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صفحه صفحه 22حرکت صنعتی قم به کجا می رود؟حرکت صنعتی قم به کجا می رود؟

فراخوان تجدید مناقصه عمومی    
بصورت یک مرحله ای شماره 1401/1/ق.م

بسته  توزیع  به  مربوط  امور  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  دارد  نظر  در  قم  استان  پست  کل  اداره 
اسناد  در  مفاد مندرج  و  با شرایط  را مطابق  قم  دانه شمار در سطح شهرستان  )امانات( بصورت  های پستی 
مطابقت  مناقصه  موضوع  با  آن  فعالیت  اصلی  )موضوع  صالحیت  واجد  پیمانکار  به  یکسال  مدت  به  مناقصه 
برگزاري  مراحل  کلیه  نماید.  واگذار  باشد(  می  نقل  و  حمل  امور  در  ذیربط  مرجع  از  مجوز  دارای  و  داشته 
درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایي  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام      www.setadiran.irآدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه 
امضاي  گواهي  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلي،   عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه 
سامانه  در  مذکور  فراخوان  شماره  است  ذکر  به  الزم  سازند.  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکي 

باشد. می   2001001124000003 ستاد 
1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9  روز چهار شنبه مورخ 1401/04/22 می باشد.

مورخ  یکشنبه  روز    17 ساعت   لغایت  انتشار  تاریخ  از  سامانه:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  2-مهلت 
1401 /04 /26

3-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

پانزده  و  سیصد  و  میلیارد  یک  ریال)   1.315.000.000 کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -5
باشد: می  ذیل  روش  دو  از  یکی  به  که  است  ریال(  میلیون 

5/1- ارائه ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه 
و قابل تمدید.

شماره  شبای  حساب  به  کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  بابت  واریزی  فیش   -5/2
مناقصه. در  شرکت  بابت  مرکزی  بانک   IR  320100004101047771208007

اداره کل پست  1401/05/06 در محل  پنجشنبه مورخ  روز   10 پاکت ها : ساعت  افتتاح  و مکان  6- زمان 
قم. استان 

پیشنهادی( بالمانع است. )بررسی قیمت های  پاکتها  افتتاح  پیشنهاد دهندگان در جلسه  * حضور 
باشد. برنده مناقصه می  گهی فراخوان بعهده  *هزینه درج آ

بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
تلفن:  حقوقی  واحد  قم-  استان  پست  کل  اداره  کاشانی-  محتشم  بلوار  خرداد-   15 بلوار  قم-  نشانی: 

025 -37786441
1456 و پشتیبانی سامانه ستاد جهت دریافت اطالعات:  تلفن مرکز راهبری 

1348586 گهی:  آ شناسه 
اداره کل پست استان قم 

 وضعیت عجیب ضلع شرقی حرم در شأن قم نیست! وضعیت عجیب ضلع شرقی حرم در شأن قم نیست!

نابسامانی های اطراف حرم حضرت معصومه سامان می یابد؟نابسامانی های اطراف حرم حضرت معصومه سامان می یابد؟

تن  دو  مدفن  شیخان  مقدس  مزار      ◄
و  عفاف  فرهنگ  پاسبان  و  مجتهده  زنان  از 
ملی  روز  مناسبت  به  هم  امروز  و  است  حجاب 
با  خانوادگی  بزرگ  تجمع  در  حجاب،  و  عفاف 

می کند. همکاری  حیاء«  »شکوه  عنوان 
روابط  از  نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
عنوان  به  ایران  ملی  تقویم  در  تیرماه   21 قم، 
همین  به  شده  نامگذاری  حجاب  و  عفاف  روز 
عنوان  با  خانوادگی  بزرگ  تجمع  مناسبت 
از  و  سه شنبه  امروز  عصر  حیاء«  »شکوه 
حرم  جوار  در  و  آستانه  میدان  در   19 ساعت 
برگزار  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر 

شد. خواهد 
حضور  با  می توانند  شهروندان  عموم 
ارسال  و  بزرگ  اجتماع  این  در  حداکثری 
در  که  خود  محجبه  کوچک  دختران  تصاویر 
خود  حمایت  کرده اند،  شرکت  گردهمایی  این 
جهانیان  به  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  از  را 

دهند. نشان 
این  کنار  در  که  شیخان  مقدس  مزار 

فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  جوار  در  و  میدان 
علما،  میزبان  است،  واقع  معصومه)س( 
یک  هر  که  است  گرانقدری  شهدای  و  صلحا 
رهبران  از  و  دیانت  نگاهبان  تاریخ،  طول  در 

بوده اند. دینی  شعائر  تعظیم 
بانوی  دو  به  باید  بزرگان  این  جمله  از 
ایروانی  مجتهده  بانو  کرد؛  اشاره  مجتهده 
انوار  کتاب  صاحب  و  فقیهی  آیت الله  والده 
 40 موسس  که  صفری  شهبانو  بانو  و  فقه 
در  است،  کشور  سراسر  در  عصمتیه  مکتب 
این  شده اند؛  سپرده  خاک  به  شیخان  مزار 
واقفان  از  و  مجتهده  ی  عالمه  بانوی  دو 
از  نگاهبانی  در  موثری  نقش  خیراندیش، 

داشته اند. حجاب  و  عفاف  فرهنگ 
خرداد  در  صفری  شهربانو  مجتهده  بانو 
متولد  رشت  شهر  در  شمسی   1308 سال 
در  را  نوجوانی اش  و  کودکی  دوران  و  شد 
مجتهده  بانوی  این  کرد؛  سپری  تهران 
اموال  بر  تکیه  با  شمسی   1340 سال  در 
عصمتیه  علمیه  حوزه  اولین  خویش،  شخصی 
خود  که  کرد  تأسیس  ایران  در  را  خواهران 

35 حوزه  از  بیش  تأسیس  برای  مقدمه ای شد 
شهرهایی  در  ایران  سراسر  در  دیگر  علمیه 
ساری،  اهواز،  نیشابور،  مشهد،  تهران،  چون 
حتی  و   ... و  سمنان  بوشهر،  یزد،  بابلسر، 
بحرین  کشور  در  جغرافیایی  مرزهای  از  فراتر 

یافت. توسعه  هم 
که  رضوی«  حق  »راه  موسسه  تأسیس 
تأسیس  و  است  ایتام  تربیت  برای  پرورشگاهی 
اقدامات  دیگر  از  عصمتیه«،  خیریه  »مؤسسه 

می روند. شمار  به  مجتهده  عالمه  این 
در  شرکت کنندگان  از  نفر   24 به  است  قرار 
هدایای  محجبه،  کودکان  از  عکاسی  مسابقه 
مقدس  مزار  افق  مرکز  طرف  از  نفیسی 
ناحیه  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  و  شیخان 

► شود.     اهدا  قم  یک 

مـزار شیخــــان مـدفن 
دو بانـوی نگاهبــان عفــاف و حجـــاب

در جلسه "شورای سازمان فرهنگی شهرداری قم"؛ مطرح شد:

حمایت ویژه از اقدامات زیربنایی در 
حوزه فرهنگ شهروندی                                         
صفحه 8

آسان شدن راه دسترسی به بیمارستان امام 
رضا علیه السالم درگرو همکاری نهادها                                                
صفحه 6

مزار شیخان مدفن دو بانوی نگاهبان 
عفاف و حجاب                                                
صفحه 1

دغدغه های یک قهرمان جهان در رشته کاراته؛ 

درخواست حمایت همه جانبه از 
ورزشکاران مستعد قمی                                               
صفحه 4

گزیـده خبـرها

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:          09127625987
سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402



قم  در  دادگاهی  زیستی  محیط  رأی       ◄
سال  دو  مدت  به  طبیعت  پاکسازی  بر  مبنی 

شد. صادر 
کل  اداره  حقوقی  اداره  رئیس  احمدی  علی 
حفاظت محیط زیست استان قم طی سخنانی 
قضا  دستگاه  رویه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
نقدی  جرائم  و  حبس  احکام  کاهش  بر  مبنی 
از  برخی  جایگزین،  احکام  صدور  و  محکومان 
می  صادر  محیطی  زیست  و  سبز  آراء  قضات 

است. ارزشمندی  اقدام  که  کنند 
پاکسازی طبیعت  به صدور رأی  با اشاره  وی 
برای  کیفری  های  دادگاه  شعب  از  یکی  توسط 
یکی از محکومان، تصریح کرد: این رأی صادره 
از  ـ ساوه  پاکسازی اطشراف جاده قم  بر  مبنی 
زباله های مضر طبیعت و محیط زیست به مدت 
دو سال هر هفته هشت ساعت بوده که نظارت 
آن برعهده این اداره کل قرار گرفته است.   ►
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

آمادگی دولت برای تامین ارز 
مورد نیاز کارخانه چادر مشکی 

در قم

برای  دولت  آمادگی  از  قم،  به  سفر  در  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
انجام تعهدات خود در زمینه تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کارخانه 

داد. استان خبر  این  در  تولید چادر مشکی  احداث  در حال 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید صولت مرتضوی معاون 
با  قم  به  خود  سفر  ابتدای  در  سه شنبه  روز  جمهور  رییس  اجرایی 
مشکی  چادر  تولید  ساخت  حال  در  کارخانه  احداث  محل  در  حضور 
در این استان، بر لزوم تسریع در روند تکمیل این طرح کالن تولیدی 
تامین  برای  انجام شده،  تعهدات  بر اساس  افزود: دولت  و  تاکید کرد 

نیاز آمادگی الزم را دارد.  ارز مورد 
طرح  این  گفت:  بازدید  این  در  نیز  قم  مشکی  چادر  کارخانه  معاون 
در یک عرصه 16 هکتاری و اعیانی 50 هزار متر مربعی در قالب سه 
سوله خط تولید در حال احداث می باشد و هم اکنون دیوارکشی های 

انجام شده است. کامل  به صورت  آن 
 500 و  هزار   2 طرح  این  احداث  برای  اینکه  بیان  با  زمانی  حسین 
واحد  این  در  کرد:  خاطرنشان  رفت،  خواهد  به کار  فلزی  اسکلت  تن 
انواع چادر  35 ردیف  400 دستگاه ماشین آالت نساجی در  تولیدی 

کرد. خواهد  تولید  مشکی 
واحد  این  در  سال  هر  پارچه  مربع  متر  میلیون   18 داشت:  بیان  وی 
تولید می شود که 40 درصد نیاز کشور را تامین می کند، تاکنون 160 

این طرح هزینه شده است. در  تومان  میلیارد 
این  برای  ارزی  اعتبار  دالر  میلیون   32.5 همچنین  داد:  ادامه  وی   

است. شده  نهایی  طرح 
با جدیت دنبال شود آزادراه شهید سلیمانی  تکمیل 

وی همچنین در بازدید از طرح آزاد راه شهید حاج قاسم سلیمانی با 
لوازم  از  پیگیری مسئوالن  کرد:  بیان  این طرح  اجرای  روند  به  اشاره 

است. نقطه مطلوب  به  اصلی رسیدن طرح های عمرانی 
با  قم  مشکی  چادر  کارخانه  طرح  مانند  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
مانعی  به  نباید  این مباحث  اما  رو است  روبه  ارزی  برخی مشکل های 

شود. تبدیل  آن  پیشبرد  در 
ظرفیت  از  براستفاده  تاکید  با  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
سرمایه گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم نگاه 

دارد. عمرانی  طرح های  گونه  این  از  گرایانه ای  حمایت  و  مثبت 
ملی  بانک  دو  خصوص  به  متولی  دستگاه های  همه  کرد:  تصریح  وی 
از  و بهره برداری  با جدیت تکمیل  باید  و مسکن در کنار سرمایه گذار 

دنبال کنند. را  قاسم سلیمانی  راه شهید حاج  آزاد  طرح 

معاون رییس جمهور: 
واگن مورد نیاز متروی قم 

تامین می شود

قطار  از  بهره برداری  اهمیت  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
قطار  نیاز  مورد  واگن  تامین  برای  متنوع  راه  چندین  گفت:  قم  شهری 

است. دستورکار  در  موضوع  این  و  دارد  وجود  قم  شهری 
روز  مرتضوی  صولت  سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
راه های  از  یکی  افزود:  قم،  شهری  قطار  پروژه  از  بازدید  در  سه شنبه 
که  است  تهران  از  رام  دو  اجاره  یا  قم، خرید  قطار شهری  واگن  تامین 

می باشد. فراهم  کامال  کار  این  بستر 
وی خاطرنشان کرد: امکان تامین واگن قطار شهری از محل تهاتر نفت 
نیز وجود دارد و مقدمات خرید چند رام قطار از یکی از کشورها انجام 

گرفته است.
ظرفیت  و  امکان  همچنین  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
استفاده از دو رام قطار شهری خط دو مشهد نیز در خط یک متروی قم 

یا اجاره فراهم است. در قالب خرید 
مرتضوی بیان داشت: بزودی برای تامین واگن قطار شهری قم جلسه 
برگزار  قم  استان  مسئوالن  و  مشهد  و  تهران  شهرداران  حضور  با  ای 

می شود.

آغاز عملیات عمرانی 5 هزار و 
500 واحد مسکونی در قم

مسکونی  واحد  هزار   40 اینکه  بیان  با  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
عملیات  گفت:  است  زمین  تامین  نیازمند  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
عمرانی و احداث 5 هزار و 500 واحد مسکونی طرح ملی مسکن در 

است. شده  آغاز  قم 
بازدید  حاشیه  در  شنبه  سه  روز  صادقی  محمد  فارس،  گزارش  به 
معاون اجرایی رییس جمهوری از طرح نهضت ملی مسکن در شهرک 
مسکن  ملی  طرح  شده  نام  ثبت  هزار   131 از  کرد:  اظهار  پردیسان، 

هستند. الزم  شرایط  واجد  نفر  هزار   91 قم  در 
وی با بیان اینکه با الحاق اراضی 560 هکتاری پردیسان زمین مورد 
عنوان  است،  شده  فراهم  مسکونی  واحد  هزار   35 احداث  برای  نیاز 
طرح  مسکونی  واحد   500 و  هزار   5 احداث  و  عمرانی  عملیات  کرد: 

آغاز شده است. قم  در  ملی مسکن 
اساس  بر  اگر  کرد:  تصریح  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
موسسات  شده  حبس  زمین  هزار  یک  جمهور  رئیس  تاکید  و  دستور 
مختلف در قم آزاد شود، زمین مورد نیاز برای احداث خانه برای تمام 

شود. می  فراهم  قم  در  متقاضیان 

در نشست بررسی وضعیت آلودگی بخش سلفچگان مطرح شد:

هشدار مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان قم به واحدهای 

آالینده

گسترش  به  اشاره  با  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
صنعتی  فعاالن  گفت:  سلفچگان  در  محیطی  زیست  آلودگی های 
و  متعهد  جامعه،  عمومی  سالمت  و  امنیت  برابر  باید  اقتصادی  و 
زیست  های  آلودگی  رفع  به  نسبت  خودشان  و  بوده  پذیر  مسؤولیت 

کنند. اقدام  محیطی 
قم،  استان  زیست  اداره کل حفاظت محیط  روابط عمومی  گزارش  به 
سید رضا موسوی مشکینی در نشست بررسی وضعیت آلودگی بخش 
سلفچگان که با حضور مدیران عامل برخی از واحدهای صنعتی این 
آالینده  واحد  تعدادی  گذشته  از  متأسفانه  گفت:  شد،  برگزار  منطقه 
اند. ویژه و شهرک صنعتی سلفچگان مستقر شده  صنعتی در منطقه 
قابل  منطقه  این  محیطی  زیست  های  آلودگی  اینکه  بیان  با  وی 
این  رفع  برای  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  تالش  از  نیست،  انکار 
کارشناسان  نظارت  و  بازدید  بیشترین  گفت:  و  داد  خبر  آالیندگی ها 
گیرد،  می  انجام  منطقه  این  در  روزی  شبانه  صورت  به  کل  اداره  این 
شکوهیه  مثل  مناطقی  از  آن  صنعتی  واحدهای  تعداد  که  حالی  در 

است. کمتر  بسیار 
گسترش  به  اشاره  با  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
آلودگی های زیست محیطی در منطقه سلفچگان به دلیل تخلف و کم 
صنعتی  فعاالن  کرد:  خاطرنشان  صنعتی،  واحدهای  برخی  توجهی 
و  متعهد  جامعه،  عمومی  سالمت  و  امنیت  برابر  در  باید  اقتصادی  و 
زیست  های  آلودگی  رفع  به  نسبت  خودشان  و  بوده  پذیر  مسؤولیت 

کنند. اقدام  محیطی 
امکان  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  اینکه  بیان  با  وی 
اما  دارد،  را  صنعتی  آالینده  واحدهای  با  چکشی  و  سخت  برخورد 
است،  داده  قرار  ها  آلودگی  رفع  جهت  همکاری  و  تعامل  بر  را  بنا 
آالینده  واحدهای  توجهی  کم  صورت  در  تردید  بدون  داشت:  اظهار 
واحد  آن  فعالیت  ادامه  از  کل،  اداره  این  های  توصیه  و  تذکرات  به 

آمد. خواهد  بعمل  ممانعت 
آالینده  واحدهای  از  برخی  کنونی  روند  ادامه  اینکه  بیان  با  موسوی 
رفع  به  نسبت  سریعتر  هرچه  باید  و  نبوده  پذیر  امکان  صنعتی 
استان  مسؤوالن  تمامی  حاضر  حال  در  گفت:  کنند،  اقدام  آالیندگی 
اتفاق  سلفچگان  منطقه  محیطی  زیست  وضعیت  بهبود  با  رابطه  در 
ضوابط  رعایت  از  اشتغال،  بهانه  به  تواند  نمی  کسی  و  داشته  نظر 

کند. خالی  شانه  محیطی  زیست 

خبـرخبـر

بزرگ  های  بخش  از  یکی  صنعت      ◄
آن  بدون  و  دهد  می  تشکیل  را  ایران  اقتصاد 
آغاز  نیست.  ممکن  کشور  پیشرفت  و  حرکت 
امواج  رسیدن  از  بعد  را  ایران  در  صنعتی شدن 
امیرکبیر  صدارت  دوران  و  اروپا  شدن  صنعتی 
با توجه به  عنوان می کنند. در دوران رضاشاه 
زمینه  ایران  به  راه آهن  و  جاده  ورود  و  ساخت 
همان  واقع  در  که  شدن  صنعتی  برای  هایی 
دهه  از  تنها  اما  آمد  فراهم  بود  شدن  اروپایی 
و  وارداتی  اما  جدی  صورتی  شمسی   1340

گرفت. خود  به  مونتاژی 
سنگین  صنایع  مقداری  دوران  این  طی 
حدودی  تا  و  مکانیکی  شیمیایی،  فلزی، 
سراریز  اما  گرفت  قرار  حمایت  مورد  الکتریکی 
شدن درآمدهای ارزی نفت در آن مقطع، فقط 
ایران  شدن  صنعتی  و  داد  گسترش  را  واردات 

