
 تأکید آیت اهلل سعیدی بر جذب حداکثری؛ تأکید آیت اهلل سعیدی بر جذب حداکثری؛

هنر بعضی ها معاندکردن موافقین استهنر بعضی ها معاندکردن موافقین است
وب سایت: www.gooyeh-qom.com - پست الکترونيکی: gooyehqom@gmail.comشنبه 20 فروردین 1401 شمسي / 7 رمضان 1443 / 9 اپریل 2022 ميالدي / سال هجدهم/ شماره 1917 / 8 صفحه / قيمت:2000 تومان

شهردار قم تاکید کرد: در دیدار ذوالنور با رئیس سازمان جهاد مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی قم:
کشاورزی استان مطرح شد:

لزوم تسهیل 
دسترسی زائران به 

حرم مطهر 

مصرف بنزین در قم طی 
نـوروز امسـال ۵۲.۶ 
درصـد افـزایش یـافت

ضرورت ترویج کشت 
گلخانـــه ای و آمــــوزش 

کشاورزان در قم
صفحه 2 صفحه 5صفحه 7

صفحه 2

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

گزارش ثبت احوال استان از تعداد ازدواج های ثبت شده در دهه گزارش ثبت احوال استان از تعداد ازدواج های ثبت شده در دهه 9090؛؛
صفحه صفحه 66آمار ازدواج در قم نصف شد!آمار ازدواج در قم نصف شد!  بیشترین ازدواج ها در سال بیشترین ازدواج ها در سال ۱۳۹۰۱۳۹۰ و کمترین در سال  و کمترین در سال ۱۴۰۰۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی  
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم ) نوبت اول (

به صورت  به واگذاری محل فرهنگی ذیل  از طریق مزایده عمومی نسبت  سازمان در نظر دارد 
نماید: اقدام  مذکور  مشخصات  طبق  بهاء  اجاره 

شرایط عمومی مزایده:
)دربسته(  شده  مهر  و  الک  پاکت  در  و  بوده  ابهام  بدون  و  معین  مشخص،  مبلغ  حیث  از  باید  پیشنهادی  بهای   -1

گردد. صدر  موسی  امام  بلوار  در  واقع  مرکز  شهرداری  ششم  طبقه  حراست،  کل  اداره  تسلیم 
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( مبلغ پایه مورد مزایده مندرج در آگهی می باشد که می 
نام  به  بانک شهر   100795279735 به حساب سپرده شماره  مقطوع  به صورت  و  کنندگان  نام شرکت  به  بایست 

نمایند. واریز  ورزشی  فرهنگی  سازمان 
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط طبق ضوابط آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

4- متقاضیان می توانند پس از چاپ آگهی نوبت دوم در تاریخ 1401/01/27 به مدت 3 روز کاری )1401/01/29(، 
جهت اخذ مشخصات و دریافت اسناد و شرکت در مزایده به )واحد حقوقی( سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری واقع 

در بلوار بهشت، روبروی بوستان جنت، ساختمان شهرداری، طبقه دوم مراجعه نمایند.
5- تمامی اوراق و اسناد شرکت در مزایده باید از سوی متقاضیان با قید کلمه قبول است امضاء گردد.

6- شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت )مصوب 1337( اقدام نمایند.
7- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

8- هزینه چاپ آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
مهلت تسلیم پیشنهاد:

1- آگهی اول 1401/01/20
2- آگهی دوم 1401/01/27

3- پس از 3 روز کاری، به تاریخ 1401/01/29
محل تسلیم پیشنهاد:

آدرس: قم، خیابان خاکفرج، شهرداری طبقه 6، اداره کل حراست.
)شناسه آگهی: 1297906(

روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

قیمت پایه مزایده )اجاره عنوانردیف
ماهیانه ریال(

%5 مبلغ سپرده )ریال(

1
سایت IT فرهنگسرای خانواده

واقع در بلوارشهيدکریمی، خيابان شهيدحقانی، ميدان ایثار، 
خيابان شبنم

16.500.0009.900.000

هشدار استاندار قم: 

از عادی انگاری کرونـا در استـان 
جلوگیری شود                       

صفحه 6

با تصویب کمیته انطباق فرمانداری قم؛  

 نرخ های جدید کرایه اتوبوس های 
درون شهری قم مشخص شد                       
صفحه 3

مدیرکل دامپزشکی: 

 هفت تُن فرآورده خام دامی 
غیربهداشتی در قم معدوم شد                       
صفحه 7

تلنگر - وحید حاج سعیدی 

 تصادفات بـا ریشـه ژنتیکی 
در کشور!                       

صفحه 7

ورزشی که از ابتال به آلزایمر پیشگیری 
می کند                      

صفحه 3

گزیـده خبـرها

◄       سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با 
وظایف  خصوص  در  شورا  شان  حفظ  بر  تأکید 
شهر  اسالمی  شورای  داشت:  اظهار  نظارتی 
تخصصی،  کمیسیون های  بخش  سه  در  قم 
وظیفه  به  نظارت  کمیته  و  حقوقی  کمیسیون 
پرونده های  حتی  و  کرده  عمل  نظارت  بر  خود 

می گیرد. قرار  موردبررسی  نیز  شفاهی 
شورای  اعضای  دیدار  در  محرری  محسن 
اعرافی  علیرضا  آیت الله  با  قم  شهر  اسالمی 
به  اشاره  با  کشور،  علمیه  حوزه های  مدیر 
اظهار  مردمی  نهاد  این  نظارتی  وظایف 
نظارت  شاهد  امروز  خوشبختانه  داشت: 
مختلف  الیحه های  در  و  شورا  در  دقیق 

. هستیم
شش  توسط  را  نظارت  از  بخشی  انجام  وی 
افزود:  و  کرد  عنوان  تخصصی  کمیسیون 
مرحله  دو  در  شورا  تخصصی  کمیسیون  شش 

دقیق  نظارت  بودجه  اجرای  و  بودجه  تصویب 
ریالی  و  برنامه ای  رویکرد  دو  با  و  داشته 

می دهند. انجام  را  الزم  کنترل های 
اجرای  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
را  شورا  در  خاص تر  و  دقیق تر  نظارت های 
نظارت ها  از  بخشی  کرد:  تأکید  و  مطرح 
حقوقی  کمیسیون  در  ریزبینانه  نگاهی  با 
مردم  شکایات  و  مطالبات  و  انجام شده  شورا 

می شود. پیگیری 
جلسه  هر  در  پرونده  چندین  بررسی  از  وی 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  حقوقی  کمیسیون 
و  مشکالت  می شود  تالش  جلسات  این  در 
حل وفصل  قضایی  محافل  از  خارج  شکایات 

نشود. ضایع  مردم  از  حقی  و  شده 
شوری  در  نظارت  کمیته  تشکیل  از  محرری 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  نیز  قم  شهر  اسالمی 
شفاهی  حتی  و  خاص  پرونده های  کمیته 

مناطق  به  و  بررسی شده  میدانی  به صورت 
مراجعه  سنجی  صحت  جهت  سازمان ها  و 

► می کنند.  

سخنگوی شورای شهر قم خبر داد:

تشکیل کمیته نظارت در شورای شهر قم
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ارتباط با مدیرمسئول  
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نماینده قم در مجلس شورای اسالمی:
مسئوالن نسبت به تأمین 

حقابه های استان قم اهتمام 
جدی داشته باشند

ضمن  مسئوالن  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
بهره مندی از ظرفیت هایی همچون پساب تصفیه شده، باید نسبت به 

باشند. داشته  جدی  اهتمام  استان  های  حقابه  تأمین 
 به گزارش  مهر، حجت االسالم و المسلمین مجتبی ذوالنوری در دیدار 
کرد:  اظهار  وی،  معاونان  و  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
به  را  زیست  محیط  مسأله  باید  اجرایی  دستگاه های  همه  تردید  بدون 

بدانند. اولویت دار خود  از مسائل  عنوان یکی 
زیاد  بارگذاری  و  سخت  اقلیمی  شرایط  با  قم  استان  اینکه  بیان  با  وی 
صنعتی مواجه است، خاطرنشان کرد: در این شرایط که حقیقتًا حفظ 
و حراست از طبیعت و محیط زیست کاری سخت و دشوار است، همه 
گاه  آ محیطی  زیست  نبایدها  و  بایدها  به  نسبت  باید  مسؤوالن  و  مردم 

باشند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی موضوع حقابه های زیست 
محیطی استان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مسئوالن ضمن بهره 
به  نسبت  باید  شده،  تصفیه  پساب  همچون  ظرفیت هایی  از  مندی 

باشند. داشته  جدی  اهتمام  استان  های  حقابه  تأمین 
به  نسبت  نامهربانی ها  و  نامالیمات  برخی  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مأموران  و  مسؤوالن  کرد:  تصریح  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
برای  باید  کاستی ها،  و  کمبودها  تمامی  وجود  با  سازمان  این  اجرایی 
محیط  از  پاسداری  جهت  در  خود  قانونی  رسالت های  و  وظایف  انجام 

کنند. ایستادگی  محکم  جامعه  سالمت  تأمین  و  زیست 

مسجد االجتهاد آزادراه 
قم_تهران بهسازی شد

رئیس اداره نظارت راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از اجرای 
طرح بهسازی مسجد االجتهاد، آزادراه قم – تهران، خبر داد.

ای  ونقل جاده    و حمل  راهداری  داره کل  ا  روابط عمومی  گزارش  به 
استان قم، داود احمد پور عنوان کرد: با اعتباری بالغ بر 5/5 میلیارد 
ریال، طرح بهسازی صحن، محوطه و تعمیرات اساسی سرویس   های 

تهران عملیاتی شد. قم-  آزادراه  االجتهاد،  بهداشتی مسجد 
به منظور صیانت و ارتقا سطح خدمات اماکن بین راهی، طرح بهسازی 
تهران،  قم-  آزادراه  غربی  الین   45 درکیلومتر  واقع  االجتهاد،  مسجد 

شد. عملیاتی 
رئیس اداره نظارت راهداری و حمل ونقل جاده   ای استان قم، ضمن 
اعالم این خبر افزود: با توجه به موقعیت ایستایی مسجد االجتهاد، که 
درغالب ایام سال) بخصوص ایام مناسبتی( با مراجعه انبوه نمازگزاران 
و دیگر کاربران جاده ای روبروست، طرح بهسازی این مسجد هماره از 

دغدغه های اداره کل متبوع بوده است.
نمازگزاران  خیل گسترده  مراجعه  به  عنایت  با  یادآور شد:  درادامه  وی 
اساسی  تعمیرات  و  توسعه  درطرح  مسجد،  این  به  کاربران  دیگر  و 
وضوخانه  ها و سرویس های بهداشتی، افزایش چشمه ها از 8 چشمه 

گرفت. قرار  کار  دردستور   ، چشمه   15 به 
گفت:  طرح  این  اجرایی  اقدامات  دیگر  درخصوص  پور   احمد  داود 
دربخش تعمیرات اساسی سرویس  ها، ضمن جابجایی و افزایش تعداد 
روشویی ها و چشمه ها، نسبت به کاشی   کاری، رنگ آمیزی، اجرای 
چاه  حفر  و..(،  کشی  برق  آالت،  شیر  برقی)  مکانیکی-  تاسیسات 

شود. می  اقدام   ... و  فاضالب 
به اهم اقداماتی که درقالب بهسازی صحن و...  وی درادامه این خبر 
مسجد صورت می گیرد اشاره و تصریح کرد: سفیدکاری و رنگ آمیزی 
ورودی مسجد ) کفش کن(، تسطیح و مرتب سازی محوطه بیرونی و... 
درزمره اقداماتی است که به منظور بهسازی این مسجد به مرحله اجرا 

در خواهد آمد.
قم  استان  ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  نظارت  اداره  رئیس 
درخصوص میزان اعتبار این پروژه اظهار داشت: افزون بر 5/5 میلیارد 
تخصیص  االجتهاد  مسجد  بهسازی  طرح  اجرای  جهت  اعتبار  ریال 
از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده  یافته که تماما 

است. شده  تامین  ای 

خبـر

رئیس شورای شهر قم از افزایش ۲۱ درصدی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری خبرداد؛ 

●  توجه ویژه شورای شهر به مسائل خانواده، مناطق کم برخوردار و شرکت های دانش بنیان   ●

شهردار قم تاکید کرد:

●  لزوم تسهیل دسترسی زائران به حرم مطهر    ●
برنامه ریزی دقیق برای تحقق شعار سال

بیان  با  معصومه)س(  حضرت  حرم  تولیت         ◄
و  ببینند  را  جامعه  ابعاد  همه  باید  مسئوالن  اینکه 
هستند  معاند  که  جریاناتی  به جز  جریانی  هیچ  با 
به  را  معاندین  که  است  این  هنر  گفت:  نکنند،  قهر 
این  بعضی ها  هنر  که  حالی  در  کنیم  تبدیل  موافقین 

می کنند. تبدیل  معاندین  به  را  موافقین  که  است 
مقدس  آستان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش   به 
سیدمحمد  آیت الله  معصومه)س(،  حضرت 
که  قم  فرماندار  ذاکریان  عباس  دیدار  در  سعیدی 
انجام  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  محراب  سالن  در 
تبیین  مسئوالن  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  شد، 
کرد:  اظهار  است،  مردم  برای  مسئولیت هایشان 
باعث  وظایف  و  مسئولیت ها  تبیین  عدم  گاهی 
نارضایتی  و  شود  توقع  ایجاد  مردم  در  که  می شود 

دارد. دنبال  به  را  مردم 
اجتماعی  مسائل  برخی  در  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت  کسی  هر  به  را  چیزی  هر  که  هستند  افرادی 
تبیین  جهاد  در  که  مواردی  از  یکی  گفت:  می دهند، 
مسئوالن  مسئولیت  تبیین  شود،  توجه  آن  به  باید 

است. مردم  برای 
در  اینکه  بیان  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
بحث عفاف و حجاب که از مسائل مهم شهر قم است 
جاهای  با  قم  که  شود  تبیین  شهروندان  برای  باید 
و  از موقعیت  افراد  برخی  افزود:  متفاوت است،  دیگر 
ویژگی قم بی خبر هستند، برخی افراد هم خبر دارند 
می شوند  غالب  جو  جذب  و  هستند  بی تفاوت  ولی 
غرض  روی  از  و  هستند  مغرض  افراد  سری  یک  ولی 
به تمثال امام و آیت الله بروجردی جسارت می کنند؛ 
بنابراین باید این ها را تفکیک کرد و برای هر دسته از 

داد. انجام  را  الزم  اقدامات  افراد 
آیت الله سعیدی با تأکید بر اینکه باید کار فرهنگی 
 19 قرارگاه  با  ارگان ها  همه  و  بگیرد  صورت  بیشتری 
مدیریت  گونه ای  به  باید  افزود:  شوند،  هماهنگ  دی 
شود که در هنگام اجرای اهداف کلی نظام، جریانات 
را  اسالم  بلند  اهداف  و  نظام  بلکه  نبینند  را  خودشان 

. ببینند
سیاست  و  بازی  سیاست  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
محکوم  کسی  را  مداری  سیاست  گفت:  مداری 

بودند  سیاست مدار  ما  ائمه  و  انبیاء  و  نمی کند 
باید  بنابراین  است  محکوم  سیاست بازی  ولی 

نکرد. بازی  سیاست  ولی  کرد  کار  سیاست مدارانه 
جامعه  ابعاد  همه  باید  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی 

معاند  که  جریاناتی  به جز  جریانی  هیچ  با  و  ببینند  را 
رفتار  ای  گونه  به  باید  گفت:  نکنند،  قهر  هستند 
به  یکدیگر  کنار  در  همه  و  باشند  راضی  همه  که  کرد 
اهداف نظام اسالمی کمک کنند و هنر این است که 
هنر  که  حالی  در  کنیم  تبدیل  موافقین  به  را  معاندین 
تبدیل  معاندین  به  را  موافقین  که  است  این  برخی 

. می کنند
در  داد:  ادامه  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
داشتن  محوریت  ولی  شده  انجام  زیادی  کارهای  قم 
بیشتر  باید  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  حرم 
حرم  محوریت  با  فرهنگی  کارهای  و  باشد  توجه  مورد 

شود. دنبال  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت 
زدن  با  برخی  اینکه  بیان  با  سعیدی  آیت الله 
که  می کنند  کاری  فرسوده  بافت  به  تاریخی  برچسب 
باعث  امر  این  و  داد  انجام  آن  در  نشود  تغییری  هیچ 
گفت:  می شود،  زائران  و  مردم  نارضایتی  و  مشکالت 
همانطور که برخی با اصرار پروژه های بیهوده خود را 
پیش می برند ما هم باید در کار خیر خود اصرار کنیم 

► شود.   کمتر  مردم  مشکالت  که  کنیم  کاری  و 

تأکید آیت الله سعیدی بر جذب حداکثری؛

● هنر بعضی ها معاندکردن موافقین است   ●

◄     شهردار قم گفت: یکی از اولویت های حرکت 
مردم  دسترسی  تسهیل  جاری  سال  در  قم  شهرداری 

به حرم مطهر است. زائران کریمه اهل بیت)س(  و 
شورای  جلسه  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
به محوریت شعار سال  اشاره  با  قم  مدیران شهرداری 
شهرداری  داشت:  اظهار  قم  شهرداری  اقدامات  در 
آفرین در  اشتغال  و  بنیان  نو، دانش  افکار  پذیرای  قم 

است. شهری  مدیریت  حوزه 
ظرفیت  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
برنامه های  اجرای  در  دانش بنیان  شرکت های 
بخش های  و  معاونت ها  تمام  افزود:  شهری  مدیریت 
اقدام  و  برنامه ریزی  برای تحقق شعار سال  تخصصی 

باشند. داشته  دقیق 
در  پارکینگ  تأمین  مسئله  به  توجه  قم  شهردار 
کاری شهرداری  اولویت های  از  دیگر  یکی  را  قم  شهر 
دیگر  مسئله  کرد:  ابراز  و  دانست  جاری  سال  در 
تسهیل گری در دسترسی زائران به حرم مطهر که باید 

بگیرد. قرار  توجه  مورد  ویژه  طور  به 
و منظر استان فعال شدن کمیته سیما 

مهم  مسائل  دیگر  از  را  شهری  منظر  و  سیما  وی 
شهر قم و از اولویت های کاری شهرداری قم در سال 
1401 دانست و افزود: برای طراحی الگوی معماری 
متخصصین  با  همکاری  آماده  اسالمی  ایرانی 

هستیم. حوزوی  نهادهای  و  شهرسازی 
ضوابط  رسانی  بروز  گفت:  سقائیان نژاد  دکتر 

معاونت  محوریت  با  ساختمانی  نماهای  اجرای 
اولویت  در  باید  که  است  اقداماتی  از  یکی  شهرسازی 
تخصصی  کمیته های  تشکیل  طریق  از  و  گرفته  قرار 

شود. پیگیری  مرکز  شهرداری  و  مناطق  سطح  در 
کمیته  دوباره  شدن  فعال  خواستار  همچنین  وی 
ایرانی  الگوی  ترسیم  هدف  با  استان  منظر  و  سیما 
اجرای  ضوابط  بروزرسانی  و  معماری  در  اسالمی 

شد. قم  شهر  در  ساختمان ها  نمای 
شهردار قم پیگیری 17 پروژه نیمه تمام شهرداری 
و  دانست  جاری  سال  مهم  اولویت های  دیگر  از  را 
اجرای  برای  قم  شهرداری  معاونت های  کرد:  عنوان 

کنند. اعالم  دقیقی  زمان بندی  پروژه ها  این 
برنامه های  در  شهری  بازآفرینی  اهمیت  به  وی 
ساماندهی  پروژه  گفت:  و  کرد  اشاره  قم  شهرداری 

است. حوزه  این  اولویت های  از  اختران  چهل 
قم  شهر  رشد  اینکه  بر  تاکید  با  نژاد  سقائیان  دکتر 
جدید  پروژه های  داشت:  اظهار  شود  متوقف  نباید 
برنامه  با  باید  صدوق  و  کیوانفر  تقاطع  مانند  قم  شهر 

برود. پیش  دقیق  ریزی 

شهروندی فرهنگ  مسئله  به  توجه  اهمیت 
فرهنگی  حرکت  جامع  طرح  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  شود  تشریح  باید   1401 سال  در  قم  شهرداری 
مختلف  حوزه های  در  قم  شهرداری  حرکت  داد: 
صورت  به  باید  انتظار  مورد  دستاوردهای  و  فرهنگی 

شود. تبیین  دقیق 
شهروندی  فرهنگ  مسئله  اهمیت  به  قم  شهردار 
اشاره کرد و گفت: تمام معاونت ها در حوزه تخصصی 
خود باید به این مسئله اهتمام ویژه ای داشته باشند.
جامع  طرح  رسانی  بروز  خواستار  همچنین  وی 
هنری  فرهنگی  سازمان  توسط   1401 سال  فرهنگی 

