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صفحه 4

آگهی حراج عمومی
به  بر گزاری حراج عمومی  از طریق  نامه معامالتی شهرداری قم  آیین  با رعایت  سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد 

نماید . اقدام  با مشخصات و شرایط کلی زیر  به فروش آهن آالت اسقاطی  شرح ذیل نسبت 

1( تضمین شرکت در حراج به صورت ضمانت نامه بانکی یا مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم ، 
اوراق مشارکت )بی نام( و یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه 

و عمران قم .
2( نحوه پرداخت:1- واریز نقد 2- مطالبات تأیید شده نقد و غیر نقد نزد سازمان.

بنام  بانک ملت  نزد   1979967692 به شماره حساب  ریال )غیر قابل استرداد(   3.000.000 3( هزینه خرید اسناد 
سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد .

4( سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
5( اسناد و مدارک  مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده ) در بسته ( تسلیم گردد و ارائه قیمت 

بصورت حضوری می باشد.
گهی و کارشناسی  و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده حراج میباشد. 6( کلیه هزینه نقل و انتقال ، هزینه درج آ

7( محل بازدید :قم ، جاده کوه سفید کارگاه عمران و موتوری شهرداری قم.
1337( اقدام نمایند.  8( شرکت کنندگان میبایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت )مصوب 

نهم ساختمان شهرداری منطقه  نبش عابدی   ، بلوار عابدی   ، قم   : اسناد حراج  بازگشایی  و  ، تحویل  9( محل دریافت 
025-36662251 تلفن   3

 ، قم  آدرس  به  سازمان  قراردادها  و  پیمانها  امور  واحد  با  تکمیلی  اطالعات  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان   )10
تماس   6381-6380 36662251-025داخلی  تلفن   3 منطقه  شهرداری  ساختمان  نهم  عابدی  نبش   ، عابدی  بلوار 

. فرمایند  حاصل 

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت دوم()نوبت دوم(

شرایط حراج :شرایط حراج :

زمان کمیسیون )حراج(زمان بازدیدمحل تحویل اسنادمهلت خرید و تحویل اسناد

1401/07/12 لغایت 
1401/07/23

سازمان توسعه وعمران قم
اداره پيمانها و قراردادها

همه روزه از ساعت 9 لغایت 
12

)به استثنا ایام تعطيل(

1401/07/24
ساعت 10

سپرده شرکت در حراج مقدار تقریبیواحد مورد معاملهردیف
)ریال(

45000500.000.000کيلوگرمآهن آالت اسقاطی1

گزارش خبری »گویه«:گزارش خبری »گویه«:

بازگشت اطمینان و اقتدار به ملت بازگشت اطمینان و اقتدار به ملت 
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  ورود ۴۲ هزار تُن پسته و انار قم به بازار 
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باوجود حمایت امریکا از »چین واحد«

اگر چین حمله کند، امریکا از تایوان 
دفاع می کند                                                   
صفحه 7

گزیـده خبـرها

راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
در آرامستان بهشت 

معصومه)س( قم
اتصال  و  اجرا  از  قم  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
به شبکه سراسری  آرامستان بهشت معصومه)س(  نیروگاه خورشیدی 
گفت:  و  داد  خبر  ریال  میلیون   900 و  میلیارد   2 بالغ بر  بااعتباری 
شبکه  به  خورشیدی  نیروگاه  اتصال  برای  نیز  کابل  طول  متر   180

است. اجراشده  و  خریداری  سراسری 
شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیارکی  موسوی  سیف الدین  سید 
بهشت  آرامستان  در  شهروندان  به  خدمت رسانی  اهمیت  به  اشاره  با 
شیوع  با  همزمان  و  گذشته  سال  سه  در  داشت:  اظهار  معصومه)س( 
سپری شده  آرامستان ها  سازمان  در  دردناکی  و  پرکار  روزهای  کرونا 
است که در تالشیم همواره خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه شود.

از دغدغه های مهم  یکی  را  آرامستان ها  در  ایجاد فضایی مطلوب  وی 
بهشت  آرامستان  روشنایی  و  برق  تأمین  افزود:  و  دانست  شهرداری 
اندیشیده  تدابیر  با  بوده که  برنامه های سازمان  از  معصومه)س( یکی 
روشنایی  تأمین  بر  عالوه  خورشیدی  نیروگاه  نصب  با  شد  قرار  شده، 

ببریم. بهره  پاک  انرژی  از 
با  قرارداد  امضا  از  قم  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبر داد و تصریح کرد: بر اساس 
آرامستان نصب و  نیروگاه خورشیدی70  کیلوولت در  این درخواست 

است. شده  وصل  سراسری  برق  شبکه  به 
نیروگاه  اتصال  برای  برق  کابل  طول  متر   180 اجرای  و  خرید  وی 
 180 گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  سراسری  برق  شبکه  به  خورشیدی 
متر طول کابل نیز برای اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری 

است. اجراشده  و  خریده 
موسوی نیارکی خاطرنشان کرد: تمام 180 متر طول کابل برق برای 
اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری از محل ترانس به صورت 

انجام شده است. زیرزمینی 
و  قرارداد  موردتوجه  را  آرامستان  ترانسفورماتور  ظرفیت  افزایش  وی 
به شبکه  آن  اتصال  و  برق خورشیدی  نیروگاه  راه اندازی  با  ابراز کرد: 
به  کیلوولت   50 از  آرامستان  در  ترانسفورماتور  ظرفیت  سراسری، 

است. پیداکرده  افزایش  آمپر  کیلوولت   160
اعتبار  پایان  در  قم  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
اعالم  تومان  میلیون   900 و  میلیارد   2 بالغ بر  عددی  را  پروژه  اجرای 
به  مردادماه  اواخر  در  و  ماه  یک  مدت  در  پروژه  این  گفت:  و  کرد 

رسید. بهره برداری 

خبـر

آرامش جامعه و کشور در پرتو 
آموزه های اهل بیت)ع(

شهر  السالم  علیه  عسکری  امام  شهادت  آستانه  در  سردبیر: 
امامت  آغاز  سالروز  همچنین  شود.  می  عزا  اقامه  آماده  قم  مقدس 
در  است  ها  سال  الشریف،  فرجه  تعالی  اله  عجل  عصر  ولی  حضرت 
ایران اسالمی و به مرکزیت قم و مسجد مقدس جمکران جشن گرفته 
رسول  میالد  و  المولود  ربیع  ماه  های  جشن  سرآغاز  که  شود  می 

گردد. می  محسوب  نیز  مهربانی 
کرده  نقل  طوسی  شیخ  تهذیب  چون  معتبری  منابع  که  روایتی  در 
َمْن  ِبُسرِّ  َقبِري  فرمایند:  می  السالم  علیه  عسکری  حسن  امام  اند، 
اهل  برای  امان  موجب  سامّرا،  در  من  قبر  اْلَجاِنَبْیِن؛  اِلَْهِل  َاَماٌن  َرَاي 

است. سّنی(  و  )فرات/شیعه  طرف  دو  هر 
السالم  علیه  رضا  امام  از  ایران،  مردم  رضوی  فرهنگ  در  همچنین 
و حرم ایشان به عنوان ملجاء و پناه آرامش و حتمیت گشایش غم ها 

