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امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس: تذکر عضو شورای شهر قم به شهرداری در 
حوزه فرهنگ؛

محرری عضو شورای شهر تاکید کرد:

ماهانه ۱۵ هزار میلیارد 
تومان از بدهی های 

دولت سابق تسویه می شود

ردیف کارهای 
فرهنگی در بودجه 

شفاف بیان شود

چرا لوایح شهرداری 
پیــوست فــرهنگــــی 

نـدارد؟
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 3

صفحه 7

در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر قم مطرح شد:در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر قم مطرح شد:

رئیس سازمان صمت: رشد رئیس سازمان صمت: رشد ۲۸۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی قم درصدی صادرات غیرنفتی قم
رئیس اتاق بازرگانی: تراز صادرات غیرنفتی قم مثبت شدرئیس اتاق بازرگانی: تراز صادرات غیرنفتی قم مثبت شد

صفحه صفحه 55  رئیس اتحادیه صادرکنندگان: قم رئیس اتحادیه صادرکنندگان: قم ۳۰۳۰ درصد کمبود نیروی کار دارد درصد کمبود نیروی کار دارد

آگهی حراج  عمومی
)نوبت دوم(

 peyman.qom.ir 1-متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه معامالت شهرداری قم به نشانی 
نسبت به خرید اسناد حراج به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال اقدام نمایند.)هزینه خرید اسناد غیر قابل 

استرداد است( . 
2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه 
شده تائید شده 3- وجه نقد مورد قبول است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم )سپرده حسن انجام 

کار( نزد بانک شهر به  شماره حساب بانکی ایران اقدام فرمایید.
.)IR 07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :شهرداری قم )3-شماره حساب بانکی ایران)شبا

4-مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز  یکشنبه  مورخ   1401/10/18 لغایت روز یکشنبه  مورخ  1401/10/25 تا ساعت 

13:00
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  یکشنبه  مورخ 1401/10/18  لغایت  روز  چهارشنبه  مورخ 10/28/ 1401تا 

ساعت 13:00
از امالک و مستغالت در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم  5-شرایط و ویژگیهای هر یک 
ارائه نمایند .  مکلف اند پس از خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت 

به منزله قبول تمامی شرایط است. امضاء اسناد و مدارک 
025 و سواالت عمومی با  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره اموال به شماره 36104328 – 
تماس   025  -36104334 تلفن  با شماره  و کمیسیونها(  ها  پیمان  )اداره  ها  پیمان  و  قراردادها  امور  مدیریت 

فرمایند. حاصل 
 ، مرکزي  شهرداري   ، بنیادي  شهید  بوستان  جنب   ، صدر  موسي  امام  بلوار   ، قم  پیشنهادها:  تسلیم  7-محل 

حراست. کل  اداره   ، ششم  طبقه 
الی   7:30 ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  *الزم 

است.   13:00 الی  ساعت7:30  از  شنبه  پنج  روزهای  14:00و 
گهی: 1435209( )شناسه آ

نوبت اول: چهار شنبه 1401/10/14
نوبت دوم: شنبه 1401/10/17

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /    تلفن: 09184480402اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قم در سال ۱۴۰۱

استاندار: تجلیل واقعی از تولید کنندگان، 
رفع موانع تولید است                                                      
صفحه 2

یادداشت - سرهنگ حسین نوروزی  

جایگاه امنیت پایدار در هویت بخشی 
به جامعه                                                      
صفحه 6

تلنگر - وحید حاج سعیدی 

قطع اینترنت موقع کنکور و 
 پیشنهاد مالنصرالدین!                                                      
صفحه 6

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری:  

پل های غیرمکانیزه کارکردی جز
 تبلیغات شهری ندارد                                                     
صفحه 3

گزیـده خبـرها

شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری اموال زیر با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق حراج 
عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

تعدادنوعشناسه معامالتی
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با   1401 سال  در  سال  نمونه  کنندگان  صادر  از  تجلیل  آیین      ◄
چهارشنبه  قم  بازرگانی  اتاق  در  استانی  و  کشوری  مسئوالن  حضور 
از  واقعی  تجلیل  جلسه  این  در  قم  استاندار  شد.  برگزار  ماه  دی   14
تولیدی  واحدهای  راه  سر  بر  موانع  برداشتن  میان  از  را  کنندگان  تولید 

. برشمرد
چهارشنبه  شامگاه  شاهچراغی  تقی  محمد  سید  مهر،  گزارش   به 
داشت:  اظهار  قم  استان  نمونه  صادرکننده های  از  تجلیل  مراسم  در 

استان  مسائل  نظام  می توان  و  ندارد  وسیعی  پهنای  و  وسعت  قم  استان 
دارد. قرار  پیگیری  مورد  و  تدوین  را 

بخش های  یا  و  تولید  عرصه  مشکالت  از  بسیاری  افزود:  قم  استاندار 
شود. حل  می تواند  استان،  داخل  مجموعه  در  دیگر 

وی ابراز داشت: در طول یکسال اخیر با ورود مدیران جوان و پرتالش 
شاهد حل و برطرف شدن مشکالت در حوزه های مختلف هستیم.

در  که  موانعی  جلسات،  برگزاری  با  می توان  داد:  ادامه  شاهچراغی 
استان وجود دارد را حل و فصل کرد و سایر موضوعات کالن که نیازمند 

باید دنبال کرد. را  پیگیری در سطح ملی دارد 
حاصل  پیشرفتی  استان  این  در  است  قرار  اگر  افزود:  شاهچراغی 
باشند. باید همه مدیران در راستای حل مشکالت دغدغه داشته  شود، 

موانعی  تولید  بخش  برای  بانکی  نظام  حوزه  در  داشت:  عنوان  وی 
مرکزی  بانک  مدیریت  فعالیت  جدید  دوره  در  امیدواریم  که  دارد  وجود 

باشیم. زمینه  این  در  جدی  تحوالت  شاهد 
استاندار قم تاکید کرد: کوتاه کردن زمان و فراهم کردن زیرساخت ها 
مرکز  به  نزدیکی  و  است  مهم  قم  صادرات  توسعه  افزایش  راستای  در 

است. کرده  ایجاد  استان  این  برای  بی نظیری  فرصت  کشور 
مشکالتی  استان  گاز  و  برق  آب،  در  امروز  داد:  ادامه  شاهچراغی 
تا بتوانیم این مسائل  داریم که جلساتی با حضور وزیر نیرو گذاشته شد 

ببریم. پیش  را 
از میان برداشتن  از تولید کنندگان  استاندار قم گفت: تجلیل واقعی 
وجود  باید  نیز  ظاهری  تحلیل  که  چند  هر  است  مسیر  این  در  موانع 

► باشد.     داشته 

شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس      ◄
در  ما  دقت  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای 
حوزه  چالش های  حل  برای  لوایح  تنظیم 
شهرسازی با مردم خیلی مهم بوده و باید نسبت 
از  مردم  تا  باشیم  داشته  را  کافی  توجه  آن  به 

نباشند. ناراضی  شورا  عملکرد 
در  امراللهی  روح الله  شهرنیوز،  گزارش  به 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین  و  شصت 
و  تدوین  اهمیت  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی 
داشت:  اظهار  قوانین  اساس  بر  لوایح  نگارش 

متأسفانه شهرهای دیگر از نوع نگارش لوایح در 
را  آن  نمی توانیم  دیگر  و  کرده  استفاده  سو  قم 

کنیم. مدیریت 
ایرادهای  لوایح  تنظیم  در  کرد:  تأکید  وی 
شکلی رفع شود تا باعث سوءبرداشت و نارضایتی 
لوایح  درمجموع  درصورتی که  نشود،  مردم  بین 
است. برداشت شده  سو  باعث  اما  است  درست 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
تنظیم  در  ما  دقت  کرد:  ابراز  قم  شهر  اسالمی 
با  شهرسازی  حوزه  چالش های  حل  برای  لوایح 

به آن توجه  باید نسبت  و  مردم خیلی مهم بوده 
شورا  عملکرد  از  مردم  تا  باشیم  داشته  را  کافی 

نباشند. ناراضی 
وی در پایان ادامه داد: می بایست سازوکاری 
که  توافق نامه هایی  تمام  تا  شود  گرفته  نظر  در 
می دهد  انجام  ملک  یک  مورد  در  شهرداری 
در  آن  تعدد  زیرا  ارائه شود،  کامل  در یک الیحه 
رد  و  کرده  ایجاد  را  مشکالتی  انطباق  کمیته 
می شود و نیاز است این مسئله نیز در لوایح حل 

► شود.   
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آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قم در سال ۱۴۰۱

استاندار: تجلیل واقعی از تولید کنندگان، رفع موانع تولید است

سخنگوی شورای شهر قم:

ایرادات شکلی و نگارشی لوایح ارسالی شهرداری حل شود

پرداخت تسهیالت ویژه 6۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی اطراف حرم؛ 

997 هکتار پیرامون حرم مطهر 
نوسازی می شود؟

و  راه  وزارت  مطهر  حرم های  سرمایه گذاری  صندوق  مدیرعامل 
مصوبه  اساس  بر  صندوق  این  فعالیت  محدوده  گفت:  شهرسازی 
به  هکتار   470 از  قم  مقدس  شهر  در  استان،  پنج  ماده  کمیسیون 

یافت. افزایش  هکتار   997
معرفی  جلسه  در  حضور  با  امینی  میالد  شهرنیوز،  گزارش  به 
مطهر،  حرم های  سرمایه گذاری  صندوق  ظرفیت های  و  پتانسیل ها 
هکتار   470 از  قم  شهر  در  صندوق  این  فعالیت  محدوده  افزایش  از 
بنا  محدوده،  افزایش  این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  هکتار   997 به 
استانداری  زائرین  امور  معاونت  و  استانی  مسئوالن  درخواست  به 
جهت  شهروندان  از  بیشتری  تعداد  بهره مندی  امکان  بر  مبنی  قم 
سرمایه گذاران  تشویق  همچنین  و  فرسوده  بافت  بهسازی  و  نوسازی 
بخش گردشگری زیارتی در شهر مقدس قم به تصویب رسیده است.
صندوق  کرد:  اعالم  صندوق  این  فعالیت های  مورد  در  وی 
انجام  مسکن  بانک  با  که  توافقی  با  مطهر  حرم های  سرمایه گذاری 
متقاضیان  به  تومانی  میلیون   600 تسهیالت  ارائه  آماده  است،  داده 
997 هکتاری شهر  در محدوده مصوب  واقع  فرسوده  منازل  نوسازی 
قم است که این تسهیالت با کارمزد متوسط 12.5 درصد برای اقشار 
پوشش کمیته  اقشار تحت  برای  4 درصد  ویژه  کارمزد  و  عموم جامعه 

می شود. اعطا  بهزیستی  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 
داد:  ادامه  مطهر  حرم های  سرمایه گذاری  صندوق  مدیرعامل 
با  مطهر  حرم های  سرمایه گذاری  صندوق  که  توافقی  با  همچنین 
است؛  داده  انجام  گردشگری  بانک  و  فرهنگی  میراث  احیاء  صندوق 
امکان اعطا تسهیالت برای احداث هتل و زائرسرا در محدوده مصوب 
18 درصد  تا   12 کارمزد  با  تومان  میلیارد   30 تا سقف  997 هکتاری 
جهت اجرای پروژه های گردشگری و مرمت خانه های تاریخی و واجد 

است. فراهم شده  ارزش 
داد  خبر  ارزان قیمت  زائرسراهای  ویژه  تسهیالت  پرداخت  از  وی 
احداث  قصد  زائرین  خدمات  بخش  خیرین  درصورتی که  گفت:  و 
محدوده  و  مطهر  حرم  اطراف  در  کم درآمد  اقشار  ویژه  زائرسرای 
میزان  به  ویژه  تسهیالت  ارائه  آماده  صندوق  باشند،  داشته  مصوب 

است. درصد   4 کارمزد  با  تومان  میلیارد   20 حداکثر 
بخش  خیرین  معرفی  آماده  صندوق  این  شد:  یادآور  انتها  در  امینی 
احداث و بازسازی کاربری های عمومی )کتابخانه عمومی، درمانگاه، 
تا  ویژه  تسهیالت  از  بهره مندی  جهت  رسالت  بانک  به   )… و  مدرسه 
 60 تا   36 اقساط  در  درصد   2 کارمزد  با  تومان  میلیون   370 سقف 
ماهه در محدوده مصوب 997 هکتاری جهت ارائه خدمات به زائرین 

است. مجاورین  و  قم  مقدس  شهر 

اجرای گنبدهای رومی در قم 
ع شد؟ ممنو

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، برای اجرای گنبد 
پروژه  نمای  طرح  می بایست  دیگر  غیرمرسوم  طرح های  یا  و  بام  روی 
قرار  تصویب  مورد  و  ارائه  شهرداری  منظر  و  سیما  کمیته  در  موردنظر 
طرح های  خالف  بر  نما  هرگونه  اجرای  از  صورت  این  غیر  در  گیرد، 

شد.  خواهد  جلوگیری  مصوب 
مجید متین فر در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به اجرای گنبد بر روی 
طبق  موضوع  این  داشت:  اظهار  قم  در  ساختمان ها  بام های  برخی 
مقررات  راستای  در  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه 

است. همراه  ویژه ای  ضوابط  با  شهری  منظر  و  سیما  کیفی 
سیمای  و  نما  اجرایی  دستورالعمل  طبق  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
با  روی  بر  گنبد  اجرای  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  مصوب  شهری 
بر  گنبد  اجرای  جهت  کرد:  تصریح  است،  همراه  مختلفی  ضوابط 
پروژه  نمای  طرح  می بایست  دیگر  غیرمرسوم  طرح های  یا  و  بام  روی 
قرار  تصویب  مورد  و  ارائه  شهرداری  منظر  و  سیما  کمیته  در  موردنظر 

گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: اجرای طرح های 
اجرا  قابلیت  تصویب  و  بررسی  از  زمینه پس  این  در  مالک  پیشنهادی 
داشته و در غیر این صورت از اجرای هرگونه نما بر خالف طرح های 

مصوب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

خبـر

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده    ◄
پول  چاپ  بخاطر  قبل  دولت  گفت:  اسالمی 
همت  پانصد  و  هزار  تومانی،   4200 دالر  برای 
دست  روی  بر  بدهی  تومان(  میلیارد  )هزار 
دولت  این  و  است  گذاشته  سیزدهم  دولت 
بدهی های  از  تومان  میلیارد  هزار   15 ماهانه 

می کند. تسویه  را  سابق  دولت 
در  امیرابادی  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
قم  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی 
افزود: تا زمانی که این بدهی ها به صفر نرسد 

نمی گردد. بر  سابق  به  ایران  پولی  ارزش 
تحریم  با  انقالب  دشمنان  کرد:  بیان  وی 
ضربه  بدنبال  شناختی  جنگ  و  اقتصادی  های 
الگو  از  جلوگیری  و  انقالب  اهداف  به  زدن 

هستند. بین الملل  سطح  در  ایران  شدن 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
جنگ  قالب  در  اکنون  هم  آمریکا  کرد:  تاکید 
در  چین  با  و  نظامی  تقابل  در  روسیه  با  اکراین 
تصریح  است،  جنگ  حال  در  اقتصادی  بعد 
اسالمی  جمهوری  با  همچنین  آمریکا  کرد: 
رویارویی  حال  در  ای  هسته  توان  بهانه  به 
سطح  در  ایران  شدن  الگو  از  و  است  گفتمانی 

دارد. واهمه  بین المللی 
وی ادامه داد: آمریکا در دولت قبل بسیاری 
و  نطنز  فردو،  مانند  کشور  ای  هسته  مراکز  از 
اراک را به تعطیلی کشاند این در حالی بود که 
بود  کرده  عملیاتی  را  خود  تعهدات  تمام  ایران 
از  هیچکدام  به  آمریکا  که  بود  حالی  در  این  و 

نکرد. عمل  خود  معاهدات 
عدم  به  توجه  با  داد:  ادامه  امیرابادی 
خود،  ای  هسته  تعهدات  به  آمریکا  پایبندی 
تصویب  را  غرب  برابر  در  متقابل  اقدام  مجلس 
کرد که برغم بی اعتقادی دولت دوازدهم به آن 
به برگ برنده دولت سیزدهم تبدیل شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
برجام  سابق  مذاکرات  دوره  در  داشت:  بیان 
نفت  از  سرشار  ایران  که  کرد  می  بیان  آمریکا 
مسأله  بخاطر  ایران  ملت  نباید  و  است  گاز  و 
بود  حالی  در  این  بیفتد  دردسر  به  هسته ای 
هسته ای  توان  توسعه  برای  آمریکا  همزمان  که 

کرد. می  کمک  قطر  و  عربستان 
بیان  اجازه  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
دستاوردهای هسته ای را نمی دهد، گفت: اگر 
از  بسیاری  شود  خاموش  هسته ای  کتورهای  رآ
عالوه  افتد  و  می  کار  از  درمانی  های  ظرفیت 
جدید  های  فناوری  به  ورود  امکان  آن  بر 
می  سلب  دریا  آب  کردن  شیرین  آب  مانند 
از  قبیل  این  ورود  از  همچنان  دشمنان  گردد. 

کند. می  جلوگیری  ایران  به  تکنولوژی ها 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
از  معصومی  فریدالدین  سید  اینکه  بیان  با 

از  قبل  شیراز  شاهچراغ  حادثه  قمی  شهدای 
سفر به استان فارس در مورد یک پروژه مهم با 
این دانشمند  یادآور شد:  هم صحبت داشتیم، 
که  کند  تولید  آب  هوا،  از  که  بود  این  صدد  در 

گرفت. ما  ملت  از  را  فرصت  این  دشمن 
اتهام  با  دشمنان  اینکه  بیان  با  امیرابادی 
صدد  در  عراق  و  سوریه  به  ایران  مالی  کمک 

بود، داعش  با  مقابله  از  ایران  خودداری 
هم  ریال  یک  ایران  اسالمی  گفت:جمهوری 
در مورد سالح  ما  و حتی  نکرده  در عراق خرج 
هم  و  کردیم  دریافت  را  آن  هزینه های  تمام  نیز 
باالی  فروش  با  کشور  این  وضعیت  نیز  اکنون 

است. مطلوب  نفت 
وی اظهار داشت: آمریکا و سایر هم پیمانان 
پرونده  و  داعش  هسته ای،  مسأله  در  آن 
خورده  شکست  اخیر  سالهای  طی  موشکی 
زنان  حقوق   و  بشر  حقوق  گفت:  است، 
دشمنان  شناختی  جنگ  از  نوع  جدیدترین 

است. ایران  ملت  برابر 
میلیون   3.5 دشمن  کرد:  تصریح  وی 
میدانی  بررسی  و  نظرسنجی  برای  فقط  دالر 
مختلف  در شهرهای  اغتشاشات  آغاز  چگونگی 
مهسا  خانم  حادثه  و  بود  گذاشته  کنار  کشور 
خانم  این  خاص  ویژگی های  بخاطر  امینی 
را  دشمنان  چندساله  های  نقشه  آغاز  زمینه 

کرد. فراهم 
مشکالت  از  بخشی  اینکه  بیان  با  امیرابادی 
بخشی  مجلس،  کم کاری  بخاطر  جامعه  کنونی 
بخشی  و  مستقر  دولت  اقدامات  با  مرتبط 
ابراز  است،  سابق  دولت  اقدامات  بخاطر  نیز 
مرتبط  ای  پروژه  هیچ  قبل  دولت  در  داشت: 
امروز  مسأله  این  و  نشد  انجام  گازی  تولید  با 
ساختمانی  مصالح  از  برخی  در  گرانی  سبب 
اختصاص  و  تولید  راندمان  کاهش  همچنین  و 
دولت  شده؛  خانگی  بخش  به  صنعت  گاز 

و  تامین  برای  خوبی  های  فعالیت  سیزدهم 
است. کرده  آغاز  انرژی  جبران 

اگر  که  داریم  موشک  اندازه ای  به  ما 
به  حمله  برای  دیگر  یک  با  معاند  کشورهای 

با هم  را  آنها  توانیم همه  ایران متحد شوند می 
می  چون  دشمن  اظهارداشت:  کنیم،  نابود 
داند توان مقابله نظامی با ایران را ندارد جرئت 

کند. نمی  حمله 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
یاد  مذاکرات  اصلی  مانع  را  آمریکایی ها  تزویر 
این  خالل  در  این  برغم  دولت  گفت:  و  کرد 
میلیون   50 ماهانه  فروش  تضمین  مذاکرات 
بشکه نفت را گرفته بود و چیزی نمانده بود که 