شد. ماه  فروردین  پایان  تا  قم  شهرداری 
نامگذاری  مسئله  به  همچنین  سقائیان نژاد  دکتر 
معابر و اماکن عمومی در شهر اشاره کرد و گفت: بنا 
بر توصیه بزرگان شهر قم، در فرایند نامگذاری سابقه 

ویژه دیده شود. به طور  باید  قم  تاریخی  و  فرهنگی 
شهادت،  ایثار  فرهنگ  کنار  در  کرد:  اضافه  وی 
در  نیز  قم  تاریخ  و  فرهنگ  در  مؤثر  عناصر  به  باید 

► شود.    توجه  نام گذاری ها 

افزایش  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
مراحل  گفت:  و  داد  خبر   1401 بودجه  درصدی   21
نسبت  را  روند  حاشیه ترین  کم  امسال  بودجه  تصویب 
به چند سال گذشته داشته و بودجه 1401 منظم ترین 
و با اولویت ترین بودجه در چند سال گذشته با در نظر 

است. بوده  مردم  شرایط  گرفتن 
شورای  اعضای  دیدار  در  اسالمی  حسین  دکتر 
مدیر  اعرافی  علیرضا  آیت الله  با  قم  شهر  اسالمی 
حوزه های علمیه کشور، به برنامه های شورای اسالمی 
شهر قم در تصویب بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: 
و  هزار  سه  مبلغ  به   1400 سال  در  شهرداری  بودجه 
600 میلیارد تومان بود که تقریبًا 95 درصد آن تحقق 

است. پیداکرده 
وی تورم واقعی حاکم بر اقتصاد کشور را موردبررسی 
شهر  اداره  برای   1401 سال  در  افزود:  و  قرارداد 
هزار   8 از  بیش  به  شهرداری  بودجه  داشت  ضرورت 
اما این عدد فشار مضاعفی  میلیارد افزایش پیدا کند  

می کرد. وارد  مردم  به  را 
در  بودجه  افزایش  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بودجه  گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   21 را   1401 سال 
به  تومان  میلیارد  4 هزار 250  بالغ بر  با عددی   1401
پایدار  درآمدهای  محل  از  امیدواریم  که  رسید  تصویب 
در طول سال نسبت به افزایش عملکرد اقدام نمائیم.
توجه  با  شهری  مدیریت  شدن  دانش بنیان  به  وی 
کرد:  بیان  و  اشاره  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های  به 
پژوهش های  و مرکز  آغاز  قم  از شورای شهر  اقدام  این 
مدیریت  شدن  دانش بنیان  برای  شهر  اسالمی  شورای 

است. فعال شده  علمی  رویکرد  با  شهری 

و  کرد  مطرح  را  نخبگان  از  همکاری  به  دعوت  وی 
شهر  اسالمی  شورای  های  پژوهش  مرکز  امروز  گفت: 
های  برنامه  پیشبرد  در  همفکری  برای  نخبگان  از 

کند. می  استفاده 
برنامه های  از  یکی  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهر  قدیمی  بافت  به  توجه  را  شهر  اسالمی  شورای 
عنوان کرد و یادآور شد: فلسفه اهتمام به بافت داشتن 
این  عکس  با  امروز  متأسفانه  اما  بوده  هویت  حفظ  و 

هستیم. مواجهه  موضوع 
تخلیه  حال  در  بومی  افراد  امروز  داد:  ادامه  وی 
این  در  خارجی  اتباع  و  بوده  قدیمی  و  فرسوده  بافت 

آسیب شناسی  موضوع  این  که  شده اند  ساکن  بافت 
برای  را  متعددی  جلسات  شهرسازی  کمسیون  و  شده 
مشکالت  از  بخشی  که  داد  تشکیل  موضوع  این  حل 
مربوط به مدیریت شهری بوده اما بخشی از مشکالت 
 5 ماده  کمیسیون  فرهنگی،  و  میراث  کل  اداره  به 

تهران  در  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  و  استان 
برمی گردد.

جهت  تهران  و  قم  در  جلساتی  برگزاری  از  اسالمی 
و  داد  خبر  تاریخی  بافت  ضوابط  و  محدوده  بازنگری 
افزود: پیشنهاداتی را شورای اسالمی شهر و شهرداری 
و  رسیده  مطلوب  نتیجه ای  به  امیدواریم  و  داده  ارائه 
بتوانیم بافت فرسوده را ساماندهی کرده تا مردم بومی 

بماند. بافت فرسوده  در  و  برسند  به سودی 
و  اشاره  نیز  حرم  شرقی  ضلع  ساماندهی  به  وی 
خاطرنشان کرد: ساماندهی پارکینگ شرقی در دستور 
کار قرارگرفته است و کار بسیار سنگین و حجیم است 
نخستین  قم  شهر  در  زائران  زیرا  شود  انجام  باید  اما 
شاهد  و  بوده  شرقی  پارک  می بینند  که  تصویری 

هستند. حرم  پیرامون  در  نابسامانی 
رئیس شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد: مسائل 
زیادی در این محدوده وجود داشته و هزینه زیادی نیاز 
انجام  کار  این  خصوصی  بخش  کمک  با  باید  که  دارد 
پیداکرده  نیز معضالت حقوقی  کار  از  اما بخشی  شود 

است.
به  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های  به  ادامه  در  وی 
خنثی  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  خانواده  تحکیم 
خانواده،  بنیان  دادن  قرار  هدف  در  توطئه  کردن 
شورای  ابتدای  در  خانواده  امور  و  بانوان  کمسیون 
است. پیگیری  حال  در  کار  و  شده  عملیاتی  جدید 

اسالمی از مأموریت بعضی از افراد برای قبح شکنی 
اسالمی  شورای  گفت:  و  کرد  اشاره  فرهنگ  حوزه  در 
را  خانواده  امور  و  بانوان  کمسیون  تشکیل  قم  شهر 
و  داده  تشکیل  شهر  دینی  فرهنگی  ارتقاء  باهدف 

بیایند. ما  کمک  به  نیز  دستگاه ها  سایر  امیدواریم 
وی اولویت در بودجه سال 1401 را اتمام پروژه های 
نیمه تمام عنوان کرد و گفت: 17 پروژه ناتمام در شهر 
در  که  نهایی شده   1401 در سال  باید  که  دارد  وجود 
حال انجام نیز است و در صورت اتمام آنها پروژه جدید 

آغاز خواهد شد.
سال  بودجه  در  تبصره  یک  شدن  لحاظ  از  اسالمی 
خبر  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  تأکید  با   1401
اجرا  قم  در شهر  که  پروژه ها  تمامی  یادآور شد:  و  داد 
باید دارای پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی  می شود 

باشند.
نگاری  پیوست  اجرای  از  هدف  داد:  ادامه  وی 
تا  بوده  پروژه ها   اجرای  در  هویت  حفظ  فرهنگی 
باشد،  نداشته  وجود  موضوعات  به  عمرانی  نگاه  تنها 
همچنین برای حل معضالت حقوقی مردم با شهرداری 
به  و  واردشده  نیز کمسیون حقوقی  و حفظ حق مردم 
حل  در  سعی  حقوقی  مشاوران  و  حقوقدانان  کمک 

دارد. آن ها 
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  شهرداری  در  مربوطه  مدیر  با  حقوقی  مشکالت 
بررسی شده و  حقوقدانان و شاکی در شورای اسالمی 
قضاوت می شود و سعی شده بیشتر مشکالت در شورا 

شود. حل  دادگاه  به  مراجعه  بدون  و 
در  شهری  خدمات  کمیسیون  اقدامات  به  وی 
شورای  اقدامات  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  نوروز  ایام 
شروع شده  نوروز  از  قبل  ماه  سه  از  شهرداری  و  شهر 
به نظر می رسد  و  انجام شد  با دقت  برنامه ریزی الزم  و 
مدیریت شهری کارنامه قابل قبولی را ارائه دادند.   ►

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان 
8/1400ج/367  شماره  به  قم  خانواده  مدنی  احکام  اجرای   8 شعبه  در  که 
محمد  اقای  علیه  راوندی  رجبی  سمیه  خانم  لها  گردیده  ثبت   – خانواده 
قطعه   200 تعداد  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  فر  صدری  حسین 
مبلغ  به  دولتی  عشر  نیم  و  1/134/511/640ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  سکه 
علیه  محکوم  االرث  سهم  به  محکوم  قبال  در  لها  محکوم  10/000/000ریال 
که  کرده  توقیف  را  قم  ثبت   1 بخش  اصلی   11135/2035 ثبتی  پالک  از 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. پالک  ثبتی 11135/2035 اصلی 
 84399 شماره  به   507 صفحه   515 دفتر  در  که  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع 
می  استحضار  به  باشد  می  فر  صدری  قوام  اقای  به  متعلق  و  رسیده  ثبت  به 
محترم  نماینده  و   انتظامی  نیروی  محترم  مامور  راهنمایی  و  معیت  در  رساند 
خواهان با اجازه فک قفل از محل وقوع ملک معرفی شده واقع در قم – خیابان 
– کد   29 – پالک  19 فرعی دوم سمت چپ  – کوچه  )زاویه(  – خیابان قدس  اذر 
کارشناسی  نظریه  الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  و   37149-87918 پستی: 
به شرح ذیل تقدیم می گردد: الف- مشخصات ملک مورد بازدید: عرصه ملک 
مورد بازدید با کاربری مسکونی به مساحت 50 مترمربع به صورت 100 درصد 
ساخت می باشد. اعیانی ملک با اسکلت دیوار باربر با مصالح بنایی و سقف طاق 
ضربی اهنی به مساحت حدود 120 مترمربع در سه طبقه زیرزمین ، همکف و 

فوقانی احداث گردیده و بالغ بر 25 سال قدمت دارد. زیرزمین و همکف دارای 
نشیمن ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی در سرویس پله می باشد. طبقه فوقانی 
دارای یک اتاق است. پوشش کف واحد ها موزاییک فرش و بدنه ها در زیرزمین 
کاغذ دیواری و همکف سفید کاری و نقاشی شده ، پنجره ها از جنس فلزی با 
شیشه تک جداره ، پوشش بام ایزوگام ، سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش 
نمای اجر سه سانتی  باشد. ملک موصوف دارای  و بخاری گازی می  ابگرمکن 
می  جداگانه  انشعاب  یک  کدام  هر  شهری  برق  و  گاز  و  اب  امتیازات  دارای  و 
پارکینگ  بود. یک واحد  به صورت تخلیه  بازدید  باشد. ملک مورد نظر در زمان 
با  موصوف  ملک  ارزش  کارشناسی:  نظریه  ب-  است.  شده  تامین  همکف  در 
عنایت به امکانات فوق ، موقعیت محلی ، مساحت عرصه ، نوع سند مالکیت ، 
با فرض عدم داشتن دیون  و  کیفیت و کمیت بنای احداثی و سایر عوامل موثر 
احتمالی به سازمان ها و ارگان ها مربوطه به شرح جدول ذیل ارزیابی و اعالم 
100/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   50 عرصه   -1 گردد:  می 
ارزش کل 5/000/000/000ریال  2- اعیانی موجود 120 مترمربع ارزش هر 
 -3 4/200/000/000ریال  کل  ارزش  35/000/000ریال  )ریال(  مترمربع 
انشعابات سرپله و غیره 200/000/000ریال جمع کل: نه میلیارد و چهارصد 
فوق  مبلغ  از  خواهان  سهم  همچنین  5/400/000/000ریال  ریال  میلیون 
و   51 مواد  حسب  گردد.  می  تعیین  1/446/153/846ریال  مبلغ  به  الذکر 

از ملک  قانون اجرای احکام مدنی مقدار یک سیزدهم )یک سهم پسری   131
 1401/2/11 الذکر در  به فروش خواهد رسید و مقرر گردید موارد فوق  فوق( 
زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 تا   10 لغایت  ساعت 
طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده 
واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می 
باشد همراه  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی 
به وعده قرار  را  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 
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 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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ورزشی که از ابتال به آلزایمر 
پیشگیری می کند

از  یا تنیس در دوران میانسالی ممکن است به عنوان یکی  بازی گلف 
نتایج تحقیق جدید نشان  اما  به نظر برسد  اوقات فراغت  فعالیت های 
خوبی  بسیار  نقش  نیز  بازیکنان  ذهن  سالمت  حفظ  در  که  می دهد 

می کند. ایفا 
محققان ژاپنی دریافتند مردانی که ورزش می کنند یا در ورزش هایی 
در  کمتر  قابل توجهی  به طور  می کنند،  شرکت  تنیس  و  گلف  مانند 

دارند. قرار  عقل  زوال  به  ابتال  خطر  معرض 
 25 داشتند  زیادی  ورزش  فعالیت  که  افرادی  می دهد  نشان  نتایج 
حال،  این  با  بودند.  بیماری  این  به  ابتال  معرض  در  کمتر  درصد 
مهم  نیز  بازی ها  این  اجتماعی  جنبه های  که  کردند  اشاره  محققان 

. ست ا
مانند  خانه  ساده  کارهای  مشابه  تاثیر  فعالیت ها  این  گفتند:  آنان 

دارند. آشپزی  و  نظافت 
این یافته ها از بررسی تقریبا 44هزار بزرگسال بین 40 تا 69 سال در 
پیگیری  10 سال  متوسط  حدود  به طور  که  است  آمده  به دست  ژاپن 

شدند.
با  دارند  طوالنی مدت  مراقبت  به  نیاز  که  را  عقل  زوال  موارد  محققان 

کردند. مقایسه   )MVPA( شدید  متوسط  تا  بدنی  فعالیت  سطوح 
اظهار  توکیو  سرطان  ملی  مرکز  مسئول  محقق  ساوادا،  نوری  دکتر 
می شود،  شناختی  فعالیت های  شامل  که  فراغتی  »فعالیت های  کرد: 

دارند«. عقل  زوال  و  شناختی  زوال  برابر  در  محافظتی  ارتباط  یک 
محققان افزودند: »یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده گزارش 
عملکردهای  می تواند  ورزشی  و  شناختی  ترکیبی  آموزش  که  کرد 
این،  بر  عالوه  بخشد.  بهبود  را  جامعه  مسن تر  افراد  شناختی 
فراغت  اوقات  بدنی  فعالیت های  با  همراه  که  اجتماعی  فعالیت های 
است مانند شرکت در مسابقات گلف و ثبت نام در کالس های تنیس، 

دارد«. عقل  زوال  و  شناختی  زوال  برابر  در  محافظتی  ارتباط  یک 
که  مردانی  با  مقایسه  در  است  ممکن  مطالعه  این  مردان  بنابراین، 
میزان فعالیت بدنی متوسط  تا شدید کمتری در اوقات فراغت دارند، 
داشته  قرار  عقل  زوال  برابر  در  متفاوتی  محافظتی  موارد  معرض  در 

باشند.
به مزایای مشابه دست می یابند؟ زنان  چگونه 

ممکن  مطالعه  این  در  شرکت کننده  زنان  که  کرد  خاطرنشان  تیم  این 
دریافت  تنیس  زمین  یا  گلف  زمین  به  رفتن  از  کمتری  مزایای  است 
تقویت  انجام کارهای خانه  از  از جوامع  زیرا  در بسیاری  باشند  کرده 

کرده اند. دریافت  بیشتری  شناختی 
بدنی  فعالیت  سطوح  ارتباط  این  مقابل،  »در  کردند:  بیان  آنان 
زنان شرکت کننده  در  است  فراغت ممکن  اوقات  در  متوسط  تا شدید 
خانه داری  روزانه  فعالیت های  طریق  از  زنان  زیرا  باشد  یافته  کاهش 
شبکه  احتماال  و  هستند  شناختی  فعالیت های  از  بسیاری  درگیر 

دارند«. مردان  به  نسبت  بزرگتری  اجتماعی 
به  مبتال  افراد  تعداد  که  می دهد  نشان  برآوردها  جهان،  سراسر  در 
 150 از  بیش  به  و  شد  خواهد  برابر  سه  آینده  دهه  سه  در  عقل  زوال 
بیماری  این  برای  درمانی  اینکه  دلیل  به  رسید.  خواهد  نفر  میلیون 
زندگی  سبک  حفاظتی  اقدامات  بر  فزاینده ای  تمرکز  ندارد،  وجود 

بود. خواهد  کمک کننده 
فعال  میانسال  مردان  که  می دهد  نشان  جدید  یافته های  این 
می توانند خطر ابتال به این بیماری را در مقایسه با همتایان کم تحرک 

دهند. کاهش  چهارم  یک  تا  خود 
باالی  سطح  که  است  آن  از  حاکی  »یافته ها  کردند:  گزارش  محققان 
زوال  با کاهش خطر  فراغت  اوقات  در  بدنی متوسط  تا شدید  فعالیت 

است«. مرتبط  مردان  در  عقل 
سازمان جهانی بهداشت، زوال عقل را به عنوان یک اولویت بهداشت 
عمومی فهرست می کند. مطالعات اخیر بر ایجاد درمان های جدیدی 
متمرکز شده اند که با کاهش سطح التهاب در مغز، محافظت در برابر 

آلزایمر را تقویت می کنند.
 150 حداقل  که  می کنند  توصیه  بزرگساالن  به  بهداشت  کارشناسان 
انجام  هفته  در  شدید  فعالیت  دقیقه   75 متوسط  یا  ورزش  دقیقه 
کشیدن  دراز  یا  نشستن  برای  شده  صرف  زمان  باید  همچنین  دهند 
برخی  انجام  با  را  بی حرکتی  طوالنی  دوره های  و  دهند  کاهش  را 

ببرند. بین  از  فعالیت ها 
بالقوه  عامل  یک  بدنی  »فعالیت  کرد:  نتیجه گیری  گروه  این 
و نشان داده شده که در چندین  زوال عقل است  از  پیشگیری کننده 
مطالعه اپیدمیولوژیک با بروز زوال عقل ارتباط معکوس دارد«./ایسنا

شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست         ◄
اتوبوس های  جدید  نرخ های  شدن  اجرایی  از  قم 
و  داد  خبر  فروردین ماه   18 امروز  از  درون شهری 
قم کارت  با  کرایه  پرداخت  نرخ گذاری  این  در  افزود: 
و کرایه رینگ  تومان   3000 به صورت نقدی  و   1500
طالیی اطراف حرم مطهر با قم کارت 500 و به صورت 

است. اعمال شده  تومان   1000 نقدی 
کرایه  نرخ  تصویب  به  اشاره  با  زمانی  محمدصادق 
انطباق  کمیته  توسط  درون شهری  اتوبوس های 
فروردین ماه   18 امروز  از  داشت:  اظهار  فرمانداری 
در  تصویب  و  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  از  بعد 
اتوبوس های  کرایه  قم،  فرمانداری  انطباق  کمیته 

است. کرده  تغییر  درون شهری 
اتوبوس های درون شهری در همه  میزان کرایه  وی 
و  دانست  تومان   1500 مبلغ  قم کارت  با  را  خطوط 
استفاده  به  شهروندان  تشویق  به منظور  کرد:  ابراز 
 3000 نقدی  به صورت  کرایه  پرداخت  قم کارت،  از 

است. شده  نرخ گذاری  تومان 
قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 

در  که  طالیی  رینگ  در  اتوبوس  کرایه  داد:  ادامه 
به  خطوط  تمامی  و  داشته  وجود  شهر  مرکزی  هسته 

نرخ گذاری شده  تومان   500 نیز  آن متصل می شوند 
. ست ا

پایانه های  بین  طالیی  رینگ  اینکه  بابیان  وی 
زمزم، شهید مطهری و شهید منتظری به صورت دائم 
درحرکت است، تصریح کرد: این رینگ در مسیرهای 
یاسر،  عمار  بازار،  سه راه  مطهری،  شهید  میدان 
به صورت  اراک  خیابان  و  حجتیه  پل  شهدا،  چهارراه 
دیگر  خطوط  مسافران  جابجایی  حال  در  مستمر 
نقدی  به صورت  اتوبوس ها  این  نرخ  که  بود  خواهد 

است. گرفته شده  نظر  در  تومان   1000 نیز 
تهیه  برای  شهروندان  از  درخواست  با  زمانی 
قم کارت برای پرداخت کرایه های اتوبوس یادآور شد: 
کارت خوان  دستگاه های  به  مجهز  اتوبوس ها  تمامی 

. هستند
آموزش وپرورش  با  همکاری  و  تعامل  از  وی 
دانش آموزان  استفاده  برای  قم کارت  تأمین  درزمینٔه 
انجام شده  هماهنگی های  با  گفت:  و  داد  خبر 
شارژ  و  تهیه  برای  مدارس  به  نزدیک  ایستگاه های 
محصلین  و  شده اند  آماده سازی  تخفیف  با  قم کارت 
و  آلودگی هوا  به منظور کاهش  فرهنگیان می توانند  و 

