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استاندار قم: قم ساالنه نیاز به احداث ۴۰ مدرسه جدید 
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تغییر ریل شورای شهر قمتغییر ریل شورای شهر قم
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ضرورت تداوم حرکت های اجتماعی محرم در قمضرورت تداوم حرکت های اجتماعی محرم در قم

به  اشاره  با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،     ◄
جنگ  در  که  همان طور  گفت:  رسانه،  عرصه  در  دشمنان  نرم  جنگ 
هشت ساله برخالف باورها، با ایثار و فداکاری رزمندگان مچ دشمن را 
خواباندیم، اکنون نیز به برکت وجود چهره های نورانی و باایمان اهالی 

آمد. بیرون خواهیم  با دشمن سربلند  نرم  از جنگ  رسانه، 

معاون استاندار قم: 

اهالی باایمان رسانه از 
جنگ نرم با دشمن سربلند 

بیرون می آیند

سه شنبه  روز  حاجی زاده  احمد 
جمهوری  خبرگزاری  از  بازدید  در 
به مناسبت روز  اسالمی استان قم 
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  خبرنگار 
این رسانه افزود: تقارن روز خبرنگار 
بسیار  تقارن  حسینی  عاشورای  با 
شکل  که  شهادتی  است،  خوبی 
حقایق  کردن  روشن  برای  گرفت 

بود.
حضرت  کرد:  اضافه  وی 
واقعیت  الحسین)ع(  اباعبدالله 
چهره و شخصیت دشمنان اسالم را 
روشن و مسیر حق و باطل را با خون 
خود روشن و شفاف کرد؛ هر کسی 
بخواهد مسیر حق را برود بداند که 

بگذرد. باید  مسیری  چه  از  دقیقا 
وی به نقش حضرت زینب)س( 
کرد:  بیان  و  اشاره  کربال  واقعه  در 
از  بعد  کربال  واقعه  پیام رسانی 
برکت  به  حسین)ع(  امام  شهادت 
بود؛  کبری)س(  زینب  حضرت 

هستند. نماد  ایشان 
به  اشاره  با  حاجی زاده 
بین  رسانه ای  جنگ  شکل گیری 
حاضر،  زمان  در  باطل  و  حق 
مقدس  دفاع  مانند  کرد:  تصریح 
ایران  علیه  بسیاری  کشورهای  که 
جنگ  نیز  اکنون  جنگیدند،  می 
در  دشمنان  و  ایران  بین  نابرابری 
عرصه رسانه شکل گرفته و دشمن 

آمده  میدان  به  ظرفیت   تمام  با 
. ست ا

که  همان طور  کرد:  تاکید  وی 
در جنگ هشت ساله برخالف باور 
فداکاری  و  ایثار  با  کشورها،  سایر 
رزمندگان مچ دشمن را خواباندیم، 
اکنون نیز به برکت وجود چهره های 
نورانی و باایمانی که در عرصه رسانه 
را  دشمن  مچ  قطعا  هستند،  فعال 
می خوابانیم و سربلند از این جنگ 
ظهور  زمینه ساز  و  می آییم  بیرون 

بود. خواهیم 
وی با اشاره به این که ایرنا رسانه 
عملکرد  از  تقدیر  با  است،  مادر 
خبرگزاری  گفت:  ایرنا،  خبرنگاران 

تالش  اسالمی  جمهوری 
رویدادهای  پوشش  در  بی وقفه ای 

دارد. استان 
با  ادامه  در  قم  استاندار  معاون 
بیان این که ایجاد تحول در مدیریت 
استانداری  عمومی  روابط  جدید 
عمومی  روابط  گفت:  قم، 
در  بسیاری  اقدامات  استانداری 
داده،  انجام  مختلف  بخش های 
مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  تا  ولی 

داریم. بسیار  فاصله 
روابط  این که  به  اشاره  با  وی 
اتصال  زمینه  باید  عمومی ها 
فراهم  را  کل  مدیران  با  خبرنگاران 
اداری  سیستم  در  افزود:  کنند، 

نشده  محقق  مساله  این  استان 
مدیران  بیشتر  تالش  نیازمند  که 
روابط عمومی دستگاه های اجرایی 

. ست ا
روابط  این که  بر  تاکید  با  وی 
زنده تر  و  پویاتر  باید  عمومی ها 
مدیران  کرد:  تصریح  باشند، 
باید  نیز  دولتی  دستگاه های 
همیشه در دسترس باشند؛ مدیران 
تا  کنند  استفاده  رسانه  از  باید 
در  اقداماتی  چه  شوند  آگاه  مردم 
گرفته  صورت  مختلف  بخش های 

. ست ا
حاجی زاده تاکید کرد: باال بردن 
سواد رسانه برای مدیران دستگاه ها 

از  رسانه ها  به  دادن  اهمیت  و 
است. استانداری  اولویت های 

مدیران  این که  بیان  با  وی 
اهمیت  به  نسبت  باید  دستگاه ها 
داد:  ادامه  شوند،  آگاه  رسانه  کار 
مدیران  ارزشیابی  نمره  از  بخشی 
دستگاه های اجرایی میزان رضایت 

است. مدیران  از  رسانه ها 
حضور  با  که  جلسه  این  در 
روابط  مدیرکل  فردوسی  علی 
شد،  برگزار  قم  استانداری  عمومی 
خبرنگاران ایرنا به بیان دغدغه های 
و  اخبار  پوشش  زمینه  در  خود 
همچنین مسائل و مشکالت استان 

► پرداختند.   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد؛

۹۲ بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری 
کرونا در قم بستری شدند                   
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰918۴۴8۰۴۰2

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 2فرعی از 5883 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی 
– نبش بن بست 3- پالک 61  که بنام رقیه شمعونی   فرزند  آذر- کوچه86- کوچه امام حسن عسکری – کوچه فیروز 
نیز نمیتوان  15 قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  عباس می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  عدم حضور 
عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/5160 مورخ 1401/05/15 تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/06/20 مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )15548 الف  نماید./ )م 
 1401/05/19 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اراضی  قم  ثبت   4 بخش  در  واقع  1اصلی  از  فرعی   604 پالک  به   زمین   قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
می  محمدعلی  فرزند  غیره   و  پور  نادری  علی  مرحوم  وراث  بنام  که  ماشینی    آجر  کارخانه  روی  روبه  کاشان-  جاده 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/05/10 مورخ   1/4992 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/30 ساعت    1401/06/14 مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )15549 الف  )م  نماید./ 
 1401/05/19 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

استاندار قم:
 در واگذاری اموال دولتی به 

تبعات اجتماعی توجه شود

اموال دولتی  به واگذاری  استاندار قم گفت: ما در تصمیمات مربوط 
باشیم. داشته  توجه  نیز  اجتماعی  تبعات  به  باید 

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی 
برای  قضایی  حکم  است  ممکن  افزود:  استان،  مولدسازی  جلسه  در 
بهتر  اجتماعی  تبعات  دلیل  به  اما  شود،  صادر  نیز  اقدامات  از  برخی 

از مسیر درست و معقول مساله حل شود. است 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در 
ما  مدیران  بین  در  غلطی  دیدگاه  کرد:  تاکید  نیز  قم  استانداری 
وجود دارد و آن این بوده که به هر قیمتی می خواهند اموالی که در 

کنند. حفظ  را  است  اختیارشان 
نیاز  دستگاه ها  که  شرایطی  در  کرد:  خاطرنشان  قریشی  مهدی  سید 
اموال  از  استفاده  و  شود  اصالح  غلط  دیدگاه  این  باید  دارند  پول  به 

باشد. بهره وری  دارای  و  بهینه  باید  دولتی 
وی با بیان این که از مدیری که اموال دستگاه خود را بهینه کند تقدیر 
دستگاه ها  اموال  کردن  بهینه  جهت  همین  از  کرد:  تصریح  می شود، 

را به طورجدی پیگیری می کنیم و باید این اتفاق رخ دهد.
در جلسه مولدسازی استان بر اهمیت همکاری دستگاه های مختلف 

برای واگذاری اموال مازاد تاکید شد.
پرداخته  دستگاه ها  از  برخی  دارایی های  وضعیت  به  جلسه  این  در 
کل  اداره  ارشاد،  و  فرهنگ  کل  اداره  مانند  دستگاه هایی  که  شد 
مرکز  قم،  صنعتی  دانشگاه  کشاورزی،  جهاد  سازمان  هواشناسی، 
به عنوان  کهک  هالل احمر  و  هواشناسی  و  کشاورزی  جهاد  تحقیقات 

شدند. بررسی  بهره بردار  دستگاه های 
مرکز  ثبت احوال،  کل  اداره  مانند  متقاضی  دستگاه های  وضعیت 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  تابعه  واحدهای  سرمایه گذاری،  خدمات 
نیز  و جهاد کشاورزی  و شهرسازی  راه  اداره کل  بهزیستی،  اداره کل 

شد.  بررسی  موردی  به صورت 

خبـر

شاهد  قم  در  محرم  ماه  اول  دهه      ◄
در  ها  عزاداری  و  ها  مراسم  پُرشورترین 
قم  کهن  شهر  بود.  ساالرشهیدان  سوگ 
در  تشیع  اصلی  مراکز  از  یکی  عنوان  به 
و  تاریخ اسالم همواره کانون اهتمام  طول 
است. بوده  اطهار  ائمه  میراث  از  حفاظت 
عنوان  به  قم  در  دینی  مرجعیت  حضور 
پیشگامان نهضت حسینی بر عمق و ابعاد 
توجه به محرم و گرامی داشت یاد و تعالیم 
این رو هر  از  و  افزوده است  کاروان کربالء 
قم  شهر  صفر  و  محرم  های  ماه  در  ساله 
و  کوچک  محفل  صدها  برگزاری  شاهد 
بزرگ عزاداری و روضه در تمامی نقاط این 

است. بیت  اهل  دوستدار  شهر 
مذهبی  های  هیئت  حاضر  حال  در 
محرم  بخش  الهام  های  مجموعه  از  قم 
عزاداری  های  هیئت  تمامی  میان  در 
صوت  و  روند  می  شمار  به  کشور  شاخص 
و تصویر سخنرانان و ذاکران آنها به سرعت 
و  شود  می  پخش  محافل  دیگر  میان  در 
اساتید  حضور  میگرد.  قرار  استفاده  مورد 
و محققان برجسته کشور در حوزه معارف 
موجب  که  است  قم  امتیازات  از  عاشورا 
شده  مردم  تحلیلی  و  فکری  سطح  ارتقای 
عمق  را  کربالء  جریان  به  نگاه  و  است 

است. بخشیده 
تاریخ  درباره  قم  علمی  مراکز  تحقیقات 
حسینی  نهضت  و  سیدالشهداء  معارف  و 
بی  های  افزوده  و  خرافات  از  بسیاری  به 
پایه و اساس در این حوزه پایان داده است 
و در حال حاضر منابع صحیح متعددی به 
مردم  استفاده  برای  قم  دانشوران  همت 
قرار  دسترس  در  مداحان  و  منبر  اهل  و 
مغرضان  برخی  القائات  برخالف  و  دارد 
ریشه  دادن  جلوه  نامطمئن  در  سعی  که 
اسناد  دارند  نینوا  قیام  های  واقعیت  و  ها 
جویان  حقیقت  اختیار  در  را  معتبری 
رایج  خطاهای  تصحیح  در  و  اند  گذاشته 
ارزنده  های  گام  محرم  مسائل  با  رابطه  در 

اند. برداشته  را  ای 
بخش  در  تنها  قم  در  حسینی  حرکت 
دلیل  به  و  نمانده  محدود  معارفی  های 
نظری  های  پشتوانه  از  شدن  برخوردار 
وارد  دینی  نگاه  تحول  و  عمیق  فکری  و 
در  است.  گردیده  اجتماعی  های  حیطه 
یک اقدام جالب توجه ستاد خدمت رسانی 
 3 در  نیرو   60 با  حسینی  عزاداران  به 
دایر  قم  شهر  یک  منطقه  در  کاری  شیفت 

. شد

به  خدمت رسانی  باهدف  ستاد  این 
آذر  تقاطع  در  حسینی)ع(،  عزاداران 
برپا  الزهرا  مجتمع  جنب  یاسر  عمار  و 
از شهرداران نواحی قم گفته  گردید. یکی 

است: محدود خدمت رسانی منطقه یک از 
خیابان آذر از مقابل چهل اختران تا سه راه 
بازار و ورودی بازار کهنه تا کوچه 27 عمار 
پنبه  باغ  ابتدای  از  یاسر  عمار  در  و  یاسر 
منطقه  مدیر  است.  بوده  آذر  تقاطع  تا 
کامل  آماده باش  از  قم  شهرداری  یک 
شهرداری  شهری  خدمات  پرسنل  تمام 
خبر  مرداد   18 روز  پایان  تا  یک  منطقه 
 ١٢ ساعت  از  ستاد  داشت:  ابراز  و  داد 
بوده  برپا  مرداد   ١٨ روز  صبح   ٧ الی 
بندی  شیفت  و  نظافت  نحوه  وی  است. 
پرسنل منطقه را تشریح کرد و گفت: برای 
در  نیرو   60 منطقه  پاک سازی  و  نظافت 
است.  گرفته شده  نظر  در  کاری  شیفت   3
عاشورا  روز  نماز  برگزاری  محمدرضاخانی 
را یکی از برنامه های مهم منطقه دانست و 
عزاداران  گرفتن  وضو  برای  داشت:  اظهار 

 18 تانکر  عاشورا  روز  در  نیز  حسینی)ع( 
است.  گرفته  قرار  محل  در  لیتری  هزار 
والمسلمین  حجت االسالم  زمینه  این  در 
قم  مردم  نماینده  ذوالنوری،  مجتبی 

با  همزمان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ستاد  در  حضور  با  حسینی  عاشورای 
به  قم  شهرداری  رسانی  خدمت  مرکزی 

کرد. بازدید  آن  از  حسینی  عزاداران 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
خدمات  از  بازدید  این  در  اسالمی 
و  تاسوعا  محرم،  ایام  در  شهرداری 

کرد. قدردانی  حسینی  عاشورای 
اجتماعی  اورژانس  دیگر  تالشی  در 
امدادی  دستگاه های  سایر  با  همقدم  قم 
عزاداران  به  را  خدماتی  اورژانسی  و 
اعالم  بر  بنا  است.  کرده  ارائه  حسینی 
ایام  با  همزمان  قم  بهزیستی  کل  اداره 
اورژانس  شهیدان،  ساالر  سوگواری 
ارائه  منظور  به  قم  بهزیستی  اجتماعی 
در  یا  ابناءالسبیل  به  اجتماعی  خدمات 
معرض  در  افراد  گمشدگان،  ماندگان،  راه 

بانوی  مطهر  حرم  اطراف  در   ... و  آسیب 
میادین  و  کرامت، مسجد مقدس جمکران 
رسیدگی  است.  بوده  مستقر  شهر  اصلی 
از مهم ترین  به آسیب های اجتماعی یکی 

است،  بهزیستی  کل  اداره  ماموریت های 
اورژانس  مددکاران  تالش  با  که  ماموریتی 
شود.  می  ارائه  رایگان  صورت  به  و   123
محبین  به  خدمت  با  اورژانس  مددکاران 
به  ارادت  عرض  ضمن  شهیدان  ساالر 
خدمات  ارائه  در  رسالت  خاندان  محضر 
خدمت  هدف  جامعه  به  فوری  اجتماعی 
رسانی می کنند که شاید کمتر مورد توجه 
حیاتی  اهمیت  اما  باشد  مسئولین  و  مردم 

دارد. حمایت  و  گسترش  به  نیاز  و  دارد 
شهر  در  ثارالله  عاشقان  همچنین 
نوع  حسینی،  عاشورای  با  همزمان  قم 
به  کمک  و  دوستی  انسان  از  دیگری 
خود  نذر  و  گذاشتند  نمایش  به  را  دیگران 
را در این راه ادا کردند. گروهی از پزشکان 
صلواتی  درمانی  پایگاه  برپایی  با  قمی 
بیماران  رایگان  طور  به  )ع(  سید الشهدا 

مسئول  طاهایی  دکتر  کردند.  ویزیت  را 
و  امسال بیست  این درمانگاه گفته است: 
قم  در  درمانگاه  این  فعالیت  سال  سومین 
با همکاری جمعیت هالل احمر تا  است و 

بیماران  به  نیز  رایگان  امکان داروهای  حد 
شود. می  ارائه 

به  قم  در  سیدالشهداء  عزاداری  ایام 
تمامی  میان  در  آن  نظیر  بی  عمیق  دلیل 
موجب  اجتماعی  های  الیه  و  اقشار 
و  شود  می  مانندی  بی  تکاپوی  و  جنبش 
جلوه ها و پدیده های چشمگیری برجای 
قم  شهر  اجتماعی  سرمایه  بر  و  گذارد  می 
اجتماعی  و  انسانی  مناسبات  و  افزاید  می 
و  کند  می  تسهیل  و  تقویت  استان  در  را 
و  نماید  می  اصالح  را  اجتماعی  رفتارهای 
خدمت  در  را  زیادی  ابتکارات  بروز  زمینه 
از  سازد  می  فراهم  نوعان  هم  به  رسانی 
این رو الزم است پس از دهه اول محرم از 
امام  به برکت  سرمایه ها و ذخایر گردآمده 
و  فردی  زندگی  بهبود  راه  در  حسین)ع( 

► گرفت.    کمک  اجتماعی 

گزارش »گویه«:

● ضرورت تداوم حرکت های اجتماعی محرم در قم   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

قم  مدنی  احکام  اجرای   5 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   8 شعبه  از  صادر  اجراییه  موجب  به 
علیه  محکوم  خانیان  عباس  مجید  علیه  زاده  اسماعیل  جواد  له  گردیده  ثبت  5/1401ج/3  شماره  به 
در  عشر  نیم  344/758/550ریال  و  له  محکوم  حق  در  6/895/971/019ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
اصلی بخش   2606 از  فرعی  ثبتی719  علیه پالک  بدهی محکوم  قبال  در  له  ، محکوم  دولت  حق صندوق 
مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   2
123/3626 سهم مشاع از 160 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم 
به( و مقدار 6/167 سهم مشاع از 160 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت 
 140102100002384994 الکترونیکی  ابالغیه  به  عطف  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق 
مورخ 1401/3/9 در ارتباط با پرونده به شماره 140002920000623234 به شماره بایگانی 0100003 
اجرای  پنجم  شعبه  از  ارجاعی   1401/3/5 مورخ   140102440000053857 کارشناسی  قرار  شماره  و 
احکام مدنی دادگستری استان قم که امر کارشناسی ان به اینجانب ارجاع شده است با توجه به مفاد قرار 
اقدامات صورت  و  تقدیم می گردد. کارها  به شرح ذیل  اقدامات صورت گرفته گزارش کارشناسی  و  صادره 
را  رسمی  اسناد  ثبت  اداره  به  مراجعه  جهت  نامه  معرفی  پرونده  مطالعه  و  شعبه  به  مراجعه  ضمن   : گرفته 
به  تقاضا  ثبتی ملک مورد  و اسناد  اداره ثبت اسناد مراجعه شد  به  و در مورخ 1401/3/19  دریافت نموده 
پالک ثبتی 2606/716 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. طی تماس تلفنی با خواهان پرونده اقای جواد 
اسماعیل زاده و تماس تلفنی با خوانده پرونده اقای مجید عباس خانیان در مورخ 1401/3/16 در معیت 
خوانده اقای مجید عباس خانیان به محل ملک به ادرس قم – خیابان هفت تیر – کوچه 45- پالک9 عزیمت 
مدنی  احکام  اجرای  قانون   138 ماده  مفاد  رعایت  با  کارشناسی:  قرار  گرفت.  قرار  بازدید  مورد  ملک  و  شد 

ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  دانگ  چهار  ارزیابی  خصوص  در  کارشناسی  قرار  اجرای  به  نسبت 
716 فرعی از 2606 اصلی به شماره مفروزی 23 واقع در بخش دو قم. حدود اربعه و مشخصات ملک: ملک 
ثبت گردیده و دارای 2 عدد سند تک برگی است که طبق طلق به شماره هفتصد و شانزده فرعی از دو هزار 
ثبت  از اصلی مذکور در بخش دو حوزه  و سه فرعی  بیست  از  و مجزی شده  و ششصد و شش اصلی مفروز 
ملک اداره دو قم به مساحت 57/7 پنجاه و هفت متر و هفتاد دسیمترمربع ، شماال: درب و دیوار به طول 
12/4 دوازده متر و چهل سانتی متر به شارع به عرض دوازده متر ، شرقا: دیواریست به طول 5 پنج متر به 
دو هزار و ششصد و چهار اصلی جنوبا : دیواریست به طول 12 دوازده متر به شماره سیصد و هجده فرعی 
فرعی  هشت  بیست  و  پانصد  شماره  به  متر  سانتی  پنج  و  چهل  و  متر  چهار   4/45 طول  به  دیواریست  غربا: 
تراکم صد در صد که  با  اول در سه طبقه  و طبقه  – همکف  زیرزمین  به صورت  بنا گردیده  ان احداث  که در 
انشعاب  برق یک  انشعاب  دارای یک  کار شده  نما  اجر  به صورت  اول  نمای طبقه  و  نما  بدون  طبقه همکف 
باربر اجری به همراه چند ستون فلزی است  باربر ساختمان به صورت دیوار  گاز و یک انشعاب اب سیستم 
از ششدانگ  دانگ مشاع  مالک چهار  عباس خانیان  اقای مجید   : فعلی  استفاده  نوع  و  مالکین  مشخصات 
عرصه و اعیان و خانم کبری اکرامی مقدم مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان می باشند. که 
مالک  دو  داشتن  دلیل  به  قطعه  به خود  نسبت  ولی  است  مفروز  دیگر  به قطعات  نسبت  ملک  تفاسیر  این  با 
مشاع است. طبقه زیرزمین و طبقه اول در حال به صورت مسکونی توسط خانم کبری اکرامی مقدم در حال 
استفاده است و در ان سکونت دارد و طبقه همکف که به صورت دو دهنه مغازه است فعال بال استفاده می 
باشد. نظریه کارشناسی: با توجه به بررسی های الزم و بازدید از ملک و با در نظر گرفتن موقعیت و کیفیت و 
جمیع جهات موثر در امر کارشناسی در صورت نداشتن منع قانونی در نقل و انتقال رسمی پالک مورد نظر 

