشیدنی هلو
10.800.000  80.000  1401/12/28  1401/1/28  135 140  شیر کاکائو 200 سی سی پگاه 

960.000  80.000  1402/1/24  1401/7/24  12 141  شیر کاکائو عالیس 
1.230.000  246.000  1401/11/23  1401/2/23  5 142  آبمیوه سن ایچ 

9.720.000  135.000  1402/2/4  1401/7/4  72 143  نوشابه یک و نیم لیتری کوکاکوال 
5.040.000  35.000  1401/11/22  1401/7/22  144 144    تی تاب  سالمین 
2.520.000  35.000  1401/11/6  1401/7/6  72 145  کیک دوقلو آیدین 
4.140.000  23.000  1402/7/19  1401/7/19  180 146  کیک ثمین شیرین عسل 

6.300.000  315.000  ----  ----  20 147  خیارشور فله 
5.040.000  20.000  ----  ----  252 148  آب معدنی کوچک دیسنا 
7.200.000  48.000  ----  ----  150 آب معدنی 1.5 لیتری دیسنا   149

35.640.000  49.500  1402/1/6  1401/7/7  72 150  نوشابه کوچک پپسی و میراندا 
3.969.000  49.000  1401/11/9  1401/5/9  81 151  شیر 200 سی سی پی  پگاه 

1401/5/21  40 152  شیر یک لیتری پرچرب پگاه 
1401/11/21  1401/6/17

9.520.000  238.000  1401/12/17
4.200.000  210.000  1401/11/21  1401/5/21  20 153  شیر یک لیتری  کم چرب پگاه 

2.568.000  214.000  1402/5/29  1401/5/29  12 154  آبمیوه مگابیز 
2.139.000  93.000  1402/7/4  1401/7/4  23 155  کتل چیپس 

1.080.000  90.000  1401/12/18  1401/6/18  12 156  چیپس لیمویی چی توز 
675.000  112.500  1401/12/27  1401/6/27  6 157  چیپس خاللی اسنک 

2.880.000  120.000  1401/12/27  1401/2/27  24 158  نوشیدنی مالت ایچ 
612.000  102.000  1402/4/11  1401/7/11  6 159  آب آلبالو هوفنبرگ 

5.094.000  123.000  1402/1/5  1401/7/5  48 160  نوشابه لیموناد 
1.152.000  96.000  1401/11/17  1401/2/17  12 161  نوشیدنی شیشه ای سن ایچ 
1.536.000  128.000  1401/11/25  1401/5/25  12 162  نوشیدنی هی دی 
1.620.000  135.000  1401/12/10  1401/6/10  12 163  نوشابه کوکاکوال یک و نیم لیتری 
1.920.000  160.000  1401/11/11  1401/2/11  12 164  آب انگور سن ایچ 

1.536.000  128.000  1401/11/25  1401/5/25  12 165  آب هلو  هی دی 
2.304.000  144.000  1401/12/26  1401/6/26  16 166  آب گازدار با طعم لیمو نیودی 
3.360.000  3.360.000  1402/7/17  1401/7/17  1 167  روغن نباتی الدن 5 کیلویی 
1.152.000  96.000  1401/11/5  1401/7/5  12 نوشیدنی با طعم لیمو هی دی   168
1.746.000  582.000  1402/6/12  1401/6/12  3 169  شکالت تلخ کادویی 72 % 
1.746.000  582.000  1402/5/24  1401/5/24  3 170   شکالت تلخ کادویی %52 
3.492.000  582.000  1402/5/22  1401/5/22  6 171  شکالت شیری کادویی 
5.964.000  248.500  1402/11  1400/11  24 172  اسپری موی کاسپین کالسیک 
9.702.000  115.500  1404/2/2  1401/2/2  84 173  نوار بهداشتی مولپد مسافرتی 

26.880.000  140.000  1404/5/20  1401/5/20  192 174  نوار بهداشتی مولپد 
1.440.000  180.000  1402/4/22  1401/4/22 175  سرکه نوید قزوین 8 
1.370.000  137.000  ----  ----  10 176  قند کله سادات 

9.996.000  119.000  1402/2/22  1400/8/22  84 177  ژله شیبابا 12 تایی 
1.912.000  239.000  1402/2/21  1401/2/21  8 178  آرد سوخاری تردک 
8.832.000  92.000  1401/10/7  1401/7/7  96 179   خالل سیب زمینی 

2.400.000  200.000  1402/9/13  1401/3/13  12 180  آرد برنج تردک 
3.024.000  126.000  1402/5/21  1400/11/21  24 181  آرد نخودچی تردک 200 گرم 
2.538.000  211.500  1402/2/11  1401/2/11  12 182  مایع ظرفشویی دورتوز 
7.344.000  204.000  1401/12/23  1399/12/23  36 183  شامپو موی سر لروکس کوچک 
4.680.000  195.000  1402/7/6  1400/7/6  24 184  شربت سکنجبین اصالت 
3.435.000  343.500  1402/10/23  1400/10/23  10 185  شامپو لروکس بزرگ کراتینه 
1.208.000  302.000  1402/4  1401/4  4 186  سفید کننده رسامی بزرگ 

744.000  248.000  1404/10  1400/10  3 187  مایع جرم گیر رسامی بزرگ 
747.000  747.000  1403/3/19  1401/3/19  1 188  مایع دستشویی درماکلین 

5.152.000  368.000  1403/1/30  1401/1/30  14  cif 189  گاز پاک کن
1.520.000  304.000  1402/10/15  1400/10/15  5 190  اسپری چند منظوره سطوح دامستوس 

3.051.000  1.017.000  1403/6/13  1401/6/13  3 191  مایع لباسشویی 3 لیتری تست 
1.926.000  321.000  1403/6/13  1400/6/13  6 192  مایع لباسشویی یک لیتری تست کوچک 

1.486.000  743.000  1402/6/5  1400/6/5  2 193  مایع ظرفشویی تست 
640.000  640.000  1402/7/5  1400/7/5  1 194  مایع دستشویی صدفی اوه 3.750 

581.000  581.000  1402/11/18  1399/11/18  1 195  مایع دستشویی لطیفه 
2.472.000  824.000  1404/4/12  1401/4/12  3 196  مایع ظرفشویی پریل 
2.130.000  426.000  1401/11/2  1399/11/2  5 197  مایع دستشویی اتک 
1.360.000  272.000  1403/6/2  1400/12/2  5 198  مشکین شوی تاژ 

11.187.000  1.017.000  1402/9/11  1401/1/11  11  haker 199  حشره کش
1.920.000  240.000  1403/6/9  1401/6/9  8 200  لوله بازکن اتک  

1.548.000  172.000  1402/12/24  1400/12/24  9 201  مایع نرم کننده لباس  تست 
2.484.000  276.000  1403/7/12  1401/7/12  9 202  لوله بازکن دوقلوی رافونه 
1.485.000  165.000  1404/2/24  1401/2/24  9 203  مایع ظرفشویی دورتو 

296.000  296.000  1402/8/9  1400/8/9  1 204  مایع ظرفشویی   سافتلن 
3.400.000  200.000  1403/10/25  1401/4/25  17 205  مایع ظرفشویی تاژ 
1.210.000  242.000  1404/2/4  1401/2/4  5 206  مایع ظرفشویی پریل 
1.800.000  180.000  1402/11/17  1400/11/17  10 207  مایع ظرفشویی تست 

200.000  200.000  1403/10/8  1400/10/8  1 208  مایع ظرفشویی گلی 
1.674.000  837.000 2سال پ ت   ---  2 209  پودر ماشین ظرفشویی پریل 3کیلوگرم 