در آن یاد می شود.
فرمایند:   می  السالم  علیه  یازدهم  امام  دیگری  مشهور  روایت  در 
هستیم  نوری  و  آوَرد  پناه  ما  به  که  کسی  برای  هستیم  پناهگاهی  ما 
از  که  هستیم  کسی  مصونیت  موجب  و  طلبد  پرتو  ما  از  که  آن  برای 
خواهد  ما  با  باال  مراتب  در  بدارد  دوست  را  ما  که  هر  جوید.  پناه  ما 
برد«.)رجال  آتش ره خواهد  به سوی  ما کج گردد  راه  از  و هر که  بود 

)814 کشی/2، 
التزام  و  آنان  های  آموزه  به  تمسک  و  بیت)ع(،  اهل  به  بردن  پناه 
است  ما  دینی  فرهنگ  در  قطعی  امور  از  ایشان  فرامین  از  اطاعت  و 
انسان  به  ثبات  و  آرامش  بازگشت  فرد  به  منحصر  و  اصلی  عامل  و 
مناسبت  در  است  شایسته  رو  این  از  شود.  می  شمرده  جوامع  و  ها 
و  احیاء  پرچمدار  و  پیشگام  قم  مقدس  شهر  که  رو  پیش  دینی  های 
بزرگداشت آنها به شمار می رود برنامه های متنوعی برای بازگرداندن 

شود. دیده  تدارک  مردم  به  طمأنینه  و  آرامش 
کام  کشور  های  استان  دیگر  و  قم  در  گذشته  های  هفته  التهابات 
منظر  این  از  اجتماع  نوسازی  و  نمود  تلخ  را  جامعه  اقشار  تمامی 
مواضع  و  اظهارات  و  حوادث  و  اخیر  روزهای  تحوالت  است.  ضروری 
های  ارزش  و  فرهنگ  به  التزام  بدون  داد  نشان  مختلف  های  چهره 
امامان  تعالیم  در  آن  جلوه  یگانه  بلکه  و  بهترین  که  اخالقی  واالی 
کرد. عبور  براحتی  روزگار  های  دشواری  از  توان  نمی  است،  معصوم 
ایرانیان محسوب می  ارکان حیات ملی  بیت)ع( جزو  اهل  فرهنگ 
گردد  می  زائل  ایران  ملت  هویت  از  ای  عمده  بخش  آن  بدون  و  شود 
با  دینی  های  مناسبت  برگزاری  بهبود  برای  ریزی  برنامه  رو  این  از 

رسد. می  نظر  به  مسلمی  امر  جاری  های  آسیب  ترمیم  رهیافت 
آرامش برای زندگی و پیشرفت  و  اقتدار  نیازمند  ایران  جامعه امروز 
رو  این  از  است.  تمدنی  و  اجتماعی  و  فردی  اهداف  به  دستیابی  و 
جمهوری  و  ایران  فرهنگی  محرک  نیروی  بسان  که  دینی  شعائر 
اسالمی عمل می کند اهمیت مضاعفی می یابد لذا نباید به سادگی 
از این چنین رویدادهایی گذشت و مسئولیت قم در بهره وری از این 
های  استان  و  شهرها  دیگر  با  مقایسه  در  ملی  و  دینی  های  فرصت 

است. بیشتر  کشور 

سرمقـالـه



انقالب  معظم  رهبر  صریح  بیانات      ◄
آرامش  و  اطمینان  اخیر کشور،  درباره حوادث 
کشور  مند  دغدغه  و  نگران  مردم  دلهای  به  را 
بازگرداند و امید به آینده برای عبور از وضعیت 

کرد.  زنده  را  کنونی 
پس  کشور  در  ناآرامی  روز  بیست  از  بیش 
استان  اهل  جوان  دختر  یک  درگذشت  از 
پلیس،  توسط  بازداشت  جریان  در  کردستان 
جهانی  سطح  در  را  ای  سابقه  کم  روانی  جنگ 
پدید  ایران  ملت  و  اسالمی  جمهوری  ضد  بر 
برای  بدخواهان  تالش  از  دیگری  فصل  تا  آورد 

بخورد. رقم  ملی  منافع  تضعیف 

 88 سال  فتنه  از  بعد  رسد  می  نظر  به 
برنامه  هجمه  از  حجم  این  شاهد  کشور 
ریزی شده نبوده است. مسئله ای که رهبر 

کردند. تأکید  آن  به  انقالب  معظم 

آیین  در  شرکت  ضمن  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنان  در  مسلح،  نیورهای  آموختگی  دانش 
در  گفتند:  کشور  اخیر  حوادث  درباره  مهمی 
انتظامی  سازمان  به  همه  از  بیش  حوادث  این 
کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. البته 
حوادث  همچون  نیز  حادثه  این  در  ایران  ملت 
به  هم  آینده  در  و  شد  ظاهر  قوی  کاماًل  دیگر 

بود. خواهد  صورت  همین 
کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
بخواهند  دشمنان  که  جا  هر  نیز  آینده  در 
سینه  همه  از  بیش  آنکه  کنند،  ایجاد  اختاللی 
ایران  مؤمن  و  شجاع  ملت  کرد،  خواهد  سپر 

. ست ا
خود  موالی  همچون  را  ایران  ملت  ایشان 
و  مظلوم  ملتی  علی)ع(  امیرالمومنین  حضرت 
این  در  افزودند:  و  در عین حال قوی خواندند 
حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت 
اما واکنِش به این حادثه  که دل ما هم سوخت 
مسّلمی  امر  اینکه  بدون  و  تحقیق  بدون  که 
را  خیابانها  بیایند  عده ای  باشد،  داشته  وجود 
ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن 
خودروی  و  حسینیه  و  مسجد  بکشند،  محجبه 
و  عادی  واکنش  یک  بکشند،  آتش  به  را  مردم 

نبود. طبیعی 

این  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اگر  گفتند:  بود،  شده  برنامه ریزی  اغتشاش ها 
دیگری  بهانه  نبود،  هم  جوان  دختر  این  قضیه 
در  مهر،  اول  در  امسال  تا  می آوردند  به وجود 

کنند. ایجاد  اغتشاش  و  امنی  نا  کشور 
کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
و  اغتشاش ها  این  می گویم  صراحت  به  من 
و  غاصب  رژیم  و  امریکا  طراحی  ناامنی ها، 
آنها  بگیران  حقوق  و  بود  صهیونیستی  جعلی 
آنها  به  خارج  در  خائن  های  ایرانی  از  برخی  و 

کردند. کمک 
به  نسبت  افراد  برخی  افزودند:  ایشان 
کار  و  طراحی  حادثه  فالن  شود  گفته  اینکه 
سینه  و  هستند  حساس  است،  بوده  دشمن 
جاسوسی  سازمان  از  دفاع  برای  می کنند  سپر 
و  تحلیل ها  انواع  و  صهیونیستها  و  امریکا 
می گیرند  کار  به  نیز  را  مغالطه آمیز  لفاظی های 