نیافت. تکامل 
پس از انقالب و پایان جنگ طی برنامه های 
صنعتی  سیاست گذاری  توسعه،  دوم  و  اول 
آزادسازی  و  دولت  کوچک سازی  سمت  به 
استراتژی  هیچ  تنها  نه  و  شد  متمایل  قیمت ها 
معدن  و  صنعت  بخش  برای  مشخصی  و  مدون 
نیز  صادرات  حوزه  در  بلکه  نشد،  تدوین 
نخستین  نداشت.  وجود  مشخصی  سیاست 
به  مربوط  صنعتی  سیاست های  ایران،  گام 
ماده  اساس  بر  مشخص شده  قانونی  تکلیف 
یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل 
انتشار  بود.   1379 مصوب  صنایع  وزارت 
تجارت«  و  معدن  صنعت،  راهبردی  »برنامه 
قانون   21 ماده  الزامات  وفق   1392 سال  در 
به  نیز  برنامه  این  بود؛  دوم  گام  چهارم  برنامه 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تصویب  عدم  دلیل 
در  نشد.  عملیاتی  دولت  تغییر  با  همزمانی  و 
ماده  الزامات  وفق  دیگری  تالش   1394 سال 
»برنامه  سند  و  انجام  پنجم  برنامه  قانون   150
تجارت«  و  معدن  صنعت،  وزارت  راهبردی 
 1398 سال  اواسط  از  این که  تا  شد.  پیگیری 
تجاری  و  معدنی  صنعتی،  الگوی  یک  ارائه 
با  و  گرفت  قرار  صمت  وزارت  کار  دستور  در 
وزارتخانه  این  برنامه  و  طرح  معاونت  مشارکت 
و  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه  و 
حوزه های  از  کارشناس  هزار  حدود  همکاری 
تجاری  و  معدنی  صنعتی،  سیاست  مختلف 
سند  خصوصی،  و  حاکمیتی  بخش های  در 
 »1404 افق  در  ایران  صنعتی  »سیاست های 

شد. تدوین 
نام  با  ها  دولت  برخی  در  که  اقدامات  این 
توسعه  استراتژی  اجرای  و  تدوین  ضرورت 
برای  الزم  مسیر  ترین  اصلی  عنوان  به  صنعتی 
بعد  گرفت  می  قرار  تأکید  مورد  کشور  پیشرفت 
همچنان  آن  اعالم  از  ها  سال  شدن  سپری  از 
آن  نتایج  و  دارد  قرار  ابهام  از  ای  هاله  در 

نساخت. برآورده  را  انتظارت 
رهبر  های  حمایت  و  رهنمودها  همزمان 
برای  بلند  های  افق  تعریف  و  انقالب  معظم 
و  داخلی  نیازهای  کنار  در  کشور  پیشرفت 
متوقف  را  صنعت  روند  دشمن،  های  تحریم 

مانند  متنوعی  های  حوزه  در  بلکه  و  نگذاشت 
به  چشمگیری  دستاوردهای  انرژی  صنایع 

آمد. دست 
دوازدهم  دولت  صمت  وزیر   98 سال  در 
که  اند  فرمودنده  انقالب  رهبر  کرد  اعالم 
یک  کارخانه ها  تولید  موجود  وضع  حفظ 
است  این  ما  برنامه  بیت  شاه  لذا  است.  جهاد 
رحمانی  کنیم.  حفظ  را  اول  موجود  تولید  که 
نمی خواهد  ابالغیه  و  بخشنامه  کرد:  اضافه 
که  واحدی  کنیم  عوض  را  خود  نگاه  باید 
شود.  حل  آن  مشکل  باید  کند  تولید  می تواند 
که  است  این  ما  تکلیف  امروز  کرد:  بیان  او 
فعال  و مرحله دوم  را حفظ کنیم  تولید موجود 
و  معدن  صنعت،  وزیر  است.  ظرفیت ها  سازی 
این  در  بود:  داشته  اظهار  قبل  دولت  تجارت 
ها  تحریم  و  اقتصادی  فشارهای  سخت  شرایط 
افتخار  کردن  رها  می دانند  تولیدکنندکان  که 
را  آن  تاریخ  نکرده اند  رها  که  آنها  و  نیست 

نوشت. خواهد 
مسئوالن  سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز  با 
جدید  برنامه  در  داشتتند  اظهار  صنعت  وزارت 
این وزارتخانه راه اندازی 2 هزار واحد صنعتی 

دارد. قرار  کار  دستور  در 
احیای  جلسه  جاری  سال  اوایل  در 
در  مستقر  فعال  غیر  بردار  بهره  واحدهای 
با  قم  استان  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک 
نماینده  از  اعم  استانی  و  ملی  مدیران  حضور 
ریاست  نهاد  در  راکد  واحدهای  احیای  نهضت 
سازمان  کوچک  صنایع  معاون   ، جمهوری 
استاندار،  اقتصادی  معاون   ، ایران  صنایع 
 ، قم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  مدیرکل 
و  استان  معدن  و  صنعت  بانک  سرپرست 
صنعتی  شهرک های  شرکت  محترم  مدیرعامل 
دغدغه های  و  مشکالت  از  برخی  و  شد  برگزار 
این  صاحبان  و  گران  صنعت   ، تولیدکنندگان 
قرار  بررسی  و  ارزیابی  مورد  راکد  واحدهای 

. فت گر
درباره  نظر  اظهار  آخرین  در  و  اکنون 
صنعت،   سازمان  رییس  قم،  صنایع  امور 
توجه  با  است:  گفته  استان  تجارت  و  معدن 
که  نقشی  و  شده  انجام  سرمایه گذاری  به 

مورد  محصوالت  تولید  در  صنعتی  واحدهای 
نگه  فعال   دارند،  اشتغالزایی  و  مردم  نیاز 
اقتصادی  برنامه های  اولویت  در  آن ها  داشتن 

است. استان 
ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  ابدالی  اکبر 
راه اندازی  دنبال  به  رابطه  این  در  است  گفته 
هستیم  قم  در  راکد  صنعتی  واحدهای  مجدد 
رفع  و  تسهیل  ستاد  ظرفیت  از  استفاده  با  و 
موجود،  امکانات  دیگر  و  استان  تولید  موانع 
سرمایه گذاران  از  را  الزم  حمایت های 
واحدهای  دوباره  فعالسازی  به  عالقه مند 

آورد. خواهیم  به عمل  صنعتی، 
واحدهای  حفظ  کنار  در  است:  افزوده  وی 
نواحی  و  شهرک ها  در  شده  ایجاد  صنعتی 
کیفی  و  کمی  افزایش  دنبال  به  قم  صنعتی 
ظرفیت  افزایش  قالب  در  آن ها  فعالیت  سطح 
محصوالت  کیفیت  ارتقا  و  محصوالت  تولید 
با  بخش  این  در  و  هستیم  نیز  شده  تولید 
مورد  تسهیالت  استان  بانک های  همکاری 
خواهد  پرداخت  متقاضی  صنعتگران  به  نیاز 
برای  این  بر  ادامه داده است: عالوه  شد. وی 
قم،  در  صنعتی  فعالیت های  به  عمق بخشی 

علمی  مراکز  ظرفیت  از  کرد  خواهیم  تالش 
بسیار  کیفیت  با  صنعتی  محصوالت  تولید  در 
و  کنیم  استفاده  شایسته  نحو  به  استان  در  باال 
بهره وری در این بخش مهم اقتصادی را تا حد 

دهیم. افزایش  قبولی  قابل 
واحدهای  احداث  روند  گوید:  می  ابدالی 
آمایش  سند  مطابق  نیز  قم  در  جدید  صنعتی 
این  در  و  یافت  خواهد  ادامه  استان  سرزمین 
رابطه با نگاه به استانداردهای محیط زیستی، 
و  پیشرفته  پاک،  صنایع  استقرار  دنبال  به 
عالقه مند  سرمایه گذاران  از  و  هستیم  کم آب بر 

می کنیم. حمایت  بخش  این  در  فعالیت  به 
به  دهد  می  نشان  قم  صنعتی  حرکت  روند 
استان  از  خارج  در  مشابه  های  بخش  مانند 
دارد  وجود  مشابهی  های  چالش  و  مشکالت 
ترسیم  های  افق  با  توجهی  قابل  فاصله  که 
موجود  وضع  بهبود  راه  در  باید  اما  دارد  شده 
به سمت اهداف از پیش تعیین شده گام های 

► برداشت.    تری  جدی 

»گویه« بررسی کرد:

●  حرکت صنعتی قم به کجا می رود؟   ●

●  رأی قاضی به نفع پاکسازی طبیعت    ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

معاون آموزش وپرورش:
ورزش محله در 5۳ مدرسه 

و 2۳ سالن ورزشی قم برگزار 
می شود

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش پرورش قم گفت: طرح 
»ورزش محله« در 53 پایگاه شامل حیاط مدارس و 23 سالن ورزشی 
برگزار  امسال  تابستان  طول  در  قم  شهر  سطح  مختلف  محله های  در 

می شود.
به  اشاره  با  ایرنا  با  گفتگو  در  شنبه  سه  روز  بیگی  رمضان  مجتبی 
مدارس،  در  عصرگاهی  و  صبحگاهی  ورزش  پایگاه های  راه اندازی 
به پسران  پایگاه ها مربوط  بقیه  و  به دختران  پایگاه مربوط   23 افزود: 

است.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  توسط  پایگاه   17 مربی  کرد:  اضافه  وی 
استان و مربی بقیه پایگاه ها از سوی اداره کل آموزش وپرورش تامین 

است. شده 
همراه  دختران  زوج،  روزهای  در  و  پایگاه ها  این  در  داد:  ادامه  وی 
مادر و پسران همراه پدر می توانند از ساعت 06:30 تا 07:30 صبح 

باشند. داشته  ورزشی  فعالیت 
عصر  شیفت  در  نیز  سالن ها  بعضی  کرد:  خاطرنشان  بیگی  رمضان 
فعال هستند و عالقه مندان می توانند از ساعت 19:00 تا 20:00 با 

باشند. داشته  ورزشی  فعالیت  رایگان  به صورت  مربی  حضور 
نشاط  و  تحرک  به  نیاز  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  وی،  گفته  به 
اجتماعی در مردم احساس می شد که این پایگاه هاگامی در راستای 

است. همگانی  ورزش  توسعه 
فعالیت 7 پایگاه ثابت دانش آموزی در رشته ورزش باستانی در قم

هفت  در  باستانی  ورزش  برای  ثابت  پایگاه   7 گفت:  ادامه  در  وی 
مدرسه فعال است و هفت مرشد دانش آموز که قبال آموزش های الزم 
می پردازند. عالقه مند  آموزان  دانش  آموزش  به  کرده اند،  دریافت  را 
باستانی  ورزش  ظرفیت  این که  به  اشاره  با  قم  آموزش وپرورش  معاون 
نیز  باستانی  ورزش  تیم  یک  افزود:  است،   نامحدود  دانش آموزی 
پیدا  حضور  مدارس  در  شده  تنظیم  جدول  اساس  بر  سیار  به صورت 

شود. دانش آموزان  بین  در  ورزش  این  توسعه  باعث  تا  می کند 
مریم  ورزشی  مجموعه  در  باستانی  ورزش  سالن  یک  کرد:  اضافه  وی 
در بخش دانش آموزی و فرهنگیان فعال است؛ امسال نیز برای اولین 
باستانی  ورزش  برای  سالن   6 پایگاه ها  و  نواحی  از  کدام  هر  در  بار 

است. یافته  اختصاص 
ما  آیین  و  دین  فرهنگ،  در  باستانی  ورزش  رشته  کرد:  بیان  وی 
جایگاه ویژه ای دارد و عالوه بر ورزش، معنویت و اخالق را نیز اشاعه 

می دهد.
مراحل  در  ورزشی  رشته های  ادامه  این که  بیان  با  بیگی  رمضان 
آموزش وپرورش  کرد:  تصریح  دارد،   پیشرفته  تجهیزات  به  نیاز  باالتر 
با رشته های مختلف  آن ها  آشنایی  و  دانش آموزان  ورود  تسهیل کننده 
رسیدند  حرفه ای  مرحله  به  آموزان  دانش  که  زمانی  و  است  ورزشی 
از سوی هیات های ورزشی استان مورد حمایت قرار گیرند  نیاز است 

کنند. پیشرفت  و 
در سال تحصیلی گذشته 275 هزار دانش آموز در سه مقطع ابتدایی، 

متوسطه اول و دوم در استان قم تحصیل کردند.

خبـر

وضعیت  تداوم  که  نیست  تردیدی      ◄
حضرت  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  عجیب 
و  قم  شأن  در  )س(  معصومه  فاطمه 
قمی ها نیست و البته ضروری است تا این 
با  ممکن،  زمان  سریع ترین  در  وضعیت 
اقدام عملی جهادی  و یک  واحد  مدیریت 

برسد. سامان  به 
آل  »ُعّش  را  قم  حائری:  شیخ  حسن 
کالن شهری  می نامند،  )ص(«  محمد 
گردشگران  و  زائران  که  جهان  در  معروف 
و می کند،  به خود جذب کرده  را  بسیاری 
ضمن آن که قم به عنوان محور مواصالتی 
پذیرای  کشور،  در  مختلف  استان های 

هست. هم  بسیاری  مسافران 
زائران،  این  بیشتر  یا  همه  گفت  باید 
یا  ساعات  در  مسافران  یا  و  گردشگران 
و  قم  در  خود  اقامت  یا  حضور  روزهای 
حرم  به  هم  سری  مختلف،  مسیرهای  از 
می زنند. )س(  بیت  اهل  کریمه  حضرت 
حرم  شرقی  ضلع  مسیرها،  این  از  یکی 
پیچ  و  نابسامان  مسیری  است،  مطهر 
شورای  سابق  عضو  قول  به  که  پیچ  در 
خاطره  یا  و  تصویر  قم،  شهر  اسالمی 
یا  و  زائر  مسافر،  ذهن  در  قم  از  مطلوبی 

نمی گذارد. باقی  گردشگر 
آتش زر  محمد  سید  االسالم  حجت 
با  قم  در  فارس  خبرنگار  با  گفتگو  در 
اخیر  سال های  در  قم  که  این  بیان 
آبادانی های زیادی را به خود دیده است، 
توسعه های  و  بازگشایی ها  کرد:  اظهار 
مدیران  زحمات  حاصل  قم  در  اخیر 
بوده  گوناگون  عرصه های  در  مختلف 
همچنان  که  نیست  تردیدی  اما  است، 
دیده  قم  در  هم  زیادی  محرومیت های 

. د می شو
شرقی  پارکینگ  پروژه  ادامه  در  وی 
بیت  اهل  کریمه  حضرت  مطهر  حرم 
پروژه های  مهم ترین  از  یکی  را  )س( 
این  کرد:  بیان  و  دانست  قم  مقدس  شهر 
پیچیدگی های  و  مشکالت  با  محدوده 
آن  مشکالت  البته  که  روبه روست  فراوانی 

شود. حل وفصل  سریع تر  هرچه  باید 
برای  خصوصی  بخش  ورود  لزوم 

پروژه دقیق  تکمیل 
تملک  نیافتن  پایان  به  همچنین  وی 
در  واقع  ساختمان های  و  خانه ها  برخی 
آن ها  از  برخی  تقاضای  و  محدوده  این 
این  از  به عنوان بخشی  میراثی  ثبت  برای 
بخش  ورود  گفت:  و  داد  توجه  مشکالت 
پروژه  این  مشکالت  حل  برای  خصوصی 
خصوصی  بخش  البته  است،  ضروری 
برای ساماندهی این محدوده، تقاضاهای 

بخش  تا  است  عالقمند  و  دارد  را  خودش 
بازارچه ها  احداث  مانند  پروژه  تجاری 
دیده  ُپررنگ تر  صورت  به  پارکینگ ها  و 
معمول  درخواست  که  حالی  در  شود، 
کارکردی  بیشتر  پروژه،  این  تا  است  آن 

باشد. داشته  اقامتی  و  زیارتی 
شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو 
شهرداری  که  این  بر  تأکید  با  قم  مقدس 

یادآور  ندارد  را  پروژه  این  تکمیل  توان  قم 
شده  مطرح  طرح های  تا  است  الزم  شد: 
و  درآید  تلفیقی  به صورت  پروژه  این  برای 
بخش  سرمایه گذاران  حضور  امکان  عمال 
ضمن  شود،  مهیا  مسیر  این  در  خصوصی 
تکلیف  تعیین  به  می توان  فعال  که  آن 

گمارد. همت  پروژه  این  مهم تر  بخش 
مفقوده  حلقه  واحد،  مدیریت 
قم حرم  اطراف  های  پروژه  تکمیل 
شورای  سابق  عضو  دیگر  باره،  این  در 
مسئولیت  اکنون  هم  که  قم  شهر 
بر  را  شهر  این  پنج  منطقه  شهرداری 
حلقه  را  واحد  مدیریت  دارد،  عهده 
افزود:  و  کرد  عنوان  پروژه  این  مفقوده 
مدیریت  موضوع  در  امروزه  متأسفانه 
ویژه  به  نهادها  که  هستیم  شاهد  شهری 
صورت  به  خدمات رسان،  سازمان های 
و  می گیرند  تصمیم  جزیره ای  و  جداگانه 
عالوه  امر  این  که  می کنند  اجرایی  را  آن 
تمام شده  قیمت  افزایش  موازی کاری،  بر 
هدررفت  و  آن ها  شدن  طوالنی  پروژه ها، 

دارد. دنبال  به  نیز  را  منابع 

بر  تأکید  با  قراچورلو  العابدین  زین 
مطهر  حرم  شرقی  پارکینگ  پروژه  که  این 
طرح  از  بخشی  )س(،  معصومه  حضرت 
وضعیت  و  است  مقدس  آستان  توسعه 
نشان  خاطر  نیست  قم  زیبنده  آن  فعلی 
مختلف  سازمان  که  کرد  اذعان  باید  کرد: 
مشارکت  پروژه  این  در  همگرایی  با  باید 
تعیین  و  باشند  داشته  را  الزم  فعالیت  و 

بزنند. رقم  را  آن  نهایی  تکلیف 
درباره  کرد:  اضافه  باره  این  در  وی 
اقداماتی  شهری،  جامع  مدیریت  تحقق 
انجام  قم  شهرداری  و  شهر  شورای  در 
شده، اما باید اذعان کرد که در این زمینه 
کشور  در  قوانین  برخی  اصالح  نیازمند 
شهری  جامع  مدیریت  نیاز  اساس  بر 

. هستیم
قم  شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو 
ادامه داد: بدیهی است در صورت اصالح 
مشکل  موضوع،  این  به  مربوط  قوانین 
ایجاد  مانند  از مسیرهایی  مالی هم  منابع 
مشخص  اساس  بر  دولتی  بودجه  ردیف 
از  استفاده  یا  و  مرکزی  متولی  نهاد  شدن 