شود. احیا  برجام  معاهده 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
حال  در  برجام  مذاکرات  کرد:  خاطرنشان 
را  بزرگی  امتیازات  نیز  و دولت  بود  نهایی شدن 
مانند  اغتشاشات و حوادث اخیر  بود که  گرفته 
فتنه 88 معادالت را بهم زد و بیشترین خسارت 

کرد. تحمیل  مردم  به  را 
امیرابادی با اشاره به شکایت از دو نماینده 
مورد  در  سنجیده  غیر  بیان  بخاطر  مجلس 
 57 گفت:  اصفهان،  مبارکه  فوالد  در  اختالس 
میلیارد  هزار   92 این  از  تومان  میلیارد  هزار 
معدن  صنعت،  وزیر  تخفیف  بخاطر  تومان 
قیمت  افزایش  از  جلوگیری  برای  تجارت  و 
نیز  موارد  سایر  در  و  است  بوده  خودروها 
شده  بیان   ، پیوست  وقوع  که  بنحوی  مطالب 

. نیست
در  خوبی  روند  دولت  کرد:  تصریح  وی 
صادرات  همسایه،  کشورهای  با  ارتباط  زمینه 
اخیر  حوادث  که  بود  کرده  آغاز  کاال  واردات  و 
با  اکنون  هم  و  آورد  بوجود  آن  در  اختالالتی 
خوبی  همدلی  عادی  شرایط  به  کشور  بازگشت 
 ► است.     آمده  بوجود  گانه  سه  قوای  بین 

امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس:

ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های 
دولت سابق تسویه می شود

ادارات قم از ۱7 تا ۳۰ دی از 
ساعت 9 آغاز به کار می کنند

دستگاه  مدیران  به  نامه ای  در  قم  استانداری  منابع  و  توسعه  معاون 
اجرایی استان اعالم کرد: به منظور رعایت الگوی مصرف گاز ادارات 
قم از هفدهم تا پایان دی از ساعت 9 صبح کار خود را آغاز می کنند.
در  قریشی  سیدمهدی  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  آوده است:  استان  اجرایی  به مدیران دستگاه های  نامه ای خطاب 
اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  تمام  گاز  مصرف  الگوی  رعایت  منظور 
کار  به  شروع  صبح   9 ساعت  از  دی  پایان  تا  آینده  هفته  از  استان 

. می کنند
در این نامه آمده است:

نهم   15 مورخ  وزیران  محترم  هیئت  نامه  تصویب   6 بند  به  استناد  با 
1401 در خصوص مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف 
ذیربط  دستگاه های  تمام  همکاری  ضرورت  و  سال  سرد  ماه های  در 
عنوان  به  گاز  مصرف  الگوی  رعایت  جهت  در  الزم  تمهیدات  اتخاذ  و 
کارگروه  به مصوبه جلسه  عنایت  با  و  انرژی  اصلی  از حامل های  یکی 
و موافقت استاندار محترم بدین وسیله  13 دی  سوخت استان مورخ 
قانون   87 ماده  رعایت  با  مشمول  دستگاه های  کار  به  شروع  ساعت 
مدیریت خدمات کشوری در تمام ایام کاری هفته از شنبه تا پنج شنبه 

9 تعیین و ابالغ می گردد. تا 30 دیماه از ساعت  تاریخ 17  از 
کاهش  از  ناشی  کار  کسری  تا  نمایید  ریزی  برنامه  گونه ای  به  ضمنًا 
با مدیریت  از طریق دور کاری  الذکر  ماده فوق  ساعت کاری موضوع 

گردد. جبران  اجرایی  دستگاه 
دستگاه های  تمام  گاز  مصرف  بهینه  مدیریت  منظور  به  همچنین 
عمومی  نهاد های  مسلح  نیرو های  آموزشی  مراکز  بانک ها  اجرایی 
پایان  در  و  اداری  زمان  در  کاهش مصرف خود  با  موظفند  غیردولتی 
به خاموش کردن سیستم های  نسبت  تعطیل  روز های  و  کاری  ساعت 

نمایند. اقدام  گرمایشی 
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه بوده و 
بر اساس ماده 13 تصویب نامه فوق الذکر شرکت گاز استان در طول 
مدت مدت اجرای طرح ضمن بازدید از دستگاه های اجرایی گزارش 

عملکرد را به صورت هفتگی از دستگاه ها اخذ و ارسال نمایند.

اجرای مرحله جدید طرح "قم در 
مسیر تحول"

پروژه های  اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری  افتتاح،  جدید  مرحله 
شهری قم در قالب طرح "قم در مسیر تحول" به همت شهرداری قم 

رسید. اجرا خواهد  به 
شهردار  حوزه  مدیرکل  صحرایی  جواد  سید  شهرنیوز؛  گزارش  به 
شهرداری  مجموعه  بخش های  تمامی  همت  و  تالش  به  اشاره  با  قم 
گفت:  آن ها  از  بهره برداری  و  شهری  پروژه های  اجرای  به منظور  قم 
سال های  در  مالی،  تنگناهای  به ویژه  و  زیاد  مشکالت  وجود  علی رغم 
بوده ایم. قم  شهر  در  مختلف  پروژه های  پرقدرت  اجرای  شاهد  اخیر 
و  مختلف  زمینه های  در  شهری  پروژه های  گستردگی  و  تنوع   وی 
داد:  ادامه  و  یادآور شد  را  زندگی شهروندان  اساسی  با شئون  مرتبط 
شده  تأکید  پروژه ها  اجرای  بر  همواره  شهری  مدیریت  اخیر  دوره  در 
سطح  و  شود  کم  قم  شهر  متراکم  عقب ماندگی های  و  کاستی ها  از  تا 

یابد. ارتقا  شهروندان  و  زائران  به  خدمات رسانی 
عملیاتی  و  اجرایی  برنامه ریزی  و  بودجه  تمرکز  اعالم  با  صحرایی 
شهرداری قم بر امور زیربنایی و عمرانی تصریح کرد: حتی در شرایط 
پروژه های  حجم  کاهش  اجازه  به هیچ عنوان  نیز  نامناسب  اقتصادی 

است. نشده  داده  آن  اجرای  در  تعویق  یا  و  عمرانی 
برخی  آمادگی  خبر  اعالم  با  همچنین  قم  شهردار  حوزه  مدیرکل 
پروژه های بزرگ شهر قم برای افتتاح در ایام پایانی سال جاری گفت: 
میالد  با  هم زمان  و  دی ماه   21 از  انجام شده  برنامه ریزی های  طبق 
برگزاری  جدید  دوره  آغاز  شاهد  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  باسعادت 
آئین ها و مراسم افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
شهری خواهیم بود و پروژه بزرگ تونل و ادامه بلوار جمهوری اسالمی 
در  و  بهره برداری رسیده  به  مراسم  این  در  قم  2 شهرداری  منطقه  در 
مسیرهای  احداث  عملیات  و  گرفت  خواهد  قرار  شهروندان  اختیار 
آغاز خواهد  نیز  )عج(  ولی عصر  میدان  غیرهمسطح  تقاطع  دسترسی 

شد.
پردازش پسماند  و  از خط شماره دو مکانیزه تفکیک  بهره برداری  وی 
دیگر  را  آلی  مواد  تخمیر  دو  شماره  سایت  فعالیت  آغاز  و  قم  شهر 
شد  خواهد  افتتاح  بهمن ماه  سوم  در  که  دانست  دوره  این  پروژه ی 
و  هشت  منطقه  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  افتتاح  کرد:  تصریح  و 
بهره برداری از بلوار ابوطالب )ع( پردیسان نیز در 12 بهمن ماه و آغاز 

شد. خواهد  انجام  فجر  دهه 
نماز  میدان  تقاطع  حدفاصل  اتوبوس،  پرسرعت  خط  از  بهره برداری 
اتوبوس های  از  بهره برداری  و  بهجت(  اله  آیت  )میدان  پردیسان  تا 
گفته  به  که  است  افتتاحیه ای  برنامه ی  دیگر  نیز  خط  این  در  جدید 
شهروندان  اختیار  در  خدمت رسانی  جهت  بهمن ماه   18 در  صحرایی 

گرفت. خواهد  قرار 
مدیرکل حوزه شهردار قم با نوید آغاز عملیات اجرایی برخی پروژه های 
بلوار  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  اجرایی  عملیات  گفت:  شهر  بزرگ 

آغاز خواهد شد. 25 بهمن ماه  بلوار فردوسی در  و  آیت الله صدوقی 
مجتمع  و  پارکینگ  نخست  فاز  افتتاح   ، طرح  این  اجرای  ادامه 
حمل ونقل  اقدامات  مجموعه  از  بهره برداری  و  چهارسو  خدماتی 
نماز  غیرهمسطح  تقاطع  از  بهره برداری  آئین  و  اسفندماه   3 عمومی 
که یکی از پروژه های مهم است نیز در 8 اسفندماه برگزار خواهد شد.
صحرایی در ادامه نیز برگزاری آیین بهره برداری از بوستان خضر نبی 
)ع( و فاز دوم بوستان کوثر در 13 اسفندماه و بهره برداری از بوستان 
همراه  به  درخت کاری  روز  مراسم  با  هم زمان  مقداد  هکتاری   11
نورپردازی در سطح  و  و منظر شهری  پروژه های سیما  از  بهره برداری 
بهره برداری  به  اسفندماه   15 در  که  دانست  پروژه هایی  دیگر  از  شهر 

رسید. خواهد 
از تقاطع غیرهمسطح شهدای  مدیرکل حوزه شهردار قم بهره برداری 
برای  قم  شهرداری  پروژه  آخرین  را  قم  شهر   2 منطقه  در  روحانیت 
باسعادت حضرت  ایام میالد  1401 اعالم کرد که در  افتتاح در سال 
شهروندان  اختیار  در  شهدا  بزرگداشت  روز  با  هم زمان  )عج(  مهدی 

گرفت. خواهد  قرار 

خبـر



جلسه  نهمین  و  شصت  در       ◄
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
نور  راهیان  ستاد  به  شهرداری  مساعدت 
جلسه  این  در  شد.  تصویب  قم  استان 
به  شهرداری  مساعدت  از  قم  شهردار 
تصویب  با  قم  استان  نور  راهیان  ستاد 
گفت:  و  داد  خبر  شهر  اسالمی  شورای 
سازمان  با  تفاهم نامه ای  اساس  بر 
در  کمک هزینه ها  این  برنامه وبودجه، 
قم  شهر  برای  عمرانی  پروژه ها  قالب 

می شود. بازگردانده 
سید  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
نهمین  و  شصت  در  نژاد  سقاییان  مرتضی 
اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
برای  تسهیالت  مجوز  اخذ  قم  شهر 
موردتوجه  را  نور  راهیان  اردوی  برگزاری 
راهیان  ستاد  داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
تمام  و  تشکیل شده  استان  در  نور 
هستند. ستاد  این  عضو  استان  مسئوالن 
ستاد  این  اعضای  اعالم  با  وی 
پاسداران،  سپاه  از  نمایندگانی  افزود: 
نهادها  سایر  و  شهرداری  استانداری،  
در این ستاد حضور دارند و شهرداری در 
میلیون   100 حدود  در  گذشته  سال های 
به  نیاز  که  می کرد  کمک  نهاد  این  به 
تقویت  برای  امسال  اما  نداشت،  مصوبه 
این حرکت فرهنگی و در قالب این الیحه 
حضور  شهر  اسالمی  شورای  تصویب  با 

داشت. خواهد  پررنگ تری 
سازمان  کرد:  تصریح  قم  شهردار 
مستقیم  به صورت  برنامه وبودجه 
ستاد  این  به  را  کمک  این  نمی توانست 
را  نقش  این  شهرداری  که  باشد  داشته 
عمرانی  طرح  قالب  در  و  برعهده گرفته 
می شود. برگردانده  شهر  به  پول  این 

سازمان  با  تفاهم نامه ای  امضا  از  وی 
خبر  منظور  این  به  برنامه وبودجه 
این  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
پروژه ها  قالب  در  مبلغ  این  تفاهم نامه 
و  یک  و  می شود  بازگردانده  شهر  عمرانی 
عمرانی  طرح های  به  عدد  این  برابر  نیم 

می شود. کمک 
خودسازی،  الگوی  سلیمانی  شهید 

است سازی  تمدن  و  پردازی  جامعه 
قم،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
مساعدت  اعمال  مجوز  اخذ  الیحه  به 
بابت  ریال  میلیارد   15 مبلغ  پرداخت 

نور  راهیان  زائران  اردوی  برگزاری 
در  پول  این  گفت:  و  کرد  مطرح  را 
شهرداری  به  عمرانی  طرح های  قالب 
بالعوض  کمک  و  می شود  برگردانده 
دارد. مشخصی  متولی  و  بود  نخواهد 
حسین  دکتر  شهرنیوز،   گزارش  به 
جلسه  نهمین  و  شصت  در  اسالمی 
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
اظهار  هفته  مناسبت های  به  اشاره  با 
و  بصیرت  روز  دی ماه،   9 روز  داشت: 
در  که  روزی  است،  والیت  با  ملت  میثاق 
دی   9 ماندگار  حماسه  خالق  امت،  واقع 
در  هنگام  به  الهی  هدایت های  با  و  شده 
فتنه  بزرگ ترین  و  پیداکرده  حضور  صحنه 

کردند. خنثی  را  نظام  علیه 
آیت الله  وفات  روز  یادآوری  با  وی 
مصباح  آیت الله  افزود:  یزدی  مصباح 
سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  و  یزدی 
و  اسالم  مبانی  تحکیم  برای  هم  کنار  در 
اسالمی  تمدن  به  ورود  و  اسالمی  انقالب 
در  رهبری  معظم  مقام  و  کردند  تالش 
جامعه  خودسازی،  بر  انقالب  دوم  گام 
داشتند  تأکید  سازی  تمدن  و  پردازی 
الگو  حوزه  سه  این  در  بزرگوار  دو  این  که 

. هستند
ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهادت  سالروز  دی ماه   13 روز  داد: 
و  مقاومت  جهانی  روز  سلیمانی  سردار 
اخالص  الگوی  که  کسی  است،  شهادت 
رهبری  معظم  مقام  ازنظر  و  است  عمل  و 
حادثه  یک  سلیمانی  سردار  شهادت 
تاریخ  یاد  از  که  است،  حادثه ای  تاریخی 

می شود. ثبت  و  رفت  نخواهد 
سلیمانی  شهید  کرد:  خاطرنشان  وی 
قهرمان  هم  و  ایران  ملت  قهرمان  هم 
شهید  نام  ایران  ملت  و  شد  اسالمی  امت 
خواهد  بزرگ  را  وی  همراهان  و  سلیمانی 

داشت.
مجوز  اخذ  الیحه  به  ادامه  در  وی 
 15 مبلغ  پرداخت  مساعدت  اعمال 
زائران  اردوی  برگزاری  بابت  ریال  میلیارد 
راهیان نور را مطرح کرد و گفت: این پول 
شهرداری  به  عمرانی  طرح های  قالب  در 
بالعوض  کمک  و  می شود  برگردانده 

دارد. مشخصی  متولی  و  بود  نخواهد 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شکلی  اشکاالت  و   101 ماده  به  ادامه 

 ،101 ماده  در  گفت:  و  کرد  اشاره  لوایح 
را  سرانه  درصد   25 باید  ابتدا  شهرداری 
شوارع  سراغ  بعد  و  کند  تکلیف  تعیین 
شوارع  سراغ  به  سپس  و  تفصیلی  طرح 
بعضی  را  شیوه  این  برود،  تفکیک  طرح 

و  ندارند  خبر  آن  از  منطقه  مدیران  از 
مناطق  تمام  به  بخشنامه  به صورت  باید 

شود. فرستاده 
به  شهری  مدیریت  کمک  لزوم 
برگزاری  در  مردم نهاد  مجموعه های 

نور راهیان  اردوهای 
لزوم  بر  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مجموعه های  به  شهری  مدیریت  کمک 
راهیان  اردوهای  برگزاری  در  مردم نهاد 

کرد. تأکید  نور 
مرتضی  حجت االسالم والمسلمین 
جلسه  نهمین  و  شصت  در  استقامت 
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
قاسم  سردار  شهادت  سالروز  به  اشاره  با 
سلیمانی  سردار  داشت:  اظهار  سلیمانی 
می دانست  حرم  را  اسالمی  جمهوری  کل 
خدمت  مردم  به  وقتی  داشت  اعتقاد  و 

هستیم. حرم  مدافع  می کنیم، 
در  را  نور  راهیان  اردوی  برگزاری  وی 
دانست  مؤثر  چهارم  و  سوم  نسل  تربیت 
فرهنگی  کار  انجام  لزوم  امروز  افزود:  و 
تربیت  و  تعلیم  و  هشتادی ها  دهه  برای 
و  می شود  احساس  به خوبی  نسل  این 
فرهنگ  حوزه  در  شهرداری  اقدام  از  باید 

کرد. تشکر  و  تقدیر  شهادت  و  ایثار 
تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 

را  خود  کمک های  شهرداری  چرا  کرد: 
و  ادوات  قالب  در  نور  راهیان  اردوی  به 
می توانیم  و  نمی دهد  انجام  تجهیزات 
مجموعه های  به  نقدی  کمک  به جای 
مجموعه  قم  در  مثاًل  کنیم،  کمک  مردمی 

زائر  هزار   15 ساالنه  که  بوده  مردمی 
نور  راهیان  اردوی  به  کشور  سراسر  از 

. ستد می فر
به عنوان  شهر  شورای  کرد:  تأکید  وی 
مجموعه های  به  باید  مردم  نماینده 
حمایت  آن ها  از  و  کرده  کمک  مردمی 
برای  الزم  امکانات  و  ادوات  سپاه  کند،  
نیز  طرح  این  و  دارد  را  طرح  این  اجرای 
در بودجه سال 1401 نیز نیامده و خارج 

است. بودجه  ردیف  از 
اردوی  به  دانش آموز   ۴۰۰۰ اعزام 
قم شهرداری  مشارکت  با  نور  راهیان 

مهدی کالنترزاده نیز در جلسه شورای 
برای  دشمنان  امروز  گفت:  قم  شهر 
هشتادی ها  دهه  حماسه  کردن  خنثی 
شد،  برگزار  فرمانده  سالم  محوریت  با  که 
نقش  شهرداری  باید  و  شده  میدان  وارد 
توطئه ها در کنار  پررنگی در خنثی کردن 

باشد. داشته  دیگر  نهادهای 
حضور  با  زیادی  جلسات  افزود:  وی 
سپاه  و  استانداری  محوریت  با  و  شهردار 
تا  برگزارشده  آموزش وپرورش  عاملیت  و 
دانش آموزانی  بخش  نور  راهیان  ستاد 
نهاد  هر  نقش  و  تشکیل  استان  در 
بتوانیم  تا  شد  تعیین  مشخص  به صورت 
هشتادی ها  دهه  برای  فرهنگی  کار  این 

شود. برنامه ریزی 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
اخذ  الیحه  به  ادامه  در  قم  شهرداری 
مبلغ  پرداخت  مساعدت  اعمال  مجوز 
اردوی  برگزاری  بابت  ریال  میلیارد   15
کرد:  تصریح  و  اشاره  نور  راهیان  زائران 
این مساعدت قرار است از بخش عمومی 
به  دانش آموز  هزار  چهار  و  شود  پرداخت 

شد. خواهند  اعزام  نور  راهیان  اردوی 
راهیان  اردوی  برگزاری  نحوه  وی 
سفر  مدت  گفت:  و  کرد  تشریح  را  نور 
راهیان  اردوی  قالب  در  دانش آموز  هر 
در  دانش آموزان  و  بوده  روز  چهار  نور 
اردو  این  به  ماه  چهار  حدود  زمانی  بازه 
ارزش های  با  تا  شد  خواهند  فرستاده 
آشنا  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  و  انقالب 

. ند شو
هزینه  کرد:  خاطرنشان  کالنترزاده 
چهارروزه  سفر  این  در  دانش آموز  هر 
هزار   100 و  یک میلیون  درمجموع 
سهم  که  است  گرفته شده  نظر  در  تومان 
حدود  در  دانش آموز  هر  برای  شهرداری 
تأکید  و  پیش بینی شده  تومان  هزار   350
حتمًا  حساس تر  دانش آموزان  شده 