نیست. خارجی ها  کار  بگویند  تا 
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
می آید  به وجود  زیادی  اغتشاش های  دنیا،  در 
پاریس  و  فرانسه  خصوص  به  و  اروپا  در  و 
مفصلی  اغتشاش  یک بار  وقت  چند  هر 
که  است  شده  تاکنون  آیا  اما  می آید  به وجود 
امریکا  نمایندگان  مجلس  امریکا  رئیس جمهور 
بدهند؟  بیانیه  و  کنند  حمایت  اغتشاشگران  از 
آیا سابقه دارد که پیام بدهند و بگویند در کنار 

هستیم؟ شما 

جمعی  رسانه های  دارد  سابقه  آیا 
مزدوران  و  امریکا  سرمایه داری  به  وابسته 
و  منطقه  دولت های  برخی  همانند  آنها 
در  اغتشاشگران  از  سعودی ها  جمله  از 
سابقه  آیا  و  کنند؟  حمایت  کشورها  این 
فالن  ما  که  کنند  اعالم  امریکایی ها  دارد 
در  را  اینترنتی  نرم افزار  یا  سخت افزار 
به  تا  می دهیم  قرار  اغتشاشگران  اختیار 

کنند؟ برقرار  ارتباط  راحتی 

اما  افزودند:  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
اتفاق  بارها  ایران  در  حمایت هایی  چنین 
برخی ها  که  است  چگونه  پس  است.  افتاده 
انسان  چگونه  و  نمی بینند  را  خارجی  دست 

این  پشت  در  که  نکند  احساس  هوشمند 
است. کار  در  دیگری  دستهای  حوادث 

تأسف  اظهار  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
امریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ 
به دست  علت  به  ظاهر،  برخالف  آنها  و  است 
شادمان  آفرینی  حادثه  برای  بهانه  این  آوردن 
قوه  سه  کشور،  مسئوالن  در  گفتند:  هستند، 
داده  قول  قضاییه  قوه  و  کردند  تأسف  اظهار 
تا  کند  دنبال  نهایت  تا  را  موضوع  که  است 
یا نه و اینکه  مشخص شود مقصری وجود دارد 
حال،  همین.  یعنی  تحقیق  کیست؟  مقصر 
مجموعه  یک  و  سازمان  یک  می شود  چگونه 
خطایی  اینکه  احتمال  برای  خدمتگزار  عظیم 
هیچ  گیرد.  قرار  تهمت  مورد  باشد،  زده  سر 
کار  این،  و  نیست  کار  این  سر  پشت  منطقی 
سیاست  و  جاسوسی  دستگاههای  جز  عاملی 

ندارد. خارجی  عنود  گذاران 
که  سؤال  این  طرح  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اغتشاش  ایجاد  برای  خارجی  دولتهای  انگیزه 
آنها  افزودند:  چیست؟  کشور  در  ناامنی  و 
به  پیشرفت  حال  در  کشور  کنند  می  احساس 
را  موضوع  این  و  است  همه جانبه  قدرت  سوی 

کنند. تحمل  نمی توانند 
شتاب  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
تالشها  و  بخشها  همه  در  کشور  پیشرفت  گرفتن 
و  قدیمی  گره های  برخی  شدن  گشوده  برای 
فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی 
تأکید کردند:  برای خنثی کردن تحریم ها  کشور 
شکل  کشور  در  پیشرفتها  این  نمی خواهند  آنها 
بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت، برای 
درگیر  و  خیابانها  ناامنی  و  دانشگاهها  تعطیلی 
شدن مسئوالن به مسائل جدید در شمال غرب و 

کرده اند. برنامه ریزی  کشور،  شرق  جنوب 

اسالمی  انقالب  حکیم  رهبر  بیانات 
و  نمود  شفاف  را  فعلی  غبارآلود  صحنه 
بازگرداند  مردم  نگران  دلهای  به  را  طمأنینه 
اقدام  و  هوشیاری  با  باید  میان  این  در  اما 
ای  رسانه  یورش  آثار  زدودن  برای  عمل  و 
دشمن و سیل شبهات فراگیر اقدام نمود و 
روشنگری را در سطح ملی توسعه داد.     ►
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بازگشت اطمینان و اقتدار به ملت با 
رهنمودهای رهبر انقالب معاون استاندار قم: 

اغتشاشات قم به خوبی 
مدیریت شد

تدبیر،  با  قم  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
پیشگیری و مدیریت، فتنه اخیر را به خوبی مدیریت کرد، گفت: این 
انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  سایر  و  بسیجیان  همراهی  با  اغتشاشات 

شد. هدایت  خوبی  به 
استان  اداری  شورای  جلسه  در  زاده   حاجی  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
اخیر،  اغتشاشات  و  حوادث  به  اشاره  با  استانداری  کرامت  سالن  در 
ایران  و ملت  را رسوا می کند  فتنه ها فقط چهره منافقان  این  افزود: 

کند. می  دست تر  یک  را 
ترس  از  حاکی  سیزدهم  دولت  در  ها  فتنه  این  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
برابر  در  اسالمی  جمهوری  موفقیت  از  خارجی  و  داخلی  دشمنان 

است. گذشته  معضالت  از  عبور  و  مشکالت 
فقط  گذشته  سال  یک  طی  سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  زاده  حاجی 
و  خدمت  امید،  و  تدبیر  دولت  سال  هشت  اندازه  به  قم  استان  در 

است. داشته  عملکرد 
یادآور  اخیر  حوادث  در  ها  سلبریتی  برخی  مواضع  از  انتقاد  با  وی 
ای  کننده  نگران  عملکرد  حوادث  این  در  افراد  این  از  برخی  شد: 

. شتند ا د
همراهی  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
نگذاشته  باقی  تردید  برای  جایی  دشمنان  و  طلبان  تجزیه  منافقین، 
پیشه  سکوت  هنوز  حوادث  این  در  افراد  از  برخی  شد:  یادآور  است، 
کرده اند و حاضر نیستند موضع خود را با دشمنان قسم خورده جدا 

. کنند
در  اجتماعی  و  فرهنگی  های  حوزه  کم کاری  به  اشاره  با  زاده  حاجی 
تاکید  مقدس،  دفاع  گرانقدر  شهدای  و  انقالب  های  آرمان  معرفی 
اجتماعی  و  فرهنگی  های  حوزه  در  نگرانی  و  دغدغه  متاسفانه  کرد: 
این  به  نسبت  و  کرده  فروکش  بسیار  متولی  نهادهای  و  افراد  بین  در 

شود. می  غفلت  مسائل 

طلبه بسیجی مجروح شده در 
اغتشاشات قم به شهادت رسید

اغتشاشگران  توسط  که  قم  استان  بسیجیان  از  زاهدلویی  مهدی 
به  بیمارستان،  از چند روز بستری در  بود، پس  مورد حمله قرار گرفته 

رسید. شهادت 
 30 که چهارشنبه  است  قم  استان  بسیجیان  از  یکی  زاهدلویی  مهدی 
مورد  اغتشاشگران  توسط  مردم  امنیت  از  دفاع  هنگام  در  شهریورماه 

شد. بیمارستان  راهی  و  گرفت  قرار  حمله 
این بسیجی روز شنبه به علت شدت جراحات به بیمارستانی در تهران 