– نداشتن معارض و بدون در نظر گفتن دیون احتمالی و نداشتن بدهی به شهرداری و سایر نهاد ها و بانک 
13/416/000/000ریال  مبلغ  جمعا   2606/716 ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  کل  ارزش   – ها 
سیزده میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون ریال معادل یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون و ششصد 
هزار تومان تعین می گردد. که با توجه به قرار کارشناسی صادره ارزش چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان مربوط به اقای مجید عباس خانیان برابر است با )8/944/000/000ریال( هشت میلیارد و نهصد 
و چهل و چهار میلیون ریال معادل هشتصد و نود و چهار میلیون و چهارصد هزار تومان. مقرر گردید موارد 
فوق الذکر 1401/6/2 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  شروع 
بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

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

به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 اجرای احکام 
مدنی به شماره 1/1400ج/1010 ثبت گردیده خواهان مرجان سیفی خواندگان فاطمه محمودی جیریائی 
، میترا و مریم هر دو سیفی و جواد و اعظم محمودی مبنی بر فروش پالک ثبتی 44 فرعی از 2738 اصل 
با  و  4 اسفند 1400 در معیت  تاریخ چهارشنبه  ارزیابی کرده است. در  به شرح ذیل  2 قم کارشناس  بخش 
راهنمایی اقای محمدرضا بغدادی ، از ملک به ادرس قم ، بلوار مطهری جنوبی ، 16 متری حسینی ، کوچه 
ملک  ثبتی:  مشخصات   -1 شد.  بازدید   19 پالک  راست(  سمت  در  بست  بن  )کوچه  اول  فرعی  انتهای   ،  8
باال به پالک ثبتی 44 فرعی از 2738 اصلی بخش ثبتی دو قم و کد نوسازی شهرداری 8-168-304-3 به 
نام مرحوم خانم ملوک خدادادی فرزند سلطان حسین با شماره شناسنامه 178 و کد ملی 0558894364 
امضای  با  افراز  استعالم  نامه  براساس  نشد.  ارائه  ان  برای  مستقل  سند  و  است  مشاع  صورت  به  که  است 
است.  مترمربع   275 عرصه  مساحت   1400/9/13 تاریخ  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 
ارائه  نامه فوق که اخرین مدرک  تفاوت دارد که  ارائه شده  به ذکر است متراژ عرصه و در اسناد مختلف  الزم 
خواهان  نماینده  توسط  شده  ارائه  برداشت  مطابق  ملک  حدود  گیرد.  می  قرار  ارزیابی  مالک  است  شده 
عبارتند از شماال به طول 26/60 متر به دیوار خانه مجاور ، شرقا به طول 12/35 متر به دیوار خانه مجاور 

 6 به کوچه بن بست  و دیوار  8 متر در  به طول  و غربا  به دیوار خانه مجاور  25/80 متر پی  به طول  ، جنوبا 
است  و همکف ساخته شده  زیرزمین  دو طبقه  در  به صورت جنوبی ساز  2- مشخصات ملک: ملک  متری. 
و  دارد  قرار  وسط  در  فلزی  های  ستون   ، است  فشاری  اجر  ها  دیوار  است.  سال   20 باالی  ان  بنای  عمر  و 
انبار ، موتور خانه و حمام است و همکف یک واحد  با اجر فشاری است. زیرزمین شامل  سقف طاق ضربی 
اهنی  پله  و  پنجره  و  ، در  فلزی  کابینت  و دیوار ها گچ است.  و حیاط است. پوشش کف موزاییک  دو خوابه 
ایزوگام است. ملک یک امتیاز اب و برق و گاز دارد. ملک مسکونی و در زمان  بام  ، نما از سیمان و پوشش 
بازدید متروکه بود. تصاویر ملک و کروکی محل ان به پیوست گزارش می اید. 3- ارزش گذاری: ارزش ملک 
و  10/000/000تومان  و قیمت هر مترمربع  275 مترمربع  با مساحت  براورد می شود: عرصه  زیر  به شرح 
مترمربع  قیمت هر  و  مترمربع   180 با مساحت حدودی  اعیانی همکف  2/750/000/000تومان  مجموعا 
مترمربع   75 حدودی  مساحت  با  زیرزمین  اعیانی  630/000/000تومان  مجموعا  و  3/500/000تومان 
سازی  حیاط  و  ها  انشعاب  150/000/000تومان  مجموعا  و  2/000/000تومان  مترمربع  هر  قیمت  و 
معادل  3/600/000/000تومان  حاضر  حال  در  ملک  کل  ارزش  مجموعا  70/000/000تومان  مجموعا 
نیز عدم بدهی  و  ارائه شده  با فرض صحت مدارک  براورد می شود. قیمت گذاری  سی و شش میلیارد ریال 

، ادارات و موسسات دولتی و خصوص و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی انجام  ، بانک ها  ملک به شهرداری 
آدرس   به  11/45صبح  11/30الی  1401/6ساعت  تاریخ1/  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  شده 
اتاق مزایده از طریق  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال 

نمائید. به واحد  مراجعه  بیشتر  از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  یکی 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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گفت:  قم  دادگستری  کل  رییس      ◄
مالی  جرایم  زندانی   57 سالجاری  در 
شدند  آزاد  دیه  ستاد  اقدامات  با  استان 
دیه  زندانیان  تعداد  حاضر  درحال  که 

رسید. صفر  به  تصادفات 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم، حجت االسالم والمسلمین  دادگستری 
اقدامات  به  اشاره  با  مظفری  علی 
در  قم  استان  دیه  ستاد  و  دادگستری 
مالی  جرایم  زندانیان  آزادسازی  جهت 
مددجوی  تعداد  این  افزود:  عمد،  غیر  و 
با  استان  بزهکار  غیر  مالی  جرایم  زندانی 
بدهی  چهار و نیم میلیارد تومان با تالش 
استان  خیران  کمک  و  دیه  ستاد  بی وقفه 

شدند. برخوردار  آزادی  نعمت  از  قم 
وی اضافه کرد: ستاد دیه استان قم از 
نیز  تاکنون   1380 سال  در  تاسیس  بدو 

285 زندانی  موجبات آزادی چهار هزار و 
با  را  تومان  میلیارد   148 بدهی  مبلغ  با 
فراهم  استان  خداجوی  خیران  کمک 

کرده است.
وی با اشاره به اهداء مبلغ 28 میلیارد 
گلریزان های  در  خیرین  توسط  ریال 
قم  استان  دیه  ستاد  توسط  شده  برگزار 
بازه  همین  در  داد:  ادامه  سال جاری،  در 
زمانی مبلغ 10 میلیارد ریال نیز از طریق 
برای  استان  خیرین  کمک های  سایر 
جمع آوری  مالی  جرایم  زندانیان  آزادی 

. ست ه ا شد
تنها،  قم  زندان  کرد:  بیان  مظفری 
که  دارد  غیرعمد  جرایم  زندانی   142
و  آزادی  برای  خیرین  کمک  نیازمند 
خود  خانواده های  آغوش  به  بازگشت 

. هستند

زندانی  تعداد  این که  به  اشاره  با  وی 
صفر  به  قم  استان  در  تصادفات  دیه 

 141 کل  تعداد  از  افزود:  است،  رسیده 
نفر  استان »131  غیر عمد  زندانی جرایم 

مربوط  مددجو  نفر   10 و  مالی  محکومین 
هستند. مهریه«  پرداخت  به 

شیوه نامه  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
کیفری  سوابق  فاقد  افرادی  دیه،  ستاد 
داشته  کمتری  بدهی  که  مددجویانی  و 

هستند. آزادی  اولویت  در  باشند، 
با  قم  استان  دیه  ستاد 
ملی  بانک  حساب های  شماره  
ملت  بانک   ،0201231618009
تجارت  بانک  و   1822288724
کارت های  شماره   ،1530085593
تجارت  بانک   5859837002576623
ملی  بانک   6037997560000888 و 
آماده   37722666 تماس  شماره  و 
مردم  خداپسندانه  کمک های  دریافت 
غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادی  برای  قم 

► است.   

رییس کل دادگستری قم:

● ۵۷ زندانی جرایم مالی استان قم آزاد شدند   ●

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس      ◄
گذشته  روز  شبانه  طی  گفت:  قم  استان 
گرفت  را  دیگر  قمی  2شهروند  جان  کرونا 
بیماری  با عالئم قطعی  بیمار جدید   92 و 

شدند. بستری  قم  در  کرونا 
خبرنگار  با  گفتگو  در  مصری  مهدی 
بیماری  وضعیت  آخرین  مورد  در  مهر، 
 24 در  داشت:  اظهار  قم  استان  در  کرونا 

تعداد  مردادماه  هجدهم  منتهی  ساعت 
قم  در  مثبت  کرونا  عالئم  با  بیمار   25

شدند. سرپایی  پذیرش 
 92 مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کرونا  بیماری  قطعی  عالئم  با  جدید  بیمار 
بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز 
و  داشتیم  کرونا  از  ناشی  2فوتی  گذشته 
به  مشکوک  بیمار   78 تعداد  مجموع  در 

نیز  بیمار   30 کرونا بستری هستند و حال 
است. وخیم 

با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه از تعداد 92 تست انجام گرفته 
است،  شده  اعالم  مثبت  تست   25 نتیجه 
 911 و  میلیون  یک  تعداد  تاکنون  افزود: 
هزار و 860 ُدز واکسن کرونا در استان قم 

► تزریق شده است.    

مشترک  نامه  میثاق  رونمایی  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
داد. خبر  شهر  شورای  و  شهرداری  میان 

یک  گذشت  به  اشاره  با  اسالمی  حسین  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
داشت:  اظهار  ششم،  دوره  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  فعالیت  از  سال 
یک چهارم از دوره خدمتی شورای شهر قم در دوره ششم گذشته است و 

بیش ازپیش  شورا  اعضای  میان  اتفاق  و  انسجام  دوم،  سال  در  بحمدالله 
است. مشهود 

میان  مشترک  نامه  میثاق  دنبال  به  دوم،  سال  در  داد:  ادامه  وی 
شهرداری و شورا هستیم تا در سه سال باقیمانده، پروژه های اولویت دار 
در  مشخص  زمان بندی  و  برنامه  طی  شهر  مرکزی  هسته ی  بر  تمرکز  با 

گیرد. قرار  شهری  مدیریت  کار  دستور 
استاندار  حضور  به  توجه  با  افزود:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  در  قم  دادستان  و  استان  دادگستری  رئیس کل   ،
به زودی  مهم  امر  این  که  امیدواریم  کامل،  هماهنگی  حاوی  مطالب  و 

► گردد.      عملیاتی 

◄    مدیرعامل سازمان توسعه و عمران 
شهرداری قم با اشاره به توزیع ١40 هزار 
گفت:  گذشته،  سال  طی  آسفالت  تن 
در  آسفالت  تن  هزار   ١50 نیز  امسال 
سطح معابر و شوارع مناطق مختلف شهر 

شد. خواهد  توزیع  قم 
در  امامی  میریک  ابوالفضل  سید 
اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو 
آسفالت  توزیع  نهضت  اجرای  ادامه  به 

در  آسفالت  نهضت  داشت:  اظهار  قم،  در 
تأکید  و  دستور  به  گذشته  سال   5 از  قم 

است. آغازشده  قم  کالن شهر  شهردار 
عمران  و  توسعه  سازمان  مدیرعامل 
راستا  همین  در  داد:  ادامه  قم  شهرداری 
تن  هزار   190 بر  افزون   95 سال  در  و 
آسفالت در سطح مناطق مختلف شهر قم 

گردید. توزیع 
در  آسفالت  توزیع  اوج  را   96 سال  وی 

 300 سال  این  در  افزود:  و  دانست  قم 
هزار تن آسفالت در شوارع و معابر شهری 
قم توزیع و چهره شهر نسبت به قبل از آن 

شد. متفاوت  کاماًل 
 140 توزیع  به  اشاره  با  امامی  میریک 
گذشته،  سال  طی  آسفالت  تن  هزار 
آسفالت  تن  هزار   150 نیز  امسال  گفت: 
مختلف  مناطق  شوارع  و  معابر  سطح  در 

► شد.     خواهد  توزیع  قم  شهر 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد؛

● ۹۲ بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری کرونا در قم بستری شدند   ●

رئیس شورای اسالمی شهر قم 

● میثاق نامه مشترک میان شهرداری و شورای شهر قم به زودی رونمایی می شود   ●

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم 

● توزیع ۱۵۰ هزار تن آسفالت در سال ۱۴۰۱   ●

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

آگهی مزایده نوبت دوم مال غیر منقول پرونده کالسه 960021/الف 2

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004633 شماره  رأی  1ـ 
در  غالمحسین  فرزند  کائینی  زهرا  خانم   1399114430002001599
 70 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   2167/2 باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   2167/2/455 پالک  به  سازمان 
دفتر  ثبت  خداپرست  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

   )14274 الف  )م  الکترونیک.  
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004651 شماره  رأی  2ـ 
فرزند  دوست  صالح  سلطان  صاحب  آقای   1400114430002002394
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  احمدعلی 
بخش  در  واقع  اصلی   1955 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   140 بمساحت 
الف  افسر.)م  از حسین  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  دو 

 )14275
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ

نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

ایرانیان( عصر  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/05/03
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/05/19

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

به موجب دستور معاون محترم دادستان قم مبنی بر ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 
 ، قلی  فرزند  ظهرابی  علیرضا  اقای  نام  به  گذار  وثیقه  از  720/000/000ریال 
از  فرعی   3140 ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم   40890/31 از  مشاع  سهم   150
از  بعد  جمکران  مسجد  جنوبی  ضلع   : نشانی  به  قم   4 بخش  در  واقع  اصلی   1
توقیف  ظهرابی  علیرضا  اقای  به  متعلق   146 قطعه  مزروعی  زمین  چوب  کارگاه 
گردیده  ارزیابی  و  توصیف  ذیل  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  بوسیله  و 
 40890/31 از  مشاع  سهم  پنجاه  و  یکصد  ارزیابی  و  بهاء  تعیین  جهت   : است 
سهم ششدانگ پالک ثبتی 3140 فرعی از یک اصلی بخش چهار قم ، مفروز و 
مجزا شده از قطعه 508 متعلق به اقای علیرضا ظهرابی به استحضار می رساند 
: با عنایت به عدم صالحیت اینجانب در مسائل ثبتی و جانمایی امالک ، ابتدا 
جغرفیایی  مختصات  شدن  مشخص  جهت  ثبتی  کارشناسان  از  احدی  بود  الزم 
ملک   UTM مختصات  دریافت  از  پس  ملک مورد ارزیابی اقدام تا اینجانب 
یاد شده نسبت به انطباق موقعیت مکانی ملک با مشخصات و محدوده ثبت شده 
در سند ارائه شده بوسیله متقاضی و نهایتا ارزیابی زمین مورد وثیقه اقدام نمایم. 

و  اسدی  الله  زید  اقای  معیت  در  اینجانب  کار  انجام  در  تسریع  جهت  هذا  علی 
مورخ  کارشناسی  گزارش  در  شده  ارائه  جانمایی  به  توجه  با  و  ایشان  راهنمایی 
پرونده(  امینی )موجود در  اقای مهندس میثم علی  1399/7/1 همکار محترم 
به محل ملک مشاعی مورد نظر به ادرس قم – جمکران – جاده امام زاده علیرضا 
مراجعه و نسبت به ارزیابی ملک یاد شده به شرح ذیل اقدام نمودم: با عنایت به 
شرح فوق الذکر و بررسی سند مالکیتی ارائه شده و بازدید میدانی صورت گرفته 
موقعیت  و  زمین  کل  ابعاد  به  توجه  با  و  ارزیابی  مورد  مشاعی  ملک  خصوص  در 
و  ملک(  واقعی  محل  با  صدرالذکر  جانمایی  انطباق  صورت  )در  ان  جغرافیایی 
کشاورزی  کاربری  )با  شهری  حریم  محدوده  در  بازدید  مورد  زمین  گرفتن  قرار 
فعلی و احتساب پتانسیل های موجود ان( و با لحاظ کردن فواصل زمین زراعی 
مورد ارزیابی به شوارع اصلی و فرعی با در نظر گرفتن جمیع مولفه های موثر در 
ارزیابی اراضی ، قیمت پایه در هر مترمربع از این ملک برابر 3/550/000ریال 
)سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال( معادل سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان 
 150 مساحت  به  ارزیابی  مورد  مشاعی  ملک  پایه  قیمت   ، مجموع  در  و  براورد 

پانصد هزار  و  و دو میلیون  )پانصد و سی  برابر 532/500/000ریال   ، مترمربع 
ریال معادل پنجاه و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان توسط کارشناس 
دوشنبه  روز  در  الذکر  فوق  ملک  گردیده  اعالم  و  ارزیابی  دادگستری  رسمی 
ساحلی  خیابان   – قم   : ادرس  به  صبح   11 الی   10 ساعت   1401/6/7 موخ 
 – زیرزمین  طبقه   – حقوقی  های  دادگاه  ساختمان   – قم  شهرستان  دادگستری   –
واحد مزایده دادسرا ، از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ، مزایده از قیمتی 
که توسط کارشناس تعیین شده شروع و به شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید فروخته و ده درصد ان را نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی 
از برگزاری مزایده به صندوق دادگستری  بایستی حداکثر ظرف یک ماه پس  را 
صورت  این  غیر  در  نماید  تسلیم  انرا  واریزی  سند  اصل  یا  سپرده  قبض  و  تودیع 
کل مبلغ ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده مطابق مقررات تجدید می گردد ضمنا طالبین می توانند در مدت پنج 

نمایند.  بازدید  از محل ملک  با هماهنگی اجرا  از موعد مزایده  روز قبل 
دادیار ناظر زندان دادسرای قم – بنیامین محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با   5649583196 کدملی  دارنده  حیدرآبادی  بهمنی  خیراله  اینکه  به  نظر 
داشته اند که سند مالکیت تمامی یکصد و بیست سهم مشاع از 146392 سهم ششدانگ پالک 1/3882 اصلی واقع در 
بخش ثبت 4 قم که در دفتر 116 صفحه 257 ذیل ثبت 62466 بنام خیراله بهمنی حیدرآبادی ثبت و سند مالکیت به 
شماره 411497 الف 90 صادر و تسلیم شده سپس از طرف ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت جابجائی 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی دارند که در حال حاضر در این اداره در شرف صدورالمثنی بنام ایشان 
تا  تاریخ ذیل آگهی می گردد  به  نامه قانون ثبت در یک نوبت  آئین  به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120  میباشد لذا 
انتشار  از  با مدارک خود پس  یا انجام معامله باشند مراتب را همراه  چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15549(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

ثبت  ذیل   13 صفحه   30 دفتر  در  قم   2 بخش  اصلی   1750/52 پالک  ششدانگ  از  سهم   34194/9
علت  به  که  شده  تسلیم  و  صادر   180952 سندمالکیت  و  ثبت  قم  کوثر  یاوران  بازرگانی  نام  به   3050
آئین   120 ماده  اصالحی   1 تبصره  استناد  به  لذا  است،  گردیده  مفقود  مذکور  مالکیت  سند  جابجایی 
مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه 
 10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد 
پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز 
الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از 

   )15550
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

آبادی  حجت  پورحسنی  عباس   – قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

به بهانه هفته خبرنگار

انتقاد انتقام نیست!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
روز  و  صارمی  محمود  شهادت  با  مصادف  مرداد   ١٧ دیروز 
حماسه  سالروز  با  جاری  سال  در  روز  این  تقارن  بود.  خبرنگار 
بیان  در  مداقه  برای  ارزشمند  فرصتی  آزادگان،  ساالر  و  سرور 
انتشار واقعیت های جامعه است. واقعیت ها، تبلیغ حقانیت و 
و  آوانگارد  نقشی  کنونی،  عصر  در  ویژه  به  ها  رسانه  نقش 
در  اخبار  انتقال  سرعت  افزایش  و  است  امور  همه  در  پیشرو 
هزاره نو، این نقش را پر رنگ تر ساخته است. بر همین پیوست 
استفاده  جهت  در  تالش  با  مختلف  های  کشور  دولتمردان 
اند. در  را آغاز کرده  ابزار تالش های گسترده ای  این  از  بهینه 
صورت  رسانه  حوزه  ساماندهی  برای  تالش هایی  نیز  ما  کشور 
فرهنگی،   اجتماعی،   سیاسی،  مختلف  دالیل  به  که  گرفته 
این  با  نتیجه چندان مطلوب نیست.   ... و  آموزشی  اقتصادی،  
وجود همه ساله در هفته خبرنگار، جلسات متعددی برگزار می 
شود و خبرنگاران در این هفته، چشم های بینا ی جامعه و زبان 
مدیران  و  گیرند  می  لقب  عمومی  افکار  نماینده  و  مردم  گویای 
این  واجبات  از  را  سازنده«  »انتقاد  و  گری«  »مطالبه  مقوله  دو 
حرفه بیان می کنند و خود را سراپا منتظر و مشتاق انتقادهای 
سازنده اصحاب رسانه نشان می دهند. در پایان نیز لوح تقدیر 
و برگ سبزی به پاس زحمات و تالش در امر روشنگری و انتشار 
عکس  و  شود  می  اهدا  خبرنگاران  به  اخبار  موقع  به  و  صحیح 