► کنند.    استفاده  اتوبوس  از  شهر  ترافیک 

با تصویب کمیته انطباق فرمانداری قم؛ 

● نرخ های جدید کرایه اتوبوس های درون شهری قم مشخص شد   ●
دانش ورزش

●  برگزاری تور “شمیم رمضان” ویژه روزه اولی ها و نمازگزاران مساجد در قم   ●

فعالیت شهرداری قم در ایجاد نشاط شهری؛ 

●  از برپایی تورهای متنوع قم گردی تا اجرای گروه های مختلف نمایشی در ایام نوروز   ●

رمضان  شمیم  گردشگری  تور       ◄
رمضان  مبارک  ماه  شب های  با  همزمان 
مساجد  نمازگزاران  و  اولی ها  روزه  ویژه 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  همت  به 
می شود. برگزار  قم  شهرداری  ورزشی  و 
شمیم  گردشگری  تور  نخستین 
مبارک  ماه  شب های  با  همزمان  رمضان 
نمازگزاران  و  اولی ها  روزه  ویژه  رمضان 

ظرفیت های  با  آشنایی  هدف  با  مساجد 
و  شهر  گردشگری  و  مذهبی  فرهنگی، 
همت  به  شهروندی  فرهنگ  راستای  در 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 

شد. برگزار  قم  شهرداری 
این  برگزاری  محل های  از  یکی 
خانه  از  بازدید  گردشگری،  تور 
آشنایی  و  زین الدین  شهیدان  موزه 

و  رشادت ها  شهدا،  جان فشانی  با 
علی  امام  لشکر17  فرمانده  زندگینامه 
روایتگری  که  بوده  ابیطالب)ع(  بن 
انجام  به  موزه  خانه  این  در  ایثارگری 

. سد می ر
شهروندی  موضوعات  با  آشنایی 
حضرت  بیت  در  حضور  با  ادامه  در  و 
با  بیعت  تجدید  و  )ره(  خمینی  امام 

انتها  در  و  انقالب  بنیانگذار  آرمان های 
موسی  حضرت  مقدس  آستان  زیارت  با 
واجب التعظیم  امامزادگان  و  )ع(  مبرقع 
گردشگری  تور  این  در  قرآن  تالوت  و 

شد. برگزار 
با  می توانند  گرامی  شهروندان 
 137 مردمی  ارتباط  سامانه  با  تماس 
تورهای  در  حضور  برای  قم،  شهرداری 

کنند. ثبت نام  رمضان  شمیم 
تالوت  مراسم  برگزاری  است  گفتنی 
شهروندی  آموزش  کالس های  قرآن، 
شناسی  قم  جلسات  امدادونجات،  و 
مبارک  شب های  با  همزمان  نجوم  و 
فرهنگی  و  گردشگری  مراکز  در  رمضان 
موزه  خانه  و  سبز  گنبد  مجموعه های 
► می شود.    برگزار  زین الدین  شهیدان 

فرهنگی،  سازمان  سرپرست      ◄
اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گزارشی 
فرهنگی،  مختلف  برنامه های  اجرای  از 
شهر  در  نشاط  ایجاد  برای  ورزشی  هنری 
مسافران  و  همشهریان  به  خدمات دهی  و 

کرد. تبیین  را  نوروز  ایام  در 
سیداحمد  حجت االسالم والمسلمین 
برنامه های  تشریح  در  نژاد  طباطبایی 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  نوروزی 
یکی  کرد:  اظهار  قم  شهرداری  ورزشی 
برپایی  سازمان،  نوروز  ایام  برنامه های  از 
خاص  گروه های  برای  گردی  قم  تورهای 
سالمندان،  برای  تورها  این  که  بود 
اصحاب  کار،  کودکان  بهزیستی،  معلولین 
رسانه و عموم مردم و برای بازدید از گنبد 
منزل  امامزادگان،  نمکی،  گنبد  سبز، 
مبرقع)ع(،  موسی  امامزاده  مالصدرا، 
دریاچه نمک، سد کبار با یک هزار و 400 

شد. برگزار  ساعت  نفر 
استقبال  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مجموعه  درون شهری؛  سفرهای  از  مردم 
بازدید  برای  سازمان  توسط  سبز  گنبد 
افراد  استقرار  با  و  شد  آماده سازی 
بناهای  این  معرفی  جهت  متخصص 
از  بیش  پذیرای  نوروز،  ایام  در  تاریخی 
میهمان  ساعت  نفر   500 و  هزار  هفت 

بود. گران قدر 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
جنگ  برگزاری  از  قم  شهرداری  ورزشی  و 

خبر  نوروز  ایام  در  عید  در  عید  شاد 
اجرای  شامل  برنامه  این  گفت:  و  داد 
پخش  قبیل  از  فرهنگی  متنوع  برنامه های 
سرود،  شناسی،  قم  سخنرانی  کلیپ، 
جوایز  اهدای  و  مسابقه  برگزاری  تئاتر، 
هشت  بالغ بر  که  بود  قم  آستانه  میدان  در 
مجاور حرم  و  زائر  نفر ساعت   400 و  هزار 

شدند. بهره مند  آن  از  مطهر 
بوستان ها در  نشاط  برگزاری جشن 

برگزاری  از  همچنین  طباطبایی نژاد 
شهر  سطح  بوستان های  در  نشاط  جنگ 
در ایام نوروز خبر داد و ابراز کرد: بیش از 
برنامه های  از  ساعت  نفر   500 و  هزار   14
تئاتر،  سرود،  اجرای  همچون  مختلفی 
 11 در  جوایز  اهدای  و  مسابقه  برگزاری 
کردند. استفاده  قم  شهر  سطح  بوستان 

اقامه  نوروز  ایام  در  شد:  یادآور  وی 
مغرب  و  عصر  و  ظهر  جماعت  نماز  فریضه 
مدت زمان  در  مرتبه   24 تعداد  به  عشا  و 
سطح  گانه   11 بوستان های  در  روز   12
بالغ بر  نمازها  این  در  که  شد  انجام  شهر 
نوروزی  مسافر  و  زائر  ساعت  نفر  هزار   11

داشتند. حضور 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
با اشاره به اجرای  و ورزشی شهرداری قم 

فروردین   12 روز  در  فرمانده  سالم  سرود 
اسالمی  جمهوری  روز  با  همزمان  گفت: 
همکاری  با  فرهنگی  سازمان  ایران 
علی  سپاه  و  فرمانده  سالم  سرود  گروه 
و  هماهنگی  به  اقدام  ابیطالب)ع(  ابن 
بوستان  در  سرود  این  اجرای  زمینه سازی 
این  در  که  کرد  آستانه  میدان  و  علوی 

ساعت  نفر  هزار   10 از  بیش  نیز  برنامه 
حضور  خانواده هایشان  همراه  به  نوجوان 

. شتند ا د
بلندقامت مردان  نمایش  اجرای 

نمایش  اجرای  از  نژاد  طباطبایی 
ساعت  نفر  هزار   10 با  بلندقامت  مردان 
طناز  خیابانی  نمایش  اجرای  تماشاگر، 
ساعت  نفر   220 و  هزار  دو  با  مذهبی 
سیاه بازی  خیابانی  تئاتر  اجرای  مخاطب، 
نمایش  و اجرای  نفر ساعت  با هشت هزار 
نفر   250 و  هزار   11 با  خیمه شب بازی 
و  پرندگان  باغ  بوستان ها،  در  ساعت 
اضافه  و  داد  خبر  شهر  ورودی  مبادی 
بهره گیری  با  نمایش ها  این  تمام  کرد: 
با  قم  استان  هنرمندان  ظرفیت  از 
آموزه های  انتقال  همچون  موضوعاتی 
شهر  هویت  شهروندی،  فرهنگ  مثبت 
و  مذهبی  جاذبه های  و  آداب ورسوم  قم، 
است. رسیده  اجرا  به  قم  شهر  تفریحی 

سرود  گروه  اجرای  داشت:  اظهار  وی 
امام  با  مرتبط  مضامین  با  خیابانی 
شهر  و  معصومه)س(  حضرت  زمان)عج(، 
نوجوان  برتر  سرود  گروه های  توسط  قم 
نفر   600 و  هزار  شش  با  قم  استان 
 320 خانوادگی  بازدید  مخاطب،  ساعت 
کریمه  مجاورین  و  زائرین  از  ساعت  نفر 
در  ایجادشده  معنوی  فضای  از  اهل بیت 
مشارکت  و  زین الدین  شهیدان  موزه  خانه 
اومد«  »عید  تلویزیونی  برنامه  تولید  در 

برنامه های  دیگر  از  قم  استانی  شبکه 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 

است. بوده  نوروز  ایام  در  شهرداری 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
از  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
تفریحی  و  ورزشی  برنامه های  اجرای 
گفت:  و  داد  خبر  قم  بوستان های  در 
با  نشاط  با  نوروز  ویژه برنامه  برگزاری 
پنالتی،  ضربات  همچون  بخش هایی 
آیتم های حرکتی و  7 کیلویی،  پرتاب توپ 
استقامتی، پرتاب حلقه، هلولوپ و طناب 
نفر ساعت   500 و  10 هزار  با حضور  زنی 
ورزش  بازی  برنامه  اجرای  و  مخاطب 
در  کارگروهی  و  آموزشی  بازی های  شامل 
سالم  پسری،رقابت های  و  پدر  قالب های 
با توپ، حلقه و پاراشوت و در بوستان های 
هزار   11 با  دختری  مادر  برای  بانوان 
بود  برنامه هایی  دیگر  از  مخاطب  ساعت 
مسافران  و  شهروندان  استقبال  با  که 
برگزار شد. بوستان ها  نوروزی شهر قم در 

سالن  دو  اختصاص  از  نژاد  طباطبایی 
مسافران  اسکان  برای  سرپوشیده  ورزشی 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  نوروزی 
ورزشی  سالن های  فضای  آماده سازی 
نوروزی  مسافرین  و  زائرین  اسکان  جهت 
که  بود  سازمان  این  اقدامات  دیگر  از 
نوروزی  زائر  ساعت  نفر  هزار   14 بالغ بر 
اسکان  موقت  به صورت  سالن ها  این  در 

► یافتند.   

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
بخش  در  واقع  اصلی   10487 فرعی  بپالک800    ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اول  ساختمان  آب-  کانال  جنب  گرمسار،  اتوبان  زیرگذر؛  اولین  سوم-  پل  نوقطار-  اراضی  قم  ثبت    1
ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  حسین  فرزند  زاده  حسن  محمدرضا  بنام   که 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  13ق.ت.ت   
تقاضای کتبی نامبرده به شماره 1/70 -  1401/1/8تحدید حدود پالک مذکوردر روز یکشنبه مورخ  
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/2/25
مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در 
ماده  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود 
گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب 

 )15123 الف  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم 
 1401/1/20 انتشار:  تاریخ 

رضا حسین خانی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

  1 واقع در بخش  11237 اصلی  باب ساختمان بپالک88/1   فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
بنام   که  مبل  شهر  نمایشگاه   -16 و   14 کوچه  بین  رفاه-  فروشگاه  جنب  قائم-  شهر  خ  اراضی  قم  ثبت 
3 ماده 13ق.ت.ت    نیا فرزند علی محمد می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره  حسین نداف 
کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل 
  1401/2/25 مورخ   یکشنبه  روز  مذکوردر  1401/1/7تحدید حدود پالک   -  1/47 به شماره  نامبرده 
ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  مالکین مجاور و 
بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
73/2/25 متعرض  20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  طبق ماده 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 

 )15122 الف  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  ذیصالح قضائی 
 1401/1/20 انتشار:  تاریخ 

رضا حسین خانی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

در بخش یک   واقع  اصلی   10875 فرعی   260 بپالک  باب ساختمان  تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
– پالک 16  که بنام علی رضا کرمی  فرزند حسین  می باشد،    9 – عطاران  بلوار عطاران  ثبت قم اراضی 
 15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  13ق.ت.ت    ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
 1401/1/6   -  1/16 شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون 
محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/2/20 مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود 
قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع 
آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس 
از تسلیم  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )15116 الف  )م  نماید./ق  ارائه 
 1401/1/20 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  دادگاه  احکام  اجرای   1 شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
ثبت  1/99ج/153  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  گلپایگان 
گردیده له محسن شاهپری علیه سید محمد رضا منیری محکوم علیه محکوم است 
له و 117/040/887ریال  به پرداخت 2/419/797/752ریال در حق محکوم 
پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
ثبتی 13 فرعی از 2121 اصلی بخش 2 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح 
سهم   97/4415 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل 
مشاع از 120 سهم مشاع از 51206 سهم عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم 
و  عرصه  سهم   51206 از  مشاع  سهم   120 از  مشاع  سهم   4/713 مقدار  و  به( 
در  دارد  می  اعالم  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان 
معیت و با راهنمایی خواهان اقای محسن شاهپری مستاجر ساکن در ملک اقای 
جوان  بوستان   – )ع(  علی  امام  کمربندی   – قم  نشانی  به  مذکور  ملک  خلج  داود 
دهم  درب   – )خاکی(  چپ  سمت  اول  کوچه   – ترنم  و  طراوت  میدان  فاصل  حد   –
سمت راست مورد بازدید قرار گرفت. مطابق دفتر امالک و براساس گزارش شماره 
118/د/99 مورخ 99/8/1 کارشناس محترم ثبتی حدود و مشخصات ششدانگ 
پالک 13 فرعی از 2121 اصلی به شرح زیر است: شماال به طول 88/5 متر به 
از  فرعی  ثبتی یک  زمین پالک  به  متر  به طول 317  قلی شرقا  شارع جاده شاه 
نقل  دوم  لوله  شده  مجزی  قسمت  به  متر   155/5 طول  به  جنوبا  اصلی   2122

از اصلی مذکور غربا به طول 507 متر  که فعال در وسط است شماره یک فرعی 
اعیان  و  عرصه  سهم   51206 از  مشاع  سهم   120 میزان  اصلی   2120 پالک  به 
صفحه  در   40910 ثبت  شماره  با  قم   2 بخش  اصلی   2121 از  فرعی   13 پالک 
594 دفتر 237 منطقه 2 به نام اقای سید محمد رضا منیری ثبت گردیده است. 
مترمربع  به مساحت 240  در طبقه همکف  کاربری صنعتی  با  ساختمان مذکور 
باشد کف  و سقف ضربی قوسی می  و ستون های اجری در وسط  باربر  دیوار  با 
اندود گچ و خاک ، سقف  بقیه  و  ارتفاع یک متر سنگ  تا  ، دیوار ها  سنگ فرش 
اندود گچ و خاک و پشت بام کاهگل است. ساختمان شامل یک سالن ، 2 اتاق 
قسمت  در  هم  ای  طبقه  نیم  است.  بهداشتی  سرویس  و  حمام   ، اشپزخانه   ،
ملک  شود.  می  استفاده  انبار  عنوان  به  که  گردیده  احداث  ورودی  روی  بر  جلو 
و مصنوعات  کابینت  تولید  فاز است. در حال حاضر ملک کارگاه  برق سه  دارای 
MDF بوده و بنا به اظهار خواهان و مستاجر ساکن در ملک تا 1401/7/15 با 
ودیعه 10 میلیون تومان و اجاره ماهانه 1/700/000تومان در اجاره اقای داود 
خلج می باشد ارزش پایه عرصه و اعیان ششدانگ ملک موصوف با انشعابات با 
دیگر  و  بنا  و قدمت  کیفیت   ، ابعاد   ، اعیان  و  ، مساحت عرصه  موقعیت  به  توجه 
مترمربع  هر  قرار  از  عرصه  مترمربع   240 است:  زیر  شرح  به  گذار  تاثیر  عوامل 
از  اعیانی  مترمربع   240 2/400/000/000ریال  معادل  10/000/000ریال 
قرار هر مترمربع 14/000/000ریال معادل 3/360/000/000ریال انشعابات 

و  میلیارد  پنج  5/960/000/000ریال  مبلغ  به  جمعا  200/000/000ریال 
نهصد و شصت میلیون ریال و سه دانگ ان 2/980/000/000ریال دو میلیارد 
تاریخ  الذکر در  باشد. مقرر گردید موارد فوق  ریال می  و نهصد و هشتاد میلیون 
جنب   ، خ ساحلی   ، قم  آدرس   به  صبح   11/15 الی   11 1401/2/10 ساعت 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
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 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
نام خود شخص باشد همراه داشته  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی 
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 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

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



افغانستان  مردم  بالی  سپر  ایران  در    ◄
دولت  مانند  ایران  دولت  نیست؛  تعارف  شدن 
سویش  به  که  دست هایی  برای  تنها  آمریکا 

نمی خواند! دعا  می شود  دراز 
انجام  نوشت:  مشرق  تحلیلی  خبری  سایت 
نشانه های  مختلف  جهت  دو  در  عملیات  سه 
مهم در خود دارد، قتل دو روحانی اهل سنت 
طلبه  سه  شدن  مجروح  و  شهادت  گنبد،  در 
نیز  و  مشهد  در  بیت  اهل  حریم  در  مظلوم 
کابل  خشتی  پل  مسجد  در  تروریستی  اقدام 
را باید در یک امتداد قرار داده و روی اهداف 

کرد. تأمل  آن 
این حوادث نشان می دهد  از  عالئم موجود 
جدید  توطئه  یک  ایجاد  برای  دقیق  سناریویی 
طراحی شده  آمریکایی ها  توسط  منطقه  در 
اخبار  میزان  اخیر  هفته های  در  است. 
به  خاص  فرمان  اتاق  یک  از  دسته بندی شده 
است؛  پیداکرده  افزایش  قابل مالحظه ای  طرز 
اختالفات  سطح  بردن  باال  شایعه سازی، 
یا  و  سنت  اهل  و  شیعیان  میان  مذهبی 
را  خاص  هدف  یک  نظر  به  قومی  اختالفات 

می کند. دنبال 
از پیروزی های درخشان جبهه مقاومت  بعد 
در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  فرماندهی  با 
سوریه و عراق و در هم شکستن جبهه عبری- 
چسب  که  رسید  نتیجه  این  به  دشمن  غربی؛ 
منطقه  در  اسالمی  مقاومت  دهنده  استحکام 
عربی  کشورهای  برخی  پاشی  پول  از  فراتر 
در  دشمن  ادراکی  دستگاه  ازاین رو  است. 
صف  و  محکم  دژ  این  که  گرفت  قرار  سویی 

بزند. هم  بر  را  اسالم  رزمندگان  متحد 
استراتژیک  مطالعات  مرکز   2017 سال 
آمریکایی ها(  مدیریت  )تحت  افغانستان 
مردم  وافر  عالقه  که  نوشت  گزارشی  در 
فاطمیون  لشکر  به  پیوستن  برای  افغانستان 
آمده  گزارش  آن  در  است.  وصف  غیرقابل 
منطقه ای  لشکرهای  سایر  و  فاطمیون  که  بود 
برای حفظ هژمونی کاخ سفید خطرناک است 

شود. متالشی  باید  و 
به  اشاراتی  با  برخی  که  بود  روزها  همان 
با  و  زده  دامن  مذهبی  و  قومی  اختالفات 
کردند  صحنه سازی  به گونه ای  توطئه  انجام 
و  خطرناک  نیروی  یک  فاطمیون  لشکر  از  که 
پس  بسازند.  افغانستان  خاک  در  تروریستی 
برای  ارتباطی  خط  ماجرا،  آن  ندادن  نتیجه  از 

کرد. تغییر  ترکیبی  جنگ  ایجاد 
روزهای  آن  مجلس  نمایندگان  برخی 
که  می کردند  پا  به  شرارتی  هرروز  افغانستان 
را  اختالفات  آتش  همسایه  کشور  دو  میان 
در  اندک  تعدادی  کشی  صف  کنند.  روشن 
از  بخشی  هرات  در  ایران  گری  کنسول  برابر 
برخورد  چون  شایعاتی  تولید  بود.  ماجرا  آن 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرزبانی  نامناسب 
عجیب  داستان  یا  و  افغانستانی  مهاجران  با 
مأموران  توسط  آب  در  مهاجر  چند  شدن  غرق 

بود. دروغین  حوادث  آن  از  بخشی  ایرانی 
آمریکا  تروریستی  ارتش  شکست  از  بعد 
کابل؛  فرودگاه  از  آن ها  جمعی  دست  فرار  و 
کاهش  را  خود  فیزیکی  حضور  دشمن  اگرچه 
برهم  به منظور  تحریکی اش  عملیات  اما  داد، 
تغییر  نه تنها  ژئوپلیتیکی  جدید  معادالت  زدن 
قابل توجهی  طرز  به  آن  دامنه  بلکه  نکرد، 

یافت. افزایش 
مردم  درحالی که  غربی  کشورهای 
قرار  ترحیم ها  شدیدترین  تحت  را  افغانستان 
می کردند  وانمود  به گونه ای  اما  بودند،  داده 
افغانستان  همسایگان  اصلی  مشکل  که 