منتقل شد و متاسفانه به شهادت رسید.
فرمانده سپاه علی بن ابی طالب )ع( با حضور در منزل شهید بسیجی 
مدافع امنیت "مهدی زاهدلویی" که در اغتشاشات اخیر مجروح شده 
این شهید  مقام شامخ  از  به فیض شهادت رسید،  یکشنبه  امروز  و  بود 

کرد. تجلیل  واالمقام 
حضور فرمانده سپاه قم در منزل خانواده شهید

تبریک  با  زاهدلویی  شهید  خانواده  جمع  در  موحد  محمد رضا  سردار 
برای  خود  خون  از  شهدا  کرد:   بیان  امنیت  مدافع  شهادت  تسلیت  و 
امنیت مردم و عزت نظام گذشتند و امروز این عزت و افتخاری که نظام 

برکت و عظمت خون شهدا است. به  انقالب دارد  و 
وی افزود: این شهید بزرگوار طلبه در ابتدای جوانی خون خود را برای 
دفاع از اسالم، نظام و رهبری گذاشت و پدر بزرگوارش نیز بیان کردند 
که جان ما نیز فدای اسالم ، نظام و رهبری و این نگاه جای تقدیر دارد.

پیام تسلیت استاندار قم در پی شهادت بسیجی مدافع امنیت
امنیت  پیامی، شهادت بسیجی طلبه مدافع  با صدور  نیز  قم  استاندار 
که در اغتشاشات اخیر در این استان مجروح شد و امروز به خیل شهدا 

پیوست، تسلیت گفت.
متن پیام سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم به شرح زیر است:

شهید  بسیجی  طلبه  امنیت،  سرافراز  مدافع  مظلومانه  شهادت  خبر 
به  هتاکان  و  طلب  آشوب  عناصر  با  درگیری  در  که  زاهدلویی  مهدی 
تالم  و  تاسف  موجب  آمد  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  مقدسات  حریم 

گردید.
در ادامه این پیام آمده است؛ اینجانب ضمن ابراز همدردی، شهادت 
این طلبه بسیجی را به خانواده، دوستان، همرزمان و مردم شهیدپرور 
استان قم تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن شهید واالمقام، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت 

نمایم. می 
ایجاد  شاهد  روزها  از  برخی  در  اخیر  اغتشاشات  جریان  در  قم  شهر 
نیروهای  موقع  به  حضور  با  که  بود  عمومی  اموال  تخریب  و  ناامنی 
انتظامی و بسیجی و حضور چشمگیر مردم در تجمعات محکومیت این 

می  کند. سپری  را  آرامی  روزهای  هنجارشکنانه،   رفتارهای 

در حاشیه جلسه شورای اداری استان؛
دستگاه های برتر قم در ارزیابی 

عملکرد تجلیل شدند

در  و  مشخص  عملکرد  ارزیابی  از  پس  قم  استان  برتر  دستگاه های 
شدند. تجلیل  قم  استان  اداری  شورای  جلسه  حاشیه 

قم  استان  اداری  شورای  مهرماه   10 یکشنبه  روز  جلسه  در 
شدند. معرفی  عملکرد  ارزیابی  در  استان  برتر  دستگاه های 

و  آب  سازمان  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  است،  گفتنی 
شدند. شناخته  قم  استان  برتر  دستگاه  دو  به عنوان  فاضالب 

آموزش  کل  اداره  برای  امتیاز  باالترین  آموزشی  گروه  در  همچنین 
مالیاتی،  امور  کل  اداره  خدماتی،  و  تولیدی  گروه  در  پرورش؛  و 
برق؛  نیروی  توزیع  شرکت  زیرساخت،  توسعه  و  زیربنایی  گروه 
اجتماعی  تأمین  درمان  مدیریت  اجتماعی،  رفاه  و  سالمت  گروه 
بوده  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره  قضایی،  و  عمومی  گروه  و 

. ست ا
جهاد  سازمان  فرآیندها  اصالح  ع  موضو در  است؛  ذکر  به  الزم 
تحقق  میزان  در محور  و  را داشته  امتیاز  و  رتبه  باالترین  کشاورزی؛ 
و  راه  و  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  سفر،  مصوبات 

بودند. برتر  دستگاه  دو  شهرسازی 
برتر  رتبه  مدارس  نوسازی  کل  اداره  نیز  مالی  منابع  جذب  در 
کل  اداره  نیز  الکترونیک  دولت  استقرار  محور  در  و  داشت  را 
پاسخگویی  محور  در  و  رسالت  بانک  شعب  سرپرستی  و  ثبت احوال 

شدند. برتر  رتبه  حائز  استان  گاز  شرکت  مردم  به 

بهزیستی: مدیرکل 
6 هزار و ۴۳۳ ناشنوا و نابینا 
تحت پوشش بهزیستی قم هستند

و  کم شنوا  و  ناشنوا   433 و  هزار  چهار  گفت:  قم  بهزیستی  مدیرکل 
پرونده  آن ها  برای  و  شده اند  شناسایی  استان  این  در  نابینا  هزار   2

هستند. پوشش  تحت  و  شده   تشکیل 
از  افزود:  پهلوانی  مهدی  قم،  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
نفر   884 و  یک هزار  و  مرد  نفر   548 و  هزار   2 ناشنوایان،  تعداد 
و  هزار  یک  خفیف،  نفر   626 معلولیت  شدت  نظر  از  و  هستند  زن 
دارای  نفر   533 و  شدید  نفر   685 و  هزار  یک  متوسط،  نفر   589

هستند. شدید  خیلی  ناشنوایی 
در  بعضی  و  مادرزادی  به صورت  ناشنوایان  بعضی  کرد:  اضافه  وی 

شده اند. ناشنوایی  و  شنوایی  کم  مشکل  دچار  مختلف  سنین 
است  ناشنوایان  نیاز  مورد  وسیله  مهم ترین  سمعک  داد:  ادامه  وی 
باطری  تعدادی  و  سمعک   400 حدود  امسال  نخست  نیمه  در  و 

است. شده  داده  تخصیص  قشر  این  برای  سمعک 
وظایف  از  معلولیت  بروز  از  پیشگیری  این که  بیان  با  پهلوانی 
در  شده  متولد  نوزاد  هزار   16 پارسال  گفت:  است،  بهزیستی 
قرار  شنوایی  غربالگری  پوشش  تحت  تولد  بدو  در  قم  استان 
که  بودند  حلزون  کاشت  نیازمند  نوزاد   10 تعداد  این  از  گرفتند؛ 

شد. انجام  و  تامین  آن  هزینه 
استان  در  کامل  ناشنوایی   10 حداقل  بروز  از  ساالنه  وی،   گفته  به 
داشته  سالم تری  زندگی  شهروندان  تا  می شود  پیشگیری  قم 

. شند با
قم  بهزیستی  پوشش  تحت  نابینا  هزار   2 حدود  این که  بیان  با  وی 
هزار   38 برای  بینایی  غربالگری  گذشته  سال  کرد:  بیان  است، 