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006409 شماره  -رأی   1
داورانی  بخشیان  جهان  محمدرضا  آقای   1401114430001000672
 147/41 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   10986 شماره  پالک  مترمربع 
الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   140020330001037396

 )15485 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1400/12/18 مورخ   152916
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007808 شماره  رأی   -2
در  حسین  فرزند  پور  عرفانی  جواد  آقای   1401114430001000279
شماره  پالک  مترمربع   371/150 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   10250/18
مستقیمی  دو  هر  گیتی  و  کتایون  بانوان  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
قمی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 174 صفحه 64.) م الف 15486( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007078 شماره  رأی   -3
در  اله  ولی  فرزند  اهون  طاهره  خانم   1401114430001000616
شماره  پالک  مترمربع   50/85 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11137

صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قمی  شمالی  حسن  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
 )15488 الف  210.)م  صفحه   623 دفتر  در 

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005265 شماره  رأی   -4
فرزند  آبادی  مومن  محلوجی  فاطمه  خانم   1400114430001001586
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  عباس 
 10250 از  فرعی   18 از  فرعی   36 شماره  پالک  مترمربع   180 ششدانگ 
مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
موجب  به  خریداری   243 و   240 صفحات   557 دفتر  در  صادره  مشاعی 
الف  قم.)م   77 دفترخانه   1401/03/10 مورخ   26086 شماره  رسمی  سند 

 )15489
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005269 شماره  رأی   -5
در  ابوالقاسم  فرزند  زاده  عمو  زینب  خانم   1400114430001001587
 180 ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
قم  در  واقع  اصلی    10250 از  فرعی   18 از  فرعی   36 شماره  پالک  مترمربع 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
 26086 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   243 و   240 صفحات   557

 )15490 الف  م   ( قم   77 دفترخانه   1401/03/10 مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007860 شماره  رأی   -6
در  احمد  فرزند  احمدپور  اکبر  علی  آقای   1400114430001000738
شماره  پالک  مترمربع   89/59 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10415

الف  قم.)م   3 دفترخانه   1400/04/29 مورخ   198990 شماره  رسمی 
 )1 5 4 9 1

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006376 شماره  رأی   -7
عباسعلی  فرزند  بخشی  غالمرضا  آقای   1401114430001000613
پالک  مترمربع   53/35 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11134 از  فرعی   105 شماره 
الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   140120330001009418

 )15492 الف  م  قم.)   29 دفترخانه   1401/05/08 مورخ   64315
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   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه1  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 
صبح(  ستاره  و  گویه  بود.)  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 

1401/09/12 تاریخ انتشار اول:   
1401/09/27 تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

بند ناف خاوری 
و دختر قنبر قـوز!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
گوگل  مثل  شان  جغرافیایی  و  تاریخی  حافظه  که  دوستانی   
دهم  دولت  اواخر  که  دارند  خاطر  به  است  دقیق  و  روز  به  مپ 
برای  ثواب  نیت  به  بیشتر،  برای خدمت رسانی  بانک ها  مدیران 
خودشان مجوز صرافی صادر می کردند تا بعد از پایان دولت در 
کارخانجات مختلف،  و  ها  مدیره شرکت  در هیآت  کنار عضویت 
 ... و  هتل  و  معدن  اجاره  مدیران،  با  مشاور  عنوان  به  همکاری 
یک آب باریکه ای هم از صرافی، باغ شان را آباد کند تا محتاج 

نباشند! خلق 
البته ای کاش کار به همین صدور مجوز صرافی ختم می شد. 
یک عده از مدیران که بسیار خانواده دوست هستند دراین البال 
با افراد ناباب دم خور نشوند، برایشان  برای اینکه فرزندان شان 
انتفاعی تاسیس کردند، حتی مشاهده شده برخی  مدرسه غیر 
صف  در  بازی  های  پارک  در  شان  فرزندان  و  ها  نوه  اینکه  برای 
انتفاعی  غیر  و  شخصی  پارک  نشوند،  معطل  سرسره  و  تاب 
هم  جمعی  و  خریدند  کشتی  عده  یک  خالصه  کردند!  احداث 

بگذریم...   ...
انتخاب  و  ژن خوب  و  نیست  داستان  این همۀ  ای حال  علی 
این  در  و  نیستند  موفقیت  رمز  و  راز  تنها  پدرزن  دقیق  و  درست 
ایجاد  در  آن  استاندارد  دفن  اثرات  و  ناف  بند  از  نباید  رویکرد 

شد. غافل  اقتصادی  و  اجتماعی  های  موفقیت 
از قسمت های سریال قصه های  یکی  در  باشد  اگر خاطرتان 
و  درست  خانه  یک  دنبال  به  مجید  و  همسایه ها  از  یکی  مجید 
نوزاد  بندناف  تا  گردند  می  شهر  اعیان نشین  بخش  در  حسابی 
تازه متولد شده را آنجا بیندازد تا شاید در آینده او صاحب یکی 
همراه  شهر  رسم دار  و  اسم  آدم های  با  و  شود  خانه ها  همان  از 

شوند!
برخی  در  هم  االن  همین  داستان  این  نیست  پنهان  شما  از 
شبکه های  در  زیادی  عکس های  و  دارد  عینیت  ها  دانشگاه 
در  کشور،  مهم  دانشگاه های  از  یکی  از  شده  پخش  اجتماعی 
به  نوزاد  این دانشگاه گیره های سفیدی که بند ناف  حالی که در 
آن وصل است، در حیاط و فضای سبز آن رها شده است. در این 
زمینه گزینه انتخابی خانواده ها عمدتًا هم دانشگاه شریف است 
که به گفته دانشجویان و نگهبانان این دانشگاه روزی نیست که 
رها  بندناف های  با  آن  شمالی  ضلع  در  به ویژه  دانشگاه  این  در 
شده روبه رو نشوند. بماند که از آمار بند ناف های چال شده در 
و  اخیر  اغتشاشات  ایام  در  ویژه  به  دانشگاه  محوطه فضای سبز 

نیست. دست  در  خبری  نگهبانان  بودن  سرگرم 
یادش به خیر سابق بر این که حوزه درمان این قدر تخصصی 
قوز  قنبر  کردند،  می  فوت  عادی  مرگ  به  مردم  و  بود  نشده 
آالم  درمان  در  دخترش  و  همشیره  همراه  به  ما  والیت  در  نامی 
و  سنگین  جراحی  اعمال  جز  به  و  بودند  پیشگام  ها  هموالیتی 
پا و ... تقریبًا در درمان سایر بیماری ها و امراض  قطع دست و 
و  بود  دالک  خودش  بیامرز  خدا  قنبر  داشتند.  آتش  بر  دستی 
تراشیدن، کشیدن دندان،  و مال، حجامت، سر  بر مشت  عالوه 
جا انداختن دست و پا و ... در طب سنتی هم نیز تبحر داشت و 
هر از گاهی هم با ارائه پروسیجر های من درآوردی، مرزهای علم 

کرد. می  جابجا  را  پزشکی 
سی  بیست  همین  تا  و  بودند  قابله  دخترش  و  همشیره  اما 
باز  سال قبل به صورت سنتی پای نوزادان را به این کره خاکی 
می کردند و در خصوص چال کردن بند ناف حساس بودند و تا 
جایی که خلق الله به خاطر دارند، آنها بند ناف ها را در مسجد 

و اطراف آن چال می کرند.
البته دختر قنبر قوز در خاطراتش به این نکته اشاره می کند 
چال  را  ناف  بند  خودشان  داشتند  اصرار  ها  خانواده  برخی  که 
کنند و اگر می بینید خاوری در بانکداری به موفقیت های بزرگی 
در  جلوی  را  پسرش  ناف  بند  ایشان  والده  احتمااًل  یافته  دست 
بانک مرکزی چال کرده است یا احتمال دارد بند ناف کی روش 
که از در بیرونش می کنند، از پنجره وارد می شود و با هر باخت 
کشور  در  ایران  سفارت  جلوی  کنند،  می  حلوایش  حلوا  دوباره 
پرتغال چال شده باشد! در مورد بند ناف سایرین خودتان گمانه 

