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مدیرکل تعزیرات قم: شهردار قم تاکید کرد: دومین مرحله طرح کوچه های آسمانی 
برگزار می شود؛

حجم تخلفات 
واحدهای صنفی قم 

کاهش یافت

رونمایی بیش از ۲۰۰ 
تابلـو کوچـــه مزین بـــه 

نام شهدا در قم

ساماندهی هسته 
مرکزی شهر قم محقق 

می شود
صفحه 6 صفحه 4 صفحه 1

صفحه 4

عزم راسخ مدیریت شهری برای اجرای فاز عزم راسخ مدیریت شهری برای اجرای فاز ۵۵ بلوار عمار یاسر؛ بلوار عمار یاسر؛

۸۰۸۰ پالک باقیمانده پروژه ماده  پالک باقیمانده پروژه ماده ۹۹ می شود می شود
صفحه صفحه 33نیازمند، عضو شورای شهر: رعایت حقوق شهروندان در اجرای پروژه مورد توجه باشدنیازمند، عضو شورای شهر: رعایت حقوق شهروندان در اجرای پروژه مورد توجه باشد

 رئیس شورای شهر قم پاسخ داد: رئیس شورای شهر قم پاسخ داد:

اولویت مدیریت شهری قم کدام پروژه ها است؟اولویت مدیریت شهری قم کدام پروژه ها است؟

◄   مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم گفت: شناسایی 
شهدای مجموعه شهرداری قم و معرفی شهدا به عنوان هویت حقیقی 

شهر از دغدغه های کمیته ایثار و شهادت شهرداری قم است.
ایثار و شهادت شهرداری قم،  مهدی کالنترزاده در پنجمین کمیته 
خدمت به شهدا را توفیقی الهی خواند و اظهار داشت: فلسفه تشکیل 
و  دینی  هویت  ارتقای  شهدا،  برمعرفی  عالوه  شهادت  و  ایثار  کمیته 

است. قم  شهر  انقالبی 
وی برگزاری یادواره شهدای شهرداری را نخستین کار کمیته ایثار و 
از مهم ترین دغدغه های  افزود: یکی  و  از کرونا اعالم کرد  بعد  شهادت 
از  بسیاری  و  بوده  قم  در  شهدا  ملی  کنگره  باشکوه  برگزاری  کمیته 

دومین مرحله طرح کوچه های آسمانی برگزار می شود؛ 

رونمایــی بیش از
 ۲۰۰ تابلو کوچه مزین به نام 

شهــدا در قـــم

درگیر  شهری  مدیران  و  سازمان ها 
هستند. آن  اجرای 

امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
از  قم  شهرداری  بین الملل 
شناسایی دو شهید دیگر از مجموعه 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  شهرداری 
شهید حسین ذوالفقاری که پاکبان 
معماریان  محمد  شهید  و  بوده 
نیز  وقت  شهردار  دفتر  مسئول 
بتوانیم  امیدواریم  و  شناسایی شده 
افراد دیگری را نیز شناسایی کنیم.
 ۳۰ از  بیش  با  دیدار  از  وی 
شورای  همکاری  با  شهدا  خانواده 
اسالمی شهر و کنگره ملی شهدای 
کرد:  ابراز  و  داد  خبر  نیز  استان 
مناطق  در  شهدا  خانواده  با  دیدار 
مدیر  حضور  با  و  ماهانه  به صورت 
مناطق انجام شده و فرهنگ تکریم 
شهرداری  کار  سرلوحه  در  شهدا 

دارد. قرار 

قسمت  دو  ضبط  کالنترزاده، 
شهید  نام  با  را  دلیرستان  برنامه  از 
را  مولوی  شهید  و  احمدی  بابا 
خاطرنشان  و  داد  قرار  موردتوجه 
به زودی  برنامه  دو  این  کرد: 
بتوانیم  امیدواریم  و  پخش شده 
نیز  شهرداری  شهدای  سایر  برای 

باشیم. داشته  برنامه هایی 
طرح  اجرای  به  ادامه  در  وی 
و  کرد  اشاره  آسمانی  کوچه های 
و  نام گذاری  با  طرح  این  گفت: 
نام  به  تابلو   ۲۰۰ از  بیش  رونمایی 
جمعه  روز  در  و  آغازشده  شهدا 
با  و  هشتگانه  مناطق  در  تابلوها 
حضور خانواده شهدا نصب خواهد 

. شد
امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
پایان  در  قم  شهرداری  بین الملل 
شدن  برگزار  باشکوه  بر  تأکید  با 
برنامه کوچه های آسمانی در گلزار 

شهدا یادآور شد: نهضت نام گذاری 
و  داشته  ادامه  شهدا  نام  به  معابر 
تثبیت  در  بلندی  گام  امیدواریم 
نام شهدا و شهادت  به  هویت شهر 

برداریم.
اظهار  نیز  جوادیان  پیام 
طرح  اجرای  با  شهرداری  داشت: 
در  بزرگی  گام  آسمانی  کوچه های 
بر  شهر  در  شهدا  معرفی  و  تکریم 

داشت. خواهد 
را  آسمانی  کوچه های  طرح  وی 
تشریح کرد و افزود: این طرح برای 
شهدا  نام  به  کوچه ها  نام گذاری 
به خصوص کوچه هایی که خانواده 
دارند،  سکونت  آن  در  شهید 
طرح  از  مرحله  این  در  و  اجراشده 
شهدا  نام  با  کوچه   ۲۰۰ از  بیش 

می شود. نام گذاری 
زیباسازی  سازمان  سرپرست 
این  داد:  ادامه  قم  شهرداری 

نام گذاری  کمیته  پیگیری  با  طرح 
شورای  تصویب  با  و  شهرداری 
اسالمی شهر قم اجراشده و سپس 
اختیار  در  تابلو  تهیه  برای  اسامی 
می گیرد. قرار  زیباسازی  سازمان 
وی برنامه رونمایی بیش از ۲۰۰ 
تابلوی کوچه شهید در مرحله دوم 
مطرح  را  آسمانی  کوچه های  طرح 
کرد و گفت: در مرحله نخست بیش 
توسط سازمان  تابلو شهدا  از ۱۵۰ 
طراحی،  شهرداری  زیباسازی 

است. نصب شده  و  ساخته 
استفاده شده  متریال  جوادیان، 
در ساخت تابلوها را بهترین نوع و با 
ماندگاری بیش از ۲۵ سال دانست 
و ابراز کرد: تمام اطالعات از بنیاد 
تابلو  نوع  دو  و  گرفته شده  شهید 
سر  برای  پایه دار  تابلوی  به صورت 
کوچه و دیگری برای نصب بر روی 
طراحی شده  کوچه  ورودی  دیوار 

است.
جدید  تابلو   ۲۰۰ طراحی  وی 
شد:  یادآور  و  قرارداد  موردتوجه  را 
آر  با کی  تابلو جدید  از ۲۰۰  بیش 
کد طراحی و ساخته شده و بر روی 
خورشید  نور  برابر  در  و  چاپ  فلز 
سال   ۲۵ از  بیش  و  بوده  مقاوم 

دارد. ماندگاری 
زیباسازی  سازمان  سرپرست 
مرحله  پیش بینی  از  قم  شهرداری 
سوم طرح کوچه های آسمانی خبر 
چالش های  از  یکی  افزود:  و  داد 
طرح،  این  اجرای  در  سازمان 
گرفتن  و  شهدا  اطالعات  کسب 
در  که  است  باکیفیت  عکس های 
عکس ها  ترمیم  به  مجبور  مواردی 

. هستیم
وی ادامه داد: در بعضی از موارد 
نیز کوچه به نام شهید دیگری مزین 
انجام  و  نام  جابه جایی  تا  و  بوده 

پرسه اداری آن زمان زیادی صرف 
جدید  تابلوی  نصب  در  و  می شود 
سازمان  در  اما  داریم  مشکالتی 
دین  از  بخشی  تا  می کنیم  تالش 

دهیم. انجام  شهدا  به  را  خود 
رونمایی  آیین  است  ذکر  به  الزم 
به  مزین  کوچه  تابلو   ۲۰۰ از  بیش 
طرح  اجرای  ادامه  در  شهدا  نام 
پنجشنبه  روز  آسمانی  کوچه های 

می شود. برگزار  مردادماه   ۱۳
مسئوالن  حضور  با  آیین  این 
استانی و مدیریت شهری از ساعت 
گلزار  در  پنجشنبه  روز  صبح   ۸
برگزار  جعفر)ع(  بن  علی  شهدای 

. د می شو
در  تابلوها  نصب  آئین  همچنین 
با حضور  نیز  مناطق شهری  سطح 
مدیران شهری و مناطق و همچنین 
معتمدین محالت در روز جمعه ۱۴ 

مردادماه برگزار می شود.  ►

در چهارمین شب محرم؛

مناقب امـام حسین در سخنـان 
استاد میرباقری                   

صفحه 8

)نقد و تحلیلی بر بیتی از سروده علی ای همای رحمت( 

از بیت شهریـار تـا بیت 
پیـر آذری                                                
صفحه 6

گفت وگوی گویه با ابراهیم رجبلو کارشناس با سابقه خودرو :

 خرید خودرو دست دوم عالوه بر دانش 
فنی به دانش حقوقی هم نیاز دارد                                              
صفحه 7

رئیس هیئت کشتی استان قم: 

فوالد قم صدرنشین گروه خود در لیگ 
دسته یک کشتی فرنگی شد                                               
صفحه 5

آغاز رقابت والیبالیست های قمی در 
مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور                                           
صفحه 5

گزیـده خبـرها
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

استاندار قم:
مراجعه به بیمارستان های قم 

تا حدودی کاهش یافت

رعایت  عدم  قم  در  ما  اساسی  مشکل  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
بوده  نارنجی  قم  در  ما  وضعیت  گفت:  است  بهداشتی  نکات  عمومی 
یافته  کاهش  حدودی  تا  بیمارستان ها  به  مراجعات  جاری  هفته  در  و 

است.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی 
به صورت  با کرونا که  از ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه مقابله  پیش 
وضعیت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  کشور  سراسر  در  ویدئوکنفرانس 
تا  بیمارستان ها  به  مراجعات  هفته جاری  در  و  بوده  نارنجی  قم  در  ما 

است. یافته  کاهش  حدودی 
اینکه میانگین مراجعات در استان در دو هفته قبل ۷۰۰  با بیان  وی 
 ۷۰ افزود:  است  رسیده  نفر   ۴۰۰ به  اخیر  هفته  یک  در  که  بود  نفر 
تعداد  حاضر  حال  در  و  بوده  مثبت  شده  انجام  تست های  درصد 
هستند. بدحال  تعداد  این  از  نفر   ۴۲ که  است  نفر   ۱۳۹ بستری ها 

رعایت  عدم  قم  در  ما  اساسی  مشکل  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
مسجد  و  مطهر  حرم  خادمین  با  که  است  بهداشتی  نکات  عمومی 
عمده  گفت:  است،  شده  برگزار  توجیهی  جلسات  جمکران  مقدس 
کرونا  مختص  بهداشتی  موارد  رعایت  برای  اراده ای  خارجی  زائرین 

ندارند.
می شود،  توزیع  ماسک  مساجد  و  هیئت ها  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  ماسک  فرد  که  چرا  داریم،  گسترده  فرهنگی  کار  یک  به  نیاز  ما  اما 

نمی کند. استفاده  آن  از  اما  می کند،  دریافت 
مورد  را  قم  بزرگ  هیئت های  در  بهداشتی  نکات  رعایت  شاهچراغی 
توجه قرار داد و اضافه کرد: در هیئت ها هم که در فضای بسته برگزار 
از جلسه هدایت  بیرون  به  مازاد جمعیت  بوده که  به گونه ای  می شود 

می شوند.
۲۰ درصد  نقل  و  از ماسک در حوزه حمل  استفاده  وی تصریح کرد: 
بوده است؛ در بخش هایی از حرم مطهر هم توزیع ماسک را داریم اما 

هستیم. گسترده  فرهنگی  کار  نیازمند 
که  شده  خواسته  جماعات  ائمه  و  خطبا  از  داد:  ادامه  قم  استاندار 
با  امیدواریم  و  بدهند  تذکر  مردم  به  بهداشتی  موارد  رعایت  درباره 

شویم. خارج  نارنجی  وضعیت  از  شده  اتخاذ  که  تدابیری 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد؛
فوت ۲ شهروند قمی دیگر به 

دلیل بیماری کرونا 

روز گذشته  قم گفت: طی شبانه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
۲ شهروند قمی به دلیل ابتالء به بیماری کرونا جان باختند و حال ۲۶ 

بیمار نیز وخیم است.
مهدی مصری در گفتگویی، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در 
استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی یازدهم مردادماه تعداد 

۵۰ بیمار با عالئم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.
وی با بیان اینکه در این مدت ۹۵ بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری 
شهروند   ۲ گذشته  روز  شبانه  طی  کرد:  عنوان  شدند،  بستری  کرونا 
تعداد  در مجموع  و  باختند  کرونا جان  بیماری  به  ابتالء  دلیل  به  قمی 
۱۵۵ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲۶ بیمار نیز وخیم 

است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۲۷۷ تست انجام 
گرفته نتیجه ۱۲۶ تست مثبت اعالم شده است، افزود: تاکنون تعداد 
تزریق  قم  استان  در  کرونا  واکسن  ُدز   ۵۶۷ و  هزار   ۹۱۱ و  میلیون  یک 

شده است.

معاون استاندار قم:
موجودی انبار کاالهای اساسی 

مستمر باید اعالم شود

قانون  مطابق  گفت:  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اعالم کنند. را  باید موجودی خود  تجاری  و  تمام واحدهای صنفی 

جلسه  در  مردادماه  یازدهم  امروز  ظهر  از  پیش  امیدیان  محسن 
کارگروه تنظیم بازار استان قم که در سالن جلسات کرامت استانداری 
برگزار شد، با اشاره به اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اظهار  دارد،  مجازی  بار  اعالم  سامانه  راه اندازی  بر  مبنی  طرحی 

است. نقل  و  حمل  نرخ  شفاف سازی  دنبال  به  سامانه  این  داشت: 
این  اهداف  دیگر  از  را  رانندگان  حقوق  شدن  ضایع  از  جلوگیری  وی 
مجوز  صدور  نقل،  و  حمل  ساختار  در  نظم  افزود:  و  برشمرد  طرح 
اعالم بار بر اساس نوبت و دریافت نوبت جهت حمل بار و حذف رانت 

است. مجازی  بار  اعالم  سامانه  طرح  اجرای  اهداف  دیگر  از 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تاکید بر لزوم حفظ 
جلب رضایت مشتریان در این طرح، مطرح کرد: این سامانه نیازمند 

یک پشتیبانی قوی است.
دام،  و  گوشت  قیمت  راستای  در  دیگری  مصوبه  خصوص  در  وی 
مبلغ  قم  در  زنده  دام  کیلو  هر  برای  شده  مصوب  قیمت  کرد:  عنوان 
به  این مبلغ تخلف  از  تومان است که خرید و فروش بیش تر  90 هزار 

می آید. حساب 
تولیدی که موجودی  واحد   6 از  در مصوبه دیگری  امیدیان همچنین 
آرد خودشان را کتمان کرده بودند یاد کرد و گفت: مطابق قانون تمام 

واحدهای صنفی و تجاری باید موجودی خود را اعالم کنند.

معاون شرکت آب منطقه ای قم:
افزایش ۲ میلیارد لیتری مصرف 

آب در قم
از  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
افزایش ۴ درصدی مصرف آب در قم در چهار ماه نخست سال جاری 

داد. خبر  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  فراهانی  سربند  محمود  مهندس 
از  سخنانی  طی  مرداد  یازدهم  امروز  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
افزایش مصرف آب خبر داد و  گفت: در چهار ماه نخست سال جاری 
بیش از ۵۴ میلیون و ۷۹۸ هزار مترمکعب آب در استان تولید و توزیع 
۹۱۳ هزار مترمکعب نسبت  از یک میلیون و  این میزان بیش  شده که 

است. داشته  افزایش  گذشته  سال  نخست  ماه  چهار 
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود نیمی از آب قم 
است  حالی  در  این  داشت:  اظهار  است،  شده  تأمین  سدکوچری  از 
که در مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۸ درصد آب قم از سدکوچری 
آب  مابقی  تخصیص،  کاهش  با  جاری  سال  در  که  می شد  تأمین 
است. شده  تأمین  زیرزمینی  منابع  و  خرداد   ۱۵ سد  از  قم  موردنیاز 

بیان  با  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
اینکه در این مدت با کاهش تخصیص از سد کوچری، میزان برداشت 
داخل  چاه های  از  برداشت  و  درصد   ۶۷۰ از  بیش  خرداد   ۱۵ سد  از 
به  کرد:  خاطرنشان  است،  یافته  افزایش  درصد   ۱۷۰ از  بیش  شهر 
افزایش  نظر  از  آب  کیفیت  کاهش  با  گذشته  ماه های  در  علت  همین 
شوری در شهر مواجه شدیم هرچند که از نظر سالمت و بهداشت آب 

است. الزم  استانداردهای  دارای  شبکه 
پنج شنبه  روز  در  قم  در  آب  مصرف  پیک  شکستن  از  همچنین  وی 
 ۵ به  روز  این  در  پیک مصرف  یادآور شد:  و  داد  مردادماه خبر  ششم 
سال  ابتدای  از  میزان  بیشترین  که  رسید  ثانیه  در  لیتر   ۴۷۰ و  هزار 

است. تاکنون  جاری 
از منابع در  بر استفاده بهینه  آبی،  به کمبود منابع  با اشاره   فراهانی 
اختیار تأکید کرد و گفت: تنها با اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی 

در مصرف آب می توانیم بدون مشکل از تابستان عبور کنیم.
و  ماشین  شستشوی  عدم  آبی،  کولرهای  برای  سایبان  ایجاد  وی 
حیاط و کوچه با آب شرب، کاهش زمان حمام را از جمله راهکارهای 
کرد:  تأکید  و  عنوان  آب  مصرف  در  صرفه جویی  راستای  در  ساده 
به  شایانی  کمک  می تواند  اندک،  ظاهر  به  صرفه جویی های  همین 

باشد. داشته  آب  کیفیت  افزایش  و  شبکه  در  آب  پایداری 

خبـرخبـر

با  هفته  یک  از  کمتر  گذشت  از  بعد      ◄
برقراری کامل خدمات زیرساختی آب، برق، گاز 
آسیب دیده  منازل  ترمیم  و همچنین  و مخابرات 
این  در  پایدار  وضعیت  قم،  سیل زده  روستاییان 

است. شده  برقرار  روستاها 
مهدی حاجیلو: سریال بارندگی های سیالبی 
پنجم  چهارشنبه  شامگاه  کشور  سراسر  در 
بود   23 ساعت  حوالی  و  رسید  قم  به  مردادماه 
که با وقوع تندباد همراه با بارش شدید باران ۵ 
باقرآباد،  صیدآباد،  مسیله،  جعفرآباد  روستای 
مشکالتی  دچار  را  کورگل  علی آباد  و  مشک آباد 
ارتباطی،  راه های  و  منازل  آبگرفتگی  همچون؛ 
و  مخابراتی  مشکالت  و  گاز  برق،  آب،  قطعی 
منازل  سازه های  از  بخشی  تخریب  همچنین 

کرد.
سیالب،  شدن  جاری  از  بعد  ساعتی 
که  هالل احمر  جمعیت  امدادی  گروه های 
شدند  میدان  وارد  بودند،  آماده باش  حال  در 
را  روستاها  این  سیل زدگان  به  کمک  و  امداد  و 
زیرساخت های  تخریب  دنبال  به  کردند.  آغاز 
متولی  دستگاه های  گاز،  و  برق  مانند  خدماتی 
نیز بالفاصله وارد عمل شدند و عملیات برقراری 

کردند. آغاز  را  زیرساخت ها  مجدد 
در  تسریع  و  هماهنگی  برای  میدانی  نظارت 
عالی  اجرایی  مدیران  توسط  نیز  خدمت رسانی 
خصوصا  فرمانداری  و  استانداری  از  اعم  استان 
و  برق  شبکه  برقراری  برای  اولیه  ساعت   48 در 

بود. شبانه روزی  و  چشمگیر  گاز، 
دچار  خانوار   ۱۶۸ مجموعا   روستا   5 این  در 
زیرساخت ها  ترمیم  بر  عالوه  و  شده   سیل زدگی 
و آسیب های وارد شده به برخی منازل، عملیات 
و  غذایی  بسته های  توزیع  و  اضطراری  اسکان 
هالل  مانند  نهادهایی  توسط  آشامیدنی  آب 
آبفا استان و ستاد اجرایی فرمان  احمر، شرکت 

شد. آغاز  امام)ره( 
سیالب  شدن  جاری  از  بعد  بالفاصله 

شدند میدان  وارد  امدادی  گروه های 
مرکزی  بخش  بخشدار  ملکیان  محمد 
از  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم  شهرستان 
قم اظهار کرد: چهارشنبه پنجم مردادماه حدود 
بارش  سپس  و  شدید  طوفان  که  23بود  ساعت 
متاسفانه  داد.  رخ  منطقه  این  در  باران  شدید 
مشکالت  درگیر  مرکزی  بخش  روستای   ۵

شدند. راه ها  و  منازل  آبگرفتگی 
وی افزود: روستای جعفرآباد مسیله نسبت به 
سایر روستاها آسیب بیشتری دید، اما گروه های 
امداد و نجات هالل احمر بالفاصله بعد از جاری 
شدن سیالب وارد میدان شده و فعالیت هایی را 
سیل زدگان  برای  پایدار  وضعیت  برقراری  جهت 

انجام دادند.
تصریح  قم  شهرستان  مرکزی  بخش  بخشدار 
همان  ساعته   ۷۲ غذایی  بسته های  و  پتو  کرد:  
ابتدا بین سیل زدگان توزیع شد و افراد به مدت 
مسیله  جعفرآباد  روستای  مسجد  در  ساعت   ۴۸