سناریو.... همین  تکرار  و  دیگر  سال  تا   ... و  یادگاری 
یعنی اگر هفته خبرنگار مثل جام جهانی بود، ما شاید چهار 
کردیم!  نمی  زیارت  را  مسئوالن  برخی  روی  هم  بار  یک  سال 

 ... بگذریم 
دارد.  تفاوت  هفته  آن  با  اوضاع   ، خبرنگار  هفته  از  بعد  اما 
با  اینجا  شد،  می  عنوان  ها  رسانه  حق  گری  مطالبه  که  آنجا 
توپ  مدیران  و  هستیم  مواجه  مسئوالن  با  مصاحبه  ممنوعیت 
از  حاال  دهند!  می  قل  شان  کل  اداره  حراست  زمین  در  هم  را 
کی حراست ادارات کل مرجع صدور اجازه مصاحبه به مدیران 

خبریم! بی  آن  از  ما  دستکم  اند،  شده 
گاهی  از  هر  ای  اداره  چند  نگذاریم  انصاف  روی  پا  البته 
نشست خبری برگزار می کنند که اگر این هم نبود، باید رسانه 

کردیم.  می  تعطیل  را  خبرنگاری  و 
بی هیچ تردید حلقه مفقوده و دلیل گسترش چنین رویه ای 

در شهر ماحصل نبود یا کمبود سواد رسانه است. 
که  کنیم  متقاعد  را  شهر  مسئوالن  توانستیم  می  کاش  ای 
رسانه با پیام رسان تفاوت دارد و فاکس و تلفن و ایمیل و واتس 

نیستند! رسانه  اینستاگرام  و  تلگرام  و  آپ 
که  را  فرماندار  و  استاندار  که  داشتیم  را  توان  این  کاش  ای 
که  را  ، مسئوالنی  کنیم  اند، مجاب  استان وشهر  مقام  باالترین 
و  جوابیه  نوشتن  به  مجبور  شود،  می  انتقاد  رسانه  در  آنها  از 

کند. عمومی  افکار  به  توضیح 
ها  رسانه  دهیم  توضیح  مسئوالن  به  توانستیم  می  کاش  ای 
روابط عمومی ادارات و سازمان ها نیستند که فقط اخبار مثبت 

و پیام های تبریک و تشکر و تصاویر مدیران را منتشر کنند. 
کنیم  توجیه  را  مدیران  که  داشتیم  را  این  توانایی  کاش  ای 
خبرنگاران علم لدنی ندارند که اخبار را از غیب دریافت کنند. 
یا اخبار را  باید به مراسم دعوت شان کرد  یا  انتشار اخبار  برای 

فرستاد. برایشان 
گریزی،  خبرنگار  و  هراسی  رسانه  جای  به  مدیران  کاش  ای 
به  تا  کردند  می  انتخاب  خودشان  برای  ای  رسانه  مشاور  یک 
نگاران صورت جلسه  روزنامه  و  توضیح دهد که خبرنگاران  آنها 
و  تنظیم  شود.  تنظیم  مدیر  میل  باب  مطالب  که  نیستند  نویس 

دارد! را  خودش  خاص  قواعد  اخبار  انتشار 
که  مسؤل  یک  با  خبری  نشست  یک  ماه  هر  وعده  کاش  ای 
چهار است خبرنگاران دنبال تحقق آن هستند عملی می شد و 

روسای برخی از ادارات را از نزدیک می دیدیم.
ای کاش قادر بودیم به مدیران شهر بقبوالنیم خبرنگاری در 
کاغذ  و  سایت  هزینه  بلکه  ندارد  درآمدی  تنها  نه  ها  شهرستان 
اطالع  مزید  و  کنند  پرداخت  شان  جیب  از  باید  هم  را  نشریات 
دهند،  چاپخانه  تحویل  را  خبرنگار  هفته  سبزهای  برگ  کل  اگر 

شود! نمی  هم  مکتوب  نشریه  از  شماره  یک  زینک  هزینه 
ای کاش می توانستیم مسئوالنی را که دو دستی به صندلی 
نیستند،  عمومی  افکار  پاسخگوی  و  اند  چسبیده  مدیریت 
هر  برای  و  نیست  تان  پدری  ارثیه  صندلی  این  که  کنیم  توجیه 

ایم. داده  شهید   73 کشور  در  مدیریتی  صندلی 
خبرنگاران  و  رسانه   ، شهروندان  و  شهر  باشد  یادمان  فقط 
داستان  مدیریت،  و  مسؤلیت  اما  نیستند.  رفتنی  و  آمدنی 
انتقاد  رسید.  نمی  شما  به  بود  ماندنی  اگر  و  دارد  ای  علیحده 
وظیفه  پاسخگویی  به  الزام  و  شنیدن  انتقاد  و  نیست  انتقام 

است. مسئوالن 

یادداشت
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰918۴۴8۰۴۰2

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل      ◄
ترافیک شهرداری قم از راه اندازی سومین 
فردوسی  بلوار  در  شهری  هوشمند  تقاطع 

داد. خبر 
به گزارش واحد خبر سازمان حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری قم، حسین شعبان زاده 
هوشمند  تقاطع  طرح  تکمیل  به  اشاره  با 
خبر  آن  بازگشایی  از  فردوسی  بلوار  در 
تقاطع های  راه اندازی  طرح  گفت:  و  داد 
سازی  هوشمند  سیستم  اجرای  با  شهری 
روان سازی  هدف  با  ترافیکی،  چراغ های 
زمان  تغییر  برنامه ریزی  امکان  و  ترافیک 

و  کنترل  و  روز  مختلف  ساعات  در  توقف 
بوده  ماهی  چند  معابر،  در  ترافیک  تردد 
و  حمل ونقل  سازمان  کار  دستور  در  که 
با توجه  ترافیک شهرداری قم قرار گرفته و 
به مشکالت متعدد در اجرای آن ها، موفق 
شدیم در کمتر از 2 ماه گذشته، سه تقاطع 
کنیم  بازگشایی  و  تجهیز  کامل  به صورت  را 
از  دیگر  برخی  فنی  اقدامات  همچنین  و 
حال  در  همزمان  به صورت  نیز  تقاطع ها 

است. پیگیری 
و  فونداسیون  اجرای  داد:  ادامه  وی 
ترافیکی، برش  پایه چراغ های معلق  نصب 

و  تأمین  کابل کشی،  اجرای  و  آسفالت 
سیستم  نصب  و  زمان دار  چراغ های  مونتاژ 
برق  تأمین  و  تقاطع  سازی  هوشمند 
شهری  برق  قطعی  مواقع  در  اضطراری 
مهم ترین  از  خورشیدی  انرژی  توسط 
راه اندازی  در  ترافیک  سازمان  اقدامات 

است. هوشمند  تقاطع های 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری قم افزود: طبق برنامه ریزی مقرر 
در  تقاطع   20 جاری  سال  پایان  تا  شده 
هوشمند  به صورت  شهری  مختلف  مناطق 

► به بهره برداری برسد.   

 مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

● راه اندازی سومین تقاطع هوشمند شهری در بلوار فردوسی قم   ●

◄    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم 
با اشاره به ریشه بخش مهمی از مشکالت زیرساختی 
بخشی  نگاه  که  زمانی  تا  گفت:  جامعه،  مدیریتی  و 
داشته  وجود  اجرایی  دستگاه های  و  مدیران  بین  در 
خواهد  دشوار  بسیار  وضعیت  بهبود  امکان  باشد، 

بود.
جلسه  در  معتمدی  ابراهیم  شهرنیوز،  گزارش  به 
سازمان  داشت:  اظهار  استان،  ترافیک  شورای 
مدیریت  برای  قم  شهرداری  حمل ونقل  و  ترافیک 
مختلف  مناسبت های  در  عبوری  ترافیک  مطلوب تر 
باشد. داشته  استان  راهور  پلیس  با  را  الزم  همکاری 
برگزاری  آسیب شناسی  به  اشاره  با  وی 
مناسبت های ملی و مذهبی در قم، ادامه داد: موازی 

کاری و جزیره ای عمل کردن، مشکل و معضل اصلی 
فرهنگی  ترافیکی،  خدماتی،  امنیتی،  زمینه های  در 

است. غیره  و 

ابراز  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم 
کرد: ناهماهنگی بین دستگاهی در خدمات رسانی و 
نارضایتی  ایجاد  سبب  زیرساختی  مشکالت  کنار  در 
شهر  به  ورودی  مسافران  و  زائران  از  بسیاری  بین  در 

قم شده است.
در جابه جایی مسافران  برخی مشکالت  وجود  وی 
مورد  را  شهر  داخل  به  محمدیه  ایستگاه  از  راه آهن 
است  الزم  خصوص  این  در  افزود:  و  داد  قرار  توجه 
صورت  راه آهن  و  شهرداری  بین  تعامالت  و  همکاری 

. بگیرد
از  مهمی  بخش  ریشه  به  اشاره  با  معتمدی 
مشکالت زیرساختی و مدیریتی جامعه، ادامه داد: تا 
و دستگاه های  بین مدیران  در  نگاه بخشی  که  زمانی 

وضعیت  بهبود  امکان  باشد،  داشته  وجود  اجرایی 
است. دشوار  بسیار 

قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تهران- سریع السیر  قطار  راه اندازی  با  کرد:  تصریح 
جهت  تدابیر  برخی  پیش بینی  کنار  در  قم-اصفهان 
اتصال بین چشمه های حمل مسافر، بخش زیادی از 
راه آهن  طریق  از  مسافر  جابه جایی  کنونی  مشکالت 

می شود. برطرف 
خیابان  زیرگذر  طرح  به  اشاره  با  همچنین  وی 
زینبیه،  خیابان  با  ارتباط  ایجاد  و  خمینی)ره(  امام 
ابراز داشت: مشاور این طرح در صورت نهایی شدن 
باید طرح های توسعه راه آهن را مدنظر  نقشه کنونی، 

► باشد.     داشته 

● لزوم دوری از موازی کاری در برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی در قم  ●

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

»آگهی مزایده اموال غیر منقول«  نوبت دوم

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005340 شماره  رأی  1ـ 
1400114430002000099 آقای محسن احمدی فرزند عیسی در قسمتی 
مترمربع   330 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302/2 از  فرعی  شماره  پالک 
 -5725 و   1400  -2197 الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی 

  )14150 الف  م   (.1399
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005008 شماره  رأی  2ـ 
فرزند  جهانتیغی  اندام  گل  خانم    / آقای   1400114430002002299

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  در  محمد  دوست 
واقع  اصلی   1939 از  فرعی   68 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   91/50
محمدرضا  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در 
صفری آبادی فراهانی و مراد علی تاج آبادی صفحه 19 دفتر 112 )بالسویه(.

 )14151 الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005311 شماره  رأی   -3  
در  محمد  فرزند  رضوانیان  سعید  آقای   13400114430002002386
 75 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره 2/9 فرعی از 2272 اصلی واقع در بخش دو ثبت مبایعه 
م  بهمن.)  یگانه  محسن  و  محمدعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )14152 الف 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

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

)گویه( بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/05/3

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/05/19
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئیس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 

دو قم

پرونده:  )شماره    140102460000039998 گهی:  آ شماره 
 )9 9 0 9 9 8 2 5 3 5 5 0 0 8 1 9

به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  شده  توقیف  ملک  فوق  کالسه  پرونده  در 
ارزیابی  توسط کارشناس دادگستری  ...که  و  اله عربشاهی  ورثه مرحوم سیف 
در   11 الی   10 ساعت   1401/06/03 مورخ  پنجشنبه  روز  در  است  شده 
عمومی  دادگاه  کهک  بخش  قم  استان  آدرس  به  کهک  بخش  عمومی  دادگاه 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.  بخش کهک دفتر اجرای احکام 
دکتر  مرحوم  کوچه   – مالصدرا  خیابان   – کهک  شهر  ملک:  موقعیت   -1

196 پالک   – عربشاهی 
و   98 الف  سری   160106 سریال  شماره  دارای  ملک  ثبتی:  مشخصات   -2
عرصه  مساحت  با  ثبتی   5 بخش  اصلی   102 از  فرعی   24 ثبتی  پالک  دارای 

میباشد. مترمربع   1330/59
قسمت  چند  در  اعیانی  دارای  فوق  ملک  ملک:  اعیان  و  عرصه  مشخصات   -3

قسمت  که  طبقه(  )دو  غربی  و  طبقه(  دو  )در  جنوبی  و  شمالی  سمت  میباشد 
قوسی  طاقی  های  سقف  و  بنایی  مصالح  با  ملک  ساخت  ندارد.  دیوار  غربی 
بخشی  جنوبی  قسمت  دوم  طبقه  در  و  گلی  و  خشت  دیوارهای  و  چوبی  و 
مربوط  آن  ساخت  و  بوده  قدمت  دارای  ملک  است.  ضربی  طاق  سقف  دارای 
حیاط  با  چهارفصل  های  ساختمان  و  بیرونی  و  اندرونی  شامل  قدیم  سده  به 
به  نیز  قسمتی  و  هشتی  رواق  و  ایوان  سازی،  محوطه  و  حوض  دارای  مرکزی 
ورودی  لکین  است  ورودی  دارای  که  شرق  سمت  در  زمینی  و  طویله  صورت 
قدیمی  چوبی  اغلب  ها  پنجره  و  درب  باشد.  می  ملک  جنوب  سمت  از  اصلی 
اغلب  و  موزاییک  کف  از  قسمتی  و  قدیمی  دار  طرح  آجری  محوطه  کف  و 
قسمتی  ساختمان  نمای  پوشش  و  موزاییک  بعضا  و  سیمان  ها  اعیانی  کف 
و  ندارد  سرمایش  سیستم  و  گچی  قسمت  و  گلی  کاه  قسمتی  و  قزاقی  اجر 
و  قدیمی  ای  کرکره  درب  با  قدیمی  پارکینگ  یک  و  گازی  بخاری  گرمایش 
از  خالی  ملک  اکنون  و  گاز  و  برق  و  اب  انشعابات  و  معمولی  اب  چاه  دارای 

 550 حدود  در  ملک  اعیانی  جمع  نهایتا  است.  مسکونی  کاربری  با  و  سکنه 
باشد. می  هوایی(  عکس  طریق  از  )برداشت  مترمربع 

هرگونه  از  فارغ  و  شده  داده  شرح  به  عنایت  با  ملک:  کل  ارزش   -4
مبلغ  به  منافع  با  ملک   ، شده  یاد  ثبتی  پالک  به  مربوط  احتمالی  دیون 
تومان(  میلیون  هجده  و  سیصد  و  میلیارد  )هفت  ریال   73/180/000/000

میگردد. ارزیابی  و  براورد 
روز  پنج  توانند  می  دارند  را  شده  توقیف  ملک  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  نظر  مورد  ملک  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
ده  ضمنا  گردد.  می  واگذار  دهد  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  شخصی  به  و 
می  دریافت  ماه  یک  ظرف  نیز  مابقی  و  اخذ  نقدًا  پیشنهادی  مبلغ  از  درصد 

گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  گردد. 
– محمد قندی دادگستری شهرستان کهک  احکام مدنی  اجرای  دادورز 

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
مدنی قم به شماره 9/96ج/1141 ثبت گردیده له حسین نیکو کالم عظیم علیه اقایان ابوالفضل ، حسن 
، علی و زهرا همگی نیکو کالم عظیم دستور به فروش پالک ثبتی 11/1200 اصلی بخش یک ثبت قم که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. گزارش کارشناسی: ملک مورد بازدید )واقع در بخش ثبتی یک 
قم( به ادرس: قم ، خیابان معلم ، میدان روح الله ، کوی یخچال قاضی ، تقاطع اول ، کوی بن بست مقابل 
العظمی گلپایگانی ، پالک 47 ، ششدانگ یک باب منزل مسکونی )قدیمی  الله  حوزه علمیه حضرت ایت 
به  زمینی  در  که  همکف(  و  )زیرزمین  طبقه  دو  در  مترمربع   180 تقریبی  موجود  زیربنای  جمع  با  ساخت( 
مساحت عرصه تقریبی 189 مترمربع به صورت شمالی – جنوبی با بر 10/65 متر به کوچه احداث گردیده 
و  متر   1/10 مجاور  ساختمان  نشینی  عقب  مقدار  و  است  متر   3 کوچه  عرض   ، موجود  وضع  طبق  و  است 
ساختمان مقابل 2 متر می باشد. هم اکنون کوچه بن بست بوده که با توجه به عملیات اجرایی طرح های 
مشخاصت  شد.  خواهد  عبوری  و  تعریض  مذکور  بست  بن  کوچه   ، حرم  اطراف  فعلی(  )وضعیت  نوسازی 
ثبتی: دارای دو جلد سند دفترچه ای هر یک به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره ثبت 3768 
فیض(  محمد  مرحوم  )فرزندان  فیض  علیرضا  و  فیض  مهدی  اقایان  بنام  که   289 286و  صفحات   43 دفتر 
صادر شده و به موجب سند قطعی شماره 50148 مورخ 1361/12/24 دفتر یک قم کل ششدانگ ملک 
به نام خانم بتول بشری )فرزند عباس( منتقل شده است. در سند مالکیت مساحت و ابعاد ملک ذکر نشده 
است. ملک و محل ان: ششدانگ )به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ( یک باب خانه شماره یازده فرعی 
از یک هزار و دویست اصلی واقع در بخش یک قم )استان قم ، شهرستان قم( کوی یخچال قاضی ، انتقالی 
مع الواسطه از سید علی بنی فاطمی و اصغر چسب زاده که اگهی های نوبتی شماره اصلی بنام فروشندگان 
که  بوده  مزبور  ثبتی  پالک  مالک  عباس(  )فرزند  بشری  بتول  خانم  مالکیت:  مشخصات  است.  شده  منتشر 

باشند. حدود  93/12/11 وراث ان مرحومه مالک می  00660 مورخ  براساس گواهی حصر وراثت شماره 
از  فرعی  دوازده  با خانه شماره  اشتراکی  دیواریست  اول   : به شارع خاص شرقا  و مشخصات ملک: شماال: 
یک هزار و دویست اصلی دوم دیواریست به دیوار خانه مزبور جنوبا: دیواریست به باغچه شماره یک هزار و 
 138 و دویست اصلی. ماده  از یک هزار  با خانه شماره ده فرعی  دویست اصلی غربا: دیواریست اشتراکی 
اخرین  و  بوده  ششدانگ  صورت  به  ملک  ملک:  صاحب  خانوادگی  نام  و  نام  مدنی:  احکام  اجرای  قانون 
مالک در دفتر امالک ، خانم بتول بشری است و در حال حاضر فرزندان نامبرده )به عنوان وراث( مالک می 
باشند. کاربری ملک: مسکونی بوده و محل وقوع و توصیف اجمالی ان به شرح مراتب فوق الذکر می باشد. 
ششدانگ ملک مزبور با شماره ثبت 3768 دفتر 43 صفحات 286 و 289 در تاریخ هشتم اسفند ماه هزار 
بازدید خالی  از وراث است که در هنگام  و سیصد و بیست و شش ثبت گردیده است. ملک در اختیار یکی 
ششدانگ  و  باشد  می  مفروز  ملک  باشد.  نمی  برداری  بهره  قابل   ، ان  قدمت  به  توجه  با  و  بوده  سکونت  از 
 ( اجری  پایه  صورت  به  باال(  ساخت  قدمت  با   ( است  ساختمانی   : مشخصات  سایر  رسد.  می  فروش  به 
باشد. نمای  از نوع چشمه ای )طاق ضربی اجری( می   : بنایی که سقف ان  با مخلوط مصالح  باربر(  دیوار 
ساختمان رو به سیمانی بوده و درب و پنجره های منصوبه در بنا : از نوع چوبی می باشند. ساختمان دارای 
یک حیاط بزرگ بوده و دارای باغچه است که از ان به طبقه زیرزمین و همکف دسترسی دارد. طبقه همکف 
طبقه  دیوار  پوشش  و  بوده  سیمانی   : کف  پوشش  هستند.  تاقچه  دارای  و  بوده  تو  در  تو  های  اتاق  شامل 
همکف: گچ رویه و در طبقه زیرزمین: اجری می باشد اتاق های طبقه همکف دارای کانال کشی و دریچه 
نظر  مورد  ملک  است.  ایزوگام   : کف  پوشش  و  بوده  جانپناه  دیوار  فاقد  بام  پشت  هستند.  ابی  کولر  جهت 
دارای انشعابات اب ، برق و گاز می باشد. ملک مزبور فاقد پارکینگ است. 2- نظریه کارشناسی: با عنایت 
نمودن  لحاظ  نیز  و  عرصه  ابعاد   ، بنا  قدمت   ، شهری  بافت  در  پالک  موقعیت  گرفتن  نظر  در  فوق  مراتب  به 

سایر جهات موثر در امر کارشناسی ، در صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع قانونی در نقل 
و انتقال رسمی پالک مورد نظر ، نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی ، ارزش ششدانگ 
چهل  48/165/000/000ریال  مبلغ  جمعا  و...  انشعابات   ، اعیان  و  عرصه  شامل:  نظر  مورد  ثبتی  پالک 
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   189 مساحت  به  عرصه  ریال  میلیون  پنج  شصت  و  یکصد  و  میلیارد  هشت  و 
از  180مترمربع(  تقریبی  مساحت  )به  اعیانی  46/305/000/000ریال  برابر:  245/000/000ریال 
امتیازات  و  سازی  حیاط  شامل  سایر:  1/260/000/000ریال  برابر:  7/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  گردد.مقرر  می  اعالم  حضور  به  و  تعیین  600/000/000ریال  انشعابات 
دادگاه  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  11/45 صبح  الی   11/30 1401/5/30 ساعت 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  مورد مزایده 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
از روزنامه های محلی درج می  نوبت در یکی  این اگهی یک  به نفع دولت ضبط خواهد شد.  هزینه مزایده 