کنند. پیدا  حضور 
سال های  در  شهرداری  کمک  وی 
را  نور  راهیان  اردوی  برگزاری  به  گذشته 
چند  در  کرد:  بیان  و  داد  قرار  موردتوجه 
شیوع  خاطر  به  اردو  این  گذشته  سال 
سال  امسال  و  نشده  برگزار  کرونا  بیماری 
سال  چند  از  بعد  اردو  برگزاری  نخست 
البته در سنوات گذشته شهرداری  است؛ 
برگزاری  به  تجهیزات  تأمین  قالب  در 
سال  امسال  و  می کرده  کمک  اردو  این 
اردو  این  به  ریالی  مبلغ  که  بوده  نخستی 

است. داده  اختصاص 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
خصوص  در  پایان  در  قم  شهرداری 
عمرانی  پروژه های  فرهنگی  پیوست 
کمیسیون  در  جلساتی  کرد:  ابراز  نیز 
تشکیل شده  شورا  اجتماعی  و  فرهنگی 
را  فرهنگی  شاخه های  بخواهیم  اگر  و 
نظارت  با  تبلیغی  شاخه  در  کنیم  تقسیم 
پروژه های  در  کارهایی  عمومی  روابط 
بخش های  در  و  می شود  انجام  عمرانی 
پیشنهادها  و  شروع شده  کار  نیز  دیگر 
آمده است و در حال بررسی هستیم.   ► 
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تذکر عضو شورای شهر قم به شهرداری در حوزه فرهنگ؛
چرا لوایح شهرداری پیوست 

فرهنگی ندارد؟

در  شهرداری  از  انتقاد  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
گفت:  عمرانی  پروژه های  فرهنگی  پیوست های  تدوین  به  توجه  عدم 
پیوست های  تدوین  برای  موثری  اقدام  هیچ  گذشته  سال  یک  در 
قم  شهرداری  و  نشده  انجام  شهری  پروژه های  اجتماعی  فرهنگی 

باشد. پاسخگو  باید 
و  شصت  در  آمره  معصومه  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین 
گفتمان  تثبیت  در  وی  جایگاه  و  سلیمانی  سردار  شهادت  سالروز 
شهید  کرد:  اظهار  بین ا لمللی،  و  داخلی  ابعاد  در  اسالمی  انقالب 
توطئه  برابر  در  روشن بینی  و  بصیرت  داشتن  برای  الگویی  سلیمانی 

است. های دشمن 
برگزاری  بابت  مساعدت  اعمال  مجوز  اخذ  الیحه  به  ادامه  در  وی 
اردوی زائران راهیان نور اشاره کرد و افزود : شورا هیچ وقت با کمک 
این  اما  ندارد  مخالفت  انقالبی  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  به 
است. شده  ارسال  شورا  به  برنامه ای  پیوست  هیچ گونه  بدون  الیحه 

به ارسال لوایح بدون پیوست فرهنگی به شهرداری تذکر  آمره نسبت 
داد و تصریح کرد: دی ماه سال گذشته طرحی در شورا تصویب شد 
فرهنگی  های  پیوست  تدوین  به  موظف  شهرداری  آن  اساس  بر  که 
سال  یک  در  اما  شد.  شهری  عمرانی  های  پروژه  برای  اجتماعی  و 
فرهنگی  های  پیوست  تدوین  برای  موثری  اقدام  هیچ  گذشته 
باید  قم  شهرداری  و  است  نشده  انجام  شهری  های  پروژه  اجتماعی 

باشد. داشته  مسئله  این  به  بیشتری  اهتمام  و  بوده  پاسخگو 

محرری عضو شورای شهر تاکید کرد:
ردیف کارهای فرهنگی در 

بودجه شفاف بیان شود
گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
در  می کند  استان  به  فرهنگی  کارهای  در  شهرداری  که  کمک هایی 
ردیف  باید  اما  می شود،  برگردانده  شهرداری  به  تفاهم نامه  یک  قالب 

شود. بیان  شفاف  بودجه  در  فرهنگی  کارهای 
به گزارش شهرنیوز، محسن محرری در شصت و نهمین جلسه رسمی 
و علنی شورای اسالمی شهر قم اخذ مجوز تسهیالت برای مساعدت 
در برگزاری اردوی راهیان نور را مطرح کرد و اظهار داشت: این نوع 
آن  به  باید  و  دهیم  انجام  تسهیالت  نام  به  نمی توانیم  را  پرداخت ها 

کنیم. توجه 
یادآور  شهرداری  و  شهر  شورای  در  را  کمک هایی  چنین  سابقه  وی 
شد و افزود: در روزهای 14 و 15 خرداد و اربعین چنین کمک هایی 
را  مبلغ  این  برنامه وبودجه  بگویم سازمان  باید  البته  است،  انجام شده 
به شهرداری برمی گرداند و اگر می توانست خودش کمک می کرد، ما 

بگیریم. نظر  در  بودجه  در  و شفاف  به درستی  را  ردیف  باید 
تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
را  پول  این  برنامه ای  یا  و  پروژه  قالب  در  برنامه وبودجه  سازمان  کرد: 
کمک  این  بگیریم  نظر  در  باید  و  می کند  جبران  و  برمی گرداند  ما  به 
باید به عنوان یک کمک قطعی و شفاف در بودجه  تسهیالت نیست و 

می شود. بازگردانده  پول  این  تفاهم نامه ای  قالب  در  و  شود  آورده 

بیش از 20 عمل جراحی در یک روز؛
رکوردشکنی دیگر در 

مرکز درمان ناباروری جهاد 
دانشگاهی قم

رکورد  ثبت  از  قم  دانشگاهی  جهاد  ناباروری  درمان  مرکز  سوپروایزر 
داد. خبر  مرکز  این  در  روز  یک  در  عمل   20 از  بیش 

دانشگاهی  جهاد  ناباروری  درمان  مرکز  سوپروایزر  جانبازی،  معصومه 
مرکز  جاری،  سال  ماه  دی  در  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم، 
 20 از  بیش  انجام  شد،  موفق  قم  دانشگاهی  جهاد  ناباروری  درمان 
عمل در یک روز را به ثبت برساند و رکورد پیشین خود را تغییر دهد.
اظهار  بودند،  آمیز  موفقیت  شده  انجام  های  عمل  اینکه  بیان  با  وی 
کرد: در این روز بیش از 16 عمل پانکچر صورت گرفت که رکوردهای 
سه  روز  این  در  همچنین  شکست  عمل  این  در  را  مرکز  این  گذشته 

گرفت. صورت  جنین  انتقال  و   IUI پنج  هیستروسکوپی ،  عمل 
کرد:  تصریح  قم  دانشگاهی  جهاد  ناباروری  درمان  مرکز  سوپروایزر 
عمل  اتاق  یک  پانکچر،  عمل  اتاق  یک  ظرفیت  با  ها  عمل  این 
انجام شده است.  IUI اتاق  و  اتاق عمل مردان  هیستروسکوپی ، یک 
کرد:  بیان  روز  یک  در  عمل ها  تعداد  افزایش  امکان  با  رابطه  در  وی 
بیشتری  و  فشرده  ریزی  برنامه  باید  ها  عمل  تعداد  افزایش  برای 
و  بررسی  باید  نیز  بیماران  ترخیص  و  پذیرش  زیرا  بگیرد؛  صورت 

نگیرد. صورت  تداخلی  تا  شود  هماهنگ 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵9۸7   

ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل      ◄
و  تمایل  شهروندان  اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری 
غیرمکانیزه  پل های  از  استفاده  برای  چندانی  عالقه 
به  هم اکنون  پل ها  این  از  بخشی  گفت:  ندارند، 
اقتصادی  و  تجاری  مختلف  مراکز  تبلیغات  محل 
داده   دست  از  را  خود  اصلی  کارکرد  و  تبدیل شده 

. ست ا
بیان  با  زاده  شعبان  حسین  شهرنیوز،  گزارش  به   
سطح  در  پیاده  عابر  پل   52 حاضر  حال  در  اینکه 
مکانیزه  آن ها  از  مورد   13 که  نصب شده  قم  شهر 
پیاده  عابر  پل های  سازی  مکانیزه  افزود:  هستند، 
جاری  برنامه های  در  همیشه  گذشته  سال  چند  در 
و  بازار  نوسانات  خاطر  به  که  بوده  شهری  مدیریت 

آن ها  بی میلی  با  سرمایه گذاران،  برای  جذابیت  عدم 
است. شده  همراه 

میدان  مکانیزه  پل  جمع آوری  به  اشاره  با  وی 
ادامه  خاطر  به  پل  این  کرد:  بیان  مطهری  شهید 
مستقیم  مجاورت  و  میدان  محدوده  عمرانی  عملیات 
بهره برداری  برای  کافی  فضای  تا  شد  جمع آوری  آن 

شود. ایجاد  شهر  از  نقطه  این  در  مترو  ایستگاه  از 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
پل های  از  مورد   6 سال  پایان  تا  داشت:  اظهار  قم 
در  به خصوص  پرتردد  نقاط  در  معمولی  پیاده  عابر 

شد. خواهد  مکانیزه  درمانی،  مراکز  محدوده 
عالقه  و  تمایل  شهروندان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
از  غیرمکانیزه  پل های  از  استفاده  برای  چندانی 

این  از  بخشی  کرد:  تصریح  نداده اند،  نشان  خود 
مختلف  مراکز  تبلیغات  محل  به  هم اکنون  پل ها 
خود  اصلی  کارکرد  و  تبدیل شده  اقتصادی  و  تجاری 

داده اند. دست  از  را 
شهری تصادف های  کاهش  شاه کلید  آرام سازی، 

مهم  راهکار  را  ترافیکی  آرام سازی  زاده،  شعبان 
خیابان  عرض  از  عبور  و  ترافیک  مطلوب  مدیریت  در 
تصادف های  کاهش  همچنین  و  پیاده  عابران  برای 
کارشناسی،  و  نگاه کالن  در  و گفت:  دانست  شهری 
وجود  آن  برای  تقاضا  که  نقطه ای  هر  در  پل  نصب 
برای  آن  جانبی  عوارض  خاطر  به  معقولی  امر  دارد 
حریم  به  اشراف  محلی،  معارضین  بازاریان،  و  کسبه 
باالی  هزینه های  و  شهروندان  از  برخی  زندگی 

نیست. آن،  اجرای 
شاه کلید  ترافیکی  آرام سازی  داد:  ادامه  وی 
اصلی در محورهای پرتردد شهری است که می تواند 
نقوش  اجرای  مانند  مختلفی  طرح های  قالب  در 
کردن  چراغ دار  و  کاه ها  سرعت  افزایش  استاندارد، 

گیرد. انجام  شهری  تقاطع های 
ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
هر  کردن  مکانیزه  برای  اینکه  بابیان  قم  شهرداری 
نصب  و  تومان  میلیارد   4 بر  افزون  پیاده  عابر  پل 
دارد،  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   2 نیز  آسانسور 
پل های  در  آسانسور   2 اخیر  ماه های  طی  افزود: 
استقبال  با  که  یاسر نصب شده  بلوار عمار  پیاده  عابر 

► است.   شده  مواجه  شهروندان 

واقع  )چوب فروش ها(  مالحسین  کاروانسرای      ◄
و  ساماندهی  قم  شهرداری  تالش  با  قم  کهنه  بازار  در 

شد. ایمن سازی 
با  قم،  شهرداری  یک  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
توجه به وضعیت آشفته و ناایمن کاروانسرای مالحسین 
در بازار کهنه قم، شهرداری قم طی اجرای طرحی با 
اداره  و  قم  استانداری  امور شهری  اداره کل  مشارکت 
قم،  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل 

شد. ساماندهی  کاروانسرا  این 
و  یک  منطقه  شهری  خدمات  عوامل  طرح  این  در 
قم،  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  ستاد 
اقالم  و  سازه ها  باوجود  کسبه  توسط  که  بخش هایی 
را در حضور کسبه رفع تصرف  بود  چوبی تصرف شده 
کرده و تمامی اموال طبق نظر صاحبان آن به انبارهای 

شد. منتقل  موردنظر 
کاروانسرا  این  ساماندهی  و  موجود  اقالم  انتقال 
دستگاه  و  انتظامی  فرماندهی  نمایندگان  حضور  با 

به  رایگان  به صورت  اقالم  این  و  انجام  استان  قضایی 
یافت. انتقال  کسبه  موردنظر  انبارهایی 

اداره  نظارت  تحت  اماکن  از  که  کاروانسرا  این 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل 
کارگاه های  حضور  علت  به  می آید  به حساب  قم 
چوب تراشی و ساخت سازه های چوبی ازجمله اماکن 
نیز  گذشته  در  که  می آمد  شمار  به  منطقه  این  ناایمن 
در چندین مرحله دچار احتراق و آتش سوزی شده بود.
صبح  طرح،  این  اجرای  به دنبال  است  گفتنی 
منطقه  مدیر  محمدرضاخانی  امروز)چهارشنبه(  
شهری،  امور  دفتر  مدیرکل  ملکی  قم،  شهرداری  یک 
روستایی و شوراهای استانداری قم و ارجمند مدیرکل 
استان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
گفتگو  و  دیدار  و  کاروانسرا  این  از  بازدیدی  در  نیز  قم 
مشکالت،  و  دغدغه ها  از  اطالع  ضمن  آن،  کسبه  با 
نظر  در  مشکالت  این  رفع  به منظور  را  الزم  تمهیدات 

► گرفتند.  

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

● پل های غیرمکانیزه کارکردی جز تبلیغات شهری ندارد   ●

● ساماندهی و ایمن سازی کاروانسرای 
مالحسین در بازار کهنه قم    ●

در جلسه شورای شهر قم مطرح شد:

●  حمایت مدیریت شهری از راهیان نور در جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت   ●

اطالعیه ثبت نام از داوطلبان پست ریاست و هیئت رئیسه 
هیئت ترای اتلون استان قم

و  استانی  ورزشی  های  هیئت  فعالیت  نحوه  نامه  آیین  طبق  دارد  نظر  در  اتلون  ترای  هیئت 
دارای  رئیسه  هئیت  و  هیئت  ریاست  پست  داوطلبان  از   1401/9/13 مصوب  شهرستانی 
دعوت  شرایط  واجد  عالقهمندان  از  لذا  آورد.  عمل  به  نام  ثبت  ذیل  شرایط  طبق  صالحیت 
گهی به مدت یک هفته کاری به دفتر هیئت  میگردد جهت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آ

نمایند.  مراجعه  حیدریان  شهید  ورزشگاه  در  واقع  استان  اتلون  ترای 
هیئت: ریاست  پست  احراز   داوطلبان  عمومی  شرایط 

ایران                        اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به  1-التزام 
65 سال          30 سال و حداکثر  2- دارا بودن حداقل سن 

اجرایی 5 سال سابقه مدیریت  بودن حداقل  دارا   -3
یا معافیت            پایان دوره ضرورت )خدمت سربازی(  بودن کارت  4- دارا 

استان مرکز  در  سکونت  و  مضاعف  تابعیت  فاقد   -5
احکام  اساس  بر  که  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  عدم  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  عدم   -6

باشد. شده  صادر  قضایی 
اعتیاد عدم  گواهی   -7

صدوق( شعبه  )ملی  بانکی  حساب  افتتاح  جهت  مثبته  استعالم  8-ارائه 
نیاز: مورد  مدارک 

تصویر  و  اصل   -3 روشن  زمینه  با   3*4 عکس  قطعه  یک   -2 تحصیلی  مدرک  تصویر  و  اصل   -1
کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی 4- تکمیل فرم های ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگی 
داوطلب 5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر )حداکثر 10 روز 
ارائه  رئیسه،  هیئت  های  پست  داوطلبان  اسامی  کتبی  اعالم   -6 نام(  ثبت  مهلت  اتمام  از  پس 
و  ورزشی  خبره  دار،  خزانه  رئیس،  نائب   ( نام  ثبت  زمان  در  مربوطه  های  فرم  تکمیل  و  مدارک 
2 نفر عضو هیئت رئیسه. الزم به ذکر است خزانه دار می بایست دارای شرایط مندرج در ماده 

باشد.( ورزشی  هیئتهای  فعالیت  نحوه  نامه  آیین   21
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رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:
تورهای هویتی برای دهه 

هشتادی ها برای نخستین بار در 
قم برگزار می شود

از  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
در  بار  نخستین  برای  هشتادی ها  دهه  ویژه  هویتی  تورهای  برگزاری 

داد. خبر  قم 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین  و  شصت  در  مالیی  مصطفی 
داشت:  اظهار  بصیرت  دهه  داشت  گرامی  با  قم،  شهر  اسالمی 
شهرداری قم در اجرای برنامه های فرهنگی و ارزشی پیش قدم است.

اردوی  برگزاری  در  مساعدت  برای  تسهیالت  مجوز  اخذ  الیحه  وی 
گذشته  سال های  در  شهرداری  افزود:  و  کرد  مطرح  را  نور  راهیان 
نیز در  و شورا  نور داشته  راهیان  اردوی  برگزاری  برای  نیز کمک هایی 

است. داشته  اهتمام  کمک  این  بر  مختلف  دوره های 
قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
تصریح کرد: در سال های گذشته این الیحه ها در کمیسیون فرهنگی 
بررسی  موضوع  این  کمیسیون  این  در  این بار  اما  می شد،  بررسی 

است. نشده 
در  دانش آموزان  برای  هویتی  تورهای  برگزاری  از  ادامه  در  وی 
بار  نخستین  برای  امسال  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  قم  شهرداری 
گردشگری  تورهای  برگزاری  بر  مبنی  بودجه ای  ردیف  شهرداری  در 
اتفاق  این  و  داده شده  اختصاص  تومان  میلیون   350 مبلغ  با  هویتی 

است. حوزه  این  در  خوبی  بسیار 
مالیی تأکید کرد: این تور برای دهه هشتادی است تا عناصر هویتی 
قرار  که  کاری  نسبت  به  مبلغ  این  اما  شود  معرفی  آن ها  به  شهر  در 

کار کرد. این حوزه  در  باید  و  بوده  انجام شود، کم  است 
پروژه های  برای  فرهنگی  پیوست های  تدوین  اهمیت  به  سپس  وی 
فرهنگی  پیوست  حوزه  در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  شهر  در  عمرانی 
نیفتاده است  اتفاقی  این حوزه  اما در  جای کار بسیاری وجود دارد، 

شود. حوزه  این  درگیر  پژوهش  بخش  باید  و 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهرداری  جماعات  ائمه  حق القدم  مجوز  اخذ  الیحه  به  جلسه  ادامه 
در  موضوعات  این  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  وابسته  سازمان های  و  قم 
موضوعات  از  گزارش  بتوانیم  ما  تا  شود  مطرح  فرهنگی  کمیسیون 
مطرح  بودجه  کمیسیون  در  تنها  متأسفانه  اما  بگیریم  آن  راهبردی 

می شود.