شدند. داده  اسکان 
لوله های  از  بسیاری  کرد:  عنوان  ملکیان 
به  بودند،  شده  شکسته  طوفان  دلیل  به  گاز 
استان  گاز  شرکت  فنی  نیروهای  خاطر  همین 
اعزام  روستا   5 این  به  اولیه  ساعات  همان 
ترمیم  و  حوادث  از  پیشگیری  اقدامات  و  شدند 
گاز،  شرکت  نیروهای  بر  عالوه  کردند،  آغاز  را 
به کمک  نیز  و آب و مخابرات  توزیع برق  شرکت 

آمدند. روستا   ۵ این  سیل زدگان 
واسطه  به  تیربرق ها  تخریب  خصوص  در  وی 
و  ۴۰تیر  حدود  کرد:  بیان  سیل  و  طوفان 
ترانس های برق به صورت کامل در این روستاها 
شرکت  همکاری  با  که  بودند  شده  تخریب 
توزیع نیروی برق استان قم کمتر از ۴۸ ساعت 
وارد  برق  تا  شدند  جایگزین  جدید  تیربرق های 
مدار شود، در زمینه برق حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان  آسیب به این ۵ روستا وارد شده 

بود.
اظهار  قم  شهرستان   مرکزی  بخش  بخشدار 
نیروهای  دولتی،  دستگاه های  کنار  در  کرد: 
تا  آمدند  قمی  سیل زدگان  کمک  به  نیز  جهادی 
این  کند،  پیدا  سرعت  مردم  مشکالت  حل  روند 
گروه های جهادی دیوار های تخریب شده منازل 
کردند. بازسازی  روزه   ۲ تقریبا  زمانی  بازه  در  را 

ملکیان در پایان گفت: به لطف خدا در حال 
حاضر شرایط پایدار است و روستاییان در منازل 

آنها  گاز  و  برق  آب،  کرده اند،  پیدا  اسکان  خود 
 ۵ این  در  جهات  این  از  مشکلی  و  است  وصل 

ندارد. وجود  روستا 
موقت  اسکان  و  غذایی  های  بسته  توزیع 

اولیه ساعات  در  سیل زدگان 
امور  معاون  علی مردانی  امیرحسین 
قم  هالل احمر  جمعیت  سازمان  داوطلبان 
کرد:  بیان  قم  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
استان  هواشناسی  اینکه  از  بعد  بالفاصله 
وضعیت نارنجی را برای قم اعالم کرد، نیرو های 
سریع  واکنش  و  امدادی  خدماتی،  پرسنلی، 
درآمدند،  باش  آماده  حالت  به  قم  احمر  هالل 
حادثه  محل   به  سریعا  مشکل  بروز  صورت  در  تا 

شوند. اعزام 
و  اداری  دستگاه های  هم افزایی  افزود:  وی 
امدادی باعث شد تا کمترین خسارت را در این 
5 روستا داشته باشیم، مردم نیز بیشترین تعامل 
و همکاری را در روند امدادرسانی با این نیروها 

داشتند که واقعا جای تشکر دارد.
جمعیت  سازمان  داوطلبان  امور  معاون 
تجارب  به  توجه  با  کرد:  تصریح  قم  هالل احمر 
گذشته، مکان های مختلفی را برای اسکان افراد 
پیش بینی کردیم که  استان  زده در داخل  سیل 
این  به  را  آنها  جدی  مشکالت  بروز  صورت  در 
انبار های  همچنین  دهیم،  انتقال  پایگاه ها 
برای  هم  را  غذایی  مواد  و  امدادی  تجهیزات 
اینکه کمبودی به وجود نیاید به کمک همکاران 
کردیم. تقویت  استان  احمر  هالل  در  مدیران  و 

علیمردانی عنوان کرد: ظرف ۴۸ ساعتی که 
نیروهای هالل احمر در منطقه حضور داشتند، 
 ۲۰ لجن کش،  پمپ   ۱۷ فعالیت  نظیر  خدماتی 
مورد تخلیه آب منازل، 5 مورد تخلیه آب از معابر 
ارائه  این ۵ روستا  به سیل زدگان  و ۱۷۰ اسکان 

شد.
وی ادامه داد: تیم های امدادی در ۲ گروه ۳۲ 
نفره شروع به امداد رسانی کردند، و در مجموع 
به عالوه پرسنل و دیگر گروه های امدادی ۱۹۳ 
ارائه  را  خدماتی  عزیزان  این  به  روز   ۲ در  نیرو 
۷۲ ساعته  معیشتی  بسته   ۱۷۰ آنها  به  و  دادند 

که شامل کنسرو و برنج و خرما بود اهدا شد.
بخشی از خانه های روستاییان آسیب پذیر 

شده است
گفت وگوی  و  میدانی  مشاهده  اساس  بر 
سیل زده،  روستاهای  اهالی  با  فارس  خبرنگار 
در  مجددا  روستاییان  حاضر  حال  در  چه  اگر 
موردی  اما  کرده اند،  پیدا  اسکان  خود  منازل 

داشتند  تاکید  آن  به  روستانشینان  این  که 
تخریب سازه  خانه هایشان بود که یکی از آنها به 
بارش شدید  کرد:  بیان  روستاییان  از  نمایندگی 
باران باعث شد بخشی از دیوار خانه های روستا 
که  است  خانه هایمان  ما  نگرانی  شود،  تخریب 
وارد  آن ها  به  که  زیادی  نم  خاطر  به  می ترسیم 

کند. ریزش  شده، 
محترم  استاندار  و  دولت  از  داد:  ادامه  وی 
بحث  در  که  همانطور  که  می کنیم  تقاضا  قم 
ما  به  غذایی  بسته های  توزیع  و  امدادرسانی 
موضوع  به  نسبت  جدی  فکر  کردند،  کمک 
خانه هایمان داشته باشند تا خدای نکرده کسی 

نبییند. آسیب  خانه  سقف  و  دیوار  ریزش  در 
روستاهای  در  پایدار  وضعیت  برقراری 

ه سیل زد
حادثه  وقوع  از  روز   6 گذشت  از  بعد  و  حاال 
۵ روستای  جعفرآباد مسیله،  و سیل در  طوفان 
کورگل  علی آباد  و  مشک آباد  باقرآباد،  صیدآباد، 
وضعیت پایداری در این روستا برقرار است، برق، 
آب و گاز خانه ها  وصل است و آب آشامیدنی در 

دارد. قرار  روستاییان  همه  دسترس 
اگر چه دیوارهای فروریخته توسط گروه های 
نگرانی  اما  ترمیم شده  بسیج سازندگی  جهادی 
آن ها نسبت به آسیب پذیر شدن خانه هایی است 
که دچار آبگرفتگی شده بودند. در این خصوص 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  است  الزم  نیز 
را  وارده  خسارات  کارشناسی  و  الزم  اقدامات 

► قم   فارس  انجام دهد./ 

پایان روز های سخت سیل زدگان قمی

وضعیت پایدار در روستاهای سیل زده قم برقرار شد

مشاوران  اتحادیه  عضو      ◄
مشاورین  کرد:  بیان  قم  امالک 
در  مسکن  کنونی  وضعیت  مسبب 

نیستند. ایران 
امیر موسایی در گفتگو با ایسنا 
مسکن  بخش  فعاالن  از  تقدیر  با 
بازار  مسکن،  بازار  گفت:  قم  در 
در  فعالیت  که  است  پرریسکی 
اصول  رعایت  نیازمند  عرصه  این 
بسیاری  خوشبختانه  است.  خاص 
این  رعایت  با  این عرصه  فعاالن  از 
در  مسکن  تولید  عرصه  در  اصول 

دارند. فعالیت  استان 
اخیر  مصوبه  خصوص  در  وی 
یک  بعنوان  گفت:  وزیران  هیئت 
سال    ۲۲ که  امالک  کارشناس 
بوده  معامالت  بازار  این  در  است 

ارباب  نارضایتی  شاهد  مرتب  و 
شکایت  و  اتحادیه  در  رجوعان 
این  که  بگویم  هستم  داران  بنگاه 
های  بررسی  نیازمند  دستورالعمل 
رسد  می  نظر  به  زیرا  است  بیشتر 
توجه  برای  بسیاری  نکات  که 

دارد.
بیان  مسکن  کارشناس  این 
مشاوران  اینکه  اول  نکته  کرد: 
نبوده  تورم  این  عامل  تنها  امالک 
در  فعاالن  تمام  مهمتر  همه  از  و 
نبوده  عوامل  اون  جزء  صنف  این 

چیزی  چه  اینکه  دوم  نیستند.  و 
ارزان شده است که  این کشور  در 
باید  امالک  مشاوران  العمل  حق 
چارچوب  و  ساختار  یک  مطابق 

؟ شد با
سوم  نکته  کرد:  تصریح  وی 
تخلف  راهکار  این  من  بنظر  اینکه 
میکند  بیشتر  عرصه  این  در  را 
بنابراین   ! کرد  نخواهد  کمتر  که 
که  بیاندیشیم  تدبیری  است  بهتر 
شود  بیشتر  رسته  این  در  امنیت، 
در  درستی  و  سالمتی  شاهد  تا 
اینکه  نه  باشیم  کار  و  کسب  این 
مالحظه  بی  و  ها  خشکی  بواسطه 
نسنجیده،  دستورات  و  ها  گی 
را  امالک  مشاوران  پای  و  دست 

► ببندیم.   

عضو اتحادیه مشاوران امالک قم: 

مشاورین مسبب وضعیت کنونی مسکن در ایران نیستند

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۰۴۲ از  فرعی   ۶۹ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باشد،   فرزند حسین می  قربانیان    بنام محسن  که   ۲۴ راست پالک  انتهای کوچه سمت   ۶۷ رسالت  یزدانشهر  اراضی 
ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مورخ   ۱/۴۹۶۴ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز 
به  انجام می گردد بدینوسیله  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی   ۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴  ساعت  در روز دوشنبه مورخ 
و ساعت مقرر در محل  روز  اعالم می دارد که در  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  اطالع 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
به این  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  یک ماه پس 

 )۱۵۵۴۳ الف  نماید./ )م  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۹۳ فرعی از ۱۱۲۳۷ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی 
باشد،   فرزند مرتضی  می  توکلیان   امیرحسین  بنام  که  و مبل شمس  بانک  ۱۲و۱۴ جنب پست  بین کوچه  کبیری  بلوار 
نیز  ثبت  قانون  از طرفی مطابق ماده ۱۵  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون  ۳ ماده ۱۳  تبصره  بعلت   ثبت است که  در جریان 
نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۴۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ تحدیدحدود پالک مذکور در روز 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ مورخ  یکشنبه 
مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
ماه  ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک  ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده 
پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه 

 )۱۵۵۴۲ الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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ترکیب هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی شورای 
اسالمی شهر قم مشخص شد

»اسالمی« ابقا و »امراللهی« 
سخنگوی شورای شهر قم شد

در  داخلی  انتخابات  برگزاری  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
سال دوم فعالیت شورای ششم خبر داد و گفت: ترکیب هیات رئیسه 

شد. مشخص  شهر  شورای  تخصصی  کمیسیون ها  روسای  و 
ایام  فرارسیدن  به  اشاره  با  امراللهی  الله  روح  شهرنیوز،  گزارش  به 
الحسین)ع(،  اباعبدالله  حضرت  شهیدان  ساالر  و  سید  عزاداری 
را  قم  شهر  اسالمی  شورای  ششم  دوره  دوم  سال  داخلی  انتخابات 
مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: به موجب وظایف قانونی، با اتمام 
داخلی  انتخابات  قم،  شهر  اسالمی  شورای  ششم  دوره  اول  سال 
حائز  اعضا  قاطع  رأی  با  زیر  شرح  به  رئیسه  هیات  اعضای  و  برگزار 

شدند: آرا 
رئیس به عنوان  اسالمی  دکتر حسین 
رئیس نائب  به عنوان  مسگری  محمود 

سخنگو به عنوان  امراللهی  الله  روح 
اول به عنوان منشی  نیازمند  نرجس 

به عنوان منشی دوم آمره  معصومه 
خزانه دار به عنوان  صابری  حسین 

همچنین در ادامه این روند همانند سال اول، روسای کمیسیون های 
تخصصی شورای اسالمی شهر مقدس قم به شرح زیر حائز آرا شدند:
و  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس  به عنوان  صابری  حسین 

ی ر ا یه گذ ما سر
سید مجتبی سبحانی ثابت به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری 

و امور زائرین
نظارت و  رئیس کمیسیون حقوقی  به عنوان  محسن محرری 

و معماری رئیس کمیسیون شهرسازی  به عنوان  امراللهی  الله  روح 
و  عمران  کمیسیون  رئیس  به عنوان  دهناد  محمدحسین  سید 

نقل حمل و
اجتماعی و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  به عنوان  مالیی  مصطفی 

نمایندگان  انتخابات  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
و  قم  شهرداری  مناطق  سازمان ها،  در  شهر  اسالمی  شورای 
شورا  نمایندگان  درخصوص  داشت:  اظهار  تخصصی  کمیته های 
با  شورا  نمایندگان  تخصصی،  کمیته های  و  سازمان ها  مناطق،  در 

گردیدند. تعیین  مجددًا  تغییرات  حداقل 

بررسی عملکرد اداره کل 
تخلفات شهری توسط بازرسی 

شهرداری قم

مدیرکل بازرسی شهرداری قم از روند فعالیت های اداره کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری بازدید کرد.

بهاءالدین دشتی به همراه مسئوالن اداره کل بازرسی شهرداری قم، 
فعالیت  روند  رفع تخلفات شهری،  و  پیشگیری  اداره کل  با حضور در 

و اقدامات این اداره کل را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
برنامه های  و  اقدامات  از  گزارشی  بازدید،  این  در  شفیعی  احمدرضا 

کرد. ارائه  شهرداری  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  کل  اداره 
در  شهرداری  بازرسی  کل  اداره  ذاتی  وظایف  راستای  در  بازدید  این 
حوزه نظارت و بررسی عملکرد و در ادامه برنامه ریزی های انجام شده 

اداره کل صورت گرفت. این  در سال جاری توسط 

خبـر

آغاز اجرای سه پروژه بسط شرقی حرم مطهر،      ◄
ساماندهی میدان مطهری و آغاز مطالعات زیرگذر امام 
رسمی  جلسه  در  شهر  مرکزی  هسته  در  صدر  موسی 

گرفت. قرار  موردبررسی  شهر  اسالمی  شورای 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین  و  چهل  در 
مرکزی  هسته  ساماندهی  موضوع  قم،  شهر  اسالمی 
شهر به عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها و سیاست های 

شد. مطرح  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای 
شورای  رئیس  اسالمی  حسین  دکتر  جلسه  این  در 
بسط  پروژه  سه  اجرای  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی 
شرقی حرم مطهر، ساماندهی میدان مطهری و اجرای 
قم  شهر  امروز  داشت:  اظهار  صدر  موسی  امام  زیرگذر 
توسعه خوبی داشته اما هنوز پیشانی شهر که نخستین 

ندارد. مطلوبی  چهره  بوده  زائران  روی  پیش  تصویر 
بر  تأکید  با  نیز  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر 
شهر  مرکزی  هسته  توسعه  برای  شهرداری  برنامه های 
با جدیت در حال  ابراز کرد: کار در هسته مرکزی شهر 
اجرایی  عملیات  به زودی  امیدواریم  و  بوده  پیگیری 
میدان  مطهر،  حرم  شرقی  بسط  پروژه  سه  عمرانی  و 

می شود. آغاز  صدر  موسی  امام  زیرگذر  و  مطهری 
فراخوان ورود بخش خصوصی در بسط شرقی حرم 

مطهر
معماری  و  شهرسازی  معاون  متین فر  مجید  سپس 

شهرداری قم موضوع فراخوان اجرای پروژه بسط شرقی 
حرم مطهر را مطرح کرد و اظهار داشت: نحوه فراخوان 
در هیئت عالی سرمایه گذاری مطرح شد و امیدواریم تا 
آغاز  کار  و  انتخاب شده  شرایط  حائز  فرد  آینده  روزهای 

می شود.

اقتصادی  و  مالی  معاون  نژاد  حسام  مرتضی  سید 
بر  شورای  اعضای  مطالبه  به  پاسخ  در  نیز  شهرداری 
کرد:  مطرح  مرکزی  هسته  در  کار  روند  از  گزارش  ارائه 

بودجه  در  شهرداری  عملیاتی  اولویت های  و  سیاست 
و هیچ طرحی وسط  سنواتی در شورا تصویب می شود 

نمی شود. برنامه ریزی  سال 
شهرداری  دغدغه  قبل  سال  یک  از  شد:  یادآور  وی 
ساماندهی هسته مرکزی شهر بوده و در بسط شرقی و 

میدان مطهری کار زیاد انجام شده تا به مرحله فراخوان 
در  نیز  مطهری  میدان  ساماندهی  از  بخشی  و  رسیده 
میدان  کل  ساماندهی  قرارداد  در  و  است  اجرا  حال 

است. آمده  مطهری 
انجام مطالعات اجرای طرح زیرگذر امام موسی صدر

عباس حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری 
صدر  موسی  امام  زیرگذر  احداث  کرد:  تأکید  نیز  قم 
آن  مطالعاتی  طرح  قرارداد  و  آمده  بودجه  ردیف  در 
بسته شده است و باید مطالعات ابتدایی آن انجام شود 
و  مطالعات  قرارداد  و  شود  تعیین  طرح  اجرای  روش  تا 
استخراج فاز یک آن در حال انجام است و بعدازآن وارد 

می شویم. زمان بندی  و  اجرا  نوع  بحث 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب  مسگری  محمود 
با یادآوری لزوم ساماندهی میدان میوه و تره بار  قم نیز 
میدان شهید مطهری اضافه کرد: میدان میوه و تره بار 
و  تکمیل  برای  باید  و  بوده  مطهری  میدان  از  بخشی 
توسعه این محدوده زیرگذر امام موسی صدر نیز اجرایی 

شود.
مجید اخوان عضو شورای اسالمی شهر قم نیز شرق 
بر دغدغه  و  دانست  نیازمند ساماندهی  را  و غرب حرم 
شورای اسالمی شهر بر ساماندهی هسته مرکزی شهر 

کرد. تأکید 
عملکرد  گزارش  شهرداری  کرد:  عنوان  سپس  وی 
تا  دهد  ارائه  شورا  به  شهر  مرکزی  هسته  در  را  خود 
عالوه بر رفع دغدغه شورا، منابع تأمین مالی پروژه ها و 

► شود.   مشخص  نیز  آن  زمان بندی 

آنچه درباره ساماندهی هسته مرکزی شهر در شورای اسالمی شهر قم گذشت

● از اولویت پذیری پروژه ها تا بررسی احداث زیرگذر امام موسی صدر   ●

خواستار  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای      ◄
شدند. مطهر  حرم  شرقی  پارکینگ  نرخ  بازنگری 

و  چهل  قم،   شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم 
اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  شهردار،  حضور  با 
جلسات  سالن  در  شهرداری  مدیران  و  معاونان  شهر، 

شد. برگزار  قم  شهر  اسالمی  شورای 
و  بررسی  جلسه  این  مهم  موضوعات  از  یکی 
سطح  عمومی  پارکینگ های  نرخ های  در  بازنگری 

بود. شهر 
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی 
پارکینگ  نرخ  داشت:  اظهار  زمینه  این  در  قم  شهر 
شرقی نارضایتی های زیادی را ایجاد کرده است، زیرا 
به  مجبور  شهر  مرکزی  هسته  در  کارمندان  و  طالب 

هستند. قابل توجه ای  مبلغ  روزانه  پرداخت 
پارکینگ  نرخ  کاهش  خواستار  محرری  محسن 
پارکینگ  این  در  افزود:  و  شد  مطهر  حرم  شرقی 
خدماتی به جز محافظت ارائه نمی شود و باید نرخ آن 

کند. پیدا  کاهش 
سپس دکتر حسین اسالمی رئیس شورای اسالمی 
کالن شهرها  سایر  با  قم  شهر  کرد:  تصریح  قم  شهر 
متفاوت بوده و باید مسئله زیارتی بودن هسته مرکزی 

بگیریم. نظر  در  پارکینگ  نرخ  تعیین  در  را  شهر 
عضو  استقامت  مرتضی  حجت االسالم والمسلمین 
شورای اسالمی شهر قم نیز در این زمینه خاطرنشان 
شرایط  گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  پارکینگ  نرخ  کرد: 
و  بوده  زیاد  مردمی  مطالبات  و  اعتراضات  و  مردم 
موضوع مجاورین حرم جدی است و در مورد مسافران 

در  شهرداری  از  بیشتری  خدمات  درخواست  نیز 
دارند. پارکینگ ها 

پارکینگ ها متصدیان  آموزش  ضرورت 
و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  مالیی  مصطفی 
اجتماعی شورای اسالمی شهر قم نیز در ادامه جلسه 
پارکینگ ها  در  کار  به  مشغول  افراد  آموزش  خواستار 
حق الزحمه  افزایش  مورد  در  باید  کرد:  تأکید  و  شد 

دهیم. انجام  کاری  نیز  افراد  این 
اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو  نیازمند  نرجس 
قم  شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رئیس  و  قم  شهر 
بیشترین مراکز فرهنگی مهم شهر در  یادآور شد:  نیز 
مدارس  و  طالب  تردد  باوجود  و  بوده  مرکزی  هسته 
علمیه، لزوم بازنگری نرخ پارکینگ احساس می شود.