شد. انجام  قم  استان  در  سال  پنج  تا  سه  سنین  بین  کودک 
تنبلی  دارای  کودکان  طرح  این  در  افزود:  قم  بهزیستی  مدیرکل 
پوشش  تحت  درمان  برای  و  شدند  شناسایی  نابینایی  یا  و  چشم 

باشند. داشته  کمتری  مشکالت  آینده  در  تا  گرفتند  قرار 
ولی  است  رایگان  بهزیستی  خدمات  این که  بیان  با  وی 
شماره گیری  با  می توانند  خیران  کرد:  تصریح  نیست،  کامل کننده 
به  بهتر  خدمات رسانی  برای  را  خود  مبالغ   *724*9090#

نمایند. واریز  بهزیستی  مددجویان 

خبـرخبـر

آگهی مزایده تلفن همراه
به  مربوط   09121536664 شماره  به  اول  همراه  تلفن  خط  مزایده  گهی  آ

 140004030011002174 کالسه  پرونده 
شماره  )با   140004030011002174 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
شاه  مسعود  و  خواه  وفائی  حمیدرضا  متعهد:   )140002283 بایگانی 
محمدی و امین صفاری - متعهدله: بانک شهر ، قرارداد بانکی: شماره سند: 
مربوطه:  بانک   1397/07/26 سند:  تاریخ   ،  271/700/18921320/1
به  متعلق   09121536664 شماره  به  کارکرده  اول  همراه  خط  قم،  شهر 
 1363/10/13 تولد:  تاریخ  قاسم  پدر:  نام،  خواه  وفائی  حمیدرضا  آقای 

میرسد:  بفروش  مزایده  طریق  از   0383948975 ملی:  شماره 
آن  فروش  قیمت  که   09121536664 شماره  به  اول  همراه  کارکرده  خط 
به  قم  همراه  و  ثابت  تلفن  فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  توسط 
از  ارزیابی شده است و  600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال(  مبلغ  

میرسد.  فروش  به  مزایده  طریق 
مورخ  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  همراه  تلفن  خط  مزایده 
در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1401/07/27 چهارشنبه 
اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان 
شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم   یک  بخش  ک  امال و 
ریال(  میلیون  )ششصد   600/000/000 پایه  مبلغ  از  مذکور  مزایده 
در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ع  شرو

سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده 
شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره  به  ثبت 
)حتی  باشد  می   965108576100000002171323512006 واریز 
بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار 
در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  نمائید.(  پرداخت  را  درصد   10
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه 
ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 را ظرف مدت  فروش 
مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای  حساب  شماره  به 
قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر، 
صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد 
حق  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات 
ضمن  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج 
کلیه بدهی های مربوط به خط مذکور و حق الحراج و نیم عشر دولتی مازاد 
واریز  بر  توافق  بود. در صورت  مزایده خواهد  برنده  به عهده  ارزیابی  مبلغ  بر 
کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی 
خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد  خواهد  اقدام 

 )15696 الف  )م  شد. 
1401/07/12 گهی:  آ انتشار  تاریخ 

– مهدی روز خوش  اداره اجرای اسناد رسمی قم  رئیس 

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402



 17 عملیاتی  لشکر  فرمانده      ◄
سینمایش  اجرای  از  علی بن ابی طالب)ع( 
مهرماه   26 تا   12 از  شیدایی  فصل 
در  واقع  غدیر  نمایشگاهی  منطقه  در 
و  داد  خبر  نبی)ع(  خضر  کوه  روبه روی 
عموم  برای  هنری  اثر  این  تماشای  گفت: 

است. رایگان  شهروندان 
حسین  سردار  بیست،  شهر  گزارش  به 
»سینمایش  خبری  نشست  در  تناور 
امام  سالن  در  که  شیدایی«  فصل 
برگزار  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  علی)ع( 
و  عمق بخشی  برای  کرد:  اظهار  شد، 
دریچه  از  باید  جوانان  در  معرفت افزایی 
این  اجرای  و  کرد  ورود  هنر  و  فرهنگ 
سینمایش یکی از ابزارهای تقویت فرهنگ 
است. جامعه  عموم  اعتقادات  و  عمومی 
شیدایی  فصل  سینمایش  اجرای  وی 
و  دانست  تبیین  جهاد  راستای  در  را 
قدرت  اینکه  وجود  با  امروز  کرد:  تصریح 
اما  دارد  قرار  اوج  در  انقالب  سازماندهی 
دشمن تالش فراوانی برای ایجاد تزلزل در 

می کند. جوانان  اعتقادات 
 17 عملیاتی  لشکر  فرمانده 
اساس  این  بر  افزود:  علی بن ابی طالب)ع( 
تقویت  و  معرفت افزایی  نسبت به  باید 
داشته  بیشتری  اهتمام  جوانان  اعتقادات 

. شیم با

تناور در ادامه از تالش همه جانبه سپاه 
سینمایش  برگزاری  از  حمایت  برای  قم 

لشکر  گفت:  و  داد  خبر  شیدایی  فصل 
پشتیبانی  تا  شد  مأمور  قم  سپاه  عملیاتی 
الزم را برای اجرای این نمایش فراهم کند.
به اجرای سینمایش فصل شیدایی  وی 
عربی  کشور  چند  و  استان  بیست  در 
اجرای  خوشبختانه  گفت:  و  کرد  اشاره 

از سوی  بسیار خوبی  بازخورد  نمایش  این 
به  و  داشته  جامعه  عموم  و  مخاطبان 

به  نفر  هزار   14 یزد،  استان  در  مثال  طور 
نشستند. اثر  این  اجرای  یک  تماشای 

 17 عملیاتی  لشکر  فرمانده 
آمادگی  از  همچنین  علی بن ابی طالب)ع( 
ظرفیت  از  استفاده  برای  قم  سپاه 
اجرای  و  تولید  حوزه  در  قم  هنرمندان 
نمایش های مشابه فصل شیدایی خبر داد 
مشابه  بتوانند  قم  هنرمندان  اگر  گفت:  و 
این کار را انجام دهند، در سال های بعدی 
بود. در خدمت هنرمندان استان خواهیم 

برگزاری  جزئیات  خصوص  در  وی 
کرد:  عنوان  نیز  شیدایی  فصل  سینمایش 
مدت  به  مهرماه   26 تا   12 از  نمایش  این 
15 شب از ساعت 19 تا 20:30 در منطقه 
قدس،  شهرک  در  واقع  غدیر  نمایشگاهی 
نبی)ع( اجرا می شود. روبه روی کوه خضر 
 17 عملیاتی  لشکر  فرمانده 
تماشای  کرد:  تأکید  علی بن ابی طالب)ع( 
شهروندان  عموم  برای  سینمایش  این 
از  می توانند  عالقه مندان  و  است  رایگان 
بلیت  طریق سایت نماتیکت نسبت به تهیه 

کنند. اقدام 
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  تناور 
امکان  آیا  اینکه  خصوص  در  شهر20 
مردمی  مختلف  گروه های  حضور  تسهیل 
پیش بینی شده است، گفت: در شب های 
امکان  نمایش،  این  اجرای  نخست 
طالب،  نظیر  مردمی  گروه های  حضور 
بسیجیان  و  دانشجویان  دانش آموزان، 
در  می شود  پیش بینی  چراکه  دارد،  وجود 
از  توجهی  قابل  جمعیت  پایانی  شب های 
راهی  اثر  این  تماشای  برای  استان  بیرون 

شوند. قم 
امکان  چگونگی  خصوص  در  وی 
نقاط  از  عالقه مندان  و  شهروندان  انتقال 
این  اجرای  محل  به  قم  شهر  مختلف 
قم،  شهرداری  همکاری  با  گفت:  نمایش، 
شهر  نقطه  پنج  در  شهری  اتوبوس های 
مستقر شده و مردم را منتقل خواهند کرد، 
پارکینگ وسیع هم جهت  اینکه سه  ضمن 
شده  پیش بینی  شخصی  خودروهای  پارک 

► است.   