زنی کنید. بیل که به کمرتان نخورده است! 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد



به  اشاره  با  قم  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل       ◄
به  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  گفت:  قم،  شهرداری  کاری  حوزه   372
افراد  به خصوص  مختلف  حوزه های  در  مشورتی  شورای  تشکیل  دنبال 

است. معلولیت  دارای 
آسیب شناسی  نشست  در  کالنترزاده  مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
قم که در سالن جلسات شهرداری  معلولیت در شهر  دارای  افراد  زیست 
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  حوزه  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قم 
با شهروندان در حوزه توسعه زیرساخت ها و همچنین  را  تعامل  بیشترین 

دارد. ساخت وساز  حوزه 
کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تشکیل  معلولیت  دارای  با  افراد  را  قم  استان  جمعیت  از  درصد   2 حدود 
دارند. شهری  مدیریت  مجموعه  گردن  بر  بزرگی  بسیار  حق  که  داده اند 
مجموعه  شد:  یادآور  شهرداری ،  کاری  حوزه   372 به  اشاره  با  وی 
حوزه های  در  مشورتی  شورای  تشکیل  دنبال  به  قم  شهری  مدیریت 

است. معلولیت  دارای  افراد  به خصوص  مختلف 
این شورای مشورتی می توان پیوست  یادآور شد: در قالب  کالنترزاده 
شهری،  پروژه های  در  خاص  ویژگی های  با  افراد  خصوص  در  الزم  های 

شود. دیده  تفریحی  و  خدماتی  حمل ونقلی،  زیرساختی،  عمرانی، 

این  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شورای مشورتی می تواند به تدریج سبب بهبود و مطلوبیت فضای زیست 

► با دارای معلولیت شود.       پیست شهری افراد  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون       ◄
پیست  در  متر  هزار   2 طول  به  ویلچررانی  و  دوچرخه سواری  همسطح 
اختصاص یافته  نابینا  و  معلول  افراد  به  پردیسان  بزرگ  دوچرخه سواری 

می کند. دنبال  را  خود  پایانی  مراحل  هم اکنون  و 
مجموعه  اهتمام  به  اشاره  با  طبیبی  مسعود  شهرنیوز،  گزارش  به 
دارای  با  افراد  نیاز  مورد  مناسب سازی های  در  شهری  مدیریت 
100 نقطه از شهر سامانه  معلولیت، اظهار داشت: هم اکنون در بین از 

است. شده  جانمایی  و  نصب  ویلچرو  تابلوهای  و 
در  قم  عمومی  حمل ونقل  سیستم  وضعیت  بهبود  بر  تأکید  با  وی 
فعال  اتوبوس   150 تمام  کرد:  تصریح  معلولیت،  دارای  افراد  خصوص 

است. شده  ویلچرو  سیستم  دارای  شهری 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم ابراز کرد: تمام ورودی های 
خللی  و  مشکل  هیچ گونه  و  شده  مناسب سازی  قم  مسافربری  پایانه   5

ندارد. با دارای معلولیت در آن ها وجود  افراد  برای استفاده 
ویلچر  و  دوچرخه سواری  همسطح  پیست  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
پردیسان  بزرگ  دوچرخه سواری  پیست  در  نیز  متر  هزار   2 طول  به  رانی 

خود  پایانی  مراحل  هم اکنون  و  اختصاص یافته  نابینا  و  معلول  افراد  به 
► را دنبال می کند.     
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

1.085.000  1.085.000  1402/8  1401/2  1 210  پودر شکالت مولتی کوکو 
2.100.000  840.000  2024/1/10  2022/1/10 2.5 بسته   good day 211  کاپوچینو
2.400.000  240.000  2025/10/2  2021/10/2  10 212  کمپوت آناناس کوچک 250 گرم 
1.500.000  375.000  2025/10/6  2021/10/6  4 213  کمپوت آناناس بزرگ 

2.550.000  170.000  ---  ---  15 214  عرق نعنا فرگل 
600.000  150.000  ---  ---  4 215  عرق کاسنی فرگل 
300.000  150.000  ---  ---  2 216  عرق نعنا بدون برند 
720.000  120.000  ---  ---  6 217  عرق بهار نارنج فرگل 
100.000  100.000  ---  ---  1 218  عرق بهار نارنج متفرقه بدون برند 

1.881.000  209.000  1402/9/22  1400/9/22  9 219  گالب اصالت 
836.000  209.000  1401/12/2  1399/12/2  4 220  سکنجبین اصالت  

3.708.000  309.000  1403/3/23  1401/3/23  12 221  رب انار اصالت 
2.604.000  186.000  1402/2/19  1401/2/11  14 222  آبلیموی سمیه کوچک 
3.600.000  300.000  1402/2/21  1401/2/21  12 223  آبلیمو سمیه بزرگ 
2.904.000  1.452.000  1402/4/27  1401/4/27  2 224  روغن الدن ذرت 1.800 
1.508.000  1.058.000  1402/6/28  1401/6/28  1 225  روغن آفتابگردان الدن 1.600 
3.363.000  1.121.000  1402/6/28  1401/6/28  3 226  روغن سرخ کردنی بهار 
2.432.000  1.216.000  1402/6/13  1401/6/13 227  روغن سرخ کردنی مخصوص اویال 2 

2.212.000  158.000  1402/2/21  1401/2/21  14 228  آرد گندم تردک 
1.680.000  420.000  1401/10/3  1401/6/3  4 229  ارده کاخ 600 گرمی 
2.240.000  280.000  1402/6/20  1401/6/20  8 230  ارده راوک 380 گرمی 

900.000  180.000  1401/12/9  1401/4/9  5 231  شیره سفید کاخ 400 گرمی 
160.000  160.000  1401/11/22  1400/11/22  1 232  شیره خرما 360 گرم مینو 
 450.000  1401/10/8  1400/10/8  3 233  روغن حیوانی سنتی  صباح 250 گرم 

1 . 3 5 0 . 0 0 0
1.088.000  272.000  1402/6/19  1401/6/19  4 234  حلوا شکری 400 گرمی کاخ 

870.000  145.000  1402/9/30  1401/9/30  6 235  حلوا شکری 200 گرمی کاخ 
1.500.000  1.500.000  ---  ---  1 236  عسل گون 

2.700.000  450.000  1403/2/20  1401/2/20  6 237  عسل زنبور داران کوچک 
4.200.000  420.000  1402/9/11  1401/1/11  10 238  اسپری حشره کش هکر 
7.140.000  238.000  ---  ---  30 239  زغال کبابی آنتیک 

675.000  675.000  1403/6/14  1401/6/14  1 240  عسل زنبورداران 700 گرمی 
830.000  830.000  1402/9/2  1400/9/2  1 241  عسل زنبورداران 1 کیلوگرمی 

6.325.000  253.000  1402/8/12  1400/8/12  25 242  تن ماهی مکنزی 
6.090.000  290.000  1403/3/11  1401/3/11  21 243  تن ماهی در روغن زیتون شبنم 
9.010.000  265.000  1403/6/27  1401/6/27  34 244  تن ماهی شبنم معمولی 
7.202.000  277.000  1403/6/27  1401/4/7  26 245  تن ماهی شیلدنه 

245.000  245.000  1403/2/1  1401/2/1  1 246  تن ماهی الدن 
3.000.000  600.000  1402/5/15  1400/10/19  5 247  زیتون بیژن 

