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اسماعیل و باقرآباد قم 
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شروط نهضت همگانی امر به معروف در قـــمشروط نهضت همگانی امر به معروف در قـــم

جزو  خبرنگاری  اینکه  بیان  با  قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل     ◄
خبرنگارانی  شامل  موضوع  این  اما  است  زیان آور  و  سخت  مشاغل 
هستند،  کار  قانون  مشمول  و  دارند  مشخص  کارفرمای  که  می شود 
گفت: آن دسته از خبرنگاران که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت 
و  سخت  قانون  مشمول  دارند،  بیمه  حق  پرداخت  و  هستند  پوشش 

نمی شوند. زیان آور 
قم،  اجتماعی  تامین  کل  اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش   به 
از اعضای خانه مطبوعات استان  با جمعی  محمد عاشوری در دیدار 
قم که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با قدردانی از حضور 
که  اجتماعی  تأمین  و  رسانه  جشنواره  دومین  در  رسانه   اهالی  فعال 
گاه سازی و  در قم برگزار شد، اظهار کرد: رسانه ها نقش بی بدیلی در آ

بر عهده دارند. تبیین در جامعه  جهاد 
وی افزود: مردم حق دارند نسبت به حقوق قانونی خود در رابطه با 
خدمت رسانی این سازمان با خبر باشند و رسانه های استان مؤثرترین 

مدیرکل تامین اجتماعی قم:

خبرنگاری جزو مشاغل سخت و 
زیان آور است

پل ارتباطی بین تامین اجتماعی، 
هستند  اجتماعی  شرکای  و  مردم 
و توانسته اند با تهیه خبر و گزارش 
از  بسیاری  کاربردی  و  خوب  های 
مسائل و مشکالت را پیگیری و به 

برسانند. سرانجام 
قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
موثر  و  موقع  به  حضور  از  تقدیر  با 
این  اخبار  پوشش  در  رسانه ها 
پیگیری  و  طرف  یک  از  اداره کل 
سوی  از  مردم  حق  به  مطالبات 
ها  همکاری  تداوم  خواستار  دیگر 

شد. زمینه  این  در 
خبرنگاران  جلسه  این  در 
مابین  فی  مسائل  بیان  به  حاضر 
بیمه ای  مشکالت  برخی  و 
و  پرداختند  استان  رسانه های 
اداره کل  مساعدت  خواستار 
حل  برای  استان  اجتماعی  تامین 

شدند. موضوعات 
قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
با  رابطه  در  پرسشی  به  پاسخ  در 

بیمه  در  سنوات  احتساب  نحوه 
داد:  توضیح  خبرنگاری  اجباری 
خبرنگارانی که کارفرمای مشخص 
دارند و مشمول قانون کار هستند، 
هر سال خدمت برای آنها یک و نیم 
زمان  در  و  می شود  محاسبه  سال 
برای  عمل  مالک  بازنشستگی 

بود. خواهد  مستمری  پرداخت 
عناوین  آیا  اینکه  درباره  وی 
مهم است، برخی خبرگزاری ها از 
عنوان خبرنگار استفاده نمی کنند 
خبرنگاری  سابقه  باید  آیا  اینکه  و 
باشد؟  پیوسته  هم  به  و  متناوب 
در  شغلی  عنوان  بله،  گفت: 
که  آنها  برای  ارسالی  لیست های 
باید  هستند،  کار  قانون  مشمول 

باشد. خبرنگاری 
خبرنگارانی  درباره  عاشوری 
هستند  مزدبگیری  رابطه  فاقد  که 
معاونت  از  تأییدیه  دارای  و 
وزارت  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی 
و  بوده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

حمایتی  مقررات  پوشش  تحت 
خاصی قرار نداشته باشند، گفت: 
می بایست  یادشده  مشمولین 
و  مطبوعاتی  معاونت  سوی  از 
و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع 
آن  نمایندگی  یا  اسالمی  ارشاد 
تأمین  سازمان  به  استان ها  در 
متقاضی  سن  و  معرفی  اجتماعی 
تاریخ شروع بیمه )ثبت معرفی  در 
نامه در واحدهای اجرایی سازمان 
( حداکثر ۵۰ سال تمام باشد. این 
گروه از متقاضیان از تاریخ اجرای 
در  و  مابین  فی  نامه  موافقت 
چارچوب دستورالعمل اجرایی آن 
اجتماعی  تأمین  مقررات  مشمول 

گرفت. خواهند  قرار 
که  صورتی  در  داد:  ادامه  وی 
پرداخت  سابقه  دارای  متقاضی 
سازمان  نزد  قبول  قابل  بیمه  حق 
معادل  باشد،  اجتماعی  تأمین 
بیمه  حق  پرداخت  سابقه  مدت 
شمول  دایره  به  ورود  جهت  قبلی 

سال(   ۵۰( مجاز  سنی  سقف  به 
صورت  در  و  می شود  اضافه  وی 
مشمول  عنوان  به  شرایط،  احراز 

می شود. پذیرفته 
با  قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
نویسندگان،  بیمه  شرایط  تشریح 
اظهار  هنرمندان  و  روزنامه نگاران 
بیمه  پرداخت  حق  نرخ   ۳ کرد: 
پیش بینی  هنرمندان  بیمه  برای 
انتخاب  اساس  بر  که  است  شده 
سازمان  حمایت های  از  کدام،  هر 
برخوردار  اجتماعی  تامین 
می شود. نرخ ۱۴درصد )۱۲درصد 
سهم  درصد   ۲  + شده  بیمه  سهم 
دولت ( شامل بازنشستگی و فوت 
بعد از بازنشستگی است. نرخ ۱۶ 
درصد )۱۴ درصد سهم بیمه شده 
شامل  دولت(  سهم  درصد   ۲  +
از  بعد  و  قبل  فوت  و  بازنشستگی 
بازنشستگی و نرخ ۲۰ درصد )۱۸ 
بیمه شده + ۲ درصد  درصد سهم 
بازنشستگی،  شامل  دولت(  سهم 

است. ازکارافتادگی  و  فوت 
گروه  این  داد:  ادامه  عاشوری 
از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل 
پرداخت  با  می توانند  آنان  قانونی 
هیأت  مصوب  درمان  سرانه  حق 
افراد  تعداد  به  وزیران  محترم 
درمانی  خدمات  از  تکفل  تحت 
درمانی  مراکز  امکانات  تمامی  در 
اجتماعی  تامین  سازمان  ملکی 
امکانات  نیز  و  کشور  سراسر  در 
و  درمانی  تشخیصی،  مراکز 
دارویی طرف قرارداد این سازمان 
بیمه  سهم  میزان  کنند.  استفاده 
فرانشیز  که  درمان  هزینه  از  شده 
خدمات  برای  می شود،  نامیده 
و  درصد   ۳۰ سرپایی  پزشکی 
 ۱۰ بستری  درمانی  خدمات  برای 

است. درصد 
بیمه  کرد:  تصریح  وی 
تاریخ  از  شرایط  واجد  مشمولین 
شعب  از  هریک  در  تقاضا  ثبت 
شروع  اجتماعی  تامین  سازمان 

پرداخت  که  صورتی  در  می شود. 
شده  بیمه  طرف  از  بیمه  حق 
قطع  تاریخ  بین  و  شود  متوقف 
پرداخت  و  بیمه  حق  پرداخت 
فاصله  ماه  سه  از  بیش  مجدد 
شده  بیمه  باشد  نشده  ایجاد 
به  را  معوقه  بیمه  حق  می تواند 
در غیر  پرداخت کند  این سازمان 
با  شده  بیمه  ارتباط  صورت  این 
و  قطع  اجتماعی  تامین  سازمان 
تسلیم  به  موکول  وی  بیمه  ادامه 
موافقت  و  مجدد  درخواست 

بود. خواهد  سازمان 
قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
در پاسخ به پرسشی درباره اعمال 
آور  زیان  و  سخت  مشاغل  قانون 
آن  کرد:  اظهار  خبرنگاران  برای 
طریق  از  که  خبرنگاران  از  دسته 
تحت  هنر  اعتباری  صندوق 
حق  پرداخت  و  هستند  پوشش 
سخت  قانون  مشمول  دارند،  بیمه 

► نیستند.    آور  زیان  و 

توسعه آستان امامزاده موسی مبرقع قم در انتظار همت جهادی مسئوالن
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
اراضی  ۱۰97۱ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم  از  به  پالک - فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین 
خیابان ناجا – جنب جامی  که بنام سید ابوالفضل غیاثی با وکالت از ورثه سید هاشم و جهان غیاثی  فرزند سید علی 
نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور  بعلت  عدم  که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۵/۱9 مورخ   ۱/۵۲۶۱ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 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 
7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۳۴۲ الف  )م  نماید./ 
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۵۸۶ از  فرعی   ۶۳۳ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  باشد،  در جریان  ابوالحسن می  فرزند  بنام محمد محمدخانی   که    ۴۳ – پالک   ۲۵ – کوچه  امین  بلوار  اراضی  قم 
نیز نمیتوان عمل  ۱۵ قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  تعیین تکلیف  ۱۳ قانون  ۳ ماده  بعلت  تبصره  است که 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۵/۱9 مورخ   ۱/۵۲۵۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 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 
7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۳۴۱ الف  )م  نماید./ 
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵987   

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم تاکید کرد:
 اجرای پرقدرت پروژه فاز ۵ 
عماریاسر با اعتباری بیش از 

۱۰۰۰ میلیارد تومان 

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اعالم خبر اجرای پرقدرت پروژه 
از مجموع 260 شمع گذاری  بالغ بر 80 درصد  5 عماریاسر گفت:  فاز 
پروژه انجام شده و کل پروژه 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نسبت  مردم  گالیه  به  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
به کندی اجرای بعضی از پروژه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در اجرای 
از  شهروندان  گاهی  که  است  دخیل  زیادی  عوامل  عمرانی  پروژه های 

هستند. بی خبر  آن 
وی پروسه زمان بر تملک را یکی از مشکالت اجرای پروژه های عمرانی 
مانند فاز ۵ عمار یاسر دانست و افزود: مرحله نخست اجرای هر پروژه 
تملک عرصه موردنیاز آن است که بیشترین زمان را از شهرداری گرفته 

و گاهی عملیات اجرایی را با چالش های جدی روبه رو می کند.
توافق  به  رسیدن  و  قیمت  تعیین  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
بیان کرد: کسب  و  قرارداد  تملک موردتوجه  پروسه  در  را  با شهروندان 
سخت ترین  از  یکی  کارشناسی  قیمت  تعیین  و  شهروندان  رضایت 

شود. انجام  شهروندان  رضایت  با  کار  پیشرفت  باید  و  بوده  مراحل 
وی یکی دیگر از چالش های اجرای پروژه های عمرانی در بافت فرسوده 
تأسیسات  انتقال  گفت:  و  کرد  مطرح  را  زیربنایی  تأسیسات  انتقال  را 
زیربنایی مانند آب و برق و گاز در بافت فرسوده بسیار مشکل و زمان بر 

است.
اصلی،  آب  شبکه  فشارقوی،  برق  تأسیسات  داد:   ادامه  حلوائی زاده 
پیدا  انتقال  باید  محلی  شبکه های  از  جدا  مخابرات  نوری  فیبر  انتقال 
دچار  را  شهر  تمام  یا  و  مناطق  سایر  منطقه  بر  عالوه  گاهی  که  کند 

می کند. مشکل 
شد  یادآور  را  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  اجرای  بر  تمرکز  و  ویژه  توجه  وی 
با  را  کار  و  نشده  تملک  پالک  چند  هنوز  پروژه  این  در  کرد:  تأکید  و 
و در  تهیه شده  روبه رو کرده است درصورتی که مصالح موردنیاز  مشکل 
کارگاه وجود دارد و در صورت آزادسازی مسیر کار با سرعت ادامه پیدا 

می کند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم تعداد شمع های اجراشده در پروژه 
فاز ۵ عمار یاسر را ۲۶۰ حلقه شمع اعالم کرد و گفت: بالغ بر ۸۰ درصد 
شمع گذاری پروژه انجام شده و کل پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
کرد:  بیان  و  دانست  سپاه  میدان  تا  را  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  کل  وی 
مردم  تا  می شود  اجرا  بیگدلی  خیابان  تا  پروژه  این  نخست  مرحله 
بتوانند تردد کنند و امیدواریم با رفع موانع اجرایی، این پروژه را بعد از 

برسانیم. بهره برداری  به  مقرر  موعد  در  سال  چندین 
 ۴۰۰ بالغ بر  تملک عددی  برای  را  پروژه  این  اولیه  برآورد  زاده  حلوایی 
پروژه  مانند  نیز  پروژه  این  شد:  یادآور  و  کرد  پیش بینی  تومان  میلیارد 
بلوار شهیدان برقعی چندین سال است اجرایی نشده و هزینه هنگفتی 

برای شهر داشته که امیدواریم به زودی اجرایی شود.
وی هزینه اجرای پروژه را عددی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد و 
ادامه داد: با احتساب سایر هزینه ها این پروژه به صورت کلی باالی یک 

هزار میلیارد تومان برای شهر هزینه در بر خواهد داشت.

مدیر منطقه هشت شهرداری خبر داد:
انجام اقدامات اولیه برای 

احداث پارکینگ های عمومی در 
سطح پردیسان قم 

با  مدیر منطقه هشت شهرداری قم از آماده سازی چند لکه از اراضی 
پارکینگ در سطح منطقه خبر داد. کاربری 

محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
مرور  عبور  تسهیل  در  ترافیکی  مباحث  اهمیت  اشاره  با  علی اکبری 
این  اقدامات  تشریح  به  معابر  ایمنی  افزایش  همچنین  و  شهروندان 
داشت:  اظهار  و  پرداخت  جاری  سال  در  ترافیکی  حوزه  در  منطقه 
احداث  خصوص  در  قم  شهردار  نژاد  سقائیان  دکتر  تأکید  به  توجه  با 
پارکینگ های عمومی، منطقه با هماهنگی و همکاری اداره کل راه و 
شهرسازی در حال آماده سازی چند لکه از اراضی با کاربری پارکینگ 

است. منطقه  سطح  در 
قرارداد  موردتوجه  را  ترافیکی  حوزه  در  دیگر  اقدامات  از  برخی  وی 
بلوار  و  حسین)ع(  امام  خیابان  در  استاپر  عدد   ۵۳۰ نصب  از  و 
در  باتومی  ۴۶ عدد  تعداد  و گفت: همچنین نصب  داد  ابوطالب خبر 
بلوارهای  و  بلوار  این  ناقص  پل های  اصالح  و  ابوطالب  بلوار  ابتدای 

است. انجام شده  هویزه  و  البرز  خیابان های  و  شهروند،۲۲بهمن 
ناایمن  ورودی  انسداد  شد:  یادآور  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
سرعت  کاهش  تابلوهای  تعویض  صادق)ع(،  امام  بلوار  پمپ بنزین 
و  شهروند  و  امامت  علی)ع(،  امام  بلوارهای  در  عدد   ۸۰ تعداد  به 
همچنین نصب سرعت گیر در چندین بلوار پردیسان از دیگر اقدامات 

است. بوده  منطقه  ترافیکی 

ارزش ۴ هزار میلیارد تومانی 
اراضی ۴8 هکتاری

حضرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
میلیارد  هزار   4 حدود  در  را  هکتاری   48 اراضی  ارزش  معصومه)س( 
منابع  از  یکی  به عنوان  هکتاری   ۴۸ اراضی  گفت:  و  دانست  تومان 
محسوب  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی  در  مالی  تأمین  و  پشتیبانی 
مرکزی  هسته  ساماندهی  برای  مالی  منابع  ازنظر  امروز  می شود. 
هم افزایی  و  مدیریت  در  انسجام  نیازمند  تنها  و  نداریم  مشکلی  شهر 

هستیم. استان  ارگان های  و  دستگاه ها 
علیرضا خاکی در گفت وگو با خبرنگار شهرنیوز، با تأکید بر ساماندهی 
هسته  ساماندهی  داشت:  اظهار  معصومه)س(  حضرت  حرم  اطراف 
مهم ترین  از  یکی  مطهر  حرم  پیرامون  به خصوص  و  شهر  مرکزی 

است.  ۱۴۰۱ سال  در  شهرداری  برنامه های 
پروژه های  از  دیگر  یکی  را  چهل اختران  بهسازی  پروژه  اجرای  وی 
ریاست  اخیر  سفر  در  گفت:  و  کرد  اعالم   ۱۴۰۱ سال  در  شهری  مهم 
عملیات  و  شد  احیا  چهل اختران  پروژه  منابع  قم  شهر  به  جمهوری 

است. آغازشده  اجرایی 
حضرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
معصومه)س( تصریح کرد: اراضی ۴۸ هکتاری به عنوان یکی از منابع 
محسوب  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی  در  مالی  تأمین  و  پشتیبانی 

. د می شو
وی اختصاص اراضی ۴۸ هکتاری به پروژه های بهسازی و ساماندهی 
شهر قم را از ۲۰ سال گذشته موردتوجه قرارداد و بیان کرد: از ۲۰ سال 
گذشته که اراضی ۴۸ هکتاری به قم اختصاص داده شده به علت عدم 
به درستی استفاده  این فرصت  از  نتوانسته ایم  انسجام مدیریت شهری 

کنیم.
تومان  میلیارد  هزار   ۴ حدود  در  را  هکتاری   ۴۸ اراضی  ارزش  خاکی 
و  مالی  منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۴ باوجود  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
تعامالت  و  توافقات  شدن  نهایی  عدم  علت  به  منابع  سایر  به  بی نیازی 

است. نیفتاده  اتفاقی  خصوص  این  در  دستگاهی  بین 
حرم  پیرامون  ساماندهی  در  هکتاری   ۴۸ اراضی  از  استفاده  تأثیر  وی 
با  و  آینده  سال های  در  امیدواریم  کرد:  مطرح  و  دانست  چشم گیر  را 
استفاده از منابع مالی به دست آمده از اراضی ۴۸ هکتاری ساماندهی 
و  افتاده  اتفاق  بیشتری  سرعت  با  حرم  اطراف  و  شهر  مرکزی  هسته 

باشیم. نیز  شهر  محدوده  این  توسعه  شاهد 
حضرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
برای  مالی  منابع  ازنظر  امروز  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  معصومه)س( 
انسجام  نیازمند  تنها  و  نداریم  مشکلی  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی 

هستیم. استان  ارگان های  و  دستگاه ها  هم افزایی  و  مدیریت  در 

احداث خیابان شهید امامی 
با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد 

ریال در منطقه ۴ قم
به منظور  ریال  میلیارد   35 بالغ بر  اعتباری  با  امامی  شهید  خیابان 
می شود. احداث  قم  چهار  منطقه  غدیر  بلوار  در  دسترسی  تسهیل 
به گزارش واحد خبر منطقه چهار شهرداری قم، خیابان شهید امامی 
 ۳۰ و  ۴۰۰ متر طول  از  بیش  واقع شده که   )۵۱ بلوار غدیر )کوی  در 

متر عرض دارد.
 ۵ ۸۰۰ متر جدول گذاری و  از  این خیابان، بیش  راستای احداث  در 
برای  که  گرفته  قرار  مورداستفاده  آسفالت  و  زیرسازی  مترمربع  هزار 

است. پیش بینی شده  نیز  هزینه  ریال  میلیارد   ۳۵ پروژه  این 
مسیر دسترسی  امامی،  از خیابان شهید  بهره برداری  با  است  گفتنی 
برای  اطراف  محدوده  و  سلیمانی  سپهبد  شهید  بلوار  غدیر،  بلوار  به 
کاهش  غدیر  بلوار  ترافیکی  بار  و  شده  تسهیل  ساکنین  و  شهروندان 

کرد. خواهد  پیدا  چشمگیری 

خبـرخبـر

جهاد  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر      ◄
دارای  قم  که  این  بر  تأکید  با  استان  کشاورزی 
با ظرفیت پروانه  ۸ مرکز تولید ماهیان خاویاری 
جایگاه   و  است  گوشت  تن   ۱۰۵ بهره برداری 
پرورشی بدست  تولید خاویار  در  را  ششم کشور 
پرورشی  خاویار  و  گوشت  کرد:  اظهار  آورده، 
استان بدلیل استفاده از آب های تمیز و نظارت 
اداره  و  مزرعه   دامپزشکی  کارشناسان  مستمر 
آلودگی  هرگونه  فاقد  استان  دامپزشکی  کل 
بوده و با بهترین کیفیت از استقبال خوبی برای 

است. برخوردار  صادرات 
محسوب  طبیعی  بالیای  از  خشکسالی 
می شود که می تواند در همه جنبه های زندگی 
و بخش های مختلف جامعه تأثیر مستقیم و غیر 
خشکسالی  گفت  باید  و  باشد  داشته  مستقیم 
عادی  غیر  خشک  شرایط  از  دوره ای  معلول 
است که دوام زیادی دارد و باعث به هم خوردن 
تمایز  می شود،  هیدرولوژی  وضعیت  در  تعادل 
است  این  در  بالیای طبیعی  با سایر  پدیده  این 
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 پدیده و 

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

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

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

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

دارد. دنبال  به  هم  را  اشتغال 
خصوص  در  قم  ایسنای  راستا  همین  در 
های  فعالیت  با  آبزیان  پرورش  بودن  همسو 
آبزی  صنعت  در  استان  جایگاه  کشاورزی، 
و  تولید  میزان  آن،  توسعه  امکان  و  پروری 
صادرات محصوالت آبزی با مدیر شیالت و امور 
و گو  به گفت  استان قم  آبزیان جهاد کشاورزی 

. خت ا پرد
شیالت  مدیر  طاهری  رضا  محمد  سید 
با  قم  استان  کشاورزی  جهاد  آبزیان  امور  و 
همسو  آبزیان  پرورش  فعالیت  که  این  به  اشاره 
کرد:  تصریح  بوده،  کشاورزی  های  فعالیت  با 

دارای  خاویاری  ماهیان  پرورش  به  خصوص 
در  و  است  مناسبی  اقتصادی  بازده  و  توجیه 
نوین  های  روش   از  استفاده  با  رابطه  همین 
آبزی پروری، گسترش مکانیزاسیون استخر ها، 
سامانه   از  بهره گیری  بهداشت،  بهینه  مدیریت 
توجه  آب،  بیولوژیکی  و  فیزیکی  تصفیه  های 
اقلیمی  شرایط  با  مناسب  گونه  های  پرورش  به 

کشاورزی،  های  چاه  در  اینورتر  نصب  و  استان 
استان  در  آبزیان  تولید  با  مرتبط  های  فعالیت  

دارد. را  بیشتر  چه  هر  توسعه  قابلیت 
تعداد   ۱۴۰۰ سال  در  داد:  ادامه  طاهری 
و  پرورش  و  تکثیر  تخصصی  آموزشی  دوره   ۵
مراکز  کارشناسان  جهت  آبزیان  مکانیزاسیون 
برگزار  استان  دولتی  غیر  کشاورزی  خدمات 

است. گردیده 
با   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از  کرد:  اضافه  وی 
کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیریت  همکاری 
تاکنون ۶ برنامه رادیویی جهاد سبز در خصوص 
زینتی،  تیالپیا،  گرمابی،  ماهیان  پرورش 
آبزیان  مصرف  فوائد  و  طبی  زالوی  سردابی، 
بمدت ۴9۵ دقیقه و ۴ برنامه تلویزیونی زنده با 
طبی  زالوی  و  سردابی  زینتی،  ماهیان  عناوین 
سراسری  شبکه  از  و  تهیه  دقیقه   ۱۵۵ بمدت 

است. گردیده  پخش  کشاورزی  جهاد  برکت 
کشاورزی  جهاد  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر 
میزان  گذشته  سال  در  که  این  بیان  با  استان 
سردابی،  گرمابی،  آبزیان  انواع  تن   ۲۱۲۸
قطعه  میلیون   ۶ از  بیش  و  تیالپیا  خاویاری، 
ماهی  پرورش  مرکز   ۳۴7 در  زینتی  ماهیان 
سال  برای  شد:  یادآور  گردید،  تولید  استان 
آبزیان پیش بینی  انواع  جاری تولید ۲۳۰۰ تن 
شده و در سال پایانی برنامه هفتم توسعه میزان 
شده  گرفته  نظر  در  آبزیان  تن   ۳۰۰۰ تولید 

. ست ا
 ۸ دارای  قم  که  این  بر  تأکید  با  طاهری 
پروانه  ظرفیت  با  خاویاری  ماهیان  تولید  مرکز 
جایگاه   و  است  گوشت  تن   ۱۰۵ بهره برداری 
پرورشی بدست  تولید خاویار  در  را  ششم کشور 
پرورشی  خاویار  و  گوشت  کرد:  اظهار  آورده، 
استان بدلیل استفاده از آب های تمیز و نظارت 
اداره  و  مزرعه   دامپزشکی  کارشناسان  مستمر 
آلودگی  هرگونه  فاقد  استان  دامپزشکی  کل 
بوده و با بهترین کیفیت از استقبال خوبی برای 