آن  و دردهای مردم  رنج  آن ها عامل   و  هستند 
مناطق  در  انفجارهای سریالی  کشور شده اند. 
تولید  داعش؛  عناصر  توسط  شیعه نشین 
طالبان،  حکومت  شیوه  از  دروغین  محتوای 
برخی  در  مزدوران  لجستیک  و  آموزش 
با  دشمن  اگرچه  که  می داد  نشان  والیت ها 
شبح  اما  کرده؛  ترک  را  صحنه  شکل  بدترین 
به  دست  منطقه  روی  همچنان  آن  سرگردان 

می زند. شرارت 
به  حمله  در  خطرناک  و  عمیق  دسیسه ای 
یک  انفجار  پس ازآن  و  رضوی  متبرک  صحن 
کابل  شهر  در  تسنن  اهل  به  متعلق  مسجد 
برای  دشمن  توطئه  نقشه  که  می دهد  نشان 
چگونه  منطقه  ملت های  میان  تفرقه  ایجاد 
به  پرداختن  ماجرا  این  در  است.  طراحی شده 

دارد: فراوان  اهمیت  نکته  چند 
طلبه  شهادت  مانند  حوادثی  اگرچه   -1
از آن، ممکن است در  بزرگ تر  بلکه  و  مشهدی 
ایران  مثل  پهناوری  کشور  یک  کنار  و  گوشه 
یک  شکل گیری  اما  باشد،  افتاده  اتفاق  بارها 
مذهبی،  مکان  امن ترین  در  جنایتی  چنین 
و  است  سؤال برانگیز  و  تکان دهنده  به شدت 
توطئٔه  و  دسیسه  وجود  سمت  به  را  توجه ها 
نشان  و  می دهد  سوق  خطرناک  و  عمیق  بس 
دشمنان  تا  دارد  منظم  و  دقیق  برنامه ریزی  از 

ببرند. باال  بهره  حادثه  این  از  اسالم 
افغانستان(  )تبعه  تکفیری  یک  از  استفاده 
دشمن  سوی  از  عملیات  اجرای  برای 
عبداللطیف  سوابق  بررسی  است!  قابل تأمل 
اجتماعی  شبکه های  در  )ضارب(  مرادی 
روانی  و  روحی  تعادل  از  او  که  می دهد  نشان 
به عنوان  او  انتخاب  و  نبوده  برخوردار  درست 
سرویس های  جانب  از  نظر  دقت  با  ترور  عامل 

است. گرفته  صورت  دشمن  اطالعاتی 
تیپولوژی  افغانستانی  تبعه  یک  انتخاب    -2
برخالف  می دهد،  نشان  به خوبی  را  عملیات 
گرفته  صورت  تکفیری  های  عملیات  سایر 
و  مجلس  به  داعش  حمله  )مانند  ایران  در 
فردی  ترور  عامل  اهواز(  رژه  ماجرای  نیز 
جانب  از  عملیات  انجام  که  است  انتخاب شده 
قاتل  دادن  نشان  باشد.  داشته  نشانه هایی  او 
میان  تنش  ایجاد  افغانستان  تبعه  به عنوان 
و  کرده  اضافه  را  افغانستان   و  ایران  ملت  دو 
مظلوم  مهاجرین  روحیه  به  زدن  آسیب  ضمن 
تضعیف  را  ایران  منطقه ای  نقش  افغانستانی، 
امن  نا  را  کشور  فضای  دیگر  سوی  از  و  نموده 
آمریکا  فضاحت  شرایط  این  می دهد.  نشان 
طرفداران  شکست  و  منطقه   ، افغانستان  در 
تحت  را  مقاومت  محور  کشورهای  در  آمریکا 

داد. خواهد  قرار  شعاع 
وزیر  عبداللهیان  امیر  حسین  اخیرًا   -3
خارجه  امور  وزرای  نشست  در  خارجه  امور 
گفته  چین  در  افغانستان  همسایه  کشورهای 
مهاجر  میلیون  پنج  میزبان  ایران  که  است 
ایران  اسالمی  است.جمهوری  افغانستانی 
افغانستان  در  سریالی  جنگ های  آغاز  از  پس 
پناهنده  و  پناه جو  میلیون ها  به تنهایی 
تنها  و  است  جای داده  خود  در  را  افغانستانی 
بحران،  ایجاد  بدون  که  است  همسایه  کشور 
و  است  بوده  افغانستان  مردم  کنار  در  همواره 
و دوستی  یاری  از هیچ گونه  بدترین شرایط  در 

است. نکرده  دریغ 
سوی  از  خود  ایران  که  شرایطی  در 
آماج  همواره  خارجی،  متجاوز  دولت های 
محدودیت های  و  تحریم ها  بی رحمانه ترین 
مرزهای  بااین حال،  داشته،  قرار  اقتصادی 
و  قانونی  پناه جویان  روی  به  همیشه  ملی 

جامعه  و  بوده  باز  افغانستان  غیرقانونی  حتی 
میزبان با آغوش باز و رویی گشاده از میهمانان 

کرده است. پذیرایی  افغانستانی شان 
مهاجر  میلیون ها  حاضر،  حال  در 
به جز  و  می کنند  زندگی  ایران  در  افغانستانی 
از  تقریبًا  ایران،  انتخابات های  در  شرکت 
ایرانی  شهروند  یک  امتیازات  و  حقوق  تمامی 
مهاجران،  جدید  نسل های  و  برخوردارند 
نظام  و  آموزه ها  و  ارزش ها  بنیاد  بر  کاماًل 
پرورش  ایرانی،  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
میان  تمدنی  پیوندهای  شرایط  این  می یابند. 
حوزه  ایجاد  است.  کرده  کشورمستحکم  دو 
تحمل  را  آن  دشمن  که  است  نقطه ای  تمدنی 

می کند. دسیسه چینی  آن  علیه  و  نکرده 
ادیانی  و  عاطفی  تمدنی،  حوزه  ایجاد   -4
که  است  شده  باعث  کشور  دو  میان  مشترک 
لشکر  چون  عمیق  رودخانه هایی  آن  دل  از 
تحمیلی  جنگ  در  ابوذر  تیپ  و  فاطمیون 
ناموس  و  مال  جان،  حافظ  که  شکل گرفته 
هجوم  میانه  در  سویی  از  باشند.  کشور  دو  هر 
این  آمریکا(  و  )شوروی  خارجی  دشمن 
مردم  به سوی  که  است  ایرانیان  یاری  دست 
خارجی  امنیت  سلب  تا  شده  دراز  افغانستان 
بر  مسعود(  احمدشاه  چون  ملی)  دفاع  با 

کند. غلبه  دشمن 
به حوزه تمدنی  برای ضربه زدن  5- دشمن 
کرده  استفاده  لبه  دو  تیغ  یک  از  مشترک 
به گونه ای  دشمن  آسیب رسانی  مدل  است. 
میهمان  هم  و  )ایران(  میزبان  به  هم  که  است 
چنین  در  شود.  وارد  آسیب  اندازه  یک  به 
نیازمند  دشمن  عوامل  با  برخورد  در  وضعیتی 
نظر  دقت  و  هوشمندی  ظرافت،  صبوری، 

است! فروان 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه   -6
تکفیری ها  عملیاتی  بازوهای  عملیات  چندین 
قطع  را  الزهرا  و  نبل  بوکمال،  الزور،  دیر  در 
دشمن  تا  شد  باعث  وضعیت  این  است.  کرده 
فرمت  و  ازدست داده  را  خود  عملیاتی  قدرت 
و ضربتی  ادراکی  به حالت  تهاجمی  از  را  خود 

دهد. تغییر 
دشمن  مویرگی  عملیات  طبیعی  به صورت 
تروریسم  مقوله  از  دوباره  بازتعریف  نیازمند 
مذهبی،  سیاسی،  نهادهای  تاکنون  دارد. 
ایران  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  و  امنیتی 
از  استفاده  با  تا  نداده اند  اجازه  دشمنان  به 
بسازند  تازه ای  بحران های  قدیمی،  ابزارهای 
تنش  را  مهاجران  و  ایرانیان  برادرانه  روابط  و 

سازند. آلود 
کرده  اعالم  بارها  ایران  راستا،  همین  در 
ناامنی های  با  مرتبط  رویداد  هرگونه  که 
افغانستانی  مهاجرین  به  منسوب  اجتماعی 
تریبون های  طریق  از  خارجی،  اتباع  سایر  و 
این  جز  و  می شود  همرسانی  و  منتشر  رسمی 
کذب  زمینه،  این  در  دیگری  خبر  هر  مجاری، 

است. بی پایه  و 
در  که  برد  یاد  از  نباید  نیز  را  نکته  این 
تهدیدهای  و  موجود  حساسیت های  حوزه 
مسئولیت  نیز  مهاجر  جامعه  امنیتی،  بالقوه 
رسمی  نهادهای  با  همه جانبه  به طور  تا  دارد 
و  داشته  همکاری  ایران  اسالمی  جمهوری 
مربوطه  نهادهای  اطالع  به  را  مشکوک  موارد 

. نند سا بر
کابل  در  تشکیل شده  دولت  نو  سران   -7
دولت  توسط  شده  طی  مسیر  وظیفه دارند، 
نهایت  و  کرده  تصحیح  را  خارجی ها  به  وابسته 
برند؛  کار  به  امنیت  ایجاد  برای  را  همکاری 

نیست! شعاری  عملیاتی  تنها  داری  دولت 
دو  میان  روابط  درباره  آنکه  درنهایت 
افغانستان  و  ایران  مسلمان؛  و  برادر  کشور 
کالم  همان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  برای 
که  می شود  خالصه  اسالمی  انقالب  رهبر 
طرفدار  احوال  همه  در  اسالمی  جمهوری 
و  است  افغانستان  مسلمان  و  مظلوم  ملت 
با  آن ها  رفتار  و  روابط  به  دولت ها،  با  ما  روابط 
قید  بدون  طرفداری  این  دارد.  بستگی  ایران 
محمدی،  اسالم  ناب  تعالیم  از  برآمده  شرط  و 
می سازد  مسئول  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان  مردم  و  انصار  مهاجرین؛  تمامی  از 
در  کند؛  حمایت  قبیله ای  و  قوم  نژاد،  هر  با 
تعارف  شدن  افغانستان  مردم  بالی  سپر  ایران 
تنها  آمریکا  دولت  مانند  ایران  دولت  نیست؛ 
می شود  دراز  سویش  به  که  دست هایی  برای 

► نمی خواند!  دعا 
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کاربران شبکه های اجتماعی: 
بوی توطئه انگلیسی به مشام 

می رسد
همزمان با سومین روز ماه مبارک رمضان، فردی با سالح سرد به 3 طلبه 
حوزه علمیه در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی حمله  کرد و آنها 
یکی از آنها را به شهادت رساند و دو طلبه دیگر را راهی بیمارستان کرد. 
بوی  مشهد  تروریستی  حادثه  معتقدند  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
توطئه انگلیسی می دهد. برخالف جوسازی غربی ها شیعه و اهل سنت 

باهم داغدار شدند.
کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به این اقدام تروریستی واکنش های 

فراوانی داشتند که برخی از این واکنش ها پیش روی شماست.
 بلوچم، اهل سنت و عاشق اهل بیت. وقتی برادر شیعٔه من ناجوانمردانه 
در حرم مطهر امام رضا )ع( به شهادت رسید، انگار خنجری در قلب من 

هم فرو رفت.
�� دانشجوی سراوانی

تروریستی  اقدام  اما  داشته  افغانستانی  ملیت  ضارب  که  است  درست 
دام  در  کنید  مراقبت  است.  مرتبط  او  وهابی  و  سلفی  گرایشات  به  او 
نفرت پراکنی سازمان یافته که با هدف براه انداختن فتنه قومی و مذهبی 

نیفتید.. در کشور طراحی شده است  ناامنی  ایجاد   و 
�� سید پویان حسین پور

اهل تسنن از وهابیت تکفیری کامال جداست؛
همانقدر که شیعه از #حادثه_حرم_رضوی غمگین است، اهل سنت نیز 

داغدار است.
اهل سنت در راه مبارزه با وهابیت، شهدای مظلوم زیادی را تقدیم کرده 

است.
�� فرهاد نظریان

با هدف تفرقه میان شیعه و  اقدام تکفیری #حادثه_حرم_رضوی فقط 
سنی و اقوام است. داغ این #زائران_شهید برای برادران اهل سنت ما 

سنگین تر است.
�� مسلم معین

مظلوم کشی رسم و آیین وهابی ها و داعشی هاست! فرقی نداره سوریه، 
یمن، عراق، مشهد 

#حادثه_حرم_رضوی 
#زائران_شهید

�� سید یزدی نژاد
️▪ تا اندک شکافی بین شیعه و سنی بوجود میاد یا چیزی مثل ماه مبارک 
با  خارجی  های  سرویس  میشه،  بینشون  بیشتر  وحدت  باعث  رمضان 
فعال کردن افراد تکفیری و انجام کارهای ضد تفرقه سعی در بزرگ کردن 

این شکاف بین امت اسالمی هستن!
وحدت، اصلی ترین مسئله جهان اسالم در کنار گفتن حقایقه!

�� فامیل دور
️▪ اتحاد شیعه و سنی نا گسستنی است

حاال تو هی وحشی گری کن، وهابی تولید کن و به جان اسالم بیانداز،
بی شک آل سعود غده ی چرکین دنیای اسالم است

#حادثه_حرم_رضوی 
#زائران_شهید

�� پسر حاج غلوم
 حاجی اصالنی امشب سفره افطاری برای نیازمندا در مسجد محل پهن 

کرده بود، همسرش در حال تدارک افطاری بود
حاال خبر شهادتش رو بهش رسوندن...

�� مرتضا قربانی

خاطرات مشترک بچه آخوندها

کرده  هوس  یکی شان  حاال  دارند.  مشترکی  خاطرات  آخوندها  بچه 
بزند. حرف  خاطراتش  از  کمی 

که  شد  دعوایم  همکالسی ام  با  بودم  دبستان  اول  همتی :  عطیه 
در  کلمه ای  چنین  ست.«  »مال«  عطیه  بابای  »بچه ها  زد:  داد  یکهو 
یا  طلبه  یک  برایم  این  از  پیش  پدرم  نداشتمش.  نبود.  لغاتم  دایره 
آخوندها  به  نمی دانستم  چیست.  »مال«  نمی دانستم  بود.  روحانی 
مال هم می گویند. فکر می کردم حرف بدی زده است. اما کم نیاوردم 
شروع  جنگ مان  می کشد«  سیگار  زهرا  بابای  کشیدم:»بچه ها  داد  و 
بچه  یک  جنگ  به  شد  تبدیل  بعدها  سیگاری ها  و  مالها  جنگ  شد. 
آخوند سرتق با یک بچه کفاش پررو! همدیگر را می زدیم. پدرهایمان 
نیسان  توی  آشتی  محل  می دادند.  آشتی مان  نبات  و  نقل  با  هرروز 
آبی بابای سمیرا. ولی فایده نمی کرد. به ظهر نرسیده دعوای تازه ای 
را  رنگی  تلویزیون  خانه مان  آمد  نقشه  هزارتا  با  یکباری  می افتاد.  راه 
می بینند؟  تلویزیون  هم  مالها  مگر  گفت  خندید  کرد.  تعجب  دید  که 
تعریف  با جزییات  را  بود  از خانه مان دیده  فرداش توی مدرسه هرچه 

شد. دعوایمان  باز  آمد.  بدم  کارش  این  از  بود.  کرده 
روز  یک  فقط   نبود.  کار  در  جنگی  دیگر  شد.  عوض  که  مدرسه ام 
و  می آید  هیئت  بلندگوی  از  که  شنیدم  را  پدرم  صدای  هیئت  رفتیم 
نشسته  مردانه  توی  که  را  پدرش  و  دیدم  هیئت  کوچه  توی  را  زهرا 
گوش  را  پدرم  حرفهای  هیئت  توی  مادرش  و  پدر  فهمیدم  بود. 
می دهند.  جنگی میان کفاش سیگاری و مالی آخوند در میان نبود. 
و  کفاش ها  میان  ابدی  صلح  بود.  شده  صلح  میانمان  گرفتیم.  آرام 

آبی! نیسان دار  دختر  نماینده  حضور  در  آخوند ها! 
می رفت  چپ  بود.  ضدانقالب  بدجوری  دبستان  دوم  کالس  معلم 
نقاشی ام  دفتر  روز  یک  بود.  فالن  قبل ترها  می گفت  می آمد  راست 
هم  شبیه  همه اش  گفت:  و  کشید  خطی  نقاشی هایم  روی  گرفت.  را 
است. به درد نمی خورد. گفتم باشد. چیزی می کشم شبیه هیچ کدام 
با ریش  را کشیدم  آخوند سید  نقاشی یک  باز کردم.  را  نباشد. دفترم 
را  خمینی«  »سید احمد  خیالم  توی  مشکی.  عبای  و  بلند  مشکی 
چشم هایش  ایستاد.  سرم  باالی  معلم  شد  تمام  وقتی  بودم.  کشیده 
خب  گفتم  کشیده ای؟  که  است  نقاشی  چه  این  پرسید  شد.  گرد 
چرا  حاال  گفت  باشد.  متفاوت  که  بکش  چیزی  یک  گفتید  خودتان 
باشد.«  نکشیده  کسی  که  بکشم  چیزی  »می خواستم  گفتم:  آخوند؟ 
کسی از گوشه کالس داد زد: »خانم بابای عطیه آخوند است!« معلم 
کشید  خطی  نقاشی ام  سیاه  عمامه  روی  برداشت  را  قرمزش  خودکار 

!18 نوشت:  آن  باالی  و 
مشهد که می رفتیم بابا کارش درآمده بود. از سواالت شرعی بگیرید تا 
دختر و پسرهایی که برای عقد آمده بودند حرم پی بابا را می گرفتند. 
شرعی ش  کاله  دنبال  کارها  برخی  انجام  برای  که  آدم هایی  حتی 
می گشتند. برخی هم می آمدند و با اصرار حمد و سوره شان را غلیظ 
نه.  یا  است  درست  بالخره  نمازشان  کند  تایید  بابا  تا  می خواندند 
از هرچه آخوند همسایه و مسوول و وزیر بود را  برخی هم دل پرشان 
بود. می خندیدیم  اوضاع مدرسه هم همین  بودند.  آورده  با خودشان 
می کردیم.  شیطنت  چرا؟  روحانیست  پدرتان  که  شما  می گفتند 
چرا؟  شما  بگیریم.  را  حقمان  می کردیم  دعوا  چرا؟  شما  می گفتند 
نمره  از  را رصد می کرد.  که همه چیز  بود  افتاده  رویمان  ذره بین  یک 
این  و  اذان!  از  دانش آموز  نماز یک دختر  فاصله  تا  انضباط  و  ریاضی 

می کند؟ فرق  چیزمان  چه  مگر  ما  که  پرتکرار  سوال 
دارد.  فرق  دیگر  خانه های  با  مان  خانه  فهمیدم  شدم  که  بزرگ 
می داند.  زیاد  پدرم  فهمیدم  زیاد.  داشتیم.  کتاب  نداشتیم  هرچه 
درباره  داده  تحقیق  معلممان  پرسیدم  یکباری  نبود.  کار  در  اینترنتی 
عالمه  المیزان  تفسیر  فهرست  از  چطور  داد  یادم  "ارتدوکس ها" 
استفاده کنم و میان جلدهایش جستجو کنم. تفسیر عالمه آن سالها 
تفسیر عالمه  میان جلدها ی  موتور جستجوی کودکی ام شد. کودکی 
دنباله اش  می شد  سوال  برایم  هرچیزی  می گشت.  سوالهایش  پی 
به  مرا  عالمه  و  می کردم  جستجو  عالمه  المیزان  فهرست  جلد  از  را 
ارجاع  بود  موجود  کتاب خانه مان  توی  همه اش  که  مختلف  جلدهای 
می داد. بعد دنباله آن موضوع و اشاره ای از آن را توی قرآن می گفت. 
پناهم میشد. آن کتابخانه  تازه ای داشتم  و کلمه   تازه  هربار که سوال 

بچه آخوندها خاطرات مشترکی دارند. از پیچیدن عمامه   پدرهاشان و 
بازی کردن و جیغ زدن زیر سایه آن به وقت پیچیدن، از دست کردن 
منبرها  بلندگوی  از  پدرها  آشنای  صدای  و  قباشان  گود  جیب  توی 
خیابان ها  توی  بسیار  ما  صورتشان.  روی  می نشاند  ریز  خنده ای  که 
بدانید چقدر  پدرهایمان صدا کردیم. پس  اشتباهی جای  را  طلبه ای 
شبیه  که  آشنا  لباسی  با  مظلوم  طلبه ای  غلتیدن  خون  به  عکس  با 

فارس  / کرده ایم...  گریه  است  عزیزمان 

خاطراتخبـر عملیات تروریستی مشهد را چه کسی هدایت کرد؟

آگهی مفقودی 
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شاسی:   شماره   503977 موتور:  شماره 
شماره  به   NAZPL140TBM212276
به:  متعلق   91 د   747  –  16 ایران  انتظامی 
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است. ساقط 