2.394.000  399.000  1402/10/9  1400/10/9  6 248  سیر ترشی اصالت 
2.640.000  440.000  1402/9/21  1400/9/21  6 249  سیر ترشی مروارید اصالت 
2.670.000  222.500  1402/4/5  1401/4/5  12 250  ترشی لیته اصالت 
3.672.000  408.000  1402/4/7  1400/10/7  9 251  ترشی مخلوط زیتون اصالت 
3.375.000  375.000  1403/5/27  1401/5/27  9 252  ترشی فلفل اصالت 

1824.000  228.000  1402/4/11  1401/4/11  8 ترشی مخلوط اصالت   253
189.000  189.000  1402/2/29  1400/2/29  1 254  ترشی بندری اصالت 

2.944.000  368.000  1402/8/29  1400/8/29  8 255   خیارشور اصالت 
 480.000  ---  ---  2 256  زیتون بسته بندی 930 گرم بطری 

9 6 0 . 0 0 0
830.000  415.000  1403/2/5  1401/2/5  2 257  خوشبو کننده هوا شکوفه 

1.116.000  279.000  1404/3/2  1401/3/2  4 258   خوشبو کننده هوا کاسپین 
7.100.000  284.000  1403/11  1400/11  25 259  اسپری موی سر 

2.972.000  743.000  1403/6/3  1401/6/3  4 260  مایع ظرفشویی تست 
2.760.000  115.000  1403/7/29  1401/7/29  24 261  پودر لباسشویی تست 
2.156.000  196.000  1404/4/12  1401/4/12  11 262  مایع دستشویی درماکلین 
2.055.000  137.000  1402/6/3  1400/6/30  15 263  مایع دستشویی اتک 

284.000  142.000  1401/10/16  1399/10/16  2 264  مایع دستشویی اتک بزرگ 
0  0  1401/2/20  1398/2/2  11 265  ژل موی سر آلین 

2.184.000  84.000  1404/3/19  1401/3/19  26 266  صابون لوکس 
 89.000 4ماه پس از مصرف   1400/3  24 267  مسواک بچه جمال بهداشت 

2 . 1 3 6 . 0 0 0
992.000  248.000 4ماه پس از مصرف   1400/1/12 268  مسواک سیگنال 4 
 178.000 4ماه پس از مصرف   1400/2  16 269  مسواک  بزرگ هایدنت 

2 . 8 4 8 . 0 0 0
 155.000 4ماه پس از مصرف   1400/2  14 270   مسواک هایدنت 

2 . 1 7 0 . 0 0 0
2.500.000  250.000  1403/11/27  1400/11/27  10 271  صابون گلنار 

 131.000 4ماه پس از مصرف   1400/3  14 272  مسواک هایدنت  
1 . 8 3 4 . 0 0 0

656.000  218.000  1403/1/22  1401/1/22  3 273  خمیر دندان سیگنال 
1.148.000  82.000  1402/4/8  1400/4/8  14 274  خمیر دندان پونه 

948.000  79.000  1403/1/22  1401/1/22  12 275  خمیر دندان نسیم 
1.815.000  165.000  1403/4/8  1400/4/8  11 276  خمیر دندان مریدنت 
1.323.000  147.000  1403/6/19  1401/6/19  9 277  خمیر دندان سیگنال کوچک 
1.210.000  110.000  1403/11/30  1400/11/30  11 278  خمیر دندان بچه پونه 
4.686.000  213.000  1402/9/18  1401/3/18  22 279  سفید کننده دامستوس 

960.000  240.000  1404/1/21  1401/1/21  4  cif 280  پاک کننده چند منظوره
2.700.000  180.000  1406/3/13  1401/3/13  15 281  شیشه شوی اتک 

2.665.000  205.000  1404/10/1  1400/10/1  13  xp 282  شامپو فرش
184.000  92.000  1402/5/30  1401/5/30  2 283  سفید کننده گلرنگ 

2.475.000  75.000  1404/10  1401/10  33 284  مایع جرمگیر رسامی 
874.500  79.500  1401/12/20  1401/12/20  11 285  مایع سفید کننده تست 

3.550.000  355.000  1404/5/19  1401/5/19  10 286  نرم کننده موی سر لطیفه 
1.284.000  214.000  1402/9/4  1399/9/4  6 287  شامپو سدر صحت بزرگ 
1.092.000  182.000  1402/11/7  1400/11/7  6 288  شامپو گلرنگ بزرگ 

498.000  249.000  1404/6/27  1401/6/27  2 289  شامپو شبنم بزرگ 
5.839.500  343.500  1403/9/28  1400/9/28  17 290  شامپو موی سر دروکس 
5.712.000  204.000  1403/1/18  1400/1/18  28 291  شامپو موی سر دروکس کوچک 
2.912.000  224.000  1403/5/6  1401/5/6  13 292  شامپو بدن گلرنگ 
1.235.000  247.000  1403/9/24  1400/9/24  5 293  شامپو سیر پرژک 

988.000  247.000  1403/9/24  1400/9/24  4 294  شامپو رزماری پرژک 
822.000  205.500  1403/9/24  1400/9/24  4 295  شامپو گردو پرژک 

5.778.000  321.000  1404/3/11  1401/3/11  18 296  شامپو داو 
1.276.500  51.060  1403/2/21  1400/2/21  25 297  شامپو شبنم کوچک  

628.320  78.540  1402/7/25  1400/7/25  8 298  شامپو تخم مرغی داروگر 
1.530.000  127.500  1404/4/21  1401/4/21  12 299  شامپو زیتون صحت 
1.340.000  67.000  1403/10/14  1400/10/14  20 300  شامپو سیب ایرن 

690.000  230.000  1402/9/15  1399/5/15  3 301  شامپو سان سیلک 
2.016.000  336.000  1403/1/14  1400/1/14  6 302  شامپو کلییو 

4.068.000  339.000  1404/4  1401/4  12 303  حشره کش تارومار 
 610.000  1403/5/27  1401/5/27  2 304  پودر ماشین لباسشویی تست بزرگ 

1 . 2 2 0 . 0 0 0
930.000  186.000  1403/3/1  1401/3/1  5 305  شامپو بدن کیو کیو 

2.262.000  174.000  1403/3/11  1401/3/11  13 306  شامپو بدن گلرنگ 
1.440.000  120.000  1404/2/31  1401/2/31  12 گوش پاک کن   307

0  0  1401/4/12  1398/4/12  16 308  وازلین 
2.535.000  422.500  2023/12  2020/12  6 309  کرم دست و صورت 

1.878.000  313.000  1404/4/19  1401/4/19  6 310  شامپو لوکس 
640.000  160.000  1403/3/21  1401/3/21  4 311  شامپو بچه فیروز 

189.000  63.000  1403/10/4  1400/10/4  3 312  نرم کننده لطیفه کوچک 
2.414.000  142.000  1403/3/9  1401/3/9  17 313  شامپو بچه گلرنگ 

1.190.000  170.000  1403/4/7  1400/4/7  7 314  شامپو بدن صحت 
912.000  152.000  1402/11/2  1400/11/2  6 315  مایع دستشویی درماکلین 

1.314.000  146.000  1404/1/16  1401/1/16 316  شامپو بدن فیروز 9 
1.225.000  175.000  2024/1  2021/1  7 317  بوگیر تکنیک 

2.645.000  115.000  1406/3  1401/3  23 318  پودر سوسک کش بکش بکش 
2.328.000  388.000  1402/6/8  1401/6/8  6 319  شکالت صبحانه فرمند 

916.000  229.000  1402/4/1  1401/4/1  4 320  شکالت کوچک فرمند 
2.710.000  271.000  1401/12/4  1400/12/4  10 321  شکالت دورنگ  کاکائویی فرمند 