افزایش گسترده عضویت قمی ها 
در کتابخانه های عمومی

اعضای  برابری   2 افزایش  از  قم  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
آذرماه نسبت  پایان  تا  ابتدای سال جاری  از  استان  این  کتابخانه های 

داد. خبر  آن  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
با ذکر این مطلب که در این مدت   با ایسنا  مهدی توکلیان در گفتگو 
قم  استان  عمومی  کتابخانه های  در  جدید  عضو  نفر   886 و  هزار   13
ثبت نام کرده اند، گفت: در همین مدت 9 هزار و 227 نفر از اعضای 
سابق عضویت خود را تمدید کرده اند، این رقم نسبت به مدت مشابه 
عضو   276 و  هزار  پنج  و  جدید  عضو   714 و  هزار   6 با  گذشته  سال 

است. داشته  برابری  دو  از  بیش  افزایش  تمدیدی، 
وی ادامه داد: در حال حاضر 28هزار و 260 نفر عضو کتابخانه های 
نفر   932 و  هزار  پنج  تعداد  این  از  که  هستند،  قم  استان  عمومی 
کودک، 13 هزار و 170 نفر نوجوان، پنج هزار و 763 نفر جوان و سه 

هستند. بزرگسال  اعضای  نفر   935 و  هزار 
توکلیان گفت:  هم اینک، پنج کتابخانه روستایی در روستاهای صرم، 
کتابخانه های  کل  اداره  نظر  زیر  طایقان  و  مبارک آباد  نایه،  فردو، 

می کنند. فعالیت  قم  استان  عمومی 
عمومی  کتابخانه های  اداره کل  پیگیری  وجود  با  کرد:  اضافه  وی 
برای  خیرین،  و  ارگان ها  سازمان ها،  مشارکت  جلب  منظور  به  قم، 
و  شهری  نقاط  تمامی  به  خدمات رسانی  و  سیار  کتابخانه  راه اندازی 
خدمت  این  راه اندازی  به  موفق  تاکنون  متاسفانه  استان،  روستایی 

نشده ایم.
به  استان،  کتابخانه های  در  ما  همکاران  وجود،  این  با  افزود:  وی 
روستاهای  مدارس  در  دوره ای  حضور  با  روستایی،  کتابداران  ویژه 
روستاهای  نوجوانان  و  کودکان  برای  را  کتاب  به  دسترسی  همجوار، 

می کنند. فراهم  کتاب  فاقد 
بنای  زیر  قم  مرکزی  کتابخانه  احداث  نظرگرفتن  در  با  افزود:  توکلیان 

632 متر مربع است. 18 هزار و  کتابخانه های عمومی استان  
متر   263 و  هزار   16 را  قم  شهر  عمومی  کتابخانه های  زیربنای  وی 
با  استان  این  سلفچگان  بخش  کتابخانه  افزود:  و  کرد  عنوان  مربع 

است. جدید  ساختمان  احداث  حال  در  زیربنا  متر   500
کتابخانه ای  فضای  سرانه  متر   1.35 نفر   100 هر  ازای  به  گفت:  وی 

است. نکرده   تفاوتی  گذشته  سال  به  نسبت  که  می باشد  استان  در 

خبر
قاسم  حاج  مطهر  پیکر  بدرقه  و  تشییع      ◄
با  قم  در  مقاومت  جبهه  فرماندهان  و  سلیمانی 
از  سلیمانی  مکتب  دلدادگان  از  نفر  هزاران  حضور 
خاستگاه  نشدنی  فراموش  و  تاریخی  روزهای  جمله 

است. انقالب 
 ،1398 ماه سال  16 دی  مهدی بخشی سورکی: 
سلیمانی  قاسم  حاج  مطهر  پیکر  شد  اعالم  که  روزی 
و فرماندهان جبهه مقاومت پس از تشییع در تهران، 
تشییع خواهد شد  )ع( هم  بیت  اهل  کریمه  در شهر 
است  قم  مقدس  شهر  تاریخی  و  حماسی  روزهای  از 

نمی شود. فراموش  گاه  هیچ  که 
کرده  اعالم   14 را  قم  شهر  در  تشییع  ساعت 
شهدا  مطهر  پیکرهای   15 ساعت  تا  اما  بودند؛ 
خیل  و  بود  نرسیده  هم  تهران  آزادی  میدان  به  هنوز 
با  را  قم  به  مطهر  پیکرهای  انتقال  تهران  در  جمعیت 

بود. کرده  مواجه  ساعته  چند  تأخیر 
از  مطهر  پیکرهای  که  بود  شده  اعالم  ابتدا  در 
به سمت حرم مطهر  امام حسن عسکری )ع(  مسجد 
پیش  اما  شد،  خواهد  تشییع  )س(  معصومه  حضرت 
شورای  تا  شد  موجب  مردم  گسترده  حضور  بینی 
تشییع  مسیر  تغییر  بر  تصمیم  قم  استان  تأمین 

شود. جایگزین  اعظم  پیامبر  بلوار  و  بگیرد 
پیکر  حامل  بالگرد  که  بود  عصر   5 ساعت  حوالی 
جبهه  فرماندهان  و  سلیمانی  قاسم  حاج  مطهر 
طالب  ابی  بن  علی  سپاه  محل  در  و  قم  در  مقاومت 

نشست. زمین  بر  )ع( 
رأس  در  که  شهدا  معظم  خانواده های  از  جمعی 
قرار  الدین  زین  مجید  و  مهدی  شهیدان  مادر  آنان 
به  داشتند  دست  به  که  نرگس  گل های  با  داشت، 

آمدند. شهدا  استقبال 
حضرت  مطهر  حرم  به  بالفاصله  مطهر  پیکرهای 
آخرین  برای  تا  شدند؛  داده  انتقال  )س(  معصومه 
داده  طواف  کرامت  بانوی  شریف  مضجع  گرد  بار 

. ند شو
قم  به  شهادتش  از  قبل  روز  سه  دقیقًا  قاسم  حاج 
را  )ع(  بیت  اهل  کریمه  مطهر  حرم  و  بود  کرده  سفر 

کرد. زیارت 
دیده  تدارک  ای  ویژه  مراسم  باالسر  مسجد  در 
بزرگان  و  علما  تقلید،  عظام  مراجع  همه  تقریبًا  شد، 

تا  بودند  کرده  پیدا  حضور  محل  این  در  علمیه  حوزه 
برای  را  شهدا  پیکرهای  و  کرده  وداع  دل ها  سردار  با 

کنند. بدرقه  تشییع 
مراجع  دیدار  به  تر  قبل  هفته های  قاسم  حاج 
سردار  متفاوت،  درخواست  یک  با  اما  بوده  آمده 
و  کنند  امضا  کفنش  روی  بر  تا  خواست  مراجع  از 

است. خوبی  انسان  او  که  دهند  شهادت 
مراسم وداع در حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
در  حضور  برای  مطهر  پیکرهای  رسید،  اتمام  به  که 

شد. آماده  کنندگان  تشییع  جمع 
از  بلکه  قم،  والیی  و  انقالبی  مردم  تنها  نه 
دل ها  سردار  تشییع  برای  نزدیک  و  دور  شهرهای 
تا  بودند  یافته  حضور  قم  اعظم  پیامبر  بلوار  در 
ناپذیر  خستگی  و  بزرگ  مرد  این  مجاهدت  سال ها 

کنند. قدرشناسی 
جمعیت از ساعت 12 ظهر در ابتدای بلوار پیامبر 
مطهر  پیکرهای  ورود  منتظر  و  کرده  تجمع  اعظم 
خودروی  که  بود   18:30 ساعت  حوالی  اما  بودند، 
شد. اعظم  پیامبر  بلوار  وارد  مطهر  پیکرهای  حامل 

در  که  بود  فشرده  بهم  و  متراکم  آنقدر  جمعیت 
و  نمی شود  دیده  خالی  جای  منطقه،  کجای  هیچ 
تاریخ قم شاید تا آن روز این سیل جمعیت را به خود 

بود. بوده  ندیده 
که  بود  زیاد  آنقدر  دل ها  سردار  دلدادگان  ازدحام 
بسیاری  در  مطهر  پیکرهای  حامل  خودروی  تنها  نه 
هم  عقب  به  حتی  بلکه  می شد،  متوقف  مواقع  از 

می کرد. حرکت 
اشک  جوان  و  پیر  و  مرد  و  زن  از  کنندگان  تشییع 
این  از  بود  شکفته  دیگر  که  بغض های  با  ریزان 
مطهر  پیکرهای  نظاره  به  ساعت ها  سنگین،  داغ 

کردند. همراهی  قدم  به  قدم  آنان  با  و  نشستند 
از  خارجی  طالب  بودند،  آمده  همه  روز  آن 
پیامبر  بلوار  به  را  خودشان  نیز  مختلف  ملیت های 
اعظم رساندند و بر سر و سینه زنان به رسم خودشان 

می کردند. عزاداری  سردار  برای 
حاج  عکس  اعظم  پیامبر  بلوار  جای  جای  در 
انتقام  و فریاد  بود  ابومهدی، بوی اسپند  و  بود  قاسم 

. هی ا خو
که  بلواری  کنار  و  گوشه  از  دمام  و  طبل  صدا 

میعادگاه  این  جمکران  مقدس  مسجد  به  منتهی 
و  می رسید  گوش  به  می شود،  ظهور  منتظران 

الذله.« منه  »هیأت  فریادهای 
خودروی  روی  بر  سپاه  فرماندهان  از  نفر  ده ها 
تا  بودند  نشسته  و  ایستاده  مطهر  پیکرهای  حامل 
پیکرهای  به  تبرک  برای  کنندگان  تشییع  که  وسایلی 
آنان  به  و  کرده  متبرک  را  می دهند  آنان  به  مطهر 

نند. بازگردا
سردار  دلدادگان  اقیانوس  خروشان  امواج 
این  و  می چرخید  پیکرش  گرد  اسالم،  پرافتخار 
به  دل ها  هویدای  از  که  بود  انتقام  انتقام  فریادهای 

می کرد. پرواز  آسمان 
کیلومتری   7 بلوار  در  می کرد  چشم  تا  جمعیت 
پیامبر اعظم دیده می شد و به حق این یک رفراندوم 
بود  آرمان هایش  و  اسالمی  جمهوری  برای  میلیونی 
این  ماندن  استوار  برای  سلیمانی  سردار  امثال  که 

کردند. فدا  را  خود  جان  طیبه  شجره 
دل ها  سردار  بدرقه  برای  که  آنانی  از  بسیاری 
حاج  هم  بار  یک  حتی  روز  آن  تا  شاید  بودند  آمده 
اخالص  این  اما  بودند،  ندیده  نزدیک  از  را  قاسم 
قلب  در  آنچنان  تروریسم  با  مبارزه  فرمانده  بزرگترین 

فرد  عزیزترین  گویی  که  بود  گرفته  جا  شأن  دل  و 
بودند. داده  دست  از  را  شأن  زندگی 

شمار  بر  لحظه  به  لحظه  تشییع  مراسم  آغاز  با 
تالش  کسی  هر  و  می شد  افزوده  کنندگان  تشییع 
با موبایل خود  از این مراسم را  تا بخش هایی  می کرد 
ثبت و ضبط کنند تا بماند برای یادگار اما به حق که 
به  را  عاشقی  حجم  این  نمی توانست  دوربینی  هیچ 

بکشد. تصویر 
مراسم تشییع سردار سلیمانی و فرماندهان جبهه 
شهید  پاسدار  سرهنگ  آنان  بین  در  که  مقاومت 
سلیمانی  سردار  حفاظت  تیم  سر  نیا  مظفری  شهروز 

 10 ساعت  حوالی  ساعت  چند  از  پس  بود،  قم  اهل 
رسید  جمکران  مقدس  مسجد  سالم  میدان  به  شب 
به شهر کرمان و گلزار شهدای  انتقال  برای  آنجا  از  و 

کرد. حرکت  تهران  سمت  به  شهر  این 
بزرگ  پایگاه  عنوان  به  جمکران  مقدس  مسجد 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  از  بعد  مهدویت 
الحسین  »یالثارات  سرخ  پرچم  اهتزاز  به  مبادرت 
مستکبران  به  را  انتقام خواهی  پیغام  که  کرد  )ع(« 
جهان و آنان که در به شهادت رساندند سردار دل ها 

 ► کرد.   مخابره  داشتند  نقش 

●  روایتی از تشییع سردار پر افتخار اسالم در خاستگاه انقالب    ●

اندیشه  هیئت  جلسه  اولین      ◄
هنری  فرهنگی  های  کانون  ستاد  ورز 
علما  از  جمعی  حضور  با  مساجدکشور 
ستاد  مسئوالن  و  علمیه  حوزه  اساتید  و 
مقدس  شهر  میزبانی  به  مساجد  کانون 

شد. برگزار  قم 
و  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
با  حیدری،  محمدرضا  المسلمین 
ورز  اندیشه  هیئت  تشکیل  به  اشاره 
هنری  فرهنگی  کانون های  ستاد 
این  جلسه  اولین  گفت:  کشور  مساجد 
و  االسالم  حجت  حضور  با  امروز  هیئت 
رئیس  خداداده  الدین  کمال  المسلمین 
مساجد  کانون های  هماهنگی  ستاد 

شد. برگزار  کشور 
این نشست، حجت االسالم  ابتدای  در 
دبیر  حیدری،  محمدرضا  والمسلمین 
هماهنگی  ستاد  ورز  اندیشه  هیئت 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 
سازی  کاربردی  لزوم  به  اشاره  با  کشور، 
کرد:  عنوان  اجتماع،  متن  در  فلسفه 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 
هستند. مردمی  شبکه  بزرگترین  امروز 
ستاد  ورز  اندیشه  هیئت  دبیر 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 
 26 اکنون  هم  داشت:  اظهار  کشور 
مساجد  در  هنری  فرهنگی  کانون  هزار 
ظرفیت های  که  است  شده  ثبت  کشور 
در  توجهی  قابل  هنری  و  فرهنگی 

دارند. مختلف  ساحت های 
حیدری  والمسلمین  حجت االسالم 
مخاطب  میلیون  سه  از  بیش  داد:  ادامه 
ارتباط  در  مساجد  کانون های  با 

کتابخانه  هزار   13 همچنین  هستند؛ 
غیرمخزن  کتابخانه  هزار   7 و  دار  مخزن 
و  هزار  سرود،  گروه  هزار  دو  داریم،  دار 
ظرفیت های  دیگر  از  نمایش  گروه   500

هستند. کشور  مساجد  کانون های 
جشنواره  چهار  از  کرد:  اضافه  وی 
نام  به  جشنواره  یک  کشور،  قرآنی 
مساجد  کانون های  برای  مدهامتان 
سرود  جشنواره  ما  همچنین  است؛ 
برنامه های  و  گویی  قصه  جشنواره  ملی، 

داریم. سال  طول  در  متنوعی 

فرهنگی  کانون های  ستاد  مدیر 
کرد:  تصریح  قم  استان  مساجد  هنری 
فرهنگی  فعالیت های  سیر  به  ما  نگاه 
نگاه  باید  مساجد  کانون های  هنری  و 
و  باشد  کاربردی  و  راهبردی  عمیق، 
هماهنگی  ستاد  ورز  اندیشه  هیئت 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 

اندازی  کشور در این راستا تشکیل و راه 
است. شده 

هیئت  اهداف  به  اشاره  با  وی 
کانون های  هماهنگی  ستاد  ورز  اندیشه 
افزود:  کشور،  مساجد  هنری  فرهنگی 
خردجمعی  بکارگیری  و  اندیشی  هم 
پیش  چالش های  و  مسائل  بررسی  در 
بنیادی،  کارهای  راه  یافتن  و  ستاد  روی 
خالق  و  تعاملی  مشارکتی،  محیط  ایجاد 
با  ارتباط  در  نو  اندیشه های  تولید  برای 
تصمیم سازی  بسته  ایجاد  ستاد،  مسائل 

به  وکمک  ستاد  عالی  مدیریت  برای 
مختلف  ح  سطو در  گیری  تصمیم 
و  تهدیدها  فرصتها،  شناسایی  ستاد، 
کاهش  نتیجه  در  و  ضعف  و  قوت  نقاط 
کاربردی  به  کمک  و  عملکرد  خطاپذیری 
فعالیت های  کردن  کاربردی  و  شدن 
جمله  از  مسجد  حوزه  در  فرهنگی 

ورز  اندیشه  هیئت  این  تشکیل  اهداف 
. هستند

حیدری  والمسلمین  حجت االسالم 
و  فرهنگ  مقوله  باید  ما  اینکه  بیان  با 
هستی  و  شناسی  معرفت  حیث  از  هنر 
کنیم،  پیدا  مساجد  متن  در  شناسی 
مدظله  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به 
عرفان  و  فلسفه  جایگاه  درباره  العالی 
در  و  کرد  اشاره  مساجد  در  عملی 
هماهنگی  ستاد  داشت:  بیان  ادامه 
قابل  ظرفیت  مساجد  کانون های 
معارف  تا  دارد  مردمی  حیث  از  توجهی 
پیاده  و  ترویج  مساجد  در  را  اسالمی 

. کنند
معارف  تحقق  و  توسعه  محل  مسجد 
است انسانی  نیروهای  تربیت  و  اسالمی 
سخنرانان  از  رمضانی  حسن  الله  آیت 
هنر  و  فرهنگ  مقوله  به  نشست  این 
ناظر  هنر  و  فرهنگ  گفت:  و  کرد  اشاره 
درباره  ما  و  است  عمل  و  نظر  بعد  به 
و  تحققی  کار  یک  هنر  و  فرهنگ  مقوله 

داریم. توسعه ای  کار  یک 
حوزه  مدرسین  جامعه  مجمع  عضو 
به  مرکز  سه  داد:  ادامه  قم  علمیه 
ای  ویژه  جایگاه  توسعه  و  تحقق  عنوان 
اگر  که  خانواده  و  خانه  جمله  از  دارند 
در  فرزندان  باشند،  هنر  و  فرهنگ  اهل 
خواهند  قرار  هنر  و  فرهنگ  راستای 
برای  ومسجد  مدرسه  همچنین  گرفت؛ 
جایگاه  از  هنر  و  فرهنگ  توسعه  و  تحقق 

برخوردارند. ای  ویژه 
بیان  با  ادامه  در  رمضانی  الله  آیت 
با  جنگ  و  حرب  محل  مسجد،  اینکه 

داشت:  اظهار  است،  نفس  و  شیطان 
و  علوم  تحقق  و  توسعه  محل  مسجد، 
است. انسانی  نیروهای  تربیت  و  معارف 
حوزه  عرفانی  و  عقلی  علوم  استاد 
نیز  مدرسه  در  داشت:  بیان  قم  علمیه 
ویژه  به  دارد،  ای  ویژه  جایگاه  معلم 
بنیانگذار  که  ابتدایی  دوره  معلمان 
و  می سازند  را  آینده  نسل  و  هستند 
دانشگاه  در  ما  باشند،  توجه  مورد  اگر 

داشت. نخواهیم  مشکلی 
کارهای  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
باشد،  زیربنایی  باید  هنری  و  فرهنگی 
فرهنگ  با  فلسفه  ارتباط  مقوله  به 
به  فلسفه  گفت:  و  کرد  اشاره  هنر  و 
با  و  است  اندیشه  و  فکر  تولید  معنای 
مدارس  و  مساجد  در  فلسفه  ح  رو آوردن 
داشته  اندیشه  و  فکر  تولید  می توانیم 

کنیم. حرکت  نور  سوی  به  و  باشیم 
این  در  نیز  ضیایی  حیدر  الله  آیت 
حوزه  اساتید  جایگاه  و  نقش  به  نشست 
و  فرهنگی  فعالیت های  در  را  دانشگاه  و 

داد. قرار  توجه  مورد  مساجد  هنری 
از  آملی  حسینی  سیدعلی  الله  آیت 
نشست  این  در  کنندگان  شرکت  دیگر 
جذب  در  مسجد  اصلی  نقش  به  که  بود 
و  کرد  اشاره  دین  معارف  ترویج  و  مردم 
مسجد،  در  جماعت  امام  داشت:  اظهار 
معارف  از  پیروی  و  نماز  به  را  مردم 
فعالیت های  و  می کند  دعوت  اسالمی 
اصلی  فعالیت  حاشیه  در  باید  جانبی 
باید  بنابراین  بگیرد،  صورت  مسجد 
کانون های  برای  مسجدی  مقبولیت 

► شود.     لحاظ  مساجد 

به میزبانی قم؛

● نشست هیئت اندیشه ورز ستاد هماهنگی کانون های مساجد برگزار شد    ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   ... پالک  به   مزروعی   زمین  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
روبروی پالک  آباد-  اراضی حاجی  قم  ثبت   1 در بخش  واقع  اصلی   10528
فقیه  موقوفه  نام  به  که  زادگان  زمان  باغ  جنب  رانندگی-  و  راهنمایی  گذاری 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  فرزند...  قم(  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  زاده) 
قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   ...عدم  بعلت   که  است 
  -  1/9649 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
  1401/11/9 روز یکشنبه مورخ  1401/9/9 تحدیدحدود پالک مذکور در 
ساعت 8/5 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به 
اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع 
می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )16011 الف  م  نماید.)  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
 1401/10/17 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به    
له  گردیده  ثبت  4/95ج/1033  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   4 شعبه  در  که 
منا  و  زهرا   ، فاطمه   ، مریم  خواندگان  کیالی  دو  هر  حسین  و  مهدی  خواهان 
ثبتی 1320  بر فروش پالک های  و معصومه خان احمدی مبنی  همگی کیالی 
و 1321 و 1322 فرعی از 596 )باقیمانده( از یک اصلی بخش 4 قم کارشناس 
به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما نظر به ارجاع پرونده به شماره بایگانی 
پالک  ارزیابی  بر  مبنی  کیالی  اصغر  مرحوم  ماترک  تقسیم  موضوع   951033
چهار  بخش  اصلی  یک  از  فرعی   596 از  فرعی   1322 و   1321 و   1320 های 
قم واقع در جاده کاشان – مجاور کوچه اجر ماشینی عدل به منظور کارشناسی 
حاضر  محل  در  خواهان  همراه  به  کارشناسان  هیئت  مذکور  ملک  ارزیابی  و 
در  موجود  شده  ارائه  مستندات   : مستندات  شد.  بازدید  مذکور  محل  از  و  شده 
پرونده : 1- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1320 اصلی به شماره ثبت 
 1500 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو   521 صفحه   19 دفتر   2070
مترمربع 2- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1320 اصلی به شماره ثبت 
 1500 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو   525 صفحه   19 دفتر   2070
مترمربع 3- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1320 اصلی به شماره بثت 
 1500 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو   513 صفحه   19 دفتر   2070
مترمربع 4- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1321 اصلی به شماره ثبت 
 2091 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک   124 صفحه   27 دفتر   3126
ثبت  شمار  به  اصلی   1/596/1321 ثبتی  پالک  ای  دفترچه  سند   -5 مترمربع 
 2091 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   75 صفحه   20 دفتر   2119
مترمربع  6- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1322 اصلی به شماره ثبت 
 2100 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  157یک  27صفحه  3130دفتر 