است. برخوردار  صادرات 
وی افزود: اولین صادرات گوشت فیل ماهی 
پرورشی کشور توسط بخش خصوصی  در سال 
فیل  خاویار  صادرات  اولین  و  تن   ۳ بمیزان   ۸۶
خصوصی  بخش  توسط  کشور  پرورشی  ماهی 
برخوردار  تقی  محمد  آقای  توسط   9۰ سال  در 

قم  استان  خاویاری  ماهیان  دهنده  پرورش 
است. گرفته  صورت 

کشاورزی  جهاد  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر 
استان با اشاره به این که در سال گذشته میزان 
استان  در  نیز  پرورشی  خاویار  کیلوگرم   ۱۲۸
در  کرد:  عنوان  شده،  صادر  و  استحصال  قم 
سال ۱۴۰۰ آقای محمد تقی برخوردار پرورش 

بعنوان  قم  استان  خاویاری  ماهیان  دهنده 
در  خاویاری  ماهیان  دهنده  پرورش  ملی  نمونه 

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

کاری  اولویت  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
و  تکثیر  ترویج  و  آموزش  توسعه،  مرکز  این 
پرورش ماهیان زینتی سازگار با آب شور است، 
و  آموزی  مهارت  مرکز  نخستین  کرد:  ابراز 
استان  زینتی  ماهیان  پرورش  و  تکثیر  پژوهشی 
که  است  فعالیت  مشغول   ۱۳97 سال  از  نیز 
تکثیر  بیوتکنیک  به  دستیابی  به  موفق  تاکنون 
ماهیان  گونه   ۱۰ مصنوعی  نیمه  و  مصنوعی 
تخصصی  آموزش  های  ارائه  و  وارداتی  زینتی 
از  بیش  برای  زینتی  ماهیان  پرورش  و  تکثیر 
فعاالن  و  شیالت  رشته  دانشجویان  از  نفر   ۲۰۰

شده  است. زینتی  ماهیان  پرورش  و  تکثیر 
تولید  میزان  بیشترین  شد:  یادآور  طاهری 
قم،  های  شهرستان   در  ترتیب  به  استان  آبزیان 
نفر   ۳۶۳ و  می  شود  انجام  کهک  و  جعفرآباد 
اقتصادی  بخش  این  در  مستقیم  صورت  به 

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

گردد.
آبزیان  که سرانه مصرف  این  بیان  با  طاهری 
بوده،  کیلوگرم   7/۲ معادل  گذشته  سال  در 
آموزشی  های  بسته  توزیع  و  تهیه  کرد:  اظهار 
بنر،  فشرده،  لوح  )شامل  آبزیان  مصرف  فوائد 
جهت  انیمیشن(  کتابچه،  استند،  لیت،  بک 
گیرد  می  انجام  آبزیان  مصرف  فرهنگ  ارتقای 
عنوان  سه   ۱۳99 سال  در  خصوص  این  در  و 
عنوان   ۵ تعداد  گذشته  سال  در  و  انیمیشن 
تهیه  آبزیان  مصرف  ترویج  موضوع  با  انیمیشن 

است.► گردیده 

»استان قم«جایگاه  ششم کشور را در تولید خاویار دارد

استان کویری قم و قابلیت توسعه صنعت آبزی پروری

سرپرست  وندا،  فوالدی      ◄
سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاونت 
قم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
هشتم  تا  امسال  ابتدای  از  گفت: 
مورد   ۲۰۶ و  یک هزار  مردادماه، 
نانوایی های  برای  تخلف  پرونده 

است. شده  تشکیل  قم 
قم،  صمت  سازمان  گزارش  به 
سیاوش فوالدی وندا بیان کرد: از 
نظارت  روند   ۱۴۰۱ سال  ابتدای 
در  اقتصادی  واحدهای  فعالیت  بر 
بازرسان  و  است  شده  تشدید  قم 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
خود  قانونی  وظیفه  اساس  بر 
بازار  وضعیت  مستمر  صورت  به 

می کنند. پایش  را  استان 
جریان  در  افزود:  وی 
از  گرفته  صورت  پایش های 
بازار  در  کاالها  عرضه  وضعیت 
همچون  تخلف  هرگونه  استان، 
عدم  کم فروشی،   گران فروشی، 
محصول  فروش  قیمت،  درج 
مورد  سایر  و  قاچاق  بی کیفیت، 
گرفته   قرار  بازرسان  توجه  مورد 
جهت  الزم  پرونده   آن  برای  و 
قانونی،  مراجع  در  رسیدگی 

شده است. تشکیل 
و  بازرسی  معاونت  سرپرست 
معدن  صنعت،  سازمان  نظارت 
دیگر  از  داد:  ادامه  قم  تجارت  و 

این  در  گرفته  صورت  اقدام های 
رزمایش های  برگزاری  رابطه، 
امسال  طی  شده  برنامه ریزی  
نظارت ها  سطح  گسترش  برای 
در  که  بوده  است  قم  استان  در 
فعالیت  چگونگی  آن  جریان 
واحدهای  از  توجهی  قابل  تعداد 
بازرسان  توسط  استان،  اقتصادی 
تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان 

شد. رصد 
امسال  ابتدای  از  افزود:  وی 
 ۲۶ حدود  مردادماه،  هشتم  تا 
واحدهای  از  بازرسی  مورد  هزار 
استان  بازار  در  فعال  اقتصادی 
تشکیل  به  منجر  که  گرفت  صورت 

تخلف  پرونده   ۶۱۴ و  سه هزار 
میلیارد   ۱۲9 تقریبی  ارزش  به 

شد. تومان 
بر  نظارت  گفت:  وندا  فوالدی 
نانوایی  واحدهای  فعالیت  نحوه 
صورت  اقدام های  دیگر  از  استان 
گرفته توسط بازرسان این سازمان 
و  هزار   ۶ ارتباط  همین  در  که  بود 
در  و  انجام  بازرسی  مورد   ۴۱۵
مورد   ۲۰۶ و  یک هزار  آن  جریان 
پرونده تخلف به ارزش ۳۵ میلیارد 
شد. تشکیل  ریال  میلیون   ۳۲۵ و 

سطح  در  نانوایی   9۰۰ حدود 
قم  استان  مختلف  مناطق  و  شهر 

► است.    فعال 

طی امسال انجام شد؛

تشکیل بیش از ۱2۰۰ پرونده تخلف برای نانوایی های قم



امور  هماهنگی  معاون      ◄
عمرانی استاندار قم برای طرح پل 
های امامزاده اسماعیل و روستای 
باقرآباد قم به دستگاه های مسئول 

داد. ماهه  یک  االجل  ضرب 
ابراهیم  مهر،  گزارش   به 
فنی  شورای  جلسه  در  معتمدی 
جلسات  سالن  در  که  استان 
اظهار  شد  برگزار  قم  استانداری 
امامزاده  پل های  طرح  داشت: 
باید  باقرآباد  روستای  و  اسماعیل 
تعیین  آینده  ماه  یک  مدت  ظرف 

شوند. تکلیف 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تمام  کرد:  عنوان  قم  استانداری 
تا  صفر  از  را  طرح ها  این  مراحل 

منطقه ای  آب  شرکت  باید   ۱۰۰
دهد. پاسخ  قم  استان 

منابع  کل  اداره  داد:  ادامه  وی 
طرح  باید  قم  استان  طبیعی 
آبخیزداری باالدست طرح را ظرف 

کند. ارائه  ماه  یک  مدت 
آب  شرکت  افزود:  معتمدی 
استان  مسکن  بنیاد  و  منطقه ای 
پروژه  سریع تر  چه  هر  باید  قم 
استفاده  با  رودخانه  ساماندهی 
برای  و  کنند  آماده  را  خاک  از 
کمترین  با  طرح  شدن  عملیاتی 
داشته  مشارکت  یکدیگر  با  هزینه 

. شند با
از  استفاده  با  کرد:  بیان  وی 
به  نسبت  باید  نرده  و  گاردریل 

و  شود  اقدام  پل  این  ایمن سازی 
که  است  این  بر  استانداری  تاکید 
یک  مدت  ظرف  باید  پروژه  این 
و  شود  تکلیف  تعیین  آینده  ماه 
بنیاد مسکن  برعهده  آن  مسئولیت 
خواهد  قم  استان  منطقه ای  آب  و 

بود.
ادامه  در  قم  استاندار  معاون 
استان  فنی  شورای  در  سخنانش 
هزار  پارک  پروژه  از  بازدید  به 
و  کرد  اشاره  کوهستان  هکتاری 
مجددًا  باید  زمینه  این  در  افزود: 
و  شود  برگزار  فنی  کمیته  جلسه 
در  خود  استدالل های  شهرداری 

کند. ارائه  را  خصوص  این 
وی افزود: هزینه کرد شهرداری 

اقدام  هکتاری  هزار  پارک  برای 
باید  استان  در  و  است  خوبی 
حمایت الزم را از این گونه اقدام ها 
داشته باشیم تا اجرای این طرح ها 

کند. پیدا  ادامه 
برای  کرد:  تاکید  معتمدی 
در  طرح ها  اجرای  سازی  کیفی 
الزم  اقدام های  باید  قم  استان 
انجام شود و در این بین شهرداری 
کمیته  نظرهای  نقطه  به  باید  هم 
را مدنظر  آن ها  و  فنی توجه داشته 

دهد. قرار 
معاون استاندار قم در ادامه این 
احداث  پروژه  از  بازدید  به  جلسه 
حسین  امام  سالمت  جامع  مرکز 
)ع( و پیامبر اکرم )ص( اشاره کرد و 

آسانسور  راه پله،  تأسیسات،  گفت: 
از بخش هایی  و سرویس بهداشتی 
علوم  پروژه های  در  پراستفاده 

است  پرورش  و  آموزرش  و  پزشکی 
احداث  بیش تری  دقت  با  باید  که 

► شوند.   
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مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری:
مسیرهای قم برای قاچاقچیان 

ناامن شده است

مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری قم گفت که مسیرهای این 
استان برای قاچاقچیان ناامن شده است.

به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  امیری  حسین  ایرنا،  گزارش  به 
اینکه استان قم در مسیر مواصالتی ۱7 استان کشور قرار دارد، اظهار 
کرد: این موضوع موجب شده است تا شاهد عبور کاروان های قاچاق 

باشیم. مقاصد مختلف  به سمت  قم  استان  از  کاال 
عبور  قم  مسیر  از  دیگر  قاچاقچیان  عمده  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
قاچاق  خودروهای  تردد  باالی  حجم  علی رغم  کرد:  مطرح  نمی کنند، 
قاچاق  خودروهای  توقیف  و  قم  استان  در  قاچاق  کاهش  شاهد  کاال، 

هستیم. استان  در 
عمده  بخش  افزود:  قم  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  امور  مدیرکل 
قاچاق توسط خودروهای شوتی انجام می شود که اقدامات خوبی نیز 

است. گرفته  صورت  راستا  این  در 
هستند،  کنترل  تحت  نیز  استان  خروجی های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خاطرنشان کرد: موضوع بسیار مهم قاچاق استان قم، بحث دام است 

است. تبدیل شده  کشوری  موضوع  یک  به  که 
با  و  امیری ادامه داد: عوامل ذی ربط در خروجی های قم مستقرشده 
پالک کوبی  و  مجوز  صدور  چون  اقداماتی  و  مختلف  طرح های  اجرای 
از استان را فراهم  دام ها زمینه عدم خروج دام های غیرمجاز و قاچاق 

کردند.
وی از عرضه کاالی قاچاق در قم یاد کرد و گفت: بازرسی های مستمر 
صنعت، معدن و تجارت از فروشگاه ها و نقاط مختلف شهر انجام شده 
و کاالهای قاچاق شناسایی و پرونده تشکیل و مطابق مقررات با آن ها 

برخورد شده است.
مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری قم با اشاره به اصالح قانون 
موجب  قاچاقچیان  با  برخورد  تشدید  کرد:  تصریح  ارز،  و  کاال  قاچاق 
و  کیفیت  افزایش  تولید،  رونق  قاچاق،  کاهش  شاهد  تا  است  شده 

باشیم. شهروندان  اشتغال 

مسابقات مینی بسکتبال 
قهرمانی کشور در قم آغاز شد

مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور روز پنجشنبه در سالن ورزشی 
شهید رضائیان قم آغاز شد.

به گزارش ایرنا، این مسابقات در ۲ گروه منطقه یک و دو به مدت پنج روز 
به میزبانی هیات بسکتبال استان قم ترتیب یافته است.

گروه  در  و  مازندران  و  تهران  سمنان،   قم،  تیم های  یک  منطقه  گروه  در 
دارند. حضور  گلستان  و  شمالی  و  رضوی  خراسان های  دو  منطقه 

به  و دوم هر گروه  اول  تیم های  پایان مسابقات مرحله مقدماتی  از  پس 
مسابقات  قهرمان  تا  کرد  خواهند  پیدا  راه  نهایی  نیمه  و  حذفی  مرحله 

شود. مشخص 
بازی افتتاحیه این مسابقات نیز بین تیم های قم و مازندران خواهد بود.

خبـر

◄    طرح توسعه آستان مقدس امامزادره 
موسی مبرقع)ع( قم در حالی اجرا می شود 
تسریع  برای  مسئوالن  از  منطقه  مردم  که 
هرچه  برداری  بهره  و  اجرایی  عملیات  در 
مطالبه  را  جهادی  همت  طرح،  این  زودتر 

کنند. می 
ملی  طرح  اجرای  جهانگیریان:  محمد 
از سال ۱۳۸9  توسعه آستان چهل اختران 
و  به قم تصویب  با سفر مقام معظم رهبری 
آغاز شد که  فاز  آن در سه  اجرایی  عملیات 
مقرر گردید یک  سوم اعتبارات طرح از دفتر 
اعتبارات  سوم  یک   رهبری،  معظم  مقام 
مربوط به راه و شهرسازی و یک  سوم نیز از 

باشد. استانی  اعتبارات 
موسی  امامزاده  بقعه  که  ای  منطقه 
مبرقع)ع( در آن واقع شده به چهل اختران 
از  تن   ۴۰ که  چرا  است  معروف  نیز  قم 
امامزادگان نیز در کنار یکدیگر در این مکان 
دفن شده اند، از این رو این مکان مذهبی 
و  داخل  شیعیان  از  بسیاری  رجوع  محل 

است. کشور  از  خارج 
از  یکی  قم  اختران  چهل  دیگر  سوی  از 
محل های تجمع سکنه سادات در قم است 
بوده  برخوردار  باالیی  وجهه  از  دیرباز  از  و 
داخل  از  نیز  انقالب  وقایع  از  بسیاری  و 
بسیاری  است.  گرفته  شکل  منطقه  این 
اهالی  از  نیز  مقدس  دفاع  شهدای  از 
مزار  و  اند  بوده  قم  اختران  چهل  منطقه 
پاکشان داخل صحن های امامزاده موسی 

دارد. قرار  مبرقع)ع( 
در  موجود  معضالت  بررسی  منظور  به 
آستان  توسعه  ملی  طرح  اجرای  حاشیه 
شهروندان  از  تن   ۲ از  قم  اختران  چهل 

شدیم. جویا  را  موجود  مشکالت 
چهل  منطقه  اهالی  از  استادی  احمد 
طرح  اجرای  متاسفانه  گفت:  اختران 
هر  و  انجامیده  به طول  است  چندین سال 
مرتبه پس از مقداری کار عمرانی به یکباره 

شود. می  تعطیل  ماه  چند  برای  طرح 
شده  تخریب  بناهای  وجود  افزود:  وی 
چهره  است  آمده  در  خرابه  صورت  به  که 
نازیبایی را برای منطقه چهل اختران قم که 
بسیاری از سادات و خانواده شهیدان در آن 

است. آورده  بوجود  هستند  ساکن 

زمین  و  ها  خرابه  همین  داد:  ادامه  وی 
بوجود  باعث  باال  مساحت  با  خاکی  های 
به  ورود  با  و  شود  می  خاک  و  گرد  آمدن 
داخل منازل سالمتی شهروندان را به خطر 

اندازد. می 
فاطمه محمدی دیگر ساکن این منطقه 
اجرای  چرا  که  دارد  گالیه  مسئوالن  از  نیز 

بکشد.؟ درازا  به  ها  باید سال  طرح 
وی افزود: چهل اختران یکی از مناطقی 
بوده که از گذشته های دور به خوبی و نیکی 
از آن و ساکنانش یاد می شده اما اکنون به 
هنگام ورود به این محله شاهد تل هایی از 

خاک و خانه های خراب شده هستیم.
اعتبار  ریال  میلیارد   ۲۵۰ تخصیص 
چهل  امامزادگان  بقاع  ساماندهی  برای 

قم اختران 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
نیاز  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
امامزادگان  متبرک  بقاع  ساماندهی  طرح 
چهل اختران قم به اعتبارات دولتی گفت: 
دولت  سوی  از  اعتبار  ریال  میلیارد   ۲۵۰

است. یافته  اختصاص  طرح  این  برای 
روح الله امرالهی در گفت و گو با خبرنگار 
کمیسیون  اعضای  جلسه  به  اشاره  با  ایرنا 
شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
تام االختیار اداره کل اوقاف  با نماینده  قم 
هیات  اعضای  و  قم  استان  خیریه  امور  و 

و  مبرقع  موسی  امامزادگان  حرم  امنای 
این  در  داشت:  ابراز  )ع(  اختران  چهل 
جلسه پیشنهادهای خوبی از سوی طرفین 
در  شد  انجام  اوقاف  با  هایی  توافق  و  ارائه 
امنای  هیات  پیشنهادات  برخی  که  حالی 
امامزادگان بیشتر از موضوعات مورد توافق 

بود.

برای  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اجرای طرح سه طرف همکاری وجود دارد 
مدیریت  با  پارکینگ  احداث  داد:  توضیح 
و  راه  کل  اداره  با  صحن  اجرای  و  شهری 
شهرسازی استان قم و احداث شبستان ها 
نیز با هیات امنای امامزادگان چهل اختران 

است. استان  اوقاف  و 
و  اراضی  تملک  برای  دولتی  اعتبار 

طرح در  موجود  منازل 
تملک  برای  که  این  بیان  با  امرالهی 
بقاع  جوار  در  موجود  منازل  و  اراضی 
اعتبارهای  اختران،  چهل  امامزادگان 
دولتی درنظر گرفته شده است گفت: طبق 
ها  شبستان  احداث  برای  تصمیم  آخرین 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  استان  اوقاف 
احداث  برای  الزم  زمین  که  کرده  توافق 

بدهد. تحویل  را  ها  شبستان 
امامزادگان  صحن  احداث  افزود:  وی 
و  راه  کل  اداره  توسط  و  ملی  اعتبارات  از 
شد. خواهد  انجام  قم  استان  شهرسازی 

تملک  برای  مالی  منبع  کرد:  بیان  وی 
و شبستان  در حوزه صحن  منازل شخصی 
حوزه  در  و  است  ملی  اعتبارات  با  ها 
پارکینگ هم شهرداری قرار شد تملک الزم 
دستگاهی  هر  حقیقت  در  و  دهد  انجام  را 
به  در مسیر موظف شده خود کار تملک را 

برساند. سرانجام 

خبرنگار  سئوال  به  پاسخ  در  امرالهی 
منطقه  اهالی  برخی  که  زمینه  این  در  ایرنا 
به  ها  آن  امالک  گذاری  ارزش  اند  گفته 
ازای متری سه هزار تومان انجام شده است 
گفت: بر اساس تعریف »قیمت منطقه ای« 
امالک منطقه متری سه هزار تومان قیمت 
منطقه ای دارند اما مردم نگران نباشند چرا 
که هیات سه نفره ای از دارایی، دادگستری 
می  قیمت  تعیین  را  امالک  شهر  شورای  و 
کند که فعال در مورد حدود قیمت آن نمی 

کنیم. صحبت  توانیم 
وی اظهار داشت: آخرین پالک ها که در 
مورد صحن بوده با ردیف بودجه دولتی در 

حال تملک است.
گرفتن  قرار  مورد  در  چنین  هم  وی 
طرح  محدوده  در  توکلی  تاریخی  خانه 
در  زمینه  این  در  شهری  مدیریت  گفت: 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با  مذاکره  حال 
گردشگری و صنایع دستی استان قم است.

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی بافت 

اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع 
همچنین محمد صادقی در گفت وگویی 
بافت  محالت  ساماندهی  طرح  کرد:  بیان 
ماموریت  و  وظایف  از  بخشی  مرکزی، 
قالب  در  که  است  کل  اداره  این  های 
بازآفرینی شهری قم در دست اجرا و  طرح 

است. پیگیری 
محله  محالت،  این  از  یکی  افزود:  وی 
چهل اختران قم است که ساماندهی بافت 
در  مبرقع،  موسی  امامزاده  حرم  اطراف 
مشکل های  دلیل  به  گذشته  سالیان  طول 

افتاده است. تأخیر  به  متعدد 
تعامل  عدم  داد:  توضیح  صادقی 
دستگاه ها در داخل استان و به ویژه فقدان 
اعتبارات مورد نیاز برای عملیات اجرایی از 

بوده است. مشکل ها  این  مهمترین 
در  اعتبار  میزان  که  این  به  اشاره  با  وی 
نظر گرفته شده برای این پروژه ۳۰ میلیارد 
سفر  مصوبه  براساس  گفت:  است،  تومان 
رییس جمهور به استان قم، عملیات اجرایی 
طرح توسعه حرم موسی مبرقع)ع( از محل 
به میزان یک سوم سهم  و  اعتبارات دولتی 
شهرسازی،  و  مسکن  توسط  ملی  اعتبارات 
توسط  استانی  اعتبارات  محل  از  سوم  یک 
شهرداری  سهم  هم  سوم  یک  و  استانداری 

انجام می پذیرد. اجرای طرح  و  تملک 
طرح،  کل  مساحت  که  این  بیان  با  وی 
ادامه  است،  مربع  متر   ۵۰۰ و  هزار  هشت 
ساخت  قالب  در  مترمربع  هزار  هفت  داد: 
محور  آن  مترمربع   ۱۵۰۰ و  رواق  و  صحن 

بود. خواهد  دسترسی 
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم مدت 
اعالم  ماه  هشت  را  اجرایی  عملیات  زمان 
کرد و افزود: در مرحله نخست طرح احداث 
اطراف،  رواق های  شهری،  صحن  فضای 
تاریخی در  و اجرای گذر  تاسیسات شهری 

است. کار  دستور 
همانطور که پیشتر در مقدمه این گزارش 
عنوان شد منطقه چهل اختران قم از جهات 
مختلف دارای ویژگی های خاص می باشد 
تسریع  اختران  منطقه چهل  مردم  انتظار  و 
با  امیدوارند  و  در اجرای طرح توسعه است 
سرانجام  طرح  این  سیزدهم  دولت  همت 

خوبی داشته باشد.   ►

توسعه آستان امامزاده موسی مبرقع قم در انتظار همت جهادی مسئوالن

● مردم منطقه چهل اختران خواستار تسریع طرح هستند   ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات 
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   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۳۳ شماره  رأی  ۱ـ 
در  غالمحسین  فرزند  کائینی  زهرا  خانم   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵99
 7۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۱۶7/۲ باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   ۲۱۶7/۲/۴۵۵ پالک  به  سازمان 
دفتر  ثبت  خداپرست  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

   )۱۴۲7۴ الف  )م  الکترونیک.  
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۵۱ شماره  رأی  ۲ـ 
فرزند  دوست  صالح  سلطان  صاحب  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳9۴
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  احمدعلی 
بخش  در  واقع  اصلی   ۱9۵۵ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۴۰ بمساحت 
الف  افسر.)م  از حسین  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  دو 