شد. خواهد  حل  بهادار  و  قرضه  اوراق 
عضویت  سابقه  که  دیگری  فرد  اما  و 
کارنامه  در  را  قم  شهر  اسالمی  شورای  در 
پارکینگ  محدوده  فعلی  وضعیت  دارد، 
اهل  کریمه  حضرت  مطهر  حرم  شرقی 
بیت )س( را در شأن قم ندانست و  اظهار 
برگزار  مختلفی  جلسات  باره  این  در  کرد: 
شده،  تشکیل  نیز  گذاری  سرمایه  ستاد  و 

به  محدوده  این  که  است  سالیانی  اما 
است. نرسیده  سامان 

حاصل  افزود:  نژاد  مالکی  حسن 
خصوصی  بخش  که  بوده  این  جلسات 
پروژه  بتوانند  بهسازی  سازمان  یا  و 
برسانند،  سرانجام  به  را  محدوده  این 
از  و  تاکنون  آمار  اساس  بر  که  آن  ضمن 
زمین  مترمربع  هزار   43 حدود  مجموع 

هزارمترمربع   30 حدود  محدوده،  این 
شهرداری  که  دانست  باید  و  شده  تملک 
محدوده  تملک  برای  کرد  هزینه  توان 

ندارد. را  پروژه  این  باقیمانده 
وی همچنین خاطرنشان کرد: تردیدی 
نیست که در وضعیت فعلی این محدوده، 
اما  هستیم،  مردم  خجالت زده  و  شرمنده 
قم  در  کردن  کار  که  کرد  فراموش  نباید 

دارد. را  خودش  سختی های 
این  در  در قم همچنین  فارس  خبرنگار 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  نظر  باره 

شد. جویا  نیز  را  قم  شهرداری  الملل 
تصریح  باره  این  در  کالنترزاده  مهدی 
حرم  شرقی  محدوده  فعلی  وضعیت  کرد: 
به  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر 
حرم  های  ورودی  از  یکی  عنوان  به  ویژه 
قم  شأن  در  )س(  بیت  اهل  کریمه  مطهر 

. نیست
مسیرهای  آرام سازی  تداوم  ضرورت 

اطراف حرم قم
پیاده راه های  افتتاح  البته  افزود:  وی 
باغ  مانند  مطهر  حرم  اطراف  در  مختلف 

انقالب  پیاده راه  بازار،  پیاده راه  بهار،  راه 
نجفی  مرعشی  الله  آیت  پیاده راه  و 
آرام سازی  برای  شهرداری  عزم  از  نشان 
عزیز  زائران  و  مردم  تا  دارد  محدوده  این 
زیارت  به  کافی  و  الزم  آرامش  با  بتوانند 

شوند. ُمشّرف 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شهرداری قم در ادامه به برخی مشکالت 
و  داد  توجه  شهری  مدیریت  پروژه های 
مربوط  مسائل  حقوقی،  مشکالت  گفت: 
به میراث فرهنگی و همچنین ُمشاع بودن 
ارث  به  مربوط  مسائل  و  زمین ها  برخی 
و  زمین ها  برخی  تملک  تا  می شود  سبب 
مشکل  با  پروژه ها  برخی  رساندن  ثمر  به 

باشد. مواجه 
باالخره  کرد:  تصریح  سپس  کالنترزاده 
مدیریت  پروژه های  از  برخی  مشکل 
شرقی  پارکینگ  که  شود  حل  باید  شهری 
)س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم 
هم از آن جمله است و امید می رود که ِگره 
پیگیری های  با  پروژه  این  ساله  چند  کور 

شود. باز  اخیر 
در  اخیر  پیگیری های  از  یکی  اما  و 
بهسازی  طرح  نشست  برپایی  زمینه،  این 
کریمه  حضرت  مطهر  حرم  اطراف 
دست  برخی  حضور  با  )س(  بیت  اهل 
قم  شهردار  که  ای  جلسه  بود،  اندرکاران 
در آن، تکمیل پروژه پارکینگ شرقی حرم 
 200 و  هزار  یک  به  نزدیک  نیازمند  را 
البته  و  دانست  بودجه  تومان  میلیارد 
آینده  ماه  دو  تا  پروژه  این  که  داد  وعده 

شد. خواهد  آغاز 
وجهه  از  استفاده  که  آن  سخن  کوتاه 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  جایگاه  و 
البته  و  خّیران  نزد  در  )س(  معصومه 
آستان  آن  همه جانبه  همیاری  و  همراهی 
اقدام  یک  می تواند  قم  شهری  مدیریت  با 
ساماندهی  درباره  را  جهادی  و  عملی 
محدوده شرقی حرم مطهر حضرت کریمه 
باشد،  داشته  دنبال  به  )س(  اهل بیت 
اولویت  در  وقت  اسرع  در  باید  که  امری 
وضعیت  از  را  محدوده  آن  و  گیرد  قرار 
در  و  بسامان  وضعیت  یک  به  فعلی  ُبغرنج 
شفیعه  حضرت  مجاوران  و  زائران  شأن 

برساند. )س(  محشر 
بر این اساس و با توجه به وعده شهردار 
ماه  دو  تا  پروژه  این  اقدامات  آغاز  به  قم 
مردم  مطالبه  این  تا  است  شایسته  آینده، 
)س(  بیت  اهل  کریمه  حرم  زائران  و  قم 
پروژه  تا  شود  پیگیری  ها  رسانه  سوی  از 
ماه  شهریور  پانزدهم  تا  حداکثر  نظر  مورد 

► باشد.      آغاز شده   1401

وضعیت عجیب ضلع شرقی حرم در شأن قم نیست!

●  نابسامانی های اطراف حرم حضرت معصومه سامان می یابد؟  ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1400114430002002016 پرونده کالسه  به  140160330002003914 مربوط  1ـ رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قربانعلی  فرزند  نجاتی  رضا  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2184 از  فرعی   1 شماره ک  پال مترمربع   140 بمساحت 
 )14136 الف  م  قم.)   41 دفترخانه   1392 /11 /26 مورخ   68267 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 1400114430002002052 140160330002004671 مربوط به پرونده کالسه  2- رأی شماره 
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  خداویردی  فرزند  راد  ایمانی  عمران 
بخش  در  واقع  اصلی   2184 از  فرعی   1 شماره  ک  پال از  قسمتی  111مترمربع  /80 بمساحت  شده 
و  ابوالقاسم  و  محمود  و  احمد  و  زهرا  و  ازاعظم  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)14135 الف  م   ( زاده.  شریف  همگی  شهرت  علی  و  غالمحسین 

 1400114430002002053 140160330002004672 مربوط به پرونده کالسه  3- رأی شماره 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  درسه  عروجعلی  فرزند  راد  ایمانی  خداویردی 
2184 اصلی واقع در بخش  از  1 فرعی  ک شماره  از پال 111  مترمربع قسمتی  /80 بنا شده بمساحت 
ابوالقاسم  و  محمود  و  احمد  و  زهرا  و  اعظم  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

 )14134 الف  م  زاده.)  شریف  همگی  شهرت  علی  و  غالمحسین  و 
 1400114430002002359 پرونده کالسه  به  140160330002004621 مربوط  4- رأی شماره 
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  محمود  فرزند  زینلو   ابوالفضل  آقای 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  2300اصلی  از  فرعی  ک شماره  مترمربع پال  120 بمساحت  بنا شده  احداث 
 )14133 الف  م   (.306 دفتر   547 صفحه  مطلب  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 1400114430002002358 140160330002004619 مربوط به پرونده کالسه  5- رأی شماره 
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  قربانی  مجید  آقای 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  2300اصلی  از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   120 بمساحت  شده  بنا  احداث 

الف  م   (.306 دفتر   547 صفحه  مطلب  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 
 )14132

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
1401 /04 /22 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401 /05 /08 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

جشنواره  دوره  سیزدهمین  اختتامیه  آیین       ◄
و  خواهران  علمیه  حوزه های  طالب  ویژه  حلی  عالمه 
برتر،  پژوهشگران  از  تقدیر  با  شنبه  سه  روز  برادران، 
علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  همایش  سالن  در 

شد. برگزار  قم  در  خواهران 
علمیه  های  حوزه  پژوهش  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
خواهران   از  اثر   401 و  هزار   15 گفت:   آیین  این  در 
ارسال  جشنواره  دوره  سیزدهمین  به  طلبه  برادران  و 
شد که نشانگر توجه ویژه طالب به امر پژوهش است.
مقیمی   ابوالقاسم  والمسلمین  االسالم  حجت 
افزود: هفت هزار و 976 اثر از سوی پنج هزار و 598 
ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  طلبه  خواهران  از  تن 

. شد
سوی  از  نیز  اثر   425 و  هزار  هفت  داد:  ادامه  وی 

دبیرخانه  به  طلبه  برادران  از  تن   814 و  هزار  پنج 
رسید. حلی  عالمه  سیزدهم  جشنواره 

مسوولیت  بار  از  نیمی  امروز  حوزویان  گفت:  وی 
تولید علم در علوم انسانی را به دوش می کشند و 70 

داریم. حوزه  در  تخصصی  نشریه 
استان  از  برتر  های  دبیرخانه  جشنواره،  این  در 
و  یزد  قم،  بویراحمد،  و  کهکیلویه  هرمزگان،  های 

گرفتند. قرار  تقدیر  مورد  مازندران 
برادران  علمیه  های  حوزه  در  نیز  برتر  مدرسه  سه 
برتر در  و سه مدرسه  قم  و   زاهدان  بابل،  از شهرهای 
یزد،  شهرهای  از  خواهران  علمیه  های  حوزه  میان 

شدند. تجلیل  آیین  این  در  نیز  ساری  و  میناب 
سیزدهمین  برتر  پژوهشگران  آیین  این  پایان  در 

► شدند.    تقدیر  حلی  عالمه  جشنواره  دوره 

اقدامی  در  نماز  اقامه  جهادگر قمی عرصه       ◄
بازار  جمعه  در  خودجوش  صورت  به  خداپسندانه 
جمکران  مقدس  مسجد  نزدیکی  در  واقع  قم 

است. کرده  برپا  نمازخانه 
می  نماز   اقامه  عرصه  جهادگر  ذوالفقاری 
دغدغه  است،  ساختمان  مهندس  شغلم  گوید: 
روز  بازار  در  خانواده  با  وقتی  که  بود  این  من 
وجود  نماز  اقامه  برای  جایی  اذان  موقع  بودیم، 
داشتم  کوچکی  انداز  زیر  هم  من  خود  و  نداشت 
چند  که  می دیدم  و  می خواندم  فرادا  را  نمازم  و 
فرادا  صورت  به  را  نمازشان  اطراف  در  هم  نفری 

می کنند. اقامه 
کارتن  هم  دستفروش ها  برخی  گفت:  او 

که  کردم  فکر  می خواندند،  نماز  و  می انداختند 
نماز  اینگونه  که  نیست  کاسب ها  این  شأن  در 
یک  از  و  آوردم  بزرگ  موکت  یک  بنابراین  بخوانند 
بلندگو های  از  هم  را  اذان  و  کردم  ع  شرو موکت 
اقامه  برای  را  محلی  و  کردم  پخش  خود  ماشین 

کردم. فراهم  نماز 
از  گوید:بعد  می  اقامه  عرصه  جهادگر  این 
صحبت  بازار  جمعه  اطراف  همسایه های  با  مدتی 
کردم  درست  خیمه  یک  امکانات،  تأمین  با  و  کردم 
نماز  و  گرفت  قرار  مردم  استقبال  مورد  تدریج  به  و 

می شود. برگزار  شکوهی  با  جماعت 
حضرت  نام  به  را  خیمه  این  گفت:  ذوالفقاری 
ام  کرده  بنا  الشریف  فرجه  تعالی  الله  عجل  مهدی 

ام. کرده  نصب  هم  مهدی  یا  پرچم  چند  و 
نماز  به  بیشتر  باید  مسلمانان  گوید:ما  می  او 
بی  برخی  متأسفانه  که  دهیم  اهمیت  وقت  اول 
تجمع  محل های  دیگر  و  بوستان ها  در  توجهی ها 

شود. برطرف  باید  که  می شود  دیده  مردم 
والمسلمین  االسالم  حجت  است  ذکر  شایان 
بانوی  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون  احمدی  مهدی 
و  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  راستای  در  کرامت 
نشستی  در  وقت  اول  نماز  اقامه  به  دادن  اهمیت 
نماز  اقامه  عرصه  جهادگر  ذوالفقاری  از  صمیمی 

کرد. قدردانی  فاطمی   متبرکات  اهدای  با 
نیز  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  پرچم  یک   

► اهدا شد.    او  به  نمازخانه  این  برای نصب در 

●  سیزدهمین دوره جشنواره عالمه حلی در قم پایان یافت    ●

●  روایت مهندس ساختمان از برپایی خیمه نماز در بازار روز قم    ●



اعزام  از  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس       ◄
بازی های  به  قم  پرافتخار  و  تجربه  با  فرنگی کار 
فرنگی  کشتی  رشته  در  اسالمی  کشورهای   2022

داد. خبر 
قم،  در  فارس  با  گفتگو  در  علیایی  محمدهادی 
اظهار کرد: محمدجواد رضایی یکی از استعدادهای 
رده های  از  که  است  قم  استان  فرنگی  کشتی  ناب 
قم  کشتی  کاردان  و  مجّرب  مربیان  توسط  پایه 
یکی  اخیر همواره  در سال های  و  استعدادیابی شده 
و  داخلی  میادین  در  قم  کشتی گیران  موفق ترین  از 

است. بوده  برون مرزی 
مسافر  قمی  فرنگی کار  این  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  شده،  اسالمی  کشورهای  بازی های 
بازی های  برای  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب 
که  شد  اعالم  حالی  در  اسالمی  کشورهای 

محمدجواد رضایی عضوی از این تیم است و باید در 
برود. میدان  به  رقبا  برابر  کیلوگرم مسابقات   67 وزن 
زمان  به  ادامه  در  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
برگزاری رقابت ها اشاره و بیان کرد: مسابقات کشتی 
روزهای  اسالمی  کشورهای   2022 بازی های  فرنگی 
تا 20 مرداد ماه سال جاری در شهر قونیه کشور   17
ترکیه برگزار می شود و به رضایی برای کسب مدال از 

داریم. زیادی  بسیار  امید  مهم  میدان  این 
خوب  بسیار  سال  قم  کشتی  اینکه  بیان  با  وی 
کسب  کرد:  اضافه  می کند،  سپری  را  موفقی  و 
برون مرزی  و  داخلی  میادین  از  متنوع  مدال های 
دیگر  بار  یک   1401 سال  ابتدایی  ماه  چهار  در 
به  را  رشته  این  باالی  قابلیت های  و  توانمندی 
تمام  زحمات  قدردان  بابت  این  از  و  گذاشت  نمایش 
► هستم.     قم  استان  کشتی  هیات  در  همکارانم 

قم  استان  فوتبال  پیشکسوت       ◄
فرهنگی  باشگاه  پیشین  مدیرعامل  و 
سازمان  سرپرست  عنوان  به  صبا  ورزشی 

شد. منصوب  ایران  فوتبال  لیگ 
خوشنام  پیشکسوت  فارس،  گزارش  به 
با سابقه فوتبال استان قم و متولد سال  و 
که  است  کشوری فرد  محمدرضا   1337
فوتبال  لیگ   سازمان  دبیر  تجربه  از  بعد 
 1401  –  1402 فصل  آستانه  در  ایران، 
سرپرست  سوی  از  برتر  لیگ  رقابت های 
این  اول  نفر  عنوان  به  فوتبال  فدراسیون 

شد. انتخاب  سازمان 
خوشنام  چهره های  از  که  کشوری فرد 
شمار  به  قم  استان  فوتبال  سابقه  با  و 
عنوان  به  اخیر  سال  چند  در  و  می رود 
از  می کرد،  فعالیت  لیگ  سازمان  دبیر 

حال  سرپرست  ماجدی  میرشاد  سوی 
مسوولیت  فوتبال  فدراسیون  حاضر 
را  ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  سرپرستی 
افتخار  وی  به  قمی ها  تا  گرفت  عهده  بر 

. کنند
هم  و  قم  استان  در  هم  کشوری فرد 
شده  شناخته  چهر ه   یک  کشور  سطح  در 
حرفه ای  دوران  در  که  است  فوتبالی 
باشگاه های  در  بازی  سابقه  خود  فوتبال 
و  دارد  را  قم  سهیل  و  پرسپولیس  جاوید، 
در سال های دور به عنوان یکی از اعضای 
به  موفق  مرکزی  استان  منتخب  تیم  موثر 
نیز شده  لیگ قدس  قهرمانی  مقام  کسب 

است.
سنی  رده های  در  همواره  که  وی 
در  بوده،  منتخب  تیم های  عضو  مختلف 

پایان  از  و  دارد  فوتبال  سابقه  نیز  تهران 
همواره  خود  فوتبال  حرفه ای  دوران 
ورزشی  رشته  این  مدیریتی  بخش  در 
سابقه  چنانکه  کرده،  فعالیت  پرمخاطب 
باشگاهی  مختلف  رده های  در  مدیریت 
لیگ  و  آزادگان  لیگ  از  اعم  ایران  فوتبال 

دارد. کارنامه  در  را  برتر 
صبا  تیم  مدیر  عنوان  به  کشوری فرد 
قم  صبای  فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل  و 
با  و  فعالیت کرده  ایران  فوتبال  سال ها در 
از سال ها حضور در سطح  تجربه گران بها 
یکی  مسوولیت  اکنون  ایران،  فوتبال  اول 
کشور  فوتبال  بخش های  مهمترین  از 
سال  در  را  لیگ(  سازمان  )سرپرستی 
بر  قطر   2022 جهانی  جام  به  منتهی 

► است.     گرفته  عهده 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

قهرمان  یک  دغدغه های  شنیدن      ◄
تا ضمن  بود  جهان در رشته کاراته فرصتی 
این  در  وی  افتخارات  دنیای  به  سرزدن 
ورزش رزمی، مشکالت یک قهرمان در این 

کنیم. بیان  نیز  را  سطح 
سیدمحمدهادی میرشریفی: کاراته از دو 
به معنی  به معنی خالی و »ته«  واژه »کارا« 
دست تشکیل شده، سبک های کاراته به دو 
بخش کنترلی )با تجهیزات ایمنی ضرباتی 
نمایش  جهت  فقط  و  کم  بسیار  باقدرت 
)بدون  غیرکنترلی  و  شیتوریو(  سبک  مثل 
جهت  باال  باقدرت  ضرباتی  و  تجهیزات 
کیوکوشین(  مثل  حریف  کردن  ناک اوت 

می شود. تقسیم 
و  کنترلی  بخش  دو  هر  همچنین 
)هنر  کاتا  قسمت  دو  دارای  غیرکنترلی 
نمایش( و کمیته )هنر مبارزه( است. محمد 
این  پرافتخار قم در  از جوانان  امین  اسدی 
گفت وگو  به  وی  با  که  است  ورزشی  رشته 
یک  دغدغه های  شنیدن  پرداخته ایم. 
قهرمان جهان فرصتی بود تا ضمن سرزدن 
به دنیای افتخارات وی در این ورزش رزمی، 
نیز  را  سطح  این  در  قهرمان  یک  مشکالت 