مترمربع 7- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1322 اصلی به شماره ثبت 
 2100 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   593 صفحه   19 دفتر   2097
مترمربع 8- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1322 اصلی به شماره ثبت 
 2100 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک   154 صفحه   27 3130دفتر 
مترمربع  9- سند دفترچه ای پالک ثبتی 1/596/1322 اصلی به شماره ثبت 
 2100 مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک   595 صفحه   19 دفتر   2097
عدم   ، ساخت  پروانه  از  اعم  مدرکی  هیچگونه  ملک  است  ذکر  به  الزم  مترمربع 
ساختمان  ابقای   ، بدهی  عدم  فرض  با  ارزیابی  و  نشد  ارائه  کار  پایان   ، خالف 
شده.  انجام  تجاری  میزان  شدن  محرز  صورت  در  سرقفلی  وگذاری  عدم  و   ، ها 
مشخصات ملک : ملک مذکور ششدانگ به مساحت کل 5691/75 مترمربع بر 
جاده کاشان و کوچه 8 متری واقع شده در امتداد جاده کاشان یک باب باسکول 
و  مترمربع   355 تقریبی  مساحت  به  مغازه  عنوان  به  اتاق  دهانه  چند  و  توزین 
به ساخت و ساز های امالک  با توجه  ووردی کوره گچ پزی احداث شده است. 
باسکول  و  ها  مغازه  از  هیچیک  داشت.  نخواهد  مسیر  در  عرصه  احتماال  مجاور 
ضلع  در  ارتفاع  متر   3 حدود  ارتفاع  به  اجری  دیوار  با  عرصه  باشد.  نمی  فعال 
است.  شده  محصور  متغیر  ارتفاع  با  دیوار  با  دیگر  اضالع  در  و  متری   8 کوچه 
داخل محوطه کف سازی خاصی ندارد و شن ریزی شده ، چندین بنا در محوطه 
اندود  با  اجری  طاق  و  اهن  تیر  سقف  و  فلزی  های  ستون   ، اجری  های  پایه  با 
گچ و خاک و سیمانکاری احداث شده ، محل کوره های پخت ، هنوز به صورت 
چاله های حرارت مشخص است. انشعاب برق سه فاز 60 کیلووات ارزیابی : با 
توجه موقعیت ملک ، شوارع و دسترسی ، عدم توافق شهرداری ماده )101( ، 
ارزش ملک مذکور بدون احتساب هر گونه دیون دولتی و غیر دولتی به شرح زیر 
 27/000/000 واحد  قیمت  مترمربع   5691/75 1- عرصه  ارزیابی می گردد. 

مترمربع   1410 کل  اعیانی   -2 153/677/250/000ریال  کل  قیمت  ریال 
سازی  حیاط   -3 21/150/000/000ریال  کل  قیمت  15/000/000ریال 
مقطوع  برق  انشعاب   -4 1/500/000/000ریال  مقطوع  محوطه  دیوار  و 
مترمربع   355 جاده  بر  های  مغازه  تجاری  حقوق   -5 1/000/000/000ریال 
مقطوع 18/000/000/000ریال جمع کل 195/327/250/000ریال ارزش 
پانصد و سی و دو  و  ششدانگ عرصه و اعیان ملک موصوف مبلغ نوزده میلیارد 
میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار تومان ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد 
فوق الذکر در تاریخ 1401/11/2 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 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
را به وعده قرار  تواند پرداخت بهای اموال  داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد  
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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و  تجارت  صنعت،  سازمان  رئیس      ◄
میلیون   263 انجام  به  اشاره  با  قم  معدن 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  صادرات  دالر 
پایان آذرماه در این استان گفت: این رقم 
رشد   28 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

است. داشته 
محمدی  ابدالی  اکبر  ایرنا،  گزارش  به 
قم  برتر  صادرکنندگان  از  تجلیل  آیین  در 
این  بازرگانی  اتاق  اجتماعات  سالن  در 
استان  صادرات  افزود:  همچنین  استان 
رشد  درصد   63 از  نیز  وزنی  لحاظ  به 

است. برخوردار 
کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  وی 
استان  صادرات  ُتن  هر  نسبی  قیمت 
می دهد  نشان  که  ندارد،  خوبی  وضعیت 
خام  مواد  صادرات،  از  عمده ای  بخش 
آن  برای  باید  که  است  خام  نیمه  و 

شود. برنامه ریزی 
این  اینکه  بیان  با  قم  صمت  رئیس 
پرافتخاری  صادرکنندگان  دارای  استان 
با  استان  صادرکنندگان  گفت:  است 
بازرگانی،  کارت  نداشتن  و  وجود گمنامی 
که  می دهند،  انجام  شاخصی  کارهای 
دستگاه  صادرات  در  آنها  از  مورد  یک 

دارد. فعالیت  بنر  چاپ 
در  مشکل  وجود  همچنین  ابدالی 
اقتصادی  واقعیت های  از  را  زیرساخت ها 
از برنامه ها و  استان دانست و گفت: یکی 
و تقویت واحدهای  راهبردهای ما حمایت 

است. موجود  تولیدی 
سمت  به  حرکت  ضرورت  همچنین  وی 
مورد  را  آفرین  اقتدار  محصول های  تولید 

کفش  نمایشگاه  گفت:  و  داد  قرار  توجه 
بهمن ماه  هفتم  تا  چهارم  روزهای  طی  قم 
انجمن  سوی  از  که  شد،  خواهد  برگزار 
شده،  دعوت  کشور   35 از  استان  کفش 
صادرات  ارتقای  برای  بزرگی  قدم  که 

. ست ا
اشاره  با  همچنین  قم  صمت  رئیس 
انتخاب  برای  نظر  مورد  شاخص های  به 
صادرکنندگان برتر گفت: میزان صادرات، 
بازار،  سهم  افزایش  بازار،  در  ماندگاری 
ارزی بخشی  تعدهای  و  بانکی  بدهی های 
اساس  این  بر  که  است  شاخص ها  این  از 
منتخب  کننده  صادر  عنوان  به  نفر   17

شدند. انتخاب 
یک  تعداد،  این  از  فارغ  افزود:  وی 
یا  پیشکسوت  یک  بانو،  صادرکننده 
اتاق  انتخاب  به  جوان  یک  و  پیشران 
به  بنیان  دانش  شرکت  یک  بازرگانی، 
تن  یک  و  فن آوری  و  علم  پارک  انتخاب 
دیگر نیز از طرف سازمان جهاد کشاورزی 

شد. معرفی 
مثبت  قم  غیرنفتی  صادرات  تراز 

شد
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
برای  اینکه  بیان  با  نیز  قم  کشاورزی  و 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  بار  نخستین 
گفت:  شده  بازرگانی  تراز  وارد  استان 
استان  تولیدی  محصول های  صادرات 
به  جدید  رکورد  و  گرفته  پیشی  واردات  از 

است . رسیده  ثبت 
ابتدای  از  گفت:  خاکی  ابوالفضل 
طریق  از  آذرماه،  پایان  تا  جاری  سال 

اظهارنامه   351 و  هزار   6 با  قم  گمرکات 
 260 از  بیش  صادرکننده،   41 توسط 
و  هزار   2 مقابل  در  صادرات  دالر  میلیون 

با  که  شده  انجام  وارداتی  اظهارنامه   500
استان  در  جدیدی  رکورد   10 مثبت  تراز 

می شود. محسوب 
اتاق  فعالیت های  محور  افزود:  وی 
به  بخشی  هویت  و  خدمت  میز  حوزه  در 
از طریق  بازرگانان استان  و  تولیدکنندگان 
کارت  و  بازرگانی  کارت  نظیر  قانونی  ابزار 
عضویت بوده که در سال جاری تاکنون با 
227 تمدیدی  و  129 کارت جدید  صدور 
کارت   49 موازات  به  بازرگانی  کارت 
رسیده  معتبر  کارت   934 رقم  به  عضویت 
از  سال  پایان  تا  می شود  بینی  پیش  که 

شود. بیشتر  هم  کارت  هزار 
صدور  به  اشاره  با  همچنین  خاکی 
استان  در  صادراتی  مبدا  گواهی   228
 830 وزن  با  دالر  میلیون   46 ارزش  به 
تجاری  تورهای  اعزام  گفت:  تن  هزار 
ازبکستان،  ارمنستان،  کشورهای  به 
پاکستان،  عراق،  جنوب  و  مرکز  شمال، 
روسیه،  برزیل،  نیجر،  نیجریه،  کنیا، 
با  تجاری  نشست های  و  قرقیزستان 
نیز  کشورها  این  نمایندگان  و  سفیران 

شد. انجام 

از  بازدید  این ها،  بر  عالوه  افزود:  وی 
توانمندی های  نمایشگاه  و  تولیدی  مراکز 
واحد   140 ظرفیت  با  معدنی  و  صنعتی 

که  شده  دیده  تدارک  نیز  استان  نمونه 
تعامل  مکانیزم  در  مطلوبی  اثرهای 
هم  اکنون  هم  و  داشته  پی  در  را  تجاری 

دارد. استمرار 
دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
برنامه ریزی جهت تورهای تجاری به عراق 
و فدراسیون روسیه در حال اجرا است که 
به  سال  پایانی  ماهه  سه  در  امیدواریم 
از  استان  و  رسیده  عملیاتی  جنبه های 

شود. بهره مند  آن  نتایج 
همچنین  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مهمترین  از  را  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
ذکر  استان  تولیدی  واحدهای  نیازهای 
استان  در  کارخانه   400 گفت:  و  کرد 
صنعتی  شهرک  در  سرمایه گذاری  برای 
هستند،  زمین  دریافت  معطل  شکوهیه 
زیرساختی  تسهیالت  و  زمین  چون 
متوقف  سرمایه گذاری ها  این  نیست، 
سرمایه گذاری ها  این  حفظ  برای  و  شده ، 
تامین  را  نیاز  مورد  زمین  باید  استان،  در 

. کنیم
قم ۳۰ درصد کمبود نیروی کار دارد

با  نیز  قم  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 

اشاره به کمبود 30 درصدی نیروی کار در 
قراردادهای  مساله  این  گفت:  استان  این 

صادراتی ما را با مشکل مواجه می کند.

بیان  همچنین  آقاجانی  حسن 
ارز  درصد   90 تامین  به  توجه  با  کرد: 
لحاظ  به  صادرکنندگان،  توسط  کشور 
حاصله،  ارزهای  از  استفاده  در  قانونی 
باید  که  هستیم  روبه رو  مشکل هایی  با 

گیرد. صورت  الزم  پیگیرهای 
مهمترین  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
صادرکنندگان،  از  حمایت  برای  اقدام ها 
آن  جمله  از  را  ارز  کردن  نرخی  تک 
مانند  سامانه هایی  شد:  یادآور  و  برشمرد 
صمت  وزارت  و  بانکی  امور  مالیاتی،  امور 
گاهی  شده،  راه اندازی  دولت  توسط  که 
درگیر  متقاضیان،  ناهماهنگی  دلیل  به 
بزرگی  خم های  و  پیچ  و  اداری  مراحل 

. د می شو
برگزیده  صادرکنندگان  از  تجلیل  آیین 
قم با حضور معاون سازمان توسعه تجارت 
مسئوالن  و  استاندار  همچنین  کشور، 

شد. برگزار  استانی 
در این آیین 22 شرکت بخش خصوصی 
و بانک های ملی و ملت و اداره کل گمرک 
مورد  برتر  صادرکنندگان  عنوان  به  قم 

 ► گرفتند.    قرار  تجلیل 

در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر قم مطرح شد: 

●  رئیس سازمان صمت: رشد ۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی قم    ●
رئیس اتاق بازرگانی: تراز صادرات غیرنفتی قم مثبت شد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان قم: قم ۳۰ درصد کمبود نیروی کار دارد

کارهای  و  کسب  ارتقای  معاون      ◄
و  تجارت  توسعه  سازمان  بین المللی 
برنامه  به  اشاره  با  کشور  صادرات  ترویج 
حجم  رساندن  برای  سیزدهم  دولت 
میلیارد   75 سقف  به  غیرنفتی  صادرات 
که  صادراتی  گفت:   1404 سال  تا  دالر 
امسال  همچنین  و  گذشته  سال   طی 
که  می دهد  را  نوید  این  کرده،  پیدا  ادامه 

می رسیم. عدد  این  به 
احمدرضا  سید  ایرنا،  گزارش  به 
از  تجلیل  آیین  در  طباطبایی  عالیی 
سالن  در  قم  برگزیده  صادرکنندگان 
استان  این  بازرگانی  اتاق  اجتماعات 
همچنین افزود: تحقق این امر الزام هایی 
شود. فراهم  می کنیم،  تالش  که  دارد، 

تجارت  توسعه  سازمان  معاون 
مرتبط  نهادهای  و  دستگاه ها  همگرایی 
و  دانست  ضروری  را  صادرات  حوزه  با 
موضوع  درگیر  نهاد  و  دستگاه   20 گفت: 
آنها  بین  تا  و  هستند،  غیرنفتی  صادرات 
شدن  محقق  نیاید،  وجود  به  همگرایی 

است. غیرممکن  مهم،  این  به  هدف 
از  استفاده  با  ما  کرد:  اظهار  عالیی 
مالی  لجستیک،  بخش های  ظرفیت های 
و  مرکزی  بانک  که  همکاری  و  بانکی  و 

امور  و  شهرسازی  و  راه  وزارتخانه های 
برنامه های  به  را  برنامه  یک  دارند،  خارجه 
کشوری  و  کاری  حوزه های  در  کوچکتر 
اضافه کرده ایم تا سهم هر بخش را از این 

کنیم. مشخص  کالن  برنامه 
اضافه  کشور  صادرات  توسعه  معاون 
کردن  مشخص  نیز  مهم  اقدام  یک  کرد: 
سهم  که  است  استانی  برنامه های 
شود. مشخص  استان ها  ساالنه  صادرات 
تعریف  در  هنوز  ما  کرد:  تصریح  وی 
نبودیم،  موفق  خیلی  استانی  برش های 
باید  رو  این  از  ندادیم،  انجام  جدی  کار  و 
صادرات  توسعه  کارگروه های  دستور  در 
برش های  که  بدهیم  قرار  استان ها 
استانی را نیز به عنوان نقشه راه استان از 

کنیم . ترسیم  ملی  کالن  برنامه  این 
عالیی در بخش دیگری از سخنان خود 
صادرکنندگان  انتخاب  فرایند  به  اشاره  با 
سال  مصوبه  مطابق  کرد:  خاطرنشان  برتر 
صادرکنندگان  گزینش  وزیران،  هیات   96
حاصل  ارز  میزان  محوریت  بر  نمونه 
در  میزان  این  که  باشد  صادرات  از 
35 درصد در  شاخص های ملی در حدود 

است. موثر  صادرکننده  انتخاب  فرآیند 
بیان  تجارت  توسعه  سازمان  معاون 

رئیس  تاکیدهای  به  توجه  با  داشت: 
جمهور و وزیر صمت و ظرفیت شرکت های 
بازارهای  کسب  برای  دانش بنیان 
بازگشت  شاخص  اینکه  ضمن  خارجی، 
می کنیم،  حفظ  را  صادرات  از  حاصل 

پیچیدگی  شاخص  تا  هستیم  درصدد 
صادراتی  عملکرد  ارزیابی  به  نیز  فن آوری 

شود. اضافه  شرکت ها 
دستورالعمل  داد:  ادامه  وی 
در  که  صادراتی  شرکت های  به  مربوط 

مراکز  یا  و  فن آوری  و  علم  پارک های 
سال  پایان  تا  نیز  می کنند،  فعالیت  رشد 
چارچوب  در  و  ملی  سطح  در  جاری 
می شود  ابالغ  استانی  دستورالعمل های 
و  تجارت  توسعه  سازمان  دستورکار  در  و 

قرار  استان  صادرات  توسعه  کارگروه های 
گرفت. خواهد 

تجارت  توسعه  سازمان  معاون 
ما  برای  صادراتی  کرد:  تاکید  همچنین 
که  می شود،  محسوب  پایدار  صادرات 

داشته  ورود  آن  در  نتوانند  کشورها  بقیه 
که  می کنیم  صادر  را  محصولی  و  باشند، 

کنند. صادر  کمتری  کشورهای 
وی با اشاره به وجود 6 هزار اچ.اس.کد 
خاطرنشان  کشور  در  بین المللی  کاالی  یا 
صادر  که  کاالهایی  فهرست  در  کرد: 
صادراتی  محصول های  تعداد  می شوند، 
محرز  آنها  در  دانش بنیانی  شاخص  که 
پایین  دلیل  به  ولی  نیستند،  کم  است، 
مقایسه  در  آنها  صادراتی  ارزش  بودن 
سنتی  حوزه های  در  که  شرکت هایی  با 
ناچیز  تعدادشان  می کنند،  فعال  صادرات 

می رسد. نظر  به 
تجارتیادآور  توسعه  سازمان  معاون 
شرکت ها  این  برای  می خواهیم  ما  شد: 
و  شود  گرفته  نظر  در  ویژه  سهمیه  یک 
تا  کنند،  پیدا  را  خود  جایگاه  بتوانند 
صادراتی  سبد  در  که  محصول هایی  با 
که  کنیم  ایجاد  را  تغییر  این  است،  کشور 
دانش  محصول های  بر  مبتنی  ما  صادرات 
یا  اولیه  مواد  مبنای  بر  الزاما  و  است  فنی 

نیست. ساخته  نیمه 
سهم  هم اکنون  کرد:  بیان  عالیی 
کاالهای  به  مربوط  کشور  صادرات  عمده 

► است.     ساخته  نیمه 

معاون توسعه تجارت کشور:

● افزایش صادرات غیرنفتی به ساالنه 7۵ میلیارد دالر امکان پذیر است   ●

۱۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد 
شهرک ماهیان زینتی قم اختصاص 

یافت
گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  امور  مدیر 
تکمیل زیرساخت برای ایجاد شهرک ماهیان زینتی در منطقه طغرود 
با ظرفیت تولید 30 میلیون قطعه ماهیان  شهرستان جعفرآباد استان 
اعتبارات سفر  از محل  ریال  100 میلیارد  با تخصیص  زینتی در سال 

انجام است. رییس جمهور در حال 
این  گسترده  ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  طاهری  محمدرضا  سید 
در  رابطه  همین  در  کرد:  عنوان  زینتی،  ماهیان  تولید  برای  شهرک 
میلیون   12 تولید  با ظرفیت  تاسیس  پروانه  فقره   9 تعداد  سال جاری 
صادر  شهرک  این  در  سال  در  زینتی  ماهیان  قطعه  هزار   600 و 

شده است.
با اشاره  آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم   مدیر امور شیالت و امور 
زینتی  ماهیان  شهرک  در  زینتی  ماهیان  صادراتی  پایانه  احداث  به 
650 هزار قطعه  و  میلیون  پنج  تولید  با  استان  این  بیان کرد:  طغرود 
 1400 سال  در  کشور  زینتی  ماهیان  تولید  دهم  رتبه  زینتی  ماهیان 
پایانه  احداث  و  تخصصی  شهرک  ایجاد  با  که  است  کرده  کسب  را 
مهم  بخش  این  در  استان  جایگاه  ارتقای  دنبال  به  آن  در  صادراتی 

هستیم. اقتصادی 
قرار  قم  شهر  غربی  شمال  کیلومتری   35 حدود  در  جعفرآباد 

دارد. نفر  هزار   16 بر  بالغ  جمعیتی  و  گرفته است 
گذشته  سال  ماه  دی  جمهور  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  الله  آیت 

کرد. سفر  قم  استان  به  دولت  هیات  اعضای  از  جمعی  با  همراه 
و  تکثیر  اصولی  موافقت  فقره  سه  تعداد  امسال  همچنین  افزود:  او 
نیز  با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون قطعه و  پرورش ماهیان زینتی 
سه فقره مجوز مشاغل خانگی پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت تولید 