 )۱۴۲7۵
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ

نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
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:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که درشعبه ۱۳ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۱۳/۱۴۰۰ج/۱9۱ ثبت گردیده خواهان حسین کچوئی خواندگان حسن ، علیرضا ، فاطمه 
های  پالک  فروش  بر  مبنی  میرئی  فرخ  و  محسن  و  همگی  اصغر  علی  سید  و  ،رضا  حسن   ، اشرف  احمد   ،
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۱۰۸۱ ثبتی  پالک  و  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۱۳۱ ثبتی 
طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در  پرونده  مطالعه  ضمن  شرح  به  کارشناسی:  قرار  الف(  است.  کرده 
با  کارشناسی:  قرار  اجرای  نحوه  و  باشد. ب(چگونگی  مورد می  در  را  و مستدل خویش  نظر کتبی  و  دعوی 
باشد:  ذیل می  به شرح  کاربری کشاورزی  با  پالک  دو  در خصوص  بثتی  کارشناسی محترم  نظریه  به  توجه 
مورخ    ۲۳9۲۱ قطعی  مالکیت  سند  که  قم  یک  بخش  در  واقع  اصلی   –  ۱۱۰۸۱ پالک  ثبتی  وضعیت   )۱
۱۳9۱/۸/۶ در دفترخانه ۵۲ قم تمامی ۱۵۰ سهم مشاع از ۳۱۶۴ سهم مشاع از ۲۱۴۵۰ سهم ششدانگ 
قطعه زمین پالک ۱۱۰۸۱ – اصلی از طرف تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت و اسناد و امالک قم به اقای 
محمد کچوئی فرزند علی اکبر انتقال قطعی داده شده است. که مساحت انرا ۱۵۰ مترمربع اعالم کرد اند 
از  پس  دارد.  قرار  جمهوری  بلوار  و  انسجام  خیابان  تقاطع  چپ  سمت  انسجام  خیابان  انتهای  انرا  ادرس  و 
ابالغ کارشناسی با حضور در دفتر دادگاه و مطالعه پرونده ، ضمن هماهنگی قبلی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ 
شمسی به اتفاق اقای دهقان وکیل محترم عازم محل مورد نظر شدیم و محل مورد نظر واقع در قم ، تقاطع 
در  و  محل  در  است.  شده  واقع  ثبتی  یک  بخش  اصلی   –  ۱۱۰۸۱ پالک   – انسجام  خیابان  و  جمهوری  بلوار 
بررسی های الزم  و  نمودند  اقدام  نظر  ارائه محدوده مورد  با  و کامل  با توضیحات مبسوط  اقای دهقان  انجا 
محلی و صحرایی از شرایط موجود انجام گرفت به طوری که وضعیت موجود از سمت تقریبا شرقی بر بلوار 
انسجام محدود می شود که  به خیابان  از سمت جنوب  و  به میوه فروشی ریحان  از سمت غرب  و  جمهوری 
در داخل محدود شهر می باشد و بدون توافق شهرداری است و زمین با کاربری کشاورزی و در حال حاضر 

در  و  ایی مشخص شده است  ماهواره  تصویر  روی  بر  نقاط شاخص  و  موقعیت  که  باشد  اب می  بدون  و  بایر 
مالکیت  تمامی  که  قم  دو  بخش  در  واقع  اصلی   –  ۲۱۳۱ پالک  ثبتی  وضعیت   –  )۲ باشد.  می  یک  پیوست 
با   ۲۱۳۱ پالک  زمین  دانگ  شش  سهم   ۳۵ از  سهم   ۴/۵ برابر  سهم   ۳۲۵9۲/۱۰ از  مشاع  سهم   ۱۵۰۰
علی  فرزند  کچوئی  محمد  اقای  نام  به   7۰۵۸۱ شماره  ذیل   ۳79 جلد  دفتر،   ۳۰۳ صفحه  در  ذیل  حدود 
شماال  اند.  کرده  اعالم  مترمربع   ۱۵۰۰ انرا  مساحت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  ذیل  حدود  با  اکبر 
به  شمالیست  دوم  قسمت  که  قسمت  دو  در  اول  شرقا   ، است  اشتراکی  مرز  فاصل  اصلی   –  ۲۱۳۳ زمین  به 
و  شمالیست  که  سوم  است  مجاور  جوی  فاصل  مزبور  زمین  به  دوم  است  اشتراکی  مرز  فاصل  مذکور  زمین 
چهارم به زمین ۲۲۰9 فواصل نهر اشتراکی است ، جنوبا به جاده شادقلی خان ، غربا اول به زمین شماره 
با  مذکور  زمین  مذکورو  زمین  با  اشتراکی  مرز  سوم  و  است  جنوبی  که  دوم  است  اب  هرز  نهر  فاصل   ۲۱۲۵
کاربری کشاورزی بدون اب که دارای اثار کرت بندی و جوی پشته می باشد و به صورت بایر است و خارج 
دو  پیوست  به  و  پیاده  ایی  ماهواره  تصویر  روی  بر  ان  شاخص  نقاط  و  موقعیت  که  باشد  می  شهر  محدود  از 
ارائه شده توسط طرفین  و اسناد  پرونده  به موارد فوق و مطالعه  با عنایت  قرار دارد. پ( نظریه کارشناسی: 
از خبرگان و اهالی محل و در نظر گرفتن  پرونده و معاینه محل و بررسی های میدانی و صحرایی و تحقیق 
کلیه عوامل موثر در قیمت گذاری از جمله موقعیت مکانی ، نزدیکی به شارع اصلی و دارای سند رسمی و 
مشاعی بودن سند ، همچنین کاربری کشاورزی بدون اب و غیر و ارزش هر کدام از پالک ها به شرح ذیل 
می باشد. ۱( ارزش روز پالک ۱۱۰۸۱ واقع در تقاطع انسجام و بلوار جمهوری با در نظر گرفتن کلیه عوامل 
موثر در قیمت گذاری از جمله موقعیت مکانی ، نزدیکی به شوارع اصلی و دارای سند رسمی و مشاعی بود 
با شهرداری و غیر و ارزش  سند همچنین کاربری کشاورزی بدون اب و داخل محدوده شهر و بدون توافق 
هر مترمربع روز ان 7۵/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هفت میلیون پانصد هزار تومان که با توجه به مساحت ۱۵۰ 

مترمربع ارزش کل مبلغ ۱۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل یک میلیارد یکصد و بیست و پنج میلیون تومان 
و تعیین می گردد. ۲( ارزش روز پالک ۲۱۳۱ – اصلی واقع در تقاطع کمربندی قم – اراک و ورودی بوستان 
جوان و بلوار طراوت با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قیمت گذاری از جمله موقعیت مکانی ، نزدیکی 
خارج  و  اب  بدون  کشاورزی  کاربری  همچنین  سند  بودن  مشاعی  و  رسمی  سند  دارای  و  اصلی  شوارع  به 
با  که  تومان  هزار  پنجاه  و  ششصد  معدل  ۶/۵۰۰/۰۰۰ریال  ان  روز  مترمربع  هر  ارزش  و  غیر  و  محدوده  از 
توجه به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع ارزش کل ان مبلغ 9/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل نهصد و هفتاد و پنج 
میلیون تومان براورد و تعیین می گردد مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/9 پالک ثبتی ۱۱۰۸ 
ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ و پالک ثبتی ۲۱۳۱ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ 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 
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 

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

ضرب االجل یک ماهه معاون استاندار قم؛

● پروژه  پل های امامزاده اسماعیل و باقرآباد قم تعیین تکلیف شوند   ●
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به  اشاره  با  قم  رسانه ای  پیشکسوت      ◄
انقالب  مختلف  عرصه های  در  خبرنگاران  نقش 
مجاهدان  از  الگوهایی  کرد:  اظهار  اسالمی، 
داشتند،  حضور  مقدس  دفاع  در  که  رسانه ای 
اما  هستند  رسانه  و  خبر  میدان  در  هم  االن 
انداختن  راه  سروصدا  و  شدن  دیده  به  تمایلی 

ندارند. خود  برای 
عاشورای  با  امسال  خبرنگار  روز  هم زمانی 
دانست  زیبایی  تقارن  بتوان  شاید  را  حسینی 
ضرورت  آن  و  است  زیباتر  پیام  یک  حاوی  که 
تامل و تفکر همگان در اهمیت مقوله »تبیین و 
مقوله ای  است.  پیام«  دقیق  و  صحیح  رساندن 
روز  و  عاشورا  یعنی  مناسبت  دو  هر  در  که 
است.  برجسته  بسیار  و  مهم  مولفه ای  خبرنگار 
عمیق  مفهوم  نیز  مناسبت  دو  هر  مشترک  وجه 
انقالب  امروز  ادبیات  در  که  است  »جهاد« 
جایگاه  تبیین«  »جهاد  عنوان  با  اسالمی 

است. کرده  پیدا  خاصی 
فارس  خبرگزاری  خبرنگار،  روز  مناسبت  به 
و  رسانه ای  پیشکسوت های  از  یکی  سراغ 
که  نامداری«  احمد  »حاج  رفت.  قم  فرهنگی 
نامی آشنا در میان اهالی رسانه قم است درباره 
گفت وگویی  خبری،  حوزه  در  مختلف  مسائل 
انجام داده است که تقدیم مخاطبین می شود:
پذیرش  از  تشکر  و  سالم  عرض  ضمن 
با  صحبتی  باب،  فتح  برای  اگر  ما  دعوت 

بفرمایید. دارید،  مخاطبان 
و  شما  خدمت  دارم  سالم  عرض  هم  -من 
ابتدا گرامی می دارم  مخاطبان عزیز فارس. در 
شهید  همچنین  و  صارمی  محمود  شهید  یاد 
در  حرم  مدافع  شهدای  از  خزایی  محسن 
به  دارم  تسلیت  عرض  و  را  مقاومت  روایت  امر 
روز  تقارن  آزادگان.  سرور  عزای  ایام  مناسبت 
خبرنگار با این ایام هم تقارن خوبی است چون 
حضرت زینب )س( در واقع خبرنگار کربال بود 
مفاهیم  دورشدن  و  کربال  واقعه  ماندگاری  و 
حضرت  آن  مدیون  را  انحراف  از  آن  نورانی 

. هستیم
تجربه  شما  اینکه  به  توجه  با  بفرمایید 
دارید،  رسانه ای  فعالیت  طوالنی  سال های 
می دانید؟ چه  را  خبر  اهالی  امروز  رسالت 

ما  موجود،  شرایط  در  ما  رسالت  درباره 
را  خبرنگار«  »شهروند  عنوان  با  پدیده ای  االن 
داریم. این پدیده با توجه به جذابیتی که برای 
سرعت  مانند  آن  محاسن  علیرغم  دارد،  مردم 
و کیفیت در  انتشار، موجب شده دقت  و  تولید 
انتقال خبر مورد لطمه قرا گیرد و سرعت جای 

بگیرد. را  آن 
نوعی  که  می بینیم  کشور  فعلی  شرایط  در 
وجود  جامعه  سطح  در  خاصی  فکری  تالطم 
و  خبرنگار  عنوان  به  ما  برای  که  چیزی  دارد. 
در  که  است  این  باشد  مهم  باید  قلم  صاحب 
به  آرامش بخشی  موضوع  به  قلم،  صداقت  عین 

بپردازیم. جامعه 
از  خاصی  جریان  که  می بینیم  داریم  االن 
را  خودشان  امانتداری  و  تعهد  قلم،  اهالی 
که  می شوند  مقوالتی  وارد  و  می کنند  فراموش 
عالوه بر آسیب به آن رسالت مبتنی بر صداقت 

جامعه  آرامش  به  عامدانه  صورت  به  رسانه ای، 
می زنند. لطمه  هم 

نقش  خبرنگاران  معتقدید  شما  یعنی 
در  نخبگان  دیگر  به  نسبت  برجسته تری 

دارند؟ جامعه  عمومی  فضای  مدیریت 
سلبی  جنبه  در  هم  است.  همینطور  -بله 
فراوان  آن  مصادیق  ایجابی  جنبه  در  هم  و 
فراوانی  مشقت های  و  زحمات  کنار  در  است. 

و  بی ادعا  کامال  صورتی  به  خبری  جامعه  که 
از  صادقانه متحمل می شود، االن می بینیم که 
سوی دیگر چقدر دارد برای به هم زدن آرامش 
کشور توطئه می شود و ما اهالی رسانه در مرکز 
نداریم،  تعارف  هستیم.  توطئه ها  این  مشاهده 
مواجه  افرادی  با  هم  استان  داخل  در  حتی 
و  تالطم  این  افزایش  جز  هدفی  که  هستیم 

ندارند. مردم  آرامش  به  آسیب 
چطور  کرد؟  باید  چه  اتفاق  این  قبال  در 
به  و  شد  مواجه  تالطم  این  با  رسانه  در  باید 

داد؟ آرامش  جامعه 
صادقانه  وقتی  توطئه ها  آن  تمام  خالف  -بر 
کشور  و  استان  فعلی  وضعیت  به  منصفانه  و 
می کنیم،   نگاه  دقیق  آمار  و  اسناد  بر  مبتنی 
مشاهده  قابل  جوانب  و  زوایا  تمام  در  پیشرفت 
است. بخش مهمی از حفظ نشاط اجتماعی به 
جامعه  رویدادهای  منصفانه  و  صادقانه  روایت 
در  می توان  که  می گردد  بر  فعلی  وضعیت  و 

پرداخت. آن  به  رسانه ها 
مدیر  استان  در  گذشته  در  ما  مثال  طور  به 
ارشدی نداشتیم که صبح و ظهر و عصر و شب 
همچنین  و  باشد  آن ها  بین  و  مردم  جوابگوی 
دسترسی  سهولت  برای  که  نداشتیم  مدیری 
و  بنشیند  خود  اداره  راهروهای  در  حتی  مردم 
مردم  بین  فاصله  یعنی  بدهد.  را  مردم  جواب 
کم  بسیار  فاصله  این  االن  بود.  زیاد  مدیران  و 
نادرست  روایت های  متاسفانه  اما  است.  شده 
دارد آسیب می زند به روایت صحیح و صادقانه 

هاست. رسانه  ما  وظیفه  که  رسانه ای 
صداقت  همین  روی  االن  اگر  من  نظر  به 
االن  ما  است.  کافی  کنیم  تمرکز  رسانه ای 
مدیریتی  حرکت های  جهادی ترین  و  موثرترین 
می بینیم  استان  مدیران  از  غالبی  بخش  در  را 
و  امید  تا  کنیم  بازگو  مردم  برای  را  این  باید  و 

یابد. افزایش  اجتماعی  نشاط 
با  ما  قم  در  طوالنی  سال های  ببینید  شما 
به  که  بودیم  روبرو  بالاستفاده  ریل های  مسئله 
تبعات  قم،  بخش  دو  بین  حائل  دیواره  عنوان 
فرهنگی و روانی زیادی برای جامعه ایجاد کرده 
بود. مدیران متعددی را پشت سر گذاشتیم که 
و  دادند  خصوص  این  در  هایی  قول  و  آمدند 
این  فعلی  دوره  در  فقط  اما  کردند.  هم  تالش 

شد. باز  گره ها 
چندین  متعدد  پروژه های  درباره  همینطور 
تکلیف  تعیین  دارند  االن  که  مانده  سال معطل 
مثل  می شود  منتشر  آن  اخبار  و  می شوند 
دهه  یک  از  بیش  که  پردیسان  بزرگ  ورزشگاه 
حمایت  که  است  این  ما  تکلیف  بود.  معطل 

باشیم. داشته  خدمات  این  از  صادقانه 
که  خبری  جامعه  از  اندک  دسته  آن  برای 
هستند  عالقمند  حاشیه  و  تالطم  به  بیشتر 

کرد؟ باید  چه 
خود  جمعی  اراده  به  بستگی  دیگر  این   -
خود  توسط  که  باشد  راه کاری  اگر  دارد.  صنف 
نفع  به  هم  بشود  جدا  ناسره  از  سره  صنف، 
گاهی بخشی  مردم و آرامش جامعه است و هم آ

می شود. محقق  صحیح  و  صادقانه  شفاف، 
را  نامداری  احمد  حاج  قم  رسانه  اهالی 
خبر  اهالی  برای  حتی  فرهنگی  کارهای  با 
را  آن  از  مواردی  موافقید  اگر  می شناسند. 

. یید ما بفر
رفقای  کنار  در  کرده ام  سعی  همیشه  -من 
از  ما  مدیران.  کنار  در  نه  و  باشم  خبری 
برای یکپارچگی و همدلی در  اولی که  روزهای 
یک  از  بیش  به  شاید  و  کردیم  تالش  رسانه ها 
هیئت  تاسیس  فکر  به  می گردد،  بر  قبل  دهه 
اما  افتادیم.  رسانه  و  هنر  اهالی  برای  مذهبی 
الزم  مقدماتی  خودمان  برای  حداقل  دیدیم 
دوستان  کمک  به  ابتدا  دلیل  همین  به  دارد. 
تدریس  با  رسانه  فقه  آموزش های  برگزاری  به 
پرداختیم  شیرازی)ره(  حائری  آیت الله  مرحوم 

باشیم. خودمان  قلم  مراقب  بتوانیم  تا 
خبرنگاران  استقبال  مورد  آموزش ها  این 
انصافا در آن کالس ها هم مسائل  و  قرار گرفت 
مفید  خیلی  و  گرفتیم  فرا  را  عالی  نکاتی  و 
یک  تاسیس  به  بعد  سال های  در  سپس  بود. 

انقالبی  هنرمندان  از  جمعی  با  همراه  هیئت 
تا بتوانیم از لطف اهل بیت)ع( برای  پرداختیم 
دائمی شدن برکت کار خودمان استفاده کنیم. 
شکل  رسانه«  و  هنر  »هیئت  نام  به  هیئت  این 

است. فعال  بحمدالله  که  گرفت 
بحث  این  ضرورت  روی  این که  دلیل 
متوجه  را  آسیبی  آیا  چیست؟  دارید،  تاکید 
کاهش  ترتیب  این  به  که  می دانید  قشر  این 

؟ بد می یا
درگاه  و  قلم  داشتن  اختیار  در  -این که 
می  ایجاد  فرد  برای  ظرفیتی  چه  خبر  انتشار 
که  است  این  مهم  ندارد.  تبیین  به  نیاز  کند، 
این ظرفیت را فرصتی شخصی ندانیم، بلکه آن 
از  هم  دینی  آموزه های  در  که  بدانیم  امانتی  را 
نباشد،  این طور  اگر  آن فراوان ذکر شده است. 

آسیب. به  می شود  تبدیل 
که  داریم  نیاز  خیلی  ما  می کنم  فکر  من 
باشیم  خودمان  ای  رسانه  نگاه  و  قلم  مراقب 
دچار  و  نیفتیم  تفریط  و  افراط  ورطه  در  تا 
برای  ضرر  ایجاد  نکرده  خدای  یا  منفعت طلبی 
راهی  هیچ  هم  مراقبت  این  برای  نشویم.  مردم 
اساتید  و  خبره  فقهای  از  گرفتن  کمک  جز 

نیست. اخالق 
اگر  کردید.  اشاره  جالبی  نکته  به 
مراکز  وجود  بین  نسبت  درباره  بخواهید 
دینی و فقهی در قم با جامعه خبری استان 

چیست؟ نکته  آن  بگویید،  نکته ای 
برخی  و  است  زیاد  گفتنی  زمینه  این  -در 
طور  به  اما  شده،  انجام  هم  پراکنده  کارهای 
خالصه نکته من این است که ما در قم با توجه 
به وجود حوزه های بزرگ علمیه و دریای بیکران 
معنویت علوم دینی نتوانسته ایم از این ظرفیت 
خبرنگاری  و  بودن  خبرنگار  کنیم.  استفاده 
کردن در کنار این اندیشمندان و فقهای معظم 
میزان  به  ما  ولی  کند  فرق  دیگر  با جاهای  باید 
نکرده ایم.  استفاده  حوزه ها  برکات  از  کافی 
و  روحانیت  با  بیشتری  همراهی  باید  واقع  در 

باشیم. داشته  حوزه ها 
اگر این را به عنوان یک آسیب در جامعه 
آسیب  شما  دیدگاه  از  بدانیم،  قم  خبری 
جامعه  نفع  به  می تواند  آن  رفع  که  دیگری 

چیست؟ باشد،  قم  خبری 
اقتصاد  که  است  این  دیگر  موضوع   -
شده  اساسی  مشکل  دچار  قم  در  رسانه ها 
بعضا  می شود  موجب  مشکل  همین  است. 
سوی  به  اقتصادی،  ضعف  بخاطر  رسانه ها 
به  شدن  تبدیل  و  مطالب  پروژه ای  انتشار 
به  کنند.  پیدا  سوق   عمومی ها  روابط  ویترین 
دنبال این امر،  اطالع رسانی شفاف و منصفانه  
برخی  حرفه ای  کسوت  و  شده  آسیب  دچار 
ناکرده  خدای  و  خدشه  معرض  در  رسانه ها 

گیرد. قرار  منفعت طلبی 
به  نسبت  پیچیده تری  مسئله  این 
عنوان  به  شما  قاعدتا  و  است  قبل  موضوع 
یک پیشکسوت، تجربه و نظراتی هم در این 

چیست؟ حل  راه  دارید.  زمینه 
رسانه  اهالی  دیگر  کنار  در  هم  من  -بله، 
دچار مشکالت فراوانی از این وضعیت شده ام. 

باشید  کرده  منتشر  مکتوب  رسانه  اگر  شما 
استرس های  بگویم  است  بهتر  یا  دغدغه ها 

کرده اید. لمس  وجود  تمام  با  را  آن  خاص 
و  محتوا  پرزحمت  تهیه  سال  چندین  من 
سوی  از  و  طرف  یک  از  را   ... و  صفحه بندی 
دیگر قیمت سرسام آور کاغذ و هزینه های چاپ 
تجربه  دولتی،  حمایت های  از  استفاده  بدون 
این که  عالوه  به  تجربه ها  این  تمام  با  کرده ام. 
االن هم در رسانه برخط و شبکه های اجتماعی 
مسئله  این  می کنم  فکر  دارم،  مستمر  فعالیت 

دارد. مفقوده  حلقه  یک 
جامع  »نظام  نام  به  دارد  وجود  الیحه ای 
مجلس  و  دولت  بین  سالهاست  که  رسانه ای« 
مفقوده  حلقه  یک  این  است.  گردش  حال  در 
برای حل مسائل صنف رسانه است، صنفی که 
در همه امور مطالبه گر است اما نمی تواند برای 
ما  کند.  اقدام  خودش  اوضاع  به  ساماندهی 
مهندسان  مانند  مختلف  صنف های  می بینیم 
نظام  و  سازمان   ... و  پرستاران  و  پزشکان  و 
مخصوص به خودشان را دارند اما اهالی رسانه 
دولت  و  مجلس  بین  الیحه  گردش  این  معطل 
نظام  یک  تا  کنیم  مطالبه  باید  ما  مانده اند. 

باشیم. داشته  جامع  و  قدرتمند  صنفی 
الیحه  این  محتوای  درباره  شما  نظر 

چیست؟ پیشنهادی 
- در دولت قبل به نحوی متن الیحه را تنظیم 
رسانه ها  کنترل  نگاه  بیشتر  که  بودند  کرده 
شود.  حمایت  رسانه ها  از  اینکه  تا  بود  مدنظر 
رسانه  مدیر  عنوان  به  ما  برای  را  متن  وقتی 
مطالعه  از  پس  کنیم،  نظر  اعالم  که  فرستادند 
هر  دست  می تواند  متن  این  شدیم  متوجه 
گذاشتن  فشار  تحت  برای  را  دستگاهی  و  نهاد 
بله،  بگذارد.  باز  رسانه  اهالی  کردن  ساکت  و 
مراقب  باید  رسانه ها  که  داریم  قبول  ما  قطعا 
چیزی  اما  باشند  خود  محتوای  پاسخگوی  و  
که در حال حاضر در این متن هست هم مبهم 

نیست. مناسب  لحاظ  این  از  هم  و  است 
خانه  صنفی  تشکل  موجود  وضعیت 

می بینید؟ چگونه  را  مطبوعات 
مصداقی،  صورت  به  نه  مطبوعات  -خانه 
فعلی  نیازهای  جوابگوی  نمی تواند  نوعا  بلکه 
اهالی رسانه باشد. مثال به دلیل ضوابط خاصی 
افرادی  از  بسیاری  دارد  خانه  اساس نامه  که 
نمی توانند  کنند،  می  فعالیت  دارند  االن  که 
که  تحصیلی  مثال بحث مدرک  بشوند.  آن  عضو 
نتوانند  موزعان  یا  آراها  صفحه  می شود  موجب 
مطبوعات  خانه های  من  نظر  به  شوند.  عضو 
تا  شوند  همراه  و  همدل  باید  کشور  سراسر 
الیحه نظام رسانه ای را اصالح و پیگیری کنند.
را  قم  مطبوعات  خانه  فعلی  وضعیت 

می کنید؟ ارزیابی  چطور 
اگر  هم  قم  فعلی  مطبوعات  خانه  در   -
فراوان  زحمات  وجود  با  کنیم  نگاه  صادقانه 
قبل  به  نسبت  دوره  این  خدمات  گذشته، 
مجازی  گروه های  در  گاهی  اما  بوده  چشمگیر 
می شود.  قضاوت  سیاسی  نگاه  با  می بینیم 
پرونده های درخواست  به  درباره رسیدگی  مثال 
به گذشته خیلی خوب، شفاف  نسبت  عضویت 

و همچنین خدمات  انجام می شود  کار  و سریع 
یافته  خوبی  افزایش  هم  آموزشی  و  رفاهی 

. ست ا
از  قم،  رسانه  اهالی  از  بسیاری  شاید 
سوابق رسانه ای شما در دفاع مقدس مطلع 
این  در  مقداری  دارید،  تمایل  اگر  نباشند. 