و  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس       ◄
آغاز  و  تشکیل  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک 
قم  شهر  اسالمی  شورای  های  پژوهش  مرکز  کار  به 

داد. خبر 
اعضای  دیدار  در  دهناد  محمدحسین  سید 
اعرافی  علیرضا  آیت الله  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
مرکز  عملکرد  نحوه  کشور،  علمیه  حوزه های  مدیر 
تشریح  را  قم  شهر  اسالمی  شورای  پژوهش های 
قم  شهر  اسالمی  شورای  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
آن ها  متناظر  که  دارد  وجود  تخصصی  کمیسیون   6
است. تشکیل شده  پژوهش ها  مرکز  در  کارگروه هایی 
شورای  پژوهش  مرکز  اعضای  به  اشاره  با  وی 
پژوهش،  مرکز  این  اعضای  گفت:  قم،  شهر  اسالمی 
که  بوده  علمیه  حوزه  نخبگان  و  دانشگاه  اساتید  از 
موردبررسی  کمیته ها  این  در  کمیسیون ها  موضوعات 

می گیرد. قرار  علمی 
ترافیک  و  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 

و  رهنمودها  آخرین  به  قم  شهر  اسالمی  شورای 
گذشته  دیدارهای  در  اعرافی  آیت الله  توصیه های 
 1401 سال  بودجه  افزایش  شد:  یادآور  و  اشاره 

باشد  تومان  میلیارد  هزار   10 تا  می توانست 
عوارض  درآمد  به  تنها  نمی تواند  شهرداری  اما 

باشد. متکی  ساخت وساز  و  ساختمانی 
و  هزار  چهار  بودجه  شرایط  همین  با  وی،  گفته  به 
ما  اگر  و  داشته  افزایش  قابلیت  تومانی  میلیارد   200
باشیم  داشته  دقیقی  نگاه  سرمایه گذاری  موضوع  به 
به  توجه  با  را  شهری  محدوده  زمین های  و  امالک  و 
به  می توانیم  کنیم  بررسی  شهرداری ها   101 ماده 

کنیم. پیدا  دست  مهم  این 
افزایش  راه های  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  دهناد 
فعالیت  شاهد  که  است  ملی  اعتبارات  جذب  بودجه، 
هستیم  حوزه  این  در  دیگر  شهرهای  بیشتر  تالش  و 
اجرای  و  شهرداری  داخلی  موضوعات  همچنین  و 
بودجه  می توانیم  مردم  بر  فشار  بدون  تفصیلی  طرح 

دهد. افزایش  را 
محور  برنامه  بودجه،  تصویب  در  را  شورا  نگاه  وی 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  کرد:  تأکید  و  دانست 

برنامه  بسیار  بودجه  بررسی  در  ترافیک تالش کرده  و 
در  برگی  راستا سند هشت  این  در  و  رفته  پیش  محور 
حوزه حمل ونقل و بار در نظر گرفتن اسناد باالدستی 

شد. تدوین 
ترافیک  و  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مورد  نیز  را  عمران  حوزه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
عمران  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  و  قرارداد  توجه 
اما  است،  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  بر  اولویت  نیز 
داشته  فاصله  بسیار  مطلوب  موضع  با  موجود  وضع 
در  شرقی  بست  مانند  مهم  پروژه های  از  بسیاری  و 

است. طراحی  مرحله 
پژوهش های  مرکز  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
مرکز  این  راه اندازی  برای  زیادی  تالش  گفت:  شورا، 
ارتباط  دانشگاهیان  با  شده  سعی  و  است  انجام شده 
نخبگان  با  نخبگان در حوزه عمران  بر  و عالوه  گرفته 
► حوزه اقتصاد شهری نیز ارتباط برقرارشده است.  
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رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تاکید کرد:
توجه ویژه شورای شهر به نقاط 
محروم شهر قم در بودجه سال 

۱۴۰۱ شهرداری

تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
سال  بودجه  بودن  واقع بینانه  و  اولویت بندی  اصل  اساس  رعایت  بر 
1401 گفت: نگاه شورا در تصویب بودجه عدالت محور بوده و حتی 
ویژه ای  توجه   1401 سال  بودجه  در  مناطق  سایر  محروم  نقاط  به 

است. شده 
آیت الله  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  دیدار  در  صابری  حسین 
تصویب  مسئله  به  کشور،  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی  علیرضا 
بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: بودجه سال 1401 بر اساس اصل 

گرفت. قرار  موردبررسی  بودن  واقع بینانه  و  اولویت بندی 
بودجه  تصویب  در  مهم  دوم  نکته  را  بودجه  بودن  گرا  عملکرد  وی 
عنوان کرد و افزود: درروند تصویب بودجه به قابل اجرا بودن برنامه ها 
در  اولویت ها  شده  دقت  و  شده  بسیاری  توجه  بودجه ها  ردیف  و 

شود. گرفته  نظر  در  برنامه ها 
بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
پروژه  هر  اتمام،  صورت  در  کرد:  تصریح  نیمه تمام  پروژه های  اتمام 

می شود. آغاز  بررسی  و  مطالعاتی  طرح  قالب  در  جدید 
شورا  تخصصی  کمیسیون های  بین  قابل توجه  هماهنگی  ایجاد  وی 
بار  نخستین  برای  هم افزایی  و  هماهنگی  این  گفت:  و  شد  یادآور  را 
روز   40 بودجه در مدت  بررسی  و  بودجه شکل گرفت  درروند تصویب 

شد. تصویب  علنی  صحن  در  و  انجام 
صابری در پایان خاطرنشان کرد: نگاه شورا در تصویب بودجه عدالت 
محور بوده و حتی به نقاط محروم سایر مناطق در بودجه سال 1401 

توجه ویژه ای شده است.

خبـر یک عضو شورای شهر خبر داد:

● تشکیل و آغاز به کار مرکز پژوهش های شورای شهر قم    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 4 اجرای احکام مدنی 
تقی سرباز  علیه محمد  قم  و فضای سبز شهرداری  ها  پارک  له  گردیده  ثبت  4/1400ج/680  به شماره  قم 
حق  در  1/646/480/619ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  زهرا  بنی  مهدی  سید  و  حسینی 
محکوم له و 1/800/000ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال 
عدد   18 رستورانی  چوبی  تخت   -1 است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول 
4/500/000ریال جمع 81/000/000ریال 2- کابینت تک درب گالوانیزه 2 عدد 1/200/000ریال جمع 
عدد   4 پشتی   -4 500/000ریال  جمع  500/000ریال  عدد   1 چوبی  عسلی  میز   -3 2/400/000ریال 
1/200/000ریال  عدد   1 مستهلک   1*4 قالیچه   -5 2/000/000ریال  جمع  500/000ریال 
و  کابینت   -7 6/000/000ریال  جمع  2/000/000ریال  عدد   3  2*2 توری  پرده   -6 1/200/000ریال 
قفسه ام دی اف )متر( 8 عدد 10/000/000ریال جمع 80/000/000ریال 8- بشقاب شیشه ای کوچک 
20 عدد 150/000ریال جمع 3/000/000ریال 9- کاسه چینی 28 عدد 200/000ریال 560/000ریال 
عدد   1 تفلون  ماهیتابه   -11 300/000ریال  جمع  300/000ریال  عدد   1 کوچک  استیل  سینی   -10
500/000ریال جمع 500/000ریال 12- گلدان شیشه ای2 عدد 600/000ریال جمع 1/200/000ریال 
عدد   1  NOBEL یخساز  دستگاه   -14 400/000ریال  جمع  400/000ریال  عدد   1 روحی  کاسه   -13
50/000/000ریال جمع 50/000/000ریال 15- میز کار قهوه دو   در 1 عدد 4/000/000ریال جمع 
 -17 1 عدد 8/000/000ریال جمع 8/000/000ریال  12 متری ماشینی  16- فرش  4/000/000ریال 
 1  LCD جارو شارژِ بیترون 1 عدد 8/000/000ریال جمع 8/000/000ریال 18- مانیتور فراسو 19 اینچ 
8/000/000ریال جمع 8/000/000ریال 19- مانیتور سامسونگ 19 اینچ LCD 1 عدد 8/000/000ریال 
6/000/000ریال  جمع  2/000/000ریال  عدد   3 دکوری  ای  شیشه  شمعدانی   -20 8/000/000ریال 
21- جعبه ارایش با لوازم 1 عدد 3/000/000ریال جمع 3/000/000ریال 22- رادیو کوچک سانی 1 عدد 
جمع  200/000ریال  عدد   6  VHS ویدیو  فیلم   -23 1/500/000ریال  جمع  1/500/000ریال 
و  قاب   -25 8/000/000ریال  2/000/000ریال  4 عدد  بالشت )دست(  و  24- تشک  1/200/000ریال 
جمع  500/000ریال  عدد   2 عسلی  میز   -26 3/600/000ریال  1/200/000ریال  عدد   3 دیواری  تابلو 
کاسه   -28 2/400/000ریال  جمع  عدد2/400/000   1  4*3 مستهلک  موکت   -27 1/000/000ریال 
عدد   1 کشو  سه  تلفن  میز   -29 2/000/000ریال  جمع  500/000ریال  عدد   4 چوب  طرح  سفالی 
جمع  2/000/000ریال  عدد   1 دکوری  نظامی  شمشیر   -30 1/000/000ریال  1/000/000ریال 
سرویس   -32 800/000ریال  جمع  800/000ریال  عدد   1 کوچک  کشویی  میز   -31 2/000/000ریال 
عدد   2 چوبی  کمد   -33 6/000/000ریال  جمع  6/000/000ریال  عدد   1 )نو(  بهداشتی  سرویس  کامل 
جمع  10/000/000ریال  عدد   2 کامپیوتر  کیس   -34 6/000/000ریال  جمع  3/000/000ریال 
دمنوش   -36 600/000ریال  600/000ریال  عدد   1 پالستیکی  دیواری  ساعت   -35 20/000/000ریال 
)بسته( تاریخ گذشته 10 عدد فاقد قیمت 37- قاب کوچک 8 عدد 300/000ریال جمع 2/400/000ریال 
جمع  15/000/000ریال  عدد   3 )کارتن(  کتاب   -39 قیمت  فاقد  عدد   2 چوبی  قالی  نقشه   -38
هلیوم  کپسول   -41 2/000/000ریال  جمع  1/000/000ریال  عدد   2 کیبورد   -40 4/500/000ریال 
10/000/000ریال  1 عدد  گازی  42- سماور  3/000/000ریال  3/000/000ریال جمع  1 عدد  کوچک 
 -44 1/500/000ریال  1/500/000ریال جمع  1 عدد  با عروسک  43- ساک  10/000/000ریال  جمع 
مدارک 1 عدد فاقد قیمت 45- کتاب 10 عدد 400/000ریال جمع 4/000/000ریال 46- قالیچه ماشینی 

جمع  300/000ریال  عدد   4 بالشت   -47 1/000/000ریال  جمع  1/000/000ریال  عدد   1  1/5*  1
صندوقی  پیتزا  فر   -49 800/000ریال  جمع  800/000ریال  عدد   1 صندوقچه   -48 1/200/000ریال 
ابتکار سرما 1 عدد 22/000/000ریال جمع 22/000/000ریال 50- کابینت نارنجی زمینی )متر( 1 عدد 
جمع  2/000/000ریال  عدد   1 کولر  پایه  چهار   -51 3/000/000ریال  جمع  3/000/000ریال 
ساعت   -53 3/000/000ریال  جمع  3/000/000ریال  عدد   1 کشو  دو  کار  میز   -52 2/000/000ریال 
دیواری دکوری 1 عدد 2/000/000ریال جمع 2/000/000ریال 54- میز کامپیوتر سه کشو قهوه ای 1 
عدد 4/000/000ریال جمع 4/000/000ریال 55- منقل کباب گاز سوز فلزی 1 عدد 10/000/000ریال 
3/000/000ریال  جمع  3/000/000ریال  عدد   1 فلزی  پایه  چهار  با  میز   -56 10/000/000ریال  جمع 
عدد   1 چوبی  نیمکت   -58 800/000ریال  جمع  400/000ریال  عدد   2 سرامیکی  گلدان   -57
500/000ریال  جمع  500/000ریال  عدد   1 پالستیکی  لگن   -59 100/000ریال  جمع  100/000ریال 
60- میز تلویزیون فرسوده 1 عدد 500/000ریال جمع 500/000ریال 61- شیشه سکوریت 2*1 و 2*1/5 
2 عدد 7/000/000ریال جمع 14/000/000ریال 62- گلدان پالستیکی فرسوده 12 عدد 100/000ریال 
جمع 1/200/000ریال 63- کباب پز پایه دار گازی 1 عدد 15/000/000ریال جمع 15/000/000ریال 
64- گلدان فلزی )نیم بشکه( 2 عدد 3/000/000ریال جمع 6/000/000ریال 65- بخاری نفتی قرمز 1 
جمع  1/000/000ریال  عدد   1 چوبی  صندلی   -66 4/000/000ریال  جمع  4/000/000ریال  عدد 
1/000/000ریال 67- میز چهار پایه کوچک 10 عدد 800/000ریال جمع 8/000/000ریال 68- قلیان 
1 عدد 2/000/000ریال جمع 2/000/000ریال 69- میز عسلی چوبی 1 عدد 1/000/000ریال جمع 
1/000/000ریال 70- مبل راحتی تک نفره 15 عدد 8/000/000ریال جمع 120/000/000ریال 71- 
میز عسلی چوبی تنه درخت 12 عدد 3/000/000ریال جمع 36/000/000ریال 72- میز چوبی شطرنج 
ماشینی  قالیچه   -73 25/000/000ریال  25/000/000ریال جمع  1 عدد  دو عدد صندلی  نرد+   تخته  و 
فرسوده 2*2 3 عدد 2/000/000ریال جمع 6/000/000ریال 74- بالشت 15 عدد 400/000ریال جمع 
)اپنی( 3 عدد 3/000/000ریال جمع 9/000/000ریال  پایه دار فلزی  6/000/000ریال 75-  صندلی 
مدیریتی  کار  میز   -77 7/000/000ریال  جمع  7/000/000ریال  عدد   1 مدیریتی  گردان  صندلی   -76
پرینتر سه کاره سامسونگ 1 عدد  منبت کاری 1 عدد 18/000/000ریال جمع 18/000/000ریال 78- 
جمع  3/000/000ریال  عدد   1 در  دو  کشویی  میز   -79 15/000/000ریال  جمع  15/000/000ریال 
3/000/000ریال 80- اسپیکر ویرا 1 عدد 2/000/000ریال جمع 2/000/000ریال 81- تلفن تزئینی 1 
جمع  500/000ریال  عدد   3 )جلد(  قرآن   -82 4/000/000ریال  جمع  4/000/000ریال  عدد 
1/500/000ریال 83- فنجان و نعلبکی چیتی )عدد( 8 عدد 200/000ریال جمع 3/000/000ریال 84- 
فلزی  قاشق   -85 3/000/000ریال  جمع  200/000ریال  عدد   15 )عدد(  کوچک  ای  شیشه  شمعدان 
 18 )عدد(  کوچک  چینی  بشقاب   -86 1/800/000ریال  جمع  150/000ریال  عدد   12 )عدد( 
300/000ریال جمع  10 عدد  پلوخوری چینی  بشقاب   -87 3/600/000ریال  عدد200/000ریال جمع 
ماس  کاسه   -89 1/200/000ریال  جمع  300/000ریال  عدد   4 چینی  قندان   -88 3/000/000ریال 
عدد   1 سوز  مروارید  گازی  بخاری   -90 1/400/000ریال  جمع  200/000ریال  عدد   7 سفالی  خوری 
10/000/000ریال جمع 10/000/000ریال 91- کاسه ماست خوری شیشه ای 10 عدد 100/000ریال 
چراغ   -93 600/000ریال  جمع  100/000ریال  عدد   6 چینی  نمکدان   -92 1/000/000ریال  جمع 
عدد   1 سرامیکی  پاش  گالب   -94 2/000/000ریال  جمع  2/000/000ریال  عدد   1 فانوس 

جمع  2/000/000ریال  عدد   1 )تزئینی(  چوبی  گلدان   -95 1/500/000ریال  جمع  1/500/000ریال 
جمع  10/000/000ریال  عدد   1 فرسوده  ازمایش  قدیمی  یخچال   -96 2/000/000ریال 
10/000/000ریال 97- قلیان 3 عدد 2/000/000ریال جمع 6/000/000ریال 98- اب گرم کن سوپر 
عدد   1 حساب  ماشین   -99 15/000/000ریال  جمع  15/000/000ریال  عدد   1 الکتریک 
جمع  8/000/000ریال  عدد   2 بزرگ  گاز   -100 1/000/000ریال  جمع  1/000/000ریال 
 -102 8/000/000ریال  جمع  8/000/000ریال  عدد   1 دار  پایه  پز  کباب   -101 16/000/000ریال 
عدد   1 دیجیتال  تستر   -103 1/000/000ریال  جمع  1/000/000ریال  عدد   1 چوبی  صندلی 
عدد   1 منقفل  باالی  متر   2 عرض  هواکش  کانال   -104 15/000/000ریال  جمع  15/000/000ریال 
5/000/000ریال  عدد   1 پایه  با  گازی  پز  کباب  منقل   -105 6/000/000ریال  جمع  6/000/000ریال 
 -107 6/800/000ریال  جمع  1/700/000ریال  عدد   4 روحی  قابلمه   -106 5/000/000ریال  جمع 
ابکش روحی 1 عدد 500/000ریال جمع 500/000ریال 108-  سیخ کباب کوچک 50 عدد 30/000ریال 
1/200/000ریال  جمع  1/200/000ریال  عدد   1 ابی  پالستیکی  بشکه   -109 1/500/000ریال  جمع 
عدد   1 گازی  سماور   -111 200/000ریال  جمع  200/000ریال  عدد   1 یونولیتی  جعبه   -110
جمع  3/000/000ریال  عدد   2 )کیسه(  قلیان  لبی   -112 10/000/000ریال  جمع  10/000/000ریال 
موکت   -114 1/200/000ریال  جمع  1/200/000ریال  عدد   1 روحی  113-کتری  6/000/000ریال 
)متر( 6 عدد 300/000ریال جمع 1/800/000ریال 115- رینگ و الستیک وانت نیسان مستهلک 1 عدد 
جمع  1/500/000ریال  عدد   1 بزرگ  زرد  روحی  116-کتری  3/000/000ریال  جمع  3/000/000ریال 
1/500/000ریال 117- کتری شیردار فاقد درب 1 عدد 1/000/000ریال جمع 1/000/000ریال 118- 
عدد   26 خوری  ساالد   -119 19/000/000ریال  جمع  200/000ریال  عدد   95 کوچک  خوری  میوه 
جمع  400/000ریال  عدد   115 پلوخوری   -120 5/720/000ریال  جمع  220/000ریال 
 -122 354/000/000ریال  جمع  200/000ریال  عدد   177 خوری  ماست   -121 46/000/000ریال 
عدد   94 بزرگ  خوری  میوه   -123 27/500/000ریال  جمع  550/000ریال  عدد   50 پلوخوری  دیس 
300/000ریال جمع 28/200/000ریال 124- نمکدان 12 عدد 200/000ریال جمع 2/400/000ریال 
125- قوری 6 عدد 400/000ریال جمع 2/400/000ریال جمع کل 1/038/220/000ریال مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/2/17 ساعت 11 الی 11/15 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 
کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
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 
روزنامه های محلی درج می  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  هزینه 

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

●  تالش شورای شهر قم برای راه اندازی اندیشکده آسیب شناسی فرهنگی   ●
شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس      ◄
هیئات  و  علما  موزه  خانه  ساخت  از  قم  شهر  اسالمی 
شورا  برنامه های  از  یکی  گفت:  و  داد  خبر  قم  در 
نیاز  که  است  آسیب شناسی  اندیشکده  راه اندازی 
تا  داشته  دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های  کمک  به 

شود. پرداخته  آن  به  علمی  به صورت 
اسالمی  شورای  اعضای  دیدار  در  مالیی  مصطفی 
حوزه های  مدیر  اعرافی  علیرضا  آیت الله  با  قم  شهر 
فرهنگی  نگاری  پیوست  نحوه  به  کشور،  علمیه 
فرهنگی  نگاری  پیوست  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
فرهنگی  بافت  روی  بر  پروژه  خود  تأثیر  رویکرد  دو  با 
فرهنگی  بار  میزان  شناخت  و  محله  اجتماعی 
انقالبی  شاخصه های  ازنظر  پروژه  خود  اجتماعی 

می شود. اجرا  دینی 
فرهنگی  نگاری  پیوست  مختلف  بخش های  به  وی 
پیوست هایی  نگاه  دو  این  با  افزود:  و  کرد  توجه 
بخش  در  و  اجراشده  پروژه ها  در  و  نوشته  فرهنگی 
دیگر آموزش بوده که با کمک حوزه و نخبگان جامعه 