رئیس  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید  نیز  پایان  در 

قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون 
اضافه کرد: باید نرخ پارکینگ بر اساس هدف گذاری 
جذب  باهدف  فعلی  نرخ  این  و  شود  تعیین  مشخص 
باید  و  داشته  منافات  بازار  همچنین  و  زائر  و  توریسم 

► فکری شود.    آن  برای 

 9 ماده  اجرای  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای      ◄
برای 80 پالک باقی مانده پروژه مهم فاز 5 عمار یاسر 

کرد. موافقت 
در  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  اجرای  وضعیت  آخرین 
اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین  و  چهل 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  قم  شهر 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم دراین باره اظهار داشت: در پروژه فاز 
۵ عمار یاسر، ۱۵۰ پالک تملک شده و ۸۰ پالک هنوز 

است. باقی مانده 
برای  مکرر  اخطارهای  ارسال  از  امراللهی  روح الله 
مالکان  با  افزود:  و  داد  خبر  باقی مانده  پالک های 
همکاری  بیشترین  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  مسیر 
انجام شده است و شورا باید ماده ۹ برای این پالک ها 
را تصویب کند تا شهرداری بتواند این پروژه چندساله 
ایجاد  را  نارضایتی گسترده ای  زیرا  برساند،  پایان  به  را 

است. کرده 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
بیشترین  شهرداری  کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی 
مردم  امیدواریم  و  داشته  شهروندان  با  را  همکاری 

نقدینگی  از  و  کرده  استفاده  داده شده  فرصت  از 
این  به  که  معوض  زمین  دریافت  امکان  و  شهرداری 

کنند. استفاده  داده شده،  اختصاص  پروژه 
تملکات  کمیته  در  شهروندان  حقوق  پیگیری  وی 
برای  کرد:  اضافه  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  شهرداری 
 ۹ ماده  باید  شورا  پالک،   ۸۰ این  تملک  مشکل  رفع 
بتواند  شهرداری  تا  کند  تصویب  را  پالک ها  این  برای 
نارضایتی  زیرا  برساند  پایان  به  را  چندساله  پروژه  این 

است. کرده  ایجاد  را  گسترده ای 
هسته  ساماندهی  موضوع  به  سپس  امراللهی 
مدیریت  و گفت: مجموعه  کرد  اشاره  نیز  مرکزی شهر 
فعلی  مدیریت  به خصوص  گذشته  دهه  یک  در  شهری 
در محیط های پیرامونی شهر کارنامه موفقی دارد، اما 
گذاشته  شهر  مرکزی  هسته  روی  را  خود  تمرکز  شورا 

است.
در  آینده  برای  مستنداتی  تهیه  خواستار  وی 
هسته  برای  شهری  مدیریت  برنامه های  خصوص 
چالش های  باوجود  کرد:  تصریح  و  شد  شهر  مرکزی 
تمرکز  به  نیاز  شهری  مدیریت  اولویت  و  مرکزی  هسته 
بیشتری بوده و باید مستنداتی تهیه شود تا در صورت 

شود. اجرا  برنامه ها  مدیریت،  در  تغییری  نوع  هر 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
را  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی  قم،  شهر  اسالمی 
هر  اجرای  شد:  یادآور  و  دانست  مردم  به حق  مطالبه 
طرحی در هسته مرکزی شهر با چالش های اجتماعی 

شود. حل  چالش ها  این  باید  و  بوده  روبه رو 
وی در پایان داشتن نگاه همسو در مدیریت شهری 
هسته  طرح های  اجرای  کرد:  مطرح  و  شد  یادآور  را 
مرکزی نیاز به هم افزایی و هم فکری بیشتری داشته و 
نگاهی همسو وجود  باید  در مجموعه مدیریت شهری 

باشد. داشته 
در  شهروندان  حقوق  رعایت  و  بیت المال  حفظ 

باشد توجه  مورد  عماریاسر   ۵ فاز  پروژه  اجرای 
نیز  قم   شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
جای  تا  کرد:  تصریح  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
از  استفاده  و  توافق رسید  به  با شهروندان  باید  ممکن 

شود. اجرا  مرحله  آخرین  در   ۹ ماده 
بر حفظ حقوق شهروندان  تأکید  با  نیازمند  نرجس 
اولویت  داشت:  اظهار  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  در 
و  شهروندان  رضایت  و  توافق  شهری  مدیریت  نخست 

است. پروژه  این  امالک  مالکان 
توجه  را  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  توقف  علت  وی 
در  شهروندان  رضایت  کسب  در  شهری  مدیریت 
باید  ممکن  جای  تا  افزود:  و  دانست  امالک  تملک 
در   ۹ ماده  از  استفاده  و  رسید  توافق  به  شهروندان  با 

شود. اجرا  مرحله  آخرین 
تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو 
حفظ  شهروندان،  رضایت  کسب  کنار  در  کرد: 
بیت المال و رعایت حقوق عمومی نیز الزم بوده و باید 

کنیم. توجه  نیز  آن  به 
اسالمی  شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رئیس 
کاهش  خصوص  در  مردم  مطالبات  به  سپس  قم 
گفت:  و  کرد  اشاره  مطهر  حرم  شرقی  پارکینگ  نرخ 
مرکزی  هسته  در  شهر  مهم  فرهنگی  مراکز  بیشترین 
لزوم  علمیه  مدارس  و  طالب  تردد  باوجود  و  بوده 

می شود. احساس  پارکینگ  نرخ  بازنگری 
 ۹  گفتنی است اعضای شورای شهر، اجرای ماده 
را برای ۸۰ پالک باقی مانده در پروژه فاز ۵ عمار یاسر 
از خیابان بیگدلی تا خیابان شهید فاطمی و از خیابان 

شهید فاطمی تا میدان سپاه را تصویب کرد.  ►

توسط اعضای شورای شهر قم مورد تاکید قرار گرفت:

● لزوم بازنگری نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر   ●

عزم راسخ مدیریت شهری برای اجرای فاز ۵ بلوار عمار یاسر؛

● ۸۰ پالک باقیمانده پروژه ماده ۹ می شود   ●

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۲۱۶ شماره  -رأی   ۱
در  علی  فرزند  علویجهء  زهرا  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۱۵
شماره  ک  پال مترمربع   ۷۲/۵۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۲۲
صادره  مالکیت  سند  علویجه  رفیعی  بیگم  فاطمه  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

)۱۴۱۰۱ الف  ۱۳۶.)م  و   ۱۳۳ صفحه   ۳۰۷ دفتر  در 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۵۰۶ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  در  غالم  فرزند  له  له  فرشته  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۵۸

اصلی    ۶۴۵۶ شماره  ک  پال مترمربع   ۱۸۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۴۸۹ صفحه   ۳۳۶ دفتر  در  صادره 

 )۱۴۱۰۲ الف  قم.)م   ۷ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ مورخ   ۱۵۱۱۷۴
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۷۹۴ شماره  -رأی   ۳
سید  فرزند  افضلی  سادات  صدیقه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۱۸
مترمربع   ۴۸۲/۲۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  جواد 
ثبت  در قم بخش یک حوزه  واقع  اصلی    ۱۱۳۹۵ از  فرعی   ۵۱ ک شماره  پال
 ۳۸۶ صفحه   ۴۲۲ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
 ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ مورخ   ۲۷۰۹۴ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری 

 )۱۴۱۰۳ الف  م  قم.)   ۲۹ دفترخانه 
گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ 
به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم 
تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره 
صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و 
بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند 

صبح(  ستاره  و  )گویه 
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ اول:   انتشار  تاریخ 

۱۴۰۱/۰۵/۱۲   : دوم  انتشار  تاریخ 
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۵/۱۴۰۰ج/۷۵۵  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم 
همگی  مجید  و  اکبر  علی   ، مجتبی  خواندگان  بوجاران  زهره  خواهان  گردیده 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  طیبی  دو  هر  فاطمه  و  علی  محمد  و  بوجاران 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۵۵۷ از  فرعی   ۱۸
مورخ   ۱۴۰۰۲۱۰۰۰۱۱۲۸۴۵۵۴ شماره  ابالغیه  به  بازگشت  احتراما  است. 
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ان شعبه محترم در خصوص ارزیابی پالک ثبتی ۱۸ فرعی از 
به طرفیت  ۲ قم موضوع دعوی خانم زهره بوجاران  ثبتی  ۲۵۵۷ اصلی بخش 
و  شعبه  به  مراجعه  ضمن   ... و  بوجاران  اکبر  علی  و  طیبی  علی  محمد  اقای 
ملک  وقوع  محل  به  مراجعه  متعاقبا  و  قضایی  محترم  مقام  دستور  از  اگاهی 
گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نتیجه  ابرازی  مدارک  مشاهده  و 
بخش  اصلی   ۲۵۵۷ از  فرعی   ۱۸ ثبتی  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  قرار   )۱
اصلی   ۲۵۵۷ از  فرعی   ۱۸ ثبتی  پالک  ملک:  ثبتی  مشخصات  قم   ۲ ثبتی 
با  سفید  کوه  جاده  متری   ۴۵ ابتدای   ، تن  دو  و  هفتاد  میدان   ، قم  ادرس  به 

۱۳۱۱ مترمربع )مستند  ۰-۰-۹-۷۴-۳۱۰-۳ به مساحت عرصه  کد نوسازی 
دفتر   ۳۴ صفحه  در  که   ۸۱ الف  سری   ۵۲۸۲۵۶ شماره  به  دفترچه  سند  به 
اربعه:  حدود  با  است  رسیده  ثبت  به   ۱۷۸۷۵ شماره  به   ۱۰۶ شماره  امالک 
طول  به   : شرقا  فرعی  هفده  پالک  با  اشتراکی  پی  متر  هفتاد  طول  به  شماال 
اشتراکی  پی  متر  نه  و  شصت  طول  به  جنوبا:  متری   ۴۵ خیابان  به  متر  پانزده 
: وضع  )تذکر  اب  نهر هرز  به  متر  پانزده  به طول  غربا:  فرعی  نوزده  به شماره 
باشد.  زمین می  ارزیابی یک قطعه  مورد  تذکر: پالک  باشد  موجود شارع می 
موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۳
به وضعیت فعلی  با توجه  و مالکیتی  ثبتی  و بدون سوابق  ، دسترسی ها  محل 
ریال  میلیون  سی  و  چهارصد  و  میلیارد  هفتاد  و  یکصد  مبلغ  به  مسکن  بازار 
گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  )۱۷۰/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال( 
به  ۹/۳۰صبح  الی   ۹/۱۵ ۱۴۰۱/۵/۲۵ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس  
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 

پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  با هماهنگی  به مزایده  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
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  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس 
بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد   به 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹1۲76۲۵۹۸7   

تجلیل از خانواده های شهدای 
جهادگر در قم

های  خانواده  از  تجلیل  با  آسمانی  جهادگران  ملی  یادواره  چهارمین 
رئیس  حضور  با  دوشنبه  عصر  جهادی  های  حرکت  شهدای  معظم 
شد. برگزار  قم  در  مسؤوالن  از  جمعی  و  مستضعفین  بسیج  سازمان 

سالن  در  که  مراسم  این  در  ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 
همایش های غدیر در شهر مقدس قم برگزار شد، در سخنانی اظهار 
همگانی  برای  باید  امر  مسؤوالن  و  جهادی  های  گروه  امروز  داشت: 
در  شهادت  و  جهاد  فرهنگ  و  روحیه  ترویج  و  جهادی  گفتمان  شدن 

کنند. تالش  جامعه 
سردار محمدرضا موحد با بیان اینکه امروز باید فعالیت های جهادی 
را به ویژه در میان جوانان توسعه دهیم، خاطرنشان کرد: بدون تردید 
نظام مقدس جمهوری  تعالی  و  پیشرفت  در مسیر  برداشتن  گام  برای 

اسالمی ایران، باید روحیه جهادی را توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز اسالم و انقالب بیش از پیش نیازمند تالش و 
مجاهدت و صبر است و این پیام شهداست، تصریح کرد: برای ادامه 
داشته  استکبار  جبهه  برابر  در  اندوهی  و  ترس  هیچ  نباید  شهدا  راه 
ولیعصر)عج(  حضرت  ظهور  ساز  زمینه  اسالمی  انقالب  تا  باشیم 

باشد.
داشته  حکم  باید  جهادی  های  فعالیت  در  حضور  برای  جهادگران 

شند با
با اشاره به اصالح  نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم 
در  ارائه  صف  در  طرح  این  گرفتن  قرار  از  سازندگی،  بسیج  قانون 
بسیاری  تالش  که  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر  مجلس  علنی  صحن 
ماه  شش  تا  حداکثر  است،  شده  انجام  آن  رساندن  سرانجام  به  برای 

شود. می  صحن  وارد  آینده 
اصالحی،  طرح  این  اساس  بر  اینکه  بیان  با  پاشایی  معصومه 
جهادگران برای حضور در اردوها و فعالیت های جهادی باید از بسیج 
سازندگی حکم بگیرند، خاطرنشان کرد: برای احقاق حقوق خانواده 
خواهد  انجام  قانون  در  الزم  اصالحات  جهادگر،  شهدای  معظم  های 

. شد
آن  درست  اجرای  برای  باید  قانون،  تصویب  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
خدمت  برای  امیدواریم  کرد:  تصریح  شود،  اندیشیده  الزم  تدابیر  نیز 
این  آالم  و  دردها  از  اندکی  تسکین  و  شهدا  معظم  های  خانواده  به 

برداریم. مؤثری  و  مثبت  های  گام  بتوانیم  عزیزان 

اعطای درجه سرتیپ دومی به 
دو پاسدار سپاه استان قم

فرمانده  تناور  حسین  و  قم  استان  سپاه  جانشین  کبیری پور  مهدی 
سالمی  سردار  حکم  با  ابیطالب)ع(  بن  علی   17 عملیاتی  لشکر 

کردند. دریافت  را  خود  دومی  سرتیپ  درجه  سپاه،  کل  فرمانده 
حسین  سرلشکر  پیشنهاد  با  قم،  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تصویب  و  موافقت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  سالمی 
پاسدار  سرهنگ  به  دومی  سرتیپ  درجه  قوا،  کل  معظم  فرماندهی 
مهدی کبیری پور جانشین فرمانده سپاه استان قم و سرهنگ پاسدار 
ابیطالب)ع(  بن  علی  امام   17 عملیاتی  لشکر  فرمانده  تناور  حسین 

شد. اهدا 
قم  استان  سپاه  ارشد  فرماندهان  از  کبیری پور  و  تناور  سرداران 
و  سپاه  مختلف  ماموریت های  در  درخشانی  سوابق  که  هستند 

دارند. خود  کارنامه  در  را  بسیج  و  سپاه  مختلف  رده های 
فرمانده کل  از متن حکم سردار سرلشکر حسین سالمی،  در بخشی 

آمده است: انقالب اسالمی  پاسدران  سپاه 
اسالم  حاکمیت  با  مقارن  را  ما  حیات  که  شاکریم  را  سبحان  خداوند 
توفیق  و  دادس  قرار  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  استقرار  و  عزیز 
رهبری  تحت  را  آن  ارزشمند  دستاورد های  از  پاسداری  رسالت  انجام 

داشت. ارزانی  ما  به  فقیه  مطلقه  والیت  الهی  و  حکیمانه 
سوی  از  که  را  جنابعالی  دومی  سرتیپ  درجه  به  نیل  اینجانب 
خامنه ای  امام  العظمی  آیت الله  حضرت  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
در  تالش  و  ایثار  توانمندی،  شایستگی،  پاس  به  العالی(  )مدظله 
صمیمانه  است،  گردیده  تصویب  پاسداری  مقدس  وظایف  انجام  راه 

می نمایم. عرض  تهنیت  و  تبریک 
انقالب اسالمی  از  در حال حاضر مسئولیت خطیر صیانت  تردید  بی 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی و عالوه بر آن پاسداری از پاسداری 

از پیش بر دوش همه ما سنگینی می کند. بیش 
همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروی های 
مسلح نیز در پیامی ارتقاء درجه سرداران کبیری پور و تناور را به  آن ها 

تبریک گفت.

خبـر

◄    رئیس شورای اسالمی شهر قم سه 
طرح بسط شرقی حرم مطهر، ساماندهی 
امام  زیرگذر  اجرای  و  مطهری  میدان 
موسی صدر را مطرح کرد و افزود: این سه 
شهرداری  و  شورا  اولویت  به عنوان  طرح 
و  تعیین  به  ملزم  شهرداری  و  بوده  مطرح 
تأمین  راه  و  اجرایی  برنامه  روش،  گزارش 

است. شورا  در  اجرا  از  قبل  آن  مالی 
دکتر حسین اسالمی در چهل و نهمین 
اسالمی  شورای  رسمی  و  علنی  جلسه 
عزاداری  ایام  تسلیت  ضمن  قم،  شهر 
امام حسینی)ع(،  شهیدان  ساالر  و  سید 
امام  عاشق  هم  نمی توانیم  اینکه  بیان  با 
از  و  کرده  خطا  هم  و  باشیم  حسین)ع( 
هوس خالی نباشیم، اظهار داشت: عشق 
نمی توان  و  بوده  همراه  باغیرت  همیشه 

و  داشت  را  )ع(  امام حسین  ادعای عشق 
و غیرت  به حجاب، حیا  و چه مرد  چه زن 

نباشند. پایبند 
حرم  شرقی  بسط  طرح  سه  سپس  وی 
و  مطهری  میدان  ساماندهی  مطهر، 
مطرح  را  صدر  موسی  امام  زیرگذر  اجرای 
به عنوان  طرح  سه  این  افزود:  و  کرد 
و  بوده  مطرح  شهرداری  و  شورا  اولویت 
و گزارش روش،  تعیین  به  ملزم  شهرداری 
برنامه اجرایی و راه تأمین مالی آن قبل از 

است. شورا  در  اجرا 
تأکید  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بر روی  را  باید تمرکز خود  کرد: شهرداری 
را  آن  مالی  بار  و  گذاشته  مرکزی  هسته 
سیاست های  از  این یکی  و  کند  تأمین 

دارد. آن  بر  ویژه ای  توجه  و  بوده  شورا 

شورا  بین  تقابلی  هیچ  شد:  یادآور  وی 
در  مسئله  تنها  و  نیست  شهرداری  و 
نیاز  ما  و  بوده  شورا  گرفتن  قرار  جریان 
از  شهرداری  عملکرد  از  گزارشی  داریم 
ورود  شهرداری  و  باشیم  داشته  شهر  مرکز 

است. داشته  مرکزی  هسته  به  خوبی 
هسته  ساماندهی  خواستار  اسالمی 
شهرداری  کرد:  ابراز  و  شد  شهر  مرکزی 
مرکزی  هسته  به  باید  دارد  بودجه  چه  هر 
پروژه ای  حاشیه  در  دیگر  و  آورده  شهر 
مسافران  و  زائران  تصویر  زیرا  نشود،  اجرا 

نیست. مطلوب  شهر  مرکزی  هسته  از 
وی سیاست شورا را پیگیری اجرای ۱۴ 
خاطرنشان  و  عنوان  شهر  شاخص  پروژه 
مطهر،   حرم  شرقی  بسط  پروژه  سه  کرد: 
میدان مطهری و زیرگذر امام موسی صدر 

این سه  اتمام  و  با جدیت دنبال شده  ►باید  پروژه برای شورا مهم است.   

رئیس شورای شهر قم پاسخ داد:

● اولویت مدیریت شهری قم کدام پروژه ها است؟   ●

مرکزی  هسته  ساماندهی  گفت:  قم  شهردار      ◄
یاسر،  عمار   5 فاز  اتمام  پروژه،  سه  اجرای  با  شهر 
زیرگذر  مطالعات  انجام  و  مطهری  میدان  ساماندهی 

است. شهرداری  کار  دستور  در  صدر  موسی  امام 
و  چهل  در  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین 
طرح های  اتمام  بر  شهرداری  اولویت  بر  تأکید  با  قم، 
و  ساماندهی  داشت:  اظهار  شهر  مرکز  در  نیمه تمام 
از  یکی  مرکزی،  هسته  در  نیمه تمام  طرح های  اتمام 
است. شهری  مدیریت  و  شهرداری  مهم  دغدغه های 

یاسر و میدان مطهری  ۵ عمار  فاز  پروژه  اتمام  وی 
برد  نام  شهر  مهم  و  اولویت دار  پروژه های  به عنوان  را 
پیگیری و حل  برای  افزود: هر شنبه جلسه  ویژه ای  و 
عمار   ۵ فاز  و  مطهری  میدان  پروژه  دو  چالش های 

می شود. تشکیل  یاسر 
مرکزی  هسته  ساماندهی  کرد:  تصریح  قم  شهردار 
شهر در دستور کار شورا و شهرداری بوده و ساعت ها 
در حال بحث درباره این دو موضوع هستیم که کارها 
امام  بلوار  زیرگذر  پروژه  مطالعات  و  است  جریان  در 

انجام است. نیز در حال  موسی صدر 

شورا  بین  حساسیت ها  کاهش  بر  تأکید  با  وی 
زمان بندی  و  بودجه  کرد:  خاطرنشان  شهرداری  و 
تصویب شده  شهر  اسالمی  شورای  در  پروژه ها  تمام 
اختیارات شهرداری  پروژه جزء  تعیین روش اجرای  و 

است.
پروژه  در  شد:  یادآور  پایان  در  نژاد  سقائیان  دکتر 
بسط شرقی ۶ عضو شورا به صورت مستقیم در جریان 
الزم  دقت  با  و  دارند  شرکت  جلسات  در  و  بوده  کارها 
و  قانون گذاری  دستگاه  بین  باید  و  می زنند  حرف 

► باشد.    همبستگی  اجرایی 

شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس      ◄
پیمانکاران  تخلف  صورت  در  گفت:  قم  شهر  اسالمی 
تشکیل شده  انضباطی  کمیته  عمومی،  پارکینگ های 

می شود. جریمه  متخلف  پیمانکار  و 
و نهمین جلسه  سید محمدحسین دهناد در چهل 
از  انتقاد  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
تفاوت نرخ پارکینگ ها با نرخ مصوب شورای اسالمی 
شهر قم اظهار داشت: یکی از دالیلی که باعث ایجاد 
تفاوت  شده  پارکینگ ها  باالی  نرخ  از  مردم  نارضایتی 

با نرخ مصوب است. نرخ دریافتی 
داد  خبر  پارکینگ ها  در  پیمانکاران  تخلف  از  وی 
شورا  مصوب  نرخ  با  مردم  از  دریافتی  نرخ  گفت:  و 
پیمانکاران  از  یکی  نیز  مورد  یک  در  و  داشته  تفاوت 

است. جریمه شده  تومان  میلیون   ۱۰
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
تخلف  صورت  در  کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی 
پیمانکار  و  تشکیل شده  انضباطی  کمیته  پیمانکاران 

می شود. خلع  یا  و  جریمه  متخلف 

وی خواستار شفاف سازی نرخ پارکینگ شد و ابراز 
کرد: یکی از علل تفاوت نرخ دریافتی با نرخ مصوب، 
به  است،  بوده  پارک  ساعت  تعیین  نبودن  شفاف 
ساعت  یک  زیر  محاسبه  امکان  سامانه ها  که  صورتی 