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

تحلیل آری، تحمیل خیر                               

گویه اختصاصی 
سید مهدی حسینی دورود؛ دین پژوه و فعال رسانه ای 

عدم  یا  تعارض  و  زنان  پوشش  سر  بر  فقها  دوگانه  نگرش 
تعارض آن با حقوق و مبانی دینی از یک سو، تغییر ذائقه نسل 
سوی  از  زندگی  سبک  به  آن ها  متفاوت  نگاه  و  زیست  امروزی، 
چالش   به  را  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  گرایش های  دیگر، 

است. آورده   وجود  به  فکری  جدایی  آن ها  بین  و  کشیده 
انجمن ها  حتی  و  نواندیشی  و  روشنفکری  جریان  بین  در 
وجود  حجاب  درباره  یکسانی  دیدگاه  نیز  زنان  جمعیت های  و 

ندارد.
منتفی  را  حجاب  بودن  »اختیاری«  سنتی  علمای  طیف 
نمی  تابند. بر  را  آن  بودن  اجباری  نواندیش  علمای  و  دانسته 
انتخابات مختلف، ستادها،  حضور فیزیکی و پررنگ زنان در 
نسبت  کسب  و  راهپیمایی ها  و  تجمعات  رأی،  صندوق های 
سکوهای  در  ایستادن  عالی،  آموزش  و  علمی  مجامع  در  برتر 
شکوفایی  و  ورزشگاه  به  ورود  مشکل  حین  در  ورزش  قهرمانِی 
با همه فشارهای  استعداد ها در ادب، هنر، تولید و کار آفرینی 
از  پیرامونی و  تمایالت موجود خانه نشینی، همه و همه نشان 
هم گرایی آنان و جامعه و درخشیدن در همه عرصه ها و نشانه ای 
امید بخش از دانایی توأم با جسارت، صبوری، نجابت و تالش 

دارد. کشور  وضعیت  بهبود  و  پیشرفت  سمت  به  آنها 
از انقالب و جایگاه بلندی  بر این اساس با گذشت 43 سال 
زنان  برای  مذهب  و  مکتب  اساس  بر  آن  فقید  بنیان گذار  که 

بودند؛  قائل 
نوع  هر  و  زنان  رفتار  نوع  و  پوشش  نوع  در  مداخله  نوع  هر 
اظهار نظر درباره حضور آنان در عرصه های فرهنگی، ورزشی و 
با بی احترامی، تحقیر، تخریب شخصیت،  نباید  حتی تحصیلی 

باشد. همراه  قانونی  و  اجتماعی  فشارهای  و  ترس  ایجاد 
به  توجه  هنگام  حتی  انسانی،  کرامت  کردن  مال  لگد  زیرا 

می آید. به شمار  »تحقیر«  نیز  آدم ها 
 تحقیر تالشی برای بر کشیدن »خود« از طریق فرو کشیدن 
نوعی  است.  قدرت  رابطه  از  شکلی  تحقیر  است.  دیگران 

است. دیگری  داشتن  وا  تسلیم  به  و  سلطه  تحمیل 
از آن جایی که تحقیِر اجتماعی  پیامدهای مختلفی، از جمله 
مبارزه از مسیر لجاجت و کینه ورزی را در پی دارد و حتی برای 
همان جامعه مخالف، اثری منفی خواهد داشت و به انحرافش 
خواهد کشید، همگان به ویژه متصدیان امور مملکت و حامیان 
حقوق زنان، می بایست فرصت مفاهمه و گفتگوی همه گروه ها 
و نحله های مختلف زنان با یکدیگر را فراهم نموده و با استفاده  
از ظرفیت های ملی، دینی و فرهنگی، آن را »تحلیل« و ضرورت 

و فوائد آن را تبیین نمایند.
سخت  تحقیرها  به  دیگری  انسان  هر  مثل  دختران  و  زنان   

مخالف اند. آمیزی  تحقیر  برخورد  هر  با  و  معترض 
رنج ها  خود  عمومی  و  فردی  حق  احقاق  مسیر  در  آنان  زیرا 
راهی بس سخت  قَله  به  تا رسیدن  و  و غم ها خورده اند  کشیده 
»نیلوفر  همچون  شریعتی:  دکتر  تعبیر  به  و  دارند  شدنی  اما 
آب  روی  می آید،  بیرون  آب  از  اما  می شکفد؛  آب  در  که  آبی« 
می شود  دهن  یک  هستی اش  تمام  وجودش،  تمام  می شکفد، 
آب  متن  در  گرچه  آب،  رطوبت  بی  خشک،  خورشید،  برابر  در 

دارد. خورشید  سوی  به  رو  همواره  است  روییده 

یادداشت

◄    مدیرکل آموزش وپرورش استان قم 
دانش  تعداد  ساالنه  افزایش  به  اشاره  با 
 40 هرسال  اگر  گفت:  استان،  آموزان 
وضع  می توان  شود  احداث  قم  در  مدرسه 
صورت  این  غیر  در  کرد،  حفظ  را  موجود 
شرایط تراکم دانش آموزی در مدارس روند 

داشت. خواهد  فزاینده ای 
رحیمی  علی رضا  شهرنیوز،  گزارش  به 
در دیدار اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز 
قم،  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر  با  استان 
دانش آموز  هزار   20 امسال  داشت:  اظهار 
به مدارس استان ورود و کمتر از 10 هزار 

می شوند. فارغ التحصیل  نفر 
تعداد  ساالنه  افزایش  به  اشاره  با  وی 

هرسال  اگر  گفت:  استان،  آموزان  دانش 
می توان  شود  احداث  قم  در  مدرسه   40
این  غیر  در  کرد،  حفظ  را  موجود  وضع 
در  دانش آموزی  تراکم  شرایط  صورت 
داشت. خواهد  فزاینده ای  روند  مدارس 
کرد:  ابراز  قم  آموزش وپرورش  مدیرکل 
هنرستان  کمی  تعداد  قم  استان  سطح  در 
واقعی هنرستان  به معنای  و حرفه ای  فنی 
حد  در  امکانات  و  تجهیزات  داشتن  با 

دارد. وجود  قابل قبول 
خیرین  مجمع  کرد:  اضافه  وی 
 430 جاری  سال  پایان  تا  قم  مدرسه ساز 
اجرا  استان  سطح  در  پروژه  تومان  میلیارد 

کرد. خواهد 

حال  وضعیت  اینکه  بابیان  رحیمی 
آینده  معیار  و  شاخص  آموزش وپرورش 
هم اکنون  کرد:  تصریح  است،  کشور 
می شود  احساس  قم  در  مدرسه  کمبود 
قم  محالت  برخی  در  مطلوبی  شرایط  و 

ندارد. وجود 
بلوار  محدوده  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بلوار  و  انسجام  قدس،  شهرک  الغدیر، 
ازنظر  قم  مناطق  بحرانی ترین  خرداد   15
برای  افزود:  است،  آموزشی  مراکز  کمبود 
جاری  هزینه های  بتوانند  مدارس  اینکه 
بخشی  تا  است  الزم  کنند،  تأمین  را  خود 
بتواند  مولدسازی  با  مدارس  فضای  از 
نماید.  تأمین  را  خود  عمومی  هزینه های 

حسینی  رضا  گزارش شهرنیوز، سید  به 
با  که  استان  ترافیک  شورای  جلسه  در 
امور  هماهنگی  معاون  معتمدی  حضور 
طی  شد،  برگزار  قم  استانداری  عمرانی 
شرکت های  برخی  ورود  از  سخنانی، 
مسافربری فاقد تجهیزات و زیرساخت های 

کرد. انتقاد  مسافربری  حوزه  در  الزم 
پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
وجود  کرد:  خاطرنشان  قم  مسافربری 
داللی در حمل مسافر از معضالت اساسی 
در  ترافیک  و  مسافر  مدیریت  در  قم  مهم  و 

است. مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
خدمات رسانی  برای  داد:  ادامه  وی 
مانند  شهرهایی  به  اتوبوس رانی  ثابت 

جنوبی  حوزه  استان های  سایر  و  اصفهان 
شرکت  چند  توان  از  تا  است  الزم  کشور 
باال  زیرساختی  و  فنی  توان  با  قدرتمند 

► شود.      استفاده 

قم ساالنه نیاز به احداث ۴۰ مدرسه جدید دارد

● برخی محالت وضعیت آموزشی مناسبی ندارند   ●



تیرماه  مراجعین  از  نیمی      ◄
جهاد  ناباروری  درمان  مرکز 
نه  انتظار  در  قم  استان  دانشگاهی 
ماهه برای تولد فرزند خود هستند.
درمان  تخصصی  فوق  مرکز 
جهاد  به  وابسته  رویا،  ناباروری 
در  قم  استان  واحد  دانشگاهی 

تیرماه نرخ موفقیت 50 درصد را در 
عمل های  و  ناباروری  درمان  نتایج 

رساند. ثبت  به   PGD
در  فعال  دانشگاهی  جهادگران 
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
فنی  و  علمی  پیشرفت های  با  ُرویا 
نرخ  توانستند  دقت  و  تالش   و 

این مرکز  موفقیت درمان مراجعین 
موفقیت  استاندارد  نرخ  از  باالتر  را 

دارند. نگه  ناباروری  های  درمان 
موفقیت  نرخ  است  گفتنی 
در  ناباروری  درمان  درصدی   50
براورده  و  رویا  تخصصی  فوق  مرکز 
شدن آرزوی نیمی از مراجعین این 

ثبت  به  تیرماه  در  درحالی  مرکز 
نرخ های  معموال  که  است  رسیده 
پایانی  های  ماه  در  موفقیت  باالی 
ثبت  رو  این  از  می شود،  ثبت  سال 
ترین  گرم  از  یکی  در  نتیجه   این 
ای  ویژه  اهمیت  از  سال  ماه های 

► است.      برخوردار 
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  استاندار قم:
 خبرنگاران چشم بینا و زبان 

حقیقت گوی جامعه هستند

به  خبرنگاران  از  خبرنگار،  روز  مناسبت  به  پیامی  در  قم  استاندار 
کرد. یاد  گاهی  آ منادیان  و  گو  حقیقت  زبان  بینا،  چشم  عنوان 

شاهچراغی  تقی  محمد  سید  قم،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
 ١٧ داشت:  اظهار  خبرنگار  روز  مناسبت  به  پیامی  در  قم  استاندار 
مرداد یادآور سالروز شهادت راوی صدیقی است که در کسوت خطیر 
خبرنگاری و برای ثبت صحیح تاریخ و بازگویی حقیقت، از جان خود 

شد. جاودانه  شهادت  و  جهاد  آوردگاه  در  و  گذاشت  مایه 
فرصت  است  شده  مزین  خبرنگار  روز  نام  به  که  روز  این  افزود:  وی 
عزم  که  است  خبرنگارانی  تالش های  به  نهادن  ارج  برای  مغتنمی 
خود را برای ادامه راه نورانی مجاهدانی همچون شهید صارمی جزم 
و  مقدس  حرفه  اهمیت  و  ارزش  از  درست  شناخت  و  درک  با  و  کرده 
در  متعهدانه  قلم،  واالی  قداست  و  شأن  نیز   و  خبرنگاری  شرافت  با 
تعالی،  مسیر  ساختن  هموار  و  مشفقانه  و  صادقانه  پیام رسانی  راه 
منادیان  عنوان  به  و  می دارند  بر  گام  جامعه  بالندگی  و  شکوفایی 
گوی  حقیقت  زبان  و  بینا  چشم  بیدار،  وجدان  و  دانایی  و   گاهی  آ
انعکاس  در  انکاری  غیرقابل  و  تاثیرگذار  اساسی،  نقش  جامعه، 
و  دولت  تالش های  و  خدمات  تبیین  اسالمی،  نظام  دستاوردهای 
بر  اعتمادسازی  و  امید  ایجاد  و  افکارعمومی  تنویر  بخشی،  گاهی  آ
نیست. پوشیده  کسی  بر  عرصه  این  در  آن ها  زحمات  و  دارند  عهده 
شهیدان  ساالر  و  سرور  شهادت  ایام  تسلیت  ضمن  قم،  استاندار 
ادای  و  حضرت  آن  وفای  با  یاران  و  الحسین)ع(  اباعبدالله  حضرت 
به  خبر  و  اطالع رسانی  عرصه  گرانقدر  شهدای  شامخ  مقام  به  احترام 
خبرنگار''  "روز  گرامیداشت  و  صارمی  محمود  شهید  خبرنگار  ویژه 
آرزوی  قم  استان  پرتالش  و جامعه خبری  برای همه خبرنگاران عزیز 

است.  کرده  سربلندی"  و  توفیق 

نیروبخش مدیرکل امور مالیاتی 
قم شد

اعالم  اطالعیه ای  در  قم  استان  مالیاتی  کل  اداره  عمومی  روابط 
بخش  نیرو  حسین  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  رییس  حکم  با  کرد: 

شد. منصوب  قم  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  سمت  به 
در این اطالعیه  آمده است: طی حکمی از سوی داود منظور، رئیس 
مدیرکل  سمت  به  بخش  نیرو  حسین  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان 
برعهده  از  قبل  نیروبخش  شد،  منصوب  قم  استان  مالیاتی  امور 

بود. مالیاتی  عالی  شورای  عضو  مسئولیت  این  گرفتن 
سال   دی ماه  از  اهوازی  علیزاده  محمد  این  از  پیش  است  گفتنی 

داشت.  برعهده  را  سمت  این   ،1398

خبـر

◄    عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: 
دریافت  برای  چیز  همه  محرم  ماه  ایام  در 
نکته  اما  است،  مهیا  الهی  خاص  رزق های 
مهم این است که این نعمات را حفظ کنیم 
انسان ها  که  است  کمین  در  شیطان  چون 

را حفظ کنند. نعمات  این  نتوانند 
غریبان  شام  آیین   ، تسنیم  گزارش  به 
حسینی شامگاه دوشنبه با حضور عاشقان 
مطهر  حرم  در  شهیدان  ساالر  و  سید 

شد. برگزار  معصومه)س(  حضرت 
در  حضور  با  بیت)ع(  اهل  ارادتمندان 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم 
بزرگ  مصیبت  این  شمع  کردن  روشن  با  و 
و  کرده  عرض  تسلیت  کرامت  بانوی  به  را 

زینب)س(  حضرت  تنهایی  از  کردن  یاد  با 
هجری،   6١ سال  محرم  یازدهم  شب  در 

کردند. عزاداری 
میرباقری  مهدی  محمد  سید  آیت الله 
این  در  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
حیدرزاده  عباس  و  کرد  سخنرانی  مراسم 

کرد. مدیحه سرایی 
از  یکی  کرد:  بیان  میرباقری  آیت الله 
مصائب  بر  اشک  محرم،  ماه  ایام  رزق های 
مطهر  اشک  این  که  است  سیدالشهدا)ع( 
از  انسان  کننده  برطرف  و  است  قلوب 

است. آلودگی ها 
باشد،  مراقب  باید  انسان  افزود:  وی 
نکند  پیدا  وی  زندگی  در  راهی  شیطان 

انسان ها  جدایی  دنبال  به  شیطان  که  چرا 
مخصوصا جوانان از مکتب سیدالهشدا)ع( 

است.
رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
همه  محرم  ماه  ایام  در  کرد:  خاطرنشان 
الهی  خاص  رزق های  دریافت  برای  چیز 
که  است  این  مهم  نکته  اما  است  مهیا 
شیطان  چون  کنیم  حفظ  را  نعمات  این 
این  نتوانند  انسان ها  که  است  کمین  در 

کنند. حفظ  را  نعمات 
تکایا،  متبرکه،  بقاع  جمکران،  مسجد 
قم  شهر  شهدای  گلزار های  و  حسینیه ها 
عزاداران  میزبان  غریبان  شام  شب  در  نیز 

► بود.     حسینی 

عضو خبرگان رهبری:

●  در ایام محرم همه چیز برای دریافت رزق های خاص الهی مهیا است   ●

● فرزندآوری در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم، باالتر از استانداردهای جهانی  ●

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005349 شماره  رأی  1ـ 
1400114430002002051 آقای جواد آجورلو فرزند محمد  در ششدانگ 
پالک  مترمربع   147/50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1999 از  فرعی   371 شماره 

209 بمقدار  492 دفتر  الواسطه از علی صفری صفحه  عادی و خریداری مع 
دفتر551   354 صفحه  گلی  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  مربع  متر   75

)14404 الف  م  مترمربع.)   72/50 بمقدار 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/05/19 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/06/05 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  10/1400ج/640  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   10 شعبه  در 
مبینا   ، حامد  محمد   ، محمدرضا   ، محسن  خواندگان  زمانی  حمیدرضا  خواهان 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  لفمجانی  مشکین  پروین  و  زمانی  همگی  مهدی   ،
1917/150/102 اصلی بخش 2 قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
در تاریخ پنج شنبه 9 دی 1400 در معیت و با راهنمایی یکی از خواهان ، اقای 
حمیدرضا زمانی از ملک به ادرس قم ، خیابان شاه ابراهیم ، انتهای کوچه 34 ، 
کوچه شهید براتی ، پالک 53 و 55 بازدید شد. 1- مشخصات ثبتی و پروانه: ملک 
باال به پالک ثبتی 102 فرعی باقیمانده پالک 150 فرعی از 1917 اصلی بخش 
ثبتی دو منطقه دو قم دارای سند دفترچه ای شش دانگ به شماره 28193 است 
به اقای حسن زمانی فرزند علی اکبر و خانم  نام اقای حسن خانی بوده و  به  که 
یافته است. مساحت عرصه مطابق  انتقال  خورشید مسیبی لفمجانی فرزند علی 
سند 100 مترمربع است. حدود ملک مطابق سند عبارتند از: شماال به طول 5 متر 
پی دیوار به خیابان 10 متری شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالک 150 فرعی 
به طول 20 متر پی  با پالک 117 فرعی غربا  اشتراکی  به طول 5 متر پی  جنوبا 

اشتراکی با پالک 103 فرعی 2- مشخصات ملک: ملک به صورت جنوبی ساز در 
دو طبقه همکف و اول ساخته شده است و عمر بنای ان باالی 40 سال است. دیوار 
ها اجر فشاری و سقف طاق ضربی با اجر فشاری است. همکف شامل یک مغازه ، 
دو اتاق ، حیاط و اشپزخانه و سرویس بهداشتی در حیاط است و طبقه اول شامل 
بام  و پوشش  از سیمان  نما   ، پله اهنی  و  پنجره  و  بهار خواب است. در  و  اتاق  دو 
ایزوگام است. ملک یک امتیاز اب و برق و گاز دارد. ملک مسکونی در زمان بازدید 
متروکه بود. تصاویر ملک و کروکی محل ان به پیوست گزارش می اید. 3- ارزش 
گذاری: ارزش ملک به شرح زیر براورد می شود: عرصه با مساحت 100 مترمربع و 
قیمت هر مترمربع 9/000/000تومان و مجموعا 900/000/000تومان اعیانی 
با مساحت حدودی 128 مترمربع و قیمت هر مترمربع 750/000تومان و مجموعا 
30/000/000تومان  مجموعا  سازی  حیاط  و  ها  انشعاب  96/000/000تومان 
معادل  1/026/000/000تومان  حاضر  حال  در  باال  ملک  کل  ارزش  مجموعا 
ده میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال براورد می شود. قیمت گذاری با این 
فرض انجام شده است که ملک هیچگونه بدهی به شهرداری ، بانک ها ، ادارات 
و موسسات دولتی و خصوصی و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد. مقرر گردید 

موارد فوق الذکردر تاریخ 1401/6/7 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 قیمت 
پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار 
می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
گهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی 140 فرعی از 10981 اصلی بخش یک قم مربوط به پرونده های کالسه  آ

140104030011000139 و 140104030011000140 
بموجب پرونده های اجرائی با شماره های 140100148 و 140100149 متعهد: مهدی مطیع )وام گیرنده 
و راهن( و احمد علی مطیع ) وام گیرنده( متعهد له: بانک سپه ششدانگ پالک ثبتی 140 فرعی از10981 
اصلی بخش یک قم واقع در قم خیابان شهید کریمی – خیابان لقمان -خیابان ناجا – نبش کوچه 11 – مجتمع 

مسکونی تسنیم بلوک 7 – طبقه 5 – واحد 13 متعلق به آقای مهدی مطیع از طریق مزایده بفروش میرسد: 
با کاربری به پالک ثبتی 140 فرعی از 10981 اصلی  آپارتمان نوع ملک طلق  مشخصات ملک: یک قطعه 
به مساحت  واقع در بخش 01 قم  و   5 از اصلی مذکور قطعه 139 در طبقه  از یک فرعی  مفروز ومجزا شده 
68/99 مترمربع – پالک ثبتی یکصد و چهل فرعی از ده هزار و نهصد و هشتاد و یک اصلی مفروز و مجزا شده 

از یک فرعی از اصلی مذکور – بخش یک قم . 
متن ملک توضیحات ملک به  حدود: 

شماال: اول 3/19 متر دیوار و پنجره دوم 8 متر دیواریست به محوطه و فضای باز مشاع 
دیوار  متر  متر چهارم1/21   0/77 متر  سوم   0/12 140 دوم  به قطعه  دیوار مشترک  متر   4/08 اول  شرقا: 
همگی بداکت پنجم 1/46 متر ششم 0/09 متر دیوار مشترک به قطعه 140 هفتم 1/21 متر درب و دیوار 
هشتم 2/98 متر دیوار هردو براه پله نهم 1/41 متر دهم 1/90 متر هر دو دیوار باسانسور یازدهم 2/71 متر 

دیوار براه پله 
جنوبا: اول 0/20 متر دیواربراه پله دوم 3/33 متر دیوار و پنجره سوم 0/61 متر دیوار و چهارم 2/66 متر 
دیوار و پنجره پنجم 0/61 متر دیواریست ششم 4/29 متر دیوار و پنجره هفتم 0/57 متر دیواریست هشتم 

1/49 متر دیوار و پنجره ایست نهم 0/57 متر دیواریست و دهم 1/57 متر دیوار و پنجره ایست. 
غربا: بطول 6/64 متر دیوار بدرز انقطاع .

مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 241 به مساحت 3/12 به حدود اربعه: شماال دیواریست بطول یک 
متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شرقا: درب است بطول یک متر و شصت و نه سانتیمتر 
به محوطه پارکینگ  جنوبا: دیواریست مشترک بطول یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به انباری قطعه 240 
غربا: دیواریست بطول یک متر و شصت و نه سانتیمتر به محوطه پارکینگ. پارکینگ قطعه 387 به مساحت 
10/13 واقع در طبقه1- به حدود اربعه: شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دومتر و بیست 
و پنج سانتیمتر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول چهار متر و پنجاه سانتی متر  جنوبا: خط 
به محوطه مشاعی  غربا: خط فرضی  پنج سانتیمتر  و  بیست  و  دومتر  بطول  است  به محوطه مشاعی  فرضی 

است بطول چهارمتر و پنجاه سانتیمتر  

تولد  تاریخ   5480 شناسنامه  شماره  احمدعلی  فرزند  مطیع  مهدی  مالکیت  مالکیت:  مشخصات 
با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک  از قم دارای شماره ملی 0386690014  1366/12/09 صادره 
رسمی  اسناد  دفترخانه   1396/10/20 تاریخ   24854 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
با   95 سال  ب  سری   985994 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  قم،  استان  قم  شهر   30 شماره 
شماره دفتر الکترونیکی 139620330001022267 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت 24107 
اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، قم  استان  قم  شهر   36 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1398/07/09 تاریخ 
ثبت   139620330001022267 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   95 سال  ب  سری   985994 چاپی  بشماره 
 36 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1398/07/09 تاریخ   24108 مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده 
با شماره دفتر  ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 985994 سری ب سال 95  شهر قم استان قم 

است. گردیده  ثبت   139620330001022267 الکترونیکی 
محدودیت:

محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره 24107 مورخ 1398/07/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 36 شهر 
قم استان قم که بنفع بانک انصار به مبلغ 1/409/000/000 ریال به مدت 48 ماه ثبت شده. مازاد دارد 
رهنی شماره 24108 مورخ 1398/07/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 36 شهر قم استان قم که بنفع 

بانک انصار به مبلغ 704/000/000 ریال به مدت 48 ماه ثبت شده.
مشخصات مورد مزایده: ملک مورد نظر دارای سند مالکیت تک برگ ششدانگ به نام مهدی مطیع با شماره 
سریال 59994 سری 95 – ب است که با شماره پالک فرعی 140 فرعی از 10981 اصلی بخش یک قم قطعه 
139 در طبقه پنجم و دارای مساحت اعیانی 68/99 مترمربع است و دارای قدرالسهم از عرصه و مشاعات و 
طبق قانون تملک آپارتمان ها دارای یک واحد انباری به شماره قطعه 241 به مساحت 2/12 مترمربع و به 

انظمام یک واحد پارکینگ قطعه شماره 387 تفکیکی است.
و دارای  با شماره واحد سیزده قرار دارد  بلوک هفت ، طبقه پنجم  آپارتمان مورد نظر در  اعیانی:  مشخصات 
سالن پذیرایی و دو اتاق خواب و آشپزخانه کابینت شده و حمام و توالت است. پوشش کف سرامیک و پوشش 
دیوارها و سقف سفید کاری شده و دارای کاغذ دیواری است. درب اتاق ها و ورودی از نوع HDF و درب حمام 
از نوع آلومینیوم است. سیستم گرمایشی از نوع پکیج و رادیاتور است و سیستم سرمایش از نوع کولر گازی 
می باشد. در هر طبقه سه واحد احداث شده و دارای آسانسور و راه پله دسترسی به طبقات است، بلوک هفت 
دارای شش طبقه روی همکف و زیرزمین می باشد. دسترسی به طبقات از طریق یک دستگاه راه پله و یک 
و  بلوک ها است  به  راه دسترسی  و  و البی  انباری  به صورت  انجام می شود. طبقه همکف  آسانسور  دستگاه 

دارای انشعابات آب و برق و گاز و دارای گواهی پایانکار در مورخ 1389/10/19 است.

حقوق ارتفاقی ندارد - بیمه ندارد
یک  بخش  اصلی   10981 از  فرعی   140 پالک  شماره  آپارتمانی  واحد  ششدانگ  تمامی  کارشناسی:  نظریه 
قم قطعه 139 تفکیکی به مساحت 68/99 مترمربع به انضمام انباری و پارکینگ مربوط از قرار هر مترمربع 
150/000/000 ریال و به مبلغ کل 10/348/500/000 ریال ) ده میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون 

و پانصد هزار ریال( ارزیابی می گردد.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکوراز ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1401/06/05 در اداره 
اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 - طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و 

امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
و  سیصد  و  میلیارد  )ده  ریال   10/348/500/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده 
شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  هزار  پانصد  و  میلیون  هشت  و  چهل 
شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت 
IR 980100004076013207895693 با شناسه واریز 965108576100000002171323512006 
را  درصد   10 بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  حتی   ( باشد  می 
مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  نمائید(  پرداخت 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره 
را به حساب سپرده ثبت  حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اسناد  مفاد  اجرای  نامه  ائین   125 ماده  وفق   ، بستانکار  بر طلب  مازاد  مبلغ  در صورت وجود  و  بود.  خواهد 
برنده مزایده باشد وفق ماده 125  رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  در صورت  میگردد.  اقدام  اجرا  نامه  آئین 
اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا 
و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می  به مفاصاحساب دارایی و شهرداری  انتقال اجرایی منوط  تنظیم سند 
الف  )م  باشد.   شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  شخص  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد. 

)15561
تاریخ انتشار آگهی: 1401/05/19

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   18 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  9/1400ج/410  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه 
به  اله ذوقی محکوم علیه محکوم است  و روح  براتی علیه حجت ذوقی  حسین 
210/410/070ریال  له و  4/275/001/415ریال در حق محکوم  پرداخت 
علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
از  مشاع  سهم   364 از  مشاع  سهم   277/34 مقدار  به  ایشان  مالکیت 
برابر  سهم   13 که  سهم   13 از  مشاع  سهم  دو  با  برابر  مشاع  سهم   11539
باقیمانده  عرصه  ثمنیه  انظمام  به  ششدانگ  از  مشاع  نیم  و  دانگ  یک  با  است 
شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   2 بخش  اصلی   1955 ثبتی  پالک 
 17/8156 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
به  سهم   11539 از  مشاع  سهم   364 از  مشاع  سهم   277/34 از  مشاع  سهم 
سهم   0/877 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  از  عرصه  ثمنیه  انظمام 
مشاع از 277/34 سهم مشاع از 364 سهم مشاع از 11539 سهم به انظمام 
احتراما  فروش خواهد رسید.  به  االجرا(  )بابت حق  فوق  از پالک  ثمنیه عرصه 
بایگانی  شماره  و   9909982516500648 شماره  به  پرونده  با  رابطه  در   ،
رساند  می  استحضار  به  شده  معرفی  ملک  ارزیابی  خصوص  در   ،  0000410

 – قم  در  واقع  شده  معرفی  ملک  وقوع  محل  از  مالک  راهنمایی  و  معیت  در 
نیروگاه – بلوار یادگار امام – مابین کوچه 36 و 38 بازدید و پس از انجام بررسی 
مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  الزم  های 
پالک  از  مشاعی  مالکیت  سند  دارای  شده  معرفی  ملک   : بازدید  مورد  ملک 
 . باشد  می  ذوقی  حجت  مالکیت  به  و  قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   –  1955 ثبتی 
و  تجاری  کاربری  با  نبش  سه  صورت  به  است  زمینی  قطعه  بازدید  مورد  ملک 
زمین  قطعه  باشد.  می  مترمربع   364 ملک  موجود  عرصه  مساحت  و  مسکونی 
شهرداری  با  توافق  دارای  مالک  اظهارات  بنابر  و  مستحدثات  فاقد  نظر  مورد 
مشخصات  با  شده  معرفی  ملک  ارزش  کارشناسی:  نظریه  ب-  باشد.  می 
سند  نوع   ، ابعاد   ، عرصه  مساحت   ، محلی  موقعیت  به  عنایت  با  الذکر  فوق 
قرار  از   ، موثر  عوامل  سایر  و  کمیت  و  کیفیت   ، دسترسی  شوارع   ، مالکیت 
 364 برای  و  ریال  میلیون(  پنجاه  و  )دویست   250/000/000 مترمربع  هر 
ارزیابی  میلیارد(  و یک  91/000/000/000)نود  ان جمعا  مترمربع مساحت 
علیه  مالکیت محکوم  4854013833088 ضمنا   =UTM اعالم می گردد.  و 
مبلغ  به  که  است  فوق  پالک  از  سهم   364 از  مشاع  سهم   277/34 مقدار  به 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  69/335/000/000ریال 

خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/15 الی   11 ساعت   1401/6/6 تاریخ  در  الذکر 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مزایده در موعد مقرر 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 
نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001002831 شماره  -رأی   1
اکبر  علی  فرزند  شعبانی  نکوکار  مریم  خانم   1400114430001000555
شماره  پالک  مترمربع   80/40 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10473
و  فاطمه  و  تقی  محمد  و  ابوالفضل  و  محمد  ابو  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
موجب  به  خریداری  جواد  ورثه  قمی  وکیلی  همگی  کبری  و  ربابه  و  طاهره 
الف  قم.)م   8 دفترخانه   1339/02/01 مورخ   50430 شماره  رسمی  سند 

)14146
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001794 شماره  رأی   -2
محمد  فرزند  خلیلی  خلیل  فاطمه  خانم   1401114430001000081
پالک  125/88مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین 
اداره  10934واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  10933/763 و  شماره 

 86 دفترخانه   1401/01/15 مورخ   25480 شماره  رسمی  سند  قم  یک 
 )14276 الف  م  قم.) 

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001907 شماره  رأی   -3
علی  سیدمحمد  فرزند  جنانی  سیدرضا  آقای   1400114430001001676
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   11452 شماره  پالک  مترمربع   207/60
 1399/04/08 مورخ   30226 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )14277 الف  م  قم.)   40 دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001906 شماره  رأی   -4
سه  در  حسن  فرزند  فرقدانی  حسین  آقای   1400114430001001675
 207/60 به مساحت ششدانگ  باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ مشاع 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   11452 شماره  پالک  مترمربع 
دفترخانه   1399/04/08 مورخ   30226 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره 

)14278 الف  م  قم.)   40
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001003019 شماره  رأی   -5
ششدانگ  در  قاسم  فرزند  برجیان  الهه  خانم   1401114430001000098

10324 اصلی  31/02 مترمربع پالک شماره  یک باب ساختمان به مساحت 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
 136 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  کوپائی  نوری  محمد  از  الواسطه 

 )14279 الف  م   (.102 صفحه 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 
عصرایرانیان(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 

1401/05/03 اول:   انتشار  تاریخ 
1401/05/19 تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

به موجب اجراییه صادره از شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 8 
اجرای احکام خانواده قم به شماره 8/97ج/100 ثبت گردیده له سهیال اقازیارتی 
علیه عباس ابهری محکوم علیه محکوم است به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار 
ازادی و مبلغ 3/214/000ریال در حق محکوم له و 20/100/000ریال نیم عشر 
در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 25787 
فرعی از 291 اصلی بخش 5 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
و  به شماره 96099825159000994  پرونده  با  رابطه  در  احتراما  است.  نموده 
در  ابهری  عباس  اقای  علیه  اقازیارتی  سهیال  خانم  لها   970100 بایگانی  شماره 
اپارتمان مسکونی به استحضار می رساند در معیت و  خصوص ارزیابی یک واحد 
راهنمایی خواهان ، به محل وقوع ملک معرفی شده واقع در قم – شهرک پردیسان 
اول  طبقه   –  5 پالک   –  2 زیتون  مجتمع   – شفیع  خیابان   – )ع(  صادق  امام  بلوار   –
متصرف  همکاری  عدم  دلیل  به  ولیکن  گردید  مراجعه  راست  سمت  اول  واحد   –
شماره  ابالغیه  به  عنایت  با  لذا  نگردید.  فراهم  ملک  داخل  از  بازدید  امکان  ملک 
محترم  مقام  دستور  حسب   1401/1/15 مورخه   14010211000020523
و  مجاورین  از  تحقیق  و  محلی  معاینه  به  توجه  با  بیرونی  بازدید  بر  مبنی  قضایی 
ملک مشابه و پس از انجام بررسی های الزم نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم 
مساحت  به  بازدید  مورد  اپارتمان  بازدید:  مورد  ملک  مشخصات  الف-  گردد:  می 

حدود 75 مترمربع واقع در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه و شش واحد و به 
مالکیت اقای عباس ابهری می باشد. اسکلت بنای احداثی بتنی و سقف تیرچه و 
بلوک و حدود 8 سال ساخت می باشد. واحد مورد نظر دارای پذیرایی ، اشپزخانه 
با شیشه دو   UPVC اتاق خواب و سرویس بهداشتی است. پنجره ها از جنس   ،
جداره و نمای ساختمان از جنس اجر سه سانتی می باشد. اپارتمان موصوف فاقد 
اسانسور و انباری و پارکینگ در محوطه تامین شده است. ملک موصوف در حال 
ایشان  به عدم همکاری  باتوجه  باشد که متاسفانه  حاضر در تصرف مستاجر می 
مبلغ اجاره بهاء و مدت تصرف مشخص نمی باشد. همچنین مطابق دستور مقام 
محترم قضایی کارشناسی با توجه به معاینه محلی ، تحقیق از مجاورین و در نظر 
گرفتن مشخصات ملک مشابه صورت پذیرفته است. ب- نظریه کارشناسی: ارزش 
ششدانگ اپارتمان موصوف با عنایت به اظهارات فوق ، موقعیت محلی ، مساحت 
مفید ، کیفیت و کمیت ساختمان احداثی و سایر عوامل موثر از قرار هر مترمتربع 
80/000/000ریال هشتاد میلیون ریال و برای حدود 75 مترمربع مساحت مفید 
اعالم می گردد.  و  ارزیابی  ریال  میلیارد  ان جمعا 6/000/000/000ریال شش 
1- با توجه به بررسی های صورت گرفته میزان هشتصد و هشتاد و  دو هزارم دانگ 
به  شده  ارزیابی  کامل  اپارتمان  واحد  یک  معادل  ملک  اعیان  ششدانگ  از  مشاع 
شرح گزارش ارسالی می باشد. 2- مطابق تصویر مدارک ارائه شده در حال حاضر 

وکالتی  به صورت  که  باشد  فرزند حسن می  زاده  تقی  اعظم  متصرف ملک خانم 
موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  مستاجر  فاقد  ملک  و  اند  نموده  خریداری   را  ملک 
فوق الذکر در تاریخ 1401/6/2 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

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

تغییر ریل شورای شهر قم 

یا روغن ریخته ای که نذر 
امامزاده شد 

اختصاصی گویه - محمد ساجدی؛ خبرنگار 
دارد  بودجه  چه  هر  شهرداری  که  است  این  شورا  »سیاست 
اطراف  در  کردن  هزینه  کند؛  هزینه  شهر  مرکزی  هسته  در 
رئیس  این سخن حسین اسالمی،   »  ... شهر دیگر کافی است 
شورای شهر قم در پایان چند دقیقه گفت و گوی داغ مدیریتی 

بود.  طرح  یک  سر  بر 
شورای شهر قم در آخرین جلسه رسمی خود به طرحی رای 
روش  بندی،  زمان  برنامه  باید  شهرداری  آن  اساس  بر  که  داد 
اجرا و چگونگی تامین مالی را در سه پروژه بزرگ هسته مرکزی 
و  صدر  موسی  امام  زیرگذر  مطهری،  میدان  ساماندهی  یعنی 
که  بود  درحالی  این  دهد.  گزارش  را  مطهر  حرم  شرقی  بست 
اعتراض  طرح  این  تصویب  به  نسبت  قم  شهردار  و  معاونین 
حال  در  طرح  سه  این  که  شرایطی  در  بودند  معتقد  و  داشته 
الزامی  چنین  است،  شورا  اعضای  نظارت  با  مستمر  پیگیری 

بود.  خواهد  مورد  بی 
سید مرتضی حسام نژاد، معاون مالی و اقتصادی شهرداری 
یک  از  بیش  پروژه  سه  این  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  قم 
کرد:  عنوان  هستند؛  شهرداری  نخست  اولویت  که  است  سال 
رسیده  پایان  به  اجرا  روش  تکلیف  تعیین  شرقی  بست  »درباره 
شده  آغاز  که  است  مدتی  اجرایی  کار  هم  مطهری  میدان  در  و 
خاصی  مفهوم  موضوعات  این  در  اجرا  روش  تعیین  به  الزام  و 
ندارد.« مجید متین فرد و سید ابوالفضل اسماعیلی هم نسبت 
به مطرح شدن این طرح بدون حضور نمایندگان شهرداری در 
کمیسیون تلفیق و در نظر نگرفتن اقدامات شهرداری در رابطه 

اعتراض کردند.  پروژه  این سه  با 
دارد  کاربرد  جایی  شورا  الزام  اینکه  بیان  با  هم  قم  شهردار 
متوقف  پروژه  سه  این  از  یک  هیچ  و  باشد  متوقف  طرحی  که 
این  راهبری  های  کمیته  در  شورا  اعضای  حضور  از  نیست، 
تصویب  طرح  این  نهایت  در  چند  هر  گفت.  سخن  پروژه ها 
قابل  جهت  چند  از  شهر  شورای  دوشنبه  روز  مذاکرات  اما  شد 

است.  بررسی 
یکی از موضوعات مورد توجه، هدف رئیس کمیسیون حمل 
مسئله  این  طرح  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  عمران  و  نقل  و 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  تیرماه  دوم  جلسه  در  که  او  است. 
در  قم  شهرداری  عملکرد  نحوه  به  نسبت  دستور  از  پیش  نطق 
در  که  است  کسانی  جمله  از  بود،  کرده  انتقاد  مرکزی  هسته 
این  و تصمیم ساز  پروژه ها حضور داشته  این  راهبری  جلسات 
طور  به  ها  پروژه  این  در  که  کسی  باید  چرا  اینکه  است.  حوزه 
را مطرح کند، موضوعی  آنها  الزام  مستقیم دخیل است، طرح 
قصد  درباره  که  هایی  حدیث  و  حرف  جز  به  است.  توجه  قابل 
قم  شهردار  کرسی  روی  نشستن  برای  دهناد  محمدحسین 
نوعی  تواند  می  سخت  و  سفت  انتقادات  این  شده،  مطرح 
در  احتمالی  انتقادات  از  فرار  برای  عمومی  افکار  مهندسی 

باشد.  آینده 
پروژه  اجرای  ١0 ساله گذشته شاهد  قم طی  از طرفی شهر 
آنها  از  برخی  که  بوده  مختلف  سطوح  در  عمرانی  بزرگ  های 
همه  این  با  بودند.  نیافتنی  دست  آرزوهای  قم  مردم  برای 
وجود  شهر  مرکزی  هسته  در  زیرساختی  مشکالت  از  انبوهی 
دارد که همواره از مشکالت اساسی و پیچیده شهر شمرده می 
شود. در این مسیر هم پروژه های پربحثی مانند پیاده راه ارم، 
سال  در   ... و  غدیر  تونل  عماریاسر،  پنج  فاز  انقالب،  راه  پیاده 

گرفت.  قرار  کار  دستور  اخیر  های 
اتفاق دیگری هم اما در روند اجرای پروژه های هسته مرکزی 
با  این است که در طول یک دهه گذشته،  واقعیت  بود.  دخیل 
مرکزی  هسته  پروژه های  بودن  زمانبر  و  داشتن  اولویت  وجود 
بازیگران  واسطه  به  ها  پروژه  این  که  متعددی  چالش های  و 
گاهی  از  هر  شد  می  مجبور  شهری  مدیریت  دارند،  مختلفش 
بودجه و امکانات خود را برای پروژه هایی به قول رئیس شورا در 
خواستار  مجلس  نمایندگان  برخی  که  کند  صرف  شهر  اطراف 
رای  سبد  اقدامات  این  انجام  واسطه  به  شاید  و  بوده  آن  انجام 
از  که  اعضایی  باید دید چه شد  پربارتر می کردند. حاال  را  خود 
اتفاق در گذشته تحت حمایت همین نمایندگان محترم بودند، 
تمام  بردن  و  شهر  اطراف  در  پروژه  اجرای  توقف  از  صحبت 

می کنند؟ مرکزی  هسته  به  امکانات 
و  شده  مطرح  عمران  کمیسیون  رئیس  توسط  که  طرحی 
سخنان رئیس شورا را باید یک نوع تغییر رویه در رویکرد شورای 
از  بسیاری  گذشته  سال   ١0 طی  که  رویکردی  دید.  قم  شهر 
تعریف  های  پروژه  از  بسیاری  و  بوده  مخالف  آن  با  کارشناسان 
بدون  خواهی  سهم  صرف  را  شهری  مناطق  برخی  در  شده 

می دانستند. کارشناسی  پشتوانه 
به  که  نیست  موضوعی  قم  شهر  شورای  ریل  تغییر  این 
آیا نماینده ذی نفوذ  باید دید  سادگی قابل چشم پوشی باشد. 
ندارد که اعضای  ُبرشی  و  مجلس دیگر در شورای شهر جایگاه 
و بی توجهی  امکانات در هسته مرکزی  از تمرکز  به سادگی  آن 
اقتصادی  شرایط  که  حاال  شاید  یا  می گویند؟  دیگر  مناطق  به 
از  خبری  تقریبا  و  رسیده  خود  روزهای  سخت ترین  به  کشور 
بودجه ها و امکانات دولتی و غیر دولتی نیست، روغن ریخته را 