1.720.000  344.000  1403/1/27  1401/1/27  5 322   رب انار سمیه 
2.970.000  330.000  1402/9/29  1401/5/29  9 323  سس شکالت فرمند 
2.556.000  284.000  1402/11/19  1400/11/19  9 324  مربای تمشک شانا 
2.680.000  335.000  1402/10/7  1400/10/7  8 325  مربای هویج 820 گرم اصالت 
1.152.000  384.000  1402/10/7  1400/10/7  3 326  مربای آلبالو 820 گرم اصالت 
6.083.000  553.000  1403/4/16  1401/4/16  11 327  مربای بالنگ 820 گرم اصالت 

838.000  419.000  1403/4/16  1401/4/16  2 328  مربای به 820 گرم اصالت 
2.338.000  167.000  1403/2/19  1401/2/19  14 329  مربای بالنگ 230 گرم اصالت 
3.197.000  139.000  1403/2/19  1401/2/19  23 330  مربای هویج 230 گرم اصالت 
1.737.000  193.000  1403/2/19  1401/2/19  9 331  مربای آلبالو 230 گرم اصالت 

110.000  110.000  1403/2/19  1401/2/19  1 332  مربای گل سرخ 230 گرم اصالت 
2.849.000  259.000  1401/12/28  1401/4/28  11 333  سس مایونز موشکی دلپذیر 

318.000  106.000  1401/12/11  1400/12/11  3 334  سس خردل بیژن 
4.410.000  210.000  1403/4/29  1401/4/29  21 335  کارتون ماهی گلدل 

972.000  162.000  1401/10/26  1401/4/26  6 336  سس مایونز رعنا 240 گرمی 
3.000.000  500.000  1401/2/29  1401/6/29  6 337  سس مایونز رعنا بزرگ 
2.500.000  250.000  1401/12/5  1401/6/5  10 338  سس مایونز رعنا متوسط 

7.000.000  1.000.000  ---  ----  7 339  عسل 
4.000.000  160.000  1402/4/6  1401/7/6  25 340  تخمه آفتابگردان وی نات 
1.700.000  170.000  1401/10/20  1401/2/20  10 341  تخمه آفتابگردان سنجابک 

 160.000  1402/10/15  1400/10/15  16 342  رب گوجه فرنگی شیرین عسل کوچک 
2 . 5 6 0 . 0 0 0

0  0  2022/6  2020/6  1 343  روغن زیتون 250 گرمی 
5.706.000  634.000  1402/6/16  1401/6/16  9 344  روغن الدن جامد 900 گرمی 

 563.000  1402/6/24  1401/6/24  2 345  روغن 810 گرمی اویال سرخ کردنی 
1 . 1 2 6 . 0 0 0

 512.000  1402/7/24  1401/7/24  11 346  روغن 810 گرمی بهار سرخ کردنی 
5 . 6 3 2 . 0 0 0

3.724.000  535.000  1402/7/17  1401/7/17  7 347  روغن 810 گرمی الدن 
3.402.000  567.000  1402/6/14  1400/6/14  6 روغن اویال   348

8.424.000  312.000  1402/9/1  1400/9/1  27 349  رب گوجه فرنگی خوشاب 
610.000  305.000  1402/4/6  1401/4/6  2 350  رب گوجه فرنگی تکدانه 
672.000  112.000  1403/2/5  1401/2/5  6 351  سرکه سفید بیژن 
840.000  210.000  1401/12/7  1401/4/7  4 352  سس گوجه فرنگی بیژن 

819.000  273.000  ---  ---  3 353  رب انار 
11.100.000  300.000  1402/10/16  1400/10/16  37 354  سس تند سید داوود 

810.000  90.000  1402/11/16  1400/11/16  9 355  سس تند سبز فلفل 
3.280.000  328.000  1402/3/9  1401/7/9  10 356  سس  فرانسوی دلوسه 
3.280.000  328.000  1402/3/9  1401/7/9  12 357  سس هزار جزیره ای  دلوسه 
1.050.000  210.000  1401/12/7  1401/4/7  5 358  سس گوجه فرنگی بیژن 

1.824.000  304.000  1401/9/24  1401/1/24  6 359  سس سیر بیژن 
4.114.000  187.000  1402/2/1  1401/6/1  22 360  سس هزار جزیره  بیژن 
1.870.000  187.000  1402/2/1  1401/6/1  10 361  سس مایونز فرانسوی بیژن 
1.645.000  235.000  1402/12/7  1400/12/7  7 362  کشک سمیه 570 گرم 
1.240.000  310.000  1403/1/25  1401/1/25  4 363  کشک سمیه 650 گرم 

1400/5/4  15 364  کمپوت گیالس گلرخ 
1402/5/4  1401/2/18

2.970.000  198.000  1403/2/18
2.720.000  136.000  1402/6/9  1400/6/9  20 365  کمپوت سیب شایان 
2.016.000  144.000  1402/6/14  1400/6/14  14 366  کمپوت گالبی شایان 

159.000  159.000  1402/7/10  1400/7/10  1 367  کمپوت سیب الون استار 
2.600.000  260.000  1402/7/10  1400/7/10  10 368  کمپوت هلو الون استار 
1.452.000  132.000  1402/10/6  1400/10/6  11 369  کنسرو بادمجان اصالت 
3.565.000  155.000  1402/10/6  1400/10/6  23 370  کنسرو لوبیا اصالت 
5.382.000  234.000  1403/6//1  1401/6/1  23 371  کنسرو سبزی مخلوط اصالت 
4.242.000  202.000  1402/10/6  1400/10/6  21 372  کنسرو لوبیا با قارچ اصالت 
2.352.000  168.000  1402/10/6  1400/10/6  14 373  کنسرو نخود سبز اصالت 
3.206.000  229.000  1403/2/10  1401/2/10  14 کنسرو ذرت بیژن   374

0  0  1401/8/29  1400/2/29  8 کنسرو نخود آبگوشتی اصالت   375
1.296.000  144.000  1402/7/20  1400/7/20  9 376  مایع ماکارونی اصالت 

136.500  136.500  1402/8/12  1400/8/12  1 377  مایع ماکارونی سحر 
1.350.000  22.500  1405/9  1400/9  60 378  پودر موبر تیزبر 

441.000  49.000  ---  ---  9 379  پودر موبر پرناب 
2.182.500  48.500  1404/2/11  1400/2/11  45 380  پودر موبر راستگو 

792.000  132.000  1405/2/7  1400/2/7  6 381  دستکش پرین 
240.000  80.000  1401/11/14  1400/11/14  3 382  نودلیت با طعم قارچ 
600.000  100.000  ---  ---  6 383  نمک دریا کیسه ای 
 285.000  1402/4/1  1401/4/1  8 384  پودر کیک پگاه با طعم های مختلف 

2 . 2 8 0 . 0 0 0
5.530.000  158.000  1403/4/21  1401/4/21  35 385  پودر ماشین لباسشویی اکتیو 
4.064.000  127.000  1403/1/27  1401/1/27  32 386  پودر لباسشویی سافتلن طالیی 
4.025.000  115.000  1403/5/27  1401/5/27  35 387  پودر لباسشویی تست 
1.764.000  84.000  1404/1/21  1401/1/21  21 388  پودر لباسشویی دستی رویا 
6.480.000  162.000  1403/3/13  1401/3/13  40 389  ماکارونی فرمی 500 گرمی 
1.584.000  198.000  1403/6/20  1401/6/20  8 390  ماکارونی پروانه ای زر بزرگ 

12و1401/5/13  70 391  نودلیت کوچک 75 گرمی 
12و1402/5/13  1401/5/16

6.510.000  93.000  1402/5/16
2.790.000  465.000  1402/4/31  1401/4/31  6 392  نودلیت بزرگ 75 گرمی 1405 