ندارند. را 
باید عدد  پارک  نرخ  تأکید کرد: در محاسبه  دهناد 
به سمت نرخ کمتر گرد شود و بیشتر از ساعت واقعی 
به  اجبار  و  سرگردانی  دچار  مردم  تا  نشود  محاسبه 

► نشوند.    پارک  باالی  هزینه  پرداخت 

از  قم  ترافیک شهرداری  و  معاون حمل ونقل       ◄
تأمین و راه اندازی 16 خودرو برقی در هسته مرکزی 

آینده خبر داد. ماه  تا یک  شهر 
و  رسمی  جلسه  نهمین  و  چهل  در  طبیبی  مسعود 
بررسی  بر  تأکید  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
در  داشت:  اظهار  سال  ابتدای  در  پارکینگ ها  نرخ 
سایر  با  قم  شهر  پارکینگ ها،  نرخ گذاری  هنگام 
تصویب  پارکینگ  نرخ  کمترین  و  مقایسه  کالن شهرها 

. شد
وی سیاست تعیین نرخ پارکینگ در هسته مرکزی 
پارکینگ  نرخ  باید  افزود:  و  کرد  تشریح  را  شهر 
در  فرد  حضور  زمان  که  شود  مشخص  به گونه ای 
تشویق  باعث  و  داده  کاهش  را  شهر  مرکزی  هسته 
نشود. شخصی  خودروی  از  استفاده  در  شهروندان 
سپس  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
پیاده راه های  در  برقی  خودروهای  تأمین  موضوع  به 

از دو  هسته مرکزی اشاره کرد و گفت: شهرداری قم 
این  در  برقی  خودروهای  راه اندازی  پیگیر  قبل  ماه 
معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  با  و  بوده  مسیر 

رسیده ایم. توافق  به  آن  انسانی  نیروی  تأمین  برای 
پیاده  در  برقی  خودروی   ۱۶ راه اندازی  از  وی 
از  کرد:  ابراز  و  داد  خبر  مطهر  حرم  پیرامون  راه های 
۱۳ خودرو  باری و  ۳ خودرو  تأمین شده  ۱۶ خودروی 
انجام شده  توافق  به  توجه  با  که  است  مسافربری 
بوده  حرم  خادمان  از  خودروها  رانندگان  حرم،  با 
شهرداری  با  خودروها  نگهداری  و  تأمین  هزینه  و 

بود. خواهد 
تا  برقی  خودروهای  طرح  شدن  اجرایی  طبیبی 
ماه آینده را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: در حال 
آینده خودروها در مدار  تا ماه  و  عقد قرارداد هستیم 
دونرخی  مشکل  طرح  این  با  و  گرفت  خواهد  قرار 

► می شود.    برطرف  برقی  خودروهای  بودن 

شهردار قم تاکید کرد:

● ساماندهی هسته مرکزی شهر قم محقق می شود  ●

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر:

● پیمانکاران متخلف در پارکینگ های عمومی قم جریمه می شوند  ●

● راه اندازی 16 خودرو برقی در هسته مرکزی شهر تا یک ماه آینده   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۴۷۳ از  فرعی   ۱۴/۷۸۵ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  باشد،  در جریان  فرزند رضا می  پور    بنام علی خردمند  ۵  که  ۳۸ پالک  – کوچه  اراضی خیابان روحانی  ثبت قم 
نیز نمیتوان عمل  ۱۵ قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  تعیین تکلیف  ۱۳ قانون  ۳ ماده  بعلت  تبصره  است که 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ مورخ   ۱/۵۰۱۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۳۴۲ الف  )م  نماید./ 
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۴۷۳ از  فرعی   ۷۸۴ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی ۱۵ خرداد کوچه آتش نشانی – فرعی اول دست راست – بن بست شهید غالمی – پالک ۹ که بنام اکرم جوشقانی 
وشنوه  فرزند علی اکبر می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی 
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مورخ   ۱/۴۹۳۳ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ 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 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۳۴۱( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۴/۱۴۰۰ج/۸۵۴  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  امین  یگانه  حسین  علیه  اسالمی  حسین  امیر 
۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت 
علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال 
دستگاه   -۲ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰تومان  گرمی   ۱۰۰ کیلو   AND۳ طال  ترازوی   -۱
کاسیو  حساب  ماشین  عدد  دو   -۳ ۲/۳۰۰/۰۰۰تومان  ای  کره  سکه  پرس 
چین  ساخت  نیکیتا  فراژ  پر  دستگاه   -۴ ۳۵۰/۰۰۰تومان  مجموعا   ۳۲۰ مدل 
 -۶ ۳/۱۰۰/۰۰۰تومان  با سیم  پارا  ۵- ماشین پول شمار  ۳/۰۰۰/۰۰۰تومان 
۲/۵۰۰/۰۰۰تومان  کنترل  و  پایه  با  دیواری  سامسونگ  تلویزیون  دستگاه  یک 
جفت  یک   -۸ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰تومان  کنترل  با  و  کامل  ایولی  گازی  کولر   -۷
طال  روکش  دکوری  کشتی   -۹ ۶۵۰/۰۰۰تومان  طال  روکش  دکوری  کفش 
طال  روکش  دکوری  ساز  قهوه   -۱۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد  دو 
 -۱۲ ۷۵۰/۰۰۰تومان  طال  روکش  دکوری  اسب   -۱۱ ۱/۱۰۰/۰۰۰تومان 

روکش  دکوری  رز  گل   -۱۳ ۱/۳۰۰/۰۰۰تومان  طال  روکش  دکوری  گلدان 
عدد  دو  طال  روکش  دکوری  کریستال  رز  گلدان   -۱۴ ۲/۵۰۰/۰۰۰تومان  طال 
۶۳۰/۰۰۰تومان  طال  روکش  دکوری  شیپور   -۱۵ ۹۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا 
۱۶- عقاب دکوری روکش طال ۴۸۰/۰۰۰تومان ۱۷- نخل دکوری روکش طال 
قاب   -۱۹ ۶۰۰/۰۰۰تومان  روکش طال  قاب  و  پایه گل   -۱۸ ۶۰۰/۰۰۰تومان 
کارتخوان   -۲۰ ۴۲۰/۰۰۰تومان  مجموعا  دالری   ۱۰۰ و  پوندی   ۵۰ دکوری 
بهار  سکه  جای   -۲۱ ۳/۲۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد  دو  )پوز(  ملت  بانک 
 ۱۱ بسته  مدار  دوربین   -۲۲ ۱/۲۳۶/۰۰۰تومان  عدد   ۱۰۳ سکه  فاقد  ازادی 
و   tipilink انتن  دو  مودم  و  هارد  و  کابل  و  التوس  مارک   nvr دستگاه  و  عدد 
برق  راهی  سه   – پورت   ۸ روتر   – برق  محافظ  و  یونیت   ۴ ورک  پورت   ۸ سویچ 
قابل  )غیر  یگانه  نام  به  سکه  ضمانت  پک   -۲۳ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا 
پاکت  عدد   ۱۳ تعداد  و  دالر  کارت  عدد   ۴۱ تعداد   -۲۴ ارزش  فاقد  فروش( 
کلید  بدون  خالی  صندوق  گاو   -۲۵ ۳/۵۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  تزئینی  دالر 
۳/۶۰۰/۰۰۰تومان مجموع کل ۱۴۴/۱۱۶/۰۰۰تومان مقررگردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ 

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

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



اعضای  پیوند  و  خاص  بیماران  هیئت  رئیس      ◄
قم از حضور یکی از ورزشکاران این استان در اردوی 
برای  اعضا  پیوند  میدانی  و  دو  ملی  تیم   انتخابی 

داد. خبر  استرالیا  جهانی  رقابت های  در  شرکت 
داشت:  اظهار  گفتگویی  در  فرمانی  اصغر  علی 
و  دو  رشته  در  ایران  اعضای  پیوند  ملی  تیم  اردوی 
از روز گذشته در سنندج آغاز شده  میدانی در حالی 

دارد. حضور  اردو  این  در  قم  از  اشراقی  محمد  که 
رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان 
قم افزود: در اردوی تیم ملی دو و میدانی پیوند اعضا 
مرور  به  فنی  کادر  نظر  تحت  شده  دعوت  ورزشکاران 
قرار  بررسی  مورد  آنها  عملکرد  و  پرداخته  تمرینات 

گرفت. خواهد 
تا  ساله   ۳۱ اشراقی  محمد  کرد:  عنوان  وی 

خواهد  تمرین  سنندج  اردوی  در  مردادماه  چهاردهم 
می شود. گیری  رکورد  ورزشکاران  دیگر  و  او  از  و  کرد 

در  که  صورتی  در  اشراقی  گفت:  فرمانی 
به  کند  کسب  را  مناسبی  رکورد  بتواند  رکوردگیری 
جهانی  مسابقات  به  اعزام  برای  ملی  تیم  عضویت 

آمد. خواهد  در  استرالیا 
پرتاب  رشته های  در  اشراقی  داشت:  ابراز  وی 
دارد  فعالیت  سابقه  نیزه  پرتاب  و  وزنه  پرتاب  دیسک، 
شده  رشته ها  این  در  کشور  قهرمانی  دوره  چندین  و 

است.
اعضای  پیوند  و  خاص  بیماران  هیئت  رئیس 
اعضا  پیوند  رقابت های جهانی  یادآور شد:  قم  استان 
آینده به میزبان شهر پرث استرالیا  فروردین ماه سال 

► شد.    خواهد  برگزار 

گفت:  قم  استان  والیبال  هیئت  رئیس      ◄
در  را  خود  مسابقات  قمی  نوجوان  والیبالیست های 
کردند. آغاز  کشور  نوجوانان  قهرمانی  رقابت های 

مسابقات  داشت:  اظهار  حلوایی  مهدی  محمد 
روز  از  کشور  نوجوانان  سنی  رده  قهرمانی  والیبال 
کردستان  استان  در  روز   ۵ مدت  به  مرداد   ۹ یکشنبه 
نیز در این مسابقات شرکت کرده  آغاز شده و تیم قم 

است.
این  به  اشاره  با  قم  استان  والیبال  هیئت  رئیس 
کردستان  استان  مرکز  سنندج  شهر  در  مسابقات  که 
رقابت های  از  دوره  این  در  گفت:  می شود  برگزار 
والیبال قهرمانی نوجوانان کشور ۸ تیم حضور دارند.
شرقی،  آذربایجان  گیالن،  اردبیل،  تیم های  وی 
 ۸ را  قزوین  و  قم  کردستان،  ایالم،  غربی،  آذربایجان 

کرد. ذکر  مسابقات  در  حاضر  تیم 
آزادی  سالن  در  حالی  در  تیم ها  داشت:  ابراز  وی 
کشی  قرعه  که  می روند  هم  مصاف  به  سنندج  شهر 

شد. برگزار  دیروز  صبح  مسابقات 
رئیس هیئت والیبال استان قم افزود: پس از قرعه 
تا  شدند  تقسیم  ب  و  الف  گروه  دو  در  تیم ها  کشی، 

کنند. برگزار  را  خود  رقابت های  مقدماتی  مرحله  در 
تیم های  رقابت ها  این  الف  گروه  در  گفت:  وی 
و  اند  گرفته  جای  کردستان  و  تبریز  قزوین،  ارومیه، 
با  ب  گروه  در  اردبیل  و  گیالن  قم،  ایالم،  تیم های 

هستند. گروه  هم  یکدیگر 
 ۱۴ روز  عصر  مسابقات  این  شد:  یادآور  حلوایی 
پایان  خود  کار  به  برتر  تیم های  معرفی  با  مردادماه 

► داد.     خواهد 

◄    تیم والیبال افق برتر شهر کریمان 
مسابقات  جدید  دوره  در  حضور  برای  قم 
کشور  باشگاه های  اول  دسته  لیگ 

کرد. معرفی  را  خود  جدید  سرمربی 
والیبال  تیم  امسال  فارس،  گزارش  به 
استان  نماینده  کریمان«  شهر  برتر  »افق 
دسته  لیگ   A سری  مسابقات  در  قم 
که  لیگی  است،  ایران  باشگاه های  اول 
و  می شود  انجام  مرداد   25 آن  قرعه کشی 

می خورد. استارت  شهریور   11 از 

کریمان«  شهر  برتر  »افق  تیم  مسووالن 
دوره  در  حضور  برای  گام  نخستین  در  قم 
به  را  نوری  داوود  لیگ  رقابت های  جدید 
کردند،  معرفی  تیم  این  سرمربی  عنوان 
برای  گذشته  سال های  در  که  کسی 
آزاد  دانشگاه  و  سایپا  صنام،  تیم های 
گاز  و  نفت  تیم های  برای  و  برتر  لیگ  در 
افق  و  الکتروفن قم  تهران،  اتکاء  عسلویه، 

است. کرده  بازی  قم 
والیبال  نماینده  جدید  سرمربی 

بین المللی  مربیگری  مدرک  دارای  قم 
هیات  ریاست  سابقه  و  است  رشته  این 
کمیته  در  عضویت  تهران،  غرب  جنوب 
سرمربیگری  و  تهران  هیات  استعدادیابی 
در  را  تهران  مختلف  رده های  تیم های  در 

دارد. کارنامه 
قم  استان  والیبال  نماینده  تمرینات 
در  موفق  حضور  برای  آینده  هفته  از 
اول  دسته  لیگ  مسابقات  جدید  فصل 
► می شود.   آغاز  کشور  باشگاه های 
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حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری:
دسترسی مردم به کتاب کاهش 

یافته است

در  متاسفانه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
نیز  کتاب  قیمت  کاغذ،  قیمت  افزایش  به  توجه  با  و  اخیر  های  سال 
به  مردم  دسترسی  دلیل  همین  به  و  است  داشته  بسیاری  افزایش 

است. یافته  کاهش  کتاب 
مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  توکلیان،  مهدی  دیدار  در  ذوالنوری 
دیجیتال  نشر  و  نشر  تحوالت حوزه  پیرامون  قم،  استان  های عمومی 
های  کتاب  و  دیجیتال  نشر  گرفتن  رونق  شاهد  ما  امروزه  گفت: 
توجه  باید  اما  است  خوبی  امر  این  که  هستیم  صوتی  و  الکترونیکی 
به صورت  آن هم  کتاب،  تواند جای  نمی  که هیچ چیز  باشیم  داشته 

بگیرد. را  آن  فیزیکی 
وی با اشاره به اهمیت جایگاه کتاب افزود: کتاب از این جهت قابل 
یعنی  مشخص  شناسنامه  دارای  و  استناد  قابل  که  است  اهمیت 
راستی  را  ها  آن  می توان  و  است  و...  نشر  سال  نویسنده،  ناشر، 

کرد. آزمایی 
در  متاسفانه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
نیز  کتاب  قیمت  کاغذ،  قیمت  افزایش  به  توجه  با  و  اخیر  های  سال 
به  مردم  دسترسی  دلیل  همین  به  و  است  داشته  بسیاری  افزایش 

است. یافته  کاهش  کتاب 
اهمیت  کرد:  خاطرنشان  ذوالنوری  والمسلمین  حجت االسالم 
دسترسی  این  که  است  این  امروز  عصر  در  عمومی  های  کتابخانه 
نهاد  کار  و  سازند  فراهم  مردم  عموم  برای  را  کتاب  به  مردم  آسان 
می  پیدا  زیادی  اهمیت  زمینه  این  در  کشور  عمومی  های  کتابخانه 
کند. امروزه کتابخانه های عمومی نقش بسیار مهمی در پاسخگویی 
با  باید  و  دارند  مختلف  های  بخش  در  مردم  اطالعاتی  های  نیاز  به 
بین  در  خود  واقعی  جایگاه  به  بلند  دید  افق  تدوین  و  گرایی  تکلیف 

شوند. تر  نزدیک  مردم 
باید  گفت:  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
دستگاه  سایر  همچنین  و  استان  عمومی  های  کتابخانه  ظرفیت  از 
و  کتاب  های  ظرفیت  از  استفاده  جهت  در  فرهنگی  و  اجرایی  های 
بین مردم در جهت تحقق اهداف نظام  آن در  کتابخوانی و گسترش 

بگیریم. بهره 
اداره کل کتابخانه  توکلیان، سرپرست  این دیدار همچنین مهدی  در 
های عمومی استان قم به ارائه گزارشی از فعالیت های این مجموعه 

پرداخت.

خبـر

تیم  گفت:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس      ◄
به  موفق  قم«  ماهان  فوالد  »ارگ  فرنگی  کشتی 
یک  دسته  لیگ  مسابقات  چهارم  گروه  از  صعود 

شد. فرنگی  کشتی 
تیم  داشت:  اظهار  گفتگویی   در  علیایی  هادی 
لیگ  رقابت های  چهارم  گروه  در  قم  ماهان  فوالد 
خوب  بسیار  بازی های  انجام  با  کشور  اول  دسته 
بعد  مرحله  به  نشین  صدر  تیم  عنوان  به  شد  موفق 

کند. صعود 
داشت:  اظهار  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
یک  دسته  لیگ  چهارم  گروه  مسابقات  برگشت  دور 
و  شد  برگزار  کیاشهر  بندر  میزبانی  به  فرنگی  کشتی 

داد. انجام  دور  این  در  دیدار  سه  قم  نماینده 
بازی   ۲ در  قم  ماهان  فوالد  ارگ  تیم  گفت:  وی 
بهبهان  آریوبرزن  مقابل  پیروزی  به  موفق  خود  اول 
به  تیم  این  صعود  نوعی  به  و  شد  لرستان  افالک  و 

گردید. مسجل  نشین  صدر  عنان 

تیم  داد:  ادامه  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
قرار  گیالن  هیأت  مقابل  خود  دیدار  آخرین  در  قم 
برای  تشریفاتی  دیداری  نوعی  به  دیدار  این  و  گرفت 
گیالنی  حریف  به  را  نتیجه  و  بود  ماهان  فوالد  ارگ 

کرد. واگذار 
مجموع  در  قم  نماینده  داشت:  ابراز  علیایی 
یک  و  پیروزی  پنج  کسب  با  برگشت  و  رفت  دورهای 
صعود  نخست  تیم  عنوان  به  چهارم  گروه  از  باخت 

. کرد
قم  تیم  سرمربی  عنوان  به  را  مهرآراء  ناصر  وی 
محمدعلی  و  میکائیلی  روح الله  افزود:  و  کرد  عنوان 
گیران  کشتی  هدایت  کار  مربی  عنوان  به  حیدری 

داشتند. عهده  بر  رقابت ها  این  در  را  قم 
یادآور شد: مرحله  قم  استان  رئیس هیئت کشتی 
کشور  فرنگی  کشتی  یک  دسته  لیگ  مسابقات  دوم 
بزودی برگزار می شود و تیم قم دیدارهای دشوارتری 

را در مرحله دوم در پیش رو دارد.   ►

رئیس هیئت کشتی استان قم: 

● فوالد قم صدرنشین گروه خود در لیگ دسته یک کشتی فرنگی شد   ●

● حضور ورزشکار قمی در جمع ملی پوشان دو و میدانی پیوند اعضا   ●

● آغاز رقابت والیبالیست های قمی در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور   ●

● تیم والیبال »افق برتر شهر کریمان« استارت زد   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه ۸ اجرای احکام مدنی قم به 
شماره ۸/۹۹ج/۵۰۵ ثبت گردیده له خدیجه رضایی علیه علی صادقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
و  مبلغ ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ریال  له  ازادی و مبلغ ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم  بهار  ۳۰ عدد سکه تمام 
نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۲۷۰ فرعی از ۲۳۰۲ 
و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۲ بخش  اصلی 
۱۳۵ براساس استعالم به روز قیمت سکه تمام بهار ازادی در روز مزایده به میزان محکوم به و حق االجرا از 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق به فروش خواهد رسید. احتراما عطف به درخواست این شعبه با ابالغیه 
خانم  له   ۹۹۰۰۵۰۵ بایگانی  شماره  با  رابطه  در   ۱۴۰۰/۸/۱۱ مورخ   ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۰۷۶۳۰۲۶۲ شماره 
– ۴۵ متری  به ادرس : قم  از پالک ثبتی  ارزیابی  خدیجه رضایی به طرفیت اقای علی صادقی در خصوص 
معاینات  مورد  و پالک مذکور  مراجعه  به محل ملک   ۱۱۰ – پالک   ۱۴ – کوچه  بهارستان  متری   ۱۶  – مدرس 
فنی و ارزیابی قرار گرفته و موارد براساس ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام به شرح زیر اعالم می گردد: ماده 
اجرای  هشتم  شعبه  استعالم  براساس   : ملک  صاحب  خانوادگی  نام  و  نام   -۱ احکام:  اجرای  قانون   ۱۳۸
باشد.  ثبتی می  اعیان پالک  و  نژاد سعادتلو فرزند عزیز مالک ششدانگ عرصه  اقای رسول مهدی   ، احکام 
۲- محل وقوع ملک و....: پالک مذکور واقع در: قم – ۴۵ متری مدرس – ۱۶ متری بهارستان – کوچه ۱۴ 
– پالک ۱۱۰ و به صورت یک ساختمان مسکونی سه طبقه ، احداث گردیده است طبقه زیرزمین ، همکف 
و اول شامل سالن و دو اتاق با کف سرامیک و بدنه قسمتی سرامیک و مابقی به همراه سقف نازک کاری و 
و  نازک کاری و کابینت ام دی اف  و بدنه قسمتی سرامیک و مابقی همراه سقف  با کف سرامیک  اشپزخانه 