می کنند؟ امامزاده   نذر 

نقـد و نظـر

وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل      ◄
چشمگیر  کاهش  به  اشاره  با  بهداشت 
موضوع  این  جبران  عدم  لبنیات،  مصرف 
محروم  مناطق  در  ویژه  به  کودکان  برای  را 

خواند. خطرناک 
دفتر  مدیرکل  اسماعیل زاده«  »احمد 
گفت وگو  در  بهداشت  وزارت  تغذیه  بهبود 
خوراکی  مواد  گرانی  به  اشاره  با  ایلنا،  با 
حوزه  این  در  که  گزارش هایی  کرد:  اظهار 
گرانی  دلیل  به  متأسفانه  دارد،  وجود 
به ویژه شیر در  لبنیات، مصرف مواد لبنی 
چشمگیری  کاهش  اخیر  ماه  سه  دو  طی 
داشته است. حتی افرادی هم که محدوده 
مصرف  داشته اند،  نیز  چشم گیری  مصرف 
مصرف  وقتی  داده اند.  کاهش  را  خود 
به  افراد  می کند  پیدا  کاهش  لبنیات 
پیدا  گرایش  دیگر  غذایی  گروه های  سمت 

. می کنند
و  نوشابه ها  جایگزینی  به  اشاره  با  وی 
نیز  شیر  جای  به  شیرین  نوشیدنی های 
گروه های  در  عمدتا  موضوع  این  گفت: 
سنی نوجوان بسیار بارز است. با این حال 
با توجه به اینکه هنوز مدارس تعطیل بوده 
انجام  رابطه  این  در  دقیقی  بررسی های  و 
قطع  طور  به  نمی توان  هنوز  است  نشده 
نوشابه  شیر  جای  به  که  بگوییم  یقین  و 
نوشیدنی  وقتی  اما  می شود،  مصرف 
وعده  میان  یک  عنوان  به  که  شیر  مانند 
می شود  کم  می شد  استفاده  مدارس  در 

به  تنها به سمت نوشابه که حتی  نه  بچه ها 
آب میوه های  نوشیدنی های شیرین،  سمت 
می کنند. پیدا  گرایش  شربت ها  و  صنعتی 
اسماعیل زاده با بیان اینکه هنوز تحقیق 
چه  شیر  جای  به  دهد  نشان  که  جامعی 

چیزی مصرف می شود وجود ندارد، گفت: 
آمارهای متعددی که از گوشه و کنار کشور 
علی رغم  که  می دهد  نشان  می رسد  ما  به 
در  آن  مصرف  لبنیات،  زیاد  بسیار  تولید 
سطح جامعه کاهش پیدا کرده است. البته 
در  نیز  کشور  در  لبنیات  مصرف  نیز  قبال 
بیشتر  امروز  حال  این  با  نبود  مطلوب  حد 

است. یافته  کاهش 

وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  کل  مدیر 
مصرف  کاهش  اگر  کرد:  تأکید  بهداشت 
کلسیم،  کمبود  کند  پیدا  تداوم  لبنیات 
کودکان  در  مغذی  مواد  و  پروتئین  کمبود 
استان های  در  ویژه  به  تغذیه  سوء  دارای 

خود  توجهی  قابل  نحوه  به  برخوردار  کم 
قدی  کوتاه  استخوان،  پوکی  قالب  در  را 
نشان  را  خود  دست  این  از  بیماری هایی  و 

داد. خواهد 
بهداشت  وزارت  راهکار  با  رابطه  در  وی 
در  لبنیات  مصرف  کمبود  جبران  برای 
نوجوانان  و  میان کودکان  ویژه در  به  کشور 
روی  باید  ما  راستا  این  در  گفت:  نیز 

در  حداقل  مدارس  در  شیر  مصرف  برنامه 
تا  کنیم  تمرکز  برخوردار  کم  استان های 
مصرف  مناطق  این  کودکان  برای  حداقل 
داشته  روز  طول  در  را  شیر  واحد  یک 
و  نوشابه   ارائه  ممنوعیت  همچنین  باشیم. 
مدارس  در  شیرین  صنعتی  نوشیدنی های 
دنبال  را  این  که  است  ما  دیگر  استراتژی 

. می کنیم
او یادآور شد: یک استراتژی دیگر وزارت 
بهداشت رایزنی با نهادها، بنیادها و خیرین 
کاهش  سمت  به  را  خود  منابع  تا  است 

دهند. سوق  لبنیات  قیمت 
اسماعیل زاده همچنین در مورد وضعیت 
قرمز،  مانند گوشت  پروتئینی  مواد  مصرف 
مرغ و ماهی نیز گفت: متأسفانه در سالیان 
قبل که قیمت ها پایین بود مصرف غذاهای 
منبع  یک  عنوان  به  ماهی  ویژه  به  دریایی 
سرشار از مواد پروتئینی و اسیدهای چرب 
اومگا3 به غیر از برخی استان ها که نزدیک 
دریا بوده اند چندان برجسته نبود. در مورد 
ویژه گوشت  به  پروتئینی  سایر مواد غذایی 
در  آن  مصرف  که  است  درست  نیز  قرمز 
اما  است  کرده  پیدا  کاهش  مناطق  برخی 
باید بدانیم که پروتئین را ما حتما از گوشت 
دیگر  مواد  از  بسیاری  در  نمی گیریم  قرمز 
و  مرغ  تخم  مرغ،  ماکیان،  گوشت  مانند 
حبوبات نیز وجود دارد البته اتفاقی که رخ 
داده این است که قیمت این مواد جایگزین 

پیدا کرده است. افزایش  نیز 

شدن  سخت  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
مواد  این  مصرف  طبیعتا  مردم  معیشت 
پروتئینی کاهش پیدا کرده است به همین 
دلیل تأکید مسئوالن باید روی این موضوع 
کاهش  عوارض  صورت  این  غیر  در  باشد 
روی  بر  را  خود  آینده  در  مواد  این  مصرف 

داد. خواهد  نشان  مردم  سالمت 
ماکیان  و  مرغ  مصرف  کرد:  بیان  وی 
بسیاری  و  است  بخش  رضایت  حدودی  تا 
به  قرمز  گوشت  از  را  خود  مصرف  مردم  از 
این موضوع سوق داده اند هرچند ما تأکید 
از  هفته  در  دوبار  مردم  حداقل  که  داریم 
گوشت قرمز استفاده کنند تا از مواد مغذی 
که در گوشت قرمز وجود دارد نیز استفاده 

. کنند
با  رابطه  در  همچنین  اسماعیل زاده 
جبران کم خونی در مادران باردار نیز گفت: 
به طور  قانون جوانی جمعیت  در ماده ٢4 
خاص به تأمین سبد غذایی تمامی اقشاری 
از  هستند  باروری  سنین  در  که  می پردازد 
کودکان  که  مادرانی  و  باردار  مادران  جمله 
همکاری  با  خوشبختانه  دارند.  سال   5 زیر 
بهداشت  وزارت  جمعیت  جوانی  اداره 
در  که  کرده ایم  تعریف  را  غذایی  بسته های 
و  حبوبات  سپید،  و  قرمز  گوشت  آنها  دل 
تخم مرغ دیده شده است که این بسته های 
غذایی از طریق کمیته امداد، بنیاد علوی، 
بنیاد برکت در چند وقت آینده به دست این 

► اقشار خواهد رسید.   

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

● »کوتاه قدی« در انتظار کودکان مناطق کم برخوردار   ●

◄    اختصاصی گویه
نیا ربیع  معصومه  مترجم: 

شروع  را  تری  سالم  غذایی  رژیم  دارید  قصد  شما 
کنید، اما مطمئن نیستید که از کجا باید شروع کنید. 
وجود  با  نیستید.  تنها  شما  که  است  این  خوب  خبر 
که  دروغ  حتی  و  نادرست  باور  غلط،  تصور  صدها 
تشخیص درست و نادرست را مشکل می کند، داشتن 

است. شده  معما  ما  از  بسیاری  برای  سالم  تغذیه 
در  ما  پیشرفت  در  نادرست  باورهای  این  از  برخی 
برنامه  به  را  ما  و  کردند  ایجاد  وقفه  مان  برنامه غذایی 
خوراکپزی  راهنمای  کتاب های  ناسالم،  غذایی  های 
می  وابسته  خاص  غذایی  برندهای  یا  خودآموز،  و 
باورها شدید، دست  این  و هنگامی که  گرفتار  کنند. 
کشیدن از آن و بازگشت به مسیر درست دشوار است.
بدترین  از  خود  کردن  گاه  آ با  توانید  می  اما 
باورهای نادرست در مورد تغذیه سالم، بهترین شروع 
غذایی  برنامه  اصالح  بزنید.  رقم  خود  برای  را  ممکن 
شش  به  اینجا  در  بنابراین  نیست،  ای  پیچیده  کار 
تغذیه  مورد  در  نادرست  باورهای  ترین  رایج  از  مورد 

است. شده  اشاره  سالم 
١- شما باید تمام غذاهای مورد عالقه خود را کنار 

بگذارید
باشد  الزم  است  ممکن  نیست!  درست  باور  این 
ولی  دهید،  کاهش  را  خاص  غذاهای  بعضی  مصرف 
حذف  خود  غذایی  رژیم  از  را  آنها  نیستید  مجبور 
یا برگر را کاماًل  کنید. نیازی نیست که شکالت، پیتزا 
مصرف  مقدار  که  شوید  مطمئن  فقط  بگذارید.  کنار 
های  انتخاب  مواقع  بیشتر  در  و  کنید  می  کم  را  تان 

باشید. داشته  تری  سالم 
بردار است ٢- داشتن تغذیه سالم هزینه 

خوردن غذای سالم نیاز به هزینه زیادی ندارد. در 

حقیقت، شما می توانید با پخت و پز در خانه و بسته 
صرفه  خود  های  هزینه  در  غذایی  های  وعده  بندی 
سبزیجات،  جهان،  نقاط  از  بسیاری  در  کنید.  جویی 
وعده  های  از  بسیاری  اساس  که  دانه ها  و  آجیل 
بسیار   ، واقع  در  دهند،  می  تشکیل  را  سالم  غذایی 

هستند. غذاها  سایر  از  تر  ارزان  
3- مصرف غذای سالم خسته کننده است

پخت  دستور  از  صحبت  وقتی  ندارد.  حقیقت  این 
وجود  شماری  بی  های  گزینه  آید،  می  میان  به  سالم 
تغذیه  اصول  مورد  در  که  زمانی  خصوص  به  دارد، 
به  را  خود  روش  و  باشید  داشته  کافی  گاهی  آ سالم 
غذاهای  توانید  می  خالقیت  کمی  با  بگیرید.  کار 
مقوی  هم  و  خوشمزه  هم  که  کنید  درست  سالمی 

. هستند
4- برای سالم بودن باید غذای کامل بخورید

فقط  ندارد.  اشکالی  این  و  نیست  کامل  کس  هیچ 
انتخاب های  اوقات  اکثر  تا  را بکنید  تمام تالش خود 
زیاده روی  اگر گاه گاهی  و  باشید،  سالم تری داشته 
حذف  نهایت،  در  نکنید.  سرزنش  را  خود  کنید،  می 
ناپایدار  احتمااًل  تان  غذایی   رژیم  از  ها  لذت   تمام 
تمام تالش  های  و  پرخوری می شود  به  منجر  و  است 

می برد. بین  از  را  شما 
5- داشتن رژیم غذایی سالم کار سختی است

تالش  به  نیاز  غذایی  رژیم  در  تغییرات  ایجاد  بله، 
می  سالم  تغذیه  کردید،  عادت  آن  به  وقتی  اما  دارد. 
حتی  شود.  تبدیل  شما  همیشگی  عادت  به  تواند 
غذاهای  از  بسیاری  که  شوید  متوجه  است  ممکن 
مورد  به غذاهای  نداشتید،  قباًل دوست  که  را  سالمی 

اند! شده  تبدیل  شما  عالقه 
6- تنها یک رژیم غذایی »کامل« وجود دارد

برای  واحدی  تغذیه سالم هیچ نسخه  برای داشتن 

همه وجود ندارد و هیچ رژیم غذایی خارق العاده ای 
نیست که برای همه مفید باشد. به راستی، نسخه ای 
برای  است  ممکن  دهد  می  جواب  نفر  یک  برای  که 
فرد دیگر جوابگو نباشد. بدن و نیازهای تغذیه ای ما 
متفاوت  نیز  ما  غذایی  رژیم  یعنی  که  است،  متفاوت 
که  است  ای  شیوه  یافتن  در  حل  راه  بود.  خواهد 
متناسب با سبک زندگی و نیازهای فردی شما باشد.

خود  غذایی  رژیم  بهبود  فکر  به  که  بعد  دفعه 
به  و  باشید.  داشته  ذهن  در  را  باورها  این  افتادید، 
انتخاب  معنای  به  سالم  تغذیه  باشید،  داشته  یاد 
ممکن  است.  خورید  می  آنچه  به  توجه  و  هوشمندانه 
شما  برای  چیزی  چه  نشوید  متوجه  شبه  یک  است 
مناسب است، پس تسلیم نشوید و به آن ادامه دهید!

►   SciTechDaily منبع: 

● 6 مورد از مهم ترین باورهای نادرست درباره تغذیه سالم   ●
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اگهی مزایده
سه  و  چهل  و  )سیصد  قم  دو  بخش  اصلی   1945/2/343 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  گهی  آ
های  کالسه  پرونده  به  مربوط  قم(  دو  بخش  اصلی  پنج  و  چهل  و  نهصد  و  هزار  دو  از  فرعی  دو  از  فرعی 
به   140104030011000577 و   140104030011000576 و   140104030011000575
و   140104030011000576 و   140104030011000575 های  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب 
 : له   1400610 و   140100609 و   140100608 بایگانی  های  شماره  با   140104030011000577
بخش  اصلی   1945/2/343 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  چراغی  یدا..  اقای   : علیه   ، یزدی  کبری  خانم 
در  واقع  قم(  دو  اصلی بخش  پنج  و  و چهل  نهصد  و  از هزار  فرعی  دو  از  فرعی  و سه  و چهل  قم )سیصد  دو 
ازطریق  یدا... چراغی  اقای  به  متعلق   176 انتهای کوچه سمت چپ پالک   12 – خیابان ستاری کوچه  قم 
مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی 343 فرعی از 1945 اصلی ، مفروز و 
از یک  و سه فرعی  2 قم: متن ملک شماره: سیصدو  چهل  ، بخش  از اصلی مذکور  2 فرعی  از  مجزا شده 
هزار و نهصد و چهل و پنج اصلی مفروز و مجزی شده از شماره دو فرعی واقع در ناحیه بخش دو قم بخش 
اول  به حدود: شماال: در دو قسمت  ، توضیحات ملک  نه مترمربع  و  89 مترمربع هشتاد  به مساحت  2 قم 
دیوار  دو   ، پنج اصلی  و  و چهل  نهصد  و  از یک هزار  دو فرعی  به شماره  متر  دو  به طور  دیوار است  به  دیوار 
از یک هزار و نهصد و چهل و پنج اصلی شرقا : دیوار  به دیوار است به طول هشت متر به شماره دو فرعی 
اصلی جنوبا:  پنج  و  و چهل  نهصد  و  از یک هزار  فرعی  دو  و  یکصد  به شماره  متر  نه  به طول  است  دیوار  به 
و  از یک هزار  پنج فرعی  و  و سی  به شماره سیصد  متر  و هشتاد سانتی  متر  نه  به طول  دیوار است  به  دیوار 
به  به شارع بن بست  به طول دو متر  و دیواریست  اول درب  پنج اصلی غربا: در دو قسمت  و  نهصد و چهل 
و نهصد  از یک هزار  بیست فرعی  و  به شماره سیصد  متر  به طول هفت  دیوار  به  دیوار  متر دوم  عرض چهار 
 11 اسالمعلی شماره شناسنامه  فرزند  / چراغی  الله  ید  مالکیت   : مالکیت  مشخصات  اصلی  پنج  و  و چهل 
 6 از کل سهم   6 با جز سهم   6479827848 از همدان دارای شماره ملی  1340/9/1 صادره  تولد  تاریخ 
تاریخ   43161 مالکیت  مستند  شماره  با  ششدانگ  سهم:  متن  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  عنوان  به 
1397/6/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 شهر قم استان قم  موضوع سند مالکیت اصلی به شماره 
گردیده  ثبت   139620330002004168 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   95 سال  ب  سری   226618 چاپی 

مالکیت  سند  موضوع   1395/12/3 تاریخ   139560330002040895 مالکیت  مستند  شماره  با  است. 
اصلی به شماره چاپی 226618 سری ب سال 95 با شماره دفتر الکترونیکی 139620330002004168 
ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت 44414 تاریخ 1397/10/16 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
شماره  با   95 سال  ب  سری   226618 چاپی  شماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، قم  استان  قم  شهر   35
 44569 مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده  ثبت   139620330002004168 الکترونیکی  دفتر 
به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، قم  استان  قم   35 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1397/10/29 تاریخ 
ثبت   139620330002004168 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   95 سال  ب  سری   226618 چاپی  شماره 
 35 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1397/8/30 تاریخ   43852 مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده 
شماره  با   95 سال  ب  سری   226618 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، قم  استان  قم  شهر 
 : امالک  دفتر  محدودیت  محدودیت:  است.  گردیده  ثبت   139620330002004168 الکترونیکی  دفتر 
رهنی شماره 43161 مورخ 1397/6/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 شهر قم استان قم که به نفع 
 44414 شماره  رهنی  دارد  مازاد  شده  ثبت  ماه   12 مدت  به  550/000/000ریال  مبلغ  به  یزدی  کبری 
به  یزدی  کبری  نفع  به  که  قم  استان  قم  شهر   35 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1397/10/16 مورخ 
مبلغ 96/250/000ریال مدت 11 ماه ثبت شده مازاد دارد رهنی شماره 44569 مورخ 1397/10/29 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 شهر قم استان قم که به نفع کبری یزدی به مبلغ 250/000/000ریال 
رسمی  اسناد  دفترخانه   1397/8/30 مورخ   43852 شماره  رهنی  دارد  مازاد  شده  ثبت  ماه   11 مدت  به 
ثبت  ماه   12 مدت  662/000/000ریال  مبلغ  به  یزدی  کبری  نفع  به  که  قم  استان  قم  شهر   35 شماره 
 2-203-14-4 نوسازی  کد  با  ملک   : مزایده  مورد  مشخصات  ندارد   : ارتفاقی  حقوق  ندارد   : بیمه  شده. 
 4 حدودا  کوچه  عرض  باشد.  می  کم  تراکم  با  مسکونی  کاربری  با  ملک  است  رسیده  ثبت  به  شهرداری  در 
اعیان  باشد  می  مترمربع   89 ملک  عرصه  مساحت  باشد  می  اعیان  و  عرصه  صورت  به  ملک  باشد.  می  متر 
زیرزمین با کاربری مسکونی حدودا 75 مترمربع می باشد اعیان جمعا حدود 140 مترمربع می باشد سازه 
ساختمان به صورت بنایی می باشد بدنه یک متر سرامیک و الباقی گچکاری سقف فاقد کاذب کاری و نور 
با سنگ  حیاط  کفسازی  و  حیاط سیمان سفید  نمای  و  گازی  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر  مخقی سرمایش 

غالب  و  بنا  قدمت  و  محلی  موقعیت  و  بازدید  و  بررسی  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  باشد.  می 
را مبلغ 14/000/000/000ریال  ارزیابی ارزش عرصه  اعیان ارزش ششدانگ پالک فوق  جهات موثر در 
الی12ظهرروزشنبه  ازساعت9صبح  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  است  نموده  ارزیابی  ریال  میلیارد  چهار 
طبقه   7 کوچه  نبش  لواسانی  درخیابان   واقع  قم  رسمی   اسناد  اجرای  اداره  1401/6/5در  مورخه 
مزایده  شود  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  قم  یک  بخش  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی 
به  و  شروع  میلیاردریال  چهارده  14/000/000/000ریال  پایه  مبلغ  مذکوراز  ثبتی  پالک   ششدانگ 
مبلغ  از  درصد   10 پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت   . شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
واریز  شناسه  با   980100004076013207895693IRشبا شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی 
شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می    965108576100000002171323512006
او در  قانونی  نماینده  یا  و  حضور خریدار  نماید  پرداخت  را  بایست ده درصد  را دارد می  رقابت در مزایده  و 
جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق 
الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 125 ائین نامه اجرای مفاد اسناد 
برنده مزایده باشدوفق ماده 125  بود و همچنین چنانچه بستانکار  به خریدار خواهد  رسمی قابل پرداخت 
یا بدهکار  به مازاد  با بستانکار و نسبت  واریز غیر نقدی  بر  توافق  اقدام می گردد. در صورت  نامه اجرا  ائین 
بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا 
تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح دیگر 

باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد  می 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

جهاد  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر      ◄
سال  در  که  این  بیان  با  استان  کشاورزی 
آبزیان  انواع  تن   2128 میزان  گذشته 
گرمابی، سردابی، خاویاری، تیالپیا و بیش 
از 6 میلیون قطعه ماهیان زینتی در 347 
گردید،  تولید  استان  ماهی  پرورش  مرکز 
یادآور شد: برای سال جاری تولید 2300 
تن انواع آبزیان پیش بینی شده و در سال 
تولید  میزان  توسعه  هفتم  برنامه  پایانی 
3000 تن آبزیان در نظر گرفته شده است.
محسوب  طبیعی  بالیای  از  خشکسالی 
جنبه های  همه  در  تواند  می  که  می شود 
تأثیر  جامعه  مختلف  بخش های  و  زندگی 
و  باشد  داشته  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
از  دوره ای  معلول  خشکسالی  گفت  باید 
دوام  که  است  عادی  غیر  خشک  شرایط 
تعادل  خوردن  هم  به  باعث  و  دارد  زیادی 
در وضعیت هیدرولوژی می شود، تمایز این 
پدیده با سایر بالیای طبیعی در این است 
زمانی  دوره  در  و  تدریج  به  خشکسالی  که 
طوالنی عمل می کند و ممکن است آثار آن 
پس از چند سال ظاهر شود از این رو آن را 