 129.000  1403/3/13  1401/3/13  58 393  ماکارونی اسپاگتی قطر1.5 زر ماکارون 
7 . 4 8 2 . 0 0 0

3.528.000  196.000  1403/7/23  1401/7/23  18 ماکارونی مانا   394
1.736.000  248.000  1402/9/3  1400/9/3  7 الزانیا 300 گرمی زر ماکارون   395

339.000  339.000  1403/2/30  1401/2/30  1 396  جامبو زر ماکارون 
1.428.000  102.000  1401/12/20  1401/6/20  14 397  سس گوجه فرنگی رعنا 
3.348.000  186.000  1401/9/23  1400/9/23  18 398  چوب شیرین پیکوال 

21.840.000  112.000  1402/3/6  1400/9/6  195 399  انواع پودر ژله شیبابا 
348.000  116.000  1402/3/31  1401/3/31  3 400  ورمیشل  رنگی تداخل 

480.000  96.000  1402/5/24  1400/11/24 401   پودر دسر فرمند 5 
540.000  180.000  1402/8/5  1401/2/5  3 402  پودر ژالتینه فرمند 

1.088.000  136.000  1402/2  1401/02  8 403  رشته پلویی مطهر 400 گرم 
5.258.000  239.000  1401/12  1400/12  22 404  رشته آشی مطهر 800 گرم 

400.000  200.000  1403/5/5  1401/5/5  2 405  رشته آشی زرماکارون 
1.144.000  143.000  1403/6/12  1401/6/12  8 406  رشته  سوپی زر ماکارون 
1.576.000  197.000  1403/6/1  1401/6/1  8 407  شکر 900 گرمی عامره 
1.500.000  300.000  1403/6/12  1401/6/12  5 408  قند بسته ای مشکور 
1.254.000  209.000  1403/1/29  1401/1/29  6 409  شکر قهوه ای عارف 
2.100.000  525.000  1402/3  1400/9  4 دال عدس 700 گرمی ارفعی   410
2.275.000  455.000  1402/9  1401/3  5 411  لوبیا قرمز بسته بندی ارفعی 
2.730.000  390.000  1401/12  1400/6  7 412  لوبیا سفید بسته بندی ارفعی 
2.440.000  610.000  1402/9  1401/3  4 413  لوبیا چیتی ارفعی 
4.544.000  568.000  1402/3  1400/9  8 414  لوبیا چشم بلبلی داالهو 
3.100.000  620.000  1402  1400/1  5 415  لپه باقال  بسته بندی داالهو 

2.650.000  530.000  1402/8  1401/2  5 416  ماش بسته بندی داالهو 
4.725.000  525.000  1402/11  1401/5  9 417  نخود بسته بندی ارفعی 
1.410.000  470.000  1402/8  1401/2  3 418  مخلوط نخود و لوبیا داالهو 
4.185.000  465.000  1402/9  1401/3  9 عدس بسته بندی ارفعی   419

600.000  200.000  1402/8  1401/2  3 420  جو پرک ارفعی 
720.000  72.000  1402/7/21  1401/1/21  10 421  پروتئین سویا بافت دارهای سویا 

8.400.000  1.050.000  1402/12/17  1400/12/18  8 422   لیمو امانی 
3.144.000  262.000  1402/6/30  1401/6/3  12 423  آرد سفید زر ماکارون 

3.456.000  144.000  1401/9/22  1400/9/22 424  آب انگور عالیس 24 
7.488.000  104.000  1402/2/20  1401/2/20  72 425  رانی 

0  0  1401/8/26  1401/2/26  3 426  آب گازدار نیودی 
7.560.000  35.000  1401/11/14  1401/7/14  216 427  کیک دوقلو آیدین 
4.992.000  104.000  1402/6/14  1401/6/14  48 428  بیسکویت ساقه طالیی مینو 
3.456.000  72.000  1401/10/30  1401/6/31  48 429  مغز تخمه آفتابگردان مزمز 

3.731.000  287.000  ---  ---  13 430  لپ لپ 
7.680.000  96.000  1402/5/16  1401/5/16  80 431  نودلیت کوچک 
7.440.000  1.200.000  ---  ---  6.200 432  زرشک فله 

5.520.000  240.000  ---  ---  23 433  زرشک بسته ای 190 گرمی 
10.440.000  580.000  1402/6/12  1401/6/12  18 434  شکالت کادویی شیرین عسل 

6.405.000  305.000  1403/2/29  1401/2/29  21 435  زعفران نیم گرمی ارفعی 
3.822.000  546.000  1403/2/29  1401/2/29  7 436  زعفران یک گرمی ارفعی 
9.968.000  712.000  1403/3/4  1401/3/4  14 437  چای 250 گرمی دوغزال 
6.210.000  207.000  1402/2/22  1400/2/22  30 438  چای نپتون کیسه ای دوغزال 
3.654.000  174.000  1402/9/14  1400/9/14  21 439  چای کیسه ای احمد 

6.612.000  570.000  ---  ---  11.600 440  لوبیا چیتی فله 
5.520.000  400.000  ---  ---  13.800 441  نخود فله 
2.226.000  420.000  ---  ---  5.300 442  عدس فله 

3.190.000  550.000  ---  ---  5.800 443  لوبیا چشم بلبلی فله 
9.100.000  2.800.000  ---  ---  3.250 444  مغز گردو آذربایجان 

14.944.000  3.200.000  ---  ---  4.670 445  پسته فله 
12.880.350  315.000  ---  ---  40.890 446  قند شکسته 

 200.000 18ماه پس از تولید   1401/2  15 447  گندم پوست کنده داالهو 
3 . 0 0 0 . 0 0 0

672.000  168.000 18ماه پس از تولید   1401/2  4 448  بلغور جو داالهو 
336.000  112.000  1404/2/20  1401/2/20  3 449  نوار بهداشتی مسافرتی مولپد 

2.352.000  112.000  1404/5/20  1401/5/20  21 450  نوار بهداشتی مولپد 
2.358.000  131.000  1404/5/20  1401/5/20  18 451  نوار بهداشتی مولپد 
2.112.000  176.000  1402/7/7  1401/7/7  12 452  پسته مزمز بسته ای 
1.485.000  67.500  1401/11/7  1401/7/7  22 453  بادام زمینی مزمز 
9.000.000  1.125.000  1404/6/27  1401/6/27  8 454  پوشک مولفیکس سایز 5 

1.344.000  56.000  1401/10/1  1401/7/1  24 455  کیک پچ پچ 
5.124.000  427.000  1404/6/28  1401/6/28  12 456  پوشک مولفیکس سایز کوچک 
5.296.000  1.324.000  1404/7/8  1401/7/8  4 457  پوشک مولفیکس سایز 4 بزرگ 
1.484.000  371.000  ---  ---  4 458  المپ آریوتک 20 وات 
1.071.000  178.500  ---  ---  6 459   المپ آریو تک 12 وات 
1.312.500  187.500  1402/1/7  1401/7/7  7 460  نوشابه کوکاکوال دو نیم لیتری 
2.970.000  135.000  1401/12/10  1401/6/10  22 461  نوشابه یک و نیم لیتری کوکاکوال 
1.125.000  125.000  1401/12/29  1401/6/11  9 462  نوشابه یک و نیم لیتری پپسی 
1.625.000  125.000  1401/12/7  1401/6/7  13 463  نوشابه یک و نیم لیتری میراندا 

276.000  138.000  1401/12/29  1401/6/10  2 464  کوکاکوال بدون قند زیرو 
600.000  120.000  1402/1/7  1401/7/7  5 465  کانادا درای 

14.198.000  3.100.000  ---  ---  4.580 466  بادام زمینی فله 
4.760.000  1.400.000  ---  ---  3.400 467  تخمه ژاپنی 