سرویس حمام و دستشویی با کف و بدنه کاشی و دو واحد پارکینگ با کف و بدنه سرامیک ، سرویس پله با 
کف و پیشانی سنگ و خرپشته ، طبقه اول شامل یک تراس با کف سنگ و بدنه سرامیک و سرویس بهداشتی 
با کف سنگ و بدنه سرامیک و سرویس بهداشتی به همراه کنتور های اب ، برق و گاز و انشعابات  ، حیاط 
مربوطه می باشد. ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه: ملک با شماره ۱۲۷۰ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی 
مفروز و مجزی شده از ۱/۱۰۴ بخش دو قم به مساحت ۱۶۸ مترمربع ثبت گردیده است. ۴- تعیین اینکه 
ملک در اجاره است یا نه: طبق اظهارات ، طبقات همکف و اول در اختیار خانواده مالک و طبقه زیرزمین 
اجاره در  تومان  ۱۰۰ هزار  ماهیانه  و  تومان رهن  میلیون   ۱۰۰ مبلغ  به  و  یکسال  به مدت   ۱۴۰۰ از شهریور 
باشد.  به صورت مفروز می  ...: ملک  و  یا مفروز  اینکه ملک مشاع است  به  ۵- تصریح  بود.  اختیار مستاجر 
دانگ  دو  اظهارات ساکنین  دارند: طبق  ان ملک تحت هر عنوان  به  نسبت  که اشخاص  تعیین حقوقی   -۶
از ششدانگ از ملک به نام اقای قاسم صادقی و دو دانگ از ششدانگ به نام اقای محمد صادقی می باشد 
ارائه نشد. لذا صدق این موضوع در صالحیت دادگاه محترم  که هیچ سندی در این خصوص به کارشناس 
می باشد. ۷- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود: ارزش ملک فوق الذکر با توجه به کمیت و کیفیت و 
روز  براساس قیمت  و  کارشناسی  امر  در  موثر  به جمیع جهات  توجه  با  و  بازار  ، وضعیت  ای  موقعیت منطقه 
اعیان ملک مذکور  و  مزایده کل ششدانگ عرصه  پایه  اعالم می گردد: قیمت  زیر  به شرح  به صورت عادله 
به همراه کلیه امتیازات متعلقه ، به ارزش ۳۰/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش دو دانگ عرصه و اعیان ملک 
تذکر  گردد.  می  اعالم  و  براورد  ۱۰/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش  به  متعلقه  امتیازات  کلیه  همراه  به  مذکور 
مهم ۱: ارزش ملک فوق الذکر بر این اساس تعیین گردیده است ، که نقل و انتقال ان هیچگونه منع قانونی 

و  ، سازمان ها  ادارات  و سایر  بانک ها   ، به شهرداری  به وضعیت موجود هیچگونه بدهی  توجه  با  و  نداشته 
شرکت های دولتی و غیر دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تحت هر شرایط قانونی نداشته باشد. 
بایستی قبال در مورد ملک مذکور   ، دارند  را  مزایده  افرادی که قصد شرکت در  تذکر مهم۲: همچنین کلیه 
از اداره ثبت اسناد و امالک قم و شهرداری منطقه و دیگر ادارات مربوطه استعالمات الزم را در خصوص کم 
بازدید قرار دهند. مقرر  از هر جهت مورد  و  به طور کامل  را  اورده و ملک  به عمل  ثبتی مذکور  و کیف ملک 
 ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱۰/۱۵صبح  الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۵/۲۶ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال  حداکثر مهلت مزبور 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

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

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۵ اجرای احکام 
و صبیحه سالمت  ملیحه  اقدس سالمت خواندگان  ثبت گردیده خواهان  ۵/۱۴۰۰ج/۶۰۶  به شماره  مدنی 
۱ قم که کارشناس  از ۱۰۵۸۷ اصلی بخش  ۵ فرعی  ثبتی  ۴۰ سهم پالک  از  ۲ سهم مشاع  بر فروش  مبنی 
سر  انتهای   ۴۰ شماره  کوچه  رودخانه  ساحلی  خیابان   – محل  ادرس   -۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
سالمت  عباس  مرحوم  سهم   : الف   - مالکیت   میزان   -۲  ۴۳ کوچه  امین  بلوار  طرف  از   ،  ۱۸ پالک  راه  سه 
به شماره  ثبتی ۱۰۵۸۷/۵ بخش یک قم ، سند تک برگ  از چهل سهم ششدانگ پالک  ۰/۶۷ سهم مشاع 
 ۱۰۵۸۷/۵ ثبتی  از چهل سهم ششدانگ پالک  و هفت صدم سهم مشاع  به میزان شصت   ۹۳ ۹۷۸۳۰۶ د 
بخش یک قم به نام عباس سالمت صادر شده است ، مساحت کل پالک ۲۱۷۵ مترمربع می باشد. ب: سهم 
مرحوم محسن سالمت ۱/۳۳ سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۵۸۷/۵ بخش یک قم سند 
ششدانگ  سهم  چهل  از  مشاع  سهم  صدم  سه  و  سی  ممیز  یک  میزان  به  ۹۷۸۳۰۵د۹۳  شماره  به  برگ  تک 
مرحوم  مالکیت  جمع  است.  شده  صادر  سالمت  محسن  نام  به  قم  ثبت  یک  بخش   ۱۰۵۸۷/۵ ثبتی  پالک 
عباس و محسن سالمت ۲ سهم از ۴۰ سهم که به صورت یک باب خانه مسکونی مجزی شده از پالک فوق 
به صورت ششدانگ  و محسن سالمت  عباس  مرحوم  مجاور خانه  غربی  اینکه خانه حد  به  توجه  با  میباشد. 
سند صادر شده است )سند تک برگ به شماره ۲۵۸۵۶۱/ج/۹۴ صادره به نام اقای محمود سیاری( امکان 

مشخصات   -۳ باشد(  می   ۱۰۵۸۷/۵ پالک  شرق  در  قطعه  )اخرین  دارد.  وجود  خانه  این  شدن  ششدانگ 
شهرداری و ساختمانی – مساحت عرصه تحت تصرف خانه مذکور ۱۲۸/۲۰ مترمربع و مساحت عرصه پس از 
رعایت بر اصالحی پس از تعریض در اینده ۱۱۲/۶۰ مترمربع می باشد. دارای گواهی عدم خالف به شماره 
۸۰۰۰۰۲۷۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۹/۶ از شهرداری منطقه ۴ قم با کد نوسازی ۱-۳۲-۳۱-۲-۴ می باشد قدمت 
ساختمان بیش از سی سال و با دیوار باربر و سقف تیر اهن و طاق ضربی و نمای سیمانی ساخته شده است 
ائین نامه ۲۸۰۰ زلزله در ان رعایت نشده است در موقع تجدید بنا مقدار ۱۶ مترمربع عقب نشینی دارد در 
حال حاضر مساحت بنای زیرزمین ۲۵ مترمربع و مساحت بنای همکف ۷۲ مترمربع و مساحت یک اتاق در 
و حیاط  بوده  و گاز  برق  و  انشعاب اب  بنا ۱۰۷/۵مترمربع دارای   فوقانی ۱۰/۵ مترمربع و جمع کل  طبقه 
ان از کوچه ضلع شمالی درب ماشین رو دارد سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گازی است. ساختمان با 
توجه به قدمت کلنگی محسوب می شود. ۴- ارزیابی : الف – عرصه مورد تصرف ۱۲۸/۲۰مترمربع از قرار هر 
از قرار  مترمربع ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کال به مبلغ ۲۸/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ب- اعیانی ۱۰۷/۵ مترمربع 
هر مترمربع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کال مبلغ ۱/۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ج- حیاط سازی و انشعاب اب و برق و 
گاز ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۲۹/۶۷۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ماده ۱۳۸ – الزم به توضیح است – صاحبان 
ملک در حال حاضر وراث مرحومان عباس و محسن سالمت به اسامی خانم ها اقدس ، ملیحه و صبیه سالمت 

است  مشاع  ملک  سند  است.  سکنه  از  خالی  حاضر  حال  در  و  مسکونی  ملک  کاربری  باشد.  می  بالسویه 
تاریخ  الذکر در  لیکن قابلیت تبدیل به ششدانگ شدن دارد و ملک ثبت شده است. مقرر گردید موارد فوق 
دادگاه های  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۲ صبح  الی   ۱۱/۴۵ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  ۲/۱۴۰۰ج/۱۷۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که 
 ، سمیه   ، پروانه  ها  خانم  علیه  نیستانکی  کالنتر  فاطمه  خانم  لها  گردیده 
فروش  به  دستور  سقاها  قاسم  و  داود   ، حسن   ، حسین   ، ابوالفضل  اقایان 
ذیل  به شرح  کارشناس  که  قم  ثبت   ۲ اصلی بخش   ۲۴۷۸/۱/۶۵ ثبتی  پالک 
۱- قرار کارشناسی: خواهان خواستار تقسیم ترکه نسبت  ارزیابی کرده است. 
مترمربع   ۱۷۳/۵۸ از  ثمنیه  االرث  سهم  بر  عالوه  و  دارد  را  موصوف  ملک  به 
دارای سهم مالکانه به میزان ۳۴/۶ مترمربع بوده و مطابق با ماده ۳۱۷ قانون 
وجه  تقسیم  و  ان  فروش  طریق  از  موصوف  منزل  تقسیم  به  حکم  حبسی  امور 
گردد  می  صادر  مترمربع   ۱۷۳/۵۸ نسبت  به  سقاها  محمود  ورثه  بین  حاصله 
مابقی  و  به خانم کالنتر  پرداخت  قابل  مترمرنبع   ۳۴/۶۰ معامله  ثمن  از  بدوا  و 
سهم االرث تمام ورثه است و کارشناسی ملک قبل از مزایده در اجرای احکام 
نظر  مورد  ملک  ملک:  موقعیت  و  ملک  ثبتی  مشخصات   -۲ خواهدشد  انجام 
میثم  خیابان   ، نبوی  شهید  میدان  مدرس  متری   ۴۵ خیابان   ، قم  در  واقع 
 ۳۷۱۸۹ و   ۸۵۵۹۴-۹۸ پستی  کد  پالک  با   ۴ پالک   ۱۵ کوچه  نبش  جنوبی 
دفتر   ،  ۱۸۵۹۷ شماره  به  نظر  مورد  ملک   ، شده  ارائه  مالکیت  سند  تصویر  با 
بخش  اصلی   ۲۴۷۸ از  فرعی  ازیک  فرعی   ۶۵ پالک  تحت   ۱۶۷ صفحه   ۱۱۰
به  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  و  گردید  ثبت   ۱۳۵۴/۹/۲۹ تاریخ  در  قم   ۲
ارائه  ثبتی  جریان  با  مطابق  که  باشد  می  اصالحی  از  قبل   ۲۵۲/۴۵ مساحت 
شده توسط حوزه ثبت منطقه دو قم به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ پس از کسر عرصه 
۱۷۲/۹۸ مترمربع ان متعلق به اقای محمد سقاها )که این متراژ در  در مسیر 
مترمربع   ۳۴/۶۰ و  است(  امده  مترمربع   ۱۷۳/۵۸ اشتباه  به  کارشناسی  قرار 
باقیمانده  عرصه  جمع  و  باشد  می  نیستانکی  کالنتر  فاطمه  خانم  به  متعلق 
مشخصات   -۳ بود  خواهد   ۲۰۷/۵۸ میزان  به  اصالحی  رعایت  بر  از  پس 

در  نبش  دو  و  ساز  جنوبی  صورت  به  نظر  مورد  ساختمان  ساختمان:  اعیانی 
گواهی   دارای  و  شده  واقع  متری   ۸ کوچه  و  میثم  متری   ۲۴ خیابان  تقاطع 
ساخته  اعیانی  با   ۱۳۸۵/۶/۲۹ تاریخ   ۳/۱۰/۳۷۲۱ شماره  به  خالف  عدم 
سه  با  مغازه  دو  شامل  ان  مترمربع   ۴۰ که  مترمربع   ۳۲۰ کل  میزان  به  شده 
دهانه در کرکره ای قدیمی و حدود ۲۸۰ مترمربع ان شامل زیرزمین و همکف 
دو  دارای  همکف  های  مغازه  از  یکی  باشد.  می  مسکونی  کاربری  صورت  به 
دوم  مغازه  و  متری   ۲۴ خیابان  بر  در  متر   ۳ و  پخ  در  متر   ۳ حدود  بر  با  دهانه 
و کف  ، بدن مغازه ها گچ  متر   ۳/۵ ارتفاع  و  ۳/۵ متر  به طول حدود  بر  با یک 
فروشندگی  شغل  دیگری  در  و  سازی  کانال  شغل  یکی  در  قبال  که  موزاییک 
جهت  و  باشد  می  پلمپ  حاضر  حال  در  و  است  بوده  دایر   .... و  ضبط  لوازم 
دو  با  مسکونی  واحد  یک  شامل  همکف  طبقه  دارد.  بازسازی  به  نیاز  استفاده 
 ۸ کوچه  داخل  از  دسترسی  نیز  و  متری   ۲۴ خیابان  داخل  از  مجزا  دسترسی 
با کف موزاییک درب  اتاق خواب  از داخل حیاط می باشد و دارای یک  متری 
 ، الومینیوم  های  پنجره   ، تزئینات  و  گچ  با  سقف  و  گچ  بدنه  و  قدیمی  چوبی 
و  سرامیک  کف  و  کاشی  سقف  زیر  تا  بدنه  و  فلزی  کابینت  با  اپن  اشپزخانه 
سرویس بهداشتی در راه پله با توالت فرنگی و حمام و نیز توالت سنتی با کف 
بخش  دو  صورت  به  زیرزمین  طبقه  است.  شده  اجرا  کاشی  بدنه  و  سرامیک 
دارای  و  بوده  متری   ۲۴ خیابان  از  مجزا  دسترسی  دارای  اول  بخش  باشد  می 
و مابقی گچ کف ، کف سرامیک و  ۱/۵ متر سنگ  ارتفاع حدود  تا  با بدنه  اتاق 
مابقی  و  قرنیز  بدنه  متر  ، ده سانتی  با کف سرامیک  اشپزخانه  نیز  و  سقف گچ 
پله  راه  زیر  در  توالت  و  حمام  بهداشتی  سرویس  و  گردیده  نیزگچ  سقف  و  گچ 
دارای  زیرزمین  از  دیگری  بخش  و  شده  اجرا  کاشی  بدنه  و  سرامیک  کف  با 
دسترس مجزا از کوچه ۸ متری از طریق حیاط می باشد و شامل کف موزاییک 
اسیب  کف  و  بدنه  و  سقف  زدگی  نم  اثر  در  که  گچ  پوشش  با  سقف  و  بدنه  و 

فلزی  کابینت  و  اپن  اشپزخانه  با  سالن  یک  شامل  مذکور  فضای  است  دیده 
جداره  بردارنده  در  که  ساختمان  بیرونی  بدنه  از  بخشی  باشد.  می  قدیمی 
بردارنده  در  که  بخش  ان  و  گردیده  نما  تراورتن  سنگ  با  است  مسکونی  بخش 
بدنه بخش تجاری و راه پله بوده فاقد نما سازی است و کف پشت بام موزاییک 
ساختمان  سرمایش  سیستم  باشد  می  متر   ۵/۱ از  بیش  دورچینی  دارای  و 
دارای کولر ابی و گرمایش بخاری گازسوز و اب گرم مصرفی با ابگرمکن تامین 
انشعاب  سه   ، تلفن  خط  دو   ، گاز  انشعاب  یک  دارای  ساختمان   : شود  می 
عالوه  ورثه  از  یکی  نظر  اظهار  با  مطابق  و  باشد  می  اب  انشعاب  یک  و  برق 
 -۴ باشد  می  وصل  نیز  شهری  فاضالب  سیستم  به   ، فاضالب  جذبی  چاه  بر 
مالحظه  و  امده  عمل  به  بررسی  ملک:  معاینه  به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه 
تقدیم می گردد.  به شرح جدول ذیل  اشاره  مورد  قیمت ملک  و مدارک  اسناد 
باقیمانده  – عرصه  الف  )ریال(  )ریال( مبلغ کل  ردیف شرح مقدار قیمت واحد 
۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۲۰۷/۵۸ مساحت  به 
به  زیرزمین  و  همکف  اعیانی  ب-  ۳۶/۳۲۶/۵۰۰/۰۰۰ریال  معادل  جمعا 
معادل  جمعا  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۳۲۰ میزان 
۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  میزان  به  تجاری  امتیاز   – ج  ۵/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  
د- انشعابات جمعا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ه- تاسیسات ، دورچینی ، بام ، راه 
شش  و  چهل  کل  جمع  و  ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  سازی  حیاط  و  پله 
ریال۴۶/۰۳۶/۵۰۰/۰۰۰ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  شش  و  سی  و  میلیارد 
 : نظر  مورد  ثبتی  پالک  از  نیستانکی  کالنتر  فاطمه  خانم  االرث  سهم   ۱-۴
ازملک  نیستانکی  کالنتر  فاطمه  خانم  االرث  سهم  کارشناسی  قرار  با  مطابق 
پالک  باقیمانده  از  مترمربع   ۲۱/۶۲۲۶ میزان  به  ارث  ثمنیه  با  مطابق  مذکور 
خانم  مالکانه  سهم   ۲-۴ بود.  خواهد  ۴/۷۹۵/۳۷۶/۳۴۳ریال  مبلغ  مذکور 
فاطمه کالنتر نیستانکی از پالک ثبتی مورد نظر ؛ مطابق با جریان ثبتی پالک 

میزان  به  از ملک مذکور  نیستانکی  فاطمه کالنتر  مالکانه خانم  نظر سهم  مورد 
۷/۶۷۳/۴۸۹/۲۵۶ریال  مبلغ  نظر  مورد  پالک  باقیمانده  از  مترمربع   ۳۴/۶
میزان  به  نیستانکی  کالنتر  فاطمه  خانم  به  متعلق   ۲-۴ و   ۱-۴ ردیف  جمع 
گذاری  قیمت  این  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می  ۱۲/۴۶۸/۸۶۵/۵۹۹ریال 
مالکین  است  محتمل  که  تعهداتی  و  دیون  و  حقوق  گرفتن  نظر  در  بدون 
درخواست  به  و  باشد  داشته  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  سایر  به  ملک  با  و 
ان  از  استفاده  و  شده  تنظیم  قم  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
تاریخ  الذکر در  باشد. مقرر گردید موارد فوق  ارزش می  فاقد  برای سایر موارد 
، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۱/۱۵ صبح  الی   ۱۱ ۱۴۰۱/۶/۵ ساعت 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  مزایده شرکت  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
را پیشنهاد  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
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 
شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
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◄    اختصاصی گویه - یداله قائم پناه
مقدمه

بیت شعر شهریار و بیت پیر آذری
هر دو موزونند اما این کجا و آن کجا

عالقمندان  بار  این  که  است  آن  بر  قصد  را  نگارنده 
محمد  استاد  از  بیتی  سراغ  به  بیت  این  سرودن  با  را 
شهریار  به  متخلص  و  مشهور  تبریزی  بهجت  حسین 

ببرد. بیتی که از جانب پیری روحانی و اهل آذربایجان 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  و  آمده  حساب  به  ناقص 
آیت  از حضرت  این که مدتی است، فیلم کوتاهی  چه 
به  گروهی  از  مجازی  فضای  در  آملی  جوادی  الله 
منتقل  جدیدتر  صفحۀ  به  صفحه¬ای  از  و  دیگر  گروه 
می¬شود. در این فیلم حضرت آیت الله جوادی آملی 
مطرح می¬کنند که پیر پیشنمازی از اهالی آذربایجان 
شرقی بیتی از شعر »علی ای همای رحمت« را ناقص 
اما  است  خوب  شهریار  شعر  که  داشته  بیان  و  دانسته 

بیت: که  افسوس 
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
ناقص است و کمرنگ، چرا که علی گدا پرور نیست 

و کریم پرور است ای کاش شهریار می¬گفت:
مرو ای گدای مسکین تو در سرای موال

که علی همیشه میزد در خانه گدا را
درس  جلسۀ  از  ظاهرًا  )کلیپ(  کوتاه  فیلم  این 
آملی  جوادی  الله  آیت   1397/11/4 مورخۀ  اخالق 
در  مطلب  این  این،  بر  عالوه  لکن  است  شده  گرفته 
)کتاب  قلم  اهل  میراث  نشر  سوی  از  که  »الف«  کتاب 
نیز  آذری  روحانی  زبان  از  شده  منتشر  دانشجویی( 
درج است. این اثر به همت محسن حدادی گردآوری 
گشته و چاپهای متعددی از آن راهی بازار کتاب شده 

است.
تجزیه و تحلیل ابیات

که  است  این  است،  مسلم  که  آنچه  حال،  هر  به 
شعر  گفته  و  کرده  ادعا  پیشنماز  و  روحانی  پیرمردی 

بیت:  و  است  ناقص  شهریار 
»برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را « 

از سرودۀ علی ای همای رحمت شهریار را بر گرفته 
و به صورت: 

مرو ای گدای مسکین، تو در سرای موال
که علی همیشه میزد در خانه گدا را

تغییر داده و نقل کرده
اما برای درک و دریافت این که این ادعا تا چه میزان 
می¬تواند درست و صائب باشد نیاز به تجزیه و تحلیل 
لذا صاحب  است  اصولی  نقد  نیازمند  دیگر  تعبیر  به  و 

این قلم می¬کوشد تا در حّد توان خود به تحلیل و نقد 
این ابیات بپردازد.