140 هزار قطعه در استان قم صادر شده است. ساالنه 
گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  امور  مدیر 
تکمیل  خصوص  در  الزم  اقدام های  انجام  استان  نیاز  به  عنایت  با 
زنجیره ارزش تولید ماهیان زینتی، انجام خدمات بازاریابی، قرنطینه 
افزایش حاشیه سود فعالیت  ماهیان، بسته بندی، نظارت بهداشتی، 
ماهیان  استاندارد  و  کیفیت  ارتقای  زینتی،  ماهیان  تولید  زمینه  در 
ماهیان  پایدار  توسعه  از  حمایت  و  اشتغال  افزایش  تولیدی،  زینتی 

گرفته است. قرار  کار  دستور  در  استان  در  زینتی 
کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم  استان  در 
زراعی،  محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار   850 سال  در  قم  کشاورزی 
بخش  بهره برداران  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی، 
کشاورزی را روستاییان استان تشکیل می دهند به نحوی که کشاورزی 
به تن هایی حدود 50 درصد اشتغال روستاییان در بخش های مختلف 

داده است. اختصاص  خود  به  را  قم 

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم:
خدمات ۵۰۳ میلیارد تومانی 

کمیته امداد قم به متقاضیان در 
سفر ریاست جمهوری

خدمات  قم  استان  امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
را  قم  به  جمهوری  ریاست  سفر  جریان  در  نیازمندان  به  شده  ارائه 

کرد. تشریح 
با  ابراهیم نعیمی، چهارشنبه چهاردهم دی ماه طی جلسه ای  محمد 
اشاره به سیزدهمین سفر ریاست جمهوری در سال گذشته گفت: از 
نامه که دارای   449 و  14 هزار  نامه واصله،   217 و  15 هزار  مجموع 
از  پس  و  ثبت  بودند  رسیدگی  قابل  و  صحیح  مشخصات  و  آدرس 

شد. داده  پاسخ  آنها  تمام  به  گزارش  تهیه  و  میدانی  بررسی 
مشکالت  مردمی  درخواست های  فراوانی  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
مالی و معیشتی بوده است گفت: بیش از 75 میلیارد تومان مساعدت 

نقدی بالعوض به 13 هزار و 741 نفر از متقاضیان پرداخت شد.
بیان  با  قم  استان  امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
مددجویان  مسکن  نهاد،  این  اولویت های  مهمترین  از  یکی  اینکه 
به  نسبت  محترم،  جمهور  رئیس  سفر  در  نهاد  این  داد:  ادامه  است 
و  بهسازی  مسکن،  جزئی  و  کلی  تعمیرات  ودیعه،  تأمین  ساخت، 
کمک به لوله کشی گاز منازل مددجویان تحت حمایت خدمات قابل 

است. کرده  ارائه  توجهی 
نعیمی از احداث 68 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 12.5 میلیارد 
تومان برای مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: 517 
 300 و  میلیارد   11 ارزش  به  مجموعا  نیز  مسکن  تسهیالت  فقره 
پرداخت  مسکن  ودیعه  متقاضی  نیازمند  مددجویان  به  تومان  میلیون 

شد.
و  تعمیر  قم،  استان  امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
بهداشتی  سرویس  و  حمام   35 احداث  و  خانه   996 کامل  بهسازی 
و  دانست  ضروری  را  نهاد  این  حمایت  تحت  مددجویان  منازل  برای 
بر  بالغ  اعتباری  با  مجموعا  جزئی  و  کلی  تعمیرات  این  کرد:  اظهار 

است. شده  انجام  تاکنون  گذشته  سال  از  تومان  میلیارد   11.5
 700 اعتبار  با  نیز  393 دستگاه وسایل گرمایشی  ادامه داد:  نعیمی 
نیازمندان  برای  جمهوری  رئیس  سفر  مصوبات  از  تومان  میلیون 

شد. تحویل  آنها  به  و  تأمین 
وی پرداخت 9 هزار و 448 فقره وام کارگشایی به متقاضیان نیازمند 
را یادآور شد و تصریح کرد: این تسهیالت  مجموعا بالغ بر 77 میلیارد 

تومان و با سرانه ی 10 میلیون تومان پرداخت شده است.
به  اشاره  با  قم  استان  امداد  و سالمت خانواده کمیته  معاون حمایت 
از  بیش  نیازمند  زوج های  ازدواج  هزینه  کمک  تأمین  زمینه  در  اینکه 
مصوبات  جریان  در  گفت:  است  شده  اقدام  شده  بینی  پیش  برنامه 
ازدواج  هزینه  کمک  از  نیز  نیازمند  زوج    307 و  هزار  دو  سفر،  این 

شدند. بهره مند 
نعیمی توجه به اشتغال جوانان و متقاضیان جویای کار را در مصوبات 
گذشته  سال  از  افزود:  و  کرد  خاطرنشان  جمهوری  ریاست  سفر 
تاکنون و از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور 315 میلیارد تومان 
جویای  مستعدین  و  اشتغال  وام  متقاضیان  به  نیز  اشتغال  تسهیالت 

است. شده  پرداخت  خانوار  سرپرست  زنان  اولویت  با  کار 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
در شعبه 4 اجرای احکام مدنی قم به شماره 4/1400ج/746 ثبت گردیده له 
حبیبیان  احمد  و  حاجیلو  محمود  آقایان  علیه  برقعی  مهدی  محمد  سید  آقای 
و مهرداد ، رحمان و کمال هر سه نفر صمدرضا و خانم فرحناز عسگری دستور 
که  قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   2567 از  فرعی   1116 ثبتی  پالک  فروش  به 
سفید  کوه  جاده  قم   : آدرس   -1 است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
سازی  دارو  سراسری  پخش  شرکت  مجاور  شهرداری  آسفالت  کارخانه  خیابان 
بخش  اصلی   2567 از  فرعی   1116 ثبتی  پالک   : ثبتی  مشخصات   -2 التیام 
مساحت  به  مذکور  اصلی  از  فرعی   1068 از  شده  مجزی  و  مفروز  قم  ثبت  دو 
به  است  محدود  ثبت  استعالم  پاسخ  طبق  ان  غربی  حد  که  مترمربع   5000
خیابان 20 متری و مشخصات مالکین طبق پاسخ ثبت عبارت است از : الف – 
احمد حبیبیان 1/5 دانگ از 6 دانگ سند شماره 993705 سری ب سال 95 
ب – رحیم صمد رضا 1/5 دانگ از 6 دانگ سند شماره 993706سری ب سال 
 38678 سند  انتقالی  دانگ   6 از  دانگ   3 برقعی  مهدی  محمد  سید  ج-   95
 – شهرداری  مشخصات   -3 قم   37 رسمی  اسناد  دفتر   1396/10/17 مورخ 
عرصه  مساحت  از  قم   3 منطقه  شهرداری   1399/8/26 مورخ  گزارش  طبق 
مانده  باقی  مساحت  و  گیرد  می  قرار  خیابان  مسیر  در  مترمربع   110 مقدار 

ساختمانی  کارگاه  صورت  به  و  محصور  ملک  است.  مترمربع   4890 پالک 
جنوبی  حد  دیوار  است  فعال  غیر  حاضر  حال  در  و  بوده  بلوک  تیرچه  تولید 
شده  ساخته  سیمانی  بلوک  و  آجر  ها  دیوار  سایر  و  است  همسایه  به  متعلق 
استعالم  پاسخ  آخرین  طبق  باشد.  می  آهنی  رو  ماشین  درب  دو  دارای  است. 
اسناد  دفتر  به  شهرداری   1396/10/11 مورخ   3/10/023565 شماره  به 
سقف  با  مترمربع   105 مساحت  به  کارگاهی  و  تجاری  اعیانی  دارای  رسمی 
 190 و  نگهبانی  و  دفتری  اتاق  شامل  همکف  طبقه  در  ضربی  طاق  و  آهن  تیر 
 295 زیربنا  جمع  و  ایرانیت  و  خرپا  سقف  با  کارگاهی  تجاری  اعیانی  مترمربع 
مترمربع کد نوسازی ملک 1-25-41-311-3 دارای انشعاب برق 3 فاز و آب 
باید وضعیت موجود  به غیر فعال بودن کارگاه خریدار  با توجه  و گاز می باشد. 
مالکین  نام   : مدنی  احکام  اجرای  قانون   138 ماده  نماید.  رویت  را  کارگاه 
است  شده  درج  گزارش  یک  بند  در  وقوع  محل  شده  درج  گزارش  دو  بند  در 
و  است  فعال  غیر  کارگاه  و  باشد  نمی  اجاره  در  ملک  است.  شده  ثبت  ملک 
شهرداری  خالف  عدم  در  و  کارگاهی  ملک  کاربری  است.  مالکین  تصرف  در 
دادنامه  موجب  به  فوق  مالکین  سهم  میزان  است.  شده  درج  تجاری  کارگاهی 
مورخ   9009972513000398 دادنامه  شماره  حقوقی  دادگاه  دهم  شعبه 
از حقوق سایر  و  تغییر کرده است   900257 بایگانی  پرونده  1390/7/13 در 

تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  نمی  دست  در  اطالعی  اشخاص 
1401/11/13 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
پیشنهاد  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
نام خود شخص باشد همراه  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی 
داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

نمائید. مراجعه  واحد   به 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

 1 9 دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
کارگران  رفاه  بانک  له  گردیده  ثبت  97/ج/1199  شماره  به  قم  احکام  اجرای 
و  آذریار  وعلی  بهلول   ، خاص(  )سهامی  شکوهیه  صنعت  ناوک  شرکت  علیه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ، شریفی  علی  سید  و  موسایی  حسن 
نیم عشر  324/634/000ریال  و  له  در حق محکوم  6/771/660/784ریال 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   2 بخش  اصلی   2252 از  فرعی   110
ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 51 و 135 مقدار 
از  مشاع  دانگ   4/1158 از  مشاع  دانگ   /5906 از  مشاع  دانگ   0/2939
ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار 014/ دانگ مشاع 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/1158 از  مشاع  دانگ  از  مشاع  دانگ   /5906 از 
احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
 140102100005540463 الکترونیکی  ابالغیه  شماره  نامه  به  بازگشت  در 
پرونده  شماره  به   971199 پرونده  بایگانی  شماره  به   1401/6/1 تاریخ  به 
کارشناسی  از  ماهه   6 مهلت  انقضای  به  عنایت  به   9509982512900103
اینجانبان  به  جدید  ارزیابی  احکام  اجرای  اول  شعبه  ریاست  دستور  به  بنا  قبل 
بازدید گردید ، گزارش زیر تقدیم  از محل ملک  ، لذا  کارشناسان محول گردید 
می گردد. الف – قرار دادگاه محترم : ارزیابی ملک )زمین( به پالک ثبتی 110 
فرعی از 2252 اصلی واقع در بخش دو قم ب- مشخصات ملک : مطابق نظر 

اصلی   2252 فرعی   110 ثبتی  پالک  به  فوق  زمین   ، ثبتی  محترم  کارشناس 
واقع در بخش دو قم ب- مشخصات ملک : مطابق نظر کارشناس محترم ثبتی 
به شکل  قم  دو  بخش  اصلی   2252 از  فرعی   110 ثبتی  پالک  به  فوق  زمین   ،
شش  سند  دارای  و  باشد  می  مترمربع   4937/25 مساحت  به  مثلث  هندسی 
به  حاضر  حال  در  که  باشد  می  موسایی  حسن  آقای  مالکیت  در  و  بوده  دانگ 
می  بنا  و  مستحدثات  گونه  هر  گونه  هر  فاقد  و  بوده  زمین  قطعه  یک  صورت 
باشد و موقعیت قرار گیری زمین بر خیابان شهید رجایی و مقابل میدان میوه 
و تره بار و در پشت ملک سردخانه مواد غذایی قرار دارد و در محدوده اطراف 
به  زمین   : اربعه  حدود  باشد.  می  برداری  بهره  صنعتی  صورت  به  غالبا  ملک 
شکل مثلثی به شرح زیر می باشد. شماال فاقد حد ، شرقا به طول 106 متر به 
شماره 106 فرعی ، جنوبا به طول 104 متر به 20 متری ، غربا در دو قسمت 
به جاده کوه  متر   93/35 به طول  ، دوم  به جاده کوه نمک  متر   56 اول طول 
اسناد  بررسی  با  و  امد  عمل  به  مجدد  بازدید  فوق  زمین  از   : کارشناسی  نظریه 
ارائه شده و تحقیق محلی و با موقعیت قرار گیری زمین و کم و کیف ساختمان 
ارزش واقعی زمین در حال حاضر به شرح زیر است. ارزش واقعی هر مترمربع 
زمین فوق بدون لحاظ دیون ممکنه مبلغ 32/000/000ریال و برای کل زمین 
معادل  157/992/000/000ریال  برابر  مترمربع   4937/25 مساحت  به 
یکصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون می باشد. قدر السهم 
فوق  زمین  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5906/0 مقدار  به  موسایی  حسن  آقای 

حسن  آقای  قدرالسهم  ریالی  ارزش  و  باشد  می  مترمربع   485/99 برابر  الذکر 
و  عرصه  ارزش  ثمن  کسر  با  که  بوده  15/551/680/000ریال  برابر  موسایی 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد  می  13/607/720/000ریال  اعیان 
تاریخ 1401/11/4 ساعت 8/30 الی 8/45 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 
پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه 
المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده 
ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

خمین  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
ثبت  1/1401ج/518  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که 
علیه  محکوم  رزوه  صالحی  قاسم  علیه  العابدین  زین  محمود  له  گردیده 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  4/483/743/770ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
ثالث )مرتضی  224/147/188ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، شخص 
 10981 از  فرعی   180 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  شهبازی( 
نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی 
سهم   80 از  مشاع  سهم   3/9855 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است. 
مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 مشاع  سهم   80 از  مشاع  سهم   0/199
پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسید. 1- مشخصات مالکین : 
و مرتضی شهبازی هر کدام مالک دو  ، محمد خلیفه قلی  آقایان علی حیدری 
– بنیاد خیابان  دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 2- موقعیت ملک : قم 
شهدای ناجا – نبش کوچه 11 – پالک 1 3- مشخصات ثبتی ملک : ملک دارای 
 10981 از  فرعی   180 ملک  شماره  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  سند  سه 
اعیانی  و  عرصه  مشخصات   -4 باشد.  می  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی 
ملک : عرصه ششدانگ ملک مورد نظر به شماره 180 فرعی از 10981 اصلی 
بخش یک قم به مساحت 8/150 مترمربع با حدود اربعه شماال به طول 27/7 

به   43/21 طول  به  دیوار  به  دیوار   : شرقا  اصلی   10981 ثبتی  پالک  به  متر 
به  دیوار  و  اول درب  10980 اصلی جنوبا در دو قسمت  از  179 فرعی  شماره 
به  متر   50/3 طول  به  دیواریست  دوم  متر   24 عرض  به  شارع  به   33/5 طول 
صورت پخی به شارع به عرض 24 متر غربا درب و دیواریست به طول 72/17 
به کوچه به عرض هشت متر که بر روی آن احداث بنا گردیده است. ساختمان 
تجاری  متر   30 و در طبقه همکف  دارد  قرار  پیلوت  6 طبقه روی  دارای  مذکور 
مسکونی  کاربری  با  مترمربع   150 حدودا  طبقه  هر  فوقانی  طبقات  و  احداث 
 ، و سقف سفید  بدنه   ، نمای ساختمان سنگ کف طبقات سرامیک  باشد.  می 
بدنه راه پله تا 20/1 سنگ با که نصبیاتی در واحد ها صورت نپذیرفته و پشت 
ضروری  نکته  این  ذکر  باشد.  نمی  برداری  بهره  آماده  ملک  که  دورچینی  بام 
انتقال  و  نقل  اینکه  لحاظ  با  ذیل  در  شده  مشخص  ارزش  که  رسد  می  نظر  به 
و  ادارات  ، سایر  بانک ها ، شهرداری  به  و بدهی  قانونی نداشته  هیچگونه منع 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، ... نیز ندارد تعیین گردیده است. ضمنا در هنگام 
با  موصوف  ملک  ششدانگ  ارزش   : ملک  ارزش   -6 بود.  تخلیه  ملک  بازدید 
عنایت به وضعیت کنونی بازار ، موارد و مشخصات فوق الذکر ، شرایط موجود 
، موقعیت محلی ، شارع دسترسی ، مساحت ، کیفیت اعیانی احداثی ، سایر 
جهات موثر در ارزیابی ، در صورت صحت و اصالت سند بدون درن ظر گرفتن 
و  بیست  270/000/000/000ریال  مبلغ  اینجانب  نظر  به  تعهدات  و  دیون 

مبلغ  آن  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  که  تومان  میلیارد  هفت 
مقرر  گردد.  می  اعالم  و  برآورد  تومان  میلیارد  نه  90/000/000/000ریال 
 9/30 الی   9/15 ساعت   1401/11/12 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
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 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

قطع اینترنت موقع کنکور و 
پیشنهاد مالنصرالدین!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
اصل  سر  برویم  سریع  و  چکشی  خیلی  داریم  قصد  امروز 
و  است   1402 کنکور  بحث  نچینیم.  کبری  صغری  و  مطلب 
مسئوالن  از  یکی  قبل  روز  چند  نیست.  بردار  شوخی  هم  اصاًل 
برگزاری  پروسه  در  تقلب  از  جلوگیری  برای  علوم  وزارت  عالی 
و  از مطایبه  آثاری  یا  و  بزند  لبخند  اینکه  بدون  آزمون سراسری 
اینترنت کل  شوخی در چهره اش نمایان باشد، پیشنهاد کرده 

کنند! قطع  کنکور  برگزاری  هنگام  را  کشور 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  استقبال  با  پیشنهاد  این 
روبرو شده و ایشان فرموده اند: قطع اینترنت در حوزه برگزاری 
که  هستم  مطمئن  است.  موجود  راه حل های  از  یکی  کنکور 
فرزندانمان  که سرنوشت  می پذیرند، چرا  را  اینترنت  مردم قطع 
با  مردم  داوطلبان،  زیاد  تعداد  به  توجه  با  است.  کنکور  گرو  در 
سعه صدر در زمان برگزاری آزمون سراسری با ما همکاری الزم 

داشت. خواهند  را 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: یک راه حل دیگر این 
حوزه های  در  دانش بنیان  شرکت های  تجهیزات  از  که  است 
امتحانی استفاده و تالش کنیم تا داوطلبان در یک شرایط امن 

بیتوته( سایت  کنند.)  شرکت  سراسری  آزمون  در 
مالنصرالدین  از  داستانی  یاد  را  ما  ماجرا  این  امر  حقیقت 
آخرین  به  دستیابی  برای  تالش  هنگام  خدایی  بندۀ  انداخت. 
و خانواده  ته مانده های ماست، دستش در کوزه گیر می کند 
از کوزه خارج کنند.  را  نتوانستند دستش  هر چه تالش کردند 
به ناچار او را نزد مال بردند و از او طلب چاره کردند. مال دستور 
را  بخت  نگون  مرد  دست  اطرافیان  کنند!  قطع  را  دستش  داد 
قطع کردند و دوباره نزد مال آمدند که دست را قطع کردیم ولی 
عاقل  نگاهی  مالنصرالدین  است!  نیامده  بیرون  کوزه  از  هنوز 
بشکنید...  را  کوزه  خوب  گفت:  و  کرد  مراجعان  در  سفیه  اندر 

بگویم؟! به شما  باید  را هم من  این 
چند  تجهیزات  کسی  است.  کنکور  در  تقلب  حکایت  حاال 
خود  موی  و  ریش  و  گوش  در  و  خرد  می  ارتباطی  میلیونی 
چاره  و  راه  یافته  سازمان  تقلب  برای  قطعًا  کند،  می  جاسازی 

کند. می  اتخاذ  دیگری 
گذشته  سال  کنکور  در  تقلب  بروز  و  سؤاالت  فروش  پدیده 
شد  تکذیب  سنجش  سازمان  وقت  مسئوالن  سوی  از  حالی  در 
شبهه دار  پرونده های  هنوز  می شود  ادعا  موارد  برخی  در  که 
علوم  پرطرفدار  رشته های  شدگان  پذیرفته  از  زیادی  تعداد 
مسئوالن  از  تعدادی  وساطت  با  و  تکلیف  تعیین  بدون  تجربی 
و  شده  اعالم  مختومه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
دانشگاه  های  صندلی  پرطرفدارترین  در  اکنون  داوطلبان  این 