می دانند. خزنده  بلیه ای  و  پدیده 
گفت  توان  می  ایسنا،  گزارش  به 
است  اقتصادی  بخش  اولین  کشاورزی 
به  قرار می گیرد  تاثیر خشکسالی  که تحت 
نیاز  از  خاک  رطوبت  که  زمانی  ترتیب  این 
خسارت  به  و  باشد  کمتر  محصول  واقعی 
رخ  خشکسالی  شود  منجر  محصول  در 
داده، البته نیاز آبی گیاهان با هم متفاوت 
برای  خشکسالی  مفهوم  رو  این  از  است 

نیست.   یکسان  مختلف  محصوالت 
زیر  از  یکی  عنوان  به  پروری  آبزی   
هنگام  در  کشاورزی  بخش  های  مجموعه 
قرار  سوء  اثر  تحت  می  تواند  خشکسالی 
غیر  استان  های  در  مشکل  این  بگیرد 
از منابع  ساحلی یعنی در استان  هایی که 
آب  های داخلی مثل چاه  های کشاورزی، 
پرورش  برای  رودخانه  و  ها  قنوات، چشمه 
آبزیان استفاده می  کنند اثرات بیشتری به 

دارد. دنبال 
است  هایی  استان  جمله  از  قم  استان 
دارد  که  خشکی  اقلیم  به  توجه  با  که 
بوده  مواجه  آب  کمبود  معضل  با  همیشه 
با توجه  این معضل در سال های اخیر  اما 
همیشه  از  بیش  ها  بارش  سطح  کمبود  به 
وجود  با  بنابراین  دهد  می  نشان  را  خود 
و  حفظ  مهم  مسائل  از  یکی  خشکسالی 
بین  این  در  و  است  غذایی  امنیت  تأمین 
پر  نقشی  تواند  می  پروری  آبزی  صنعت 

کند.    ایفا  غذایی  امنیت  تأمین  در  رنگ 
این  همه  وجود  با  نیز  قم  استان 
صنعت  در  آبی  منابع  های  محدودیت 
که  کرده  پیدا  خوبی  جایگاه  پروری  آبزی 
می  کمک  غذایی  امنیت  تأمین  به  تنها  نه 
به  را هم  اشتغال  رونق  و  افزایش  بلکه  کند 

دارد. دنبال 

همسو  خصوص  در  راستا  همین  در 
های  فعالیت  با  آبزیان  پرورش  بودن 
آبزی  صنعت  در  استان  جایگاه  کشاورزی، 
و  تولید  میزان  آن،  توسعه  امکان  و  پروری 
صادرات محصوالت آبزی با مدیر شیالت و 

به  قم  استان  کشاورزی  جهاد  آبزیان  امور 
پرداختیم. گو  و  گفت 

شیالت  مدیر  طاهری  رضا  محمد  سید 
قم  استان  کشاورزی  جهاد  آبزیان  امور  و 
اشاره  با  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
با  همسو  آبزیان  پرورش  فعالیت  که  این  به 
فعالیت های کشاورزی بوده، تصریح کرد: 
به  خصوص پرورش ماهیان خاویاری دارای 
و  است  مناسبی  اقتصادی  بازده  و  توجیه 
های  روش   از  استفاده  با  رابطه  همین  در 
مکانیزاسیون  گسترش  آبزی پروری،  نوین 
بهداشت،  بهینه  مدیریت  ها،  استخر 
بهره گیری از سامانه  های تصفیه فیزیکی و 
بیولوژیکی آب، توجه به پرورش گونه  های 
نصب  و  استان  اقلیمی  شرایط  با  مناسب 
فعالیت   کشاورزی،  های  چاه  در  اینورتر 
استان  در  آبزیان  تولید  با  مرتبط  های 

دارد. را  بیشتر  چه  هر  توسعه  قابلیت 
 1400 سال  در  داد:  ادامه  طاهری 
تکثیر  تخصصی  آموزشی  دوره   5 تعداد 
جهت  آبزیان  مکانیزاسیون  و  پرورش  و 
غیر  کشاورزی  خدمات  مراکز  کارشناسان 

است. گردیده  برگزار  استان  دولتی 
 1400 سال  ابتدای  از  کرد:  اضافه  وی 
ترویج  هماهنگی  مدیریت  همکاری  با 

جهاد  رادیویی  برنامه   6 تاکنون  کشاورزی 
گرمابی،  ماهیان  پرورش  خصوص  در  سبز 
و  طبی  زالوی  سردابی،  زینتی،  تیالپیا، 
و  دقیقه   495 بمدت  آبزیان  مصرف  فوائد 
ماهیان  عناوین  با  زنده  تلویزیونی  برنامه   4

زینتی، سردابی و زالوی طبی بمدت 155 
برکت  سراسری  شبکه  از  و  تهیه  دقیقه 

است. گردیده  پخش  کشاورزی  جهاد 
جهاد  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر 
سال  در  که  این  بیان  با  استان  کشاورزی 
آبزیان  انواع  تن   2128 میزان  گذشته 
گرمابی، سردابی، خاویاری، تیالپیا و بیش 
از 6 میلیون قطعه ماهیان زینتی در 347 
گردید،  تولید  استان  ماهی  پرورش  مرکز 
یادآور شد: برای سال جاری تولید 2300 
تن انواع آبزیان پیش بینی شده و در سال 
تولید  میزان  توسعه  هفتم  برنامه  پایانی 
3000 تن آبزیان در نظر گرفته شده است.
دارای  قم  که  این  بر  تأکید  با  طاهری 
ظرفیت  با  خاویاری  ماهیان  تولید  مرکز   8
است  گوشت  تن   105 بهره برداری  پروانه 
خاویار  تولید  در  را  کشور  ششم  جایگاه   و 
پرورشی بدست آورده، اظهار کرد: گوشت 
و خاویار پرورشی استان بدلیل استفاده از 
آب های تمیز و نظارت مستمر کارشناسان 
دامپزشکی  کل  اداره  و  مزرعه   دامپزشکی 
با  و  بوده  آلودگی  هرگونه  فاقد  استان 
برای  خوبی  استقبال  از  کیفیت  بهترین 

است. برخوردار  صادرات 
گوشت  صادرات  اولین  افزود:  وی 

بخش  توسط  کشور  پرورشی  ماهی  فیل 
و  تن   3 بمیزان   86 سال  در  خصوصی  
پرورشی  ماهی  فیل  خاویار  صادرات  اولین 
کشور توسط بخش خصوصی در سال 90 
پرورش  برخوردار  تقی  محمد  آقای  توسط 

دهنده ماهیان خاویاری استان قم صورت 
است. گرفته 

جهاد  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر 
در  که  این  به  اشاره  با  استان  کشاورزی 
خاویار  کیلوگرم   128 میزان  گذشته  سال 
و  استحصال  قم  استان  در  نیز  پرورشی 
 1400 سال  در  کرد:  عنوان  شده،  صادر 
پرورش دهنده  برخوردار  تقی  آقای محمد 
نمونه  بعنوان  قم  استان  خاویاری  ماهیان 
در  خاویاری  ماهیان  دهنده  پرورش  ملی 
گردیدند. انتخاب  کشور  داخلی  های  آب 

دارای  قم  که  این  بیان  با  طاهری 
ماهیان  تولید  در  کشور  یازدهم  جایگاه 
افتتاح  کرد:  تأکید  باشد،  می  زینتی 
و  تکثیر  آموزی  مهارت  مرکز  دومین 
محروم  منطقه  در  زینتی  ماهیان  پرورش 
مهمی  نقش  قم  استان  قمرود  دهستان 
و  گذاری  سرمایه   فرصت های  توسعه  در 
زینتی  ماهیان  تولید  بخش  در  اشتغال 

داشت. خواهد 
اولویت  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
ترویج  و  آموزش  توسعه،  مرکز  این  کاری 
با  سازگار  زینتی  ماهیان  پرورش  و  تکثیر 
مرکز  نخستین  کرد:  ابراز  است،  شور  آب 
پرورش  و  تکثیر  پژوهشی  و  آموزی  مهارت 

 1397 سال  از  نیز  استان  زینتی  ماهیان 
به  موفق  تاکنون  که  است  فعالیت  مشغول 
مصنوعی  تکثیر  بیوتکنیک  به  دستیابی 
زینتی  ماهیان  گونه   10 مصنوعی  نیمه  و 
تخصصی  آموزش  های  ارائه  و  وارداتی 

بیش  برای  زینتی  ماهیان  پرورش  و  تکثیر 
و  رشته شیالت  دانشجویان  از  نفر   200 از 
فعاالن تکثیر و پرورش ماهیان زینتی شده 

 است.
میزان  بیشترین  شد:  یادآور  طاهری 
تولید آبزیان استان به ترتیب در شهرستان  
های قم، جعفرآباد و کهک انجام می  شود 
و 363 نفر به صورت مستقیم در این بخش 

هستند. به کار  مشغول  اقتصادی 
وی بیان کرد: پرورش ماهیان خاویاری 
اقتصادی  بازده  دارای  زینتی  ماهیان  و 
و  تأسیس  پروانه  و  هستند  بیشتری 
واحدهای  ایجاد  جهت  بانکی  تسهیالت 

گردد. می  اعطا  پروری  آبزی 
مصرف  سرانه  که  این  بیان  با  طاهری 
آبزیان در سال گذشته معادل 7/2 کیلوگرم 
بوده، اظهار کرد: تهیه و توزیع بسته های 
لوح  )شامل  آبزیان  مصرف  فوائد  آموزشی 
کتابچه،  استند،  لیت،  بک  بنر،  فشرده، 
مصرف  فرهنگ  ارتقای  جهت  انیمیشن( 
خصوص  این  در  و  گیرد  می  انجام  آبزیان 
در  و  انیمیشن  عنوان  سه   1399 سال  در 
با  انیمیشن  عنوان   5 تعداد  گذشته  سال 
تهیه گردیده  آبزیان  ترویج مصرف  موضوع 

► است.   

● استان کویری قم و قابلیت توسعه صنعت آبزی پروری   ●
 شهردار دستجرد: 

خبرنگار بودن یک افتخار 
جاودانه است

شهردار شهر توریستی و گردشگری دستجرد، در پیامی ضمن تبریک روز 
خبرنگار، گفت: خبرنگار بودن به تنهایی و به خودی خود، یک افتخار 

جاودانه است.
به گزارش  روزنامه گویه به نقل از روابط عمومی شهرداری دستجرد، متن 
پیام مهندس حسین طالعی بمناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، به شرح 

ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن ١٧ مرداد روز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی که بنام 
یادآوری  برای  ارزشمند  بسیار  ای  بهانه  شده،  نامگذاری  خبرنگار  روز 
تالش های خبرنگاران و ارزش های واالی حرفه مقدس خبرنگاری است.
روز خبرنگار امسال، با ایام محرم و عاشورای حسینی تقارن پیدا کرده و 
این یک تقارن زیباست؛ چرا آن که خبرنگار ا گر در مسیر درست و راستین 
حرکت کند، در مسیر مکتب حسینی حرکت کرده است؛ خبرنگار واقعی 
عالوه بر اینکه به جامعه آگاهی بخشی می نمایددر جهت اصالح امور 

ناصواب جامعه تالش می کند.
کار خبرنگار از آن جا که آگاهی بخشی به جامعه است، همچون عبادت 
خداوند بوده پس این جایگاهی ارزشمند برای خدمت به انسان هاست 
و البته این کار مقدس، اگر در مسیر نادرست مورد استفاده قرار گیرد، 
نه تنها محراب عبادت نیست، بلکه دامگه شیطان خواهد شد؛ لذا باید 
همواره مراقب قداست در این حرفه مقدس بود؛ حرفه خبرنگاری از آن 
جا که افکار عمومی را شکل می دهد، از حساس ترین و مهمترین میدان 

های جهاد است.
خبرنگاران و جامعه رسانه ای، با نظارت بر جامعه و ارکان آن، و با جهت 
دهی وخدمت رسانی به مردم  در نهایت کوشش خود را  در آگاهی نسبت 
بر امورات جامعه کرده و در حقیقت خدمتگزار به جامعه و مردم هستند.

خبرنگاران  و  دانسته  مقدس  جایگاه  یک  را  خبرنگاری  جایگاه  باید  ما 
به خودی  و  تنهایی  به  بودن  بدانیم که خبرنگار  نیز  و  بداریم؛  را گرامی 
از مردم و  او برای جامعه )اعم  خود، یک افتخار جاودانه است؛ چرا که 
حکم  بهتر،  و  تر  درست  مسیر  در   بخشی  آگاهی  جهت  در  حاکمیت( 

تاباند. نور می  بر حقایق  و  را دارد  راه  چراغ 
روز خبرنگار را به تمام فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی تبریک عرض 

کرده و امیدواریم این جایگاه مقدس بیش از پیش قدر دانسته شود.
حسین طالعی شهردار دستجرد

خبر

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی سرامیک سپهر آرا
آرا درتاریخ  بازرگانی سرامیک سپهر  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت 
1401/05/02 به شماره ثبت 20029 به شناسه ملی 14011360435 
زیر جهت  به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل  و  ثبت 
واردات  فروش  و  :خرید  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
مصالح  و  زینتی  سنگ  و  سرامیک  و  کاشی  انواع  تولید  و  صادرات  و 
ساختمانی، افتتاح حساب نزد کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
بانک های دولتی و خصوصی  از کلیه  و خارجی، اخذ تسهیالت  ایرانی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
شهرستان  قم،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
قم، بخش مرکزی، شهر قم، زنبیل آباد، کوچه کریمی 10)خرم 3(، بلوار 
شهیدحاج احمدکریمی، پالک 10، طبقه 1- کدپستی 3713157746 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زینب جوادی به شماره 
آقای  الشرکه  سهم  ریال   100000000 دارنده   0370781767 ملی 

 9900000000 دارنده   0386118256 ملی  شماره  به  کیانی  محمد 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زینب جوادی به شماره ملی 
0370781767 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
نامحدود آقای محمد کیانی  نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  به سمت 
مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0386118256 ملی  شماره  به 
 : امضا  حق  دارندگان  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  و  نامحدود 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ،
باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
گهی  آ درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل 
و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های 

باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)1360414( قم  غیرتجاری  موسسات 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی معتمد آذین هامون
هامون  آذین  معتمد  بازرگانی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   19763 ثبت  شماره  به   1401/02/19 درتاریخ 
خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14011120322
فعالیت  موضوع  میگردد.  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
 ، بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  صادرات  و  واردات  و  فروش  :خریدو 
خواب  لوازم  و  کودک  لباس  و  بازی  اسباب  صادرات  و  فروش  و  خرید 
و  ها  بانک  کلیه  نزد  حساب  افتتاح   ، پالستیکی  کاالهای  و  کودک 
غیر  اموال  ،ترهین  ایرانی  غیر  و  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات 
و  اسنادی  اعتبارات  گشایش  جهت  ها  بانک  به  تملک  تحت  منقول 
و  ایرانی  های  نمایشگاه  در  شرکت  بانکی،  ضمانتنامه  اخذ  و  وام  اخذ 
از  پس  لزوم  درصورت  محصوالت  ارائه  جهت  آرایی  غرفه  و  ایرانی  غیر 
به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی 
، کوچه شهید   ]10[39 ، کوچه عماریاسر  محله عماریاسر  قم،  ، شهر 
سرمایه   3714763393 کدپستی  همکف  طبقه   ،  0 پالک   ، رجایی 
ریال   50,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
به  نیا  ابراهیم  آقای سیامک  از شرکا  الشرکه هر یک  نقدی میزان سهم 

شماره ملی 0056817223 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه 
دارنده   0383704979 ملی  شماره  به  بابائی  حاجی  رضا  آقای 
49500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیامک 
رئیس  نایب  سمت  به   0056817223 ملی  شماره  به  نیا  ابراهیم 
به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به  و  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت 
 0383704979 به شماره ملی  بابائی  آقای رضا حاجی  2 سال  مدت 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  سمت  به 
سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به  و  سال   2 مدت  به 
از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
عامل  مدیر  یا  مدیره  هیئت  رئیس  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه 
طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه 
شرکت  های  گهی  آ درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

باشد. نمی  فعالیت 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)1360410( قم  غیرتجاری  موسسات 



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
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دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
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شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: ۰918۴۴8۰۴۰2

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

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   1401114430002000441 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004845 شماره  رأی  1ـ 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  فرزند سیدمحمد  میری  سید رضا 
108مترمربع پالک شماره فرعی از 1823 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند صلح 

شماره 25146 مورخ 1401/4/2 دفترخانه 107 قم.) م الف 14222(   
آقای   1401114430001000142 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004583 شماره  رأی  2ـ 
مصطفی چراغی فرزند ابراهیم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1969 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )14223 الف  شاکری.)م  زهرا  از  الواسطه 
 3- رأی شماره 140160330002003325 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001370 آقای 
 80 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  قاسمی  کمال 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2098/8 اصلی ) طی بخشنامه سازمان قبال باقیمانده 2098 بوده و تغییر 
کرده است(  واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن میره صفحه 76 

 )14224 الف  م  دفتر26.) 
4- رأی شماره 140160330002004556 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000028 خانم 
معصومه جعفری فرزند امام علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 57 
مترمربع پالک شماره 138 فرعی از 1898 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره 117793 مورخ 1401/1/20 دفترخانه 41 قم. ) م الف 14225( 
آقای   1401114430002000187 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004163 شماره  رأی  5ـ 
سید محسن شریفی فرزند سیدهاشم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
133 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 2282 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از علی احسانی طی سند قطعی 21402 مورخ 1356/10/8 دفترخانه 20 قم.)م الف 14226( 
آقای   1400114430002001918 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004253 شماره  رأی  6ـ 
حسین ترابی عابدین فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
78 مترمربع پالک شماره فرعی از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

ثبت دفتر الکترونیک 4111 - 1399.)م الف 14227( 
 7- رأی شماره 140160330002004558 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002645 آقای 
اصغر جلیلی صدرائی فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 

 2334 پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی  2333و2334  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   73/17
بهرامی  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی 

صفحه 56 و 290 دفتر 544 و 538. ) م الف 14228( 
 1400114430002002413 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004579 شماره  رأی   -8
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمود  فرزند  پرهازه  صمد  آقای 
60مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پالک شماره فرعی از 2172 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از علی جانعلی ئی طی سند قطعی شماره 162575 مورخ 1388/11/29 

 )14229 الف  قم.)م   3 دفترخانه 
 1401114430002000219 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004555 شماره  رأی   -9
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عروجعلی  فرزند  بختیاری  اصغر  علی  آقای 
ثبت قم مالکیت متقاضی  واقع در بخش دو  از 2724 اصلی  بمساحت 50 مترمربع پالک شماره 32 فرعی 

)14230 الف  قم.)م   28 دفترخانه   1394/6/26 مورخ   59280 شماره  سندقطعی  طی 
 1400114430002002280 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004692 شماره  رأی   -10
بنا شده بمساحت 69/30  بایرامی فرزند رمضانعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  آقای قربانعلی 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1964 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )14231 الف  م   (.534 دفتر   393 صفحه  محمدی  گل  براتعلی  از  الواسطه 
11- رأی شماره 140160330002004563 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001208 آقای 
محمد مشگینی فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 53/90 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2303 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

الواسطه از ربابه ده شیری صفحه 536 دفتر 342.) م الف 14232( 
12- رأی شماره 140160330002004664 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000261 آقای 
 72/56 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  نقی  فرزند  کرمی  احمد 
قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1752 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )14233 الف  م  94 قم.)  1397/6/27 دفترخانه  14708 مورخ  شماره 
13- رأی شماره 140160330002002732 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001365 آقای 
 82 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حمداله  فرزند  ارباب  محمد 
مترمربع پالک شماره 177 فرعی از 1566 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از زهرا مهدوی صفحه 205 دفتر 236.) م الف 14234( 
14- رأی شماره 140160330002004224 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000138 خانم 
 50 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  قسمتی  در  محسن  فرزند  مهاوی  حمیده 

مترمربع پالک شماره 366 فرعی از 1941 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از حجت اله بیکی ملکی صفحه 412 دفتر 226.) م الف 14235( 

15- رأی شماره 140160330002004652 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001565 آقای 
محمد حسین فرکی فرزند سبز علی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
80 مترمربع پالک شماره فرعی از 1741 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از علی اکبر قره گوزلو طی سند قطعی شماره 3403 مورخ 1391/10/7 دفترخانه 61 قم.)م الف 

 )14236
 1400114430002001435 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019578 شماره  رأی   -16
آقای اکبر میقانی فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
152/50 مترمربع پالک شماره فرعی از 2280 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از محمدعلی جناب زاده اردکانی طی سند قطعی شماره 72545 مورخ 1381/11/7 دفترخانه 

12 قم.) م الف 14237( 
17- رأی شماره 140160330002004660 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002893 آقای 
محمد ابراهیم سعادت خیری فرزند یوسف آقا در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده بمساحت 137/04 مترمربع پالک شماره فرعی از 1965 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 

مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالحسن عالمه ) برفره(. ) م الف 14238( 
18- رأی شماره 140160330002004661 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002894 خانم 
فیروزه قنبری فرزند محمدولی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 137/04 مترمربع پالک شماره فرعی از 1965اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالحسن عالمه ) برفره(. ) م الف 14239(
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. )گویه و عصر آزادی(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/05/03
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/05/19