می شود. پرداخته  آن  به 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اولویت های  از  یکی  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی 
و  بوده  شهروندی  فرهنگ  و  رفتار  ارتقاء  کمیسیون 
مجازی،  فضای  به  توجه  کیمسیون  اولویت های  دیگر 

است. اجتماعی  نشاط  و  شادی 
مقدس  شهر  اسالمی  شورای  مهم  برنامه  دو  وی 
از  یکی  گفت:  و  کرد  مطرح  فرهنگ  حوزه  در  را  قم 
تأسیس  سال  یکصدمین  جشن  برگزاری  برنامه ها 
با  شهرداری  که  است  قم  شهر  در  علمیه  حوزه های 
دیگری  و  داشته  ویژه  همکاری  علمیه  حوزه های 

شهداست. کنگره  برگزاری 
خوب  برنامه های  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  مالیی 
از شورای پنجم کلید خورده است،  فرهنگی شورا که 
موزه  خانه  با  که  بوده  شهدا  موزه های  خانه  ساخت 
ششم  شورای  در  و  خورد  کلید  زین الدین  شهیدان 

است. آغازشده  فخری زاده  شهید  موزه  خانه 
خبر  نیز  هیئات  و  علما  موزه  خانه  ساخت  از  وی 

شورا  برنامه های  از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  و  داد 
نیاز  که  است  آسیب شناسی  اندیشکده  راه اندازی 

تا  داشته  دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های  کمک  به 
► شود.    پرداخته  آن  به  علمی  به صورت 

در دیدار ذوالنور با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح شد:

●  ضرورت ترویج کشت گلخانه ای و آموزش کشاورزان در قم    ●
میزان تولید تخم مرغ در استان قم به ۲7۰ تن رسیده است

◄     نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی بر ضرورت ترویج کشت گلخانه ای 
همچنین  و  قم  در  آب  مشکل  به  توجه  با 
مختلف  های  حوزه  در  کشاورزان  آموزش 

کرد. تاکید 
مجتبی  حجت االسالم  مهر،  گزارش   به 
جهاد  سازمان  رئیس  دیدار  در  ذوالنوری 
کشاورزی استان قم، اظهار کرد: با توجه به 
مشکل آب در قم و ضرورت توجه به مسئله 
صرفه جویی، در بخش کشاورزی نیز باید به 
و  گیرد  صورت  الزم  اهتمام  مهم  مقوله  این 

گیرد. قرار  توجه  مورد  کشاورزان  آموزش 
گلخانه ای  کشت  ترویج  ضرورت  وی 
به  توجه  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را 
مسئله کاربری ها از مهمترین مباحث جهاد 
کشاورزی است و این کار باید بدون تبعیض 
انجام شود و مردم درک کنند با سالمت این 

می شود. انجام  کار 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به مهم بودن بحث نظارت 
و بازرسی بر روند توزیع محصوالت کشاورزی 
باید  می شود  تولید  مرغی  اگر  کرد:  بیان 
بگیرد  صورت  کشتارگاه  در  بندی  قطعه 
محل های  در  مرغ  بندی  قطعه  از  نباید  و 

شود. استفاده  سوء  عرضه 
در  درآمدی  منابع  به  توجه  ذوالنوری 
قرار  تاکید  مورد  را  سازمان جهاد کشاورزی 
این  مدیران  ریزی  برنامه  خواستار  و  داد 

شد. امر  این  به  نسبت  سازمان 
به  قم  استان  در  مرغ  تخم  تولید  میزان 

است رسیده  تن   270
نیزدر  رضا  حاجی  محمدرضا  همچنین 
از  حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  دیدار  این 
حقوق مردم بیان کرد: به دنبال راه اندازی 

اساسی  دغدغه های  رفع  برای  امین  شبکه 
هستیم. ضروری  کاالهای  بحث  در  مردم 

وی به برگزاری آموزش های الگوی کشت 
دادی  قرار  کشت  و  موجود  ظرفیت های  با 
باید  بیان کرد:  و  در بخش کشاورزی اشاره 
ظرفیت های کشاورزی به خوبی به مسئوالن 

و مردم معرفی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم 
میوه های  تامین  و  توزیع  تنظیم  به  اشاره  با 
با کیفیت در شب عید، افزود: به لطف خدا 
توانستیم 500 تن پرتقال و 250 تن سیب با 
کیفیت را در 23 غرفه در سطح شهر توزیع 

کنیم.
تامین  و  تولید  وضعیت  به  همچنین  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  مرغ  تخم 
میزان تولید تخم مرغ در استان قم به 270 

► تن رسیده است.    
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 14 حدود  گفت:  قم  فرماندار       ◄
که  شدند  قم  وارد  نوروزی  مسافر  میلیون 
کمتر  زائران  و  مسافران  این  از  درصد   85
از 24 ساعت در این شهر اقامت داشتند.
پایگاه خبری آستان مقدس  به گزارش 
ذاکریان  عباس  معصومه)س(،  حضرت 
سعیدی  سیدمحمد  الله  آیت  با  دیدار  در 
افزود:  مطهر،  حرم  محراب  سالن  در 
نزدیک به 15 میلیون و 500 هزار خودرو 
آن ها فقط  از  برخی  استان شدند که  وارد 

قم  شهر  وارد  و  کرده  عبور  استان  این  از 
. ند نشد

وی اظهار کرد: قبل از نیمه شعبان در 
شد  تشکیل  کمیته هایی  قم  مقدس  شهر 
زیادی  جمعیت  که  بود  این  پیش بینی  و 
شهر  و  استان  همه  رو  این  از  بیاید  قم  به 
بسیج شد و خدمات خوبی به زائران نیمه 

شد. داده  شعبان 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  قم  فرماندار 
ما  تأمین  در  مشکلی  نوروز  ایام  در  تقاضا 

نداشتیم. قم  مقدس  شهر  در  یحتاج 
بین  باید  جدید  درسال  افزود:  وی 
وادارات  شهرداری  شهر،  اسالمی  شورای 
شود  ایجاد  بیشتری  تعامل  استان 
نیمه  است  ها  سال  که  پروژه هایی  تا 
ظاهر  و  شود  تکلیف  تعیین  مانده  تمام 
حرم  اطراف  و  قم  شهر  در  را  مناسبی 

باشیم. داشته 
ذاکریان ادامه داد: اولویت دیگر ما در 
شهر  در  فرهنگی  بحث های  جدید  سال 

است  متفاوت  قم  شرایط  زیرا  است  قم 
بهبود  برای  باید  فرهنگی  ارگان های  و 
پیش  از  بیش  حجاب  و  عفاف  وضعیت 

بیایند. کار  پای 
نقطه  فرمانداران  اینکه  بیان  با  وی 
وصل مردم با نظام اسالمی هستند و باید 
مردم  در  را  اسالمی  نظام  به  باور  و  امید 
نظام  به  باور  و  امید  افزود:  کنند،  تقویت 
و تالش  کار  با  میان مردم جز  اسالمی در 
نمی شود. تقویت  مسئوالن  روزی  شبانه 

بزرگترین  اینکه  بیان  با  قم  فرماندار 
اسالمی  نظام  به  مردم  امیدواری  معروف 
وظیفه  فرمانداری  افزود:  است، 
را دارد و بخش  هماهنگی بین دستگاهها 
از  نیز  مردم  نارضایتی  از  توجهی  قابل 
کار  پاسکاری  و  ادارات  بین  ناهماهنگی 
دنبال  به  ما  و  است  ادارات  بین  مردم 
یابد  کاهش  پاسکاری ها  که  هستیم  این 
برای  نظام  این  در  کنند  احساس  مردم  و 

► شود.   می  انجام  کار  آن ها 

◄     مسئول بسیج سازندگی سپاه امام 
احداث  آغاز  از  قم  ابیطالب)ع(  بن   علی  
عمرانی  عملیات  شروع  و  آب  مخازن 
ماه  از  بعد  استان  روستای   12 به  آبرسانی 

داد.  خبر  رمضان  مبارک 
در  پنجشنبه  روز  ایراندوست  علیرضا 
در  کرد:  بیان  خبرنگاران،  با  گو  و  گفت 
که  نیز  قم  روستاهای  به  آب رسانی  طرح 
همکاری  و  استان  آبفای  با  تفاهم نامه  با 
سازندگی  بسیج  و  جهادی  گروه های 
روستای  به  آبرسانی  پروژه  می شود،  انجام 
معروف  قم  فیض آباد  و  قجه داغی  خیرآباد، 

دارد. قرار  کار  دستور  در  قیام  خط  به 
و  خیرآباد  روستای  دو  در  گفت:  وی 
قجه داغی حفر کانال، لوله گذاری، ریگالژ 
لوله و پرکردن خط حفاری توسط گروه های 
جهادی فنی انجام و آبرسانی تکمیل شده 
روستای  در  عملیات  این  انجام  و  است 
رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  نیز  فیض آباد 

می کند. پیدا  ادامه 
هزار  هفت  از  بیش  با  قم  مرکزی  بخش 

دهستان   2 دارای  مربع  کیلومتر   500 و 
حدود  جمعیتی  که  است  قمرود  و  قنوات 

دارد. نفر  هزار   35
آب  مخازن  احداث  کرد:  تاکید  وی 
طرح  نیز  قم  روستای   12 به  آبرسانی  و 
الهی  ضیافت  ماه  از  پس  که  است  ویژه ای 

شد. خواهد  پیگیری 
ایراندوست اظهار داشت: دغدغه مندی 
از  محرومان  زندگی  و  معیشت  به  نسبت 
و  است  جهادی  نیروهای  خصوصیات 
چنین افرادی با روحیه و انگیزه بسیار باال، 
دوران  از  برگرفته  ایثارگری های  همچون 
محرومان  به  خدمت  ارائه  به  مقدس،  دفاع 

می پردازند. جامعه 
اقشار  از  محرومیت  زدودن  افزود:  وی 
نیروهای  برای  را  معنوی  مختلف،نشاط 
نگاه  بدون  و  وجود  تمام  با  که  جهادی 
محرومان  مشکالت  حل  فکر  به  صنفی 
ارزشمند  بسیار  و  دارد  دنبال  به  هستند، 

. ست ا
بسیج  فعالیت های  اینکه  به  بااشاره  وی 

می شود،  تعریف  بخش  دردو  سازندگی 
گفت: بخش اول شامل حرکت های مردمی 
گروه های جهادی استان در مناطق محروم 
از  بسیجیانی  گروه ها،  این  و  است  کشور 
دانشجو،  شامل  جامعه  مختلف  قشرهای 
و  محالت  و  مساجد  روحانِی  دانش آموز، 
مشاغل آزاد هستند که برای خدمت رسانی، 

می کنند. هجرت  محروم  مناطق  به 
گذشته  سال  اسفند   24 از  افزود:  وی 
یکهزار  به  نزدیک  جاری،  فروردین   13 تا 
گروه   31 قالب  در  قم  از  جهادگر   500 و 
 11 مناطق محروم  در  قرارگاه   4 و  جهادی 
ایالم، بشاگرد، قلعه  از جمله  استان کشور 
گنج کرمان، قزوین و غیره به ارائه خدمات 
فرهنگی،  عمرانی،  عرصه های  در  مختلف 
آموزشی، پزشکی، کشاورزی، دامپزشکی و 
پرداختند. اربعین در مهران  ساخت موکب 

 4 فعالیت  به  اشاره  با  ایراندوست 
بزرگ  قرارگاه  داد:  ادامه  مذکور  قرارگاه 
نوروز،  ایام  در  خدمت  عهد  دانشجویی 
بود  برادر  و  خواهر  دانشجوی   350 شامل 

که در روستاهای محروم شهرستان هلیالن 
می کردند. فعالیت  ایالم  استان 

وی افزود: قرارگاه حضرت زهرا)س( نیز 
در  بسیجی،  دانشجوی  خواهران  حضور  با 
9 روستای بخش مرکزی قم به فعالیت های 
پزشکی، آموزشی و فرهنگی می پرداختند.
وی گفت: قرارگاه حضرت معصومه )س( 
به  نیز  خمینی)ره(  امام  بندر  در  مستقر 
منزل  ساخت  و  عمرانی  فعالیت های  انجام 
این  محروم  روستاییان  برای  مسکونی 

می ورزید. مبادرت  منطقه 
ایراندوست بخش دوم فعالیت های بسیج 
سازندگی را اجرای طرح های عام المنفعه با 
مختلف  دستگاه های  با  تفاهم نامه  امضای 
نام  عمرانی  هزینه های  کاهش  منظور  به 
تفاهم نامه ای  زمینه،  این  در  افزود:  و  برد 
بر  مبنی  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  با 
احداث 50 واحد مسکونی ویژه مددجویان 
به امضا رسید و در نوروز امسال احداث 10 

از واحدهای مذکور آغاز شد. واحد 
ماه  در  معیشتی  بسته های  توزیع  وی 

مبارک رمضان به همت پایگاه های بسیج و 
از  دیگری  بخش  نیز  را  قم  محالت  مدیران 
طرح های بسیج سازندگی برشمرد و عنوان 
قرارگاه های  فعالیت  اتمام  از  بعد  کرد: 
مقرهای  جهادی،  مدیران  مذکور، 
محروم  مناطق  شناسایی  برای  را  جدیدی 
گروه های  فعالیت  نیاز  مورد  عرصه های  و 

داد. خواهند  تشکیل  مردمی 
آب  مخازن  احداث  کرد:  تاکید  وی   
طرح  نیز  قم  روستای   12 به  آبرسانی  و 
الهی  ضیافت  ماه  از  پس  که  است  ویژه ای 

شد. خواهد  پیگیری 
معیشتی  بسته های  توزیع  ایراندوست 
پایگاه های  همت  به  رمضان  مبارک  ماه  در 
بخش  نیز  را  قم  محالت  مدیران  و  بسیج 
سازندگی  بسیج  طرح های  از  دیگری 
برشمرد و عنوان کرد: بعد از اتمام فعالیت 
جهادی،  مدیران  مذکور،  قرارگاه های 
مقرهای جدیدی را برای شناسایی مناطق 
فعالیت  نیاز  مورد  عرصه های  و  محروم 
گروه های مردمی تشکیل خواهند داد.  ►

6 خبر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
تهران  مفتح  شهید  قضایی  مجتمع   212 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  1/99ج/851  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که 
محکوم  علیه  محکوم  امامی  دوازده  ابراهیم  اقای  علیه  ستار  محمد  اقای  له 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  10/979/555/851ریال  مبلغ  پرداخت  به  است 
 ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  عنوان  به  548/437/792ریال 
)سهامی  نور  داران  گوهر  شرکت  از  سهام  خود  بدهی  قبال  در  علیه  محکوم 
اجرای  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  کرده  معرفی  خاص( 
باکارشناس  هماهنگی   -2 ذیربط  مراجع  از  استعالم   -1 کارشناسی:  قرار 
استعالم  پاسخ  تصویر   -1 قرارکارشناسی:  اجرای  مستندات  ساختمان  و  راه 
و  راه  رشته  دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش   -2 مرکزی  بانک  سایت  از 
 -3  1400/8/15 مورخه   1400220410784470 شماره  به  ساختمان 
 99-113 شماره  به  االت  ماشین  رشته  دادگستری  رسمی  کارشناسی  گزارش 
نور  تعداد سهام شرکت گوهرداران  اخرین وضعیت   -4  1399/11/10 مورخه 
اقتصادی سلفچگان  ویژه  منطقه  و عمران  توسعه  از موسسه  استعالم  پاسخ   -5
قم به شماره 1400/6986 مورخه 1400/7/25 6- پاسخ استعالم از سازمان 
شماره  به  نور  داران  گوهر  شرکت  بدهی  گونه  هر  فاقد  موضوع  با  مالیاتی  امور 
کارشناسی  قرار  نهایی:  نظر  اظهار   1400/7/28 مورخه   1400/29652
گوهر  شرکت  سهام  ارزش  به  نسبت  منتخب  کارشناس   ، فرمودید  مقرر  که 
می  اعالم  را   10860980597 ملی  شناسه  و   3244 ثبت  شماره  با  داران 
ذیل  های  محدودیت  لحاظ  با  و  شده  ارائه  مستندات  مقدار  براساس  نماید. 
اظهار   -1 گردد:  می  ارائه  ذیل  شرح  به  کارشناسی  پاسخ   ، کارشناس  برای 

وکالی محکوم علیه )سهامدار 30 درصد شرکت گوهر داران نور( مبنی بر عدم 
تجاری  دفاتر  ارائه  عدم   -2 پیش  سال   18 حدود  از  شرکت  فعالیت  گونه  هر 
های  نامه  اظهار  ارائه  عدم   -3 نور  داران  گوهر  شرکت  مالی  های  صورت  و 
بر  مبنی  مالیاتی  امور  سازمان  پاسخ  و  مالیاتی  تشخیص  های  برگه  و  مالیاتی 
توسط شرکت طی  مالی  4- عدم هر گونه گردش  مالیاتی  بدهی  گونه  عدم هر 
گذاری  ارزش  عدم   -5 علیه(  محکوم  وکالی  اظهارات  )طبق  گذشته  سال   18
ماشین االت موجود در شرکت طبق گزارش کارشناس ماشین االت 6- گزارش 
بر ارزش عرصه و اعیان شرکت گوهرداران نور  کارشناس راه و ساختمان مبنی 
در منطقه ویژه اقتصاد سلفچگان مبلغ 38/687/500/000ریال 7- با لحاظ 
جمیع بند های فوق ، به نظر کارشناس ، قیمت پایه هر سهم شرکت گوهرداران 
3/868/750ریال  معادل   ، شده  ثبت  10/000سهم  تعداد  مبنای  بر   ، نور 
اعالم می گردد 8- با توجه به بند فوق قیمت پایه کل تعداد 3000 سهم اقای 
اعالم  11/606/250/000ریال  با  برابر  علیه(  )محکوم  امامی  دوازده  ابراهیم 
کارشناسی  قرار  محدوده  در  کارشناسی  اظهار   -1 توضیحات:  سایر  شود.  می 
و تحلیل اظهارات طرفین  ارائه شده  و مستندات  براساس مدارک  و  صادر شده 
شده  ارائه  مدارک  درستی  و  اصالت  مسئولیت  و  است  گردیده  تنظیم   ، پرونده 
بر عهده ارائه دهندگان انهاست. 2- در صورتی که مدارک و مستندات دیگری 
اظهار  و  ها  رسیدگی  نتیجه  در  که   ، گردد  ارائه  گزارش  صدور  تاریخ  از  پس   ،
صورت  در  و  نبوده  کارشناس  متوجه  ان  مسئولیت   ، باشد  موثر  کارشناس  نظر 
رسیدگی  و  بررسی  قابل  جداگانه  صورت  به   ، قضایی  محترم  مقام  صالحدید 
بودن  مخدوش  یا  و  جعل  ادعای  گونه  هر  از  ناشی  مسئولیت   -3 بود.  خواهد 

و  انکار  و  انها  اصلی  نسخ  با  پرونده  طرفین  ابرازی  مدارک  و  تصاویر  مغایرت  یا 
اسناد  ان  کننده  ابراز  متوجه   ، شده  ارائه  اسناد  اصول  یا  دالیل  به  و  تردید  یا 
حسب  باشد.  نمی  کارشناس  متوجه  مسئولیتی  بابت  این  از  و  بوده  مدارک  و 
مواد 51 و 135 – قانون اجرای احکام مدنی مقدار 2838 سهم از 3000 سهم 
در  الذکر  فوق  مال  گردید  مقرر  و  رسید  خواهد  فروش  به   ، به  محکوم  قبال  در 
تاریخ 1401/2/6 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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

◄    ثبت احوال استان قم طی گزارشی 
ثبت  ازدواج های  تعداد  بررسی وضعیت  به 
شده از سال 1390 تاکنون پرداخته است 
که داده های ارائه شده از نصف شدن آمار 
حکایت  اخیر  سال  ده  طی  قم  در  ازدواج 

دارد.
رسمی  گزارش های  ایسنا،  گزارش  به 
شده  ثبت  ازدواج های  کاهشی  روند  از 
ثبت  دارد.  حکایت  گذشته  سال   10 در 
بررسی  به  گزارشی  طی  قم  استان  احوال 
از  شده  ثبت  ازدواج های  تعداد  وضعیت 
به  چه  تا  پرداخته  تاکنون   1390 سال 
مولفه  یک  عنوان  به  چه  و  گزاره  عنوان 
جامعه  دهد  نشان  کنکاش  و  تحلیل  قابل 
را  مسیری  چه  دهه  این  در  ازدواج  نظر  از 
 108 رقم  آمار  این  در  است.  کرده  طی 

و  ارائه  ثبت شده  ازدواج  نفر   300 و   هزار 
است. شده  بیان 

دهه  در  می دهد  نشان  گزارش  این 
رقم  از  شده  ثبت  ازدواج های  انتها  تا   90
و  هزار  هفت  رقم  به  نفر    706 و  هزار   13
بیشترین  که  است  یافته  کاهش  نفر   96
آن  کمترین  و   1390 سال  به  مربوط  آن 
می باشد.  1400 سال  11ماه  به  مربوط 