کنیم. بیان 
بفرمایید  و  کنید  معرفی  را  خودتان 
می کنید؟ ورزش  که  هست  سال  چند 

- محمد اسدی امین هستم، حدود 17 
در  مختلف  اساتید  نظر  زیر  که  است  سال 
به فعالیت هستم  رشته کیوکوشین مشغول 
و عمده کار حرفه ای خودم را زیر نظر استاد 
رستمی زاده از سال 89 به شاگردی و کسب 
 90 سال  از  پرداختم.  استاد  این  از  مهارت 

مختلف  مسابقات  در  متداوم  طور  به  هم 
مسابقات  همچون  بین المللی  و  کشوری 
سبکی،  انتخابی  ملی،  تیم  انتخابی 

کردم. شرکت  کشور  قهرمانی  مسابقات 
از فعالیت حرفه ای و این که چند مدال 

بین المللی دارید هم توضیح بدهید؟
برون مرزی  مسابقات  در   94 سال  در   -
در  اروپا  قهرمانی  اولین  کسب  به  موفق 
شدم  طال  مدال  کسب  با  بلغارستان  کشور 
قهرمانی  مسابقات  در  هم   96 سال  در  و 
در  و  سوم  مقام  به  رومانی  کشور  در  جهان 
اتحادیه  جهانی  مسابقات  در  سال  همان 
کیوکشین جهان در روسیه موقف به کسب 

شدم. برنز  مدال 
مسابقات  در    97 سال  در  همچنین 
قزاقستان  کشور  در  و  جهان  قهرمانی 
جهان  سوم  مقام  به  برنز  مدال  کسب  با 
نایب قهرمان   2019 سال  در  یافتم،  دست 
در  کیوکوشین  اتحادیه  جهانی  مسابقات 
سال  همان  در  و  شدم  قزاقستان  کشور 
حرفه ای  لیگ  از  دعوت  به  بنا  ایران  در 
کمربند  کسب  برای    WFKO کیوکوشین 
این  کسب  به  موفق  بازی   تک  در  طالیی 
کمربند شدم و در سال 2021 در مسابقات 
قهرمانی جهانی در کشور لهستان موفق به 

شدم. رقابت ها  این  طال  مدال  کسب 
رقابت های  طالی  مدال   2022 سال  در 
قهرمانی آسیای اتحادیه جهانی کیوکوشین 
را کسب کردم. در کل حدود 10 سال است 
به  مشغول  رستمی زاده  استاد  نظر  زیر  که 
مدال   5 دارای  و  هستم  حرفه ای  فعالیت 
قهرمانی   1 آسیا،  قهرمانی   2 جهانی، 

تورنمنت های  قهرمانی   25 از  بیش  اروپا، 
قهرمانی   100 از  بیش  و  بین المللی 

هستم. داخلی  مسابقات 
در  را  جایگاهی  چه  حاضر  حال  در 

دارید؟ اختیار  در  جهانی  رنکینگ 
- در سال 2017 اولین رنکینگ دار ایران 
در کیوکشین با رنکینگ 12 شدم و در سال 
2019 بنا به کسب نایب قهرمانی مسابقات 
جهانی به رنکینگ 7 دنیا و در سال 2021 
با کسب مدال طال مسابقات قهرمانی جهان 

موفق به کسب رنکینگ سوم جهان شدم.
در حال حاضر به جز ورزش قهرمانی 
مشغول چه کاری هستید و درآمدتان از 

چیست؟
مربی گری  مشغول  حاضر  حال  در   -
تمرینات  و  بدن سازی  زمینه  در  تخصصی 
ورزشی  رشته های  در  جسمانی  آمادگی 
هنرهای  بوکس،  کشتی،  نظیر  مختلف 

هستم. رشته ها  دیگر  و  رزمی 
یک  به عنوان  شما  دغدغه  مهم ترین 

چیست؟ جهان  قهرمان 
- از مهم ترین دغدغه ها می توانم به عدم 
توجه به این ورزشی اشاره کنم زیرا اگر توجه 
ویژه ای به این رشته ورزشی شود می توان در 
همچنین  و  رشته  این  پیشرفت  و  گسترش 
برای جوانانی که  این رشته  آینده دار شدن 
این  در  و  بگذارند  ما  پای  جا  پا  است  قرار 

افتخار کنند، بشود. رشته کسب 
دغدغه دیگر هم می توانم به مسائل مالی 
قهرمان  یک  به عنوان  من  که  کنم  اشاره 
ثابتی  شغل  هیچ  و  مالی  ثبات  هیچ  جهان 
شود،  برطرف  من  دغدغه  این  اگر  و  ندارم 

کنم. کسب  بیشتری  عناوین  می توانم 
ورزش  انتخاب  امکان  دوباره  اگر 
قهرمانی را داشتید باز همین رشته را با 

می کردید؟ انتخاب  قدرت  همین 
ورزش  انتخاب  امکان  دوباره  اگر   -
که  برنامه ای  به  قطعًا  داشتم  را  قهرمانی 
ایمان  داده  قرار  من  راه  جلوی  در  خداوند 

همین  قطعًا  که  می کردم  انتخاب  و  داشتم 
حرکت  آن  در  االن  تا  که  است  مسیری 

است. بوده  می کردم، 
ورزش  مسئولین  با  صحبتی  چه 

دارید؟ استان 
فعالیت  استان  ورزش  مسئولین  اگر   -
ورزشی خود را افزایش بدهند و اطالعات و 
امکانات بیشتری در جهت پیشرفت در زمینه 
مستعد  ورزشکاران  و  کنند  فراهم  ورزش 
سرمایه گذاری  و  شناسایی  را  رشته ها  دیگر 

آینده روشنی در  افراد شود حتمًا  این  روی 
انتظار ورزش استان مخصوصًا رشته کاراته 
است، اگر به کیوکوشین قم توجه بیشتری 
این رشته  برای  برنامه ریزی مناسبی  و  شود 
جهان  در  قم  کیوکوشین  نکنید  شک  شود 

کرد. خواهد  کسب  ویژه ای  جایگاه 
چگونه  را  قم  استان  در  ورزش  آینده 

می کنید؟ ارزیابی 
پیش  روال  همین  به  قم  ورزش  اگر 
نگیرد  صورت  نگرشی  تغییر  هیچ  و  برود 
پیش بینی  نمی توان  را  روشنی  آینده ای 
صورت  اصولی  برنامه ریزی  اگر  ولی  کرد 
ورزشکاران  از  بیشتری  حمایت  و  گیرد 
مالی،  حمایت  صورت  به  فقط  نه  مستعد 
گیرد  صورت  جانبه  همه  حمایت  بلکه 
در  جایگاه ها  بهترین  کسب  شاهد  قطعا 

► بود.    خواهیم  ورزش 

دغدغه های یک قهرمان جهان در رشته کاراته؛ 

● درخواست حمایت همه جانبه از ورزشکاران مستعد قمی   ● معاون اجرایی رئیس جمهور:
فرودگاه قم باید از وضعیت 
بن بست کنونی خارج شود

یک  را  قم  استان  در  فرودگاه  وجود  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
ضرورت دانست و افزود: فرودگاه قم باید از وضعیت بن بست کنونی 

شود. خارج 
با  دیدار  در  شنبه  سه  ظهر  مرتضوی  صولت  سید  مهر،  گزارش   به 
گزارشی  ارائه  با  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  قم  استان  به  خود  سفر  برنامه های  از 
به قم داشتند که مصوبات  رئیس جمهور و هیئت دولت سفر استانی 

شد. اتخاذ  سفر  در  مختلف  عرصه های  در  خوبی  تصمیمات  و 
اختصاص  اعتبارات  میزان  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
عنوان  قم،  به  دولت  هیئت  استانی  سفر  مصوبات  اجرای  جهت  یافته 
سفر  مصوبات  تعهدات  از  بیش  درصد   26 گذشته  سال  در  داشت: 

یافت. اختصاص  اعتبار  قم  استان  برای  دولت،  هیئت  استانی 
اظهار  قم،  استان  در  مشکی  چادر  کارخانه  احداث  به  اشاره  با  وی 
مربع  متر  میلیون   18 ساالنه  تولید  ظرفیت  با  کارخانه  این  داشت: 
با  از جمله پروژه های شاخص استانی و ملی است که  پارچه مشکی، 

اجراست. حال  در  دالری  میلیون   32 گذاری  سرمایه 
مرتضوی عنوان داشت: با راه اندازی کارخانه چادر مشکی در استان 
صورت  به  چادر  این  در  کشور  نیاز  اصفهان  و  شهرکرد  همچنین  و  قم 

می شود. مرتفع  کامل 
معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
ملی  نهضت  طرح  در  متقاضیان  از  درصد   50 برای  اکنون  هم  اینکه 
الحاق  داشت:  اظهار  است،  شده  تأمین  زمین  قم  استان  در  مسکن 
زمین های 560 هکتاری منطقه پردیسان به محدوده شهر قم موجب 
نهضت  طرح  در  مسکن  ساخت  برای  زمین  به  نیاز  از  بخشی  تا  شده 

شود. برطرف  مسکن  ملی 
به  اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن  تا  افزود: تالش می شود  وی 

پرداخت کنند. بتوانند  و  نباشد  برای مردم سخت  که  باشد  گونه ای 
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجود فرودگاه 
وضعیت  از  باید  قم  فرودگاه  افزود:  است،  ضرورت  یک  قم  استان  در 
بن بست کنونی خارج شود و امیدواریم برای مترو مونوریل و فرودگاه 
نیز  جمهور  رئیس  و  گیرد  صورت  الزم  گیری  تصمیم  سفر  این  در  قم 

برای این طرح ها دستور ویژه ای صادر کرده است.
جمله  از  داشت:  ابراز  همچنین  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
این  در  امیدواریم  که  است  نمک  دریاچه  احیای  دولت  سیاست های 

گیرد. صورت  الزم  اقدامات  زمینه 
را فراهم می سازد. پیام  انتقال  حضور اقشار مختلف مردم زمینه 

تولیت حرم حضرت معصومه:
دولت سیزدهم به رفع 

کمبودهای مهم قم اهتمام کند
های  افتادگی  عقب  معصومه)س(،  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
ادواری قم را مورد توجه قرار داد و گفت: قم از بسیاری از امکاناتی که 
دولت  در  رود  می  انتظار  و  است  محروم  دارد  وجود  دیگر  در شهرهای 

شود. برطرف  ها  محرومیت  و  کمبودها  این  از  مهمی  بخش  کنونی 
جمهوری  رییس  اجرایی  معاون  دیدار  در  سعیدی  سیدمحمد  آیت الله 
در قم، گفت: مونوریل بعنوان یک طرح ناپخته بر چهره قم باقی مانده 
در  است  الزم  و  آورده  بوجود  زایران  و  مردم  بین  در  زیادی  سواالت  و 
صورت  الزم  تصمیمات  فرودگاه  و  طرح  این  تکلیف  تعیین  خصوص 

بگیرد.
اجرای طرح مونوریل قم از سال 1389 در بستر رودخانه قمرود شهر 
قم آغاز شد که مرحله نخست این طرح از پارک سوار شمالی تا مصالی 

قدس است.
در طول مسیر 6.8 کیلومتری مرحله نخست طرح مونوریل قم، هشت 
پل  صدر،  موسی  امام  فرهنگیان،  پایانه،  ایستگاه  جمله  از  ایستگاه 
نظر  و مصال در  رضوی، پل شهید رجایی، شهید مطهری، حرم مطهر 

است. شده  متوقف  فعال  طرح  این  شده است.  گرفته 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قم  موقت  جمعه  امام 
کرد:  عنوان  دولتمردان  توسط  تحقق  قابل  های  وعده  دادن  اهمیت 
و  نابسامانی ها  رفع  از دولت سیزدهم مشاهده شده  تا کنون  آنچه که 

ایم.  ندیده  دولت  این  از  ای  وعده  خلف  ما  و  است  کار  انجام 
سعیدی ادامه داد: مردم صدق وعده و کالم دولتمردان را پیشبرد طرح 
دولت  به  افراد  ترین  محرم  مردم  بینند،  می  ای  توسعه  و  عمرانی  های 
هستند و دولت باید بصورت شفاف با مردم حرف بزند و پیگیری ها نیز 

تا رسیدن به نتیجه نهایی تداوم یابد. 
وی همچنین اظهار داشت: دنیای معاصر نیاز به رهبری عزیز و مدبری 

مانند مقام معظم رهبری دارد و باید شاکر و قدردان این نعمت باشیم.

خبـر

●  پیشکسوت فوتبال قم سرپرست سازمان لیگ ایران شد   ●

●  اعزام کشتی گیر قم به بازی های کشورهای اسالمی   ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 71 فرعی از 10914 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
خیابان لقمان 24 فرعی 10 جنب پالک 18  که بنام عباس ایزدی فرد  فرزند ابوالفضل می باشد،  در جریان ثبت است 
که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان 
عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/4073 – 1401/04/20 تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
1401/05/23  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا 
به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف 15341( 

تاریخ انتشار: 1401/04/22 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

 478 صفحه   323 دفتر  در  قم   2 بخش  اصلی   2303 ک  پال ششدانگ  سهم   88085 /5 از  سهم   160 مقدار 
بعلت  که  شده  تسلیم  و  صادر   192932 مالکیت  سند  و  ثبت  نوری  فرخی  ابوالفضل  نام  به   56751 ثبت  ذیل 
نامه  آئین   120 ماده  اصالحی   1 تبصره  استناد  به  لذا  است،  گردیده  مفقود  مذکور  مالکیت  سند  جابجایی 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون 
این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و 
مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره 
وکالت  بموجب  وکیل  طرف  از  درخواست  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
 1401 /03 /31  –  2008158 وارده  صفری  ابوالفضل  وکیل  قم   41 دفتر   1399 /07 /09  –  109584 شماره 

   )15422 الف  )م 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

آبادی  حجت  پورحسنی  عباس   – قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  1/1400ج/707  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  اقاجانی  اله  خیر  خوانده  مرزی  پرویز  خواهان 
4786 اصلی بخش 1 قم کارشناس به شرح ذیل  ارزیابی کرده است. احتراما 
، عطف به ابالغیه شماره 140102100002284386 مورخ 1401/3/7 ان 
پرویز  اقای  دعوی  و   707 کالسه  شماره  با  پرونده  خصوص  در  محترم  شعبه 
مرزی فرزند حسن مبین بر ارزیابی عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی 
از  شده  انجام  بازدید  مبنای  بر  و  قم  یک  بخش  اصلی   4786 ثبتی  پالک  به 
موقعیت  و  محل  از  مالک  نماینده  معیت  در  و   1399 ماه  شهریور  در  ملک 
بست  بن   ،  44 شماره  کوچه   ، سمیه  درخیابان  واقع  ملک  این  شده  معرفی 
سوم ، پالک 71 ، ارزیابی تهیه شده به شرح ذیل تقدیم می گردد. مشخصات 
تصویر  طبق   : ساختمان  اجمالی  های  ِویژگی  و  مالکیت  سند  طبق  ملک 
و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3/8038 مقدار  شده  ارایه  مالکیت  سند 
پرویز  نام  به  قم  شهر   86 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  فوق  ملک  اعیان 
که  ملک  این  عرصه  روی  بر  است.  رسیده  ثبت  به   22899 شماره  تحت  مرزی 

به  طبقه  دو  در  مسکونی  ساختمانی  باشد  می  مترمربع   73/76 مساحت  به 
در  فوق  ملک  خواهان  اظهار  به  بنا  است.  شده  احداث  اول  و  همکف  صورت 
باربر  دیوار  با سیستم  باشد. ساختمان فوق  اختیار خوانده می  حال حاضر در 
اشپزخانه   ، پذیرایی  است. هر طبقه شامل  احداث شده  اهنی  و سقف ضربی 
به موقعیت  با توجه  ارزیابی:  باشد.  ، یک خواب و سرویس های بهداشتی می 
نظر  در  بدون  فوق  ملک  ارزش   ، عوامل  سایر  و  ساخت  کیفیت   ، مساحت   ،
می  براورد  زیر  جداول  با  اینجانب  نظر  به  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن 
95/000/000ریال  مترمربع   73/76 مالکیت  سند  طبق  عرصه   -1 گردد: 
مترمربع   91 طبقات  اعیانی   -2 7/007/200/000ریال  کل  ارزش 
سازی  حیاط   -3 2/912/000/000ریال  کل  ارزش  32/000/000ریال 
میلیون  نه  و  نود  و  دویست  و  میلیارد  ده  انشعابات380/000/000ریال  و 
به موارد فوق ارزش  با توجه  10/299/200/000ریال لذا  دویست هزار ریال 
)ده  10/299/200/000ریال  با  برابر  فوق  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و دویست هزار ریال( می باشد. مقرر گردید 
به  صبح   11/45 الی   11/30 ساعت   1401/5/8 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 

اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی  خ  قم  ادرس 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.لذا افرادی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
مزایده باهماهنگی این اجرا از مورد مزایده از مورد مزایده بازدید و در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به 
واگذار میگردد)که شرکت کنندگان  پیشنهاد دهند  را  باالترین مبلغ  کسانی که 
شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  دریکی  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  میبایست 
میتواند  اجرا  دادورز  باشند(ضمنا  داشته  همراه  باشد  شخص   خود  نام  به  که 
باید ده  را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده  پرداخت بهای اموال 
درصد بهارا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر 
مهلت مزبوراز یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد 
دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر 
درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط 

نمایید. مراجعه  واحد  به  بیشتر  اطالعات  جهت  میگردد 
نیا قم-ساعدی  شهرستان  دادگستری  احکام  دادورزاجرای 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

اگهی فروش
کارخانه به متراژ 2400 متر از طریق مزایده به فروش 
می رسد سالن تولید 665 متر انبار 158 متر اداری 
61 متر نگهبانی 102 متر سالن غذا خوری سرویس 
برق 300  انشعاب  متر  تاسیسات 119  و  بهداشتی 
امپر و پایان کار شهرداری زمین 2400 متر ادرس : قم 
– بلوار خداکرم – کوچه بعد از سرای ایرانی – کوچه 13 

شماره تماس : 09127536944

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   10659 از  فرعی   486 پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی خیابان جمهوری- کوچه 28 سه راه اول سمت چپ ملک دو نبش سرکوچهکه بنام محسن پرسون  فرزند عصمت 
طرفی  از  نیامده  بعمل  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  اله 
 1401/04/18 مورخ   1/4058 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/05/11  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

الف 15342(  نماید./ع )م  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
تاریخ انتشار: 1401/04/22 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 35/829  فرعی از 10487 اصلی واقع در بخش یک  ثبت 
باشد،  در  فرزند عباسعلی می  بنام محمد کرمانی   آرین که  نوقطار پشت پمپ گاز-روبه روی مجتمع  اراضی خیابان  قم 
جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون 
ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/4121 مورخ 1401/04/21 تحدیدحدود پالک مذکور 
به  بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک  در محل  12 صبح  الی   8/30 1401/05/17  ساعت  مورخ  دو شنبه  روز  در 
اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
ماه  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده 
پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه 