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

مجتمع  حقوقی  احکام  اجرای   25 شعبه  و  دلیجان  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره  های  نیابت  موجب  به 
قضایی شهید بهشتی تهران که در شعبه 1 اجرای احکام مدنی قم به شماره 1/98ج/873-857 ثبت گردیده 
له بهنام متقی و مجید یمین و وراث مرحوم حمیدرضا محمد زاده )ماشاله و کیارش هر دو محمد زاده ، ارزو 
بیگی و پری محمد زاده دلیجانی( علیه عباس عباسی و حسن محمدی محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت 
6/929/478/760ریال )بابت طلب اقای یمینی و متقی( و پرداخت مبلغ 38/327/404/255ریال )بابت 
طلب ورثه محمد زاده( در حق محکوم له و جمعا 2/121/155/212ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، 
ارزیابی نموده  به شرح ذیل  اموال منقول توقف نموده که کارشناس  له در قبال بدهی محکوم علهی  محکوم 
است. ضمنا صرفا سهام اقای حسن محمدی به میزان 240000 سهم به فروش می رسد و حسب مواد 51 و 
به  از سهام محکوم علیه  به و حق االجرا  به میزان محکوم  ارزش فروش هر سهم  براساس  135 در روز مزایده 
طی  و  مطالعه  شعبه  دردفتر  پرونده   ، قضایی  محترم  مقام  دستور  اجرای  در   ، احتراما  رسید.  خواهد  فروش 
مکاتبات متعدد کارشناسی و استعالمات متعدد صورت گرفته و بررسی اسناد و مدارک و نقطه نظرات ایشان 
استماع گردیده و نتایج حاصل از رسیدگی ها به شرح زیر به استحضار می رسد: 1( اسامی طرفین پرونده: 
خواهان: - خوانده: اقای عباس عباسی 2( قرار کارشناسی: ارزیابی سهام شرکت مروارید سلفچگان )سهامی 
خاص( 3( اقدامات انجام شده: 1-3( مطالعه پرونده در شعبه 2-3( مکاتبات متعدد با طرفین پرونده 3-3( 
اخذ استعالمات متعدد 4-3( استعالم از شورای هماهنگی بانک های در خصوص تسهیالت دریافتی شرکت. 
بانک  از شورای هماهنگی  مالیاتی در خصوص بدهی شرکت. 6-3 استعالم  امور  اداره کل  از  5-3( استعالم 
اجتماعی  تامین  سازمان  از  استعالم   )3-8 سلفچگان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  از  استعالم   )3-7 مرکزی. 
استان قم. 4( یافته های کارشناسی: 1-4( شرکت مروارید سلفچگان )سهامی خاص( طی اگهی روزنامه  به 
تاریخ 86/3/12 به شماره ثبت 6598 با موضوع بازیافت ضایعات پالستیک )بت ، پلی اتیلن ، پلی پروپیلن( 
 ، براساس عقود اسالمی  بانک ها  با  ، مشارکت  با موضوع  اولیه مرتبط  و مواد  و صادرات ماشین االت  واردات 
شرکت در مزایده ها و مناقصه حسب مورد منطبق با موضوع شرکت در شهرک صنعتی سلفچگان تاسیس شده 
می  10/000ریالی  نام  با  سهم   100 به  منقسم  1/000/000ریال  مبلغ  نیز  شرکت  سرمایه  همچنین  است. 
باشد. اولین مدیران شرکت نیز اقایان علیرضا ابراهیمی به سمت رئیس هیات مدیره ، هادی جاللی نائب رئیس 
هیات مدیره ، مهدی نجفی مدیر عامل و عضو هیات مدیره و محمد ابراهیمی عضو هیات مدیره برای مدیریت 
2 سال انتخاب شدند. 2-4( شرکت مروارید سلفچگان )سهامی خاص( طی اگهی روزنامه به تاریخ 86/3/12 
به شماره ثبت 6598 با موضوع بازیافت ضایعات پالستیک )بت ، پلی اتیلن ، پلی پروپیلن( واردات و صادرات 
ماشین االت و مواد اولیه مرتبط با موضوع ، مشارک با بانک ها براساس عقود اسالمی ، شرکت در مزایده ها و 
مناقصه های حسب مورد منطبق با موضوع شرکت در شهرک صنعتی سلفچگان تاسیس شده است. همچنین 
سرمایه شرکت نیز مبلغ 1/000/000ریال منقسم به 100 سهم با نام 10/000ریالی می باشد. اولین مدیران 
شرکت نیز اقایان علیرضا ابراهیمی به سمت رئیس هیات مدیره ، هادی جاللی نائب رئیس هیات مدیره ، مهدی 
نجفی مدیر عامل و عضو هیات مدیره و محمد ابراهیمی عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
3-4( طی اگهی روزنامه به تاریخ 93/8/14 اقایان هادی جاللی به سمت رئیس هیات مدیره ، حسین محمدی 
انتخاب  نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و مهدی نجفی عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال  به سمت 
شدند. 4-4( طی اگهی روزنامه به تاریخ 95/7/13 اقایان عباس عباسی به سمت رئیس هیات مدیره ، حسن 
ابراهیمی به عنوان عضو هیات مدیره برای  نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و محمد  محمدی به سمت 
مبلغ  به  شرکت  سرمایه   95/8/22 تاریخ  به  روزنامه  اگهی  طی   )4-5 شدند.  انتخاب  سال  مدت2 
5/000/000/000ریال منقسم به 500/000سهم با نام 10/000ریالی که تماما نقد پرداخت شده ، افزایش 
یافت. 6-4( به طور کلی روش های اصولی جهت ارزیابی سهام شرکت ها به شرح زیر می باشد : 1-6-4( روش 
ارز ش جاری خالص دارایی ها منهای بدهی ها به قیمت روز: در این روش ارزش سهام شرکت برابر است با 
ارزش روز کل دارایی ها پس از کسر ارزش روز بدهی ها براساس دفاتر قانونی و صورت های مالی حسابرسی 
شده شرکت. با توجه به این روش کلیه دارایی های شرکت می بایست توسط کارشناسان ذیربط تجدید ارزیابی 
شود که با توجه به اینکه تراز مالی صحیح توسط شرکت ارائه نگردید 2-6-4( ارزش ارزش اسمی سهام : در این 
روش ارزش اسمی سهام به عنوان یکی از روش های مقایسه ای در مقابل سایر روش ها ارائه می شود. 4-6-3( 
روش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام: در این روش ارزش حقوق صاحبان سهام بر مبنای اخرین صورت 
های مالی حسابرسی شده شرکت مورد توجه می باشد. با توجه به عدم ارائه صورت های مالی امکان استفاده 
طریق  از  شرکت  سهام  قیمت  روش  این  در  )بازدهی(:  اوری  سود  4-6-4(روش  ندارد.  وجود  مذکور  ازروش 

تقسیم کردن میانگین موزون سود قبل از کسر مالیات سه سال اخر قبل از قیمت گذاری بر نرخ بازده سرمایه 
گذاری تعیین می شود و برای تعینی میانگین سود سه سال اخر الزم است سود های قبل از کسر مالیات برای 
سال سوم تا اول قبل از قیمت گذاری به ترتیب با ضرایب 1 و 2 و3 محاسبه و در نهایت مجموع این حاصل ضرب 
6 تقسیم گردد. 7-4( قابل ذکر می باشد که شرکت هیچگونه مدارک و مستندات قابل قبول و قابل اتکاء از 
جمله: دفاتر قانونی ، سیستم های حسابداری ، صورت های مالی حسابرسی شده ، صورت ریز دارائی ها ، 
صورت ریز بدهی ها و.... به اینجانب ارائه نداده است. لیکن به عدم به دلیل عدم دسترسی به اطالعات اشاره 
شده ، اجرای روش ارزش جاری خالص دارایی ها منهای بدهی ها به قیمت روز و محاسبات گزارش صرفا از 
طریق گزارش های دریافتی و استعالم اخذ شده از اداره امورمالیاتی استان قم تهیه شده است. 11-4( روش 
ارزش روز خالص دارایی ها: با عنایت به عدم ارائه هر گونه مدارک و مستندات درخواستی از شرکت اعم از تراز 
مالی شرکت ، صورت های مالی حسابرسی شده ، صورت ریز دارایی ها و بدهی ها و غیره ، امکان ارائه اظهار 
نظر در خصوص ارزش هر سهم شرکت به روش ارزش روز خالص دارایی ها امکان پذیر نمی باشد. لذا براساس 
گزارش کارشناس محترم رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان جناب اقای محبتی ، ارزش عرصه ، اعیان ، 
محوطه سازی و امتیازات برق و گاز کارخانه شرکت واقع در شرکت صنعتی سلفچگان در تاریخ 1400/10/20 
به مبلغ 83/129/690/000ریال تعیین گردیده است. همچنین طی استعالم اخذ شده از برخی سازمان ها 
و بانک های ، مانده بدهی شرکت مجموعا مبلغ 2/758/509/382ریال به شرح زیر تعیین گردید: 1- بدهی 
بابت  مالیاتی  امور  کل  اداره  به  شرکت  بدهی   -2 905/425/283ریال  اجتماعی  تامین  سازمان  به  شرکت 
1/064/565/037ریال 3- بدهی شرکت به اداره کل امور مالیاتی  مالیات بر ارزش افزوده دوره 1 سال 96 
بابت مالیات بر ارزش افزوده دوره 2 سال 96 484/935/361ریال 4- بدهی شرکت به اداره کل امور مالیاتی 
بابت مالیات بر عملکرد سال 96 303/583/701ریال 5- بدهی شرکت به شرکت شهرک های صنعتی استان 
قم فاقد بدهی 6- بدهی به بانک های بابت تسهیالت دریافتی شرکت فاقد بدهی جمع کل بدهی های شرکت 
2/758/509/382ریال در خصوص بدهی شرکت به اداره کل امور مالیاتی براساس استعالم اخذ شده صرفا 
مالیات  بابت  بدهی  خصوص  در  لیکن  است.  شده  وضعیت  اعالم   96 مالی  سال  تا  عملکرد  بدهی  به  نسبت 
عملکرد سنوات 97 تاکنون و بدهی بابت مالیات حقوق سنوات 94 و 97 با توجه به عدم رسیدگی اداره کل امور 
مالیاتی ، امکان اظهار نظر در خصوص بدهی سنوات فوق وجود ندارد. با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات 
امور  اداره کل   ، اجتماعی  تامین  به سازمان  بدهی شرکت  مانده  به  نسبت  ، صرفا  مالی شرکت  و  حسابداری 
مالیاتی ، شرکت شهرک های صنعتی استان قم و تسهیالت بانکی کلیه بانک های استعالم صورت گرفته است. 
لیکن در صورت مشخص شدن هر گونه بدهی شرکت به سایر سازمان ها و غیره ، نسبت به ارائه گزارش تکمیلی 
اقدام خواهد شد. نهایتا با توجه به موارد و توضیحات اشاره شده در بند های باال ، ارزش روز شرکت طبق روش 
ارزش روز خالص دارایی ها در پایان بهمن ماه سال 1400 مبلغ 80/371/180/618ریال تعیین می گردد. 
12-4( روش ارزش ویژه دفتری: با عنایت به عدم ارائه هر گونه مدارک و مستندات درخواستی از شرکت اعم از 
تراز تراز مالی شرکت ، صورت های مالی حسابرسی شده ، صورت ریز دارایی ها و بدهی ها و غیره ، امکان ارائه 
اظهار نظر در خصوص ارزش هر سهم شرکت به روش فوق امکان پذیر نمی باشد. 13-4( به موجب استعالم 
به  منقسم  5/000/000/000ریال  مبلغ  شرکت  سرمایه  قم  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  از  شده  اخذ 
500/000 سهم 10/000ریالی بوده است. بنابر این طبق روش مذکور ارزش هر سهم شرکت مطبق با اوراق 
سهام به ارزش اسمی 100/000ریال می باشد. این گزارش براساس مستندات ارائه شده به کارشناس منتخب 
تنظیم گردیده است فلذا چنانچه پس از ارائه گزارش به مرجع قضایی ، مدارک و مستنداتی از سوی طرفین ارائه 
گردد که نتایج گزارش را تحت تاثیر قرار دهد ، مسئولیتی متوجه کارشناس نمی باشد.8-4( با استعالم از اداره 
دارایی و مبلغ مالیات سه سال اخیر شرکت مروارید سلفچگان )سهامی خاص( مشخص گردیده که مالیات سال 
بر  نیز  95 شرکت براساس برگ تشخیص مالیاتی مبلغ 145/626/296ریال و مالیات سال 94 و 93 شرکت 
و  249/156/000ریال  مبلغ  به  ترتیب  به  قم  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  ارزیابی  برگ  اساس 
قطعی  رای  برگ  طبق  مزبور  شرکت   96 سال  مالیات  خصوص  در  همچنین  باشد.  می  145/800/000ریال 
مورخ 98/11/28 و تشخیص اداره دارایی ، مالیات عملکرد سال 96 مبلغ 139/332/531ریال تعیین شده 
است. همچنین طبق جوابیه اداره مالیاتی سال های 97 و 98 تاکنون رسیدگی نشده است: فروش فصلی سال 
 1393 سال  متعلقه  مالیات  557/330/127ریال  مالیات  مشمول  درامد  5/573/301/269ریال   1396
 1396 سال  145/626/296ریال   1395 سال  249/156/000ریال   1394 سال  145/800/000ریال 
139/332/531ریال جرائم ماده 169 ق م م سال 1396 129/418/038ریال جرائم ماده 190 ق م م سال 

1396 34/833/132ریال ماده بدهی سال 1393 145/800/000ریال سال 1394 249/156/000ریال 
پاسخ استعالم کتبی  به  با توجه  303/583/701ریال 4-9(  145/626/296ریال سال 1396  سال 1395 
اخذ شده از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم ، اخرین سرمایه شرکت مروارید سلفچگان )سهامی خاص( 
با نام 10/000ریالی می باشد که اقای عباس  به مبلغ 5/000/000/000ریال منقسم به 500/000 سهم 
عباسی دارای 249/900سهم بوده است. 10-4( روش بازدهی )سود اوری( : با عنایت به بررسی های صورت 
گرفته براساس برگ تشخیص مالیات شرکت در سنوات 94 تا 96ارزش کل سهام شرکت در پایان سال 96 معادل 
میزان  مجموعا  شرکت  سهام  وضعیت  اخرین  همچنین  گردد.  می  تعیین  2/988/284/398ریال  مبلغ 
500/000 سهم با نام می باشد. لذا ارزش هر سهم شرکت مروارید سلفچگان صرفا در پایان سال مالی 96 مبلغ 
5/323ریال برای هر سهم به شرح زیر تعیین می گردد: مالیات برگ تشخیص سال 1394 249/156/000ریال 
سال 1395 145/626/296ریال سال 1396 139/332/531ریال براورد سود شرکت )قبل از مالیات( سال 
تعدیل  557/339/124ریال   1396 سال  582/505/184ریال   1395 سال  996/624/000ریال   1394
اعمال  از  پس  سود   1  1396 سال   1/050  1395 سال   1/101  1394 سال  کننده  تولید  شاخص  براساس 
 1396 سال  611/562/552ریال   1395 سال  1/097/504/767ریال   1394 سال  تعدیل  ضریب 
557/330/124ریال ضریب میانگین وزنی سال 1394 1 سال 1395 2 سال 1395 3 سود تعدیل شده قبل 
1/223/125/104ریال   1395 سال  1/097/504/767ریال   1394 سال  ضریب  اعمال  با  مالیات  کسر  از 
سال 1396 1/671/990/372ریال جمع 3/992/620/243ریال میانگین وزنی سود تعدیل شده و اعمال 
ضریب665436707بریال نرخ بازده سرمایه گذاری مورد انتظاری به عالوه ریسک 25 درصد ارزش کل سهام 
در پایان سال مالی 96 2/661/746/829ریال تعداد سهام 500/000 ارزش هر سهم 5/323ریال 5- نتیجه 
گیری و اظهار نظر کارشناسی: با عنایت به توضحیت فوق و با توجه به روش های مورد استفاده در تعیین قیمت 
پایه سهام شرکت مروارید سلفچگان )سهامی خاص( ارزش هر سهم شرکت به تفکیک هر یک ازروش ها به شرح 
زیر براورد می شود: روش های ارزیابی سهام 1- روش بازدهی بند گزارش 10-4 ارزش هر سهم ریال 5/323 
ریال  سهم  هر  ارزش   4-11 ها  دارایی  خالص  روز  ارزش  روش   -2 2/661/746/829ریال  سهام  کل  ارزش 
امکان  عدم   4-12 دفتری  ویژه  ارزش  روش   -3 80/371/180/618ریال  سهام  کل  ارزش  160/742ریال 
اظهار نظر 4- روش ارزش اسمی 13-4 ارزش هر سهم 10/000ریال ارزش کل سهام 5/000/000/000ریال  
نکته 1: با عنایت به نکات مندرج در این گزارش به استحضار می رساند که قیمت پایه سهام شرکت مروارید 
سلفچگان )سهامی خاص( به روش ارزش روز خالص دارایی ها به مبلغ 80/371/180/618ریال و ارزش هر 
سهم شرکت نیز مبلغ 160/742ریال به تاریخ 30 بهمن ماه 1400 و به استناد مدارک و مستندات دریافتی 
استعالمی از اداره امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و گزارش کارشناس راه و ساختمان تعیین و براورد 
شده است. نکته 2: قابل ذکر می باشد که به دلیل عدم ارائه مستندات و مدارک قابل اتکا ، ارزش کل سهام 
شرکت با فرض عدم تقسیم سود بین سهامداران در سنوات ذکر شده محاسبه شده است. نکته 3: چنانچه پس 
در  که  گردد  ارائه  قبولی  قابل  مدارک  و  اسناد  به  متکی  اطالعات  و  مستندات  و  مدارک  گزارش  این  تحریر  از 
گزارش موثر واقع شود مسئولیتی متوجه کارشناس نبوده و بررسی به انها خارج از حدود و شمول اقدامات به 
عمل امده می باشد. همچنین مستندات ناشی از هر گونه ادعای نابرابری تصاویر و مدارک ابرازی یا نسخ اصلی 
انکار و تردید به دالیل ، با اسناد ارائه متوجه ابراز کننده اسناد مدارک می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ 1401/5/31 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 قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز 
باید ده درصد بها را فی  اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در 
صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
نیا محکوم علیه  له مسعود عبدالحسینی علیه محمد مهدی رمضانی  ثبت گردیده  9/93ج/582  به شماره 
محکوم است به پرداخت 15/031/429/460ریال در حق محکوم له و 751/531/473ریال نیم عشر در 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 14 فرعی از 10888 اصلی بخش 
مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی   ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1
)بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   86/311 از  مشاع  سهم   23/5787
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   86/311 از  مشاع  1/1788سهم  مقدار  و  به(  محکوم 
پالک فوق )بابت محکوم به( به فروش خواهد رسید. 1( موضوع کارشناسی : ارزیابی پالک ثبتی 14 فرعی 
از 10888 اصلی مفروز ازیک فرعی بخش یک ثبت قم 2( مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 14 فرعی از 
10888 اصلی مفروز از یک فرعی بخش یک ثبت قم به ادرس قم ، میدان زنبیل اباد ، خیابان عطاران ، بعد 
از چهار راه شهید زینعلی ، سمت چپ ، جنب بیمه حکمت با کد نوسازی 0-23-94-402-4 به مساحت 
عرصه 180/9 مترمربع با حدود اربعه شماال: در سه قسمت اول دیواری است به طول 0/23 متر به 10889 
به  متر   0/55 طول  به  دیوار  به  دیوار  سوم  اصلی   10889 به  متر   9/82 طول  به  دیوار  به  دیوار  دوم  اصلی 
10889 اصلی شرقا: دیواری است به طول 15/67 متر به شماره یک فرعی از 10888 اصلی جنوبا: درب 

متر   19/30 طول  به  است  دیواری  غربا:  متر   35 عرض  به  خیابان  به  متر   10/4949/10 طول  به  دیوار  و 
به شماره باقیمانده یک فرعی از 10888 اصلی. 3( مشخصات اعیانی: اعیانی احداث شده بر روی پالک 
مذکور شامل یک باب ساختمان تجاری مسکونی با اسکلت فلزی و دیوار برشی که در زمان بازدید ، سقف 
چهار طبقه شامل زیرزمین ، همکف و دو طبقه بر روی همکف اجرا گردیده و 5 طبقه دیگر بر روی ان فقط 
ستون های فلزی نصب گردیده و فاقد اجرای تیر و سقف می باشد. تذکر : مستند به تصویر پروانه ساختمان 
طبقه  چهار  و  همکف   ، زیرزمین  احداث  برای  ساخت  مجوز   1391/3/13 مورخ   4/10/3464 شماره  به 
به  این توضیح که در طبقه همکف  با  بانضمام یک نیم طبقه در طبقه همکف صادر گردیده  بر روی همکف 
مساحت 50 مترمربع و در نیم طبقه همکف نیز 25 مترمربع تجاری منظور گردیده است. ضمن اینکه تاریخ 
صدور پروانه مذکور سال 1391 بوده و از ان تاریخ تا به امروز تمدید نگردیده. 4( نظریه کارشناسی: ارزیابی 
پالک صدر االشاره با در نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری ، دسترسی ها و کلیه 
متعلقات و وضعیت بازار مسکن ، بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به شرح 
ذیل می باشد: ارزش عرصه به مساحت 180/90 مترمربع جمعا مبلغ 123/000/000/000ریال ارزش 
اعیان شامل 4 سقف اجرا شده به مساحت 485 مترمربع )با سازه فلزی و  دیوار برشی و سقف تیرچه بلوک( 
28/000/000/000ریال  مبلغ  جمعا  فلزی  تیر  و  سقف  اجرای  بدون  فلزی  های  ستون  اجرای  طبقه   5 و 

مبلغ  به  اصلی   10888 از  فرعی   14 ثبتی  پالک  کل  ارزش  2/000/000/000ریال  مبلغ  امتیازات  سایر 
گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  )153/000/000/000ریال(  ریال  میلیارد  سه  و  پنجاه  و  یکصد 
جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30 الی   9/15 ساعت   1401/6/2 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
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. 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال  حداکثر مهلت مزبور 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

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