الف: بیت پیر آذری
وا  را  مرد  پیر  بیت  اول  دهید  اجازه  که  این  حال 

رویم  شهریار  بیت  سراغ  بعدًا  شکافیم 
»مرو ای گدای مسکین، تو در سرای موال

که علی همیشه میزد در خانه گدا را«
۱ – حشو: تو در مصرع اول حشو است 

۲-  تمکن مالی: سرا و موال حکایت از آن دارند که 
)علی( از نظر مالی متمکن است و بخشنده بودن برای 
دارند  امیران  غیر  که  را  حسن  آن  خسروان  و  امیران 

ندارد.
3 – میزد: فعل میزد، فعلی ماضی است و انجام کار 

را در گذشته محقق کرده 
را  بیت  می¬شود  مذکور  فعل  به  توجه  با  بنابراین 

کرد  معنی  اینطور 
ای گدای مسکین به در سرای موال )امیر یا خسرو( 
مرو او پیش از این خودش به گدایان کمک می¬کرد و 

در خانه آنها را می¬زد )اما دیگر او .... نیست(
4- ضعف ارتباط عرضی: در این بیت ارتباط عرضی 
شده  ضعیف  مصراع  دو  بین  ارتباط  دیگر  تعبیر  به  و 
و  بر داشت  را  راحتی می¬توان مصراع دوم  به  که  چرا 
می¬توان  را  نمونه  گذاشت.  آن  جای  دیگر  مصراعی 

گفت: و  کرد  منفی  تمامًا  را  بیت 
مرو ای گدای مسکین، تو در سرای موال

که درش همیشه بسته است ندهد رهی گدا را
یا گفت:

مرو ای گدای مسکین، تو در سرای موال
که علی نمی¬پسندد که پذیرد او گدا را

این بیت البته با توجه به آن قسمت از بیان پیر آذری 
کمرنگ،  و  است  ناقص  شهریار  »بیت  که  بود  گفته  که 
چرا که علی گدا پرور نیست و کریم پرور است« مقبول 

تر است.
5 – فراگیر یا نکره بودن موال: موال در این بیت علم 
دوم  مصراع  در  تغییر  منع  موجب  تا  نیست  معرفه  و 
در  که  است  نامی  به  وابسته  موال  علمّیت  بلکه  شود 
با  را حتی  دوم  این مصراع  بنابر  قید شده  دوم  مصراع 
تغییری جزیی که همانا تغییر نام علی است می¬توان 
موال  عنوان  به  را  دیگری  و  داشت  منسوب  دیگری  به 
نمود.  تمحیق  و  تقبیح  طنز  باب  از  یا  کرد  تمدیح 
»تقی«  یا  »نقی«  »علی«  جای  به  شود  می  مثال  برای 
گذاشت. تنها مطلبی که مانع این امر تواند بود وجود 
تلمیحی است که در بطن بیت ساری و جاریست لکن 
عمرش  شیشۀ  علی)ع(  نام  تغییر  با  هم  تلمیح  همین 

ناکارآمد. و  است  شکستنی 
مهمترین  گفت  می¬توان  حتی  مجهول:  امر   –  6
بیت شهریار  از  برتر  را  آن  آذری  پیرمرد  که  بیتی  نقص 
که  است  چیزی  آن  بودن  مجهول  است  دانسته 
بخشنده یا »علی« می¬بخشد چرا که در این بیت نه به 
چیزی  بخشیدن  به  نه  و  شده  اشاره  انگشتر  بخشیدن 
غیر از انگشتر یعنی پیر مرد حتی تلمیح شهریار را ذبح 
کرده و از بین برده حال برای ایضاح مطلب بار دیگر با 

آورید: نظر  در  را  پیشنماز  پیرمرد  بیت  دقت 
 »مرو ای گدای مسکین، تو در سرای موال

که علی همیشه میزد در خانه گدا را«
ای گدای مسکین  بیت می¬گوید:  این  در  مرد  پیر 

تو به در سرای موال مرو چون علی همیشه در خانه گدا 
را می¬زد.

است.  مجهول  می¬زد  چه  برای  یا  چرا  که  این  اما 
را که  یا کس دیگر امری  چون صرفًا زدن در خانه گدا 
ممکن  مثال  نمی¬کند.  اثبات  باشد  بخشش  بر  مبنی 
است کسی در خانه¬ای را به جهت پرسیدن مطلبی یا 
آدرسی و یا یافتن شخصی بزند به هر صورت صرفًا زدن 
بخشش  از  حکایت  دیگری  شخص  هر  یا  گدا  خانۀ  در 

نبود و نیست. یا کمکی به صاحب آن خانه  مالی 
ب: بیت شهریار 

اما در بیت شهریار 
1 - خبری از حشو نیست 

صفت  با  را  گدا  شهریار  مسکین:  گدای  ترکیب   –  2
کرده  ترکیب  مسکین 

مسکین در عربی بر ساخته از سکون است معنی آن 
در بیت شهریار عبارت از گدایی است که از هر لحاظ 
و  بر نمی¬آید  از دستش  و کاری  و درمانده شده  فقیر 
لذا نیازش صرفا با برآورده کردن خواسته مالی برطرف 

نمی¬شود. 
نیازش  که  است  کسی  واقع  در  مسکین  گدای 
آوردن  ضمن  شهریار  بنابراین  است  مستمر  و  متناوب 
و  دستگیری  و  بخشندگی  استمرار  ترکیبی  واژۀ  این 
کرامت را هم در شأن و منزلت علی)ع( به ثبوت رسانده 
علی)ع(  دوستداران  به  و  کرده  گوشزد  مخاطب  به  و 

است. شده  یادآور 
می¬بخشد  پادشاهی  نگین  کرم  راه  از  علی   -  3
دارد  تصریح  مذکور  بیت  در  شهریار  تمکن:  جام  از  نه 
می¬بخشد  پادشاهی  نگین  کرم  باب  از  علی)ع(  که 
بخشش  که  می¬کند  گوشزد  مخاطب  به  تلویحًا  لذا 
است. نبوده  مالی  تمکن  زیادت  و  شدت  از  علی)ع( 
کس  از  معنای  به  زدن  را  کسی  خانه  در  کنایه:   –  4

است. خواستن  را  چیزی 

از  گدا  به  انگشتر  بخشیدن  به  اشاره  تلمیح:   –  5
طرف حضرت علی در حال نماز به عبارت دیگر تلمیح 
ءاَمُنوا  ذیَن  الَّ َو  َرسوُله  َو  اللُه  ُکُم  َوِلیُّ ما  ِانَّ آیه:  به  دارد 

راِکعون ُهم  َو  کاَة  الزَّ ُیؤتوَن  َو  الَة  الصَّ ُیقیموَن  ذیَن  الَّ
6 – مجاز:  نگین، مجاز از انگشتریست

ایهام در معنی دارد چه  پادشاهی  نگین  ایهام:   –  7

یعنی  باشد  اقتصادی  و  مالی  می¬تواند  هم  اینکه 
پرداخت  از  عادی  افراد  که  قیمت  گران  انگشتری 
قیمت آن عاجزند و هم می¬تواند اشاره به ارج منزلت 
و  مقام  به  را  گدا  علی)ع(  یعنی  باشد  شاهانه  مقام  و 

می¬رساند شاهواری  و  بزرگی  مرتبۀ 
محقر  از  حکایت  سرا  خالف  بر  هم  خانه  خانه:   –  8
عدم  لذا  است  بخشش  صاحب  زیست  بودن  ساده  و 

دارد. نهفته  دلش  در  را  امیرانه  و  شاهانه  تمکن 
9-  فعل: دهد فعل حال است و حکایت از برقراری 
بخشش می¬کند بر خالف می¬زد که انجام کار را در 

گذشته محدود می کرد.
کریم  در  اغراق  بیت  این  در  شهریار  اغراق:   –  10
در  را  )علی(  نام  وی  که  چرا  رسانده  اوج  به  را  بودن 
به )کرم(  با اشاره  و  با )نگین پادشاهی( نشانده  تقابل 

کرده  گدا  به  تقدیم  را  نگین 
زدی  صدا  کوچک  نام  یا  نام  با  را  کسی  وقتی  لذا 
اما  نیست  باالتر  تو  از  مال  و  جاه  حیث  از  اینکه  یعنی 
باید توجه داشت که اگر با نام فامیلی یا صفت و کنیه 
و لقب، مثل موال خطاب کنی به معنی این است که او 

دارد باالتری  و  بیشتر  مال  و  و جاه  شأن 
آن  علی  مبارک  نام  آوردن  با  شهریار  که  اینجاست 
تلقی  عادی  انسانی  یعنی  همنوع  حداقل  را  حضرت 
پایه شاهانه  به  را  بخشندگی  مقابل جهت  در  اما  کرده 

داده  نسبت  کرم  به  را  بخشش  و  رسانده 
و در کل صنعت اغراق را به اوج رسانده است و این 
در بیت پیش نماز ، مغفول مانده و لذا بیت شهریار به 

دالیل ادبی و بالغی و شعری قطعًا ارجح است. 
نتیجه

که  است  این  می¬آید  حاصل  فوق  مطالب  از  آنچه 
توانمند  و  قهار  شاعری  واقعًا  شعر  عرصۀ  در  شهریار 
است و بنابر این برخالف تصور روحانی پیر آذربایجانی 

بیت: تنها  نه 

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

و  بهتر  مراتب  به  بلکه  نیست  کمرنگ  و  ناقص 
آرزو  پیشنماز  پیر  که  است  بیتی  از  بی¬نقص¬تر 
خود  بیت  جایگزین  را  آن  کاش  شهریار  می¬کرده 

► بود.    کرده 

)نقد و تحلیلی بر بیتی از سروده علی ای همای رحمت( 

● از بیت شهریار تا بیت پیر آذری   ●
مدیرکل تعزیرات قم:

حجم تخلفات واحدهای صنفی 
قم کاهش یافت

تخلفات در صنف نانوایی ها همچنان 
باالست

تعزیرات حکومتی قم گفت:  حجم تخلفات واحدهای صنفی  مدیرکل 
در این استان کمتر شده و به ثبات نسبی رسیده ولی همچنان تعداد 

تخلفات در برخی رسته ها مانند نانوایی زیاد است.
افزود:  قم  بازار  تنظیم  ستاد  جلسه  در  سه شنبه  روز  ریاضی  مهدی 
دونرخی بودن قیمت آرد از عوامل اصلی بروز چنین تخلفاتی در بین 

است. نانوایان 
بیشتر  بهره مندی  برای  استان  نانوایی های  از  برخی  کرد:  اضافه  وی 
از سهم ۱۵ درصدی دولت از فروش نان، فروش نایلون پالستیکی را 

می کنند. ثبت  سامانه  در  نان  به عنوان 
در  کاال  تخفیف  در  واقع  خالف  گزارش های  داد:  ادامه  وی 
بازار  پرتکرار  تخلفات  از  دیگری  بخش  نیز  زنجیره ای  فروشگاه های 
به  را  خود  تخفیفی  طرح های  قم  زنجیره ای  فروشگاه های  است؛  قم 
در  واقع  خالف  و  انحراف  پدیده  به  عمل  در  که  می کنند  اجرا  نحوی 

می شود. منجر  تخفیف  اعمال 
کاهش خرید مرغ در قم

با  قم  تجار  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
اشاره به اهمیت تأمین و توزیع گوشت قرمز، بیان کرد: عمده مصرف 

گوشت قرمز در قم گوشت گوسفندی است.
دلیل  به  قم  در  مرغ  گوشت  قیمت  کرد:  عنوان  پروان  امیرحسین 
مصوب  قیمت  از  کمتر  مصرف،  و  خرید  جهت  مردم  تمایل  کاهش 

می شود. توزیع  بازار  تنظیم 
ابتدای سالجاری ۲۰۰ هزار جوجه ریزی در سطح  از  وی ادامه داد: 
مرغ  تأمین  خصوص  در  می شود  پیش بینی  و  انجام گرفته  قم  استان 

نشود. ایجاد  مشکلی 
خرید  متقاضی  قم  مذهبی  هیات های  از  بسیاری  کرد:  بیان  پروان 
توزیع  و  تأمین  تا  است  الزم  و  هستند  محرم  ماه  طول  در  هندی  برنج 

شود. بیشتر  کاال  قلم  این 
وی تصریح کرد: از ابتدای سالجاری ۲۵ هزار مورد بازرسی انجام و ۳ 

هزار و ۶۰۰ پرونده متشکله تشکیل  شده است.
و  هزار   ۶ یارانه ها،  مردمی سازی  طرح  ابتدای  از  کرد:  عنوان  پروان 
۴۱۵ بازرسی از نانوایی ها استان انجام و هزار و ۲۰۶ پرونده تشکیل  

شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم بیان اینکه هم اکنون حدود ۳ هزار 
داشت:  اظهار  شده است،  ذخیره سازی  استان  در  منجمد  مرغ  تن 
در  بصورت عمده  تومان  هزار   ۳۰ باقیمت حدود  مرغ  تالش می شود 

شود. داده  قرار  مذهبی  های  هیات  اختیار 
گوشت  تمام شده  قیمت  اینکه  بابیان  رضا  حاجی  محمدرضا 
قیمت  بااین وجود  شد:  یادآور  است،  تومان  هزار   ۱۲۰ گوسفندی 
است. تعیین شده  تومان  هزار   ۹۰ قم  در  محصول  این  تمام شده 
اینکه،  بابیان  نیز  قم  مالیاتی  امور  مدیرکل  اهوازی  علیزاده  محمد 
نفر  هزار   ۱۶ ازاین بین  که  شده  دریافت  اظهارنامه  هزار   ۶۴ امسال 
درخواست رسیدگی مجدد دارند، گفت: برای بهبود وضعیت مالیاتی 

بگیرد. انجام  واقع  با  منطبق  بومی  تصمیمات  باید  استان 

خبر

قم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل      ◄
در  استان  سوادآموزی  نهضت  گفت: 
سال  هفتمین  برای  ساالنه  ارزیابی  نتایج 

درخشید. کشور  در  پیاپی 
و  آموزش  ،مدیرکل  رحیمی  علیرضا 
خیلی  رتبه  کسب  از  قم  استان  پرورش 
سوادآموزی   نهضت  تقدیر   قابل  و  خوب 
خبر  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
ارزیابی  در  موفقیت  گفت:این  و  داد 
سواد  حوزه  در  استان ها  عملکرد  بررسی 
اختصاصی  شاخص   ۲۱ قالب  در  آموزی 
مشتری  و  مدیریت  عمومی  ۲شاخص  و 

است. شده  اعالم  و  احصا  مداری 

قم  سوادآموزی  پشتیبانی  شورای  دبیر 
درنتایج  استان  افزود:معاونت سوادآموزی 

پیاپی  سال  هفتمین  برای  ساالنه  ارزیابی 
سال  ارزیابی  در  و  ممتاز   مقام  دارای 

۱۰شاخص  دارای  کشور  سطح  در   ۱۴۰۰
است.  شده  اول  رتبه 

رئیس  و  وزیر  معاون  داد:  ادامه  او  
خاطر  به  سوادآموزی  نهضت  سازمان 
نامه ای  صدور  با  توفیق  این  کسب 
شورای  رئیس  عنوان  به  استاندار  از 
قدردانی  استان  سوادآموزی  پشتیبانی 

اند. کرده 
قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
برون  ظرفیت های  از  استفاده  ادامه  در 
آموزش  امکانات  تمام  بسیج  و  سازمانی 
وپرورش و مدارس را از  رویکرد های اصلی 
سوادآموزی  برنامه های  در   ۱۴۰۱ سال 

جهت  در  افزود:  و  کرد  عنوان  استان 
تحقق  و  سوادی  بی  مبادی  انسداد 
اهداف قرارگاه عدالت تربیتی و  آموزشی، 
ثبت نام ، جذب  و باسوادی افراد بازمانده 
از  سال   ۶۰ تا   ۱۰ سنی  گروه  تحصیل   از 

بود. خواهد  فعالیت ها  اولویت 
رحیمی در پایان با قدردانی از زحمات 
اظهار  سوادآموزی  عرصه  تالشگران 
جهادی  روحیه  تقویت  با  کرد  امیدواری 
پشتکار  و  همت  با  و  روزی  شبانه  کار  و 
توفیقات  شاهد  مضاعف  وپیگیری های 
استان  سوادآموزی  عرصه  در  بیشتر 

► باشیم.  

مدیرکل آموزش و پرورش قم خبر داد

● درخشش نهضت سواد آموزی استان قم   ●



چهارشنبـه 12 مرداد 1401/ شماره 1992 www.gooyeh-qom.com گفتگو7

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۲۳ شماره  رأی  ۱ـ 
در  عبداله  فرزند  پوردکان  حسین  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۸۹
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  از  قسمتی 
شده بمساحت ۱۲۰/۸۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۴۵۵/۱ اصلی واقع 
و  معصومه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در 
)کمافرض  اسداله  فرزندان  اقبال  زرین  همگی  شهرت  بتول  و  اصغر  و  عبداله 

  )۱۴۱۰۴ الف  م   (.۱۱۰ دفتر   ۲۰ الی   ۵ صفحه  اله( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۴ شماره  رأی  ۲ـ 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۹۱ آقای حسین پوردکان فرزند عبداله در قسمتی 
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۵۵/۱ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۵۸/۷۰
و  بتول  و  اصغر  و  ازعبداله  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 
 ۵ اله( صفحات  اقبال فرزندان اسداله )کمافرض  معصومه شهرت همگی زرین 

 )۱۴۱۰۵ الف  ۱۱۰.)م  دفتر   ۲۰ الی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۶۰۷ شماره  رأی   -۳  
سید  فرزند  نیاز  حسینی  رسول  سید  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۲
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عبداله 
۱۷۹۴/۱۸ اصلی واقع در بخش  ۶۱ مترمربع پالک شماره فرعی از  بمساحت 
 -  ۵۵۴۷ الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو 

 )۱۴۱۰۶ الف  م   (.۱۳۹۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۶۰۴ شماره  رأی   -۴
در  اله  شمس  فرزند  فیضی  علی  رحیم  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۱۲
 ۴۱ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 

ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۷۸ از  فرعی   ۴۰۷ شماره  پالک  مترمربع 
 ۱۳۷۵/۶/۳ مورخ   ۹۸۹۵۱ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم 
و  قم   ۴۶ دفترخانه   ۱۴۰۱/۳/۱۶ مورخ   ۴۷۰۱۴ شماره  و  قم   ۲۰ دفترخانه 

)۱۴۱۰۷ الف  م  موروثی.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۰۵ شماره  رأی  ۵ـ 
از  زند فرزند حسین در قسمتی  ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۲۲ خانم معصومه 
۶۵ مترمربع پالک  بنا شده بمساحت  آن احداث  ششدانگ قطعه زمین که در 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۷۵ از  فرعی  شماره 
وراث  از  و سید محمدتقی جعفری  عبدالحسین  از سید  الواسطه  مع  خریداری 
الف  م   (.۱۲ دفتر   ۴۹ صفحه  جعفری  اقدس  وراث  الدینی  شمس  سیدعلی 

 )۱۴۱۰۸
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۳۵۷۵ شماره  رأی  ۶ـ 
از  قسمتی  در  قدمعلی  فرزند  برزگر  لیلی  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۵۴
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۰۶/۲۷ مترمربع 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۴۸ از  فرعی   ۲۵ شماره  پالک 

 )۱۴۱۰۹ الف  م   (.۳۳۴ دفتر   ۴۳۷ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸۸۱ شماره  رأی   -۷  
در  عبداله  فرزند  حسینی  غالم  ابوالقاسم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۶۹۳۰
 ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 
 ۲۸ دفترخانه   ۱۳۸۹/۳/۰۴ مورخ   ۳۴۰۴۶ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 

)۱۴۱۱۰ الف  م   (  . قم 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۷۹ شماره  رأی   -۸
محمود  فرزند  زاده  زارع  غالمی  ابراهیم  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۶۵
 ۸۴ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  ۲۳۲۷ اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 

 )۱۴۱۱۱ الف  م  برقعی.)  خدیجه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۳ شماره  رأی   -۹
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۸۴ آقای امرعلی مرادی کاشف فرزند اورجعلی در 
قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
در  واقع  اصلی   ۲۳۰۵ از  فرعی   ۳۰ شماره  پالک  مترمربع   ۸۱/۲۲ بمساحت 
بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد شهریاری 

 )۱۴۱۱۲ الف  قم.)م   ۱۶ دفترخانه   ۲۵۳۶/۴/۴ مورخ   ۲۳۴۱۷ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۰۰۳۰۲۴ شماره  رأی   -۱۰
در  حسین  فرزند  محمدی   خدیجه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۸۵
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی 
اصلی   ۲۳۰۵ از  فرعی   ۳۰ شماره  پالک  مترمربع   ۸۱/۲۲ بمساحت  شده 
از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع 
م  قم.)   ۱۶ دفترخانه   ۲۵۳۶/۴/۴ مورخ   ۲۳۴۱۷ شماره  شهریاری  محمد 

 )۱۴۱۱۳ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۰۷ شماره  رأی   -۱۱
قسمتی  در  محمود  فرزند  شوندی   علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۰
مترمربع   ۱۴۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از ۲۳۲۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از محمدحسین ضیائی بیگدلی صفحه ۹۲ دفتر ۱۰.) 