دوم  رتبه  که  می دهد  نشان  آمار  این 
سال  به  مربوط  دهه  این  در  ازدواج ها 
نفر است که   40 13 هزار و  با رقم   1391
سال 1393 با رقم 10 هزار و 937 نفر در 

دارد. قرار  ازدواج ها  ثبت  سوم  رتبه 
هزار   10 رقم  با   1392 سال  همچنین 
10 هزار  رقم  با   1394 و سال  نفر   611 و 
و 551 نفر به ترتیب در رتبه های چهارم و 

می گیرند. قرار  پنجم 
نشان  آمار  این  از  دیگری  جزئیات 
رقم  با   1396 و   1395 سال های  می دهد 
 879 و  و هشت هزار  نفر   206 و  10 هزار 
و  ششم  رتبه  در  ازدواج  ثبت  لحاظ  به  نفر 
هفتم قرار می گیرند که سال 1399 با رقم 
به  را  هشتم  رتبه  نفر   167 و  هزار  هشت 

است. داده  اختصاص  خود 
رتبه نهم در رابطه با ثبت ازدواج ها و در 
با   1397 سال  به  مربوط  زمانی  بازه  این 
رتبه  که  است  نفر   776 و  هزار  هفت  رقم 
با   1398 سال  به  متعلق  آمار  این  دهم 

می باشد. نفر   421 و  هزار  هفت 
و  است  قم  استان  به  مربوط  آمار  این 
استان ها  دیگر  با  مقایسه  روند  در  هنوز 
استان  دریابیم  نهایت  در  که  نگرفته  قرار 

به سایر استان ها  ازدواج نسبت  از نظر  ► قم  دارد.    قرار  مرتبه ای  چه  در 

هشدار استاندار قم: 
از عادی انگاری کرونا در استان 

جلوگیری شود

کاهش  در  عمومی  واکسیناسیون  اثرگذاری  به  اشاره  با  قم  استاندار 
عمومی  واکسیناسیون  پوشش  افزایش  گفت:  کرونایی،  فوتی های 
بیماری  عادی انگاری  از  و  گرفته  قرار  اقدامات  اولویت  در  باید 

شود. جلوگیری 
در سالن  بحران  مدیریت  در جلسه ستاد  تقی شاهچراغی  سیدمحمد 
کرامت استانداری با ابراز نگرانی از افزایش مبتالیان و افراد مشکوک 
الزم  کرونایی  بیماران  افزایش  از  جلوگیری  برای  کرد:  اضافه  کرونا، 
مورد  همیشه  از  بیش  کرونا  کنترل  هوشمند  مدیریت  مبحث  تا  است 

باشد. توجه 
الزم  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبات  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
این  مصوبات  تمام  باید  استانی  مسووالن  کرد:  تاکید  االجراست، 
دارد  وجود  آن  در  استانی  اقتضائات  که  مواردی  در  جزء  به  را  ستاد 

کنند. اجرا  کامل  بصورت 
با تاکید بر اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی و افزایش  شاهچراغی 
ضریب  ارتقای  گفت:  جامعه  سنی  های  گروه  عمومی  واکسیناسیون 
واکسیناسیون دانش آموزی از مباحث مهمی است که هم اکنون  در 

این استان احساس می شود.
ابراز  قم  استان  در  واکسیناسیون  نامطلوب  وضعیت  از  انتقاد  با  وی 
و  تقویت  نیازمند  جامعه  در  واکسیناسیون  ضریب  افزایش  داشت: 

است. اقناعی  و  ایجابی  اقدامات  توسعه 
استاندار قم با انتقاد از وضعیت واکسیناسیون کارمندی، تاکید کرد: 
عالوه بر ضرورت افزایش درصد واکسیناسیون کارکنان دستگاه های 
نیز  سلیمانی  شهید  قرارگاه  میدانی  های  فعالیت  و  اقدمات  اجرایی، 

با مسوولیت فرماندار قم باید مجددا با قوت تداوم پیدا کند.
از  و  قرمز  رنگ  به  بهمن ماه  هشتم  روز  از  که  قم  کرونایی  وضعیت 
هشتم  و  بیست  بود،  درآمده  نارنجی  رنگ  به  اسفندماه  ششم  روز 

کرد. تغییر  زرد  رنگ  به  اسفندماه 

رئیس کل دادگستری استان:
شرایط انبار سازمان اموال 
تملیکی قم رضایت بخش است

سازمان  انبار  در  کاالها  نگهداری  وضعیت  قم  دادگستری  کل  رییس 
اموال تملیکی قم را رضایت بخش دانسته و در جهت تسریع در تعیین 

تکلیف این اموال، دستورات قضایی الزم را صادر کرد.
مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  قم،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و عمرانی دادگستری کل استان  و معاون مالی، پشتیبانی  استان قم 
قم  استان  تملیکی  اموال  نگهداری  و  آوری  جمع  سازمان  انبار  از  قم 

کردند. بازدید 
بخش های  از  بازدید  ضمن  مظفری،  علی  والمسلمین  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  قبلی،  بازدیدهای  نتایج  پیگیری  و  انبار  این  مختلف 
انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال  هر چند موضوع نظارت بر 
تملیکی استان قم از یکسال گذشته در دستور کار بوده و بازدیدهای 
جهت  در  خوبی  نتایج  و  است  گرفته  انجام  انبارها  این  از  مکرری 
ریاست قوه  به دستور  اما  بدنبال داشته است؛  انبارها  این  ساماندهی 
بازدید  این  کشور،  تملیکی  اموال  تکلیف  تعیین  خصوص  در  قضائیه 

است. گرفته  صورت 
در  کاالها  نگهداری  قم وضعیت شرایط  استان  دادگستری  رئیس کل 
انجام  انبار را رضایت بخش دانسته و در راستای تداوم و استمرار  این 
اموال، دستورات  تعیین تکلیف  اقدامات جهادی در جهت تسریع در 
صادر  موجود  موانع  رفع  و  بهنگام  رسیدگی  منظور  به  را  الزم  قضائی 

کرد.
دادستان  غریب،  والمسلمین  االسالم  حجت  بازدید  این  ادامه  در 
یکسال  طی  در  داشت:  اظهار  نیز  قم  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
صورت  قم  استان  تملیکی  اموال  انبار  از  مکرری  بازدیدهای  اخیر 

است. گرفته 
حجت االسالم والمسلمین غریب افزود: بخشی از عدم تعیین تکلیف 
به  مربوطه  مراجع  سوی  از  پاسخگویی  در  تسریع  عدم  کاالها،  این 
الزم  پیگیرهای  جدی  بصورت  خصوص  این  در  و  است  استعالمات 
و  بیت المال  حقوق  تا  داد  خواهیم  انجام  را  پاسخگو  مراجع  سوی  از 

نشود. تضییع  مردم  اموال 

گزارش ثبت احوال استان از تعداد ازدواج های ثبت شده در دهه 90؛خبـر

●  بیشترین ازدواج ها در سال ۱۳۹۰ و کمترین در سال ۱۴۰۰   ●
آمار ازدواج در قم نصف شد!

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

نموده اند.  تایید  آراء ذیل  شرح 
آقای   1400114430002000782 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017545 شماره  رأی  1ـ 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  فرزند حسین  دیزیکانی  علی فالح 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی    1956/316 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   54/73
خریداری مع الواسطه از محمد دولتی طی سند قطعی شماره 20280 مورخ 1351/12/1 دفترخانه 6 قم.)م 

 )13138 الف 
آقای   1400114430002000756 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017766 شماره  رأی  2ـ 
احمد نریمان فرزند فیض اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 157/72 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2173 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از علی اکبر مطیع صفحه 139دفتر 346.)م الف 13137( 
آقای  پرونده کالسه 1400114430002000821  به  مربوط  رأی شماره 140060330002017095   -3  
جلیل علی نژاد فرزند قربان در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 75/90 

مترمربع پالک شماره فرعی از 1971 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 
الف  پور)برفره( طی سند قطعی شماره 63534 مورخ 1347/1/27 دفترخانه 8 قم.)م  ابوالحسن عالمه  از 

 )13140
آقای   1400114430002000826 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002015338 شماره  رأی   -4
مصطفی تیمورزاده فرزند مستعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 
مترمربع  پالک شماره فرعی از 2594/55 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه 353 دفتر 110.)م الف 13136( 
آقای   1399114430002002297 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002016935 شماره  رأی   -5
قادر جعفری فرزند بهمن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 99 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2607/4/80  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از میرمحسن حسینی گونلوئی صفحه 395 دفتر 170.)م الف 13139( 
آقای   1399114430002002917 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017518 شماره  رأی   -6
 71/50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  نبی  عمار 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2646/69 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

  )13174 الف  17قم.)م  دفترخانه   1388/11/11 مورخ   100304 شماره 
آقای   1399114430002002267 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002014998 شماره  رأی   -7
روح اله محمدی فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 81/50 
مترمربع پالک شماره 23 فرعی از 1999 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه 196 دفتر 210.)م الف 12147(  
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و ثروت(

تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/01/20 
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/02/04

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

فرماندار: 

●  ۱۴ میلیون مسافر نوروزی وارد قم شدند   ●

مسئول بسیج سازندگی سپاه قم:

●  طرح آبرسانی به ۱۴ روستای قم توسط بسیج سازندگی اجرا می شود   ●
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در  گفت:  قم  دامپزشکی  مدیرکل      ◄
عرضه  مراکز  از  گرفته  صورت  بازرسی های 
فرآورده های خام دامی، هفت هزار و 426 
غیربهداشتی  دامی  خام  فرآورده  کیلوگرم 

شد. معدوم  و  ضبط  استان  این  در 
طرح  افزود:  محمدی  رفیعی  مهدی 
تشدید نظارت بر فرآورده های خام دامی از 
تا  و  شده  آغاز  گذشته  سال  اسفندماه   14

دارد. ادامه  امسال  اردیبهشت ماه   15
از  ماه  یک  طول  در  کرد:  اضافه  وی 
 100 و  هزار   2 از  بیش  طرح،   این  اجرای 
فرآورده های  عرضه  مراکز  از  بازدید  مورد 
خام دامی صورت گرفت و 353 مورد موارد 
غیربهداشتی شناسایی و منجر به 20 مورد 

شد. نمونه برداری 
عرضه  مراکز  سطح  در  داد:  ادامه  وی 
کیلوگرم   426 و  هزار  هفت  حدود  نیز 
فرآورده های خام دامی ضبط و معدوم، پنج 
ارجاع  قضایی  مراجع  به  و  تشکیل  پرونده 

. شد

رفیعی خاطرنشان کرد: در این مدت، در 
 500 و  هزار   53 دام  کشتارگاه های  سطح 
راس دام سبک و یک هزار و 581 راس دام 

سنگین کشتار شده است.
دام  کشتارگاه های  در  وی،  گفته  به 
در  و  الشه  کیلوگرم   600 و  هزار   17

قطعه  هزار   787 طیور  کشتارگاه های 
مرغ  گوشت  تن  هفت  و  شده  کشتار  طیور 
شد. خارج  مصرف  چرخه  از  غیربهداشتی 

طرح،  این  اجرای  در  کرد:  بیان  وی 
روزهای  در  دامپزشکی  نظارت  تیم   10
 20 تا   8 ساعت  از  غیرتعطیل  و  تعطیل 
شهرهای  در  تیم   2 که  می کنند  فعالیت 
کهک و جعفریه و هشت تیم در شهر قم بر 
عرضه  مراکز  و  طیور  و  دام  کشتارگاه های 

دارند. نظارت  دامی  خام  فرآورده های 
این  در  افزود:  قم  دامپزشکی  مدیرکل 
مسیر  در  که  عرضه  مراکز  بعضی  بر  مدت 
زائران بودند، از جمله رستوران ها، هتل ها، 
چلوکبابی ها، مراکز عرضه فرآورده های خام 
دامی و قصابی ها تمرکز ویژه صورت گرفت.
آزمایشگاه ها  کشیک  کرد:  اضافه  وی 
تا  بودند  فعال  ایام  این  در  داروخانه ها  و 
و  مرغداران  دامداران،  به  خدمات رسانی 
گیرد. صورت  مطلوب  نحو  به  بهره برداران 
در  بار  اولین  برای  امسال  وی،   گفته  به 

تازه در  روزهای 12 و 13 فروردین ماه مرغ 
سطح شهر عرضه شد و کشتارگاه ها کشیک 

بودند. فعال 
کرد: شهروندان می توانند  تاکید  رفیعی 
تلفن های  شماره  به  را  بهداشتی  تخلفات 

دهند. اطالع   36123456 و   1512
این که  به  توجه  با  گفت:  همچنین  وی 
در استان قم الزامی بودن بسته بندی مرغ 
در تمام سطوح اجرا می شود، از شهروندان 
درخواست داریم هرگونه محصوالت مرغ را 
مراکز  توسط  که  بسته بندی  به صورت  فقط 
خرید  از  و  کنند  تهیه  شده،  انجام  مجاز 
پاکت های  یا  فله  به صورت  مرغ  قطعات 

کنند. خودداری  درباز 
به صورت  مرغ  عرضه  این که  بیان  با  وی 
اگر  افزود:  است،  غیربهداشتی  فله 
قطعه قطعه  مرغ  خرید  به  تمایل  شهروندی 
کامل  به صورت  را  مرغ  ابتدا  دارد،  شده 
در  کند  درخواست  سپس  نماید،  خرید 
► شود.    قطعه قطعه  مرغ  مرکز  همان 

◄    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم 
گفت: 3 هزار و 600 ُتن برنج و شکر برای 
رمضان  ماه  به مناسبت  قم  بازار  در  عرضه 
نیاز  صورت  در  و  شده است  دیده  تدارک 
استان به حجم بیشتری از این اقالم، این 

شد. خواهد  انجام  کار 
ایرنا،  با  گفتگو  در  محمدی  سعید 
برنج  ُتن   700 رابطه  همین  در  کرد:  بیان 
یکهزار  تایلندی،  برنج  ُتن   700 هندی، 
و  خانوار  مصرف  برای  شکر  ُتن   200 و 
و  صنف  مصرف  برای  نیز  شکر  ُتن  یکهزار 
صنعت در قم درنظر گرفته شد و کار عرضه 

است. جریان  در  استان  بازار  به  آن 
صورت  برنامه ریزی  با  داد:  ادامه  وی 
مختلف  مناسبت های  در  قم  گرفته، 
زمینه  در  رمضان  مبارک  ماه  همچون 
مردم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  تامین 
حال  در  و  نیست  مواجه  محدودیتی  با 
در  مصوب  قیمت  با  شده  یاد  اقالم  حاضر 
دسترس  در  استان  معتبر  فروشگاه های 

دارد. قرار 
وی با اشاره به تدارک مناسب کاالهای 
افزود:  نیز  قم  در  نوروز  ایام  طی  اساسی 
از  توجهی  قابل  سهمیه  نیز  ایام  این  در 
و  صنف  و  مردم  مصرف  برای  شکر  و  برنج 
توزیع  که  یافت  تخصیص  استان  صنعت 
نیاز  به  پاسخ  در  مهمی  نقش  توانست  آن 

باشد. داشته  آن  مدیریت  و  بازار 
وضعیت  همچنین  گفت:  محمدی 
تامین  برای  قم  در  گندم  ذخیره سازی 
مبارک  ماه  در  استان  مردم  نیاز  مورد  نان 
پیش بینی های  و  است  مطلوب  رمضان 
الزم در این رابطه انجام شده تا با همکاری 
به  مردم  افطار  سفره های  نان  نانوایان، 
ایشان  دسترس  در  ممکن  صورت  بهترین 

گیرد. قرار 
نیز موضوع  بیان کرد: درسالجاری  وی 
ترویج استفاده از نان  با سبوس باال در قم، 
بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  توسط 
و  می شود  دنبال  جدی  صورت  به  استان 

حفظ  منظور  به  می خواهیم  مردم  همه  دارای از  که  نان  نوع  این  از  خود  ►سالمت  کنند.    استفاده  است،  فراوان  خواص 

◄    مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
گفت: مصرف سوخت بنزین در تعطیالت نوروز امسال 
افزایش  درصد   52.6 پارسال،  مشابه  مدت  به  نسبت 

یافت.
سال  اسفندماه   26 از  افزود:  طاهری  محمود  سید 
 2 روزانه  میانگین  به طور  فروردین ماه،   13 تا    1400
میلیون و 72 هزار لیتر بنزین در استان قم مصرف شد.

وی اضافه کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال 52.6 درصد، در مقایسه با سال 99، 206 درصد 
و در مقایسه با سال 98، 7.7 درصد افزایش یافته است.

 26 در  بنزین  مصرف  میزان  بیشترین  وی،   گفته  به 
اسفند 1400 به دلیل مراسم نیمه شعبان بود که 20.3 
شده  مصرف  بیشتر  تعطیل  روزهای  متوسط  از  درصد 

است.
طاهری با اشاره به افزایش مصرف گاز سی ان جی 
نیز گفت: مصرف گاز سی ان جی در تعطیالت امسال 
بوده  بیشتر  درصد   18.5 گذشته،  سال  با  مقایسه  در 

است.

در   1400 سال  در  جی  ان  سی  مصرف  افزود:  وی 
مقایسه با سال 99، 53 درصد افزایش یافته و مصرف آن 
در سال 99 نسبت به 98 و همچنین در سال 98 نسبت 

به 97 به ترتیب 31 و سه درصد کاهش یافته است.
فرآورده های  عرضه  جایگاه  باب   63 کرد:  بیان  وی 
نفتی در استان قم وجود دارد که از این تعداد، در 41 
باب   21 که  می شود  عرضه  جی  ان  سی  سوخت  باب 

است. منظوره  تک  نیز  باب   20 و  دومنظوره 
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی قم خاطرنشان 
کرد: در صورتی که متقاضیان احداث جایگاه های توزیع 
بهره برداری  مجوز  باشند،  دارا  را  الزم  شرایط  سوخت 

می شود. صادر 
برخی  در  گاهی  که  ترافیکی  به  اشاره  با  وی 
و  صبر  از  می آمد،   وجود  به  سوخت  عرضه  جایگاه های 
کارکنان  از  همچنین  کرد:  بیان  و  تشکر  مردم  حوصله 
باعث  همکاری  با  که  نفت کش  رانندگان  و  جایگاه ها 
ارائه  مسافران  و  شهروندان  به  مطلوبی  خدمات  شدند 

► می کنم.   قدردانی  شود، 

مدیرکل دامپزشکی:

●  هفت ُتن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در قم معدوم شد   ●
 تصادفات با ریشه ژنتیکی 

در کشور!          