نماید./ع )م الف 15343( 
تاریخ انتشار: 1401/04/22 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
سلفچگان  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
به شماره 401/ج س / 0100009 ثبت  که در اجرای احکام مدنی سلفچگان 
گردیده خواهان طاهره شادمانی خوانده ابوالفضل اسمعیلی خو مبنی بر فروش 
ملک مشاع نسبت به پالک ثبتی 130 فرعی از 87 اصلی بخش 9 قم به ادرس 
مرغداری   ، روستا  بعد  متر   500  ، باغ  یکه   ، 5 جاده ساوه  کیلومتر   ، سلفچگان 
اسمعیلی خو کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. حدود و مشخصات ملک 
 505756 تصدیق  رمز  به   140011156281000120 سند  شناسه  اساس  بر 
تحت شماره 86888 مورخ 1400/7/20 در دفترخانه اسناد رسمی 28 قم به 
سه  سهم   120 از  مشاع  سهم   54/836 )مالک  شادمانی  طاهره  خانم  مالکیت 
دانگ مشاع از ششدانگ(  و براساس شناسه سند 140001156281000112 
در   1400/7/8 مورخ   86747 شماره  تحت   355526 تصدیق  شماره  با 
حبیب  فرزند  شادمانی  طاهره  خانم  مالکیت  با  قم   28 رسمی  اسناد  دفترخانه 
ازششدانگ(  مشاع  ششدانگ  سه  سهم    120 از  مشاع  سهم   65/164( مالک 
طاهره  خانم  به  متعلق  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  سهم   120 مجموعا  که 
به  متعلق  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  سهم   120 میزان  به  مابقی  و  شادمانی 
اقای ابوالفضل اسماعیلی خو فرزند رضا می باشد که دارای پروانه بهره برداری 
به شماره 15/84/4143مورخ 1384/4/6 بوده در مورخ 1398/9/6 با شماره 
95/211/532 تمدید گردیده دارای کد شناسایی 9525203030104035 با 

کاربری مرغ تخم گذار به مساحت کل زمین 50000 مترمربع و دارای اعیان به 
متراژ 1753/08 مترمربع )شامل سالن شماره یک به متراژ 608/63مترمربع ، 
سالن شماره 2 به متراژ 596/53 مترمربع ، سالن شماره 3 به متراژ 203/058 
به متراژ 27/06  انبار کارتن شانه   ، به متراژ 203 مترمربع  انبار دان   ، مترمربع 
گاز  و  و رخت کن  اتاق دوش  مترمربع   56/78 متراژ  به  کارگری  اتاق   ، مترمربع 
به متراژ 37/5 مترمربع ، دارای  انشعابات برق و قنات و حدود 5826 مترمربع 
دیوار  مابقی  و  متر  سانتی   70 ارتفاع  به  سنگی  مصالح  با  کشی  دیوار  دارای  ان 
معاینه  و  بازدید  به  توجه  با  باشد.  مترمی   2 ارتفاع  به  متری  ساتی   20 اجری 
بنا  کیفیت  و  کمیت   ، محل  موقعیت   – زمین  ابعاد   – دسترسی  شوارع   – محلی 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  اینجانب  نظر  از  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و  کاربری  نوع  و 
می گردد: ردیف شرح واحد متراژ قیمت واحد )ریال( قیمت کل ریال 1- زمین 
مترمربع  اعیان   -2  50/000  600/000  30/000/000/000 مترمربع 
قنات   ، برق  انشعابات   -3  1753/08  17/000/000  29/802/360/000
ریال  میلیارد  نه  و  شصت  کل  جمع  9/197/640/000ریال  کشی  دیوار   ،
نظر  در  بدون  ملک  کل  مشاع(  دانگ  )شش  ارزش  69/000/000/000ریال 
میلیارد  نه  و  شصت  باشد  داشته  وجود  است  ممکن  که  تعهداتی  و  دیون  گرفتن 
سهم   120 بابت  شادمانی  طاهره  خانم  سهم  که  گردد.  می  اعالم  و  براورد  ریال 
مشاع از 240 سهم مبلغ 34/500/000/000ریال سی و چهار میلیارد و پانصد 

میلیون ریال و سهم اقای ابوالفضل اسماعیلی خو بابت 120 سهم مشاع از 120 
سهم مبلغ 34/500/000/000ریال سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال 
می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/5/12 ساعت 9 الی 10 
اجرای  سلفچگان  بخش  عمومی  دادگاه  سلفچگان  بخش   ، قم  آدرس   به  صبح 
احکام مدنی واحد 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 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سلفچگان – علی وفائی

زندگی زیر دکل های فشار قویزندگی زیر دکل های فشار قوی
برق  های  دکل  »توانیر«  و  »نیروگاه«  مناطق  در  قم  شهر  حاشیه  در 
با  که  همسایه ای  است،  مردم  دیوار  به  دیوار  همسایه  قوی   فشار 
خطر  به  نیز  را  آدمیان  سالمتی  فضا،  اشغال  بر  عالوه  درشتش  هیکل 
صدای   ... و  کوچه ها  در  خانه ها،  دِر  پشت  و  ایوان  در  است،  انداخته  

می شود. شنیده  قطور  کابل های  از  قوی  فشار  برق  عبور 

شده  مناطق  این  مردم  ساله  چندین  همسایه  همیشگی  صدای  این 
برق  دکل های  این  شدن  دیده  کمتر  برای  شهری  مسئوالن  است. 
قوی،  فشار  کابل های  مسیر  و  دکل ها  این  زیر  خالی  فضاهای  در 
حضور  و  توقف  موجب  کار  این  که  کردند  ایجاد  بازی  زمین  و  پارک 
امواج  است.  شده  قوی  امواج  این  عبورِی  مسیر  زیر  در  مردم  بیشتر 

ولت   1۰۰۰ ولتاژ  با  قوی  فشار  برق  دکل های  از  که  الکترومغناطیسی 
تا  که  دکل  اطراف  ساکنان  سالمت  بر  می تواند  می شود،  صادر  باالتر  یا 
آن  معرض  در  مداوم  طور  به  و  می کنند  زندگی  متری   5۰ یا   ۲۰ شعاع 
حتی  و  مغزی  خونی،  مشکالت  آنان  برای  و  باشد  تاثیرگذار  هستند 

باشد. داشته  همراه  به  معلولیت 

عکس: محمد اخالقی
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االبواب، فضیلت انحصاری  »سدُّ
علی )علیه السالم(«           

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
اْلُحَسْیِن  ْبَن  َعِليَّ  اْلَعاِبِدیَن  َزْیَن  یَن  اْلَهاِشِمیِّ ِد  َسیِّ َعن 
)علیه  َعِليٍّ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ي  َعمِّ َثِني  »َحدَّ َیُقوُل:  السالم(  )علیهما 
ِه  اللَّ َرُسوُل  َقاَل  َیُقوُل:  ِه  اللَّ َعْبِد  ْبَن  َجاِبَر  َسِمَع  ُه  نَّ

َ
أ السالم( 

 
َ
ْوَمأ

َ
أ َو  َعِلٍي   َباَب   ِإالَّ  َها  ُکلَّ ْبَواَب  

َ
اْل وا  ُسدُّ آله( :  و  الله علیه  )صلی 

َباِبِه«.1 ِإَلی  ِبَیِدِه 
بن  علی  العابدین  زین  حضرت  هاشم  بنی  آقای  و  سرور  از 
»عموی  می فرمودند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیهما  الحسین 
از  روایت می کرد  السالم(  )علیه  ازعلی  )حنفیه(  بن  من محمد 
)صلی  اکرم  پیامبر  می گفت:  او  که  انصاری  عبدالله  ین  جابر 
علی  )خانه(  دِر  به جز  درها،  »همه  فرمودند:  آله(  و  علیه  الله 
)علیه  علی  )خانه(  دِر  به  انگشت  با  حال،  این  در  و  ببندید  را 

می فرمودند«. اشاره  السالم( 
به مدینه  هجرت  از  پس  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  پیامبر 
حضورشان  روزهای  آغازین  در  اسالمی،  نظام  تشکیل  و  منوره 
محل  و  پایگاه  تا  نموده  مسجد  به ساختن  اقدام  شهر،  این  در 
مکه  از  که  مهاجرانی  باشد.  مسلمانان  عبادت  و  گردهمایی 
بودند،  مسکن  و  خانه  فاقد  و  کرده  هجرت  به مدینه  معظمه 
از  پس  اما  دادند.  قرار  خویش  خواب گاه  را  مسجد  همین 
از خوابیدن  را  آنان  آله(  و  علیه  الله  پیامبر اسالم )صلی  مدتی 
و  اسالمی  شئونات  حفظ  به دلیل  مسجد  در  کردن  بیتوته  و 
برای  تا  دادند  دستور  و  بازداشته  مقدس،  اماکن  به  احترام 

روند. بیرون  مسجد  از  و  بسازند  خانه هایی  خویش 
ولی  ساختند،  مسجد  اطراف  در  خانه هایی  مهاجران، 
ابراز  ضمن  تا  گشودند  مسجد  به  دری  آنان،  از  کدام  هر 
شود  آسان  مسجد  به  آنان  آمد  رفت  مسجد،  به  عالقه مندی 
آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  جماعت  نماز  درک  برای  و 

باشند. داشته  بیشتری  توفیق 
جبرئیل  که  بود  نگذشته  چندانی  مدت  وضعیت،  این  از 
الله علیه و آله( نازل  امین )علیه السالم( بر رسول خدا )صلی 
می خواهد  سبحان  خداوند  که  کرد  وحی  آن حضرت  به  و  شد 
در  آن،  در  مسلمانان  آمد  و  رفت  و  بماند  نظیف  و  پاک  مسجد 
به آن  تمام درهایی که  بدین جهت  باشد؛  و طهارت  پاکی  حال 
گشوده شده است، باید بسته شوند، جز در خانه حضرت علی 
اکرم  پیامبر  لذا  است؛  استثنا  امر  این  از  که  )علیه السالم( 
این  که  کردند  مأمور  را  جبل  بن  معاذ  آله(  و  علیه  الله  )صلی 
به سوی  را  خود  درهای  بگوید:  و  برساند  مسلمانان  به  را  خبر 
و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  پیام  وی  ببندند.  مسجدالنبی 
عثمان،  عمر،  ابوبکر،  جمله  از  آن حضرت،  صحابه  به  را  آله( 
طلحه، زبیر و حمزه )علیه السالم( ابالغ کرد و همگی اطاعت 

بستند. را  خود  درهای  کرده، 
اما برخی از آنان درصدد چانه زنی برآمده و برای خود امتیاز 
مسجد  به  که  درهایی  تمام  این رو  از  می کردند.  طلب  اندکی 
امام علی )علیه السالم(  گشوده بودند، بسته شد، جز در خانه 
در  بستن  از  را  وی  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  پیامبر  که 
»ُسِئَل  است:  آمده  هم  روایتی  در  نمودند.  استثنا  خانه اش 
َعِلٌیّ  أّما  َفقاَل:  ُعثماَن.  و  السالم(  )علیه  َعِلٍیّ  َعن  ُعَمَر  ابُن 
الله  )صلی  الّلِه  َرسوِل  ِمن  َمنِزَلِتِه  إلی  انُظروا  َعنُه؛  لوا 

َ
َتسأ َفال 

»از  باَبُه«؛2  أَقرَّ  و  الَمسِجِد،  ِفی  أبواَبنا  َسدَّ  ُه  َفِإنَّ آله(،  و  علیه 
پرسش  عثمان  و  السالم(  )علیه  علی  درباره  عمر،  بن  الّله  عبد 
شد. گفت: اّما علی؛ از وی نپرسید، بلکه به جایگاهش در نزد 
باز  درهای  همه  که  بنگرید  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  پیامبر 

گذاشت. باز  را  علی  )خانه(  دِر  و  بست  را  مسجد  به  شده 
********************

المصطفی  بشارة  القاسم ،  أبي  بن  محمد  آملی،  طبری   .1
چاپ  الحیدریة،  المکتبة  ناشر:   ،265 ص  المرتضی،  لشیعة 

ق.  1383 نجف،  دوم، 
ص   ،2 ج  االوسط،  المعجم  احمد،  بن  سلیمان  طبرانی،   .2

بی تا. لبنان،  بیروت،  العلمیة،  الکتب  دار  ناشر:   ،38

حدیث روز )311( 

اجتماعی  تامین  درمان  مدیر       ◄
مرتبه  چندین  تاکنون  گفت:  قم  استان 
شهر  شورای  استانداری،  شهرداری،  به 
دسترسی  راه  که  کردیم  نگاری  نامه  و... 
السالم  علیه  رضا  امام  بیمارستان  به 
نشده  حاصل  ای  نتیجه  اما  شود  آسان 

 . ست ا
روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
مهدی  سید  دکتر   ،) گویه)قراچورلو 
با  مطبوعاتی  مصاحبه  در  محصل 
بیمارستان  محل  در  که  خبرنگاران 
اجتماعی  تامین  السالم  علیه  رضا  امام 
استان قم برگزار شد، با اشاره به امار 60 
اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  درصدی 
نسخه  طرح  داشت:  اظهار  استان  در 
یک  عنوان  به  گذشته  سال  از  الکترونیک 
قانون در استان قم آغاز شد و امروز بیش 
می  الکترونیکی   ، ها  نسخه  درصد   98 از 

. شد با
پرونده  درخصوص  داشت:  بیان  وی 
دولت  سیاست  عنوان  به  نازایی  های 
فرزنداوری،  و  قشر  این  از  حمایت  برای 
تامین  در  نازایی  پرونده   777 تاکنون 
یک  بر  بالغ  که  شده  تشکیل  اجتماعی 
هزینه  تومان  میلیون   300 و  میلیارد 

ایم. کرده 

استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
خدمات  شدن  رایگان  به  اشاره  با  قم 
این  کرد:  عنوان  کرونایی  بیماران  به 
که  خاصی  شرایط  خاطر  به  بیماران 
شد  رایگان  ها  آن  خدمات  تمام  داشتند، 
گرفت. قرار  اجتماعی  تامین  عهده  به  و 

خدمات  شدن  رایگان  افزود:  وی 

نیز  سال   65 باالی  شدگان  بیمه  درمانی 
این  طبق  و  گرفت  قرار  اجرا  دست  در 
بیماران  درمانی  های  هزینه  تمام  طرح 
تامین  سازمان  را  سال   65 باالی  بستری 

کند. می  تقبل  اجتماعی 
بحث  در  داشت:  عنوان  وی 
قم  های  بیمارستان  که  اعتبارسنجی 
امام  بیمارستان  شوند،  می  بندی  رتبه 
اعتبارسنجی  یک  رتبه  السالم  علیه  رضا 

گرفت.  را 
آی،  ان،  تخت   6 کرد:  تصریح  محصل 

مجموعه  به  آر  دی،  ال،  اتاق   4 و  سیو 
خدمات  توسعه  جهت  در  بیمارستان 
بیمارستان  این  مجموعه  به  بهتر  دهی 

شد. خواهد  افزوده 

استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
بیماران  درخصوص  کرد:  بیان  قم 
بیمار  2هزار  گذشته  سال  کرونایی، 
آن  میان  در  میر  و  مرگ  و  کردیم  پذیرش 

است.  بوده  درصد   10 از  کمتر  ها 
گذشته  سال  داشت:  ابراز  وی 
تامین  ملکی  مراکز  به  مراجعه  8میلیون 
میلیارد   684 آن  طی  که  شد  اجتماعی 
سوی  از  ها  درمان  مجموع  در  تومان 
رشد  شاهد  و  شد  هزینه  اجتماعی  تامین 
سه  طی  مراکز  به  مراجعه  درصدی   20

بودیم. سال  ابتدای  ماهه 
سال  اول  ماهه  سه  در  کرد:  بیان  وی 
بدون  تومان،  میلیارد   200 بر  بالغ  جاری 
به  دیگر،  مراکز  یا  رفاه  بانک  از  استقراض 
کردیم. پرداخت  قراردادمان  طرف  مراکز 
به  دسترسی  راه  درخصوص  وی 
تاکنون  کرد:  ابراز  بیمارستان  این 
شهرداری،  به  نگاری  نامه  مرتبه  چندین 
داشته  و...  شهر  شورای  استانداری، 
امام  بیمارستان  به  دسترسی  راه  که  ایم 
از  هم  و  شهر  داخل  از  السالم،  علیه  رضا 
جاده اراک آسان شود اما هنوز نتیجه ای 
نهادهای  همکاری  این  و  نشده  حاصل 
طلبد.  می  را  شهرداری  همچون  مربوطه 
زیرمیزی  بحث  به  اشاره  با  محصل 

نقاط  از  یکی  متاسفانه  کرد:  عنوان 
و  هست  همین  پزشکی  جامعه  تاریک 
است.  پزشکان  و  ما  شرمساری  باعث 
نظام  به  که  داشتیم  پزشکانی  چنین 
آن،   از  پس  و  کردیم  معرفی  پزشکی 

شدند.  جریمه  یا  و  خوردند  تعلیق 
به  پرستار   23 تعداد  افزود:  وی 
پس  السالم  علیه  رضا  امام  بیمارستان 
می  پذیرش  قبولی  و  آزمون  برگزاری  از 

. ند شو
استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
طبیعی  زایمان   1800 کرد:  اظهار  قم 
علیه  رضا  امام  بیمارستان  در  سزارین  و 
السالم صورت گرفته و برای ارتقای سطح 
با  بیمارستان  پرسنل  مجموعه  برخورد 
برگزار  آموزشی  های  دوره  باردار  زنان 

کرد.  خواهیم 
ملکی  مراکز  در  ما  کرد:  بیان  وی 
پزشک   50 استان،  اجتماعی  تامین 
 800 و  عمومی  پزشک   110 و  متخصص 
ِاجتماعی  تامین  با  قرارداد  طرف  مرکز 
استان  بودجه  درصد   75 داریم.  قم  در 
شود  می  هزینه  غیرمستقیم  درمان  در 
این  و  درمانگاه  سه  به  مراجعه  بار  و 
به  مراجعه  چهارم  یک  بیمارستان، 
800مرکز طرف قرارداد با ما است .      ►

◄  اواخر هفته گذشته محسن پیرهادی، 
نماینده تهران در مجلس دست به قلم شد 
اشتری،  حسین  سردار  به  ای  نامه   در  و  
تحقیر  از  انتظامی،   نیروی  کل  فرمانده 
ضابطان  برخی  توسط  زنان  دادن   هل  و 
ضرورت  از  و  کرد  گالیه  انتظامی  نیروی 
اصالح سبک برخوردبرخی ماموران گشت 
و  گفت  سخن  حجاب  کم  زنان  با  ارشاد 
خواستار رسیدگی به مواردی  شد که حقی 