 )۱۴۱۱۴ الف  م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۶۷ شماره  رأی   -۱۲
در  عباداله  فرزند  پور  حمداله  محمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۸۹
 ۹۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  ۲۲۱۶ اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 
الکترونیک.)م  دفتر  ثبت  قدیری   ابراهیم  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )۱۴۱۱۵ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۷۷ شماره  رأی   -۱۳
از  قسمتی  در  اکبر  فرزند  زرین  اصغر  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۴۳

چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
ثبت  واقع در بخش دو  ۱۸۵۴ اصلی  از  ۱۹۳/۶۵ مترمربع پالک شماره فرعی 
قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ۲۳۳ دفتر ۲۹۲.)م الف ۱۴۱۱۶(
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۷۸ شماره  رأی   -۱۴
در  صفدر  علی  فرزند  ئی  قراقیه  اعظم  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۴۴
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  از  قسمتی 
در  واقع  اصلی   ۱۸۵۴ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۹۳/۶۵ بمساحت 
.۲۹۲ دفتر   ۲۳۳ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش 

)۱۴۱۱۷ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۲۸ شماره  رأی   -۱۵
رستمعلی  فرزند  فرخی  حسن  غالم  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۵۳
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۲۷ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۶۳
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از زهرا محمودزاده حسینی از وراث 

)۱۴۱۱۸ الف  برقعی.)م  مرتضی 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

صبح( ستاره  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

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

◄    گفتگو از وحید حاج سعیدی
اتومبیل  یکی از مهم ترین وسایل حمل 
شود.  می  محسوب  حاضر  عصر  نقل  و 
نقلیه  وسلیه  این  متعدد  مزایای  دلیل  به 
خرید  به  تمایل  زیادی  افراد  شخصی، 
و  باال  بسیار  قیمت  دلیل  به  اما  دارند،  آن 
خودروی  خرید  امکان  قیمت،  نوسانات 
یا  است  دشوار   زمانی  بازه  این  در  صفر 
افراد  حالت  این  در  نیست.  پذیر  امکان 
و  دوم  دست  های  ماشین  خرید  فکر  به 
پایین  قیمت  معموال  که  افتند  می  کارکرده 
دارند. صفر  های  ماشین  به  نسبت  تری 

چالش  دوم  دست  ماشین  خرید  اما 
درست  طور  به  آنها  با  اگر  که  دارد  هایی 
برخورد نشود، در آینده ای نه چندان دور  

شد. خواهد  مشکالتی  بروز  باعث 
فروش  یا  خرید  از  قبل  است  بهتر 
ماشینتان نکات ذیل را برای بازدهی بهتر 
داشته  ذهنتان  در  ماشین  فروش  و  خرید 
منظورخبرنگارروزنامه  همین  به  باشید. 
گفتگوی  سعیدی{  حاج  }وحید  گویه 
با  کارشناس  رجبلو  ابراهیم  با  کوتاهی 
متن  که  است  داده  انجام  اتومبیل  سابقه 

گذرد: زیرازنظرمی  شرح  به  آن 
خرید  در  گام  اولین  شما  عقیده  به 

است؟ کدام  خودرو  یک 
را  خود  بودجه  است  بهتر  اول  قدم  در 
لزوم وام بگیرید.  تعیین کنید و در صورت 
این موضوع توجه کنید که یک ماشین  به 
به  نیاز  زیاد،  استفاده  دلیل  به  قدیمی 
به  نسبت  تری  خاص  توجه  و  نگهداری 
ماشین نو دارد. بنابراین در صورت خرابی  
زیاد  ماشین  قطعات  تعمیر  هزینه  اگر 
در  گران(  های  ماشین  )مخصوصا  باشد 
وارد  زیادی  به شما هزینه های  دراز مدت 
اندازد  می  باتالقی  رادر  شما  و  کند  می 
آن  از  توانید  ماشین می  فروش  با  تنها  که 
خارج شوید و دوباره از صفر شروع کنید.
روی  تمرکزمان  که  است  خوب  آیا 

خیر؟ یا  باشد  خاصی  مدل 
برای  توان  می  که  حرکتی  بهترین 
یک  انتخاب  داد،  انجام  ماشین  خرید 
همان  بر  تمرکز  و  خاص  ماشین  نوع 
اجازه  شما  به  تصمیم  این  است.  ماشین 

نظر  مورد  ماشین  مدل  بهترین  دهد  می 
اینکه  جای  به  شما  واقع  در  کنید.  پیدا  را 
را  مختلف  ماشین  چندین  مشخصات 
نظر  در  جداگانه  را  کدام  هر  و  بررسی 
مشخصات   روی  را  خود  تمرکز  بگیرید،  
موارد  بررسی  با  و  ماشین می گذارید  یک 
تولید،  تاریخ  قیمت،  جمله  از  گوناگون 
بین  از  را  ماشین  بهترین   ... و  کیفیت 

گزینید. می  بر  موجود  های  گزینه 
ماشین را قبل از خرید شخصا تست 
بسنده  فروشنده  حرف  به  یا  کنیم 

؟ کنیم
خودرویی  ظاهر  از  که  هم  چقدر  هر 
آپشن های  خودرو  آن  و  بیاید  خوشتان 
ممکن  هم  باز  باشد  داشته  هم  زیادی 
می  نشینید  آن  فرمان  پشت  وقتی  است 
قد  مثاًل  باشید.  نداشته  راحتی  احساس 
نشستن  برای  خودرو  اتاق  و  هستید  بلند 
و  نیست  مناسب  فرمان  پشت  شما 
حتمًا  رانندگی  حین  در  می شوید.  اذیت 
و  سر  به  و  کنید  چک  را  ها  دنده   تمامی 
وقتی  تا  کنید.  دقت  فنرها  کمک  صدای 
حرف  نشدید  ماشین  سوار  خودتان  که 

نکنید! باور  ماشین  درباره  را  دیگران 
به  را  ماشین  خرید،  از  قبل  آیا 

دهیم؟ نشان  فنی  کارشناس 
ایراداتی  دارای  خودرو  است  ممکن 
باشد که برای افراد عادی مشخص نباشد، 
یا قبال تصادف کرده باشد اما فروشنده از 
باشد.  نگفته  شما  به  چیزی  موضوع  این 
فنی  کارشناس  به  را  اتومبیل  است  بهتر 
تصادف  دچار  قبال  اگر  تا  دهید  نشان 
از  پیش  دارد،  فنی  مشکل  یا  شده  جدی 
مورد  در  گاهی  آ با  و  شوید  متوجه  معامله 

بگیرید. تصمیم  معامله  انجام 
در خصوص بدنه خودرو چه نکاتی را 

باید لحاظ کرد؟
پوسیدگی  و  زدگی  زنگ  خوردگی،  به 
آهنُربایی  کنید.  توجه  بدنه  و  شاسی 
دهید.  حرکت  ماشین  ی  بدنه  روی  را 
بدنه  از  وسیعی  قسمت  به  آهنربا  اگر 
این  که  است  آن  ی  نشانه  نچسبید، 
و  رفته  بین  از  تصادف  خاطر  به  قسمت 
تصادفی  اتومبیل  است.  شده  پر  َبتونه  با 

و  دارد  شدیدی  قیمت  ُافت  شده  رنگ  و 
اگر بعد ها قصد فروش داشته باشید شما 
را دچار مشکل می کند. در ضمن هنگام 
خرید خودرو در خصوص رنگ تنها به نظر 
که  طور  همان  و  نکنید  قناعت  کارشناس 

یا  صافکار  نزد  حتمًا  را  خودرو  شد،  گفته 
نقاش ماشین هم ببرید. ماشینی که رنگ 
ای  ریخته  هم  به  جلوبندی  باشد،  داشته 
هم  به  که  ای  جلوبندی  و  داشت  خواهد 
نمی  اول  روز  مثل  وجه  هیچ  به  ریخت، 
می  ماشین  نداشتن  رنگ  بنابراین  شود. 
سالم  برای  خوبی  خیلی  مالک  تواند 

باشد. آن  بودن 
چه  خودرو  مدارک  خصوص  در 

کرد؟ مراعات  باید  را  نکاتی 
بررسی  دقت  به  را  خودرو  مدارک 
از  حتما  خودرو،  معامله  از  قبل  کنید! 
فروشنده  شناسایی  مدارک  بودن  کامل 
باید  مدارک  این  کنید.  حاصل  اطمینان 
خودرو،  کارت  باشد:  زیر  موارد  شامل 
فنی  معاینه  برگ  خودرو،  سند  اصل 
شهرداری  عوارض  کامل  پرداخت  معتبر، 

خودرو بیمه  و 
طرف  نام  به  حتما  خودرو  کنید  دقت 

خودروهایی  خرید  از  باشد؛  مقابل 
پالک  با  یا  و  سازنده  شرکت  رهن  در 
تا   ….. و  وکالتی  و  دیگر  شهرستان های 
دالالن،  برخی  بپرهیزید.  ممکن  جای 
قبلی  نفر  پالک  و  باز   سند  با  را  خودروها 

طلب  جای  را  خودرو  بعضی  می فروشند! 
مدل  این  خرید  و  گرفته اند  کسی  از 

است. داستان  اول  تازه  خودروها 
باید  نامه  مبایعه  در  نکاتی  چه 

شوند؟ مراعات 
بررسی  به  نسبت  خودرو  خرید  از  پیش 
گاه  اصالت و صحت خودرو توجه کنید و آ
به  عینًا  معامله  »مورد  جمله  که  باشید 
به  نامه  مبایعه  در  رسید«  خریدار  رؤیت 
معنی پذیرفتن مورد معامله با شرایط پیدا 

است. آن  پنهان  و 
تا زمان مراجعه به مراکز تعویض پالک، 
ممنوع  احراز  و  خودرو  اصالت  تأیید 
همچنین  فروشنده،  نبودن  المعامله 
دولتی  دیون  و  معوقه  جرایم  پرداخت 
و  حساب  تسویه  از  فروشنده  سوی  از 
خودداری  معامله  پول  کامل  پرداخت 
مبلغی  است  بهتر  منظور  این  برای  کنید. 
از  معامله(  مورد  خودروی  نوع  به  )بسته 

معامله  مراحل  اتمام  تا  معامله  مبلغ  کل 
بماند  باقی  خریدار  نزد  سند  تنظیم  و 
پایان  به  قبیل  از  ریسک هایی  بتواند  تا 
را  فروشنده  سوی  از  قرارداد  نرسیدن 

دهد. پوشش 

در صورت معاوضه دو خودرو، حتما دو 
این کار  برای  جدا  مبایعه نامه  یا  قولنامه 
نشدن  انجام  صورت  در  تا  کنید  تنظیم 
مشکلی  دیگر  طرف  طرف،  یک  تعهدات 

باشد. نداشته 
خط  نامه  مبایعه  در  کنید  سعی 
خط  که  صورتی  در  نباشد.  خوردگی 
پایان  در  توضیح  با  شد  ایجاد  خوردگی 
مبایعه نامه زیر توضیح مربوطه را نیز همه 
که  کنند  تایید  و  امضا  کننده  امضا  افراد 
است. بوده  امضا  از  قبل  خوردگی  خط 

خرید  داشت  اذعان  باید  مجموع  در 
یک  دوم  دست  خودروی  ویژه  به  خودرو 
انجام  برای  و  است  تخصصی  و  فنی  کار 
این کار حتمًا از تخصص ، تجربه و دانش 
افرادی در این کار سابقه و مهارت دارند، 
یک  خرید  بر  عالوه  تا  شوید  مند  بهره 
لحاظ  به  فنی  لحاظ  از  مناسب  خودروی 
► نشوید      مشکالت  دچار  نیز  حقوقی 

گفت وگوی گویه با ابراهیم رجبلو کارشناس با سابقه خودرو : 

●  خرید خودرو دست دوم عالوه بر دانش فنی به دانش حقوقی هم نیاز دارد   ●
مدیرکل انتقال خون قم:

پویش نذرخون حسینی از 
تاسوعا تا اربعین در قم برگزار 

می شود

امسال  خون  نذر  پویش  گفت:  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
تا  تاسوعا  از  حسینی  خون  نذر   « شعار  با  صفر  و  محرم  مناسبت  به 

شود. می  برگزار  قم  در  اربعین« 
و  تاسوعا  روزهای  در  داشت:  ابراز  ایرنا  با  گفتگو  در  نوریان  مرتضی 
کارکنان  درصدی   ۹۸ حضور  با  قم  گیری  خون  مراکز  همه  عاشورا 
پذیرای مردم   ۱۸ تا ساعت  اولیه صبح  از ساعت های  و  فعال هستند 

. هستیم
تا  تاسوعا  از  حسینی  خون  شعارنذر  گذاری  نام  علت  به  اشاره  با  وی 
کننده  مراجعه  از  زیادی  حجم  تا  شد  ایجاد  پویش  این  گفت:  اربعین 
که  چرا  نشوند  وارد  گیری  خون  مراکز  به  عاشورا  و  تاسوعا  در  صرفا 

هستند. زیاد  روز   ۲ این  در  خون  اهدای  به  مند  عالقه  مردم 
وی بیان کرد: اگر نذر خون تا اربعین ادامه یابد پویش ایثار حسینی 
قم  استان  گاه  آ مردم  که  ایم  کرده  ایجاد  را  گاهانه  آ خون  اهدای  و 
داشته  نیازمندان  همه  اندازه  به  را  کامل  خون  تا  کنند  کمک  بتوانند 

باشیم.
را  استان  در  خون  اهدای  برای  بانوان  مراجعه  وضعیت  نوریان 
نامطلوب ذکر کرد و گفت: در مراکز اهدای خون زنان کمتر دیده می 
این تفکر وجود دارد که خانم ها شرایط جسمانی و احساس  شوند و 
حالشان  کنند  اهدا  خون  اگر  که  دارند  خونی  کم  به  بودن  مبتال  به 
تعداد اهداکنندگان زن خوب  آمار  ما  رو در کشور  این  از  بد می شود 

. نیست
اهدای  کاهش  درصد   ۲ تیرماه  پایان  تا  و  امسال  داشت:  اظهار  وی 
بانوان  را  استان  جمعیت  از  نیمی  که  حالیست  در  این  داشتیم  خون 
این  معاینه  از  بعد  باشند  داشته  مشارکت  اگر  و  دهند  می  تشکیل 
را  خود  خون  آسوده  خیال  با  که  شود  می  داده  آنان  برای  اطمینان 

کنند. اهدا 
تا  جهانی  بهداشت  سازمان  افزود:  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
درصد   ۱۰۰ خون  اهدای  که  کرد  را  گذاری  هدف  این   ۲۰۲۰ سال 
به  ایران  جمله  از  کشور   ۹۶ و  باشد  داشت  چشم  بدون  و  داوطالبانه 
این هدف دست پیدا کرده اند و اکنون در سراسر کشور اهدای خون 

است. مالی  داشت  چشم  بدون  و  داوطلبانه  درصد   ۱۰۰

خبر

بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون      ◄
که  هایی  خانواده  تمامی  گفت:  قم 
پوشش  تحت  دارند  باال  به  قلو  سه  فرزند 

گیرند. می  قرار  بهزیستی 
اجتماعی  امور  معاون  علیرضا محمدی 
بهزیستی قم اهمیت فرزندآوری و حمایت 
و   داد  قرار  توجه  مورد  را  ها  خانواده  از 
از سنوات قبل خدماتی  بهزیستی   : گفت 
چند  فرزندان  دارای  های  خانواده  به  را 
ویژه  به  خدمت  این  که  کرد  می  ارائه  قلو 
معظم  مقام  ابالغی  های  سیاست  از  پس 
و دولت نمود و  رهبری و مصوبات مجلس 

است داشته  بیشتری  رشد 
کشور  بهزیستی  سازمان  گوید:  می  او 
اصلی  های  دستگاه  از  یکی  عنوان  به 
دارای  های  خانواده  از  کننده  حمایت 
عدالت  توسعه  هدف  با  و  قلو  چند  فرزند 
این  اجتماعی  رفاه  تأمین  و  اجتماعی 
مساعدت  و  حمایت  تسهیل  و  ها  خانواده 
از  حمایت  برنامه  آنها،  به  الیه  چند 
را  قلو  چند  فرزند  دارای  های  خانواده 
این  امیدواریم  که  است  کرده  تدوین 

ها  دستگاه  سایر  همکاری  با  برنامه 
خدمات  بتوانیم  و  کند  طی  را  خود  مسیر 
ها  خانواده  این  به  تری  کامل  و  پایدارتر 

کنیم. ارائه 
سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
در  حاضر  حال  گفت:در  بهزیستی 
قلو  دو  دارای  خانواده   ۱۳۰ قم  استان 
خانواده   ۱۰۷ که  اند  شده  سامانه  ثبت 
مستمری دریافت می کنند، ۵۴ مورد سه 
خانوار   ۵۰ که  اند  شده  سامانه  ثبت  قلو 
خانواده   ۶ و  کنند  می  دریافت  مستمری 
بهزیستی  خدمات  از  هم  قلو   ۴ دارای 

هستند. مند  بهره 
که  هایی  خانواده  تمامی  او  گفته  به 
فرزند سه قلو به باال دارند و خانواده های 
فرزندان  دارای  که   ۷ تا  یک  های  دهک 
پوشش  تحت  بالفاصله  هستند  قلو  دو 
مستمری  از  و  گیرند  می  قرار  بهزیستی 
این  بر  عالوه  شوندو  می  مند  بهره  ماهانه 
کمک  شامل  سازمان  خدمات  سایر  از 
برای  بهره  کم  های  وام  و  بالعوض  های 

► شوند.  می  مند  بهره  نیز  اشتغال 

معاون امور اجتماعی بهزیستی قم:

● ۵۰ خانوار دارای فرزند سه قلو در قم مستمری دریافت می کنند   ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



◄    مردم قم محرم امسال نیز با رعایت 
از  آمیخته  قلبی  و  بهداشتی  های  پروتکل 
الله در مراسم مختلف عزاداری  آل  محبت 

کنند.. می  شرکت  )ع(  سیدالشهدا 
شهیدان  ساالر  و  سید  عزاداری  مراسم 
عنوان  به  معصومه)س(  حضرت  حرم  در 
اقامه  از  پس  روز  هر  قم  مذهبی  قطب 
حجت  سخنرانی  با  عصر  و  ظهر  نماز 
مومنی  حسین  سید  والمسلمین  االسالم 
و  حسینی نژاد  علی  سید  مدیحه سرایی  و 
عشاء  و  مغرب  نماز  اقامه  از  پس  همچنین 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با 
شالبافان  حسن  مدیحه سرای  و  میرباقری 

می شود. برگزار 
همانند  نیز  جمکران  مقدس  مسجد 
هیئت های  میزبان  گذشته  سالیان 
این  به  و  بود  خواهد  مذهبی  مختلفی 
محبین  هیئت  عزاداری  مراسم  ترتیب 
االسالم  حجت  سخنرانی  با  اهلبیت)ع( 
 ۱۶ ساعت  از  پناهیان  احمد  والمسلمین 
مراسم  و  کربال  شبستان  در  دقیقه   ۳۰ و 
سخنرانی  با  فاطمیون  هیئت  عزاداری 
و  ارفع  مهدوی  ولمسلمین  االسالم  حجت 
مدیحه سرایی مهدی سلحشور پس از اقامه 
نماز مغرب و عشاء در صحن جامع مهدوی 

می شود. برگزار 
همچنین در مسجد اعظم قم نیز شاهد 
با  محرم  ماه  عزاداری  مراسم  برگزاری 
والمسلمین سید  االسالم  سخنرانی حجت 
حسین مؤمنی و مدیحه سرایی سید مهدی 
عشاء  و  مغرب  نماز  اقامه  از  پس  میرداماد 

. هستیم
مراسم  نیز  قم  اسالم  رزمندگان  هیئت 
سخنرانی  با  را  خود  امسال  عزاداری 
محمدی  میرزا  والمسلمین  االسالم  حجت 
هر  میرداماد  مهدی  سید  مدیحه سرایی  و 
در  عشاء  و  مغرب  نماز  اقامه  از  پس  شب 

مجتمع امام خمینی)ره( گلزار شهدای قم 
می کند. دنبال 

الحسین)ع(  اباعبدالله  عزای  مراسم 
سخنرانی  با  نیز  قم  ثارالله  هیئت  توسط 
و  میرباقری  والمسلمین  االسالم  حجت 
از  شب  هر  حیدرزاده  عباس  مدیحه سرایی 
فیضیه  مدرسه  در  دقیقه   ۳۰ و   ۲۱ ساعت 

می شود. برگزار  قم 
هیئت حضرت موسی مبرقع)ع( و تکیه 
قدیمی ترین  ازجمله  که  نیز  اختران  چهل 
سخنرانی  با  هستند  قم  مذهبی  هیئآت 
واعظ  صادقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  حسینی نژاد  علی  سید  مدیحه سرایی  و 
ساعت  از  شب  هر  اسکندری  اصغر  علی 
۲۲ و ۳۰ دقیقه در صحن امامزاده موسی 

می شود. برگزار  مبرقع)ع( 
توسط  سیدالشهدا)ع(  عزای  خیمه 
حجت  سخنرانی  با  الرضا)ع(  خادم  هیئت 
و  الیاسی  والمسلمین شیخ هادی  االسالم 
حسن  و  تحویلدار  رضا  سید  مدیحه سرایی 
دقیقه   ۳۰ و   ۲۱ ساعت  از  هرشب  عطایی 
می شود. برپا  حیدریان  شهید  ورزشگاه  در 

توسط  حسین)ع(  امام  عزاداری  مراسم 
نیز  حسن  سید  حاج  تکیه  عزاداران  هیئت 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با 
علیپور  حمزه  مدیحه سرایی  و  جمشیدی 
این  از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه در  هر شب 

می شود. دنبال  تکیه 
 ۱۵ منطقه  در  اباعبدالله)ع(  عاشقان 
عزاداری  مجلس  در  می توانند  نیز  خرداد 
حجت  سخنرانی  با  قم  شهدای  حسینیه 
حجت  آشتیانی،  والمسلمین  االسالم 
حجت  و  عبداللهی  والمسلمین  االسالم 
همچنین  و  رجبی  والمسلمین  االسالم 
از  شب  هر  حبیب زاده  علی  مدیحه سرایی 

کنند. شرکت  دقیقه   ۳۰ و   ۲۱ ساعت 
سخنرانی  با  علی)ع(  بن  حسن  هیئت 

حسین  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
شالبافان  حسن  مدیحه سرایی  و  مومنی 
امام  دبیرستان  در   ۲۱ ساعت  از  شب  هر 
صادق)ع( واقع در میدان روح الله میزبان 

است. بیت)ع(  اهل  محبین 
شهیدان  ساالر  و  سید  عزاداری  مراسم 
اقامه نماز مغرب و عشاء  با  هر شب همراه 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  و 
حیدرزاده  عباس  مدیحه سرایی  و  مهدوی 
باویه)ره(  ابن  بقعه  در  زمانی  ابوالقاسم  و 

می شود. برگزار 
در  که  عزاداری  مراسم های  دیگر  از 
کف  هیئت  به  می توان  می شود  برگزار  قم 
حجت االسالم  سخنرانی  با  العباس)ع( 
اقامه  با  همراه  میرزامحمدی  والمسلمین 
اشاره  قدس  مصالی  در  عصر  و  ظهر  نماز 

کرد.
سخنرانی  با  نیز  علقمه  شاه  محفل 
واعظ  صادقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
شب  هر  اسماعیلی  حامد  مدیحه سرایی  و 
امام  مسجد  در  دقیقه   ۴۵ و   ۲۳ ساعت  از 

می شود. برگزار  عسگری)ع(  حسن 
الشهدا  سید  عزای  خیمه  همچنین 
االسالم  حجت  سخنرانی  با  هرشب 
شعرخوانی  واعظ،  صادقی  والمسلمین 
محمد  مدیحه سرایی  و  کار  آ امیرحسین 
حسینیه  در   ۲۲ ساعت  از  شب  هر  وفانیا 
می شود. برپا  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 

توسط  حسین)ع(  امام  عزاداری  مراسم 
حجت  سخنرانی  با  نیز  یازینب)س(  هیئت 
بهاالدین ضیایی  والمسلمین سید  االسالم 
هر  حسینی  خادم  هادی  مدیحه سرایی  و 
آستان  در  دقیقه   ۳۰ و   ۱۷ ساعت  از  روز 
دنبال  جعفر)ع(  بن  علی  حضرت  مقدس 

می شود.
بی بی  غمخانه  هیئت  همچنین 
شهربانو)س( محفل عزای سیدالشهدا)ع( 

االسالم  حجت  سخنرانی  با  شب  هر  را 
و  نیشابوری  بندانی  والمسلمین 
اهل  ذاکرین  از  جمعی  مدیحه سرایی 

بیت)ع( از ساعت ۲۴ در بلوار پیامبر اعظم 
می کند. برگزار  یاسین  آل  میدان  جنب 
با  نیز  العباس)ع(  دخیل  هیئت 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی 
یعسوبی و مدیحه سرایی محمدرضا سرالنی 
 ۲۱ ساعت  از  هرشب  سجادی  یوسف  و 
خمینی)ره(  امام  خیابان  در  دقیقه   ۳۰ و 
میزبان  بهشتی  شهید  متری   ۲۰ نبش 

است. بیت)ع(  اهل  دوست داران 
نیز  معصوم)ع(  چهارده  حسینیه  هیئت 
والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی  با 
رحیم  مدیحه سرایی  و  سبزواری  حسینی 
 ۳۰ و   ۲۱ ساعت  از  شب  هر  ابراهیمی 
برگزار  سمیه  خیابان   ۲۲ کوی  در  دقیقه 

. د می شو
قم  در  که  عزاداری  مراسم های  دیگر  از 
برگزار می شود نیز می توان به برپایی خیمه 
عزای حضرت سیدالشهدا)ع( با سخنرانی 
زند  علی  شیخ  والمسلمین  االسالم  حجت 
قزوینی هر شب از ساعت ۲۱ و ۳۵ دقیقه 
اشاره  صفائیه  خیابان  بیگدلی  کوی  در 

کرد.
سخنرانی  با  نیز  العبرات  قتیل  هیئت 
هادی  شیخ  والمسلمین  االسالم  حجت 

حسن  سید  مدیحه سرایی  و  الیاسی 
 ۸ از  میرداماد  مصطفی  سید  و  علوی نژاد 
مردادماه هر روز از ساعت ۱۴ در حسینیه 
برگزار  بنیاد  خیابان  الزهرا)س(  فاطمه 

. د می شو
با  سیدالشهدا)ع(  حضرت  هیئت 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی 
سید  مدیحه سرایی  و  رسولی  احمد  شیخ 
هرشب  ایالد  اصغر  علی  و  خوشرو  کاظم 
پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه 
شهید  بلوار  در  واقع  سیدالشهدا)ع( 
میزبانی  اباعبدالله)ع(  عاشقان  از  کریمی 

. می کند
سخنرانی  با  هاشم)ع(  بنی  قمر  هیئت 
مهدی  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
علی  سید  مدیحه سرایی  و  موسوی 
محمد  و  حبیب زاده  علی  حسینی نژاد، 
اقامه  از  پس  مردادماه  هشتم  از  حیدری 
بنی  قمر  حسینیه  در  عصر  و  ظهر  نماز 
برگزار  خرداد   ۱۵ بلوار  در  واقع  هاشم)ع( 

► می شود.  