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
بسیاری از بزرگان و اکابر بر این باورند که تنوع و ایجاد تغییر 
مثبت  چیزهای  جور  این  از  و  بالندگی  و  پویایی  و  رشد  باعث 
نیز دیده می  اشعار شعرا  در  این موضوع  که  تا جایی  می شود 
ما  فلذا  را!«  مرد  کند  توانگر  تنوع  فرموده»  شاعر  جایی  و  شود 
مسئول  یک  یا  متفاوت  آدم  نفر  یک  که  بودیم  منتظر  همیشه 
اساسی  و  ُتپل  شکنی  ساختار  یک  به  دست  و  شود  پیدا  جسور 
در خصوص دالیل تصادفات رانندگی در مملکت بزند و دوشاخ 
در  چند  هر  بکشد.  بیرون  انسانی  خطای  پریز  از  را  تصادفات 
داد  رخ  کوچک  مقیاس  یک  در  اتفاق  این  گذشته  های  سال 
با  فلش  هستیم.  جدید  تحوالت  منتظر  و  نیست  کافی  ولی 
الیی  گزارشی  در   92 سال  جم  جام  روزنامه  جراید...   رویکرد 
و منتشر ساخت»  از تصادفات ذکر کرد  را عامل بسیاری  کشی 
تهران  در  به علت الیی کشی  5135 تصادف  امسال  ابتدای  از 
که الیی  نمود  نویسنده گزارش ذکر  در ضمن   . است  داده  رخ 
کشی و ویراژ دادن ریشه ژنتیکی دارد و برخی به جاي تصمیم 
گیري منطقي و عقالني، فقط به احساسات و هیجان ها توجه 
 90 بودند  فرموده  نیز   تهران  وقت شهردار  معاون  کنند.«   مي 
برخی  لجبازی«  و  نابجا  »غرور  علت  به  تهران  تصادفات  درصد 
دوستان  که  طوری  این  یعنی  است.  شهر  سطح  در  رانندگان 
باز  و  انسانی است  سالها عنوان می کنند علل تصادف همواره 
مرگ  های  ارابه  توان  و  تاب  نداشتن  و  هوا  های  کیسه  نشدن 
و  مرگ  افزایش  در  چندانی  تاثیر  جاده  بودن  استاندارد  غیر  و 
حال  ای  علی  است!  ارثی  تقریبًا  مشکل  و  ندارد  ای  جاده  میر 
عوامل  خصوص  در  که  بابی  فتح  و  شکنی  ساختار  به  عنایت  با 
اگر  است،  شده  حادث  شهری  درون  تصادفات  ساز  حادثه 
شهالی  چشمان  از  مانده  پنهان  عامل  چند  نیز  ما  نباشد  ریا 

کنیم: می  رونمایی  دوستان 
برخی  بروز  دالیل  از  یکی  میلیاردی:  آالت  ماشین  الف( 
اغنیا  جماعت  میلیاردی  آالت  ماشین  همین  وجود  تصادفات 
چنان  الله  خلق  اوقات  گاهی  که  است  ها  خیابان  و  کوچه  در 
زنند.  می  دیوار  و  در  به  که  شده  آنها  جبروت  و  جالل  مبهوت 
از  یکی  با  الل،  سیفی  عمو  زبان  روزی  اگر  ایم  مانده  ما  فقط 
خسارت  باید  چگونه  کنیم،  تصادف  ُمَرصع   های  کجاوه  این 

بپردازیم؟
و کفپوش  پاتیل  و  تبلیغات دیگ  تبلیغاتی:  بیلبورد های  ب( 
در  حاال  بود  کم  سیما  و  صدا  در  جادویی  های  کفش  و  رویایی 
آن  تا  خیابان  طرف  این  از  اند  کرده  نصب  بیلبورد  ها  بزرگراه 
طرف باقالی ها! معلوم است که اگر راننده تند خوانی هم بلد 
تصادف  از  بعد  برای  ماند  تابلو می  نصف  مطالعه  باز هم  باشد، 

جلویی! خودروی  با 
شک  بی  کاغذ:  روی  خودروها  ایمنی  ضریب  افزایش  پ( 
افزایش  اعالم  همین  ای  جاده  بین  تصادفات  عوامل  از  دیگر 
الله  خلق  است.  هوا  کیسه  نصب  و  ها  خودرو  ایمنی  ضریب 
خودروها  ایمنی  واقعًا  کنند  می  فکر  و  گرفته  جدی  را  قصه  هم 
اینکه کیسه  از  باال رفته است و تا خرتناق گاز می دهند. غافل 
قرار  و  است  خوابیده  آپشن  یک  صرفًا  خودرو  در  موجود  هوای 

شود! بیدار  خواب  از  تصادفات  در  نیست 
تصادفات  و  لجبازی  و  ژنتیک  موضوع  این  کند  خدا  فقط 
ارثی ... در سازمان های بیمه به صورت جدی پیگیری نشود. 
پرداخت  برای  ها  بیمه  دیگر،  صباح  چند  ترسیم  می  چون 
از  و  بیاورند  جدید  ُقلت  ِان  روانی  و  ژنتیکی  تصادفات  غرامت 

کنند!  درخواست  ژنتیکی  سالمت  گواهی  الله  خلق 

ر ـُ َتَلنگ

مدیرکل غله قم:

●  سه هزار و ۶۰۰ ُتن برنج و شکر برای ماه رمضان در قم تدارک دیده شده است   ●

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی قم:

●  مصرف بنزین در قم طی نوروز امسال ۵۲.۶ درصد افزایش یافت   ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 5 اجرای احکام 
مریم  خواندگان  کالگری  هاشمی  البنین  ام  خانم  خواهان  گردیده  ثبت  5/1400ج/272  شماره  به  مدنی 
رحمانی و عبدالغفار سلطان مبنی بر فروش پالک ثبتی 14 فرعی از 2409 اصلی بخش 2 قم کارشناس به 
شرح ذیل ارزیابی کرده است. 1- قرار کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی 14 فرعی از 2409 اصلی بخش دو قم 
با رعایت مفاد ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی 2- اقدامات صورت گرفته: 2-1 حضور در دفتر شعبه و 
مطالعه محتویات پرونده 2-2 هماهنگی با طرفین پرونده برای حضور در محل مورد نظر و ارائه مستندات به 
هیات کارشناسی 2-3 استماع نظرات و انجام معاینات فنی محل معرفی شده به هیات کارشناسی 3- نشانی: 
 ، اول سمت چپ  ، فرعی  السالم( کوچه شماره یک  )علیه  ابراهیم  زاده  امام  ، خیابان  قم  در  نظر  مورد  ملک 
مشخصات   -4  )4884033834557 )جام  باشد  می  واقع   14 پالک   )4 )شماره  راست  سمت  کوچه  اولین 
دو  اصلی بخش   2409 از  فرعی   14 ثبتی  4-1 پالک  کارشناس(  به  ارائه شده  مدارک  رونوشت  )وفق  ثبتی: 
قید  مترمربع   131/26 عرصه  متراژ   ، طلق  وضعیت  خانه  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  شامل  قم  دو  منطقه  قم 
شده است. 4-2 فاقد حقوق ارتفاقی. 5- حدود اربعه: 5-1 شماال در دو قسمت ، اول دیوار به دیوار به طول 
12 )دوازده( متر به شماره 15 فرعی از 2409 اصلی ، دوم دیوار به دیوار 90 سانتی متر به شماره 9 فرعی 
از 2409 اصلی ، شرقا دیوار به دیوار به طول 10 متر به شماره 8 فرع از 2409 اصلی ، جنوبا دیوار به دیوار 
به طول 13/10 متر به شماره باقیمانده 7 فرعی از 2409 اصلی ، غربا درب و دیوار به طول 10/10 متر به 
شارع بع عرض 6متر. 5-2 حد غربی) سمت معبر( مطابق فوق مشاهده شد. 6- مشاهدات : 6-1ملک مورد 
بازدید منزلی مسکونی جنوبی ساز که دارای سه تراز زیرزمین )131/26مترمربع( همکف )109 مترمربع( و 
فوقانی )70 مترمربع( است سیستم سازه اسکلت دیوار باربر با ستون وسط فلزی و سقف طاق ضربی است. 
تک  شیشه  با  الومینیومی  پنجره  مشترک  درب  از  واحد  سه  هر  ورودی  است.  دوغابی  اجر  معبر  سمت  نمای 
جداره می باشد.6-2 دو انشعاب برق ، یک انشعاب اب و یک کنتور گاز رویت شد. 6-3 معبر اسفالتی است 
و عرض ان در ابتدای کوچه 2/20 متر و در محل قرار گیری ملک 6 متر است. 6-4 پارکینگ: ارتفاع 185 
سانتی متر ، دارای درب فلزی مستقل به کوچه ، کف موزاییک ، بدنه قرنیز 40 سنگی و الباقی بدنه و سقف 
پله ها   ، با طبقات  گچ است. مقداری ریزش در بدنه روبرو وجود دارد. 6-5 زیرزمین: ورودی اصلی مشترک 
سنگی و نرده استیل است. درب ورودی چوبی قدیمی ، ارتفاع 3 متر ، دارای سالن ، اتاق ، اشپزخانه ، توالت و 
حمام و انباری )زیر پارکینگ( است. درب های داخلی چوبی و کل کف ها موزاییک است. سالن با بدنه 1/15 
با بدنه سنگ و  الباقی بدنه و سقف گچ )با تزئینات مختصر پیش ساخته( است. اشپزخانه اوپن  متر سنگ و 

کابینت حدود 2/50 متر زمینی 1/50 متر هوایی از جنس فلزی قدیمی با سینک تک است. حمام و توالت 
و انباری هر سه در زیر پارکینگ هستند و درب الومینیومی دارند بدنه ها کاشی و سیمان و سقف ها سیمانی 
و گچ است. سیستم سرمایش کولر ابی )فاقد کولر( و گرمایش بخاری گازی است. این طبقه در زمان بازدید 
خالی از سکنه بود. 6-6 حیاط: دسترسی ان در انتهای همکف قرار دارد و در اختیار واحد همکف است ، پله 
به حیاط سنگی با نرده استیل است. کف سنگ و بدنه 40 سانتی متر سنگ و الباقی سیمان است. یک توالت 
ایرانی در حیاط است )درب الومینیومی ،کف موزاییک ، بدنه نیم سنگ و الباقی سیمان ، سقف موزاییک و 
سپری است. 6-7 همکف: ارتفاع 3/05 متر دارای سالن اشپزخانه توالت و حمام و اتاق است. سالن و اتاق 
با کف موزاییک و بدنه قرنیز 10 سانتی متری سنگی و الباقی بدنه و سقف گچ است و سقف دارای ایینه کاری 
و گچبری مختصر است. توالت دارای کاسه فرنگی و روشویی ، کف سرامیک و نیم بدنه کاشی و الباقی بدنه 
بدنه کاشیو  سقف  اشپزخانه  و سقف سیمانی است.  بدنه کاشی  و  با کف سرامیک  و سقف گچ است. حمام 
با سینک تک دارد  فلزی  و یک متر  الومینیومی زمینی  کابینت  و حدود 1/50 متر  و کف موزاییک است  گچ 
سیستم سرمایش کولر )فاقد کولر( و گرمایش بخاری گازی است. نمای سمت حیاط سیمان سفید است در 
ارتفاع 2/30 متر ، مساحت کمتری نسبت  با  بود. 6-8 فوقانی:  برداری مسکونی  بهره  بازدید در حال  زمان 
به همکف دارد و تراس بزرگی دارد. دارای اتاق ، سالن ، توالت و حمام و اشپزخانه است. اتاق و سالن بدنه و 
سقف گچ و درب الومینیوم و کف سیمان و فاقد کولر است. حمام با درب الومینیومی ، کف سرامیک و بدنه 
و  کاشی  متر   1/50 حدود  بدنه  و  سنگ  کف  الومینیومی  درب  با  توالت  است.  سفید  سیمان  سقف  و  کاشی 
بدنه کاشی سقف   ، ، کف موزاییک  و کابینت  فاقد هرگونه نصبیات  بدنه و سقف گچ است. اشپزخانه  الباقی 
بام طبقه فوقانی  و  تراس موزاییک  بود 6-9 پوشش کف  از سکنه  بازدید خالی  این طبقه در زمان  گچ است. 
ایزوگام است. 6-10 در سامانه شهرداری کد نوسازی ملک 3-5-12-6 قید شده است. 11-6 وفق برگه عدم 
اعیانی ملک معادل 310/26 مترمربع قید شده  خالف شماره 10184/10/6 مورخ 1399/11/12 متراژ 
 2-7 بودند.  سکنه  از  خالی  فوقانی  طبقه  و  زیرزمین   1-7 مدنی:  احکام  اجرای  قانون   138 ماده   -7 است. 
برگی  تک  سند   3-7 شود.  می  استفاده  مسکونی  صورت  به  که  داشت  قرار  خوانده  اختیار  در  همکف  طبقه 
الکترونیکی 139520330002006487 شامل نیم دانگ مشاع از  شماره 890124/د/94 به شماره دفتر 
ششدانگ عرصه و اعیان بنام سرکار خانم ام البنین هاشمی کالگری فرزند سید رضا ثبت شده است. مستند 
اسناد رسمی شماره 70 شهر  توسط دفترخانه  انتقال قطعی شماره 22235 مورخ 1395/12/15  مالکیت 
دفتر  شماره  به  890125/د/94  شماره  برگی  تک  سند   4-7 باشد.  می  اجرایی  انتقال  نوع  از  قم  استان  قم 

الکترونیکی 13950330002006488 شماره 4/5 چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع عرصه و اعیان 
)انتقال قطعی مورخ 1353/3/29  اقای عبدالغفار سلطانی فرزند رضا ثبت شده است مستند مالکیت  بنام 
توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 شهر قم استان قم و ماده 45 به شماره 37682/2 – 1395/12/10 
ثبت منطقه دو قم می باشد. 7-5 طبق اعالم به هیات کارشناسی ، سند تک برگی  شماره 866982/د/94 
است. مستند  ثبت شده  مریم رحمانی  بنام سرکار خانم  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  شامل یک 
مالکیت انتقال قطعی شماره 22235 مورخ 1395/12/15 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 70 شهر قم 
استان قم می باشد. 8- نظر کارشناسی:  8-1 مسئولیت صحت سقم مدارک واصله به عهده ابراز کننده می 
باشد. 8-2 با توجه به مراتب فوق ، موقعیت قرار گیری ، مدارک ابرازی ، با عنایت به موارد رویت شده و بررسی 
و معاینه محل و کیفیت ساخت بدون در نظر گرفتن بد هی های ملک به سایر نهاد ها و دستگاه ها و به شرط 
ابقاء و بدون در نظر گرفتن سایر موارد بازداشتی ، مطالب زیر اعالم می گردد: 8-2-1 عرصه به متراژ 131/26 
 2-2-8 ریال  میلیون  بیست  و  دویست  و  میلیارد  هفت  7/220/000/000ریال  ارزش  به  جمعا   ، مترمربع 
و  هشتصد  و  میلیارد  شش  6/820/000/000ریال  ارزش  به  جمعا   ، 310/26مترمربع  متراژ  به  کل  اعیانی 
بیست میلیون ریال 8-2-3 انشعابات و حیاط سازی و متعلقات جمعا به ارزش 360/000/000ریال سیصد 
و شصت میلیون ریال در مجموع ارزش ملک بازدید شده 14/400/000/000ریال معادل چهارده میلیارد و 
چهارصد میلیون ریال براورد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/2/11 ساعت 8/30 الی 
8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای  پرونده کالسه 1400114430001000342  به  مربوط  1 -رأی شماره 140060330001010809 
سیدعباس بطحائی فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 173 مترمربع پالک شماره 11 
فرعی از 10482 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

اسداله رمضانی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 404 صفحه 82 . )م الف 13160(  
پرونده کالسه 1400114430001000973 خانم  به  2- رأی شماره 140060330001006864 مربوط 
اعظم محمدی نیستانی فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت55/10 مترمربع پالک 
شماره 34 فرعی از 9440 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 

الکترونیکی 140020330001005314.) م الف 13161(  صادره در دفتر 
آقای  پرونده کالسه 1400114430001001022  به  مربوط  رأی شماره 140060330001011149   -3
احمد توکلی فرزند عوض علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 155/64 مترمربع پالک شماره 
6153/61 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
 1399/12/23 مورخ   25109 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   139920330001037180 الکترونیکی 

الف 13162(  دفترخانه 74 قم.)م 
آقای  پرونده کالسه 1400114430001001145  به  مربوط  رأی شماره 140060330001010843   -4

جمعه عباسی اصل فرزند حمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 264/80 مترمربع پالک شماره 
10983 و 10984و 10985 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 

43233 مورخ 1399/08/05 دفترخانه 42 قم.)م الف 13163( 
آقای  پرونده کالسه 1399114430001002051  به  مربوط  رأی شماره 140060330001010845   -5
سید محمود فریمانهء فرزند سیدمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت146/50مترمربع پالک 
شماره 9439 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 10218 مورخ 

1390/08/18 دفترخانه 55 قم.)م الف 13164(
پرونده کالسه 1400114430001000161 خانم  به  6- رأی شماره 140060330001011206 مربوط 
پالک  مترمربع   75/02 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حیدرآقا   فرزند  راوندی  مهدوی  فرزانه 
شماره 5 فرعی از 11493 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
مورخ   57003 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   139920330001016212 الکترونیکی  دفتر  در  صادره 

 )13135 الف  قم.)م   29 دفترخانه   1399/05/11
آقای  پرونده کالسه 1400114430001001197  به  مربوط  رأی شماره 140060330001011152   -7
فریبرز علی پور فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 132 مترمربع پالک شماره 
10979  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 342 
صفحه 525 به موجب سند رسمی شماره 112129 مورخ 1386/10/23 دفترخانه 9 قم.)م الف 13175(  

آقای  پرونده کالسه 1399114430001001755  به  مربوط  رأی شماره 140060330001010401   -8

پالک  مترمربع   114/30 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  اردکانی  هاتفی  مجید 
شماره باقیمانده 11061 و 11062 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی از صندوق ذخیره علوی در دفتر 111 صفحه 457.) م الف 13176(  
آقای  پرونده کالسه 1400114430001000872  به  مربوط  رأی شماره 140060330001012515   -9
پالک  مترمربع   98/17 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  سیدتقی  فرزند  حسینی  مهدی  سید 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    9450 از  فرعی   5 شماره 

  )13177 الف  قم.)م   5 دفترخانه   1400/04/10 مورخ   138523
مالکیت  مقرر سند  انقضاء موعد  و  آگهی  نشر  از  مقرر گردیده است پس  آنجائیکه  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا 
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  داشته  اعتراضی  ذینفع  چنانچه اشخاص 
از تسلیم اعتراض  خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  مانع  قانون مذکور  بر اساس  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. )گویه و ثروت( 
تاریخ انتشار اول:  1401/01/20

تاریخ انتشار دوم :  1401/02/04
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

احکام  اجرای   5 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
مدنی قم به شماره 5/99ج/425 ثبت گردیده له اقای محمود ایروانی علیه اقای مهدی فاضل فردوسی ، 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/938/827/221ریال نیم عشر دولتی ، محکوم له در قبال 
ذیل  به شرح  کارشناس  که  توقیف کرده  را  قم  ثبت   1 اصلی بخش   10599/5758 ثبتی  به پالک  محکوم 
ارزیابی کرده است. ملک پالک ثبتی 5758 فرعی از10599 اصلی بخش ثبتی یک قم به ادرس قم ، بلوار 
با حدود  مترمربع   53/01 به مساحت  دوم  ، سمت شمالی طبقه  مفید  برج   ، مفید  میدان   ، شهید کریمی 
10/24متر  طول  به  دیواریست   : شرقا  مجاور  ملک  فضای  به  متر   5/90 طول  به  دیواریست  شماال:  اربعه 
به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء ان فضای ملک مجاور قرار دارد جنوبا: در دو قسمت اول دیواریست 
در هشت قسمت  غربا:  به البی  متر   1/15 به طول  دیواریست  و  دوم درب  اسانسور  به  متر   2/17 به طول 
مشترک  دیواریست  اول  است.  جنوبی  ان  هفتم  و  چهارم  و  دوم  های  قسمت  شرقی.  ان  سوم  قسمت  که 
مغازه قطعه سه سوم  به  متر   1/10 به طول  دیواریست مشترک  مغازه قطعه سه دوم  به  متر   4/04 به طول 
به  متر   3/40 طول  به  مشترک  دیواریست  چهارم   3 قطعه  مغازه  به  متر   1/46 طول  به  مشترک  دیواریست 
به فضای حریم خیابان کریمی  متر   1/98 به طول  بیرونی  ایست قوس  پنجره  و  دیوار  پنجم   3 مغازه قطعه 
ششم دیواریست به طول 2/10 متر به فضای حریم خیابان کریمی بانضمام پارکینگ قطعه 48 به مساحت 

ان.  اجرایی  نامه  ائین  و  ها  اپارتمان  تملک  قانون  طبق  مشترکات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  متر   12/5
3(مشخصات اعیانی: اعینی مورد ارزیابی یک واحد اپارتمانی با کاربری تجاری بوده که این واحد به علت 
تجمیع فیزیکی و الحاق با واحد های همجوار ، دیوار ها و پارتیشن بندی داخلی تخریب گردیده و در حال 
اینکه  ضمن  باشد.  می  مستقل  واحد  یک  صورت  به  واحد  این  بانضمام  طبقه  این  در  ها  واحد  همه  حاضر 
این مغازه به انضمام مغازه های همجوار در همین طبقه که در حال حاضر به صورت یک مغازه است خالی 
با در نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع  ارزیابی پالک صدراالشاره  می باشد. 4(نظریه کارشناسی: 
سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ، کاربری  نوع   ، مجاور 
اشپزخانه  های  سرویس  حذف  و  داخلی  های  دیوار  تخریب  دلیل  به  که  توضیح  این  با  و  مالکیتی  و  ثبتی 
جهت  نیاز  مورد  های  هزینه  کلیه  کسر  و  لحاظ  با  لذا  دارد  بازسازی  و  تعمیر  به  نیاز  مجددا   ، بهداشتی  و 
بازسازی و تعمیر مجدد ، نتیجه ارزیابی در تاریخ کارشناسی به شرح جدول پیشنهاد می گردد: 1- پالک 
ارزش  242/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   53/01 اصلی   10599 از  فرعی   5758 ثبتی 
کل 12/828/420/000ریال جمع کل: دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و 
بیست هزار ریال 12/828/420/000ریال ارزش کل پالک ثبتی 5758 فرعی از 10599 اصلی به مبلغ 
دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال 12/828/420/000ریال 

تعیین و پیشنهاد می گردد.حسب مواد 51 و 131 قانون اجرای احکام مدنی مقدار 92/3978 سهم مشاع 
در  الذکر  فوق  موارد  گردیده  مقرر  و  رسید  خواهد  فروش  به   ، به  محکوم  قبال  در  ششدانگ  سهم   240 از 
زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  11/45 صبح  الی   11/30 لغایت  1401/1/31 ساعت 
لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می 
باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
این صورت  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  همراه داشته 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 

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