بفرمایید. خصوص 
و  سمعی  واحد  عضو   4 کربالی  در  -من 
کنار  در  دارم  افتخار  و  و  بودم   17 لشکر  بصری 
مرحوم  و  عنایتی  حسن  آقای  مانند  عزیزانی 
مسئول  که  تنها  رحیمی  آقای  و  حمیدی 
به  داشتیم،  که  کمی  امکانات  با  بود  واحد 

می پرداختیم. وقایع  مستندسازی 
شما االن اگر به قطعه 12 گلزار شهدای قم 
تهیه  ما  را  شهدا  تصاویر  آن  از  بسیاری  بروید 
نفری،  سه  دو  بودیم  مجبور  واقع   در  کرده ایم. 
و  کرده  مراجعه  بسیجی ها  از  زیادی  تعداد  به 
عکس  برای  حتی  کنیم.  تهیه  فیلم  و  عکس 
نفر  دو  مختلف  جاهای  در  بودیم  مجبور  گرفتن 
پس  عنوان  به  رزمنده ها  پشت  را  ایران  پرچم 
دوربین  با  دیگر  نفر  و  داریم  نگه  عکس  زمینه 
از  وقتی  دارم  یاد  به  خوبی  به  بگیرد.  عکس 
همان  از  می گرفتیم  عکس  بسیجی ها  بعضی 
در  شهادت  شوق  و  معنویت  و  نورانیت  تصاویر 

بود. پیدا  آن ها  چهره 
خاطره رسانه ای هم از آن دوران دارید؟

برای  پراکنده ای  خاطرات  گاهی  -من 
خاطرم  به  االن  که  چیزی  گفته ام.  دوستان 
یک   4 کربالی  عملیات  در  این که،  می رسد 
که  بود  عنایتی  حسن  دست  بتاماکس  دوربین 
حضور  که  جایی  بود.  مشغول  تصویربرداری  به 
دقیقا  بود.  خمپاره  اصابت  معرض  در  داشتیم 
به یاد دارم وقتی یک خمپاره کنار او فرود آمد، 
درب  و  شد  پرت  گوشه ای  به  عنایتی  حسن 
هم  او  افتاد.  بیرون  نوار  و  شد  باز  هم  دوربین 
به  تا  رساند  دوربین  به  را  خودش  و  برخاست 
جاگذاری  را  نوار  بالفاصله  دهد،  ادامه  کارش 
دوربین  درب  می کرد  تالش  چه  هر  اما  کرد 
من  به  لحظه  آن  در  نمی شد.  بسته  ببندد،  را 
خوب  صحنه های  دارم  کنم  کار  چه  گفت: 
گفتم  او  به  من  می دهم.  دست  از  را  عملیات 
اتفاقا  می شود.  درست  بفرست  صلوات  تا  چند 

شد. درست  دوربین  و  داد  انجام  را  کار  این 
انتقال  و  ثبت  برای  که  عنایتی  آقای  امثال 
ما  هستند.  زیاد  کشیدند،  زحمت  حماسه ها 
روایت  عرصه  رزمندگان  این  از  زیادی  تعداد 
چشمداشتی  هیچ  بدون  که  داریم  را  جهاد 
در  هم  االن  همین  حتی  و  می کردند  فعالیت 
این ها  ندارند،  چیزی  خود  شخصی  زندگی 

هستند. الگو  ما  برای 
الگوها  این  از  االن هم  شما فکر می کنید 

داریم؟
از دفاع مقدس  -بله، وقتی به سال های بعد 
پشت  انقالب  که  حوادثی  و  می کنیم  نگاه 
مجاهدان  خط  می بینیم  است،  گذاشته  سر 
رزمندگان  همواره  که  است  مسیری  رسانه ای، 
آن حاضر و پای کار هستند. من االن هم وقتی 

افراد  این  امثال 

در گفتگو با "احمد نامداری" از پیشکسوتان رسانه ای قم؛ مطرح شد: 

● مجاهدان رسانه ای در میدان هستند اما تمایلی به دیده شدن ندارند   ●
جنس این بچه ها از طالست

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 7 اجرای احکام خانواده قم به 
له نفیسه صادقی علیه علیرضا طالع روشن محکوم علیه محکوم است  شماره 7/۱۴۰۰ج/۸۳۵ ثبت گردیده 
به پرداخت ۱۴۰ عدد سکه تمام بهار ازادی در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در 
قبال بدهی محکوم علیه یک واحد اپارتمان فاقد سابقه ثبتی توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
نموده است. بازگشت به قرار کارشناسی شماره ۱۴۰۱۰۲۴۴۰۰۰۰۰۰۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۸ در خصوص 
شکوری  عباس  اینجانب  برای  که   ۰۰۰۰۸۳۵ بایگانی  شماره  با   ۱۴۰۰۰۲9۲۰۰۰۰7۸۵۸9۵ شماره  پرونده 
محمود ابادی قرار کارشناسی صادر شده است در معیت و با راهنمایی خواهان از ملک به ادرس : قم – شهرک 
پردیسان – فلکه شهرداری – خیابان بصیرت – خیابان فقاهت – کوچه عدالت – مجتمع باران – بلوک الله – طبقه 
دوم واحد 7 در معیت و راهنمایی خواهان بازدید و گزارش کارشناسی جهت استحضار تقدیم می گردد: الف( 
قرار کارشناسی: با عنایت به درخواست و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر 
و فنی  تخصصی بودن موضوع با اجازه حاصله از مقررات ماده 7۴ قانون اجرای احکام مدنی قرار کارشناسی را 
صادر و اعالم می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی 
و انجام معاینه محلی ، نظریه کتبی و مستدل خویش را در مورد ارزیابی و قیمت گذاری یک واحد اپارتمان واقع 
در پردیسان فلکه شهرداری خ بصیرت خ فقاهت کوچه عدالت مجتمع باران بلوک الله طبقه دوم واحد 7 ب( 
مشخصات اسناد مالکیت طبق اسناد ارائه شده توسط خواهان: مبایعه نامه با شماره سریال ۱۲۱/۱۱9۸/۸۶ 
مورخ ۱۳9۲/۳/۶ )مشاور امالک همشهری( ثبت شده در صفحه ۱۸ دفتر ثبت معامالت جلد ۱ به شماره ۴-9۲ 

در تاریخ  ۱۳9۲/۳/۶ به نام خریدار اقای علیرضا طالع روشن فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 9۸۰ صادره 
از قم متولد ۱۳۵۳/۱/۱ با کد ملی ۰۳۸۲۸۸۴۴77 ج( مشخصات ملک طبق اسناد مالکیت ارائه شده توسط 
خواهان: ششدانگ یک باب اپارتمان به مساحت تقریبا ۸۵ مترمربع دارای دو اتاق خواب و انباری و پارکینگ به 
ادرس قم – شهرک پردیسان – فلکه شهرداری خیابان بصیرت خیابان فقاهت کوچه عدالت مجتمع باران بلوک 
الله طبقه واحد 7 د( مشخصات فنی و ظاهری ملک مورد بازدید: دارای دو اتاق خواب ، سرویس بهداشتی ، 
حمام ، دارای کابینت MDF و انباری و پارکینگ است. سیستم سرمایش کولر ابی و سیستم گرمایش پکیج می 
باشد. کف سالن از نوع سرامیک و دیوار ها سفید کاری با گچ می باشد. ه( مفاد ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام 
مدنی: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: اقای علیرضا طالع روشن فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 9۸۰ 
صادره از قم متولد ۱۳۵۳/۱/۱ با کد ملی ۰۳۸۲۸۸۴۴77 ۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان و تعیین 
اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. قم – شهرک پردیسان – فلکه شهرداری 
خیابان بصیرت خیابان فقاهت کوچه عدالت مجتمع باران بلوک الله طبقه دوم واحد 7 ملک به صورت یک واحد 
اپارتمان با کاربری مسکونی می باشد. ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. ملک با مشخصات ارائه شده 
در بند ب و ج )مبایعه نامه( بوده و فاقد سند تک برگ رسمی می باشد. ۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا 
نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. ملک در اجاره نمی باشد. ۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا 
مفروز و چه مقدار از ان فروخته می شود. ملک مفروز است. ۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک 
تحت هر عنوان دارند. حقوق مالکین مطابق با بند ب گزارش است. 7- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود. 

به نظر اینجانب به توجه به موقعیت قرار گیری ملک و در نظر گرفتن سایرجهات قیمت پایه مزایده ۶ دانگ یک 
واحد اپارتمان به مشخصات فوق به همراه قدرالسهم عرصه و مشاعات ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هر گونه 
بدهی و دیون و هزینه های مرتبط با شهرداری ، پایان کار و سند مالکیت که ممکن است وجود داشته باشد 
به میزان هفت میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال معادل هفتصد و بیست و دو میلیون پانصد هزار 
تومان ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۵ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

آگهی تحدید حدود عمومی شهرستان جعفرآباد
 ۲۶۲ از  فرعی   ۵۸۸ ثبتی  ک  پال ششدانگ  عمومی  حدود  تحدید  گهی  آ
جعفرآباد اسناد  ثبت  به  الحاقی  قم  اسناد  ثبت  نه  بخش  در  واقع  اصلی 

دشت  در  واقع   ، اصلی    ۲۶۲ از  فرعی   ۵۸۸ شماره  ثبتی  ک  پال ششدانگ 
ثبت  به  الحاقی  قم  اسناد  ثبت  نه  بخش  خلجستان   قاهان  قریه  گرگین 

جعفرآباد شهرستان  ثبتی  حوزه  جعفرآباد   اسناد 

9/۳۰ صبح ۲۲ /۱۴۰۱/۰۶ ساعت  روز تحدید حدود : روز سه شنبه مورخ 
مجاورین  و  ک  امال صاحبان  به  ک  وامال اسناد  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  بموجب 
تعیین  وقت  در  که  میشود  اخطار  گهی  آ این  بوسیله  الذکر  فوق  ثبتی  ک  پال
از  هریک  چنانچه  و  رسانند  بهم  حضور  مذکور  ملک  ع  وقو محل  در  شده 

موقع  در  شده  تعیین  وقت  در  آنها  قانونی  نماینده  یا  ک  امال صاحبان 
ملک  ک،  امال و  اسناد  ثبت   ۱۵ ماده  مطابق  نباشند  حاضر  حدود  تحدید 
اعتراضات  شد.  خواهد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  با  آنها 
و  اسناد  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  مقرات  مطابق  ک  امال صاحبان  و  مجاورین 
شد،  خواهد  پذیرفته  روز  همان  تا  تحدید  صورتمجلس  تاریخ  از  ک  امال
مدت  ظرف  معترض   ۱۳7۳/۲/۵ مصوب  واحده  ماده   ۲ ماده  مطابق  ضمنا 
تنظیم  گواهی   ، بایست  می  ثبتی  بمراجع  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک 
)شناسه  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  را  قضایی  ذیصالح  بمراجع  دادخواست 

)۱۳۶۰۵7۰ گهی:  آ
جعفرآباد شهرستان  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

خدایاری محمدرضا 

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی؛ جهانگردی و زیارتی استان قم 

 7۱/۱۰/۶ مصوب  نامه  آیین  و  کار  قانون   ۱۳۱ ماده  استناد  به 
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مورخ  صورتجلسه  موجب  به  و  وزیران  هیات 
تسلیمی  مدارک  سایر  و  مدیره  هیات  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
هیئت  البدل  علی  و  اصلی  اعضاء  از  هریک  سمت  و  اسامی 
خدمات  دفاتر  کارفرمایی  صنفی  انجمن  بازرسین  و  مدیره 
تاریخ  از  که  قم  استان  زیارتی  و  جهانگردی  هوایی؛  مسافرت 
ذیل  شرح  به  اند  شده  انتخاب  سال   ۳ مدت  به   ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

باشد:  می 
۱- جناب آقای سید محسن قریشی زاده) رئیس هیئت مدیره( 

۲- جناب آقای مهدی رابط ) نائب رئیس هیئت مدیره( 
۳- سرکار خانم فائزه میری ) خزانه دار( 

و  مدیره  هیئت  اصلی  عضو   ( اسحاقی  عباس  آقای  جناب   -۴
 ) بیر د

۵- جناب آقای جواد غالمی ) عضو اصلی هیئت مدیره( 
۶- جناب آقای جواد یزدیان ) عضو علی البدل هیئت مدیره( 

7- جناب آقای مسعود مدرسی ) عضو علی البدل هیئت مدیره( 
۸- سرکار خانم فرزانه صابری فرد ) بازرس اصلی( 

9- سرکار خانم معصومه سخا ) بازرس اصلی علی البدل( 
مذکور  صنفی  انجمن  اساسنامه   ۳۲ ماده  ماده  استناد  به  ضمنا 

رئیس امضاء  با  انجمن  عادی  اوراق  و  اداری  مکاتبات  کلیه 
مالی  اسناد  کلیه  و  انجمن  مهر  ممهوربه  دبیر  با  مدیره  هیات 

تصویب به  که  آور  تعهد  قراردادهای  و  بهادار  رسمی  اوراق 
مدیره  هیات  رئیس  مشترک  امضاء  یا  باشند  رسیده  مدیره  هیات 
خواهد  معتبر  صنفی  انجمن  مهر  به  وممهور  دار  خزانه  و  بادبیر 

باشد(  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  دبیر  که  صورتی  در  بود.) 
محمد جواد ترک زاده آرانی – مدیریت روابط کار 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست      ◄
مشکالت  گفت:  قم  شهرداری  ورزشی  و 
مبحث  و یک  نیست  قم  به  مربوط  فقط  تفریحی 
زیرا  به یک هم افزایی دارد؛  نیاز  و  کشوری است 
و  رصدی  است.  محدود  شهرداری  ظرفیت های 
فراغت چگونه  اوقات  اینکه وضعیت  برای  آماری 
است وجود ندارد و شهرداری هم آماری ندارد در 
حالی که داشتن آمار کمک می کند که متناسب 

کنیم. برنامه ریزی  مخاطب  باسلیقه 
از  آن،  کردن  پر  چگونگی  و  فراغت  اوقات 
قرار  توجه  مورد  همواره  که  است  مهمی  مسائل 
گرفته است؛ اما مهم تر از پر کردن اوقات فراغت 
و  کارها  ساده ترین  با  زیرا  است؛  آن  سازی  غنی 
کرد. پر  را  فراغت  اوقات  می توان  هم  تفریحات 

اگر اوقات فراغت با برنامه ای درست و سالم پر 
را  متعددی  انحرافات  و  آسیب ها  می تواند  نشود 
برای جامعه به وجود بیاورد. بخشی از سالم سازی 
اوقات فراغت به عهده مسئولین و بخشی از آن به 
عهده مردم است که برای پر کردن اوقات فراغت 
نیز  عده ای  البته  دهند؛  انجام  انتخاب هایی  چه 
برنامه ریزی  با  می تواند  حاکمیت  هستند  معتقد 

ذائقه و انتخاب مردم را نیز تحت تأثیر بگذارد.
با این حال مسئله اوقات فراغت و مکان هایی 
را  خود  اوقات  بتوانند  جوانان  ویژه  به  مردم  که 
بپردازند همواره  به تفریح  و  آنجا سپری کنند  در 
قمی  شهروندان  از  بخشی  گله  و  اعتراض  مورد 
عنوان  به  قم  استان  بودند  معتقد  که  است  بوده 
و  آیینه  می تواند  که  مذهبی  و  فرهنگی  شهری 
الگویی برای سایر شهرهای کشور و حتی جهان 

و  کرده  عمل  ضعیف  زمینه  این  در  باشد  اسالم 
نگرفته  صورت  ریزی  برنامه  سلیقه ها  همه  برای 
جوانان  تفریح  بیشترین  خاطر  همین  به  است 
زمان های  کردن  سپری  به  قمی  خانواده های  و 
به  رفتن  و  کشیدن  قلیان  و  بوستان ها  در  زیادی 

می شود. منتهی  قهوه خانه ها 
در این رابطه گفت وگویی با سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری قم به عنوان یکی از 

متولیان این امر داشتیم:
طباطبایی نژاد،  احمد  سید  حجت االسالم  
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سرپرست سازمان 
اینکه  بابیان  ایسنا  با  در گفت وگو  قم،  شهرداری 
است،  جوانان  و  ورزش  فراغت  اوقات  متولی 
و  جوانان  فراغت  اوقات  موضوع  کرد:  عنوان 
خانواده ها مبحثی جدی است که نکات مختلفی 

دارد. وجود  رابطه  این  در 
وی ادامه داد: مشکالت تفریحی فقط مربوط 
به قم نیست و یک مبحث کشوری است و نیاز به 
شهرداری  ظرفیت های  زیرا  دارد؛  هم افزایی  یک 
آن  برای  دیگر  شهرهای  در  و  است  محدود 

می شود. هم افزایی 
اجتماعی  و  فرهنگی  بحث  در  کرد:  بیان  وی 
فعالیت  مختلفی  مجموعه های  فراغت  اوقات 
شهر  به  می تواند  این ها  هم افزایی  که  می کنند 
ورزشی  سالن های  مثال  برای  کند؛  کمک 
بخشی از اوقات فراغت را پر می کند اما سازمان 
شهرداری سهم محدودی دارد و زیرساخت اصلی 

نیست. شهرداری  دست 
اخیر  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

احداث  شهرداری  توسط  ورزشی  سالن  هشت 
سازمان  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  است،  شده 
آن  سالن  چهار  که  دارد  سالن   ۱۰ شهرداری 
ورزشی  سالن  به  که  بودند  بحرانی  سوله های 

شدند. تبدیل 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
ورزشی شهرداری قم اظهار کرد: بوستان ها سهم 
شهروندان  فراغت  اوقات  کردن  پر  در  عمده ای 
رزومه  زمینه  این  در  شهرداری  سازمان  که  دارند 
موفقی دارد و از لحاظ سرانه فضای سبز توانسته 

کند. کسب  کالن شهرها  بین  در  را  سوم  رتبه 
وی افزود: ۲۰ سال قبل وضعیت فضای سبز 
محدودی  بسیار  سبز  فضای  و  نبود  این گونه  قم 
وجود داشت و بهترین فضای سبزهای استان باغ 
بوستان  امروزه  که  حالی  در  بودند  مردمی  های 

علوی قم در کشور حرفی برای گفتن دارد.
اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی  حجت االسالم 
از  مردم  رضایت  میزان  و  سبز  فضای  کیفیت 
آالچیق،  نصب  گفت:  است،  متفاوتی  بحث  آن 
اقدامات  از  نیز  بهداشتی  سرویس  و  نمازخانه 
خانواده ها  تا  است  بوستان ها  در  شده  انجام 
بتوانند از محیط آن به ویژه در آخر هفته بهره مند 

شوند.
وی ادامه داد: ساخت تله سیژ، سورتمه، باغ 
علوی،  بوستان  شهربازی  کردن  فعال  پرندگان، 
الغدیر،  راه اندازی مجموعه کهکشان در بوستان 
در  که  بودند  اقداماتی  نیز  تاب  و  آب  مجموعه 
راستا پر کردن اوقات فراغت صورت گرفته است.

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 

برنامه های  اجرای  افزود:  قم  شهرداری  ورزشی 
برگزاری  شادی  استیج های  مثل  فرهنگی 
مسابقاتی مانند پدر پسری و خانواده نشاط و... 
انجام  بوستان ها  در  که  است  کارهایی  دیگر  از 
عمل  به  آن  از  خوبی  استقبال  هم  مردم  و  شده 

آوردند.
در  متنوع  برنامه های  اجرای  کرد:  اضافه  وی 
فرهنگسرا  و  محله  سرای  مانند  فرهنگی  مراکز 
نیز از دیگر اقدامات بوده است که مردم استقبال 
را  مخاطب  صددرصدی  رشد  و  کردند  خوبی 
شهرداری  فرهنگی  مراکز  البته  است؛  داشته 
دارد  وجود  شهر  در  که  مراکزی  سایر  به  نسبت 
تعداد کمی است و از جمله دالیلی که به دنبال 
طرح  که  است  این  نبودیم  جدید  مرکز  ساخت 

کردیم. اجرا  را  محور  مسجد  محله 
مساجد محور تفریح های محله می شود

اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی  حجت االسالم 
خوبی  رویدادهای  همه  در  مسجد  طرح  این  در 
که در محله برگزار می شود تأثیرگذار است، بیان 
کرد: در این طرح برنامه های فرهنگی به مساجد 
محوریت  با  و  ظرفیت  با  فعالیت ها  و  شده  برده 
مساجد انجام می شوند؛ زیرا نزدیک ترین سیستم 
ظرفیت  از  می تواند  که  است  مسجد  محله  یک 
بسیج، NGO، کانون مساجد و گروه های مردمی 

کند. استفاده 
مسجد  محله  طرح  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نمی شوند  برگزار  رویدادها فقط در مسجد  محور 
در  کرد:  تصریح  است،  انجام  محور  مسجد  بلکه 
این طرح به مسجد قدرت داده می شود و افرادی 

مراجعه  با  هم  نمی کنند  استفاده  مسجد  از  که 
سالن های  برای  تخفیف  از  می توانند  مسجد  به 

کنند. استفاده  ورزشی 
ایستگاه های  طرح  این  در  کرد:  بیان  وی 
 ۶۰ از  بیش  و  رفتند  مساجد  داخل  به  نشاط 
میز  آن  در  و  شدند  نشاط  ایستگاه  داری  مسجد 
و...  ورزشی  تاتمی  دستی،  فوتبال  پینگ پنگ، 

شود. پر  جوانان  فراغت  اوقات  تا  دارد  وجود 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 

ورزشی شهرداری قم ادامه داد: برگزار مسابقاتی 
مشارکت  با  کرونا  از  قبل  که  انقالب  فرزند  مانند 
شرکت  نیز  نفر  هزار  شش  و  شدند  برگزار  بسیج 

است. آن ها  جمله  از  کردند 
شود  بیشتر  هم افزایی  اگر  کرد:  تأکید  وی 
می آید  پای کار  و  دارد  انگیزه  شهرداری  سازمان 
پایه ای  سنین  استعدادیابی  مسابقات  مانند 
و  بود  فعال  آن  در  شهرداری  و  شد  انجام  که 

داشت. همکاری  مختلف  درزمینهٔ های 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 

مثال  برای  داد:  ادامه  قم  شهرداری  ورزشی 
تاکنون بیش از ۳۰ شب برنامه در میدان آستانه 
در  برنامه ها  این  اینکه  برای  اما  است  شده  اجرا 
زمان  سال  چند  شود  تأمین  مختلف  زمان بندی 

است. الزم 
فعالیت های  از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  وی 
در  که  فرمانده  سالم  سرود  اجرای  شده  انجام 
سازمان  و  محوریت  و  مشارکت  با  علوی  بوستان 
حضرت  حرم  همکاری  با  آستانه  میدان  در  و 
معصومه، سپاه و شهرداری بود که سبب شد در 

شود. همه گیر  نیز  کشور 
آماری از سلیقه مردم برای تفریح نداریم

اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی  حجت االسالم 
در  فراغت  اوقات  با  رابطه  در  که  فعالیتی  بیشتر 
استان قم صورت می گیرد کارهای سخت افزاری 
عمومی  فرهنگی  شورای  شد:  یادآور  است، 
استان قم کلیت و میزان سرانه مکان ها را در نظر 

نمی شود. جزئیات  وارد  و  دارد 
اینکه  برای  آماری  و  رصدی  داد:  ادامه  وی 
ندارد  وجود  است  چگونه  فراغت  اوقات  وضعیت 
و شهرداری هم آماری ندارد در حالی که داشتن 
آمار کمک می کند که متناسب باسلیقه مخاطب 

کنیم. برنامه ریزی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
گذاری  باقیمت  رابطه  در  قم  شهرداری  ورزشی 
سالن های ورزشی برای اجاره به بخش خصوصی 
گفت: قیمت گذاری سالن های ورزشی شهرداری 
شهرداری  معمواًل  اما  است  جوانان  و  ورزش  با 
► اجاره می دهد.    بیان شده  از قیمت  پایین تر 

شنبـه 22 مرداد 1401/ شماره 1994 www.gooyeh-qom.com خبر5

از ساخت  از پنجاه سال است که  بیش      ◄
می  قم   ایزدی  زایشگاه  و  زنان  بیمارستان 
قمی  نوستالژی  جزء  که   زایشگاهی  گذرد. 
نوزادان  خود  ها  مادربزرگ  روزگارانی  بوده   ها 
های  نوه  حاال  و  کرده    حمل  وضع  آنجا  در  را 
اند،  آغوش کشیده  در  زایشگاه  این  در  را  خود 
اما حاال مدتی است که تعطیلی  و ادغام آن با 
روبرو شده  واکنش هایی  با   فرقانی  بیمارستان 