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

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

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

مسئول دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه های قم:
دانشجویان فعال قم برای شرکت 

در طرح حامیم شناسایی شدند
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه های قم از 
فرهنگی،  در عرصه های مختلف  و مستعد  فعال  دانشجویان  شناسایی 
در  و شرکت  اردوی مشهد مقدس  به  اعزام  اجتماعی جهت  و  سیاسی 

طرح حلقه های میانی موسوم به )حامیم( خبر داد.
ایرنا، حجت االسالم اسماعیل پوررضا روز سه شنبه  به گزارش خبرنگار 
سخنان  پیرو  افزود:  فوق  طرح  به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
برخی  حل  اینکه  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر   ۹۸ سال  خردادماه 
نیست،  پذیر  امکان  مسئوالن  توسط  جامعه،  ارتقای  برای  مشکل ها 
نمایندگی  نهاد  در  نیز  ما  بگیرد،  صورت  مردمی  صورت  به  باید  و 
کردیم  شناسایی  حلقه هایی  دانشجویان  میان  در  استان  دانشگاه های 
فرهنگی،  کانون های  سیاسی،  تشکل های  در  عضویت  سابقه  که 

دارند. رسانه ای  فعالیت های  همچنین  و  علمی  انجمن های 
در  و  مشهد  شهر  در  است،  قرار  دانشجویان  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اردوگاه های مجزا راجع به مسائل گوناگون سیاسی، فرهنگی و علمی 
بگیرند  فرا  نیز  آموزش هایی  خود  دیدگاه های  و  نظرها  بیان  ضمن 
انقالب  آرمان های  تحقق  ایران  مردم  همه  آرزوی  کرد:  خاطرنشان 
اسالمی است، و این طرح نیز در همین راستا به اجرا گذاشته می شود.

حامیم به دنبال انسجام بین نخبگان دانشجویی است
مسئول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه قم نیز با اشاره 
با  گفت:  جوانان  موضوع  به  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  تاکید 
توجه به وجود جوانان نخبه در دانشگاه ها، طرح حامیم به دنبال ایجاد 

ارایه آموزش های الزم می باشد. از طریق  انسجام بین این نخبگان، 
دلیل  به  کرونا  شیوع  از  بعد  اینکه  بیان  با  نوروزی  رضا  حجت االسالم 
دانشجویی  مجموعه های  دانشگاه،  در  دانشجویان  نداشتن  حضور 
که  است  این  حامیم  طرح  هدف های  از  یکی  گفت:  شد  گسسته  نیز 
بار دیگر منسجم کند، که نقش فعال و جدی  جمع های دانشجویی را 

نمایند. ایفا  را  خود 
وی همچنین مخاطب این طرح را دانشجویان دغدغه مند و کنشگر که 
آماده قدم برداشتن هستند ذکر کرد  برای جامعه ملی و مذهبی خود 
با حضور  تا سوم شهریورماه  از ۱۹ مردادماه  این طرح  بیان داشت:  و 

دانشجویان دانشگاه های قم در مشهد اجرا خواهد شد.
در  دانشجویان  داد:  ادامه  قم  دانشگاه  در  رهبری  نمایندگی  مسئول 
قالب سه گروه در این طرح شرکت می کنند و نخستین گروه که شامل 
۱۲۰ َتن از دانشجویان دختر هستند، ۱۹ مردادماه اعزام خواهند شد.

از  َتن   ۱۱۰ نیز  را  اعزامی  دانشجویان  گروه  دومین  اینکه  بیان  با  وی 
دختران تشکیل می دهند یادآور شد: این گروه ۲۶ مردادماه و سومین 
گروه هم که ۱۱۵ َتن از دانشجویان پسر می باشند، ۲۷ مردادماه اعزام 

می شوند و این طرح تا سوم شهریورماه ادامه پیدا می کند.
معارفی  آموزش  و  محتوی  نوع  سه  طرح  این  برای  که  این  بیان  با  وی 
را  یکی  می توانند  خود  اختیار  به  دانشجویان  که  شده  گرفته  نظر  در 
همچنین  و  مکمل  آموزش های  که  نکته  این  ذکر  با  و  کنند  انتخاب 
کالس ها، دوره ها و کارگاه های معرفتی نیز بخش دیگر این طرح است 
گفت: این آموزش های تکمیلی در موضوع هایی مانند کار تشکیالتی، 
جهاد تبیین، ارتباط موثر با دیگر دانشجویان، مدیریت رسانه و فضای 

است. اندیشی  آزاد  کرسی های  و  مجازی 
وی افزود: با توجه به همزمانی انجام این طرح با ماه محرم، برنامه های 

فرهنگی و مذهبی نیز بخشی از آن به شمار می آید.
ازدواج،  و  خانواده  به  ناظر  مذکور  طرح  محورهای  کرد:  بیان  نوروزی 

است. تمدن  تاریخ  همچنین  و  اجتماعی  و  فردی  اخالق 

خبـر
● هیئت های فعال و پرشور محرم 1۴۰1 در قم   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۶۳۷/۱۱۲ اصلی ) یکصد و دوازده فرعی از ده هزار و ششصد و سی و 

هفت اصلی( واقع در بخش یک ثبت قم موضوع پرونده اجرایی کالسه ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۰۸۲ 
و  گیرنده  وام   ( آسائی  منصوره  خانم  علیه:  بر  شهر  بانک  له:   ۹۹۰۰۰۹۰ شماره  اجرایی  پرونده  بموجب 
ثبتی  پالک  ششدانگ  قم   ۱۱ شماره  رسمی  دفتراسناد  تنظیمی   ۷۷۳۵۳ شماره  رهنی  سند  مستند  راهن( 
۱۰۶۳۷/۱۱۲ اصلی ) یکصد و دوازده فرعی از ده هزار و ششصد و سی و هفت اصلی( واقع در بخش یک ثبت 
قم به نشانی قم – بلوار جمهوری خیابان حافظ کوچه شماره ۷ پالک ۹۱ متعلق به خانم منصوره آسائی از طریق 

به فروش می رسد.  مزایده 
حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی به شماره ۱۱۲ فرعی از ۱۰۶۳۷ اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی 
از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ۰۱ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت ۳۴۶/۴ 

مترمربع: 
به حدود: شماال: بطول سی متر مرز اشتراکی با پالک ۱۰۶۴۹ اصلی ) دیوار احداث شده( 

شرقا: بطول یازده متر و بیست و چهار سانتیمتر درب و دیواراست به شارع هشت متری 
جنوبا: بطول سی متر و چهل سانتیمتر مرز اشتراکی با قطعه یکصد و شانزده فرعی ) دیوار احداث شده( 

غربا: بطول یازده متر و هفتاد سانتیمتر، درب و دیواراست به شارع هشت متری احداثی. 
ملی  شماره  دارای   ۹۷۴۹۹ شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آسائی  منصوره  مالکیت  مالکیت:  مشخصات 
۰۳۸۰۸۹۱۲۴۷ با جز سهم ۴ از کل سهم ۶ بعنوان مالک چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه 
و اعیان  موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۷۱۲۹۹ که در صفحه ۱۴۲ دفتر امالک جلد ۲۸۳ ذیل 

ثبت گردیده است. شماره ۴۳۰۲۷ 
مالکیت منصوره آسائی دارای شماره ملی ۰۳۸۰۸۹۱۲۴۷ با جز سهم ۲ از کل سهم ۶ بعنوان مالک دو دانگ 
اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۷۱۳۰۰ که  و  اعیان عرصه  و  از شش دانگ عرصه  مشاع 
در صفحه ۱۴۵ دفتر امالک جلد ۲۸۳ ذیل شماره ۴۳۰۲۷ ثبت گردیده است.) درمجموع مالکیت ششدانگ 

نامبرده( 
محدودیت دفتر امالک: مازاد دارد رهنی شماره ۷۷۳۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
به مدت ۵  ریال  مبلغ ۲۵/۵۰۶/۰۰۰/۰۰۰  به  بانک شهر شعبه قم کد۲۷۱  بنفع  که  استان قم  قم  ۱۱ شهر 

سال  ثبت شده
 بیمه:  ندارد - حقوق ارتفاقی: ندارد 

مشخصات فنی وظاهری ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر به صورت دوکله و در سه طبقه زیرزمین، همکف، و 
اول و در هر دو طرف با نمای اجر ماشینی و سنگ چینی و حیاط سازی دارای کف سنگ و دیوارها تا ارتفاع یک 
متر سنگ و مابقی از آجر ماشینی و زیرزمین گلخانه ای با باغچه است و اسکلت مصالح بنایی با دیوار و سقف 
تیرچه بلوک احداث شده است. طبقات به صورت تیپ بوده و هر طبقه شامل یک واحد مسکونی شامل سه اتاق 

خواب و هال و پذیرایی سرهم و آشپزخانه اوپن و دسشویی و حمام جداگانه می باشد. اما طبقات در جزئیات 
دارای تفاوت هایی به شرح زیر می باشد: 

زیرزمین: سالن دارای کف موزائیک و دیوارها تا ارتفاع یک متر سنگ چینی و مابقی گچ است سقف سفید کاری 
با ابزار دور و گل وسط آشپزخانه و سرویس های بهداشتی دارای دیوارهای کاشی و کف سرامیک هستند اتاق 
های خواب دارای کف موزائیک بدنه و سقف سفیدکاری بدون تزئینات و با ابزار دور – روشنائی در حد متعارف 
سرمایش کولر آبی و یک دستگاه کولر گازی و گرمایش بخاری گازی است دربها از سه الیی ساده رنگ شده 
ساخته شده است کابینت آشپزخانه فلزی است. سرویس پله از سنگ چینی و بدنه تا ارتفاع یک متر از سنگ 

چینی و فتیله و مابقی سفیدکاری و دارای نرده فلزی است. 
همکف: کف موزائیک و دیوارها سفیدکاری شده با قرنیز سنگی و سقف سفیدکاری شده و دکوراتیو شامل سه 
گل وسط و دربهای داخلی از سه الیی ساده رنگ شده است و درب و پنجره فلزی با شیشه های تک جداره 
است آشپزخانه و سرویس های بهداشتی دارای کف سرامیک و دیوارهای کاشی می باشد و کابینت آشپزخانه 
از ام دی اف است در اتاق های خواب کف موزائیک و دیوارها و سقف سفید کاری شده با تزئینات دور و دارای 
کمد دیواری می باشد سرمایش به وسیله سه دستگاه کولرگازی با سایزهای مختلف و گرمایش بخاری گازی 

است و دارای ایفون تصویری است. 
طبقه اول: سالن کوچک تر از طبقات پائین است دیوارها و سقف سفید کاری با گل وسط و سه اتاق خواب با 
همین مشخصات و درها از سه الیی ساده رنگ شده است در و پنجره ها از قوطی فلزی با شیشه تک جداره 
و بهارخواب با دورچین یک متری تا ارتفاع یک متر سنگ و مابقی نما از اجر پالک ماشینی است دارای یک 
دستگاه کولر گازی و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه دارای کف سرامیک و دیوارهای کاشی می باشد 
و آشپزخانه فاقد کابینت است در سقف آثار رطوبت و ترک های ناشی از رطوبت قابل رویت است گچ و خاک 
سرویس های بهداشتی بر روی سقف کاذب فروریخته است لذا عایق سقف نیاز به تعمیر دارد. ساختمان دارای 
دو کنتور برق تک فاز و یک کنتور سه فاز و سه کنتور آب و دو کنتور گاز می باشد و قدمتی در حدود ۲۲ سال 

دارد. 
ملک مورد نظر دارای کد نوسازی ۶-۳۵-۴۰۲-۴ می باشد و مطابق اطالعات استخراج شده از سایت شهرداری 
قم در بازسازی شامل دوطبقه روی پیلوت با مساحت هر طبقه ۲۴۲/۴۸ مترمربع و مجموعا ۷۲۴/۴۴ مترمربع 

زیربنا خواهد شد از طرفی مساحت موجود مطابق نقشه برداری شهرداری ۳۴۴/۶۲ مترمربع است. 
بنای موجود  و کیفیت  وقوع ملک  به محل  توجه  با  را  ثبتی فوق  ارزیابی: کارشناس رسمی دادگستری پالک 
و سایر عوامل موثر و بدون احتساب سایر دیون ممکنه قیمت پایه مزایده ملک موصوف به شرح ذیل ارزیابی 

است:  نموده 
۱- عرصه به مساحت ۳۴۶/۴ مترمربع ارزش هر مترمربع ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۰۳/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال 

اعیانی طبقه زیرزمین ۲۱۷ مترمربع ارزش هر مترمربع ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۴/۹۹۱/۰۰۰/۰۰۰   -۲
ریال 

۳- اعیانی طبقه همکف ۲۱۰ مترمربع ارزش هر مترمربع ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۴- اعیانی طبقه اول ۱۹۵ مترمربع ارزش هر مترمربع ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۴/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴- حیاط سازی و انشعابات و بهار خواب و سایر جمعا ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
کل ملک به مبلغ ۱۲۰/۴۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یکصد و بیست میلیارد وچهارصد وپنجاه و یک میلیون ریال 

( ارزیابی شده است. 
مزایده ملک مذکوراز ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ در اداره اجرای اسناد رسمی 
قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ - طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم  - 

اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده از مبلغ پایه ۱۲۰/۴۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یکصدو بیست میلیارد وچهارصد وپنجاه و یک میلیون ریال 
از  پرداخت ده درصد  به  باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط  به  و  ( شروع 
شناسه  با   ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳IR شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ 
واریز ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می باشد ) حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و 
رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری 
مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد 
بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. و در 
صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار ، وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به 
خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. 
در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد 
شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به 
مفاصاحساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد. در ضمن فیش شرکت در مزایده 
می بایست فقط توسط شخص شرکت کننده واریز شده باشد.  الزم به ذکر است که مسئولیت رفع تعارض بین 

مساحت سند مالکیت و نقشه برداری شهرداری برعهده برنده مزایده می باشد. )م الف ۱۵۵۴۵(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

طی  میرباقری  سید مهدی  استاد      ◄
از  بعد  محرم  شب  چهارمین  در  سخنانی 
امام خمینی)ره(  شبستان  در  عشاء  نماز 
خطابه  در  حضرت  گفت:  حرم بانوی کرامت 
به سمت  مکه  از  به هنگام خروج  خودشان 
عراق، از صحنه های سخت و نحوه شهادت 
خودشان سخن به میان می آورند اما در عین 
حالی که شهادت سخت در انتظار حضرت 
این  به  اشتیاق  کمال  با  حضرت  اما  است 

می روند. سفر 
سید الشهدا  با  همراهی  افزود:  وی 
 ، مرگ  به  انسان  نگاه  اصالح  به  مشروط 
انسان  اگر  و  است  دنیوی  مسائل  و  زندگی 
امکان  نکند  پیدا  غیب  عالم  به  احساسی 

نیست. حضرت  با  همراهی 
در  داشت:  اظهار  حوزه علمیه  استاد 
موقف  یک  سید الشهدا  برای  الهی  برنامه 
خاصی در نظر گرفته شده است و نبی خدا 
قبل از وقوع آن از این مسئله خبر داده اند 

برای حضرت  چرا که خداوند یک شهادتی 
در نظر گرفته اند و خداوند عهد این حادثه 
و  علی)ع(  حضرت  خدا،  نبی  وجود  از  را 

اند. گرفته  سابقا  )س(  زهرا  حضرت 
درجاتی  خداوند  کرد:  تاکید  میرباقری 
برای حضرت سیدالشهدا در نظر گرفته که 
حضرت با شهادت به این درجات می رسند 

و مقاماتی به حضرت عطا می شود که نتیجه 
این شهادت است.

مصیبت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
امام حسین )ع( در حقیقیت ذخیره ای برای 
گرامی  نبی  و  خداست  نبی  امت  شفاعت 
بودند. الهی  تقدیرات  به  راضی  نیز  اسالم 

در  افزود:  خبرگان رهبری  مجلس  عضو 
طرفش  یک  اسماعیل  حضرت  ذبح  مسئله 
طرف  اما  بود  اسماعیل  حضرت  شخص 
و  بود  ابراهیم  حضرت  امتحان  دیگرش 
حضرت برای هدایت و امامت امت خودشان 
واقعه  در  خاطر  همین  به  دادند  قربانی 
عاشورا نیز یک طرف واقعه سیدالشهداست 
نبی  مبارک  وجود  ماجرا  دیگر  طرف  اما 

خداست.
وی در ادامه گفت: حماسه سید الشهدا 
بود  اسالم  گرامی  نبی  سازی  امت   برای 
و  با عاشورا رشد کرده  الهی  انبیاء  لذا همه 
می کنند و یکی از تکالیف و امتحانات نبی 

تقدیر  برابر  در  تسلیم  الهی  محضر  در  خدا 
بود. سیدالشهدا  شهادت  و  الهی 

میرباقری خاطر نشان کرد: طبق روایت 
جلوه ای از مصائب سیدالشهدا در قتلگاه را 
به حضرت ابراهیم نشان دادند که حضرت 
ابراهیم به حدی ناراحت شدند که اگر فرزند 
می  ذبح  را  اسماعیل  حضرت  خودشان 

نمی شدند. ناراحت  اینگونه  کردند 
تاکید  علوم اسالمی  فرهنگستان  رئیس 
بال  و  امتحان  سایه  در  سازی  امت  کرد: 
به  نیست  این سادگی  به  و  حاصل می شود 
همین خاطر امکان امت سازی توسط نبی 
به وقوع  اکرم در سایه شهادت سید الشهدا 

پیوست.
شد:  یادآور  کرامت  بانوی  حرم  سخنران 
کربال  واقعه  مصائب  و  سنگین  بار  پذیرفتن 
خاص  ضیافت  هم  )ع(  حسین  امام  توسط 
مقامات  دارای  هم  و  است  حضرت  برای 
درجاتی  هم  و  سیدالشهداست  برای  عالیه 

می شود. حاصل  اکرم  نبی  برای 
وی اظهار داشت: هر کسی دعوت انبیاء 
الهی را قبول و غدیر را پذیرفته باشد همواره 
همین  به  دارد   قرار  شیطان  حمالت  مورد 
حضرت  شفاعت  مورد  افراد  اینگونه  خاطر 
هدایت  که  چرا  می گیرند  قرار  سیدالشهدا 
را پذیرفته اند اما در معرض آسیب هستند.
قیامت  روز  در  داشت:  اظهار  میرباقری 
صحرای  وارد  )س(  زهرا  حضرت  وقتی 
خدا  نبی  امت  از  آنقدر  شوند  می  محشر 
شفاعت می کنند که همگان آرزو می کردند 

بودند. فاطمی  کاش 
بساط  نبود  عاشورا  اگر  گفت:  وی 
گاهی  و  نمی شد  کامل  قیامت  در  شفاعت 
می  آشکار  قیامت  در  سختی  صحنه های 
امکان  خدا  نبی  شفاعت  بدون  که  شود 
تطهیر انسان ها وجود نخواهد داشت و این 
حاصل  سیدالشهدا  شهادت  سایه  در  مقام 

► می شود.  

در چهارمین شب محرم؛

● مناقب امام حسین در سخنان استاد میرباقری   ●