است. شده  تضییع  زنان  از 
اجرای  لوای  در  که  است  صباحی  چند 
های  گشت  شمار  حجاب،  و  عفاف  طرح 
برخوردها،  و  بیشتر  شهر  سطح  در  ارشاد 
پرتعداد  نیز  زنان  به  تذکرات  و  ها  بازداشت 
از زمان های مشابه شده است، روندی  تر 
در  نارضایتی  و  اعتراض  بروز  موجب  که 
است؛  شده  زنان  ویژه  به  شهروندان  میان 
بازداشت  تجربه  اخیر  روزهای  در  زنانی که 
های چند ساعته از سوی گشت های ارشاد 
را داشته اند، می گویند برخوردهای سلیقه 
 ، بازداشت  روند  در  و  است  رندمی  و  ای 
ها  آن  حرمت  و  شانیت  و  اند  شده  تحقیر 
شده  گرفته  نادیده  دادن  هل  و  فحاشی  با 

است.
هفته  اواخر  که  بود  راستا  همین  در 
تهران  نماینده  پیرهادی،  محسن  گذشته 
نامه   در  و  شد  قلم  به  دست  مجلس  در 
فرمانده  اشتری،  حسین  سردار  به  ای 
هل  و  تحقیر  از  انتظامی،  نیروی  کل 
نیروی  ضابطان  برخی  توسط  زنان  دادن 
اصالح  ضرورت  از  و  کرد  گالیه  انتظامی 
ارشاد  گشت  ماموران  برخوردبرخی  سبک 
و خواستار  زنان کم حجاب سخن گفت  با 
زنان  از  حقی  که  شد  مواردی  به  رسیدگی 

است. شده  تضییع 
پیرهادی  نامه  بازتاب  و  انتشار  دنبال  به 
 ، اجتماعی  های  شبکه  و  ها  رسانه  در 
یکی  مجلس  نمایندگان  از  دیگر  جمعی 
به سبک و چند و چون  نیز  از دیگری  پس 
اجرای طرح عفاف و حجاب واکنش نشان 
و  صباغیان  محمدرضا  جمله  از  دادند. 
کمیسیون  عضو  دو  هر   ( آصفری  محسن 
شوراها و امور داخلی مجلس( که معتقدند 
و  محترمانه  باید  زنان  با  ضابطان  رفتار 
همراه با سعه صدر باشد و به کار فرهنگی 

شود. توجه  بیشتر  زمینه  این  در 
اعتراض  نوعی  به  حجاب  مسئله 

شده تبدیل  اجتماعی 
عضو  صباغیان  محمدرضا 
رابطه  در  مجلس  در  شوراها  کمیسیون 
بسترسازی های  و  سیاستگذاری ها  با 
در  که  حجاب  و  عفاف  طرح  فرهنگی 
خبر  به  خورده،  کلید  اخیر  هفته های 
به  نسبت  تاکنون  متاسفانه  گفت:  آنالین 
است.  شده  غفلت  حجاب  و  عفاف  مسئله 
بدحجابی  حدودی  تا  که  شرایط  برخی  در 
و یا بی حجابی زیاد می شود، نیاز است که 
حال  در  شود.  ویژه ای  توجه  طرح  این  به 
می بینیم  می کنیم  صحبت  ما  که  حاضر 
کشف  افراد  از  تعدادی  شهرها  برخی  در 
در  طبیعتا  رویه،  این  کرده اند.  حجاب 
کشور اسالمی ایران با اهداف و آرمان های 
اسالمی، مورد قبول نیست. اما آن گونه که 
در  امر  این  پیاده سازی  برای  شرایط  باید، 
زن  یک  امروز  است.  نشده  فراهم  جامعه 
یک  یا  و  بخرد  مشکی  چادر  بخواهد  اگر 
مواجه  مشکل  با  کند  تهیه  پوشیده  لباس 
ما  یعنی  نمی کند.  پیدا  بازار  در  و  است 
حجاب  مناسب  که  را  لباس هایی  بازار  در 
می کنیم.  پیدا  کمتر   ، باشد  اسالمی 
فراهم  باید  ابتدا  زیرساخت ها  بنابراین، 
ارکان و نهادها  شود و هماهنگی بین همه 
بگیرد؛  و عفاف صورت  با حجاب  رابطه  در 
درواقع،  گیرد.  انجام  فرهنگی  کار  یعنی 
اقناع  و  فرهنگسازی  به  رابطه  این  در  ما 

 . یم مند ز نیا
مجلس  شوراهای  کمیسیون  عضو  این 
نخست  وهله  در  باید  اینکه  بیان  با 
فراهم  حجاب  و  عفاف  طرح  پیش نیازهای 
خودمان  از  ابتدا  باید  کرد:  بیان  شود، 
مسئوالن  برخی  درحالی که  کنیم،  شروع 
کشور،  در  ذی نفوذ  افراد  آنها،  فرزندان  و 
و  شناخته شده  چهره های  و  سلبریتی ها 
تاثیرگذار که الگو هستند این امر را رعایت 
باید  و دست اندرکاران  نمی کنند. مسئوالن 
البته  کنند.  توجه  الگوسازی  مسئله  به 
مسئله  این  به  واکنش ها  نیز  مواقع  برخی 
از  که  برخی ها  و  است  اعتراض  نوعی 
و  هستند  ناراضی  کشور  موجود  وضعیت 
فشار  آنها  به  معیشتی  مشکالت  و  اقتصاد 

را  خود  اعتراض  طریق  این  از  است  آورده 
و  حجاب  به  خودشان  وگرنه  می کنند  بیان 
پوشش اسالمی معتقد هستند و به آن باور 
دارند. به عقیده من، بد حجاب در شرایط 
که  دارد  مختلفی  دالیل  ما،  کشور  کنونی 
باید به همه ابعاد،  جنبه و زمینه های ایجاد 

شود. توجه  آن 

زنان  باز  ارشاد  گشت  دوگانه  برخورد 
سیاسی های  بزنگاه  در 

برخوردهای  به  اشاره  با  صباغیان 
در  کم حجاب  زنان  با  ارشاد  گشت  دوگانه 
انتخابات  همچون  سیاسی  بزنگاه های 
نفاق  ایجاد  همچنین  و  راهپیمایی ها  و 
برخوردهای  با  جامعه  در  نفرت پراکنی  و 
عفاف،  و  حجاب  با  رابطه  در  خشن  و  تند 
هم  دوگانه  نگاه  این  کرد:  خاطرنشان 
به  اینها  همه  که  است  ِاشکاالت  از  جزئی 
بررسی  عدم  و  همسان  سیاست های  نبود 
یک  این  برمی گردد.  مسئله  این  ریشه ای 
جوانب  همه  باید  و  است  ذوالوجهین  کار 
منتهی  موفق شویم.  تا  نظر گرفته شود  در 
از  باید  که  است  این  باالتر  اینها  همه  از 
نقشی  امروز  که  کسانی  و  مسئوالن  خود 
انتظار   ، دارند  مسئولیت ها  و  انقالب  در 

داشت.

اینکه  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این 
این طرح  اجرای  ماموران  و  نقش ضابطان 
را چگونه می بینید و بایدها ماموران گشت 
ارشاد در این مسیر چیست، گفت: نظارت 
باید با ظرافت، اصولی و حساب شده باشد. 
ماموران ما در این امر نباید در همان ابتدا 
و  تذکر  درواقع،  کنند.  برخورد  خشونت  با 

طی  را  خودش  مراحل  باید  معروف  به  امر 
همراه  محترمانه  باید  ضابطان  رفتار  کند. 
حساب شده  برخوردهای  و  صدر  سعه  با 

باشد. 
برخوردهای گشت ارشاد با زنان موثر 

نخواهد بود
کمیسیون  عضو  دیگر  آصفری،  محسن 
به  رابطه  این  در  هم  مجلس  در  شوراها 
موضوع  متاسفانه  گفت:  خبرآنالین 
بی حجابی نه بدحجابی که امروز در جامعه 
همه  گالیه  مورد  می دهد  نشان  را  خودش 
مطمئنا  جریانی  یک  امروز  است.  مردم 
در  را  حجاب  قبح  که  است  این  دنبال 
جامعه بشکند. ما در برخی مغازه ها و حتی 
نه  در سطح شهر اصال حجابی نمی بینیم. 
حجابی  کال  نه!  باشد،  بدحجابی  اینکه 
از  نشان  موضوع  این  که  ندارد  وجود 
این مسئله دارد. دست های پشت پرده در 

برخورد  با  کرد:  تصریح  آصفری 
هم  بدحجابی  مسئله  با  خشونت آمیز 
مهم،  کرد.  حل  را  مشکلی  نمی توان 
بی حجابی  که  است  عناصری  با  برخورد 
واقع،  به  بدحجابی.  نه  می دهند  ترویج  را 
است  بی حجابی  ما  امروز  جامعه  مشکل 
برخورد  شیوه  با  صرفا  اما  بدحجابی،  نه 

مثال  پوشش  عامل  دو  با  ارشادی  گشت 
نمی شود،  دوا  دردی  جامعه  در  بد  پوشش 
حال  در  پرده  پشت  که  جریانی  باید  بلکه 
ترویج فرهنگ بی بندوباری است شناسایی 
باید  دیگر  طرف  از  شود.  برخورد  آن  با  و 
دانشگاه ها، مراکز آموزشی، صدا و سیما و 
توجه  فرهنگی  کار  به  نسبت  ما  رسانه های 
اینگونه  متاسفانه  که  باشند؛  داشته  ویژه 

. نیست
گفت:  ادامه  در  مجلس  نماینده  این 
است  الگوساز  که  ملی  رسانه  در  وقتی 
جور  یک  دوربین  پشت  تلویزیون  مجری 
پوسترها  و  عکس ها  در  اما  می شود  ظاهر 
می شود  منتشر  او  از  بعدا  که  فیلم هایی  و 
رفتار  این  می شود،  ظاهر  دیگری  شکل  به 
وجود  به  افراد  برای  دوگانه ای  تحلیل های 
جدی  توجه  و  اصالح  به  نیاز  که  می آورد 

► دارد.    

ارزیابی دو نماینده مجلس از ریشه و پیامد افزایش فشارها در حوزه حجاب

● بدحجابی، واکنش اعتراضی به مشکالت معیشتی است   ●
برخوردهای گشت ارشاد با زنان موثر نخواهد بود

●   آسان شدن راه دسترسی به بیمارستان امام رضا علیه السالم درگرو همکاری نهادها     ●

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  4/1400ج/767  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   4 شعبه  در  که  قم 
 ، احمد   ، محمود  خواندگان  جعفری  معمتدی  حمیدرضا  خواهان  گردیده 
، مریم ، صدیقه  ، فاطمه ،حسین ، علی ، محمد  ، زهرا  حمید ، حسین جعفر 
فاطمه همگی  و  اعظم   ، امیر شهرام   ، ناصر  و  معتمدی جعفری  و علی همگی 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  زاده  صادق  گلشن  و  لیلی  افسانه  و  راد  سعیدی 
است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش  اصلی   11093/6
معمتدی  حسنعلی  اقای  )کارشناسی(  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  مدیریت 
معتمدی  حمیدرضا  اقای  له   ، اصلی   11093/6 ثبتی  پالک  به  جعفری 
قم  نشانی  به  غیرو  و  جعفری  معتمدی  حسنعلی  مرحوم  ورثه  علیه  جعفری 
اجازه  و  به علت همکاری   ،  83 – پالک  یک  – کوی شماره  کلهری  متری   30  –
1401/3/27 در معیت نیروی  ارزیابی از ملک توسط خواندگان لذا در مورخ 
محل  به  ساز  وقفل  خواهان  و  نیروی  معیت  در  مجددا  خواهان  و  انتظامی 
معرفی شده مراجعه و بازدید به عمل امد و ضمن بررسی های الزم ، گزارش به 
شرح زیر تقدیم می گردد. مشخصات ثبتی ملک مورد ارزیابی : مطابق تصویر 
به  اصلی   11093/6 ثبتی  پالک  دارای  و  مشاع  مذکور  ملک   ، مالکیت  سند 
شماره ثبت 37330 دفتر 239 صفحه 427 واقع در بخش یک قم با عرصه به 
جعفری  معتمدی  حسنعلی  مرحوم  مالکیت  به  مترمربع   119 حدودا  مساحت 
موصوف  ملک  بازدید:  مورد  ملک  اعیانی  مشخصات  است.  رسیده  ثبت  به   ،
و  3 طبقه زیرزمین و همکف  یک باب خانه مسکونی به صورت جنوبی ساز در 
اول با اعیانی کل به مساحت حدودا 210 مترمربع با اسکلت دیوار پایه اجری 
صورت  به  زیرزمین  طبقه  و  شده  احداث  ضربی  طاق  با  اهن  تیر  از  سقف  و 
یکپارچه و سرویس بهداشتی و پوشش بدنه ها سیمان و کف سرامیک و سقف 

بدنه  پوشش  که  پارکینگ  و طبقه همکف  ازپارکینگ  راه دسترسی  و  ازرویه گچ 
و  سالن  دارای  و  سنگ  کف  و  گچ  رویه  سقف  و  الباقی  و  سنگ  متر   1/10 ها 
سرویس  پاگرد  در  و  موزاییک  کف  و  رنگ  سقف  و  ها  بدنه   پوشش  و  اشپزخانه 
پله یک اتاق با پوشش بدنه و سقف رنگ و کف سنگ و طبقه اول دارای سالن 
دسترسی  راه  و  موزاییک  کف  و  رنگ  ها  سقف  و  ها  بدنه  پوشش  و  اشپزخانه  و 
و اشپزخانه ها  بدنه سرویس ها  و پوشش  نردبان فلزی  بام توسط یک  به پشت 
کاشی و کابینت اشپزخانه فلزی و نمای ساختمان و دیوار های حیاط سیمان 
و  شده  احداث  بهداشتی  سرویس  حیاط  در  و  موزاییک  حیاط  کف  و  سفید 
اجرای  قانون   138 ماده  باشد.  می  گاز  و  اب  و  برق  انشعاب  دارای  ساختمان 
مالکین   : نظر  مورد  ملک  صاحبان  خانوادگی  نام  و  نام   -1  : مدنی  احکام 
وقوع  محل   -2 زاده  صادق  گلشن  خانم  و  جعفری  معتمدی  حسنعلی  اقای 
شماره  کوی   – کلهری  متری   30  – قم  ادرس  به  ملک  اجمالی  توصیف  و  ملک 
هست  شخص  اجاره  در  و  شده  ثبت  ملک  اینکه  تعیین   -3  83 پالک   – یک 
حال  در  و  است  شده  ثبت  ملک  بله  شود.  ذکر  مستاجر  نام  و  اجاره  مبلغ  و 
ملک   -4 باشد.  می  زاده  صادق  گلشن  خانم  و  ورثه  اختیار  در  ملک  حاضر 
ملک  این  به  نسبت  اشخاص  که  حقوقی  تعیین   -5 بله  خیر:  یا  هست  مشاع 
و  مشاع  مذکور  ملک   ، مالکیت  تصویرسند  مطابق  دارند:  مالک  عنوان  تحت 
دارای پالک ثبتی 11093/6 اصلی به شماره ثبت 37330 دفتر 239 صفحه 
مترمربع مرحوم   119 به مساحت حدودا  با عرصه  قم  واقع دربخش یک   427
گلشن  خانم  و  دانگ   4 میزان  به  مرحوم(  )ورثه  جعفری  معتمدی  حسنعلی 
وکالتنامه  و   1382/2/8 مورخ  عادی  نامه  مبایعه  تصویر  مطابق  زاده  صادق 
از سهم   1/6 2 دانگ و  به میزان   1382/2/18 65857 مورخ  رسمی شماره 
دانگ   4 سهم  از   1/8 و  جعفری  معتمدی  حسنعلی  مرحوم  پدر  به  دانگ   4

محدودیت   -6 باشد.  می  مرحوم(  همسر  )ثمنیه  صادق  گلشن  خانم  به  متعلق 
ششدانگ  ارزش  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  محدودیت  فاقد  مالکین: 
ابعاد   ، کاربری   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  بازدید  مورد  ملک  اعیان  و  عرصه 
عوامل  دیگر  و  طبقات  تعداد   ، شوارع   ، احداثی  اعیان  و  عرصه  مساحت   ،
به  غیره  و  دولتی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  گذاری  درقیمت  گذار  تاثیر 
میلیون  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد  )یک  15/500/000/000ریال  نهایی  مبلغ 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  تمام(  تومان 
1401/5/3 ساعت  11/30 الی 11/45 صبح به ادرس قم خ ساحلی جنب 
مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  برسد.لذا  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
این  باهماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
اجرا از مورد مزایده از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
مبلغ  میبایست  کنندگان  شرکت  میگردد)که  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  دریکی  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  میتواند  اجرا  دادورز  باشند(ضمنا  داشته  همراه  باشد  شخص  
بهارا  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  دهد.در  قرار  وعده  به  را  اموال 
مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
مزبوراز یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
به نفع دولت ضبط  از کسر هزینه مزایده  او پس  را نپردازد سپرده  بهای اموال 
میگردد  روزنامه های محلی درج  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

نمایید. مراجعه  واحد  به  بیشتر  اطالعات  جهت 
نیا قم-ساعدی  شهرستان  دادگستری  احکام  دادورزاجرای 



چهارشنبـه 22 تیر 1401/ شماره 1978 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

نامزدهای  میان  در  گفت:  اروپا  مسائل  کارشناس   ◄
تبارها  و  قومیت ها  اقسام  و  انواع  بریتانیا  نخست وزیری 
بلوغ  در  نسبی  پیشرفت  معنای  به  این  و  می بینیم  را 

است. بریتانیا  سیاسی 
اشاره  با  اروپا  مسائل  کارشناس  مکی«  »مرتضی 
بالقوه  گزینه های  و  بریتانیا  نخست وزیر  استعفای  به 
در  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  وی  جایگزینی  برای 
پارلمانی(  و  ریاستی  از  )اعم  غربی  سیاسی  نظام های 
است.  مطرح  حزبی  منافع  سپس  و  ملی  منافع  اصواًل 
طیف  که  می یابد  ادامه  جایی  تا  حزب  به  وفاداری  این 
بریتانیا  در  که  نشود  آسیب  دچار  و  نخورد  ضربه  مربوطه 
است؛  داده  رخ  گذشته  دهه های  طی  اتفاقی  چنین  هم 
آن  شاهد  برگزیت  کردن  اجرایی  زمان  در  که  گونه ای  به 
بودیم که دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا قدرت 
را به دلیل ناکامی های متعدد به »ترزا می« تحویل داد و 
او هم در نهایت نتوانست برگزیت را اجرایی کند و قدرت 
جانسون  نهایت  در  داد.  تحویل  جانسون  بوریس  به  را 

که  بیاوریم  یاد  به  باید  اما  کند  عملی  را  برگزیت  توانست 
در سال 2019 او با برگزاری انتخابات سراسری توانست 

همراه  به  محافظه کاران  برای  درصدی   50 از  بیش  رأی 
شد. اجرا  برگزیت  نهایت  در  انتخابات  از  بعد  و  بیاورد 