است.
زایشگاه  تعطیلی  کارشناسی  جلسه  در   
کارگروه های  اعضای  حضور  با  که  ایزدی 
وهمچنین  حقوقدانان  و  درمان  و  بهداشت 
دفتر  در  پزشکی   علوم  دانشگاه  از  نمایندگانی 
 ، امیرآبادی  نظارتی  و  مشورتی  کارگروه های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
زایشگاه  گفت:  اورعی  حمید  شد،  برگزار 
از بیمارستان های خوش سابقه در  ایزدی یکی 
مهم  مردم  برای  آن  کاربری  تغییر  و  است  قم 

. ست ا
نظارتی  و  مشورتی  کارگروه های  مسئول 
یا  مالی  هزینه های  مشکل  افزود:  آبادی  امیر 
برای  کننده ای  قانع  دلیل  بودن  تخصصی  تک 

در  هستم  معتقد  اینکه  ضمن  نیست  تعطیلی 
کارشناسی  فرقانی  به  بیمارستان  این  انتقال 
باید  مردم  اما  است،  نگرفته  صورت  دقیقی 
در  چیز  همه  نباید  گیرند  قرار  امور  جریان  در 
علوم  دانشگاه  اینکه  و  باشد  ابهام  از  هاله ای 

پزشکی قم مردم را نامحرم می داند و توضیحی 
انتظار  در  سرنوشتی  چه  که  نمی کند  ارائه 
فهیم  مردم  شایسته  است  ایزدی  بیمارستان 

نیست. قم 
به  ایزدی  بیمارستان  دوباره  بازگشت  او 

آمده  این وضع پیش  با  را  استان  چرخه درمان 
مثال  برای  کرد:  بیان  و  دانست  ممکن  غیر 
کمتر  بیمارستان  پزشکی  اقتصاد  در  می گویند 
که  درحالی  است  ده  زیان  تختخواب   ۵۰۰ از 
اشغال  ضریب  کارشناسان  گفته های  گواه  به 
بوده  ایزدی صددرصد  بیمارستانی   تخت های 
و اصال هم زیان ده نبوده پس ماجرای تعطیلی 
شود. روشن  مردم  برای  باید  چیست؟این  آن 

مبتنی  دقیق  کارشناسی  لزوم  بر  اورعی 
شهری  برنامه ریزی  و  سرزمین  آمایش  بر 
ساخت  در  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط 
گفته  به  افزود:  و  کرد  تاکید  جدید  بیمارستان 
ایزدی  مرحوم  وراث  سالمت  خیران  مسئول 
ایزدی  زایشگاه  جبران  برای  می خواهند 
ولی  بسازند،  نکویی  حیاط  در  بیمارستانی 
انجام  آن  ابتدا مطالعات کارشناسی  بهتر است 
علوم  در  که  شبه  یک  تصمیمات  از  و  شود 

کرد. پرهیز  می شود  اتخاذ  قم  پزشکی 
و  نکویی  بیمارستان  گفت:  ادامه  در  او 
پارکینگ و حجم مراجعات مردم  از نظر  فرقانی 
مراجعه  و  ندارد  را  توسعه  ظرفیت  و  گنجایش 
هستند. مواجه  زیادی  مشکالت  با  کنندگان 

نظارتی   و  مشورتی  کارگروه های  مسئول 
جسمی  و  روحی  فرسایش  گفت:  آبادی  امیر 
ادغام  پیامد های  از  یکی  درمان  پرسنل 
بیمارستان ایزدی و فرقانی است و با بررسی ها 
گرفته  صورت  نزدیک  از  که  سرکشی هایی  و 
زیادی  فشار  شده  موجب  بیمارستان  انتقال 
حضور  اینکه  ضمن  شود  وارد  درمان  پرسنل  به 
ادغام  و  انتقال  با  که  است  مسئله ای  پزشکان 
همچنان  فرقانی  بیمارستان  و  نشده  حل 
مانند  پزشکی  مهم  خدمات  برخی  تامین  در 

است. مواجه  مشکل  با  ماموگرافی 
علوم  خدمات  از  مردم  رضایتمندی  او 
ارزیابی  مهم  را  فرقانی  بیمارستان  در  پزشکی 
کرد و از کار گروه مشورتی و نظارتی، بهداشت 
سرکشی  و  پیگیری  با  تا  خواست  درمان  و 
رضایتمندی  میزان  بیمارستان  این  از  مستمر 

دهند. قرار  بررسی  مورد  را  مردم 
نظارتی  و  مشورتی  کارگروه  از  اورعی 
حقوقی  منظر  از  تا  خواست  حقوقدانان 
را  پزشکی  علوم  به  ایزدی  زایشگاه  واگذاری 
این  شود  مشخص  تا  دهند  قرار  بررسی  مورد 
خیر؟  یا  هست  وقف  سند  اساس  بر  زایشگاه 

زایشگاه  این  سرنوشت  تعیین  در  وارثین  آیا 
خیر؟ یا  باشند  داشته  نقشی  می توانند 

کارشناسی  بررسی  جلسه  در  است  گفتنی 
کارشناسی  نظرات  ایزدی  زایشگاه  تعطیلی 
گرفت. قرار  ارزیابی  مورد  موافقان   و  مخالفان 
بیمارستانی  افزایش صد درصدی تخت های 

قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص  
این  ساختمان  گفت:  ایزدی   زایشگاه  تعطیلی 
نظر  از  که  است  سال    ۵۰ از  بیش  برای  مرکز 

ندارد. امنیتی  فنی، 
بیمارستان های  تجهیز  مصری  مهدی  دکتر 
استان را به صورت بهینه و بروز ضروری خواند 
عنوان  به  بهشتی  شهید  بیمارستان  افزود:  و 
به  فوری  نیاز  استان  درمانی  مرکز  مهم ترین 

دارد. وتجهیز  بازسازی 
از  قم   استان   پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تا  بیمارستانی  تخت های  درصدی  صد  افزایش 
دو سال آینده خبر داد  و  گفت: در حال حاضر 
وجود  قم  در  بیمارستانی  تخت  از۲۵۰۰  کمتر 
دارد که در آینده به حدود ۵ هزار تخت خواهد 

رسید.    ►

سرنوشت زایشگاه ایزدی قم با قدمتی بیش از پنجاه سال در هاله ای از ابهام است

●  دالیل تعطیلی زایشگاه ایزدی قم   ●

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

آگهی مزایده اموال غیر 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 به 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۰۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۳۴ شماره  رأی  ۱ـ 
علی نجفی فرزند حمزه علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵7/۵7 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱9۵۶/۳۱۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از محمد دولتی طی سند قطعی شماره ۲۰۲۸۰ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۱ دفترخانه ۶ قم)م الف ۱۴۲9۵( 

آقای   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۲۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۲۴9 شماره  رأی  ۲ـ 
اسداله شیری فرزند عزیزعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۵/۴۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱9۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از شهره و رضا وشعله شهرت همگی بیگدلی وراث عبدالعلی بیگدلی ) کما فرض اله(.) م الف ۱۴۳۰۱( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
به  را  اول اعتراض خود  نوبت  انتشار آگهی  تاریخ  از  باشند ظرف مدت ۲ ماه  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 

اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصر 

ایرانیان(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

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

۱ اجرای احکام مدنی قم  به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
به شماره ۱/9ج/۴77 ثبت گردیده له ساری گل فرهنگ علیه نوروز فیروزی نیا و اسمعلی فرهنگ محکوم 
نیم  ۶۳۴/۰۱۵/۴۳۴ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۱۲/7۲۰/۶۰۸/۶97ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
عشر در حق صندوق دولت ، شخص ثالث )بهروز فرهنگ( در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۲ فرعی 
از ۱7۴۵ اصلی بخش ۲ قم به عنوان مال معرفی و توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ازریابی نموده 
است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱۲7/۲۰۶سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ )عرصه و اعیان( 
پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۶/۳۴ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ )عرصه و اعیان( پالک فوق 
99۰۰۴77 در خصوص  پرونده کالسه  ، در خصوص  احترام  با  فروش خواهد رسید.  به  االجرا(  )بابت حق 
سریال  شماره  به  قم  دو  بخش  اصلی   ۱7۴۵/۱/۱۲ ثبتی  پالک  به  مسکونی  ساختمان  باب  یک  ارزیابی 
– پالک  متری   ۲۰ بر   –  ۲ – جنب کوچه  بنی فضل  بلوار   – قم  در  واقع  فرهنگ  بهروز  نام  به  ۴۰۶۴۴۴ج/99 
به صورت  و  ۱۴۴ مترمربع  به مساحت  امد. ششدانگ ملک فوق طبق سند  به عمل  بازدید  ان  از محل   ،  ۵
باربر و شناژ بتنی و سقف تیرچه و بلوک  با اسکلت دیوار  مسکونی و جنوبی ساز در دو طبقه همکف و اول 

نیمه کاره شامل یک  ۱۴۴ مترمربع به صورت  احداث شده است ، طبقه همکف به مساحت اعیانی حدود 
واحد پارکینگ در قسمت جلو با درب کرکره برقی به مساحت حدود ۲۵ مترمربع فرش کف سنگ و بدنه و 
سقف استر سفید کاری و سمت عقب به صورت سالنی با فرش کف سیمانی و بدنه و سقف فاقد نازک کار 
می باشد و دارای سرویس پله سنگی به طبقه اول با حفاظ نرده استیل با درب نفررو و طبقه اول به مساحت 
اشپزخانه   ، اتاق  دو   ، کاری  سفید  سقف  و  بدنه  و  سرامیک  کف  فرش  با  نشیمن  سالن  دارای  مترمربع   ۱۲
MDF و سرویس بهداشتی و حمام و حدود ۲۰ مترمربع حباط سازی و یک اتاق به مساحت  اپن با کابینت 
باشد.  رویه سیمان سفید می  با  متر دورچینی  و حدود یک  بام(  تراز  )در  در طبقه دوم  مترمربع   ۱۲ حدود 
ملک دارای یک انشعاب برق و سرمایش کولر گازی و گرمایش بخاری و لوله کشی پکیج می باشد. ملک در 
حال حاضر در اختیار مستاجر با مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال رهن و ۵۰/۰۰۰ریال اجاره مدت سه سال 
از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ الی ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ می باشد. ارزش ششدانگ ملک فوق شامل عرصه ، اعیانی 
۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  اشخاص  و  ادارات  به  بدهی  عدم  فرض  با  امتیازات  کلیه  و  انشعابات   ،
)بیست و چهار میلیارد ریال( ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/9 ساعت 

9/۱۵ الی 9/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
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 
دادورز  باشند ضمنا  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  از کارت های  یکی  در  را 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور  المجلس 
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 

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۳ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۱۳/۱۴۰۰ج/۱9۱ ثبت گردیده خواهان حسین کچوئی خواندگان حسن ، علیرضا ، فاطمه 
، احمد اشرف ، حسن ، رضا و سید علی اصغر همگی کچوئی و محسن و فرخ میرئی مبنی بر فروش پالک 
ارزیابی  به شرح ذیل  ۲ قم کارشناس  از ۱۸7۲ اصلی بخش  از ۱۸7۳ و ۱۳۰ فرعی  ثبتی ۱۸۸ فرعی  های 
ابالغیه شماره ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۰9۳9۸۵۴۶ مورخ ۱۴۰۰/9/۲۵ ان شعبه  به  بازگشت  کرده است. احتراما 
محترم مبنی بر ارزیابی پالک های ثبتی ۱۸۸ فرعی از ۱۸7۳ و ۱۳۰ فرعی از ۱۸7۲ اصلی بخش ثبتی دو 
 ... و  میریی  فرخ  و  کچوئی  اشرف  و  کچوئی  احمد  اقای  طرفیت  به  کچوئی  حسین  اقای  دعوی  موضوع  قم 
به  مراجعه  متعاقبا  و  قضایی  محترم  مقام  دستور  از  اگاهی  و  پرونده  مطالعه   ، محترم  شعبه  به  مراجعه  ضمن 
محل و بازدید از وضعیت موجود و بررسی مدارک ابرازی ، گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: 
۱( موضوع کارشناسی: ارزیابی پالک های ثبتی ۱۸۸ فرعی از ۱۸7۳ و ۱۳۰ فرعی از ۱۸7۲ اصلی بخش 
ثبتی دو قم ۲( مشخصات ثبتی ملک: الف( پالک ثبتی ۱۸۸ فرعی از ۱۸7۳ اصلی به ادرس قم ، نیروگاه 
از میدان توحید ، رو به روی ۱7 متری فهیمی پالک های ۴7۴ و ۴7۶ و ۴7۸ به مساحت عرصه ۳۴۲  بعد 
مترمربع با حدود اربعه شماال: به طول ۱۲ متر به خیابان سی متری شرقا: به طول ۲7/۴۰ متر پی اشتراکی 
با  با قطعه ۱۸۲ فرعی جنوبا: به طول ۱۲/7۰ متر به پالک ۱۶7۲ غربا: به طول ۳۱/۶۰ متر پی اشتراکی 
قطعه ۱۸7 فرعی. ب(پالک ثبتی ۱۳۰ فرعی از ۱۸7۲ اصلی به ادرس قم ، نیروگاه ، بعد از میدان توحید 
، رو به روی ۱7 متری فهیمی با مساحت عرصه ۲9۰/۵۰ مترمربع با حدود اربعه شماال: در دو قسمت اول 

دیوار به دیوار به طول ۴/7۰ متر به شماره ۱99 فرعی از ۱۸7۳ اصلی دوم دیوار به دیوار به طول ۱۲/7۰ متر 
به شماره ۱۸۸ فرعی از ۱۸7۳ اصلی شرقا: دیوار به دیوار به طول ۲۳/۵۰ متر به شمراه ۱ فرعی از ۱۸7۲ 
به  به دیوار  از ۱۸7۲ اصلی غربا: دیوار  به دیوار به طول ۱۲/۴۰ متر به شماره ۱ فرعی  اصلی جنوبا: دیوار 
به   ، از لحاظ موقعیت قرار گیری  از ۱۸7۲ اصلی. تذکر: هر دو پالک فوق  طول ۱7 متر به شماره ۱ فرعی 
اعیانی: یک  اند. ۳( مشخصات  باشند منتهی تجمیع نشده  و در واقع یک قطعه زمین می  بوده  هم متصل 
از ۱۸7۳ اصلی در دو طبقه  بر روی پالک ثبتی ۱۸۸ فرعی  باب اعیانی قدیمی به صورت تجاری مسکونی 
همکف و اول احداث گردیده است با این توضیح که در طبقه همکف یک باب مغازه که در حال حاضر دارای 
فعالیت فروش درب و پنجره الومنیومی بوده و یک راهرو با مساحت ۲۸ مترمربع که به عنوان راه دسترسی 
به زمین پشت پیش بینی شده و طبقه اول یک باب واحد مسکونی می باشد. طبقه اول یک واحد مسکونی 
شامل سالن ، ۳ اتاق ، اشپزخانه ، سرویس بهداشتی و بهار خواب بوده و کف فرش ان موزاییک و دیوار های 
اطراف سفید کاری می باشد. دارای یک انشعاب اب ، یک انشعاب برق سه فاز ، یک انشعاب برق تک فاز 
و یک انشعاب گاز می باشد. طبقه همکف در اختیار احدی از وراث )علیرضا کچوئی( می باشد و طبقه اول 
 ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۴ است.  سکونت  از  خالی 
عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و وضعیت بازار مسکن ، بدون در نظر گرفتن 
۶۳۲/۵مترمربع  مساحت  به  عرصه  باشد:  می  ذیل  شرح  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق 
 ۲۰۵ مساحت  به  اعیانی  ۲۲۱/۳7۵/۰۰۰/۰۰۰ریال   = ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  که 

از  مترمربع   ۱۳۰ مساحت  به  تجاری  ارزش  ۴/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   = اعیانی  کل  جمع  که  بوده  مترمربع 
قرار هر مترمربع ۱9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال = ۲۴/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل پالک های ثبتی ۱۸۸ فرعی 
ریال  میلیون  پنج  و  نود  و  پانصد  و  میلیارد  پنجاه  و  دویست  مبلغ  به  اصلی   ۱۸7۲ از  فرعی   ۱۳۰ ۱۸7۳و  از 
۲۵۰/۵9۵/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین و پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/9 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۲/۱۵ الی   ۱۲ ساعت 
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 
باالترین  که  به کسانی  و  مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  صورت 
پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  برنده مزایده )شرکت کنندگان می  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و 
در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

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

مردم قم چگونه اوقات فراغت خود را پر می کنند؟

● سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری: آماری از سلیقه مردم برای تفریح نداریم!   ●
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اعالمی  آمار  آخرین  براساس      ◄
و  هزار   ۱۰ از  حاضر  حال  در  دیه،  ستاد 
بدهکار  نفر   ۱9۱۸ زندانی غیرعمد،   ۶۰۰
اجرای  و  اتخاذ  با  چه  اگر  هستند،  مهریه 
بدهکاران  آمار  مختلف  سیاست های 
کاهش  گذشته  سال های  به  نسبت  مهریه 
پنج  از  یکی  مهریه  همچنان  اما  داشته، 
مالی  محکومان  غیرعمد  جرایم  علل 

. ست ا
مهریه  مشکل  حل  برای  تاکنون 
که  شده  مطرح  مختلفی  راهکارهای 
با عنوان »اصالح  آخرین آن طرح مجلس 
مالی  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون 
تعیین  با  آن  براساس  که  است  مهریه«  و 
تعیین مهریه های غیرمتعارف  از  ثبت  حق 

می شود. پیشگیری  سنگین  و 
نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  گفته  به 
مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
تا   ۱۴ مهریه های   برای  مذکور  طرح  در 
 ۱۰۰ از  ثبت،  ۱.۱ درصد حق  ۱۰۰ سکه 
و  ثبت  حق  درصد   ۲ مهریه  سکه   ۲۰۰ تا 
از ۲۰۰ سکه مهریه به باال ۱۵ درصد حق 
می شوند،  دریافت  مالیات  همان  یا  ثبت 
ازدواج  دریافت سند  منظور  به  افراد  یعنی 
واریز  دولت  حساب  به  را  مبلغی  باید  خود 

. کنند
افکارسنجی  گزارش  نتایج  حال  این  با 
بازه  در  که  ملت"  افکارسنجی  "موسسه 
سال  خرداد   ۴ تا  اردیبهشت   ۳۱ زمانی 
و  سال   ۱۸ افراد  آماری  جامعه  با  جاری 
باالتر کل کشور و به روش مصاحبه تلفنی 
شده  انجام  پرسشنامه   ۱۰۲۰ گردآوری  با 
میانگین  طور  به  که  می دهد  نشان  است 
دیدگاه  از  مهریه  برای  مناسب سکه  تعداد 

است. سکه   9۴ مردم، 
بر اساس نتایج این نظر سنجی نزدیک 
 ۴9.۴ یعنی  پاسخگویان  از  نیمی  به 
 ،۱۴ اعداد  از  یکی  پاسخگویان  درصد 
برای  را  سکه   ۱۱۴ و   ۱۱۰  ،۱۰۰  ،۵۰

دانسته اند. مناسب  مهریه 
و   ۵۸ مردان  متوسط  طور  به  واقع  در 
برای  مناسبی  تعداد  را  سکه   ۱۳۰ زنان 
میانگین  نهایت  در  اما  می دانند؛  مهریه 
نظر  از  مهریه  برای  سکه  مناسب  تعداد 

است. سکه   9۴ مردم 
اندازه  به  باید  مهریه  سکه   ۹۴ برای 
ثبت«  »حق  آزادی  بهار  تمام  سکه  یک 

داد
نظرسنجی  همین  به  اگر  حتی 
اغلب  که  بگیریم  نظر  در  و  کنیم  استناد 
هنگام  به  پسر  و  دختر  خانواده های 
توافق  مهریه  سکه   9۴ روی  بر  ازدواج 
سکه  کنونی  قیمت  احتساب  با  می کنند، 
است؛  تومان  میلیون   ۱۴ حدود  در  که 
برای  باید  سکه ای   9۴ مهریه  با  زوج  یک 
 ۱۴ حدود  خود  ازدواج  سند  دریافت 
مبلغی  یعنی  تومان  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
آزادی  بهار  تمام  سکه  یک  اندازه  به 
تصمیم  این  با  کنند.  پرداخت  ثبت  حق 
که عموما  مهریه  ۱۱۰ سکه  برای  مجلس، 

نیز  می کنند  تعیین  ایرانی  خانواده های 
 ۱۴ )حدود  سکه  فعلی  قیمت  احتساب  با 
 ۸۰۰ و  میلیون   ۳۰ باید  تومان(،  میلیون 
 ۳۱ مهریه  سکه   ۱۱۴ برای  و  تومان  هزار 
مبلغی  یعنی  تومان  هزار   9۲۰ و  میلیون 
آزادی  بهار  تمام  سکه  دو  قیمت  از  بیشتر 

کرد. پرداخت  مالیات 
دولت  مداخله  مخالفان  و  موافقان 

مهریه تعیین  در 

نتایج  به  گذرا  نگاهی  دیگر  سوی  از 
مهریه  خصوص  در  شده  یاد  افکارسنجی 
آن  در  قانون  مداخله  درباره  مردم  نظر  و 
پاسخگویان  درصد   ۳9.۸ می دهد   نشان 
کاهش  در  قانونی  سقف  تعیین  معتقدند 
درصد   ۲۲.۳ است،  موثر  مهریه  میزان 
در  را  پلکانی(  یا  )ثابت  مالیات  دریافت 
 ۲۶.۲ و  می دانند  موثر  مهریه  کاهش 
دولت  که  گفته اند  نیز  پاسخگویان  درصد 
میزان  کاهش  برای  اقدامی  هیچ  نباید 

دهد، انجام  مهریه 
پاسخگویان  درصد   ۸۶.۲ همچنین 
به  را  ندارند مهریه  اعالم کرده اند که رسم 
هنگام عقد به زنان پرداخت کنند و ۶۳.۴ 
در  مردان  معتقدند  نیز  پاسخگویان  درصد 
مقدار  کم  خیلی  یا  کم  مهریه  تعیین  زمان 

می گیرند. جدی  را  مهریه 
مشترک  زندگی  تجربه  که  افرادی 
داشته اند بیشتر از مجردین ، یعنی ۶9.۵ 
که  افرادی  درصد   7۲.۵ متاهلین،  درصد 
همسرشان  یا  و  شده  جدا  خود  همسر  از 
فوت شده است و ۵۰ درصد مجردین باور 
دارند که میزان مهریه به هنگام تعیین آن 

نمی شود. گرفته  جدی  مردان  سوی  از 
طالق  مالی،  پشتوانه  در  مهریه  نقش 

فرزندان حضانت  گرفتن  و  آسان تر 
معتقدند  نیز  پاسخگویان  درصد   7۵.۸
کمک  زنان  به  می تواند  مهریه  بخشش 
 ۶7.9 و  بگیرند  طالق  راحت تر  تا  کند 
درصد پاسخگویان اعالم کرده اند بخشش 

زنان در  به  مهریه در زمان طالق می تواند 
گرفتن حق نگهداری فرزندان کمک کند.