در  شیدایی  فصل  سینمایش  تهیه کننده      ◄
واکنش به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا 
سینمایش  تولید  برای  قم  بومی  هنرمندان  ظرفیت  از 
گفت:  است،  نشده  استفاده  قم  شهدای  موضوع  با 
وجود  عدم  بر  دلیل  غیربومی  گروه  یک  از  دعوت 
ظرفیت هنری در شهر قم نیست، در 40 سال گذشته 
گروه های بومی در قم کار کرده اند و در سال های بعد 
بار مهمان شما در قم  اما ما یک  هم کار خواهند کرد 

. هستیم
نشست  در  کوه فر  علیرضا  بیست،  شهر  گزارش  به 
سالن  در  که  شیدایی«  فصل  »سینمایش  خبری 
شد،  برگزار  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  علی)ع(  امام 
گفت:  و  کرد  اشاره  نمایشی  اثر  این  ساختار  به 
که  است  میدانی  نمایش  از  گونه ای  »سینمایش« 
ویژگی های منحصر به فردی از حیث وسعت لوکیشن، 
و  موسیقی  صوت،  صحنه،  کسسوار  آ نور،  دکور، 
نمایش های  از  و متفاوت  ویژه میدانی دارد  جلوه های 

است. معمولی 
بیان  با  )مهنا(  انقالب  نمایشی  مرکز هنرهای  مدیر 
تاکنون  شیدایی  فصل  سینمایش  مدل  مشابه  اینکه 
محور  بازیگر  اثر  این  افزود:  است،  نشده  ساخته 
را  نمایش  این  روایت  و  اجرا  بوذری،  رسالت  و  نیست 

دارد. برعهده 
به  اشاره  با  شیدایی  فصل  سینمایش  تهیه کننده 
گفت:  نمایش،  این  در  هنرور  و  بازیگر   150 حضور 
100 نفر سرباز وظیفه به عنوان هنرور و حدود 50 نفر 
حضور  نمایش  این  در  بازیگر  عنوان  به  قم  جوانان  از 

داشت. خواهند 
هنرمندان  ظرفیت  از  استفاده  خصوص  در  کوه فر 
بومی قم در این سینمایش، گفت: عالوه بر بازیگران، 

شاهد  کارگردانی  گروه  نظیر  مختلفی  بخش های  در 
هستیم. قم  هنر  اهالی  حضور 

شیدایی،  فصل  سینمایش  قصه  خصوص  در  وی 
آدم  حضرت  خلقت  قصه  از  نمایش  این  کرد:  عنوان 
اسالم  انبیاء، صدر  قالب سه فصل  در  و  آغاز می شود 
مهم  بزنگاه های  و  تاریخ  بر  مروری  به  معاصر  تاریخ  و 

می پردازد. تاریخی 
خصوص  در  شیدایی  فصل  سینمایش  تهیه کننده 
تأثیرگذاری باالی این اثر هنری، گفت: این اثر در هر 
کرده  اجتماعی  جریان سازی  شده،  اجرا  که  شهری 
از  بخش هایی  در  اخالقی  و  اعتقادی  تحول  شاهد  و 

بودیم. مخاطبان 
بهانه  قم  شهدای  ملی  کنگره  اینکه  بیان  با  کوه فر 
شده  شهر  این  در  شیدایی  فصل  اجرای  برای  خوبی 
برگزاری  اهداف  از  یکی  که  آنجا  از  گفت:  است، 
و  قهرمان پروری  و  الگوسازی  شهدا،  کنگره های 
اثر  این  در  اتفاق  این  است،  فرماندهان شهید  معرفی 

است. ملموس  کاماًل  هنری 
فصل  سینمایش  مهم  ویژگی های  از  یکی  وی 
شیدایی را بومی سازی عنوان کرد و گفت: بخش های 
اما  می ماند  ثابت  اسالم  صدر  و  انبیا  تاریخ  به  مربوط 
در بخش تاریخ معاصر از جمله رویداد انقالب و دفاع 
در  مثال  طور  به  و  می شود  بومی سازی  قصه  مقدس، 
و  قم  شهدای  محوریت  به  قصه  مقدس،  دفاع  بخش 

است. زین الدین  شهید 
)مهنا(افزود:  انقالب  نمایشی  هنرهای  مرکز  مدیر 
ورود  قم  مهم  رخدادهای  از  یکی  که  آنجا  از  البته 
بخش های  است،  شهر  این  به  معصومه)س(  حضرت 
و  شهر  این  به  اهل بیت)س(  کریمه  ورود  به  مربوط 
کشیده  تصویر  به  نیز  نیشابور  به  رضا)ع(  امام  ورود 

می شود.
از  یکی  انتقاد  به  پاسخ  در  همچنین  کوه فر 
و  جایگاه  وجود  با  چرا  اینکه  بر  مبنی  خبرنگاران 
غیر  گروه  یک  باید  قم،  تئاتر  هنرمندان  ویژه  ظرفیت 
کند،  اجرا  را  کار  این  کنگره  برای  و  بیاید  قم  به  بومی 
گفت: دعوت از یک گروه غیربومی دلیل بر عدم وجود 
گذشته  سال   40 نیست،  قم  شهر  در  هنری  ظرفیت 
گروه های بومی در قم کار کرده اند و در سال های بعد 
هم کار خواهند کرد اما ما یک بار به شهر شما آمدیم، 
اگر به بیست شهر دیگر هم رفتیم، دلیل بر این نبوده 

است. نداشته  بومی  هنرمند  هم  شهر  آن  که 
خاستگاه های  از  یکی  قم  قطعًا  کرد:  تأکید  وی 
نظیر  بزرگانی  و  است  کشور  در  نمایشی  هنرهای 
بار  یک  ما  دارد،  پارسایی  حسین  و  زارعی  کوروش 

مهمان شما در قم شدیم و دلیلی بر این نمی شود که 
است. نداشته  وجود  ظرفیتی  هیچ  قم  در 