علنی  اقدام  یک  او  جهت  همین  به  داد:  ادامه  وی 
بودیم  آن  شاهد  سپس  داد.  انجام  برگزیت  اجرای  برای 
اما  شد  مطرح  دیگر  مسائل  و  گیت«  »پارتی  پرونده  که 
به  را  اعتماد  رای  توانست  بریتانیا  نخست وزیر  نهایت  در 
طیف  در  او  حزبی های  هم  از  برخی  ولی  بیاورد  دست 
و  کابینه  از  جانسون  استعفای  از  قبل  محافظه کاران 
حزب محافظه کار در پارلمان جدا شده بودند که رقم آنها 
چیزی در حدود 50 نفر شده بود و در نهایت او چاره ای 
جز استعفا نداشت. در این بین توجه کنید که قرار است 
انتخابات سراسری در ژانویه 2025 برگزار شود و در این 
محافظه کار  حزب  رهبری  نامزد  عنوان  به  کسی  هر  میان 
نفر  دو  توسط  باید  نخست  مرحله  در  شود  میدان  وارد 
کسب  را  دیگر  نماینده  هشت  حمایت  و  شود   معرفی 
وارد  کند،  عبور  مرحله  این  از  مذکور  نامزد  اگر  کند. 
نماینده   35 باید حمایت  آنجا  مرحله دوم می شود که در 

باشد. داشته  خود  با  را 
مرحله  در  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
حزب  رهبری  نامزد  که  کسانی  مراحل  باقی  و  سوم 
کسب  را  پایین تر  حمایت  و  بوده اند  محافظه کاران 
کنار  حزب  رهبری  برای  رقابت ها  از  اصواًل  کرده اند 
نفر  دو  آن  می مانند.  باقی  نفر  دو  نهایت  در  و  می روند 
هم باید آرای حدود 100 هزار نفر را به سمت خود جلب 
شانس  که  نامزد  دو  از  یکی  اوقات  برخی  در  که  کنند 
کناره گیری  رقابت ها  از  می کند  ارزیابی  پایین تر  را  خود 
کسب  نامزدهای  صف  که  است  حالی  در  این  می کند. 
شده  طوالنی  بسیار  بریتانیا  محافظه کار  حزب  رهبری 
هم  ما  برای  باید  که  حزب  این  جدید  رهبران  ویژگی  اما 
نگاهی  اگر  است.  آنها  تبار  و  تابعیت  باشد  اهمیت  حائز 
بیاندازیم  بریتانیا  نخست وزیری  نامزدهای  اسامی  به 
تا  گرفته  آسیایی تبار  و  هندی تبار  از  که  می بینیم 
کابینه  اعضای  میان  در  آفریقایی تبار  حتی  و  عراقی تبار 
چشم  به  کار  محافظه  حزب  رهبری  نامزدهای  حتی  و 

. رد می خو
وی در پایان خاطرنشان کرد: تنوع نامزدها به صورت 
یک  ولی  است  نسبی  سیاسی  بلوغ  یک  نمایانگر  علنی 
نکته مهم در این بین وجود دارد و آن هم وضعیت فعلی 
کشور  این  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  است.  بریتانیا 
عادی به حساب نمی آید و روز به روز می تواند دستخوش 
لیز  مانند  چهره ای  اگر  اساس  این  بر  گیرد.  قرار  تغییر 
کار  روی  بخواهد  جانسون  کابینه  خارجه  وزیر  تراس، 
هم  اگر  می گیرد.  شدت  برگزیت  با  ضدیت  بحث  بیاید، 
بیاید  کار  روی  هانت  جرمی  مانند  شخصی  باشد  قرار 
نگاه  هم  او  چراکه  بود؛  خواهد  متفاوت  شرایط  بازهم 
محافظه کاران  که  شاخصه ای  دارد.  برگزیت  به  متفاوتی 
می کنند  مطرح  حزب  این  آینده  رهبری  انتخاب  برای 
و  است  بودجه  کسری  و  مالیات  مانند  مسائلی  عمومًا 
شدت  آتی  هفته های  طی  رابطه  این  در  سخن  و  حرف 
با  دید چه کسی می تواند  باید  نهایت  در  و  خواهد گرفت 
► شود.       10 شماره  خانه  وارد  مشکالت  از  حجم  این 

موشک   1300 ساخت  خواستار  مه  ماه  در  واشنگتن  »وقتی       ◄
را  کی یف  به  ارسالی  موشک های  خالی  جای  تا  شد  استینگر  ضدهوایی 
کار  این  داد:  پاسخ  موشک ها  این  سازنده  شرکت  کند،  پر  انبارهایش  در 

است.« زمان بر  کمی 
پایه  مهمات  شدن  تمام  مساله  به  مقاله ای  در  تایمز  فایننشال  روزنامه 
غرب  دفاعی  سیاست گذاران  که  پرداخته  درس هایی  و  غرب  اساسی  و 
کی یف  به  را  سزار  هویتزر   18 »فرانسه  گرفت:  خواهند  اوکراین  جنگ  از 
فرستاده است، یعنی یک چهارم دارایی های خود از این سامانه توپخانه ای 
برای  جدید،  هویتزرهای  با  هویتزر   18 همین  جایگزینی  اما  پیشرفته. 

برد. خواهد  زمان  ماه   18 حدود  "نکستر"  فرانسوی  شرکت 
جنگ اوکراین ناکافی بودن انبارهای تسلیحاتی غرب را آشکار ساخته 
است، خصوصا گلوله های حیاتی توپخانه ها که - هرچند به چشم نمی آیند 
اما - نقش بسیار پررنگی در این جنگ دارند. کمبود ظرفیت تولید، کمبود 
کامپیوتری(  تراشه های  )خصوصا  تامین  زنجیره  اختالالت  و  کار  نیروی 

بدین معناست که پر کردن این انبارها بسیار زمان بر خواهد بود.
و  بی خیالی  از  کمبودها  این  دفاعی،  تحلیلگران  و  مقامات  گفته  به 
احساس کفایت کاذب غرب در برابر تهدیدات وجودی پس از پایان جنگ 
نظامی  حمایت  به  غرب  تمایل  با  اکنون  که  تهدیدی  می دهد،  خبر  سرد 
و  پیشرفته  تسلیحات  به  بیمارگونه  تمایل  است.  شده  آشکار  اوکراین  از 
فناوری های روز و "تولید ناب" موجب نادیده گرفته شدن اهمیت انبارهای 
کیت های اساسی شده است. )تولید ناب یکی از روش های تولید است که 
از ویژگی های آن می توان به تمرکز بر کیفیت و حذف انبارهای اضطراری 

کرد.( اشاره  موجود  محصوالت 
کنونی  اعضای  از  و  ناتو  سابق  سیاست گذاران  از  یکی  شی،  جیمی 
به  را  درس  این  اوکراین  جنگ  گفت:  هاوس"  "چتم  انگلیسی  اندیشکده 
ما می دهد که هنوز هم عناصر کالسیک توپخانه، نیروی زمینی و تصرف 
به  قدیم  سبک  از  که  نظامی  موازنه  هستند.  جنگ ها  برنده  برگ  مناطق، 

بازگردد. عقب  به  باید  کرده،  پیدا  تغییر  جدید  روش های 
در  غرب  توانایی  دامن گیر  اکنون  کمبودها  این  که  گفت  بتوان  شاید 
کمک به کی یف شده باشند. به گفته الکس ورشینین، متخصص آمریکایی 
در  توپخانه  میلیمتری   155 گلوله های  ساالنه  تولید  مجموع  تدارکات، 

او  کند.  تامین  هفته  دو  مدت  به  حتی  را  اوکراین  نیاز  نمی تواند  آمریکا 
جنگ افزارهای  "بازگشت  نشان دهنده  اوکراین  مناقشه  که  است  معتقد 

است. صنعتی" 
با "بحران بزرگ گلوله" در جنگ جهانی  جیمی شی وضعیت کنونی را 
اول مقایسه می کند، یک رسوایی در سال 1915 که در خالل آن، استفاده 
و  کرده  خالی  را  انگلیس  تسلیحاتی  ذخایر  توپ،  گلوله های  از  گسترده 
کمبود تسلیحاتی را رقم زد که تلفات جانی بسیار و استعفای نخست وزیر 

وقت را در پی داشت.
در  غربی  کشورهای  که  است  گفته  نیز  انگلیس  دفاع  وزیر  واالس،  بن 
جنگ های طوالنی مدت مانند جنگ اوکراین و روسیه دچار مشکل خواهند 
آن مواجه هستند  با  به تهدیدی که  شد، چرا که ذخایر مهماتشان نسبت 
"کافی نیست". در سال گذشته میالدی در یک رزمایش شبیه سازی شده، 

مهمات ارتش انگلیس در کمتر از هشت روز به پایان رسید.
تسلیحات  دارد  اوکراین  به  نمی کند که کمک های غرب  باور  هیچ کس 
عمده  بخش  که  می گویند  مقامات  می رساند.  اتمام  به  را  غرب  اساسی 
تجهیزاتی که غرب به اوکراین داده همچنان در دسترس بوده یا می توان 
 66 دفاعی  بودجه  که  چرا  کرد،  جایگزین  مشابه  سامانه های  با  را  آن ها 
میلیارد   293 بودجه  کنار  در  حتی  روسیه،  گذشته  سال  دالری  میلیارد 
دالری چین هم در برابر بودجه 1.1 تریلیون دالری کشورهای ناتو به چشم 

نمی آید.
اما مشکل آنجاست که ناتو بخش بزرگی از بودجه خود را صرف توسعه 
و  سالح ها  است،  کرده  جنگنده ها  مانند  پیشرفته  سامانه های  ساخت  و 
عمده  بخش  است.  نکرده  ارسال  اوکراین  به  جنگ  این  در  که  تجهیزاتی 
با نبردهای  تسلیحات غرب در 20 سال گذشته به جای آنکه برای مقابله 
سنگین توپخانه ای و تانکی در جنگ هایی مانند اوکراین در انبارها ذخیره 

نبردهای ضدشورش در خاورمیانه شده است. در  شود، صرف شرکت 
یکپارچه سازی  و  مالی  بازده  ناب،  تولید  روش  بر  تکیه  دهه  چند 
بر سر راه آن دسته  تامین شده و مانعی  صنعتی موجب تشدید مشکالت 
به نگهداری موجودی های گران  برنامه ریزان نظامی بوده که عالقه مند  از 

بوده اند. تسلیحات  قیمت 
لندن  که  بود  معنا  بدین  انگلیس  در  تسلیحاتی  اندوخته های  کمبود 

 - سوم  طرف  یک  از  را  هویتزر  توپخانه ای  سامانه های  شد  مجبور  اخیرا 
تحویل  اوکراین  به  سپس  و  کرده  خریداری   - بلژیکی  دالل  یک  احتماال 
دهد. آمریکا نیز در حال حاضر تنها با پنج پیمان کار نظامی کار می کند، 

داشت. نظامی  پیمان کار   51 واشنگتن   1990 دهه  در  حالی  در 
یک مشاور دفاعی غربی گفت: از دیرباز می گفتند که غرب هرگز دوباره 
درگیر یک جنگ صنعتی نخواهد شد؛ در نتیجه، هیچ کس به فکر ظرفیت 

و توانایی افزایش سریع تولید تجهیزات کلیدی نبوده است.
مواد  و  قطعات  تامین  تقالی  در  حاال  غربی  تسلیحاتی  تولیدکنندگان 
به  اواخر  همین  تا  که  هستند  مهماتی  و  تسلیحات  ساخت  برای  کمیاب 
اجزای  از  برخی  "ریتیان"  شرکت  گفته  به  نداشتند.  چندانی  نیاز  آن ها 
بار 20 سال پیش در مقیاس  الکترونیک موشک های استینگر که آخرین 

نیستند. موجود  بازار  در  دیگر  شدند،  تولید  عمده 
سازنده  که  انگلیس  در  "تالس"  گروه  مدیرعامل  کرسول،  الکس 
انگلیس  گفت:  است،  اوکراین  موردعالقه   NLAW ضدتانک  موشک های 
برای  کافی  سرمایه گذاری  در  اما  کرده  تمام  را  خود  دفاعی  اندوخته های 

است. خورده  شکست  ازکارافتادگی  و  کهنگی  از  اجتناب 
از سوی دیگر، آمریکا نیز حدود یک سوم انبارهای موشکی راکت انداز 
است،  کرده  ارسال  اوکراین  به  را  خود  مارتین  الکهید  ساخت  چندگانه 
خطوط  پشت  در  دشمن  دادن  قرار  هدف  برای  کی یف  که  موشک هایی 

دارد. نیاز  آن ها  به  مقدم 
مطالعات  مرکز  اندیشکده  در  اکنون  که  پنتاگون  سابق  مقام  یک 
این  خالی  جای  کردن  پر  می کند،  فعالیت  بین الملل  و  استراتژیک 
موشک ها با نسخه های قدیمی تر را دشوار می داند، چرا که در نسخه های 
این  از کالهک های خوشه ای استفاده شده است.  این موشک ها  قدیمی 
در حالیست که امروزه استفاده از تسلیحات خوشه ای ممنوع اعالم شده 

است.
مشکالت  از  نیز  روسیه  تحلیلگران،  و  مقامات  باور  به  غرب،  بر  عالوه 
روسیه  تسلیحاتی  تولیدکننده  یک  اورال واگن زاود،  می برد.  رنج  تدارکاتی 
این روزها به صورت سه شیفت کار می کند تا تانک های قدیمی را بازسازی 
کند. بخشی از مهمات مورد نیاز روسیه نیز از انبارهایی در بالروس تامین 

می شود.

انگلیس  در  روسیه  امور  متخصص  یک  گالئوتی،  مارک  حال،  این  با 
کل  فرمانده  عنوان  به  روسیه  دفاع  وزارت  سابق  معاون  انتصاب  گفت، 
سازمانی"  آتش  "قدرت  روسیه  ارتش  به  اوکراین،  در  کشور  این  نیروهای 
زیادی در مسکو می دهد تا "صدای بلندتری" داشته و "اقتصاد" را آنطور 

دهد. تغییر  می خواهد  که 
متخصصان نظامی از آغاز حمله روسیه به اوکراین در حال مطالعه این 
یابند. به  تا به اطالعاتی درباره ماهیت جنگ مدرن دست  جنگ بوده اند 
گفته یک محقق ارشد در اندیشکده ای انگلیسی، درس اول در نتایج این 

تحقیقات »اهمیت حفظ ذخایر پایه و اساسی« است.
اما چیزی است که خیلی  این چیز جدیدی نیست،  این محقق گفت: 
در  بتوان  که  ارزان قیمت  مهمات  داشتن  کرده ایم.  فراموش  است  وقت 
مقیاس بزرگ از آن ها استفاده کرد، حیاتی است. غرب باید یاد بگیرد که 
نباید همیشه به دنبال )سالح های( خوش ساخت و ممتاز برود، بلکه باید 
دریابد که این سالح های ممتاز و سرآمد، نهایتا قرار است با چیزهای ساده 

► عملیاتی شوند.«/ایسنا     

نه  حرکت  یک  با  گذشته  ژوئن   29 روز  سوریه       ◄
دمکراتیک  های  جمهوری  رسمًا  غافلگیرانه  کاماًل 
دو  این  شناخت.  رسمیت  به  را  دونتسک  و  لوهانسک 
پذیرش  اولین  گونه  این  دونباس  جمهوری جدایی طلب 
منطقه  دو  و  روسیه  از  غیر  کشوری  سوی  از  را  رسمی 
دارند.  می  دریافت  آبخازیا  و  اوستیا  جنوب  یعنی  قفقاز 
سوریه به همراه نیکاراگوئه، ونزوئال و ناورو وجود این دو 

شناخت.  رسمیت  به  را  قفقاز  کوچک  جمهوری 
سوریه با به رسمیت شناختن جمهوری های دونتسک 
روسیه  کنار  در  را  خود  موضع  دارد  قصد  لوهانسک  و 
را  خود  روابط  دیگر  بار  و  کند  تثبیت  جهانی  عرصه  در 
در  که  وقایعی  در  کمک  عنوان  به  روسیه  فدراسیون  با 
این  طی  کند.  تحکیم  است،  داده  رخ  اخیر  های  سال 
نه فقط  با هدف  افزایش حمالت اسرائیل  سال ها شاهد 
بلکه  سوریه  در  ایرانی  متحد  های  گروه  به  زدن  ضربه 
توپخانه  گذشته  سال  است.  بوده  دمشق  اهداف  حتی 
که  را  هایی  موشک  سلسله  سوریه  در  روسیه  ضدهوایی 

هوایی  حمالت  طی  اسرائیل   16 اف  های  جنگنده  از 
حلب  شرق  جنوب  در  را  الله  حزب  و  ایران  مواضع  علیه 
یک  امسال  مه  ماه  در  بود.  کرده  ردیابی  شدند،  شلیک 
اسرائیل  های  جنگنده  مستقیما   300 اس  انداز  موشک 
شمال  به  اسرائیل  ارتش  یورش  چندمین  خالل  در  را 

داد.  قرار  هدف  سوریه  غرب 
این امر به معنای ایجاد تغییر در روابط میان روسیه و 
در  حامی  نقش  ایفای  در  فقط  نه  مسکو  است.  اسرائیل 
توان  می  بلکه  است  مصمم  خود  ای  منطقه  متحد  برابر 
کرد.  تفسیر  را  موضوع  این  نیز  اوکراین  جنگ  قالب  در 
که  جنگ  خصوص  در   Ramstein رامشتین  اجالس  در 
تل  نمایندگی  هیأت  داشت،  اختصاص  ناتو  اعضای  به 
سرگئی  که  زمانی  دو  این  روابط  داشت.  حضور  نیز  آویو 
که  بود  کرده  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف، 
و  بود  شده  خلل  دچار  بود،  االصل  یهودی  هیتلر  آدولف 
رامشتین  دیدار  در  حضور  برای  تصمیم  زیاد  احتمال  به 

است.  بوده  دیپلماتیک  حادثه  این  گرفتن  نظر  در  با 

بحران  از  است  ممکن  سوریه  که  رسد  می  نظر  به 
بهره  مسکو  و  آویو  تل  میان  روابط  و  اسرائیل  سیاسی 
شناختن  رسمیت  به  و  کند  مطرح  را  خود  تا  جوید 
برای  تواند  می  دونباس  طلب  جدایی  جمهوری  دو 
با  بازی  برای  دیپلماتیک  برگ  یک  از  برخورداری 

باشد. مفید  کرملین 
باقی  ابهام  از  و کره شمالی در هاله ای  ایران  مواضع 
اوستیا  دو کشور هرگز  این  از  آنکه هیچ یک  با  ماند.  می 
الحاق  شمالی  کره  اما  نشناختند  رسمیت  به  را  آبخازیا  و 
شمالی  کره  بود.  شناخته  رسمیت  به  را  روسیه  به  کریمه 
اکنون درگیر آغاز بحران پاندمی است و به ویژه بار دیگر 
به  آمریکا  بازگرداندن  منظور  به  ها  موشک  پرتاب  شبح 
را  بیشتر خود  نیز  تهران  است.  افکنده  مذاکره سایه  میز 
بی تفاوت نشان داد و بیشتر سعی دارد مذاکرات برجام 