در  را  مهریه  نیز  پاسخگویان  درصد   ۶۱
مالی  پشتوانه  زیاد"  "خیلی  یا  "زیاد"  حد 
پاسخگویان  و هرچه  دانسته اند  زنان  برای 
زنان  برای  مالی  پشتوانه  را  مهریه  بیشتر 
سکه  مناسب  تعداد  کرده اند؛  محسوب 
کرده اند. اعالم  بیشتر  نیز  را  مهریه  برای 

که  است  توجه  قابل  نیز  آمار  این 

معتقدند  پاسخگویان  درصد   ۱۲ تنها 
زندگی  آغاز  در  سنگین  مهریه های  که 
زناشویی به نفع زنان است و ۲۳.9 درصد 
 ۵۰.۳ و  عقد  ضمن  شروط  معتقدند  نیز 
تقسیم  برای  توافق  معتقدند  نیز  درصد 
می تواند  زناشویی  زندگی  آغاز  در  دارایی 

باشد. زنان  نفع  به 
نشان  همچنین  آماری  نتایج  این 
این  بر  پاسخگویان  درصد   ۵۶.۲ می دهد 
تاثیری  هیچ  سنگین  مهریه  بوده اند  باور 
و  ندارد  زناشویی  زندگی  استحکام  در 
سنگین  مهریه  معتقدند  نیز  درصد   ۳۰.۴
خانواده  بنیان  شدن  سست  به  منجر 
معتقدند  درصد   ۸.۶ تنها  و  می شود 
خانواده  استحکام  موجب  سنگین  مهریه 

. د می شو
داده  هشدارهای  علیرغم  حال  این  با 
تبعات  درباره  کارشناسان  سوی  از  شده 
مالیات  همان  یا  و  ثبت  حق  تعیین 
گروهی  می رسد  نظر  به  مهریه،  برای 
روی  بر  همچنان  مجلس  نمایندگان  از 
هستند. ُمِصر  امر  این  اجرای  و  تصویب 
رسمی  ثبت  کاهش  درباره  هشدار 

ازدواج
سردفتران  کانون   رئیس  مظفری  علی 
از  ایسنا  با  گفت وگو  در  طالق،  و  ازدواج 
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  با  رایزنی 
خبر  باره  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
شکی  گوید  می  حال  عین  در  و  می دهد 
حاضر  حال  در  سنگین  مهریه های  نیست 

این  با  اما   است،  کرده  ایجاد  را  آسیبی 
وجود راهکاری که مجلس برای جلوگیری 
پیش  در  سنگین  مهریه های  تعیین  از 
حاضر  حال  در  است.  اشتباه  است  گرفته 
مشکالتی که بر سر راه ازدواج وجود دارد 
کم نیست و با تعیین حق ثبت برای مهریه 
قرار  ازدواج  راه  سر  بر  را  دیگری  مشکل 
امر در تضاد  این  از سوی دیگر  می دهیم. 
جمعیت  و  خانواده  کلی  سیاست های  با 

قبول  نیست.  دفاع  و  توجیه  قابل  و  است 
حال  در  سنگین  مهریه های  که  داریم 
ایجاد  مشترک  زندگی  در  را  آسیبی  حاضر 
آیا در صورت  این حال  با  اما  کرده است؛ 
و  مشکالت  مهریه  ثبت  حق  پرداخت 
سنگین  مهریه های  تعیین  مصیبت های 

می شود؟. حل 
ممکن  که  اقداماتی  به  همچنین  وی 
حق  پرداخت  زدن  دور  برای  افراد  است 
عنوان  و  اشاره  دهند  انجام  مهریه  ثبت 
خانواده  است  ممکن  حتی  می کند: 
مهریه  ثبت  حق  حاضرند  بگویند  عروس 
هزار  داماد  اما  کنند  پرداخت  خودشان  را 
تعیین  بنابراین  کند.  دخترشان  مهر  سکه 
مهریه های  مشکل  نمی تواند  ثبت  حق 

کند. طرف  بر  را  سنگین 
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق 
برای  ثبت  حق  تعیین  می دهد:  هشدار 
ثبت  از  جوانان  دوری  به  می تواند  مهریه  
رسمی ازدواج و روی آوردن آنها به ازدواج 
حال  عین  در  و  شود  منجر  سفید  و  عادی 
از  نیز  را  سنگین  مهریه های  مشکل  اصل 

نمی برد. بین 
مظفری با طرح این پرسش که اگر این 
بین  در  رسمی  غیر  و  عادی  ازدواج های 
می توان  چطور  کنند  پیدا  رواج  جوانان 
این  می کند:  تصریح  شد؟،  آن  مانع 
و  می شود  خانم ها  ضرر  به  بیشتر  شرایط 
بین  از  میان  این  در  که  است  زنان  حقوق 
مانع  برای مهریه  ثبت  تعیین حق  می رود. 

تبعات  و  است  رسمی  ازدواج  برای  بزرگی 
اگر  داشت.  خواهد  جامعه  در  سنگینی 
ازدواج های عادی رواج پیدا کند و در این 
و  شوند  هم  بچه دار  افراد  ازدواج ها  نوع 
فاجعه های بیشتری نیز رخ دهد چه؟. در 
این میان تنها حقوق زن و فرزند حاصل از 
طرح  این  اگر  می شود.  ضایع  ازدواج  این 
پرداخت  ثبت  باید حق  ابتدا  تصویب شود 
و  ثبت شده  به طور رسمی  ازدواج  تا  شود 
افراد  گیرد.  تعلق  زوجین  به  ازدواج  سند 
انجام  عادی  ازدواج  می توانند  راحتی  به 
اسناد  دفتر  در  قانون  استناد  به  و  دهند 

بنویسند. زوجیت  اقرارنامه  رسمی 
نقد  صورت  به  مهریه  پرداخت  مظفری 
راهکار  بهترین  را  ازدواج  عقد  زمان  در 
پیش  مشکالت  ریشه ای  درمان  برای 
سنگین  مهریه های  تعیین  پیرامون  آمده 
نقد  پرداخت  با  می افزاید:  و  دانسته 
با  فردی  هر  ازدواج،  عقد  زمان  در  مهریه 
هنگام  به  را  مهریه  دارد  که  مالی  توان  هر 
جلوی  اینگونه  و  می کند  پرداخت  عقد 
وعده هایی که به هنگام خواستگاری برای 
پرداخت مهریه های سنگین داده می شود 
نیز گرفته می شود و افراد متناسب با توان 
مالی و اجتماعی خود زیر بار قبول میزان 

می روند. مهریه 
ازدواج  به گفته رئیس کانون سردفتران 
مهریه  از  زنان  حاضر  حال  در  طالق،  و 
به  مردان  بر  فشار  برای  اهرمی  عنوان  به 
استفاه  خود  حقوق  شدن  تضییع  هنگام 
حقوق  به  است  الزم  رو  این  از  و  می کنند 
شود. ویژه  توجه  مشترک  زندگی  در  زنان 
اصلی  مبنای  اینکه  یادآوری  با  مظفری 
خطبه  هنگام  به  نقدی  پرداخت  مهریه 
به  اکنون  می دهد:  توضیح  است،  عقد 
به  را  مهریه   داماد  که  می بینیم  ندرت 
هنگام عقد و به صورت نقد پرداخت کند، 
نقد  پرداخت  مهریه  اساس  که  حالی  در 
قانونگذار  منظور  است.  عقد  زمان  در  آن 
سال  در  مدنی  قانون  تصویب  هنگام  به 
هنگام  به  مهریه  نقدی  پرداخت    ۱۳۱۰
عقد بوده است و از این رو برای زن »حق 
از  منظور  است.  گرفته  نظر  در  را  حبس« 
عروس  که  است  بوده  این  حبس،   حق 
می تواند تا زمانی که مهریه خود را نقد در 
از رفتن به  زمان عقد دریافت نکرده است 
باید همین  نیز  ما  امتناع کند.  خانه داماد 
تصویب  با  اینکه  نه  و  دهیم  رواج  را  امر 
سر  بر  را  مشکلی  مهریه  برای  ثبت"  "حق 

کنیم. ایجاد  ازدواج  راه 
به  خطاب  خود  سخنان  پایان  در  وی 
است:  کرده  تاکید  مجلس  نمایندگان 
درخواست دارم با تأمل بیشتری  این طرح 
کارشناسان  نظرات  از  و  کنند  بازنگری  را 
دانشگاه  اساتید  از  اغلب  کنند.  استفاده 
طرح ها  درباره  که  می آید  عمل  به  دعوت 
است  صورتی  در  این  و  کنند  نظر  اظهار 
مطرح  دانشگاه  در  که  بحث هایی  که 
می شود با بحث هایی که در جامعه مطرح 

► ایسنا   است./  متفاوت  می شود، 

تعداد مناسب سکه برای مهریه از دیدگاه مردم 

● موافقان و مخالفان مداخله دولت در تعیین مهریه   ●
مدیر حج و زیارت استان خبر داد:

ثبت نام ۴6 هزار قمی در 
سامانه سماح برای حضور در 

پیاده روی اربعین

استان  این  از  نفر  هزار   ۴۶ حدود  گفت:  قم  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
سماح  سامانه  در  حسینی  اربعین  روی  پیاده  در  حضور  برای  تاکنون 

کردند. ثبت نام 
بیان داشت: مهلت  رابطی  ایرنای قم، سید حسین موسوی  به گزارش 

تمدید شده است. تا ۲۱ مردادماه  ثبت نام در سامانه سماح 
وی در زمینه شمار گروه های ثبت نامی گفت: در سال های گذشته که 
می  تقاضا  زائران  اعزام  در  تسریع  برای  داشت  ویزا  به  نیاز  اربعین  سفر 
شد که گروهی ثبت نام کنند اما امسال با توجه به این که ویزای عراق 

انفرادی است. نام  بر ثبت  بنا  برداشته شده است 
ثبت نام  کل  از  حال  عین  در  داد:  ادامه  قم  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
کنندگان در سامانه سماح ۲۴ هزار و ۲77 گروه قمی)یک تا چند نفر( 

دارند. حضور 
موسوی رابطی افزود: زائران اربعین در قالب گروه های مردمی به صورت 

شخصی از شهریورماه به عراق اعزام می شوند.
وی عنوان کرد: امسال برای اربعین حسینی اعزام کاروانی نداریم و یک 

هفته تا ۱۰ روز قبل از اربعین کاروانی از قم به عراق اعزام نمی شود.
پیاده  یادآور شد: تمام شرکت کنندگان در  مدیر حج و زیارت استان قم 
روی اربعین حسینی که در سامانه سماح ثبت نام می کنند، بیمه خواهند 

شد.

معاون کمیته امداد قم:
کمک های مردم قم به کمیته 
امداد 6۰ درصد افزایش یافت

قم  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
گفت: کمک های مردمی به این نهاد تا پایان تیرماه امسال در مقایسه با 

افزایش داشته است. پارسال، ۶۰ درصد  مدت مشابه 
عباس جوشقانیان  در گفتگو با ایرنا، افزود:  ابتدای سال گذشته تا پایان 
امداد کمک کردند  به کمیته  تومان  میلیارد  استان قم ۵۰  تیرماه مردم 
که امسال با وجود مشکالت اقتصادی، این میزان به ۸۰ میلیارد تومان 

یافته است. افزایش 
وی اضافه کرد: ۱۰۰ درصد کمک های مردم که به صندوق صدقات و یا 
شماره حساب های اعالمی واریز می شود، به دست نیازمندان می رسد؛ 
ردیف  امداد  کمیته  در  مزایا  و  حقوق  تشکیالتی،  اداری،  هزینه های 

تامین می شود. از طرف دولت  و  اعتباری دارد 
اربعین  پیاده روی  به  امداد  کمیته  مددجویان  از  نفر   ۳۰۰ اعزام  به  وی 
نظر  در  تومان سرانه  میلیون  برای هر مددجو ۲  اگر  بیان کرد:  و  اشاره 

است. نیاز  طرح  این  برای  تومان  میلیون   ۶۰۰ حدود  بگیریم، 
جوشقانیان با اشاره به این که بسیاری از مددجویان هنوز به کربال مشرف 
نشده اند، ادامه داد: دانشجویان نخبه و دانش آموزان ممتاز در اولویت 
اعزام هستند، ثبت نام اولیه انجام شده و تا پایان محرم اسامی به صورت 

قطعی مشخص می شود.
وی به اجرای طرح اطعام و احسان حسینی در ماه محرم و صفر اشاره 
زمین گیر،  بیمار  هزار  سه  حدود  برای  حسینی،  اطعام  در  کرد:  بیان  و 
صعب العالج و خاص که نمی توانند در مراسم عزاداری شرکت کنند در 

اطعام می شوند. پخته شده  یا غذای  و  بسته های معیشتی  قالب 
با جمع آوری  با بیان این که در احسان حسینی هیات های مذهبی  وی 
افزود:  می کنند،  مرتفع  را  مددجو  مشکالت  مردمی  کمک های 
همشهریان برای مشارکت در این طرح ها می توانند کمک های خود را به 
و احسان  اطعام  شماره کارت ۶۰۳79979۵۰۱۶۶۰۱۸ مختص طرح 
حسینی و یا با شماره گیری ستاره ۸۸77 ستاره ۰۲۵ ستاره ۱ مربع در 

کنند. مشارکت  خیر  کار  این 
در حال حاضر حدود ۲۲ هزار و ۴۸9 خانواده شامل ۳9 هزار و ۸۸۸ نفر 
تحت حمایت مستمر کمیته  امداد قم هستند که از این تعداد، ۲۰ هزار 

و ۵۲۵ خانواده مستمری بگیر می باشند.

خبر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
محکوم  علیه  محکوم  اقائی  اله  مسیح  علیه  اقائی  اله  صفی  له  گردیده  ثبت  9/۱۴۰۰ج/۴۰۲  شماره  به 
است به پرداخت ۴۵۸/۳۳۱/۶۲۵ریال در حق محکوم له و ۲۴/۵۰۶/۵۸۱ریال نیم عشر در حق صندوق 
دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه مالکیت ایشان از پالک ثبتی ۱۱۲۸ فرعی از ۱9۴7 اصلی 
 ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۲ بخش 
)بابت  فوق  اعیان پالک  و  ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه  از  ۱۲۰ سهم مشاع  از  ۱۰/999 سهم مشاع  مقدار 
اعیان پالک  و  ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه  از  ۱۲۰ سهم مشاع  از  ۰/۵۸۸ سهم مشاع  و مقدار  به(  محکوم 
پرونده  صادره  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احتراما  سالم  با  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق 
حسین  محمد  اقای  وکالت  با  اقائی  الله  صفی  اقای  دعوی   ۰۰۰۰۴۰۲ کالسه   99۰99۸۲۵۱۲۲۰۰۴۸۱
به   ، و فروش  انجام مزایده  و  ارزیابی قیمت ملک مسکونی  بر  اقائی مبنی  الله  اقای مسیح  به طرفیت  ضاد 
استحضار عالی می رساند  از محل ملک مورد نظر واقع در شهر قم ، خیابان نبوت ، ۱۲ متری شید ملکی 
به  و گزارش کارشناسی  اورده  به عمل  بازدید   ،  ۱۶ ، پالک  اول سمت راست  ۴ متری فرعی   ، ۲۰ متری   ،
شرح زیر تقدیم حضور می گردد: قرار صادره مقام محترم قضایی: با عنایت به درخواست صفی الله فرزند 
موضوع  بودن  تخصصی  و  امر  حقیقت  و  واقعیت  تشخیص  جهت  در  کارشناس  نظر  جلب  ضرورت  و  قاسم 
مورد اختالف دادگاه ، قرار کارشناسی را صادر و اعالم می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده 
در صورت لزوم اخذ توضیحی از طرفین دعوی و نظریه کتبی و مستدل خویش را در مورد راه و ساختمان 
مطابق  موجود:  مستندات  و  مدارک  نماید.  تسلیم  دادگاه  این  به  کارشناس  به  ابالغ  تاریخ  از  روز   7 ظرف 

نامه سازمان ثبت اسناد و امالک ، حوزه ملک اداره دو قم درباره بازداشت پالک ثبتی شماره ۱۱۲۸ فرعی 
بازداشت  دفتر  شماره  با  مترمربع  سه  و  سی  و  صد   ۱۳۳ مساحت  به   ۰۰ ناحیه   ۰۲ بخش  اصلی   ۱9۴7 از 
الکترونیکی ۱۴۰۰۰۵۸۳۰۰۰۲۰۳۱۵۲ مالک اقای مسیح اله اقائی شماره ملی ۶۴79۵۱۰7۲۰ نام پدر 
و  میلیون  نود  و  ۴9۰/۱۳۱/۶۲۵چهارصد  مبلغ  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مالک  قاسم 
9 دادگاه عمومی حقوقی  به نفع اجرای احکام شعبه  صد و سی و یک هزار و ششصد و بیست و پنج ریال 
شهرستان قم ، در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است. موقعیت ملک در نقشه 
پنج  و  و بیست  ۶۲۵/۱۳۱/۴9۰ ششصد  کاداستر متعاقبا مشخص خواهد شد. توضیحات: در قبال مبلغ 
میلیون و صد و سی و یک هزار و چهارصد و نود ریال بابت اصل و مبلغ ۵۸۱/۵۰۶/۲۴۰ پانصد و هشتاد و 
یک میلیون پانصد و شش هزار و دویست و چهل ریال در حق دولت بازداشت شده است. تشریح وضعیت 
موجود: در معیت خواهان از ملک مورد نظر بازدید به عمل امد ، مالحظه گردید که خوانده محترم )خواهر 
خواهان( در ملک  سکونت دارد. بر ملک 7 متر و عمق ان حدود ۱9 متر است. ملک در جنوب کوچه واقع 
است ، دارای 9۳ مترمربع اعیانی با سازه دیوار اجری به ارتفاع حدود ۲۶۰ سانتی متر ، سقف طاق ضربی 
پایینتر  کوچه  کف  از  متر  سانتی   ۴۰ واحد  کف  و  شده  کاری  سفید  ها  دیوار  و  خاک   ، گچ  و  سیمان  کف   ،
است. حدود ۴۰ مترمربع حیاط در حد جنوبی ملک واقع است و قدمت بنای ساختمان حدود پنجاه سال 
است. گرمایش بخاری و سرمایش کولر ابی است ، دارای انشعاب اب و برق و گاز است. نظریه کارشناسی: 
موثر  عوامل  سایر  و  موقعیت  حسب  مترمربع   ۱۳۳ مساحت  به  ملک  روز  قیمت   ، مذکور  موارد  به  عنایت  با 
بالمانعی  و  مالک  توسط  غیره  و  دارایی   ، شهرداری  به  ها  بدهی  تمام  پرداخت  صورت  در  و  کارشناسی  در 

می  پیشنهاد  و  براورد  تومان  میلیارد  یک  معادل  ریال  میلیارد  ده  مبلغ   ، دفترخانه  در  سند  انتقال  امکان  و 
ها  بدهی  تمام  پرداخت  از ششدانگ ملک مذکور در صورت  دانگ  روز سه  قیمت  به ذکر است  گردد. الزم 
به شهرداری ، دارایی و غیره توسط مالک و بالمانعی و امکان انتقال سند در دفترخانه ، با عنایت به اینکه 
احدی از وراث قصد تملیک ششدانگ پالک را دارد ، مبلغ پنج میلیارد ریال ، معادل پانصد میلیون تومان 
براورد و پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ 
صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد  پایه  جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

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

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۳۱ شماره  -رأی   ۱
اکبر  علی  فرزند  شعبانی  نکوکار  مریم  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۵۵
شماره  پالک  مترمربع   ۸۰/۴۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴7۳
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   ۸ دفترخانه   ۱۳۳9/۰۲/۰۱ مورخ   ۵۰۴۳۰ شماره  رسمی  سند 

)۱۴۱۴۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱79۴ شماره  رأی   -۲
محمد  فرزند  خلیلی  خلیل  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۸۱
پالک  ۱۲۵/۸۸مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین 
اداره  ۱۰9۳۴واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  ۱۰9۳۳/7۶۳ و  شماره 

 ۸۶ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ مورخ   ۲۵۴۸۰ شماره  رسمی  سند  قم  یک 
 )۱۴۲7۶ الف  م  قم.) 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱9۰7 شماره  رأی   -۳
علی  سیدمحمد  فرزند  جنانی  سیدرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶7۶
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱۴۵۲ شماره  پالک  مترمربع   ۲۰7/۶۰
 ۱۳99/۰۴/۰۸ مورخ   ۳۰۲۲۶ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )۱۴۲77 الف  م  قم.)   ۴۰ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱9۰۶ شماره  رأی   -۴
سه  در  حسن  فرزند  فرقدانی  حسین  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶7۵
 ۲۰7/۶۰ به مساحت ششدانگ  باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ مشاع 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱۴۵۲ شماره  پالک  مترمربع 
دفترخانه   ۱۳99/۰۴/۰۸ مورخ   ۳۰۲۲۶ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره 

)۱۴۲7۸ الف  م  قم.)   ۴۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱9 شماره  رأی   -۵
ششدانگ  در  قاسم  فرزند  برجیان  الهه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰9۸

۱۰۳۲۴ اصلی  ۳۱/۰۲ مترمربع پالک شماره  یک باب ساختمان به مساحت 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
 ۱۳۶ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  کوپائی  نوری  محمد  از  الواسطه 

 )۱۴۲79 الف  م   (.۱۰۲ 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   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه۱  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 

۱۴۰۱/۰۵/۰۳ اول:   انتشار  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 
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◄    نهضت ملی مسکن که ادامه اقدام 
برای  مسکن  ساخت  هدف  با  مسکن  ملی 
بازار  کنترل  و  ضعیف  و  متوسط  اقشار 
مسکن کلید خورد اما با شرایط و اقساطی 
وام ها درنظر گرفته شده در عمل  برای  که 
جهت  در  مستاجرها  به  کمک  جای  به 
است. کرده  عمل  دالالن  اهداف  پیشبرد 
از  که  است  موضوعاتی  از  یکی  مسکن 
مطرح  کشور  سطح  در  گذشته  سال های 
آن  حل  برای  مختلف  دولت های  و  است 
طرح های مختلفی را ارائه کرده اند و شاید 
طرح های  آغاز  نقطه  مهر  مسکن  پروژه 
مسکن به طور انبوه در سطح کشور باشد، 
بعد از آن هم اقدام ملی مسکن مطرح شد 
که در دولت سیزدهم این پروژه به نهضت 
این  البته  کرد،  پیدا  نام  تغییر  ملی مسکن 
در  و  نبود  نام  در  تغییر  صرف  تغییرات 

هستیم. شاهد  را  تغییراتی  هم  ساختار 
ساالنه  ساخت  وعده  با  سیزدهم  دولت 
کرد،  آغاز  را  خود  کار  مسکن  میلیون  یک 
موارد  از  یکی  هم  مسکن  ملی  نهضت 
مهمی است که در راستای خانه دار شدن 
اما  خورد  کلید  مسکن  بازار  کنترل  و  افراد 
چقدر  عمل  در  کنون  تا  پروژه  این  اینکه 
برای  که  است  اساسی  سوالی  بوده  موفق 
متقاضیان  از  نفر  به سراغ چند  آن  بررسی 
نام  ثبت  مسکن  ملی  اقدام  زمان  از  که 
از  را  پروژه ها  احرای  روند  و  رفته  کرده اند 

شدیم. جویا  آن ها 
اولین  است  قرار  مسئولین  گفته  به 
ماه تحت عنوان مجتمع  پروژه در شهریور 
۱۸۰ واحدی زیتون شش در استان قم به 
بهره برداری برسد، اما مشکالت متعددی 

دارد. وجود  باره  این  در 
کام ما در خانه دار شدن تلخ شد

مسکن  ملی  نهضت  متقاضیان  از  یکی 
برای  زمان دقیقی  به خبرنگار موج گفت: 
قرار  نشده،  اعالم  ما  به  واحدها  تحویل 
بگیریم  تحویل  را  واحدها  ماه  خرداد  بود 
افتاده  تعویق  به  ماه  تا شهریور  که حداقل 
به  شده،  آفرین  مشکل  ما  برای  همین  و 
استناد قولی که داده بودند فرزندانمان را 
اما  کردیم  نام  ثبت  ناحیه  این  مدارس  در 

نیست. مشخص  چیزی  هنوز 
و  شده  تمام  قیمت  در  داد:  ادامه  او 
و  بودیم  شاهد  را  بدقولی هایی  هم  متراژ 
ما  آورده  از  مقداری  و  هستیم  بالتکلیف 
هم  آن  میزان  که  شود  برگردانده  باید  هم 

است. نشده  اعالم  هنوز 
با  مسکن  ملی  نهضت  متقاضی  این 
آنچه در  وام عنوان کرد:   اقساط  به  اشاره 
میلیون   ۱۰۰ بود  شده  ذکر  اولیه  قرارداد 
امروز  و  شد  بیشتر  رفته  رفته  که  بود  وام 
و  درصد   ۱۸ وام  میلیون   ۴۰۰ ما  برای 
حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون هم سود مشارکت 
باید  اوصاف  این  با  و  گرفته اند  نظر  در 
قسط  میلیون   7 حدود  ماهانه  سال   ۱7
بازپرداخت  مجموع  در  و  کنیم  پرداخت 
این وام حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ضامن  هم  کس  هیچ  و  بود  خواهد  تومان 

نمی شود. وام  میزان  این 
حمایتی  مسکن  این  اگر  داد:  ادامه  او 
دارد،   معنایی  چه  قسط  مبالغ  این  است 
این  پرداخت  ما  حقوق های  به  باتوجه 
این  در  است،  ما  عهده  از  خارج  اقساط 
طرح از طرف دولت حمایتی نشد و کام ما 
در خانه دار شدن تلخ شد و باتوجه به خام 
دیرتر  تحویل  زمان  چه  هر  واحدها  بودن 
شود تجهیز آن هم برای ما گران تر خواهد 