می کنند. تحصیل 
یادمان باشد این بندگان خدا اگر نتوانند سر جلسه با بیرون 
و  کنند  می  پیدا  دسترسی  سواالت  به  قبل  روز  بگیرند،  ارتباط 
آنها را در خانه تمرین می کنند.  اگر سواالت هم لو نرود، بیل 
خرند.  می  را  دانشگاه  صندلی  است.  نخورده  کمرشان  به  که 
اگر صندلی پیدا نکردند، مدرک دانشگاهی می خرند! تنها راه 
و  سوال  فروش  از  جلوگیری  و  کنکور   مافیای  با  مبارزه  چاره 
تقلب و صندلی فروشی و ... جمع کردن بساط کنکور و مبارزه 
را هم من  این  فروشی است.  و مدرک  مافیای صندلی  با  جدی 

بگویم؟!   شما  به  باید 

ر ـُ َتَلنگ

فضای  گسترش  دلیل  به  اخیر  سال    های  در      ◄
اطالعات  به  مردم  بیشتر  دسترسی  و  مجازی 
رویکرد  این  در  ویژگی  سه  وجود  سویی  از  و  گوناگون 
و  انتقال«  باالی  »سرعت  زیاد«،  »حجم  شامل 
تجزیه  در  افراد  تا  شده  باعث  اطالعات«،  »گوناگونی 
عبارتی  به  و  شوند  مواجه  بحران  با  ها  داده  تحلیل  و 
اصاًل فرصت تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات را پیدا 

. نکنند
در  برق  خاموشی    های  زمان  در  مثال  عنوان  به 
غربی  رسانه    های  از  بسیاری  کشورمان،  گذشته  سال 
از وجود بحران انرژی در کشور خبر دادند و با انتشار 
آینده ای  عکس ها و تصاویر از خاموشی    های کشور، 
که  االن  همین  اما  شدند.  متصور  ایران  برای  تاریک 
رفته  فرو  تاریکی  در  انرژی  بحران  دلیل  به  فرانسه 
کاهش  سازی  هوشمند  در  بزرگ  دستاوردی  را  آن 
مصرف انرژی قلمداد می کنند و از آن به عنوان برگ 

می کنند. یاد  فرانسه  دولت  برنده 
رسانه  سواد  با  که  افرادی  تنها  شرایطی  چنین  در 
مطالب  این  تحلیل  و  تجزیه  به  قادر  هستند  آشنا  ای 
نکات  و  جزئیات  درک  صورت  این  غیر  در  و  هستند 
بسیار  اطالعات  و  اخبار  دست  این  مخفی  و  مبهم 

است. دشوار 
برخی  تبیین  که  شد  آشکار  مقدمه  این  با 
قابل  و  مهم  بسیار  حقیقتًا  که  نظام  دستاورد    های 
تبلیغاتی دشمن  و  اعتنا هستند، در هجمه رسانه ای 
غیر  صورت  به  ضعف  نقاط  دیگر  سوی  از  و  شده  گم 
سیاه  شاهد  حتی  مواردی  در  و  برجسته  منصفانه 

هستیم. نیز  موفق  عرصه    های  در  نمایی 
و  پایدار  وجود  دلیل  به  شاید  که  مواردی  از  یکی 
به  عادی  خیلی  و  نیاید  چشم  به  چندان  آن  دائمی 
مخالفان  که  جایی  است.  امنیت  مقوله  برسد،  نظر 
نیروی  و  نظام  اقتدار  و  کشور  علیه  روزها  نظام 
بر  نیز  ها  شب  و  می دادند  شعار   ... و  انتظامی 
ولی  می کردند؛  نویسی  شعار  شهر  دیوار    های  روی 
می رفتند.  خواب  به  کامل  امنیت  و  آرامش  در  شب 
بیدارباش  ماحصل  راحت  خواب  این  اینکه  از  غافل 

پاسداشت  در  ای  ثانیه  که  است  نیروهایی  چشم    های 
به  خواب  کشور  خاکی  و  دریایی  هوایی،  مرز    های  از 

نمی دهد. راه  خود 
المللی  بین  و  از نظر داخلی  بتواند  هرگاه کشوری 
سیاسی،  نظامی،  مختلف  ابعاد  در  تهدیدات  همه  به 
رضایت  بر  تکیه  با  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
پا  و  است  رسیده  پایدار  امنیت  به  دهد  پاسخ  مردم 
و  آشکار  دشمنی  همه  این  با  نگذاریم  انصاف  روی 

ایم. کرده  پیدا  دست  مهم  این  به  پنهان 
هر چند در طول این سال ها شاهد نقاط ضعف و 
سوء مدیریت هایی از سوی برخی مدیران بوده ایم و 
برای  اقداماتی  و  نیست  داستان  این  منکر  کس  هیچ 
تغییر در شیوه حکمرانی از سوی مسئوالن باال دست 
این  با  کرد  اشاره  باید  سویی  از  ولی  است  شده  آغاز 
برخی  در  که  غرب  و  آمریکا  سوی  از  دشمنی  حجم 
زانو  به  برای  ای  جداگانه  میز  آمریکا  ویژه  به  کشورها 
ساالنه  و  کردند  تعبیه  اسالمی  جمهوری  درآوردن 
میلیاردها دالر برای دشمنی با ایران هزینه می کنند، 
درشت  و  ریز  تهدیدات  به  پاسخ  و  نظام  اقتدار  حفظ 

قابل کرنش است. و هوا  دریا  و  زمین  در  دشمن 
برخی  در  شده  حاصل  که  اقتداری  مدد  به  امروز 
کشورها  برخی  که  می گیرد  صورت  اقداماتی  موارد 
بی  ندارند.  را  آنها  درباره  رویاپردازی  جرات  حتی 
پاسخ  با  بالفاصله  دشمن  تهدیدات  کوچکترین  شک 
به  موشکی  حمله  و  ناو  توقیف  که  است  همراه  قاطع 

است. موارد  ازاین  برخی   ... و  السد  عین 
بی  رواج  برای  دشمن  که  شد  غافل  نباید  اما 
اعضای  بین  شکاف  ایجاد  و  کشور  در  اعتمادی 
خود  برنامه    های  تمام  در  ایرانی  مخاطب  جامعه 
نسل  کردن  هویت  بی  نظیر  ای  خصمانه  اهداف 
محوریت  با  ها  خانواده  بین  در  شکاف  ایجاد  جوان، 
نمایی  سیاه  غربی،  فرهنگ  رواج  ایرانی،  زن  و  مادر 
فرهنگ  زوال  کشور،  امنیت  دادن  نشان  جلوه  کم  و 
مهمتر  همه  از  و  عمومی  افکار  تسخیر  دینی،  و  ملی 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  دادن  قرار  فشار  تحت 
و  انفعال  مواضع  از  روابط  بهبود  و  مذاکره  پذیرش 

می کند. دنبال  را   ... و  جهانی  اجماع  با  ضعف 
توجه  با  خاورمیانه  اقتصادی  جایگاه  حقیقت  در 
به نفت موجود در این منطقه باعث به وجود آمدن یا 
غرب،  قدرت  سخت  و  نرم  مؤلفه    های  تنیدگی  درهم 
اقتصادی  بهانۀ  این  و  است  شده  آمریکا  خصوص  به 
کشور    های  و  اسالم  به  حمله  ساز  زمینه  قوی، 
تجارب جنگی  و  ها  ماجراجویی  است.  اسالمی شده 

سال    های اخیر آمریکا و غرب علیه جهان اسالم موید 
اقدامات  کننده  توجیه  و  بستر  و  است  فوق  گفتار 
عدم  دنیا،  عمومی  افکار  در  آمریکا  و  غرب  خصمانه 
سنگیني  لطمه  آنها  از  ناصحیح  شناخت  یا  شناخت 

است. کرده  وارد  اسالمی  جوامع  پیکره  به 
با توجه  این مدت  اقدامات دشمن در  تردید  بدون 
اشاره  آن  به  پیشتر  که  مجازی  فضای  مولفه    های  به 
شد) حجم باال، سرعت و تنوع( تا حدود زیادی نسل 
جوان و حتی برخی خواص و سیاسیون را تحت تاثیر 
شاهد  اخیر  اتفاقات  در  را  آن  ماحصل  و  داده  قرار 

بودیم.
شاید اگر در این مدت جهاد تبیین که مقام معظم 

با جدیت بیشتری  به آن اشاره داشت،  بار ها  رهبری 
دچار  جوان  نسل  ویژه  به  امروز  نسل  می شد،  دنبال 
با  را  مملکت  داشته    های  و  نمی شد  هویت  بحران 
مقایسه  غرب  لعاب  و  رنگ  کم  ارزش    های  برخی 

. نمی کرد
واحد    های  بازتعریف  داشت  اذعان  باید  مجموع  در 
اجتماعی و امنیتی جامعه، در کنار تالش برای ایجاد 

گام  اقتصادی  بعد  در  ویژه  به  عمومی  آسایش  و  رفاه 
و  برابر هجمه    های بی شمار  در  باید  که  هایی هستند 

کرد. اتخاذ  دشمنان  ناجوانمردانه 
شجاعت  که  واقعی  ایران  و  اسالم  معرفی  فلذا 
است  جهانیان  زبانزد  همواره  دیار  این  ساکنان  ذاتی 
همه  توسعه  در  ایرانی  متخصصان  به  اعتماد  کنار  در 
جانبه کشور بر همه ایرانیان واجب است و امید است 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  از  گیری  بهره  با 
داشته    های  معرفی  تر  ساده  زبان  به  یا  تبیین  جهاد 
ایجاد  در  اقتصادی  بعد  در  سازنده  اقدامات  و  نظام 
کشور  در  پایدار  امنیت  و  حفظ  و  نشاط  و  امید 

 ► بکوشیم.   

●  جایگاه امنیت پایدار در هویت بخشی به جامعه     ●
سرهنگ حسین نوروزی فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد کتول

سرهنگ حسین نوروزی فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد کتول دریاد داشتی اختصاصی برای »روزنامه گویه« با اشاره به اهمیت وضرورت سواد رسانه ای برای تجزیه و تحلیل اخبار و 
اطالعات می نویسد: در سال    های اخیر به دلیل گسترش فضای مجازی و دسترسی بیشتر مردم به اطالعات گوناگون و از سویی وجود سه ویژگی در این رویکرد شامل »حجم زیاد«، »سرعت 

باالی انتقال« و »گوناگونی اطالعات«، باعث شده تا افراد در تجزیه و تحلیل داده ها با بحران مواجه شوند و به عبارتی اصاًل فرصت تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات را پیدا نکنند.
به عنوان مثال در زمان خاموشی    های برق در سال گذشته کشورمان، بسیاری از رسانه    های غربی از وجود بحران انرژی در کشور خبر دادند و با انتشار عکس ها و تصاویر از خاموشی    های 
کشور، آینده ای تاریک برای ایران متصور شدند. اما همین االن که فرانسه به دلیل بحران انرژی در تاریکی فرو رفته آن را دستاوردی بزرگ در هوشمند سازی کاهش مصرف انرژی قلمداد 

می کنند و از آن به عنوان برگ برنده دولت فرانسه یاد می کنند.
متن یاد داشت به شرح زیراست:

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵9۸7   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

◄    رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسالمی شهر قم از موافقت 
بانکی برای خرید 1000  شورای اسالمی شهر قم برای دریافت تسهیالت 

میلیارد ریال تجهیزات برای سازمان قطار شهری خبر داد.
به گزارش شهرنیوز، حسین صابری در شصت و نهمین جلسه رسمی و 
برای مساعدت  علنی شورای اسالمی شهر قم الیحه اخذ مجوز تسهیالت 
در برگزاری اردوی راهیان نور را مطرح کرد و اظهار داشت: این تسهیالت 
به  مبلغ  این  و همچنین  بازگردانده شود  به شهرداری  استان  از طرف  باید 
دانش آموزان شهر قم اختصاص داده می شود و با این دو قید در کمیسیون 

است. مصوب شده 
وی در ادامه به الیحه اخذ مجوز حق القدم ائمه جماعات شهرداری قم و 
سازمان های وابسته اشاره کرد و افزود: مبلغ پیشنهادی برای امسال توسط 

ستاد اقامه نماز یک میلیون و 800 هزار تومان است.
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
یکی از مشکالت این الیحه زمان آن است و باید این درخواست در ابتدای 
سال به شورا و شهرداری داده شود تا در زمان تصویب بودجه برای آن ردیفی 

مشخص شود و برای سال 1402 تا خردادماه به شورا ارسال شود.

وی در ادامه به اخذ مجوز دریافت تسهیالت از بانک شهر به مبلغ 1000 
میلیارد ریال با معرفی سازمان قطار شهری را مطرح و خاطرنشان کرد: با 
توجه به این مهم که شهرداری امکان دریافت تسهیالت به صورت مستقیم از 
بانک را ندارد در قالب یکی از سازمان ها این تسهیالت را درخواست می کند.
صابری در پایان ابراز کرد: البته این تسهیالت قرار است در سازمان قطار 
شهری هزینه شود و تجهیزات موردنیاز سازمان قطار شهری خریداری شود، 
از طرف سازمان قطار  با 18 درصد سود  و  ماهانه  به صورت  تسهیالت  این 

شهری شهرداری قم به بانک بازگردانده می شود.  ►

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر خبر داد:

● خرید ۱۰۰۰ میلیارد ریال تجهیزات برای سازمان قطار شهری در قالب تسهیالت بانکی   ●
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در آستانه روز 19 دی سالروز قیام تاریخی مردمان شهر کریمه اهل بیت)ع(، توجه به موقعیت و منزلت و نیازهای این شهر تاریخ ساز اسالم و ایران بیش از گذشته ضروری است.
کهن  تاریخ  طول  در  قم  شهر  »گویه«:  سردبیر       ◄
کینه  و  بدخواهان  تهدیدهای  معرض  در  همواره  خود 
از  یکی  آنکه  با  و  داشته  قرار  قم  مردم  باورهای  به  توزان 
شده  می  شناخته  بیت)ع(  اهل  پیروان  امن  های  کانون 
یا حکومت های  اما یورش های پی در پی خالفت  است 
تاریخی  حافظه  در  نیز  را  عنود  و  نشانده  دست  محلی 
نشان  قم  تاریخ  بررسی  اما  است.  نموده  ثبت  خویش 
معناگرایی  و  هویت  و  اصالت  سند  شهر،  این  دهد  می 
به  پارس  پهناور  سرزمین  مرکز  در  و  است  بوده  ایران 
شرق  نیز  و  ایران  فالت  غرب  و  شرق  اتصال  نقطه  مثابه 
قرار  مسلمانان  های  حکومت  های  پایتخت  با  اسالمی 

است. داشته 
ارکان  از  امروز  به  تا  پیوسته  بطور  قم  شهر  تردید  بی 

اسالمی-شیعی  شمایل  و  عقاید  حفظ  اصلی  منابع  و 
و  ایران  تاریخ  نبود  قم  اگر  و  است  بوده  ایران  مردم 
درباره  سخن  میخورد.  رقم  دیگری  گونه  به  اسالم 
تالش  همواره  گویه  روزنامه  و  است  بسیار  قم  منزلت 
مهم  این  خود  های  تحلیل  و  ها  گزارش  در  است  کرده 
از  نباید  ضرورت،  این  با  همزمان  اما  نکند  فراموش  را 
تاریخی  پیشینه  با  متناسب  های  حل  راه  به  دستیابی 

ورزید. غفلت  نیز  قم 
روز جمعه گذشته  نمازجمعه قم  رابطه خطیب  این  در 
اسالمی  انقالب  جوشان  سرچشمه  شهر  این  است  گفته 
جدایی  برای  زیادی  سرمایه گذاری  دشمنان  و  است 

اند. کرده  ملت  محاسبات  تغییر  و  انقالب  از  قم  مردم 
نماز  خطبه های  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید 

ایران  اسالمی  انقالب  حواریون  اینکه  بیان  با  قم  جمعه 
استقامت،  است،  کلمه طیبه  قم  افزود:  بودند،  قم  مردم 
قم  مردم  مهم  ویژگی های  از  بودن  صحنه  در  و  بصیرت 
 19 جوانان  راه  باید  شهر  این  جوانان  نیز  امروز  و  است 

دهند. ادامه  را   56 سال  دی 
توجه  مورد  را  دی   19 تاریخی  حادثه  فرارسیدن  وی 
دهه  در  که  همانگونه  قم  مردم  داشت:  بیان  و  داد  قرار 
چهل شمسی در کنار حوزه و مرجعیت بودند هم اکنون 

هستند. ها  حوزه  پشتیبان  نیز 
نشریه  اخیر  توهین  به  اشاره  با  بوشهری  حسینی 
که  همان طور  گفت:  رهبری  معظم  مقام  به  ابدو  شارلی 
انقالب  پیروزی  به  42 منجر  به مرجعیت در سال  توهین 
تمام  ریختن  برهم  نیز  توهین  این  نتیجه  شد  اسالمی 

بود. خواهد  شما  تشکیالت  و  توان 
قانون  اجرای  سالروز  و  دی   17 به  اشاره  با  وی 
 ،1314 سال  در  پهلوی  رضاخان  توسط  حجاب  کشف 
در  ترکیه  سفر  از  بازگشت  از  بعد  رضاخان  اظهارداشت: 
که  حالی  در  کند  غیرقانونی  را  حجاب  که  بود  این  صدد 

بود. اختیاری  زمان  آن  ترکیه  در  حجاب 
بودن،  مسلمان  اینکه  بیان  با  بوشهری  حسینی 
های  جلوه  مهمترین  از  یکی  که  دارد  الزاماتی 
می  دشمن  گفت:  است،  حجاب  مسأله  آن  خدشه ناپذیر 
بین  این  در  که  کند  نهادینه  جامعه  در  فرهنگی  خواهد 
از  که  حالی  در  کنند  می  همراهی  آنها  با  نیز  افرادی 

نداشتیم. انتظاراتی  چنین  ما  افراد  چنین 
حجابی  بی  برای  راه  اگر  گفت:  قم  موقت  جمعه  امام 

تمام  است  الزم  و  نیست  بازگشتی  راه  دیگر  شود  عادی 
به  نسبت  خود  تاریخی  رسالت  اساس  بر  تقلید  مراجع 
قرار  هجوم  مورد  را  ها  خانواده  کانون  که  مسأله  این 
جدی  هشدار  معیشتی،  مشکالت  توجه به  کنار  در  داده 

. هند بد

هشدارهای این مقام دینی و سیاسی قم در حالی 
بیان می شود که استان در طول سه ماه اغتشاشات 
و  ها  ناآرامی  شاهد  که  بود  شهرهایی  از  یکی  اخیر 
قم  از  انتظار  و  تصور  آنکه  با  بود.  متعدد  های  ناامنی 
بخاطر شرایط متفاوت مذهبی آن، دوری از هر گونه 
ای  عده  اما  بود  اعتراض  و  اغتشاش  های  جلوه  بروز 
رسانه  گسترده  القائات  اثر  بر  اندیش  خام  جوانان  از 
ای به خیابان ها آمدند و چند روزی محالتی از قم را 

کردند. اضطراب  دستخوش 

بهبود  برای  باید  دهد  می  نشان  گذرا  وضعیت  همین 
خدمات  و  حکمرانی  از  برآمده  رفتارهای  و  ها  روش 
که  شرایطی  در  بود.  تازه  اقدامات  فکر  به  قم  در  اداری 
جبران  برای  کشور  نخبگان  و  ها  دستگاه  از  بسیاری 
بروز حوادث اخیر تالش می کنند؛  کاستی ها در زمینه 
باشد. امر  این  پیشگام  باید  نیز  قم  بخش  الهام  استان 
های  نشست  شاهد  اخیر  های  هفته  و  ها  ماه  در 
و  علمی  مؤسسات  ناحیه  از  متنوعی  تحلیلی  و  فکری 
و  رسد  نمی  نظر  به  کافی  البته  که  بودیم  قم  دانشگاهی 
خوبی  ابتکارات  شهرداری  مانند  نهادها  برخی  همزمان 

اند.  کرده  عرضه  جدید  نسل  نیازهای  به  توجه  با  را 
ها  مأموریت  مطابق  بخش  هر  باید  آنکه  عین  در 
ارتقای  و  توسعه  به  نسبت  خود  سازمانی  تکالیف  و 
نماید؛  اقدام  جوانان  خصوصا  مختلف  اقشار  به  خدمات 
بهره وری  برای  افزایی  و هم  نوعی هماهنگی  به  رسیدن 
می  ضروری  خالءها  جبران  و  امکانات  از  استفاده  در 