5.880.000  700.000  ---  ---  8.400 468  تخمه آفتابگردان شمشیری 
 720.000  ---  ---  17.500 469  تخمه آفتابگردان شور نمکی گلرخ 

1 2 . 6 0 0 . 0 0 0
16.500.000  750.000  ---  ---  22 470  تخمه آفتابگردان پودری گل سرخ 

960.000  600.000  ---  ---  1.600 471  تخمه آفتابگردان ریز 
10.863.000  1.530.000  ---  ---  7.100 472  چای سه پنکه سبز 

2.812.500  187.500  1401/9/20  1400/9/20  15 473  بیسکویت پذیرایی گرجی 
2.970.000  165.000  1401/12/11  1400/12/11  18 474  بیسکویت  نسترن گرجی 
3.180.000  265.000  1401/11/22  1400/11/22  12 475  بیسکویت جوین گرجی 

937.500  187.500  1402/1/7  1401/7/7  5 476  نوشابه کوکاکوال دو و نیم لیتری 
4.700.000  470.000  ---  ---  10 477  لوبیا قرمز فله  
3.915.000  450.000  ---  ---  8.7 478  لپه فله 
3.000.000  300.000  ---  ---  10 479  سویا فله 

1.440.000  360.000  ---  ---  4 480  نان جو رژیمی پخش علی 
6.750.000  225.000  ---  ---  30 481  سیگار وینستون نقره ای 

720.000  72.000  ---  ---  10 482  سیگار موند 
7.560.000  126.000  ---  ---  60 483  سیگار مگنا نقره ای 
3.600.000  180.000  ---  ---  20 484  سیگار وینستون آبی 
1.620.000  162.000  ---  ---  10 485  سیگار وینستون قرمز 

3.150.000  315.000  ---  ---  10 486  تنباکو دوسیب 
1.800.000  180.000  ---  ---  10 487  سیگار وینستون مشکی باریک 

1.170.000  117.000  ---  ---  10 488  سیگار جی وان 
1.170.000  117.000  ---  ---  10 489  سیگار مونتانا دمی 

720.000  72.000  ---  ---  10 490  سیگار زیکو 
6.000.000  150.000  ---  ---  40 491  تیغ ژیلت دورکو 

3.562.500  375.000  ---  ---  9.5 492  نبات سفید نگین 
1.520.000  400.000  ---  ---  3.8 493  نبات زعفرانی نگین 

672.000  168.000  1403/5/18  1401/5/19 494  سرکه نوید قزوین 4 
9.800.000  350.000  ---  ---  28 495  کارت آب شیرین 1000 لیتری 
9.900.000  100.000  ---  ---  99 496  شارژ همراه اول ده هزار تومانی 
2.350.000  50.000  ---  ---  47 497  شارژ همراه اول پنج هزار تومانی 
3.200.000  100.000  ---  ---  32 498  شارژ ایرانسل 10000 تومانی 
3.050.000  50.000  ---  ---  61 499  شارژ ایرانسل 5000 تومانی 

740.000  20.000  ---  ---  37 500  شارژ همراه اول 2000 تومانی 
2.000.000  2.000.000  ---  ---  1 501  بخاری برقی برفاب 

18.000.000  3.000.000  ---  ---  6 502  دوربین 
11.000.000  11.000.000  ---  ---  1 503  دستگاه دوربین دی وی آر 
15.000.000  15.000.000  ---  ---  1 504           دزدگیر مغازه با سنسور جلو و عقب 

1.500.000  1.500.000  ---  ---  1 505  کپسول آتش نشانی 
30.000.000  500.000  ---  ---  60 506  قفسه یک متری در 30 سانت 

4.050.000  450.000  ---  ---  9 507  سیما قفس 70 سانتی در 30 
6.370.000  637.000  ---  --- 6طبقه  508  قفسه ایستاده یک متری تنقالت 
5.000.000  5.000.000  ---  ---  1 509  نردبان دو طرفه قرمز رنگ 

50.000.000  50.000.000  ---  ---  1 510  گاوصندوق دست دوم 
8.000.000  8.000.000  ---  ---  1 511  هارد دوربین 
2.000.000  2.000.000  ---  ---  1 512  آداپتور دوربین 
2.000.000  40.000  ---  ---  50 513  کابل دوربین 

100.000.000               100.000.000  --- 514           تابلو روان یک در سه متر      1                         ---        

مقرر گردیده موارد فوق اذلکر در تاریخ 1401/9/24 ساعت 9 الی 9/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبر داد:توجه مدیریت شهری به نیازهای افراد دارای معلولیت در قم

احداث پیست ۲۰۰۰ متری دوچرخه سواری معلوالن در قم



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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304

شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987
لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402
www.gooyeh-qom.comشنبـه 12 آذر 1401/ شماره 2066

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 1401114430002000823 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012487 شماره  رأی  1ـ 
 120 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله   هدایت  فرزند  الهی  احمد  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1965 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )15475 الف  رضویان.)م  سیدحسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 1401114430002000695 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012807 شماره  رأی   -2
 120 بنا شده بمساحت  آقای هادی قربانی گنجه فرزند منصور  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2497 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

)15476 الف  352.)م  دفتر   62 صفحه  عبدالحسینی  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری 
 1401114430002000975 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012326 شماره  رأی  3ـ 
 130 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عبدالعلی،   فرزند  لر  قره  اشرف  خانم 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1967 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
قم.)م   4 دفترخانه   1397/9/17 مورخ   173513 شماره  قطعی  سند  طی  میرقنبری  سادات  زهره  از 

)15477 الف 
 1401114430002000775 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012411 شماره  رأی   -4
آقای روح الله بیرانوند فرزند طهماس ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 56/55 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1765 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

 )15478 الف  72.)م  392 دفتر  برقعی صفحه  از محمدعلی  الواسطه  خریداری مع 
 1401114430002000454 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012369 شماره  رأی   -5

آقای محمد هاتفی التفات فرزند تقی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 91/10 
متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1894 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )15479 الف  م  13 قم.)  1389/5/23 دفترخانه  81870 مورخ  طی سند قطعی شماره 
 1401114430002000453 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012528 شماره  رأی   -6
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  قاسمعلی،  فرزند  عیوضی  مصطفی  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1825 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   67/66

 )15480 الف  414.)م  دفتر   388 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 1401114430002000747 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012004 شماره  رأی   -7
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  ابوالفضل،  فرزند  فر  توکلی  حسین  آقای 
و  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2257 از  فرعی   1/184 مترمربع پالک شماره   49

)15481 الف  243.)م  دفتر   40 صفحه  انالوجه  آقایی  عباس  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری 
 1401114430002000984 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012413 شماره  رأی   -8
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند غالم ششدانگ قطعه  آبادی  یادگاری حسین  آمنه  خانم 
61/07 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2148 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

)15482 الف  از حاتم حسیندوست.)م  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 
 1401114430002000868 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012830 شماره  رأی   -9
 101/06 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محسن  فرزند  شوندی  محمد  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2334 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)15482 الف  م   (.225 دفتر   43 زند صفحه  امراله  از  الواسطه  مع  و خریداری 
 1401114430002000499 پرونده کالسه  به  140160330002012319 مربوط  رأی شماره   -10
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  وردی  اله  فرزند  مهر  صداقت  ابراهیم  آقای 

قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1941 از  فرعی   443 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   55/65
)15483 الف  م   (.81 دفتر   7 صفحه  لو  جشن  خداوردی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

 1400114430002000922 پرونده کالسه  به  140160330002012061 مربوط  رأی شماره   -11
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  قربانعلی  فرزند  فر  امینی  نرگس  خانم 
158/44 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1 فرعی از 2377 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