است. ما  ضرر  به  و  شد 
وام های  برای  کرد:  اظهار  شهروند  این 
دهک های  برای  مسکن  ملی  نهضت 
شده  گرفته  درنظر  سود  در  تخفیف  پایین 
و  واقعیت  براساس  اصال  بندی  دهک  اما 
به حق  و حق  نیست  آماری درست  جامعه 

نمی رسد. دار 
برای  مسئول  یک  تامل  قابل  توصیه 

واحدها فروش 

یکی دیگر از متقاضیان هم به اشاره به 
اینکه سال 9۸ ثبت نام کرده و بنا بوده ۱۸ 
ماهه مسکن تحویل داده شود، به خبرنگار 
 ۱۴۰۰ عید  از  قبلی  استاندار  گفت:  موج 
می شود؛  تکمیل  آینده  ماه  می داد  وعده 
حداقل  واحدها  تکمیل  برای  هم  هنوز  اما 
به یک تا دوماه دیگر زمان نیاز دارد ضمن 

میلیون   ۴۰۰ به  میلیونی   ۱۰۰ وام  اینکه 
مشارکت  سود  میلیون   ۴۰ حدود  با  همراه 
که  شده  تبدیل  سال   ۱7 بازپرداخت  با 
قشر متوسط و پایین توان پرداخت اقساط 
دهک های  اقساط  برای  و  ندارند  را  آن 

است. نشده  فکری  پایین 
هم  وام  دریافت  برای  داد:  ادامه  او 
شده،  خواسته  ما  از  میلیون  دو  حدود 
است،  نشده  بیمه  هم  وام  اینکه  ضمن 
مسئولین در شبکه های مختلف و رسانه ها 
وام  سود  از  بخشی  که  می کنند  مصاحبه 
توسعه  صندوق  از  پایین  دهک های  برای 
ملی پرداخت می شود اما خبری از اعمال 

نیست. ما  درمورد  تخفیفات  این 
مسکن  ملی  نهضت  متقاضی  این 
قصد  افراد  از  زیادی  تعداد  کرد:  عنوان 
شکل  این  به  شرایط  اگر  و  دارند  فروش 
چون  هستم  فروشنده  هم  من  باشد 
باید  تنفس  بدون  مسکن  تحویل  درصورت 
از ماه بعد از آن حدود هفت میلیون قسط 
آورده  برای  این  کنار  در  و  کنم  پرداخت 
هست  هم  آن  اقساط  که  داشتم  وام  هم 
خارج  من  توان  از  این ها  همه  پرداخت  و 

. ست ا
و  جمهور  رئیس  قصد  کرد:  تاکید  او 
این  با  اما  است  ما  کردن  دار  خانه  دولت 
بلکه  نشدم  دار  خانه  من  تنها  نه  شرایط 
خانه را به دالل فروختم و این چرخه باطل 
اعالم  حاضر  حال  در  می کند؛  پیدا  ادامه 
داریم  خالی  مسکن  میلیون  سه  می شود 
به نظر من این میزان سال های بعد بیشتر 
باقی  نشده  حل  مسکن  مشکل  و  می شود 
باید  دارد  چاره ای  دولت  اگر  می ماند، 
درحال حاضر ارائه دهد چون در آینده که 
از  را فروختم نوش داروی بعد  من مسکنم 

است. سهراب  مرگ 
ادامه  این متقاضی نهضت ملی مسکن 
و  می کنند  مصاحبه  مسئولین  چرا  داد: 
وعده ها  این  می دهند،  خرمن  سر  وعده 
خرداد  نیست،  درک  قابل  مصاحبه ها  و 
داشتیم  جلسه  بانک  مسئولین  با  که  ماه 
اگر  گفت  راحتی  به  مسئولین  از  یکی 
بفروشید،  ندارید  را  اقساط  پرداخت  توان 
مسئولین  وظیفه  که  است  درحالی  این 
پیشنهاد  اینکه  نه  است  ما  کردن  دار  خانه 

بدهند. را  واحدها  فروش 

ناحق  را  حق  غیرواقعی  بندی  دهک 
است کرده 

بانوان سرپرست خانوار و  از  بیگی یکی 
از  که  است  مسکن  ملی  نهضت  متقاضی 
اولین   99 سال  و  کرده  نام  ثبت   9۸ سال 
بنیاد  اینکه  بیان  با  او  داشته،  را  واریزی 
نکرده،  اعالم  را  شده  تمام  قیمت  مسکن 

اولیه  قرارداد  در  گفت:  موج  خبرنگار  به 
اکنون  که  قیمتی  از  کمتر  متر  هر  بود  بنا 
درباره  هم  چیزی  و  باشد  شده  اعالم 
محدودیت پارکینگ به ما اعالم نکردند اما 
در نهایت برای پارکینک قرعه کشی کردند 
و هر فرد برنده باید ۵۰ میلیون مازاد بابت 

کند. پرداخت  پارکینگ 
آن  اقساط  و  میلیونی   ۴۰۰ وام  هم  او 
داد:  ادامه  و  دانست  مشکل  مهم ترین  را 
درنظر  مشارکت  سود  میلیون   ۴۰ حدود 
مجدد  هم  میزان  همین  برای  و  گرفته اند 
این  کنیم  پرداخت  درصد   ۱۸ سود  باید 
درحالی است که پرداخت سود برای سود 
 ۴۰۰ وام  اجبار  به  باید  چرا  ندارد،  معنی 
آورده  از  بخشی  و  باشیم  داشته  میلیونی 

شود. داده  پس  ما 
مسکن  ملی  نهضت  متقاضی  این 
ساختمان  مشاعات  درباره  کرد:  عنوان 
طبق  و  نیست  مشخص  ما  تکلیف  هم 
با  را  آن  قیمت  و  نمی کنند  عمل  قرارداد 
میزان  یک  به  اصلی  ساختمان  قیمت 
تمام  قیمت  هم  هنوز  و  می کنند  محاسبه 
که  است  ماه  چند  و  نشده  اعالم  شده 

هستیم. بالتکلیف 
درصدی   9 تخفیف  برای  داد:  ادامه  او 
برای  ما اعالم شده چون شما  به  سود هم 
هستید  قبل  دولت  از  مسکن  ملی  اقدام 
اجبار  به  و  نمی شوید  طرح  این  مشمول 
باید وام ۴۰۰ میلیونی این طرح را بگیریم 
طرح  تخفیف  بدون  درصد   ۱۸ اقساط  و 
قبلی را پرداخت کنیم، از طرفی هم چون 
برای آورده پول در حساب ما واریز شده و 
گردش مالی داشتیم در دهک بندی جزء 

نگرفته ایم قرار  خود  واقعی  دهک های 
خام  هم  واحدها  کرد:  عنوان  بیگی 
و  ندارد  رنگ  هم  اتاق ها  در  حتی  و  است 
کنیم،  واحدها هم هزینه  تجهیز  برای  باید 
ما  برای  هم  پروژه  از  بازدید  حق  طرفی  از 

است. محدود 
شدن؛  دار  خانه  برای  طرحی 

بازی دالل  برای  آموزشی 
یکی دیگر از متقاضیان زیتون شش هم 
بیان  با  دارد،  بیگی  با  مشابهی  شرایط  که 
مطابق  آورده  و  وام  واحدها،  قیمت  اینکه 
شد  اعالم  ما  به  ابتدا  در  که  چیزی  با 
فردی  اگر  گفت:  موج  خبرنگار  به  نیست، 

داشته  ماهانه  درآمد  میلیون   ۳۰ تا   ۲۵
بربیاید  اقساط  عهده  از  می تواند  باشه 
و  متوسط  اقشار  از  متقاضیان  بیشتر  اما 
ندارند،  را  پرداخت  توان  و  هستند  ضعیف 
سوال ما این است آیا دولت از حقوقی که 
به کارگر و معلم و کارمند پرداخت می کند 
خبر ندارد که چنین اقساط باالیی را برای 

است. گرفته  درنظر  آن ها 
شرایط  مانند  حاضریم  داد:  ادامه  او 
اقساط  برای  را  حقوق  نصف  مهر  مسکن 
اقساط  مبلغ  اینکه  اما  کنیم  پرداخت 
پذیرفتنی  باشد  باالتر  حقوق  میزان  از 
می شوند  منصرف  ناچار  به  افراد  و  نیست 
این  می برند،  سود  که  هستند  دالل ها  و 
طرح برای خانه دار شدن آمده بود اما در 
ما  به  را  بازی  دالل  که  است  طرحی  عمل 
مستاجرها،  نهایت  در  و  می دهد  آموزش 
با  دولت  هدف  و  می مانند  باقی  مستاجر 

می شود. مواجه  شکست 
قرارداد یک طرفه اجازه اعتراض را از 

متقاضیان گرفت
است  افرادی  از  دیگر  یکی  غالبی 
هر  قیمت  که  شرایطی  در   99 سال  که 
 ۱۰۰ هم  وام  و  کنونی  زمان  از  کمتر  متر 
بود  میلیون  سه  نهایت  اقساط  با  میلیون 
قرارداد بسته، او با اشاره به اینکه متولیان 
به قرارداد خود پای بند نبودند به خبرنگار 
شده  نوشته  نوعی  به  قرارداد  گفت:  موج 
شکایت  و  اعتراض  نمی توان  عمل  در  که 
تجمع  استانداری  مقابل  بار  چندین  کرد، 
ما  از  هم  تجمعات  این  اجازه  که  کردیم 

شد. گرفته 
در  آورده  برای  ما  بیشتر  داد:  ادامه  او 
کنار فروش طال و ماشین وام گرفته ایم و با 
این وام حدود هفت میلیونی و درآمدهایی 
بخوریم،  هوا  باد  باید  عمل  در  داریم  که 
باید  است  حمایتی  مسکن ها  این  اگر 
توان  و  باشد  هم  ما  شامل  سود  تخفیفات 
میلیونی   ۱۰۰ وام  باشیم،  داشته  پرداخت 
این  کردند،  میلیون   ۴۰۰ خودسرانه  را 
به  مرحله  باید  وام  که  است  درصورتی 
این میزان  و  پیدا می کرد  مرحله تخصیص 

نبود. نیازی  کاری  نازک  مرحله  در 
مسکن  ملی  نهضت  متقاضی  این 
هم  پروژه  ساخت  سرعت  کرد:  عنوان 
هم  واحدها  تحویل  زمان  و  آمد  پایین 
مشخص نیست و باتوجه به در پیش بودن 
داریم  مدرسه ای  فرزند  که  ما  مدارس 

مانده ایم. بالتکلیف 
هم  متراژ  محاسبه  نحوه  داد:  ادامه  او 
مشاعات  و  است  ما  مشکالت  از  یکی 
درست  سازی  محوطه  و  پارکینگ  و 
قیمت  اینکه  ضمن  نشده،  گرفته  درنظر 

میزان  یک  اصلی  ساختمان  با  را  مشاعات 
یکی  هم  بندی  دهک  می کنند،  محاسبه 
گردش  خاطر  به  که  است  ما  مشکالت  از 
قرار  باالتر  دهک های  جزء  آورده  مالی 
برای  باره  چندین  اعتراض  و  گرفته ایم 

است. نرسیده  جایی  به  هم  بازبینی 
بنیاد مسکن غیرشفاف بود عملکرد 

است  متقاضیان  از  دیگر  یکی  عمادی 
او  داشته،   99 سال  را  واریزی  اولین  که 
می داند  معقول  را  پروژه  پیشرفت  سرعت 
به  واحدها  این  مشکالت  دیگر  درباره  اما 
وام  ما  اصلی  مشکل  گفت:  موج  خبرنگار 
این  اگر  است،  درصدی   ۱۸ میلیون   ۴۰۰
این  است  دولتی  و  حمایتی  تسهیالت 
با  می شد  است،  معنی  بی  سود  میزان 
پروژه  از  غیر  بانکی  هر  از  سود  میزان  این 
مسکن هم وام دریافت کرد اما بیشتر افراد 
را  ماهانه  میزان قسط  این  پرداخت  امکان 

ندارند.
مسکن  ساخت  هدف  داد:  ادامه  او 
کاهش  ضعیف،  قشر  برای  قیمت  ارزان 
دالالن  دست  شدن  کوتاه  مسکن،  قیمت 
شرایط  اما  بود  مسکن  هدفمند  ساخت  و 
موجود این طرح را از هدفش دور می کند 
اولین  عنوان  به  فروش  می شود  باعث  و 
در  که  باشد  متقاضیان  فکر  در  گزینه 
این  در  بود،  خواهد  آن ها  ضرر  به  نهایت 
مستاجر  هم  باز  مستاجر  افراد  شرایط 
و  دالالن  سود  به  شرایط  و  می مانند 
تعیین  و  داشتند  خانه  قبل  از  که  افرادی 
رقم  بودند  اجاره  و  مسکن  قیمت  کننده 

. رد می خو
ادامه  این متقاضی نهضت ملی مسکن 
زیتون  واحدی   ۱۸۰ پروژه  برای  داد: 
به  نفر   ۳۰ از  بیشتر  می دانم  بعید  شش 
توان  یا  چون  باشند  کرده  مراجعه  بانک 
به  معرفی  برای  ضامن  دو  یا  و  بازپرداخت 

ندارند. را  بانک 
این  در  مسکن  بنیاد  کرد:  عنوان  او 
بهای  تا  ساخت  فرآیند  ابتدای  از  پروژه ها 
تمام شده شفاف نبوده و خوب پیش نرفته 
بنیاد هم شفاف نیست،  با  بانک  و قرارداد 
هم  دیگری  خرد  مشکالت  این ها  درکنار 
وجود دارد و به خاطر زمان تحویل افرادی 
نام  ثبت  برای  دارند  مدرسه ای  فرزند  که 

مانده اند. بالتکلیف 
طرح  می رسد  نظر  به  اوصاف  این  با 
نهضت ملی مسکن در عمل اگر با شکست 
دارد  متعددی  مشکالت  نشود  مواجه  هم 
دار  خانه  به  نمی توان  آن ها  حل  بدون  که 
نیاز  و  داشت  امید  چشم  مستاجرها  شدن 
است دولت در آن بازنگری داشته باشد. / 

► خبرگزاری موج    

حقوق زمینی و اقساط فضایی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن 

● »طرحی که دولت در حمایت از دالالن مسکن کلید زد   ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

معاون استاندار قم:
هیچ پروژه نیمه تمامی در قم 
در هفته دولت به بهره برداری 

نمی رسد

به هیچ عنوان  گفت:  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
قرار  بهره برداری  مورد  دولت  هفته  برای  نیمه تمام  پروژه های  نباید 
یا پروژه هایی که قبال به هر نحو افتتاح شده اند، نباید مجددا  گیرد و 

باشند. افتتاح  لیست  در 
در  قریشی  مهدی  سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  استان،  اجرایی  دستگاه های  عمومی  روابط  مدیران  با  جلسه 
دستگاه های  عملکرد  گزارش  ارائه  برای  مغتنمی  فرصت  دولت  هفته 

شود. استفاده  به خوبی  فرصت  این  از  باید  و  است  مردم  به  اجرایی 
در  باید  گفت:  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  برداریم  گام  نظام  اجتماعی  سرمایه  افزایش  و  امیدآفرینی  راستای 
این  در  می تواند  ارائه شده  دولت  توسط  که  خدماتی  از  اطالع رسانی 

باشد. موثر  راستا 
و  سفرها  و  ریاست جمهور  سفر  مصوبات  کرد:  ابراز  ادامه  در  وی   
ایجاد  قم  مردم  برای  را  خوبی  بسیار  ظرفیت  استاندار  بازدیدهای 
امید  موجبات  قطعا  شود،  اطالع رسانی  به درستی  اگر  که  است  کرده 

کرد. خواهد  ایجاد  مردم  در  را  رضایت  و 
دولت،  هفته  برای  گرفته شده  نظر  در  برنامه های  به  اشاره  با  قریشی 
برای  مختلف  ابزارهای  از  باید  اجرایی  دستگاه های  کرد:  تصریح 
میدانی  حضور  میان  این  در  و  کنند  استفاده  مردم  با  تعامل  و  ارتباط 
و صحبت چهره به چهره با مردم بسیار ضروری است، ضمن آنکه در 
شود. جلوگیری  زائد  هزینه های  و  تشریفات  هرگونه  از  باید  برنامه ها 

خبر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
قم   ۰۱ بخش  اصلی   ۱۰۴۰۲ از  فرعی   7۴ باقیمانده  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  مزایده  مورد  آگهی 

 ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰7۳۳/۱ کالسه  پرونده  به  مربوط 
متعهد:   )۱۴۰۱۰۰77۵ بایگانی  شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰7۳۳/۱ کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
شماره  ازدواج:  سند  مستند  کریمی  مریم  خانم  وکالت  با  منفرد  پزان  کوره  مریم  له:  متعهد   – نبوی  غالمرضا 
دو  مقدار  قم  ازدواج شماره ۲۵  دفترخانه  کننده:  دفترخانه صادر  تاریخ سند: ۱۳9۸/۰۳/۱۸  سند: 9۶9۲ 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک باقیمانده 7۴ فرعی از ۱۰۴۰۲ اصلی بخش ۰۱ قم ) پالک باقیمانده هفتاد و 
چهار فرعی از ده هزار و چهارصد و دو اصلی بخش یک قم ( با مستند مالکیت ۲۸۲۴9 تاریخ ۱۳۵9/۰۲/۲۳ 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۳۰7۴۸۳ سری سال که در صفحه ۳۸۸ دفتر امالک جلد ۲۰۲ ذیل 
شماره ۲99۴ ثبت گردیده است واقع در: قم – خیابان آذر- کوچه ۵۶ )بعد از پمپ بنزین( پالک ۱۵ کد پستی 
االرث غالمرضا  نبوی )سهم  به مرحوم محمدرضا  متعلق   ۸۳9۵۳ - الی شماره ۳7۱۵۸   ۳7۱۵۸ -  ۸۳9۵۱
نبوی( که در قبال طلب خانم مریم کوره پزان منفرد بازداشت شده است و از طریق مزایده به فروش میرسد. 

حدود و مشخصات پالک باقیمانده 7۴ فرعی از ۱۰۴۰۲ اصلی بخش ۰۱ قم به مساحت ) ۱۲۵( مترمربع: 
شماال: بطول بیست و پنج متر دیواری است اشتراکی با پالک 7۰۸ فرعی مجزی شده 

شرقا: بطول ۵ متر درب و دیواری است به خیابان ده متری احداثی 
جنوبا: بطول ۲۵ متر به خط مستقیم مفروضی به پالک 7۳ فرعی فعال دیوار احداث گردیده است. 

غربا: بطول پنج متر به خط مستقیم مفروضی به پالک ۵۱ فرعی فعال دیوار احداث گردیده است. 
مشخصات ساختمان مورد مزایده: 

به  که  باربر  دیوار  با  بنایی  اسکلت  با  مسکونی  ساختمان  یک  گرفته،  انجام  بازدید  به  توجه  با  نظر  مورد  ملک 
صورت شمالی ساز در دو طبقه ی همکف و اول با سقف طاق ضربی و با نمای آجر سه سانتی ساخته شده 

است. 

طبقه همکف با درب ورودی چوبی دارای یک خواب و سالن با کف موزاییک و بدنه کاغذ دیواری و آشپزخانه 
با کابینت فلزی و هود و سینک با کف موزاییک و بدنه تا سقف کاشی کاری شده است. سرویس حمام و توالت 
فرنگی و روشویی به صورت مشترک با کف و بدنه تا سقف کاشی کاری شده با درب آلومینیوم می باشد و طبقه 
اول راه پله با کف و بدنه ۱/۲ مترسنگ با نرده چوبی و بقیه بدنه سفید کاری با درب چوبی راه ورودی دارد. این 
طبقه دارای آشپزخانه با کف و بدنه کاشی کاری تا سقف با کابینت فلزی و سالن با کف موزاییک و بدنه سفید 
کاری و دارای یک تراس رو به حیاط به مساحت حدود ۳ مترمربع و یک سرویس توالت در پاگرد راه پله با کف 
بدنه کاشی و درب آلومینیوم احداث شده است. درب ها و پنجره ها فلزی تک جداره و سیستم سرمایش کولر 

آبی و گرمایش بخاری گازی با یک آبگرمکن مشترک در طبق اول می باشد. 
حیاط به مساحت حدود ۳۰ مترمربع با کف موزاییک و درب ورودی ماشین رو با نمای داخلی و بیرونی سنگ و 
آجر ۳ سانتی همراه با یک سرویس توالت و روشویی با کف و بدنه تا سقف کاشی کاری شده با درب آلومینیوم 

و بام ساختمان ایزوگام است. 
بیمه بوده که  باشد. ساختمان مذکور فاقد  انشعاب آب و گاز مشترک می  انشعاب برق و یک  ملک دارای دو 

ندارد.  ارزیابی ملک  و  در قیمت  تاثیری 
کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را به شرح ذیل اعالم نموده اند:  

با بررسی انجام گرفته و با توجه به موقعیت محلی مساحت و نوع سند مالکیت کیفیت و کمیت عرصه و اعیانی 
آن و سایر عوامل موثر در  ارزیابی به نظر کارشناس محترم دادگستری ارزش تمامی ششدانگ پالک باقیمانده 
7۴ فرعی از ۱۰۴۰۲ اصلی بخش ۰۱ قم به مبلغ ۱7/۳۰7/۵۰۰/۰۰۰ ریال )هفده میلیارد و سیصد و هفت 
از  دانگ مشاع  دو  میزان  به  بدهکار  االرث  اعالم گردیده است که سهم  و  برآورد   ) ریال  پانصد هزار  و  میلیون 
ارزیابی  ریال   ۵/7۶9/۱۶۶/۶۶7 به  قم   ۰۱ بخش  اصلی   ۱۰۴۰۲ از  فرعی   7۴ باقیمانده  پالک  ششدانگ 

گردید.