افزود:  )مهنا(  انقالب  نمایشی  هنرهای  مرکز  مدیر 
در  شده  شناخته  برند  یک  عنوان  به  شیدایی  فصل 
اجرا  کشور  سراسر  در  و  است  مطرح  نمایش  حوزه 
که  کاروان«  »خورشید  نمایش  مثل  است،  داشته 
می رود. صحنه  روی  مختلف  شهرهای  در  سال هاست 
خصوص  در  شیدایی  فصل  سینمایش  تهیه کننده 
این  هزینه های  گفت:  عظیم،  پروژه  این  هزینه های 
کار را سازمان هنری رسانه ای اوج تقبل کرده است و 
این گونه نیست که در شهر شما بودجه ای بوده باشد 
اثر  این  بودجه  باشد،  نشده  شما  بومی های  هزینه  که 
حامی  و  میزبان  استان  سپاه  و  شده  تأمین  مرکز  از 

► بوده است.    نمایش  این  اجرای 
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فرمانده لشکر ۱7 امام علی ابن ابیطالب )ع(:

●  »فصل شیدایی« در قم به مدت ۱۵ شب به نمایش در می آید   ●

● اجرای »فصل شیدایی« دلیلی بر نادیده گرفتن جایگاه هنرمندان قم نیست   ●

معاون فرهنگی مسجد جمکران:
شبکه مردمی یاوران مهدی در 

مسجد جمکران فعال می شود

نهم  با  همزمان  گفت:  جمکران  مسجد  تولیت  فرهنگی  معاون 
ربیع االول و هزار و صد و هشتاد و چهارمین سالگرد آغاز امامت امام 
فعالیت  "شمیم"  به  موسوم  مهدی  یاوران  مردمی  شبکه  )عج(  زمان 

کرد. خواهد  شروع  را  خود 
عصر  حسین آبادی  مهدی  حجت االسالم  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
در  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  یکشنبه 
قالب طرح فوق، از اقشار و گروه هایی که به مسجد جمکران می آیند، 
شامل دانشجویان، طلبه ها و نیروهای نظامی برای عضویت در شبکه 

داریم. پذیرش  مهدی  یاوران  بزرگ 
وی اضافه کرد: با مشارکت بسیج مستضعفان در راستای تجدید عهد 
تحت  نیز  واره ای  عهد  و  جشنواره  بشریت،  عالم  منجی  با  پیمان  و 

شده است. برگزار  می بندیم،  عهد  عنوان 
در  برنامه هایی  عصر،  امام  امامت  آغاز  سالروز  برای  اینکه  ذکر  با  وی 
صداوسیما  و  مجازی  فضای  در  نیز  تولیدهایی  و  شهرها  کالن  برخی 
این  دیده شده است گفت:  تدارک  زائران  با حضور  و مسجد جمکران 
تداوم می یابد  مهرماه  تا شانزدهم  و  آغاز  مهرماه  دوازدهم  از  برنامه ها 
)ع(  عسکری  حسن  امام  شهادت  برنامه  ویژه  برنامه ،  نخستین  که 

است.
اجتماع  نام  با  زبانان  اردو  عزاداری  آیین  برگزاری  آبادی  حسین 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  همام  امام  این  شهادت  شب  در  عسکریون 
گفت: همزمان با این آیین، محفل ویژه قرآنی را در صحن امام مهدی 
پیام رسان های داخلی  از طریق  مسجد جمکران خواهیم داشت، که 

شد. خواهد  داده  پوشش  تلویزیونی  شبکه های  برخی  و 
به  ظهور  منتظران  اجتماع  برپایی  به  اشاره  با  جمکران  مسجد  معاون 
منظور عهد و پیمان با امام زمان گفت: این برنامه در ساعت 16:30 
امامت  به  عشا  و  مغرب  نماز  اقامه  با  و  آغاز،  مهرماه  سیزدهم  دقیقه 

می کند. پیدا  ادامه  همدانی  نوری  حسین  آیت الله 
از  مورد   15 روی  ویژه  صورت  به  امسال  شد:  یادآور  همچنین  وی 
تولیدهای  و  شهری  اکران  و  فضاسازی  برای  زمان)عج(   امام  القاب 
است. اساسی  نکته  یک  امام،  معرفت  که  چرا  کرده ایم،  کار  رسانه ای 
سال های  مانند  نیز  امسال  اینکه  بیان  با  ادامه  در  حسین آبادی 
گذشته شاهد برگزاری گردهمایی عهد سربازی با امام زمان با حضور 
خادمان  رضوی،  حرم  خادمیاران  ارتش،  انتظامی،  نظامی،  نیروهای 
شده  دهی  سازمان  نیروهای  و  امامزادگان  بیت،  اهل  کریمه  حرم 
ساعت  برنامه  این  افزود:  بود  خواهیم  مختلف  مجموعه های  و  بسیج 
7:30 روز چهاردهم مهرماه در صحن امام مهدی برگزار و طی آن از 
اخیر  وقایع  در  که  انتظامی  نیروی  شهیدان  به ویژه  امنیت  شهیدان 

می گیرد. صورت  قدردانی  داده ایم،  دست  از  را  آنها 
وی با اشاره به دیگر برنامه های پیش بینی شده برای ایام آغاز امامت 
مسلمان  ملیت های  پیمان  و  عهد  تجدید  آیین  گفت:  مهدی  حضرت 
دانش آموزان،  دانشجویان،  عهد  تجدید  همچنین  زمان،  امام  با 

است. آن  جمله  از  استادان  و  طلبه ها 
امام  با  عهد  تجدید  در  فرزندانشان  و  مادران  اجتماع  همچنین  وی 
از  دیگر  یکی  را  ظهور  نسل  و  مهدوی  مادران  عنوان  تحت  زمان 
یک  برنامه ها  از  کدام  هر  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  برنامه ها  این 
که  وظایفی  حوزه  در  را  عهدنامه ای  قشری  هر  و  دارد  عهدنامه ای 

کرد. خواهند  قرائت  دارند، 
ار  با مشارکت جمعی  و  به صورت خاص  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نحوه  ربیع االول،  نهم  روز  ویژه  با موضوع  نخبگان یک همایش علمی 
سبک زندگی در عصر غیبت، ارتباط با امام زمان، مسائل و شبهه ها، 
گفت:  داشت  خواهیم  ظهور  برای  زمینه سازی  و  منتظران  وظایف 
آن  ثبت نام  که  همدلی  و  بازی  عنوان  تحت  خانواده ها،  ویژه  همایش 

بود. خواهیم  خانواده ها  از  برخی  میزبان  و  اجرا،  نیز  گرفته  صورت 
توصیف  ادیان  همه  مشترک  نقطه  را  انتظار  موضوع  جمکران  معاون 
کرد و بیان داشت: مطابق سخن بزرگان، مساله امامت وحدت ایجاد 
تمرکز می کنیم، قطعا کسانی که  پیمان  و  نیز روی عهد  ما  و  می کند، 
نخواهد  جمکران  آنها  انتخاب  کنند،  طی  را  دیگری  مسیر  بخواهند 
که  است  زائرانی  عظیم  خیل  میزبان  مقدس،  مکان  این  که  چرا  بود، 

می شوند. مشرف  پیمان  و  عهد  قصد  به 
ویژه،  مناسبت های  از  یکی  شعبان  نیمه  از  بعد  کرد:  تصریح  وی 
سالروز آغاز امامت امام زمان است، نهم ربیع االول فرصت تذکر دادن 