 . ید نما

سالها  این  در  عمومی«  »سیاستگذاری  مقوله 
اداره کشور  به  برای ساماندهی  ای  رهیافت برجسته 
و  است  شده  تلقی  پی  در  پی  های  چالش  بر  غلبه  و 
از این رو بر نهادهای علمی و اداری استان، همچون 
عبور  برای  را  قم  امکانات  تمامی  تا  است  فریضه  یک 

 ► گیرند    بکار  جدید  های  بحران  از  سالمت 

گزارش »گویه«:

●  تاریخ ُپرصالبت قم، زمینه ساز غلبه بر چالش ها   ●

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



مدیریت  واحد  پنجره  الکترونیکی  سامانه      ◄
تصرف  هرگونه  برای  مانع  ایجاد  هدف  با  قم  زمین 
و  امالک  و  اراضی  به  دست درازی  و  غیرقانونی 
شد. رونمایی  دستگاهی  بین  فرآیندهای  مدیریت 
سامانه  قم،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  قم  زمین  مدیریت  واحد  پنجره  الکترونیکی 
و  غیرقانونی  تصرف  هرگونه  برای  مانع  ایجاد  هدف 
دست درازی به اراضی و امالک و مدیریت فرآیندهای 
پورمند  حسین  باحضور  جلسه ای  در  دستگاهی  بین 
و  قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیرکل 
کل  رئیس  مظفری،  علی  حجت االسالم و المسلمین 

شد. اندازی  راه  قم  استان  دادگستری 
پنجره  سامانه  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  پورمند 
وقوع  از  پیشگیری  حوزه  در  زمین،  مدیریت  واحد 
می کند  کمک  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  جرم 
ممکن  شکل  بهترین  به  کشور  در  عدالت  اجرای  تا 
در  این سامانه  اجرای  اول  و در سال  پیدا کند  تحقق 
زمین  حوزه  جرایم  درصدی  کاهش50  کشور  سراسر 

است. هدف گذاری شده 
در  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  افزود:  وی 
در  که  است  سال ها  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  جهت 
از  مهمی  بسیار  اقدامات  و  می شود  تجربه  جهان 
بخشی  میان  پروژه های  تعریف  و  دنیا  روز  علوم  حیث 

است. شده  انجام 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیرکل 
در  برنامه هایی  موفقیت ها  این  مطالعه  با  گفت: 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  کار  دستور 
این علوم  و  از  با بهره گیری  تا  جرم قوه قضاییه است 
با قوانین  آنها  انطباق  و  و بومی سازی  نوین  فناوری ها 
از  پیشگیری  در  بتوانیم   ایران  اسالمی  جمهوری 
دستاوردهای  اجتماعی  آسیب های  و  جرم  وقوع 

باشیم. داشته  بهتری 
قوه  تعالی  و  تحول  دوره  در  کرد:  اظهار  پورمند 
پیشگیرانه  برنامه های  که  است  این  بر  تاکید  قضاییه، 
بهتری  نتیجه گیری  نوین  فناوری های  از  استفاده  با 
همگرایی  همکاری،  اساس  همین  بر  باشد؛  داشته 
مختلف  سازمان های  و  سه گانه  قوای  با   هم افزایی  و 
وقوع  از  پیشگیری  حوزه  در  بتوانیم  تا  شده  تعریف 
جرم و آسیب های اجتماعی اقدامات موثری را انجام 

دهیم.
دادگستری های  برای  قضاییه  قوه  داد:  ادامه  وی 
سراسر کشور برنامه هایی تدوین کرده تا در حوزه های 
جرایم  وقوع  نشینی،   حاشیه  حوزه  همچون  مختلف 
را به  کمترین میزان خود برسانیم و بیش از سه سال 
هدف  مناطق  در  مطلوب  اقدامات  انجام  با  که  است 

آورده ایم. بدست  را  نتایج خوبی 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیرکل 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
به کارگیری  خصوص  در  قضاییه  قوه  ریاست  و 

داری  اولویت  پروژه های  از  یکی  نوین،  فناوری های 
بوده،  برنامه  و   تعریف  دارای  قضایی  دستگاه  در  که 
واحد  پنجره  سامانه  بهتر  هرچه  اجرای  در  مشارکت 

است. فناورانه  اقدامات  سایر  و  زمین  مدیریت 
ابراز  از وقوع جرم قوه قضاییه  مدیر کل پیشگیری 
واحد  پنجره  سامانه  مقدمات   1393 سال  از  کرد: 
نیمی  جاری  سال  در  و  شده  فراهم  زمین  مدیریت 
سامانه  این  پوشش  تحت  استان   15 بر  بالغ  کشور  از 
داشته  را  خوبی  بسیار  دستاوردهای  که  گرفت  قرار 

است.
با  که  می شود  پیش بینی  گفت:  پورمند 
گرفته،  صورت  مطالعات  و  شده  انجام  هدف گذاری 
کشور  سراسر  در  سامانه  این  اجرای  اول  سال  در 
شود. محقق  زمین  حوزه  جرایم  درصدی   50 کاهش 

به  مجرمانه  عنوان   52 اینکه  بر  تاکید  با  وی 

بود  خواهد  ارتباط  در  سامانه  این  با  مستقیم  صورت 
برای دستگاه قضایی  این جرایم    از  زیادی  که بخش 
قضایی  دستگاه  کرد:  اضافه  تولیدمی کند،  پرونده 
دولت  تشکیل  در  همکاری  عرصه  به  پیوستن  با 
بهترین  به  عدالت  اجرای  می خواهد  الکترونیک 

کند.. پیدا  تحقق  ممکن  شکل 
با  قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیرکل 
ساماندهی  سامانه،  این  عمده  بخش  اینکه  بیان 
صدور مجوزها برای مردم و تسهیل در این امر است، 
صورت  در  عادالنه ای  نظارت  سامانه  این  افزود: 
افزایش  در  می تواند  موضوع  این  که  دارد  مجوزها 

باشد. موثر  مردم  رضایتمندی  و  اجتماعی  سرمایه 
اراضی  پایش  سامانه  زیر  بخش  کرد:  تاکید  وی 
تصاویر  که  هنگامی  است؛  ویژه ای  اهمیت  دارای 
استان  زمین  حوزه  در  را  تغییر  هرگونه  ماهواره ای 
این  در  که  مهمی  اتفاق  می شود،  ثبت  و  پایش 
از  استفاده  با  که  است  این  خورد  می  رغم  سامانه 
تخلف  احتمال  که  را  مواردی  سامانه  مصنوعی  هوش 
می دهد، احراز کرده و تشخیص می دهد که در حوزه 
را  تخلف  اعالم  و  است  دستگاه  کدام  قانونی  وظایف 

می کند. ارسال  اجرایی  دستگاه  آن  به 
این سامانه  در  نشان کرد: همچنین  پورمند خاطر 
اجرایی  دستگاه های  و  قضایی  دستگاه  عملکرد 
این  گسترش  با  می شود؛امیدواریم  ارزیابی  همکار 
بیت المال  و  از سرمایه های ملی  اینکه  سامانه، ضمن 
مسئوالن  می شود،  حفاظت  قانونی  کاماًل  شکل  به 

عمل  کامل  صورت  به  وظایف شان  به  نیز  مربوطه 
. کنند

این  در  نیز  مظفری  والمسلمین  حجت االسالم 
پنجره واحد  به کارگیری سامانه  جلسه  گفت: اهمیت 
مدیریت زمین روشن و واضح است و باید این موضوع 
مربوطه  اجرایی  دستگاه های  همه  و  گرفت  جدی  را 
سامانه  این  ظرفیت های  از  است  ممکن  که  جایی  تا 

کنند. استفاده 
اهمیت  از  زمین  به  مربوط  جرایم  کرد:  بیان  وی 
همه  دغدغه  قم  استان  در  و  است  برخوردار  باالیی 
اراضی دولتی  از  و حراست  نیز حفظ  اجرایی  مدیران 

زمین  حوزه  به  مربوط  جرایم  وقوع  از  جلوگیری  و 
است.

کرد:  اظهار  قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ساختن  فراهم  با  زمین  مدیریت  واحد  پنجره  سامانه 
تصاویر  از  استفاده  با  کشور  اراضی  پایش  امکان  سه 
خدمات  متقاضیان  درخواست  مدیریت  ماهواره ای، 
بین  فرآیندهای  مدیریت  همچنین  و  زمین  حوزه 
دستگاهی قرار است، مانع هرگونه تصرف غیرقانونی 

می شود. امالک  و  اراضی  به  دست درازی  و 
این  با  افزود:  قم،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  مقررات  و  قوانین  اجرای  که  این  ضمن  اقدام، 
می شود،  تضمین  قانونی  صورت  به  مجوز  صدور 
به  نیز  حوزه  این  در  خدمات  ارائه  در  موازی کاری 

کرد. خواهد  پیدا  کاهش  شدت 
واحد  پنجره  سامانه  اینکه  به  اشاره  با  مظفری 

شده،  طراحی  قضایی  دستگاه  توسط  زمین  مدیریت 
این  راه اندازی  همچون  که  است  انتظار  کرد:  ابراز 
سامانه الکترونیکی، در ادامه نیز پشتیبانی و اجرایی 
کامل  صورت  به  و  شود  دنبال  جدیت  با  آن  کردن 

پذیرد. صورت  الزم  پیگیری های 
هر  از  قم،  استان  مدیران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
وظیفه شان  انجام  بهبود  جهت  در  اقدامی  و  فعالیت 
راه  یک  می شود  پیشنهاد  گفت:  کرده اند،  استقبال 
اجرایی  مدیران  بین  مستقیم  سهل الوصول  ارتباطی 
بیان  برای  زمین  مدیریت  واحد  پنجره  سامانه  مدیر  و 

► شود.   ایجاد  سیستمی  مشکالت  رفع  و 

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

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

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

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

انعقاد قرارداد
 تولید محتوای خانه موزه 

شهید فخری زاده در قم

محسن  دکتر  شهید  خانه موزه  محتوای  تولید  قرارداد  انعقاد  آیین 
شد. برگزار  فخری زاده 

به گزارش واحد خبر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
تولید محتوای خانه موزه شهید دکتر محسن  قرارداد  انعقاد  آیین  قم، 
رییس  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  معاون  فخری زاده، 
با  نیروهای مسلح  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  نوآوری  و  پژوهش  سازمان 
شهرداری  مسئوالن  از  جمعی  و  شهید  این  گران قدر  خانواده  حضور 

شد. برگزار  قم 
طباطبایی نژاد  احمد  سید  حجت االسالم والمسلمین  بین  قرارداد  این 
و  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
موسسه  نماینده  متین  نظری  محمدحسین  حجت االسالم والمسلمین 

شد. منعقد  عشق  مطاف  هنری   – فرهنگی 
با انعقاد این قرارداد؛ موسسه فرهنگی – هنری مطاف عشق در زمینه 
برای خانه موزه  و نمادهای حجمی موزه ای  تولید کتاب، فیلم مستند 

شهید دکتر محسن فخری زاده در قم اقدام خواهد کرد.
مرمت خانه موزه شهید فخری زاده به زودی آغاز می شود

انعقاد  آیین  در  طباطبایی نژاد  احمد  سید  حجت االسالم والمسلمین 
با  فخری زاده،  محسن  دکتر  شهید  خانه موزه  محتوای  تولید  قرارداد 
قاسم  حاج  سردار  شهیدان  به ویژه  شهدا  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
این  در  که  کسانی  از  تقدیر  با  و  فخری زاده  محسن  دکتر  و  سلیمانی 
مدت در ساخت خانه موزه های شهدا در قم اهتمام داشته اند، اظهار 
فرهنگی،  سازمان  تحویل  خانه موزه،  این  جاری  سال  در  داشت: 

شد. قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
با چند گروه مذاکره کردیم  نیز  تولید محتوا  ادامه داد: در زمینه  وی 
که در نهایت با موسسه فرهنگی – هنری مطاف عشق در این زمینه به 
توافق رسیدیم و قرارداد تولید محتوای خانه موزه شهید دکتر محسن 

فخری زاده در این مراسم به امضا رسید.
با بیان  سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم 
عشق  مطاف  موسسه  توسط  کار  قرارداد  این  امضای  از  پیش  اینکه 
یافت،  خواهد  ادامه  کار  این  نیز  رسمی  به صورت  امروز  و  شد  شروع 
افزود: از حضور خانواده شهید فخری زاده در این آیین تقدیر و تشکر 
سبب  فخری زاده  شهید  گرامی  خانواده  همراهی  و  لطف  و  می کنیم 

کار سریع تر شروع شود. این  که  شد 
فخری زاده  شهید  درباره  محتوا  تولید  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
افراد  با  مصاحبه هایی  قوی،  تیم  یک  از  استفاده  با  که  است  قرار  هم 
مختلفی انجام و نیز کتابی در این زمینه منتشر و مستندهایی در این 

شود. جمع آوری  رابطه 
شهید  خانه موزه  طراحی  و  مرمت  درباره  همچنین  طباطبایی نژاد 
شروع  خانه موزه  این  مرمت  کار  آینده  ماه  چند  در  گفت:  فخری زاده 
در  آن  از  بتوانیم  زین الدین  شهیدان  خانه موزه  همچون  تا  می شود 

ببریم. بهره  فرهنگی  گوناگون  برنامه های  برگزاری 
جشنواره  برای  داد:  ادامه  خانه موزه ها  کارکردهای  به  اشاره  با  وی 
فیلم 17، چهار فصل رونمایی در خانه موزه شهیدان زین الدین داریم 
قم  استان  شهیدان  مستند  فیلم های  از  تعدادی  از  فصل  هر  در  و 

می شود. انجام  رونمایی 

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

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره 140160330001008303 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000811 آقای سید 
ابراهیم طباطبائی قمی فرزند ابوالحسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/75 مترمربع پالک شماره 
11190 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حبیب اله 
حالجیان خریداری به موجب سند رسمی شماره 12062 مورخ 1327/10/02 دفترخانه 5 قم.)م الف 15600( 
آقای   1400114430001000751 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007672 شماره  رأی   -2
محمود امیرحیدری فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/90 مترمربع پالک شماره 
11133 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از رمضان سعادت 

وند خریداری به موجب سند رسمی شماره 26338 مورخ 1335/02/13 دفترخانه 15 قم.)م الف 15607( 
3- رأی شماره 140160330001009693 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000622 خانم مهری 
راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 مورخ 1363/11/08 

دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15809( 
4- رأی شماره 140160330001009695 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000623 خانم زهرا 
راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 مورخ 1363/11/08 

دفترخانه 15 قم بنام مرحوم فرخ راست گفتار ماسوله و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 
 )15810

آقای   1401114430001000627 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001009706 شماره  رأی   -5
محمدرضا راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در دو سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 مورخ 

الف 15811(  وراثت 970997252400891.)م  حصر  موجب  به  و  قم  دفترخانه 15   1363/11/08
6- رأی شماره 140160330001009703 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000625 خانم مرضیه 
راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 مورخ 1363/11/08 

دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15812( 
7- رأی شماره 140160330001009705 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000626 خانم راضیه 
راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 مورخ 1363/11/08 

دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15813( 
8- رأی شماره 140160330001009699 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000624 خانم اکرم 
راست گفتار ماسوله فرزند فرخ در یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
60 مترمربع پالک شماره 11578/180 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 

مشاعی صادره در دفتر 258 صفحه 417 خریداری به موجب سند رسمی شماره 52007 مورخ 1363/11/08 
دفترخانه 15 قم و به موجب حصر وراثت 970997252400891.)م الف 15814( 

9- رأی شماره 140160330001007536 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000545 آقای قربان 
عباسی رزوه فرزند بهرامعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع پالک شماره 801 فرعی از 
11135 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین محتاج و 
زهرا ایرانی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 195 صفحه 154 خریداری به موجب سند رسمی شماره 37244 

مورخ 1363/08/28 دفترخانه 7 قم.)م الف 15815( 
 1401114430001000195 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008430 شماره  رأی   -10
آقای محمدمهدی مقدادی فرزند غالمحسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202 مترمربع پالک 
شماره 10275 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 15418 مورخ 
1389/09/10 و به موجب اقرارنامه شماره 145005 مورخ 1385/09/13 دفترخانه 3 قم.)م الف 15816( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
تا چنانچه  به فاصله 15 روز آگهی  به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت  با توجه به عدم دسترسی  صادر گردد 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که 

صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:   1401/10/17
تاریخ انتشار دوم :  1401/11/02

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

● سامانه »پنجره واحد مدیریت زمین« در قم راه اندازی شد   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 1 اجرای احکام مدنی به شماره 1/1400ج/936 ثبت گردیده 
همگی  سادات  فاطمه  و  عاطفه   ، حمید  سید  خواندگان  عظیمی  مریم  خواهان 
مدرسی موحدی مبنی  بر فروش پالک ثبتی 17 فرعی از 10430 اصلی بخش 1 
قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 1- مشخصات مالک : آقای سید 
حسین مدرسی موحد 2- موقعیت ملک : قم – بلوار 15 خرداد – کوچه 43 – 12 
ثبتی  مشخصات   -3  37149-53537 پستی  کد   68 پالک   – کبیر  امیر  متری 
از 10430 اصلی  به شماره ملک 17 فرعی  : ملک دارای سند ششدانگ  ملک 
به   27060 با شماره   511 189 صفحه  در دفتر  که  قم  ثبت  در بخش یک  واقع 
ملک  ششدانگ  عرصه   : ملک  اعیان  و  عرصه  مشخصات   -4 است.  رسیده  ثبت 
 6/05 طول  به  غربا   ، مجاور  پالک  به  متر   4/23 طول  به  شماال  سند  براساس 
قم  شهرداری  سایت  در  که  مترمربع   6/138 مساحت  به  کل  در  و  شارع  به  متر 
موجود  عرصه   1400/8/3 مورخ   74070/10/1 شماره  خالف  عدم  گواهی  و 
اول  و  ، همکف  زیرزمین  در سه طبقه  اعیانی  است.  رسیده  ثبت  مترمربع   132
با  اینکه  مترمربع   104 و   100 و   108 شماره  به  خالف  عدم  گزارش  براساس 
ارزش  که  رسد  می  نظر  به  ضروری  نکته  این  ذکر  باشد.  می  مسکونی  کاربری 
مشخص شده در ذیل با لحاظ اینکه نقل هیچگونه منع قانونی نداشته و بدهی 

ندارد  نیز  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  ادارات  سایر   ، شهرداری   ، ها  بانک  به 
تعیین گردیده است ضمنا در هنگام بازدید ملک تخلیه بود. 5- مشخصات فنی 
ملک : ملک به صورت جنوبی ساز با سازه بنایی و ستون های فلزی وسط ، سقف 
 ، موزاییک  با کف  پذیرایی  دارای  زیرزمین  باشد.  نمای سنگ می  و  طاق ضربی 
بدنه سنگ و سقف سفید ، آشپزخانه با کف موزاییک ، بدنه کاشی فاقد کابینت 
، حمام و سرویس بهداشتی می باشد. طبقه همکف دارای پذیرایی ، آشپزخانه 
، اتاق ، سرویس بهداشتی و حمام که کف طبقه موزاییک ، بدنه و سقف سفید ، 
از نظر فضا مصالح مصرفی  آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشی و طبقه اول 
مطابق طبقه همکف می باشد. پارکینگ نیز با کف موزاییک ، بدنه و سقف پتینه 
بدنه   ، موزاییک  کف  با  حیاط  و  فلزی  نرده  دارای  و  سنگ  کف  با  پله  سرویس   ،
یک  دارای  ملک  است.  گردیده  احداث  بهداشتی  سرویس  یک  آن  در  که  سنگ 
انشعاب آب ، دو انشعاب برق و یک انشعاب گاز و سیستم سرمایشی کولر آبی و 
ارزش ششدانگ ملک   : ارزش ملک   -6 گازی است.  بخاری  سیستم گرمایشی 
موصوف با عنایت به وضعیت کنونی بازار ، موارد و مشخصات فوق الذکر ، شرایط 
موجود ، موقعیت محلی ، شارع دسترسی ، مساحت ، کیفیت اعیانی احداثی ، 
نوع سند ، سایر جهات موثر در ارزیابی ، در صورت صحت و اصالت بدون در نظر 
گرفتن دیون و تعهدات به نظر اینجانب مبلغ 25/800/000/000ریال بیست و  

پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد 
فوق الذکر در تاریخ 1401/11/3 ساعت 10 الی 10/15 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 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
را به وعده قرار  تواند پرداخت بهای اموال  داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 
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