)15484 الف  م   (.1400  -  8008 الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 1401114430002000876 پرونده کالسه  به  140160330002012716 مربوط  رأی شماره   -12
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  عربی  علی  عزیزی  حسن  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2382/2 از  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   78/96
الف  م   (.4 دفتر   169 صفحه  پز  چای  غالم  ورثه  پز  چای  فاطمه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

)15487
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 15 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

صبح( ستاره  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
1401/09/12 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/09/27 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

◄     معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با بیان 
فقره   627 آبان ماه  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از  اینکه 
 112 گفت:  شده   انجام  استان  اقامتی  مراکز  از  بازرسی 
داده  تعزیراتی  اخطارهای  نیز  مورد   30 و  بهداشتی  اخطار 

. شد
اینکه  به  پاسخ  در  ایرنا،  با  گفتگو  در  مقیمی  ابوالقاسم 
عوامل  توسط  مشترک  بازرسی  گشت  تعداد  چه  امسال 
از  انتظامی  نیروی  و  اماکن  حکومتی،  تعزیرات  بهداشت، 
واحدهای اقامتی شامل مسافرخانه ها، زائرسراها و هتل های 
استان صورت گرفته است افزود: در ایام  خاص مثل اربعین، 
بهداشت،  مرکز  توسط  مشترک  گشت  نوروز  و  نیمه شعبان 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  و  اماکن  حکومتی،  تعزیرات 
به  نیز  را  بازرسی هایی  دستگاه ها،  این  و  می گیرد،  صورت 

می دهند. انجام  تکی  صورت 
آبان ماه  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از  اینکه  ذکر  با  وی 
627 مورد بازرسی با نتایج ثبتی مشخص انجام شده گفت: 
112 اخطار بهداشتی و 30 مورد اخطارهای تعزیراتی نیز به 

متخلفان داده شد.

وی اضافه کرد: 25 واحد اقامتی، پذیرایی و رستوران  نیز 
پلمپ و غیرفعال، و پرونده آنها به مراجع قضایی انتقال یافت.
قابل  آمار  این  شد:  یادآور  ادامه  در  قم  استاندار  معاون 
کرونا  بیماری  شیوع  واسطه  به  که  تعطیلی  دوره  با  مقایسه 
وجود داشت، نیست ما در حوزه بهداشت، ایمنی و مسائل 
مختلف در خصوص قیمت گذاری، فضای بهتری را نسبت به 

پایان کرونا شاهد هستیم. از  آغازین پس  روزهای 
مقیمی بیان داشت: سودآوری که به جهت فعالیت های 
واحدهای  برای  را  خوبی  فضای  شده،  ایجاد  اقتصادی 
اقامتی فراهم کرده و االن می توانند خدمات بهتری را ارائه 

دهند.
بر  به سوال دیگری مبنی  پاسخ  این مقام استانداری در 
زائر و مسافر  تاکنون چه تعداد  ابتدای سال جاری  از  اینکه 
و یا خودرو وارد شهر قم شده خاطرنشان کرد: مبنای ثبت 
ورود زائر به استان دوربین های تردد شمار موجود در ابتدای 
از گذری های  را  ورودی شهری  که  دوربین هایی  و  اتوبان ها 

است. می کند،  تفکیک  استان 
دستگاه   700 و  میلیون   27 حدود  داد:  ادامه  مقیمی 

این  از  که  وارد شده اند  استان  و  به شهر  در مجموع  خودرو 
میان خودروهای با پالک  غیربومی و غیرتکراری که بیش از 
چهارساعت در استان آمد و شد داشتند، حدود پنج میلیون 

و 868 هزار دستگاه است.
نقلیه،  وسیله  هر  در  سرنشین  چهار  فرض  با  افزود:  وی 
حدود 23 میلیون و 460 هزار زائر وارد شهر قم شده، که با 
احتساب 300 هزار نفری که از طریق خطوط ریلی به استان 
وارد شدند، حدود 19 درصد بیش از یک روز اقامت داشتند.

در  قم  داشتن  قرار  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسیر  در  غیرایرانی  و  ایرانی  زائران  استان،   17 تقاطع های 
)س(  معصومه  حضرت  زیارت  به  استان،  این  به  عبورشان 
مشرف می شوند، از این رو تقویت زیرساخت های مورد نیاز 
جهت ماندگاری و اقامت بیشتر زائر، مستلزم توجه بیشتری 

است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین سه عامل 
و  داد  قرار  توجه  را مورد  استان  زائر در  ماندگاری  برای  موثر 
گفت: نخستین عامل ایجاد مراکز اقامتی و زیرساخت های 
ضروری زائران برای مباحث گردشگری و اقامت است که با 

توجه به کم بودن این مراکز، بعضا در مناسبت ها و پیک های 
که  هستیم  روبه رو  قیمت ها  افزایش  با  جمعیتی،  ترافیکی 
البته تا حدودی بر اساس نرخ نامه ها طبیعی است و بیشتر 

از آن تخلف به شمار می آید.
همچنین  اقامتی  واحدهای  افزایش  داد:  ادامه  وی 
با توجه به سطح  خانه مسافرها، حسینیه ها و زائرسراها که 
درآمدی، نیازمندی و توانمندی اقشار مختلف باید خدمات 

دارد. زائران  ماندگاری  در  بسزایی  تاثیر  نیز  بدهند، 
در  زائران  به  جانبی  خدمات  ارائه  کرد:  اظهار  مقیمی 
و  خرید  و  بازار  سرگرمی،  تفریحی،  گوناگون  حوزه های 
خیلی از اقدام های محتوایی که به ویژه در حوزه امامزادگان 
انجام  قم  شهر  سطح  فعال  مجموعه های  و  واجب التعظیم 

است. زائران  ماندگاری  عامل  دومین  نیز  می شود 
مواجه  بی مهری  با  مجموعه ها  این  متاسفانه  گفت:  وی 
نیز  قم  مردم  حتی  متمادی  سالیان  طول  در  شده اند، 
مجموعه های اقامتی، زیارتی و فرهنگی را نمی شناسند، که 

شود. پرداخته  آن  به  دارد  ضرورت 
اصالح  حوزه  در  شد:  یادآور  ادامه  در  همچنین  مقیمی 

سطوح دسترسی و پروژه های پیرامون حرم، طرح های خوبی 
را برنامه ریزی، و در سفر رئیس جمهور به استان و همچنین 

کارگروه ملی زیارت مورد بررسی قرار گرفت.
عامل  سومین  را  اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  مقیمی 
و  زائران  به  بخشی  آگاهی  گفت:  و  کرد  ذکر  زائر  ماندگاری 
حل بخشی از اختالف های فرهنگی که با زائران کشورهای 
مختلف به ویژه عراقی ها و پاکستانی ها وجود دارد، اجتناب 

است. ناپذیر 
همچنین  قم،  معرفی  برای  محتوی  تولید  گفت:  وی 
تشکل های  ورود  مجازی،  فضای  در  استان  این  معرفی 
تشرف  آداب  تبیین  زیارت،  فرهنگی  مباحث  به  فرهنگی 
مورد  در  خارجی  زائران  توجیه  مذهبی،  شهر  در  حضور  و 
قوانین کشور، و توجیه زائران داخلی که از شهرهای مختلف 

گیرد. صورت  باید  نیز  می آیند 
عنوان  به  زائر  به  ما  نگاه  کرد:  بیان  قم  استاندار  معاون 
فرصتی در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
روزمره  زندگی  برای  مزاحم  و  تهدید  یک  را  او  نباید  باشد، 

بدانیم.    ►

معاون استاندار قم:

● 6۲7 بازرسی از واحدهای اقامتی قم انجام شد   ●