کند. احیا  را 
 / مائوری  پائولو  نویسنده:    / )ایتالیـا(  جورناله  ایل 

► ایرانی      دیپلماسی 

مکی در گفت وگو یی تشریح کرد:

●  آیا چهره هایی مانند لیز تراس و جرمی هانت روی کار بیایند شرایط بریتانیا متفاوت خواهد شد؟   ●

روزنامه فایننشال تایمز

●  مهمات پایه و اساسی غرب تمام شد؟ سیاست گذاران دفاعی غرب از جنگ اوکراین چه درس هایی باید بگیرند    ●

چرا سوریه جمهوری های جدایی طلب دونباس را به رسمیت شناخته است؟

●  بهره برداری دمشق از روابط شکرآب روسیه و اسرائیل    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول آگهی مزایده اتومبیل
که  قم  شهرستان  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به   
ثبت  1/1400ج/899  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در 
محکوم  علیه  محکوم  مطیع  علی  احمد  علیه  نیا  فرجام  علی  له  گردیده 
عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  ریال   6/140/000/000 پرداخت  به  است 
قبال  در  له  محکوم  دولت،  صندوق  حق  در  ریال   307/000/000 دولتی 
مبلغ  به   09123532954 شماره  به  همراه  خط  علیه  محکوم  بدهی 
150/000/000 ریال توقیف نموده و کارشناس ارزیابی نموده است و مقرر 
 12/15 الی   12 ساعت   1401/05/02 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان  قم،  آدرس  به  صبح 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 

از مبلغ  پایه  نمایند. قیمت  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت  )که  گردد. 
باشند(  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  کارتهای 
در  دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا 
سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
یک  گهی  آ این  شد،  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  او 
به  از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطاالعات بیشتر  نوبت در یکی 

نمایید. مراجعه  مزایده  واحد 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی پراید – جی تی ایکس آی – مدل 1387 به شماره 
شهربانی 497 ج 36 ایران 66 مربوط به پرونده کالسه 139904030011000877 
بایگانی  شماره  )با   139904030011000877 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
موضوع  با  کربالئی  الهام  له:  متعهد    - منفرد  کریمی  علیرضا  متعهد:    )9900950
الزم االجرای تعداد 214 سکه تمام بهار آزادی به استناد سند ازدواج: شماره سند: 
5073 تاریخ سند: 1387/10/16 ، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 
9 قم یک دستگاه خودروی پراید – جی تی ایکس آی – مدل 1387 به شماره شهربانی 
497 ج 36 ایران 66 با مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ المهدی متعلق به آقای 

علیرضا کریمی منفرد بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

شاسی:  شماره   –  1387 مدل   – آی  ایکس  تی  جی   – پراید  خودروی 
2640050 موتور:  شماره   -   S1412287548306

به  فوق  خودرو  دادگستری:  محترم  کارشناس  گزارش  اساس  بر  بدنه  مشخصات 
درب  چپ،  رکاب  چپ،  عقب  گلگیر  چپ،  جلو  گلگیر  شد،  بازدید  خاموش  صورت 
عقب و گلگیر عقب راست خوردگی و رنگ شدگی دارد و چراغ خطر چپ و راهنمای 
خوردگی  دارای  بدنه:  اتاق  باشد.  می  خش  و  خط  دارای  اتاق  بدنه  و  شکسته  چپ 
مستعمل  تودوزی:  و  صندلی  سالم  داشبورد:  باشد.  می  بدنه  روی  خش  و  خط  و 
سالم  و  ای(  )دنده  معمولی  گیربکس:  کار  به  آماده  و  سالم  موتور:  سالم  ها:  شیشه 
دیفرانسیل: سالم شیشه ها: سالم تایرها: الستیک ها دارای آج 50 درصد سالم می 
باشد. خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ 1401/10/06 نزد شرکت بیمه 

باشد. می  ایران 
ریال   500/000/000 مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 

است. نموده  ارزیابی  تومان(  میلیون  پنجاه  معادل  ریال  میلیون  )پانصد 
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه 1401/05/08 در 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان 

بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودروی مذکور از مبلغ پایه مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال 
خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان(  میلیون  پنجاه  معادل 
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد. 
سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693 با شناسه واریز 
پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   965108576100000002171323512006
هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست 10 درصد را پرداخت نمائید 
( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده 
مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 را ظرف مدت  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف 
به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که 
مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف 
قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو 
اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز 
غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد 
شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. )م الف 15465(

تاریخ انتشار آگهی: 1401/04/22
 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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فرهنگی  شورای  جلسه  در        ◄
که  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
شد  برگزار  سقائیان نژاد  دکتر  حضور  با 
نسبت به ارتقای کمی و کیفی موضوعات 
مربوط به ترویج و ارتقاء فرهنگ شهروندی 

شد. تأکید 
شورای  جلسه  شهرنیوز،  گزارش  به 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
این شورا  با حضور اعضای  شهرداری قم 
گزارش  بررسی  ضمن  در  و  شد  برگزار 
برنامه های  و  اقدامات  سازمان،  عملکرد 
این سازمان موردبررسی و تبادل نظر قرار 

. گرفت
در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
افزایش  ضرورت  بر  تأکید  با  جلسه  این 
فرهنگ  حوزه  در  عملیاتی  برنامه های 
وظایف  از  یکی  کرد:  بیان  شهروندی 
فرهنگ  ارتقای  شهرداری،  اصلی 
در  تا  دارد  ضرورت  و  است  شهروندی 
سطح شهر برنامه های عملیاتی و میدانی 

یابد. توسعه  حوزه  این  در 
اسرع  در  باید  سازمان  این  گفت:  وی 
از  راه اندازی  و  تکمیل  به  نسبت  وقت 
پیست اسکیت بوستان غدیر اقدام نماید.
است  ممکن  کرد:  اضافه  قم  شهردار 
و  منشور  شهروندی  فرهنگ  حوزه  در 
اسناد  و  مقاالت  در  زیادی  تئوری های 

وجود داشته باشد اما آن چیزی که برای 
مجموعه مدیریت شهری قم حائز اهمیت 
همراه  به  میدانی  جلوه  و  اجرا  است 
به  مربوط  مباحث  ارتقای  و  تأثیرگذاری 

است. عرصه  این 
اسالمی  شورای  از  داد:  ادامه  وی 
شهر قم انتظار می رود در تصویب بودجه 
و  آینده سازمان فرهنگی اجتماعی  سال 
ورزشی قم اعتبارات الزم را جهت ارتقای 

کند. پیش بینی  شهروندی  فرهنگ 
توجه  اهمیت  بر  تأکید  با  قم  شهردار 
شهروندی،  فرهنگ  ترویج  و  ارتقاء  بر 
گفت: بسیاری از امور مربوط به فرهنگ 
ترافیکی،  موضوعات  مانند  شهروندی 
همسایگی،  اخالق  پسماند،  مدیریت 
سبز  فضای  و  آتش نشانی  و  ایمنی 
متولی ای مشخصی جز شهرداری ندارد.
داد:  ادامه  سقائیان نژاد  دکتر 
شهروندی  فرهنگ  اولیه  مسئولیت 
تا  است  شایسته  و  است  شهرداری  با 
و  توجه  حوزه  این  ارتقای  به  نسبت 
صورت  الزم  عملیاتی  برنامه ریزی های 

. د بگیر
سازمان  شد:  یادآور  قم  شهردار 
همراه  به  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
به  که  است  سازمان هایی  از  فاوا  سازمان 
شده  تالش  همواره  آن ها  اهمیت  دلیل 

صددرصدی  به صورت  آن ها  بودجه  تا 
یابد. اختصاص 

شهرداری  حمایت  بر  تأکید  با  وی 
فرهنگ  حوزه  در  زیربنایی  اقدامات  از 
فرهنگ  ارتقای  برای  گفت:  شهروندی 
برنامه ها  تا  است  الزم  قم  در  شهروندی 
سایر  با  مستمری  مشترک  اقدامات  و 

امور  در  متولی  نهادهای  و  دستگاه ها 
اجرا  و  طراحی  کار  دستور  در  فرهنگی 

گیرد. قرار 
ظرفیت  به  ویژه  توجه  قم  شهردار 
در  تعامل  و  همکاری  و  آموزش وپرورش 
طرح های  اجرای  برای  مدارس  سطح 

شد  یادآور  را  شهروندی  فرهنگ  ارتقاء 
نیز  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  و 
سبز  فضای  حوزه  در  قم  شهرداری 
مدارس، آسفالت حیاط مدارس، پسماند 
همکاری  عمرانی  مباحث  برخی  حتی  و 
دارد  آموزش وپرورش  با  زیادی  تعامل  و 
آماده  حدودی  تا  همکاری  این  زمینه  و 

. ست ا
دکتر سقائیان نژاد بابیان اینکه فرهنگ 
گسترده ای  حجم  علت  به  شهروندی 
زمین مانده  روی  موضوعات  از  دارد  که 
است، اضافه کرد: به هر میزان که در این 
مباحث هزینه شود درواقع سرمایه گذاری 

است. شده 
بر  فرهنگی  برنامه های  تمرکز  ضرورت 

شهروندی فرهنگ  موضوعات 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  همچنین 
نیز  قم  اجتماعی شورای اسالمی شهر  و 
بیشتر  توسعه  کرد:  بیان  جلسه  این  در 
مجموعه  فرهنگی  اقدامات  و  فعالیت 
سازمان  محوریت  با  قم  شهری  مدیریت 
قرار  مدنظر  باید  قم  شهرداری  فرهنگی 

گیرد.
به رغم  داد:  ادامه  مالیی  مصطفی 
در  سازمان  این  قابل قبول  فعالیت های 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  هویت،  عرصه 
ورزشی،  و  فرهنگی  برنامه های  سایر  و 
فرهنگ  درزمینه  انجام شده  اقدامات 
قرار  موردتوجه  بیشتر  باید  شهروندی 

. گیرد
عضو شورای اسالمی شهر قم تصریح 
فرهنگی  سازمان  تا  است  شایسته  کرد: 
برای  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
شهروندی  فرهنگ  کیفی  و  کمی  ارتقای 
به  در سطح شهر  را  اثرگذاری  برنامه های 

بیاورد. در  اجرا 
رفتارهای  فرآیند  به  اشاره  با  مالیی 
شهروندی اظهار داشت: احصای مسئله 
خصوص  این  در  آن  رفع  راهکارهای  و 
می بایست در مرحله اول انجام و بعدازآن 

باید نسبت  در قالب های هنری و جذاب 
اقدام  آن ها  کردن  نهادینه  و  ترویج  به 

گردد.
فرهنگی  امور  در  گیری  مشارکت  وی 
ضروری  فرهنگی  اهداف  پیشبرد  در  را 
اثرگذاری  و  نتیجه  شد:  یادآور  و  دانست 
آمار  قالب  در  باید  نیز  فرهنگی  اقدامات 

باشد. داشته  ارزیابی  قابل  مشخص 
زنگ  فرهنگی  طرح های  اجرای 
قم در  شهروندی  شناسنامه  و  مدارس 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
جلسه  در  نیز  قم  شهرداری  ورزشی  و 
به رغم  کرد:  بیان  سازمان  این  شورای 
مجموعه  بر  حاکم  بودجه ای  شرایط 
سازمان  بودجه  قم،  شهری  مدیریت 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
دیده شده  انبساطی   1401 سال  در  قم 

. ست ا
احمد  سید  حجت االسالم 
طباطبایی نژاد بابیان اینکه فرهنگ سرای 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مجازی 
راه اندازی  به زودی  قم  شهرداری  ورزشی 
خواهد شد، گفت: اقدامات این سازمان 
رونق  کرونا  بیماری  نسبی  کنترل  از  بعد 

است. گرفته  دوباره ای 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
بودجه  گفت:  قم  شهرداری  ورزشی  و 

کرد  هزینه  و  درآمد  حیث  از  سازمان  این 
تومان  در سال 1400 حدود 13 میلیارد 
بود که به همین میزان نیز تحقق بودجه 

است. افتاده  اتفاق 
تأسیس  مراحل  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرهنگ  مردم نهاد  موسسه  اولین 
به  مباحث  آموزش  باهدف  شهروندی 
میدانی  برنامه های  قالب  در  شهروندان 
فرهنگی  سازمان  باهمت  مختلف 
نهایی  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

است. شده 
سبک  ترویج  افزود:  طباطبایی نژاد 
زندگی شهروندی بر اساس مبانی مفاهیم 
شهر  در  اسالمی  و  ایرانی  ارزش های  و 
مقدس قم دارای جذابیت و عالقه عموم 
برنامه های  جهت  همین  به  و  است  مردم 
ویژه ای از سوی سازمان برای این مفاهیم 

است. گرفته شده  نظر  در 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
افزود: طرح های  قم  ورزشی شهرداری  و 
سطح  در  شهروندی  آموزش  ارائه 
شبکه  شهروندی،  زنگ  قالب  در  مدارس 
همراه  به  مسکونی  مجتمع های  سفیران 
اقدامات  ازجمله  شهروندی  شناسنامه 
ارتقای  خصوص  در  سازمان  این  مهم 
فرهنگ شهروندی و بهبود فضای زیست 

► است.     بوده  شهری 

در جلسه "شورای سازمان فرهنگی شهرداری قم"؛ مطرح شد:

● حمایت ویژه از اقدامات زیربنایی در حوزه فرهنگ شهروندی    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
هاجر   1400114430002001688 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002003912 شماره  رأی  1ـ 
بیرامی فرزند اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 49/30 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2302/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 
حسن بمقدار 28/57 مترمربع و رضا بمقدار 7/14 مترمربع و زهرا بمقدار 14/29 مترمربع شهرت همگی زلفی 

گل ثبت دفتر الکترونیک.)م الف 14052( 
2ـ رأی شماره 140160330002003785 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001897 خانم اکرم 
سادات موسی کاظمی محمدی فرزند سید عباس در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده بمساحت 46 مترمربع پالک شماره باقیمانده 35 فرعی از 2644 اصلی واقع در بخش 
دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از سید مصطفی موسی کاظمی محمدی طی سند قطعی شماره 43536 مورخ 

1399/11/30 دفترخانه 46 قم.) م الف 14053(  
آقای   1400114430002001896 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002003784 شماره  رأی   -3  
سید مصطفی موسی کاظمی محمدی فرزند سید عباس در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده بمساحت 46 مترمربع پالک شماره باقیمانده 35 فرعی از 2644 اصلی واقع در بخش 
دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 43536 مورخ 1399/11/30 دفترخانه 46 قم.) م الف 

 )14054
خانم   1400114430002001386 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002739 شماره  رأی   -4
مریم علی یاری فرزند کریم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 43 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2392/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

علی اصغر سبحانی صفحه 25 دفتر 202.) م الف 14055(  
5ـ رأی شماره 140160330002003792 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001555 خانم زهرا 
کرمی دادبه فرزند غالم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 80 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 1741 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حامد 
کمیجانی طی سند قطعی شماره 185378 مورخ 1397/2/2 دفترخانه 12 قم )باستثناء ثمنیه اعیانی(.)م 

الف 14056(
آقای   1400114430002000554 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002003780 شماره  رأی  6ـ 
به مساحت 60  بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  احمد در قسمتی  فرزند  قره گوزلو   بهرام 
مترمربع پالک شماره 559 فرعی از 1953 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الف 14057( دفتر 160.)م  نوروزی صفحه 454  از عباس  الواسطه 
آقای   1400114430002001874 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002003069 شماره  رأی   -7  
علی محمدی فرزند آبس در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 111/90 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2207 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 

95742 مورخ 1397/5/28 دفترخانه 41 قم.) م الف 14058( 
خانم   1400114430002000245 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002011684 شماره  رأی   -8
فاطمه معصومیان فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
117 مترمربع ششدانگ پالک شماره فرعی از 2333/1 اصلی که طبق حکم دادگاه باطل و به پالک 2333 و 
2334 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2334 اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از علی اکبر کریمی صفحه 91 دفتر 207.)م الف 14059( 
آقای   1400114430002000505 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002003879 شماره  رأی   -9
عباس عروجی  فرزند ابوالفضل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2300 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از محمد مطلب صفحه 547 دفتر 306.)م الف 14060( 
آقای  پرونده کالسه 1400114430002001789  به  10- رأی شماره 140160330002003784 مربوط 
بشیر اسدی مطلع  فرزند هادی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 55 مترمربع پالک شماره فرعی از 2147 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از ابوالقاسم مدنی احدی از وراث سید اصغر مدنی.) م الف 14061( 
پرونده کالسه 1400114430002001788 خانم  به  11- رأی شماره 140160330002003482 مربوط 
اعظم مرادی  فرزند حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2147 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   55 بمساحت 

الف 14062(  م  وراث سید اصغر مدنی.)  از  ابوالقاسم مدنی احدی  از  الواسطه  خریداری مع 
آقای  پرونده کالسه 1400114430002002059  به  12- رأی شماره 140160330002003327 مربوط 
میالد محمدیان فرزند عزیزعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2300 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از فتحعلی پیری صفحه 547 دفتر 320.)م الف 14063( 
پرونده کالسه 1400114430002000380 خانم  به  13- رأی شماره 140160330002003793 مربوط 
علویه ملکی گلوجه فرزند احمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 89/35 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از 2408/8  فرعی  مترمربع پالک شماره 

الواسطه از حمیدرضا گلجه 79037 مورخ 1374/7/8 دفترخانه 19 قم.)م الف 14064( 

آقای  پرونده کالسه 1399114430002001427  به  14- رأی شماره 140160330002003590 مربوط 
نجاتعلی مالئی فرزند حسن در قسمتی از یکدانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 50/88 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 1925 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره 195962 مورخ 1399/5/25 دفترخانه 3 قم.)م الف 14065(
پرونده کالسه 1399114430002001433 خانم  به  15- رأی شماره 140160330002003594 مربوط 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  از  قسمتی  در  حسن  فرزند  مالئی  فاطمه 
بمساحت 50/88 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 1925 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره 195962 مورخ 1399/5/25 دفترخانه 3 قم.)م الف 14066(
آقای  پرونده کالسه 1399114430002001428  به  16- رأی شماره 140160330002003591 مربوط 
محمدرضا مالئی فرزند حسن در قسمتی از  دودانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 50/88 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 1925 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره 195962 مورخ 1399/5/25 دفترخانه 3 قم.)م الف 14067(
آقای  پرونده کالسه 1399114430002001429  به  17- رأی شماره 140160330002003592 مربوط 
بنا شده  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  از یکدانگ مشاع  فرزند حسن در قسمتی  مجتبی مالئی 
بمساحت 50/88 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 1925 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره 195962 مورخ 1399/5/25 دفترخانه 3 قم.)م الف 14068(
آقای  پرونده کالسه 1399114430002001434  به  18- رأی شماره 140160330002003595 مربوط 
بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  یکدانگ مشاع  از  در قسمتی  فرزند حسن  حسین مالئی 
بمساحت 50/88 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 1925 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

شماره 195962 مورخ 1399/5/25 دفترخانه 3 قم.)م الف 14069(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 
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 بشارت 

نو(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/04/22
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/05/08

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