مزایده سهم االرث مذکور دودانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی مذکوراز ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه 
- طبقه   7 نبش کوچه  )لواسانی(  در خیابان ساحلی  واقع  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال   ۵/7۶9/۱۶۶/۶۶7 پایه  مبلغ  از  مذکور  مزایده 
شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد. 
واریز 9۶۵۱۰۸۵7۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱7۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶  با شناسه   9۸۰۱۰۰۰۰۴۰7۶۰۱۳۲۰7۸9۵۶9۳IR
می باشد )حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت 
مابه  برنده مزایده مکلف است  و  الزامی است  مزایده  او در جلسه  قانونی  نماینده  یا  نمائید( و حضور خریدار 
به شماره حساب  ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ را ظرف مدت  فروش  مبلغ  التفاوت 
شبای 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. و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار 
، وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه 
بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با 
بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی 

منوط به مفاصاحساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد.) م الف ۱۵۵7۵( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

آگهی مزایده اجاره چند باب مغازه
دارد  نظر  در  قم  دانش  سازان  انبوه¬  مسکن  تعاونی  شرکت 
تعداد چند باب مغازه مستقر در پیلوت مجتمع مسکونی دانش 
به  اجاره  بصورت  پنج  شماره  کوچه  دانش-  بلوار  قم-  در  واقع 

نماید. واگذار  مزایده  طریق  از  قیمت  پیشنهاد  باالترین 
انتشار  زمان  از  می¬بایست  مزایده  در  شرکت  متقاضیان  لذا 
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کاری اسناد مزایده را از دفتر شرکت  آ
با  و  دریافت  پنج  شماره  کوی  نبش  دانش-  بلوار  قم-  در  واقع 
دربسته  پاکت  داخل  را  اسناد  خود  پیشنهادی  قیمت  نوشتن 

دهند. تعاونی  شرکت  مدیریت  دفتر  تحویل  و  داده  قرار 
با  تماس  با  فوق  زمان  در  می¬توانند  تمایل  صورت  در  ضمنًا 
همراه  شماره  و   ۴ داخلی    ۸۲۰۸9۵۰-۳ تلفن¬های  شماره 
مزایده  موضوع  از   ۱۳ الی   ۱۱ ساعت  از   ۰9۳7797۸۸۵۰

آورید. عمل  به  بازدید 
شرکت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
شرکت تعاونی مسکن انبوه¬سازان دانش 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 )اسناد رهنی(

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

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱7۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲7 شماره  -رأی   ۱
مهدی بشر نیا فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ششدانگ ۲۶۴/۵۴ 
مترمربع پالک شماره ۱۱۲۰۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از جواد و ناصر و اکرم از ورثه مرحوم عباس سزاوار قمی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 

۳9۶ صفحه ۲7۶.) م الف ۱۴۲9۸( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱7۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲۸ شماره  رأی   -۲
ابوالفضل بستان افروز فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
۲۶۴/۵۴ مترمربع پالک شماره ۱۱۲۰۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از جواد و ناصر و اکرم از ورثه مرحوم عباس سزاوار قمی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره 

دردفتر ۳9۶ صفحه ۲7۶.) م الف ۱۴۲99(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰9۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۴۰۲ شماره  رأی   -۳
حسن وثوقی نیا فرزند محمد در ششدانگ یک باب کارگاه نجاری به مساحت ۶۵9/۳۰ مترمربع پالک شماره 
۱۱۲۱۲ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عباس سزاوار 
) مالک طبق سند صلح 9۶۵۲مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۱ دفترخانه یک قم( که نامبرده طبق دادنامه ۵۴۲ سال ۴۱ 
فوت که حسینعلی )پدر متوفی( احد از وراث بوده که طبق دادنامه ۵۶۱ سال ۳۵ فوت و انسیه سزاوارا احد از 

ورثه مشارالیه می باشد.) م الف ۱۴۲97( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۶۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۸۲ شماره  رأی   -۴
شماره  پالک  مترمربع   ۱۵9/۲۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اصغر  فرزند  الماسی  ابوالفضل 
احمد  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۳۳
ولی احد از ورثه مرحوم غالمرضا ولی خریداری و به موجب سند رسمی شماره ۱۶۱۰۳ مورخ ۱۳۳۳/۰۱/۱9 

دفترخانه ۵ قم.) م الف ۱۴۲9۶( 
آقای   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۸۶ شماره  رأی   -۵
محمد حسین فلسفی نژاد فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۴ مترمربع پالک شماره 
۶7۱7 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم )۱- سند مالکیت مشاعی صادره دردفتر ۴7۴ 
صفحه ۲۵۵ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۳۲۶۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۳ دفترخانه 7 قم نسبت به ۲۰ 
سهم – ۲- سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۶۶ صفحه ۱۳9 خریداری به موجب سند رسمی شماره ۴۸۱۰۱ 

مورخ ۱۳۶۱/۰۸/۱۳ دفتر خانه ۱۵ قم نسبت به ۵۵ سهم.) م الف ۱۴۳۰۲( 
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶9۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱797 شماره  رأی   -۶
پالک  مترمربع   ۱۵۲/۳۲ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  سیدقاسم  فرزند  پرن  سادات  حکیمه 
صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰۸۱۴ شماره 
مورخ   ۴۵۳۲7 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۳97۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۴۸۴۸ الکترونیکی  دردفتر 

 )۱۴۳۰۰ الف  قم.)م   ۵۳ دفترخانه   ۱۳97/۰۵/۳۰
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴9۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰7۳۸ شماره  رأی   -7

مترمربع   ۱97/۵9 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  فردوئی  حسن  بنی  محمدرضا 
پالک شماره ۱۱۰۸9 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره 
مورخ   ۱۳۴۳۲9 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۳99۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴۲9۸ الکترونیکی  دفتر  در 

الف ۱۴۳۰۳(  م  قم.)   ۵ دفترخانه   ۱۳99/۰۲/۲۴
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۶۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۱۲۶ شماره  رأی   -۸
مترمربع پالک شماره ۴  به مساحت ۶۰  باب ساختمان  در ششدانگ یک  فرزند غالمعلی  یعقوب  بنی  محمد 
فرعی از ۱۱۰۳9 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دردفتر 
۲۵۰ صفحه ۳9۱ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۴۶۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰7 دفترخانه ۴۲قم.) م 

 )۱۴۳۰۴ الف 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصرایرانیان( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

و  هفتاد  و  )یکصد  قم  دو  بخش  اصلی   ۲7۵۴/۸7/۱7۲ شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  اگهی 
به  مربوط  قم(  دو  بخش  اصلی  چهار  و  پنجاه  و  هفتصد  و  هزار  دو  از  فرعی  هفت  و  هشتاد  از  فرعی  دو 
کالسه۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۱7۳به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۱7۳ با شماره 
بایگانی ۱۴۰۱۰۰۱۸۴ له: سرپرستی بانک ملی قم ، علیه : شرکت تعاونی تولیدی صنایع سلولزی ارمغان 
پاک تن )وام گیرنده( و محمد جواد دهقان محمدی )راهن( ششدانگ پالک ثبتی شماره ۲7۵۴/۸7/۱7۲ 
اصلی بخش دو قم )یکصد و هفتاد و دو فرعی از هشتاد و هفت فرعی از دو هزار و هفتصد و پنجاه و چهار 
محمد  به  متعلق   ۴ طبقه   ۵۲ پالک  سهیلی  شهید  خیابان   – امام  خیابان  قم  در:  واقع  قم(  دو  بخش  اصلی 
جواد دهقان محمدی از طریق مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات ششدانگ یک قطعه اپارتمان 
فرعی   ۸7 از  شده  مجزا  و  مفروز    ، اصلی   ۲7۵۴ از  فرعی   ۱7۲ ثبتی  پالک  به  کاربری  با  طلق  ملک  نوع 
مساحت  به  قم  استان  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه   ۰۲ بخش  در  ۴واقع  طبقه  در   ۵ قطعه   ، مذکور  ازاصلی 
۱۲۵/۸۴مترمربع متن ملک اپارتمان قطعه پنجم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره ۸7 فرعی از ۲7۵۴ 
اصلی ، به مساحت ۱۲۵/۸۴مترمربع واقع در طبقه چهارم که ۴/۶۲ چهار متر و شصت و دو دسیمترمربع ان 
بالکن ، ۶/۵۶ شش متر و پنجاه و شش دسیمترمربع ان پیشرفتگی ، است. توضیحات ملک به حدود: شماال 
: در دو قسمت ، اول دیواریست پیشرفتگی به طول نود و پنج سانتی متر به فضای خیابان ۲۰ متری سهیلی 
انقطاع مورد تفکیک که ماورا ان فضای ملک  دوم دیواریست به طول بیست متر و دوازده سانتی متر به درز 
مجاور شماره۸۸ قرار دارد. شرقا: در دو قسمت ، اول نیم دیوار جلوی بالکن به طول سه مترو سی سانتی متر 
به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول سه متر و شصت سانتی متر به فضای حیاط مشاعی 
جنوبا: در نه قسمت ، که قسمت های پنجم و هفتم ان شرقی ، قسمت دوم ان غربی ، است. اول دیواریست 
به طول پنج متر و هفتاد و هفت سانتی متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا ان فضای ملک مجاور شماره 
۸۶ فرعی قرار دارد دوم دیواریست به طول دو متر و پنجاه و هشت سانتی متر به راه پله سوم دیواریست به 
و  بیست  و  متر  یک  طول  به  است  دیوار  و  درب  چهارم  پله  راه  به  متر  و هفت سانتی  پنجاه  و  متر  چهار  طول 
هشت سانتی متربه البی پنجم دیواریست به طول سی سانتی متر به البی ششم دیواریست به طول یک متر و 
شصت سانتی متر به اسانسور هفتم دیورایست به طول دو متر و بیست و هشت سانتی متر به اسانسور هشتم 
مجاور  ملک  فضای  ان  ماورا  که  تفکیک  مورد  انقطاع  درز  به  متر  سانتی  نود  و  متر  شش  طول  به  دیواریست 

شماره ۸۶ فرعی قرار دارد نهم دیواریست پیشرفتگی به طول نود و پنج سانتی متر به فضای خیابان ۲۰ متری 
سهیلی غربا: دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان به طول شش متر و نود سانتی متر به فضای خیابان 
اربعه: شماال:  به حدود   ۳/۳۶ به مساحت   ۱۰ انباری قطعه   : متری سهیلی مشخصات منضمات ملک   ۲۰
درب و دیواریست به طول دو متر و ده سانتی متر به محوطه مشاعی شرقا: دیواریست مشترک به طول یک 
متر و شصت سانتی متر به انباری قطعه 9 جنوبا: دیواریست به طول دو متر و ده سانتی متر به درز انقطاع 
و  متر  به طول یک  دیواریست  دارد غربا:  قرار  ۸۶ فرعی  ان عرصه ملک مجاور شماره  ماورا  تفکیک که  مورد 
پارکینگ قطعه ۱۵ به مساحت ۱۱/7۵واقع در طبقه – ۱  به پر خیابان ۲۰ متری سهیلی  شصت سانتی متر 
به حدود اربعه: شماال: خط فرضی است به طول پنج متر به پارکینگ قطعه ۱۳ شرقا: خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول دو متر و سی و پنج سانتی متر جنوبا : خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول پنج 
متر غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و سی و پنج سانتی متر. مشخصات مالکیت: 
مالکیت محمد جواد / دهقان محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه ۱۸7۴ تاریخ تولد ۱۳۶۲/۶/۱۲ صادره 
و  به عنوان مالکیت ششدانگ عرصه   ۶ از کل سهم   ۶ با جز سهم  از قم دارای شماره ملی ۰۳۸۵۲۰7۸۲۴ 
اعیان با شماره مستند مالکیت ۲/۱۵۶۳۶ تاریخ ۱۳97/۶/۱۲ موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
است.  گردیده  ثبت   ۱۳97۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۴9۱ الکترونیکی  دفتر  شماره  با   9۶ سال  ب  سری   ۲۱۳9۳۱
استان  قم  ۳7 شهر  اسناد رسمی شماره  ۱۳97/۱۲/۲۲ دفترخانه  تاریخ   ۴۱9۸۴ مالکیت  با شماره مستند 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   9۶ سال  ب  سری   ۲۱۳9۳۱ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ، قم 
۱۳97۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۴9۱ ثبت گردیده است. محدودیت : محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره ۴۱9۸۴ 
مبلغ  ملی  بانک  نفع  به  که  قم  استان  قم  شهر   ۳7 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳97/۱۲/۲۲ مورخ 
۴/7۱9/۰۰۰/۰۰۰ریال به مدت ۱۰ سال ثبت شده. بیمه: دارد حقوق ارتفاقی: طبق قانون تملک اپارتمان 
واقع در  تفکیکی   ۵ به شماره قطعه  فوق  اپارتمان  واحد  مزایده:  مورد  ان. مشخصات  اجرایی  نامه  ائین  و  ها 
طبقه ۴ یک مجتمع ۵ واحده )یک واحد پیلوت و ۴ طبقه هر طبقه یک واحد( واقع شده است. نمای مجتمع 
upvc درب ها چوبی سیستم  ها  پنجره  رنگ  و  دیوار گچ  واحد عمدتا سرامیک  قرمز کف  نسوز  اجر  و  سنگ 
اتاق خواب سرویس کامل اشپزخانه  سرمایشی اسپیلت و سیستم گرمایشی پکیج می باشد واحد دارای دو 
اپن با کابینت MDF می باشد.کارشناس رسمی دادگستری با توجه به بازدید و معاینه محلی شوارع دسترسی 

و نوع کاربری )مسکونی( و کیفیت و قدمت بنا و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود 
داشته باشد ارزش هر مترمربع از واحد فوق مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش ششدانگ پالک فوق مبلغ 
۲۰/۱۳۴/۴۰۰/۰۰۰ریال )بیست میلیارد و یکصد و سی و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال( ارزیابی نموده 
است. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ 
در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7- طبقه فوقانی اداره ثبت 
ثبتی  انجام می شود. مزایده ششدانگ پالک  اداره اجرای اسناد رسمی قم   – و امالک بخش یک قم  اسناد 
هزار  چهارصد  و  میلیون  چهار  سی  و  یکصد  و  میلیارد  بیست  ۲۰/۱۳۴/۴۰۰/۰۰۰ریال  پایه  مبلغ  از  مذکور 
 ۱۰ پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  
IR با  درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا9۸۰۱۰۰۰۰۴۰7۶۰۱۳۲۰7۸9۵۶9۳ 
اگرقصد  هم  بستانکارپرونده  باشدحتی  می   9۶۵۱۰۸۵7۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱7۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه 
در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  نمایید  راداردمیبایست۱۰درصدراپرداخت  درمزایده  ورقابت  شرکت 
جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ 
برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب  را به حساب سپرده ثبت واریز نکند  ، مانده فروش  مقرر 
خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق 
از مالیات و  ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم  بر مبلغ  الحراج مازاد 
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 ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد اسناد 
 ۱۲۵ ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  و همچنین چنانچه  بود  به خریدار خواهد  پرداخت  قابل  رسمی 
ائین نامه اجرا اقدام می گردد.درصورت توافق برواریزغیرنقدی بابستانکار ونسبت به مازاد بابدهکاربراساس 
توافق کتبی اقدام خواهدشد 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 می باشد در 

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

و  بچرخم  آن ها  دور  دارم  دوست  می بینم  را 
آن ها  نزدیک  خودم  حرفه ای  کار  در  همیشه 
باشم. جنس این بچه ها از طالست. می خواهم 
بچه های  از  جنس  همین  با  الگو  همین  بگویم 
داشتند،  حضور  مقدس  دفاع  در  که  رسانه ای 
اما  هستند  رسانه  و  خبر  میدان  در  هم  االن 
انداختن  راه  سروصدا  و  شدن  دیده  به  تمایلی 

ندارند. خود  برای 
ببرید؟ می توانیدنام 

می دانید  شما  اما  معذورم،  که  نام  ذکر  از   -
در  که  هستند  قم  رسانه ای  فعاالن  از  جمعی 
و  مردم  نیاز  مورد  صحنه های  و  مقاطع  تمام 
بوده اند  نقش آفرینی  و  حضور  کار  پای  انقالب 
گرفته  قم  استان  داخل  در  کرونا  از  هستند.  و 
بحث  از  و  دیگر  استان های  در  سیل  و  زلزله  تا 
جبهه  در  که  حماسه هایی  مستندسازی 
تا  بوده  نیاز  مورد  سوریه  و  عراق  در  مقاومت 
داخلی  فتنه های  رسانه ای  مدیریت  به  کمک 

به  بسیاری  که  هم  اربعین  در  حتی  خارجی.  و 
و استفاده معنوی شخصی هستند،  فکر زیارت 
بوده  خود  رسانه ای  رسالت  دنبال  به  جمع  این 

داشته اند. هم  ممتازی  تولیدات  و 
نیروهای  این  با  همکاری  و  آشنایی  به  من 
اهالی  اعضای  ادعاترین  بی  اتفاقا  که  ارزشی 
برای خود  و هیچگاه منفعتی  رسانه قم هستند 
همه  در  این ها  می کنم.  افتخار  نخواسته اند، 
خود  آبروی  و  مال  از  فراوانی  هزینه های  موارد 

پرداخته اند. هم 
ممکن  اگر  گفت وگو،  ختام  حسن  عنوان  به 
دفاع  از  هم  دیگری  یادماندنی  به  خاطره  است 

بفرمایید. مقدس 
دفاع  از  که  خاطره ای  یادماندنی ترین  -به 
را  این  است.   4 کربالی  به  مربوط  دارم  مقدس 
از این جهت عرض می کنم که گویا تصاویر  هم 
است  من  چشم  جلوی  حاال  همین  خاطره  آن 
چیزی  چنین  جنگ  از  دیگری  جای  هیچ  در  و 

ندیدم.
از  بعد  ساعت  چند  حد  در  کوتاهی  مدت 
اعالم پایان عملیات کربالی 4 به من مسئولیت 
داده شد تا به محل ورود غواصان شهید به آب 
قابل  که  غواصی  جامانده  وسایل  اگر  و  بروم 
استفاده است پیدا کردم، آن را به لشکر بیاورم. 
به  و  شد  من  تحویل  خودرو  یک  کار  این  برای 

رفتم. مذکور  محل 
را  کسی  و  بودم  تنها  ماموریت  این  برای 

در  رسیدم،  آن جا  به  وقتی  نداشتم.  همراه 
جای جای ساحل لخته های بزرگی از خون پاک 
شهدا و گاهی قطعه هایی از بدن مطهر شهدا را 
بر روی آب و در ساحل رود شناور  می دیدم که 
و آن حجم گسترده آب خون  بود. آن صحنه ها 
آلود که سطح وسیعی را رنگین کرده بود، برای 
را  تصاویر  آن  بود.  مجسم  روضه  یک  مانند  من 
را  خودم  همیشه  و  نمی کنم  فراموش  هیچگاه 

► می دانم.   شهدا  آن  مدیون 

از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر      ◄
و  حیات  بقای  عامل  و  دینی  واجبات 
و  رود  به شمار می  و جامعه  فرد  سالمت 
اسالم  شریعت  در  نظیری  کم  منزلت  از 

است. برخوردار 
مرور آموزه های دینی نشان می دهد 
این رکن اساسی می تواند امت اسالمی 
را از انحراف مصون نگه دارد و از ابتالء به 
ظلم و ستم باز دارد و حقوق افراد و آحاد 
جامعه را محترم بدارد و حق مظلومان از 

از زیاده خواهان پس بگیرد.
و  عقل  بر  مبتنی  دینی  فریضه  این 
ادوار  همه  در  که  است  انسانی  فطرت 
باشد.  راهگشای جوامع  تواند  تاریخ می 
برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر 
و مشارکت تمامی اجزاء و الیه های مردم 
برای  اسالمی  فقه  در  و ضوابطی  شرایط 
آن تعریف شده است که موجب همگانی 
می  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شدن 
خدا  رسول  بیت  اهل  شریعت  و  شود 

عمل به آن را محدود به یک طبقه خاص 
نکرده اند بلکه تمامی مکلفین در سنین 
امر  ادای  به  مأمور  نماز  همچون  مختلف 

هستند. معروف  به 
با  آمیخته  که  آنجا  از  محرم  ماه  در 

به  امر  احیای  برای  سیدالشهداء  قیام 
معروف و نهی از منکر است توجه به این 
نمودن  برجسته  شود.  می  زیاد  مقوله 
به معروف در نهضت حسینی  امر  عنصر 
و  فرزانه  علمای  های  تالش  مرهون 

اندیشمندانی چون شهید مطهری است 
حرکت  در  مهم  عامل  این  از  غفلت  که 
های  نسل  و  جامعه  به  را  کربالء  کاروان 
مطهری  شهید  کردند.  یادآوری  امروز 
که  حسینی  حماسه  ارزشمند  کتاب  در 
او  های  یادداشت  و  ها  سخنرانی  حاوی 
معروف  به  امر  جایگاه  با  رابطه  در  است 
قیام محرم می گوید:  از منکر در  نهی  و 
»همان طور که تأثیر عامل امر به معروف 
و نهی از منکر این نهضت را در عالیترین 
مقدس  نهضت  این  داد،  قرار  سطحها 
عالیترین  در  را  اسالمی  اصل  این  نیز 
را  اصل  این  چطور  داد.  قرار  سطحها 
تواند  می  علی  بن  حسین  مگر  برد؟  باال 
ببرد؟  باال  یا  پایین  را  اسالمی  اصل  یك 
و  واقع  در  که  نیست  این  مقصودم  نه،   !
به  امر  اسالم،  متن  در  یعنی  االمر  نفس 
و  داشت  ارزشی  منکر  از  نهی  و  معروف 
اصل  این  ارزش  و  آمد  علی  بن  حسین 
کار  این،  کرد.  عوض  اسالم  متن  در  را 

پیغمبر  کار  نیست،  علی  بن  حسین 
که  خدا  خداست.  کار  نیست،  هم  خدا 
برای  اش،  بنده  بر  را  اصول  این  خود 
بندگانش فرستاده است، برای هر اصلی 
ارزشی قرار داده  و  یك درجه، یك مرتبه 
تصرفی  نیست  قادر  پیغمبر  حتی  است. 
در این گونه مسائل بکند و در متن واقع 
اسالمی تأثیر بگذارد. مقصودم این است 
که نهضت حسینی اصل امر به معروف و 
نهی از منکر را از نظر استنباط و اجتهاد 
مسلمین  کلی  طور  به  و  اسالمی  علمای 

برد«. باال 
به  امر  یعنی  بزرگ  ی  وظیفه  این  اما 
شهید  دیدگاه  از  منکر  از  نهی  و  معروف 
این  دارد.  شروطی  و  ارکان  مطهری 
»یکی  فرماید:  می  اندیش  دور  متفکر 
است.  بصیرت  و  آگاهی  رشد،  آنها  از 
نهی  و  معروف  به  امر  گفتم  من  که  حاال 
کردیم  خیال  ما  ی  همه  بد  ال  منکر،  از 
معروف  به  امر  و  برویم  اینجا  از  که خوب 

از شما می پرسم:  از منکر کنیم.  و نهی 
به  امر  که  فهمیم  می  شما  و  من  اصاًل 
چگونه  و  چیست  منکر  از  نهی  و  معروف 
باید انجام شود؟ تا حاال که امر به معروف 
و نهی از منکرهای ما در اطراف دگمه ی 
در  است،  بوده  مردم  کفش  بند  و  لباس 
لباس  دوخت  و  سر  موی  حوش  و  حول 
چه  معروف  اصاًل  ما  است!  بوده  مردم 
می  چه  منکر  چیست؟  که  شناسیم  می 
معروفها  گاهی  ما  چیست؟  که  شناسیم 
را  منکرها  و  گیریم  می  منکر  جای  به  را 
جاهلها  ما  اینکه  بهتر  معروف.  جای  به 
امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. چه 
منکرها که به نام امر به معروف و نهی از 
بصیرت  و  آگاهی  نیامد!  وجود  به  منکر 
می  خبروّیت  و  خبرت  خواهد،  می 
جامعه  و  روانشناسی  دانایی،  خواهد؛ 
بفهمد  انسان  تا  خواهد  می  شناسی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  چگونه  که 
کند، یعنی راه معروف را تشخیص بدهد، 

ببیند معروف کجاست، منکر را تشخیص 
بدهد، ریشه ی منکر را به دست بیاورد، 
و  گیرد.  می  سرچشمه  منکر  آن  کجا  از 
جاهل  اند:  فرموده  دین  ی  ائمه  لهذا 
منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  بهتر است 
ِمّما  َاْکَثُر  ُیْفِسُدُه  ما  ُه  نَّ »اِلَ چرا؟  نکند، 
امر  که  هنگامی  جاهل  چون  ُیْصِلُحُه« 
می  کند،  می  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
و چقدر  بدتر می کند.  بهتر کند  خواهد 

است! زیاد  مثالها  زمینه  این  در 
توان  می  را  عالمانه  های  دیدگاه  این 
و  اقدام  هر  ضرورت  و  بنیان  و  مقدمه 
امر  سازی  همگانی  زمینه  در  حرکتی 
آموزش  از  باید  و  دانست  معروف  به 
و  اسالمی  علوم  متخصصان  دینی  های 
تقلید  مراجع  رهنمودهای  و  ها  توصیه 
قم در جهت بهبود کیفیت امر به معروف 
و  ها  زمان  و  ها  مکان  در  آن  تحقق  و 
بهره  حقیقی  اولویت  دارای  موضوعات 

► گرفت.    

قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس      ◄
گفت: ۲ تن از فرنگی کاران این استان 
ایران  بزرگساالن  تیم ملی  اردوی  به 

شدند. فراخوانده 
اظهار  گفتگویی  در  علیایی  هادی 
و  جواهری  مهدی  محمد  داشت: 
قمی  کار  فرنگی   ۲ نجاتی  علیرضا 
به  فنی،  کادر  صالحدید  با  که  هستند 
ایران  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی 

شدند. دعوت 

قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
تیم ملی  اردوی  جدید  مرحله  افزود: 
از  مرحله  یازدهمین  فرنگی،  کشتی 
می شود. برگزار  تهران  در  که  است  اردو 
وی ابراز داشت: این مرحله از اردوی 
جمهوری  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
آمادگی  کسب  منظور  به  ایران  اسالمی 
جهانی  رقابت های  در  حضور  برای 

می شود. برگزار  صربستان 
اردو  برگزاری  زمانی  بازه  علیایی 

 ۲ لغایت  مرداد   ۲۳ روزهای  بین  را 
کشتی  خانه  محل  در  و  شهریورماه 
کرد. عنوان  تهران  ملی  تیم های  کمپ 

رئیس هیأت کشتی قم گفت: محمد 
قمی  جوان  کار  فرنگی  جواهری  مهدی 
است که در وزن ۵۵ کیلوگرم در اردوی 

می یابد. حضور  تیم ملی 
کیلوگرم   ۶۳ وزن  در  داد:  ادامه  وی 
اردوی  در  قم  از  نجاتی  علیرضا  نیز 
حضور  ایران  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 

. بد می یا
مسابقات  برگزاری  زمان  علیایی 
 ۱9 را  جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی 
صربستان  در  آینده  ماه  شهریور   ۲۲ تا 

کرد. ذکر 
قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
ظرفیت  قم  فرنگی  کشتی  کرد:  بیان 
از  ورزشکارانی  اکنون  هم  و  دارد  باالیی 
رده های سنی نونهاالن تا بزرگساالن در 

► دارند.    حضور  ملی  اردوهای 

گویه بررسی کرد:

●  شروط نهضت همگانی امر به معروف در قم   ●

● فرنگی کاران قمی به اردوی تیم  ملی فراخوانده شدند   ●