است. زمان  امام  با  پیمان  و  عهد  به  کردن  وفا  برای  خود،  به 

خبـر

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001004867 شماره  -رأی   1
زینلو فرزند محمود در ششدانگ  ابوالفضل  آقای   1401114430001000547
یک باب ساختمان به مساحت 120 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 11200اصلی  

واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره 
در دفتر 379 صفحه 432 خریداری به موجب سند رسمی شماره 56910 مورخ 

 )14623 الف  قم.)م   47 خانه  دفتر   1401/4/1
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 

سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:   1401/06/28
تاریخ انتشار دوم :  1401/07/12

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  1/1400ج/1179  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که 
خواهان فاطمه تاجیک خواندگان ناهید نور اله زاده مبنی بر فروش پالک ثبتی 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش  اصلی   10702 از  فرعی   49
است. در تاریخ دو شنبه 12 اردیبهشت 1401 و با راهنمایی وکیل خواهان ، از 
ملک به ادرس قم ، بلوار سمیه ، کوچه 6 ، پالک 15 بازدید شد. 1- مشخصات 
ثبتی: ملک باال به پالک ثبتی 49 فرعی از 10702 اصلی بخش ثبتی یک منطقه 
یک قم دارای دو سند تک برگ هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
به شماره 331110 سری ب سال 1399 به نام خانم فاطمه تاجیک فرزند علی 
با کد ملی 0381475700 و شماره 125652 سری ب سال 1397 به نام خانم 
ناهید نور الله زاده فرزند علیرضا با کد ملی 0386456488 است. مساحت عرصه 
167/58 مترمربع است. حدود ملک مطابق سند ارائه شده عبارتند از شماال پی 
است به طول 10 متر به نهر اشتراکی با 10703 اصلی ، شرقا پی مشترک به طول 
17 متر به 59 فرعی ، جنوبا پی به طول 9/70 متربه شارع ، غربا پی مشترک به 
طول 17/20 متر به 48 فرعی. 2- مشخصات ملک: ملک ساختمان در دو طبقه 

زیرزمین و همکف است که به صورت شمالی ساز در کد نوسازی 1-101-99-6 
ها  دیوار  است.  سال   30 باالی  بنا  عمر  است.  شده  ساخته  متری   12 کوچه  در 
با طاق ضربی  فلزی  تیر  و سقف  دارد  فلزی  در وسط ستون   ، است  فشاری  اجر 
اجری است. زیرزمین هال و اشپزخانه و همکف واحد سه خوابه با دو هال است. 
ایزوگام  بام  پوشش کف سنگ و موزاییک و دیوار ها سنگ و گچ و پی وی سی و 
، در های  ، کابینت  فلزی  و بخاری گازی  ابی  و گرمایش کولر  است ، سرمایش 
داخلی چوبی و در های بیرونی و پنجره ها اهنی ، پله ها و نما سنگ است. ملک 
1 امتیاز اب و گاز و 2 امتیاز برق دارد. ملک مسکونی است ولی در زمان بازدید 
اید.  می  گزارش  پیوست  به  ان  محل  کروکی  و  ملک  تصاویر  بود.  از سکنه  خالی 
 ، مساحت   ، محل  موقعیت  و  اشاره  مورد  شرایط  به  توجه  با   : گذاری  ارزش   -3
کمیت و کیفیت ساختمان و سایر عوامل موثر ، مجموعا ارزش کل ملک باال در 
و نهصد و سی  و یک میلیارد  حال حاضر 3/193/000/000تومان معادل سی 
میلیون ریال براورد می شود. قیمت گذاری با فرض صحت مدارک ارائه شده و نیز 
عدم بدهی ملک به شهرداری ، بانک ها ، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی 
و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی انجام شده است. مقرر گردید موارد فوق الذکر 

در تاریخ 1401/8/8 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
نام خود شخص باشد همراه داشته  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

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

قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
5/99ج/1209  شماره  به  قم  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای   5 شعبه  در  که 
فروش  بر  مبنی  دلیریان  یعقوب  علیه  کوهستانی  رضا  محمد  له  گردیده  ثبت 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   1735 از  فرعی   208 ثبتی  پالک  شماره  به  ملک 
1/18/35اصلی بخش 2 قم که کارشناس به شرح ذیل کرده است.  به ادرس 
کوچه  روبروی  و   15 پالک  از  بعد   ، چهاردیواری   ، الهیه  خیابان   ، دانش  بلوار 
به  عطف   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که   6 شماره 
ابالغیه پرونده به شماره بایگانی 99/ج1209/5 مورخ 1400/9/27 موضوع 
 208/1735 ثبتی  پالک  به  ملک  مشاع  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  ارزیابی 
اصلی مفروزی و مجزا شده از 35/18/1 فرعی از اصلی مذکور پس از حضور در 
محل بازدید و مالحظه مدارک موجود در پرونده شهرداری و انجام بررسی های 
الزم گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. الف( مشخصات 
الهیه  خیابان  دانش  بلوار  خیابان  ادرس  به  208/1735اصلی   پالک  ثبتی 
جنب پالک 15 مطابق تصویر سند ارائه شده به شماره سریال 458565ج97 
دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع طلق و به مساحت 1360/66 مترمربع واقع 
در بخش دو منطقه قم به مالکیت اقای محمد رضا کوهستانی با انتقال قطعی 
اسناد  دفترخانه  توسط   13/2/98 مورخ   16754 شماره  تحت  اجرایی  نوع  از 

طول  به  دیواریست  شماال  اربعه:  حدود  باشد.  می  قم  شهر   86 شماره  رسمی 
 4/53 به دیوار به طول  35 فرعی شرقا دیوار  باقیمانده  55/25 متر به شماره 
به  به خیابان  45/25 متر  به شماره یک فرعی جنوبا درب و دیوار به طول  متر 
 209/1735 به شماره  متر   40/53 به طول  دیوار  به  دیوار  غربا  متر  عرض ده 
-54 نوسازی  کد  با  زمینی  مذکور  ملک  اعیان:  و  عرصه  مشخصات  ب(  اصلی 

از زمین محصور شده  1360/66 مترمربع که قسمتی  به مساحت   2-6-109
پرونده شهرداری  در  باشد مطابق مدارک موجود  فوق می  در  ابعاد مذکور  به  و 
واحد توسعه و تعریض شهرداری منطقه 2 قم و مطابق رای شعبه هشتم تجدید 
 94/5/14 مورخ   940316 شعبه  بایگانی  شماره  به  )پیوست(  دیوان  نظر 
و  تامین  معابر  و  شوارع  تمامی  و  تفکیکی  قبال  است  شده  نظر  اظهار  اینگونه 
کانون  و  بازی  پارک  و  سبز  فضای   – کتابخانه   – مسجد  قبیل  از  عمومی  اماکن 
است.  گردیده  اعمال  شهرداری  قانون   101 ماده  و  منظور  ورزشی  و  فرهنگی 
بازدید  به  با توجه  اعمال مجدد ان توجیه قانونی ندارد. ج( نظریه کارشناسی: 
به عمل امده و موارد فوق ، موقعیت محل و متراژ عرصه )1360/66 مترمربع( 
بازار  در  معامالتی  رکورد  جمله  از  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و  دسترسی  شوارع 
به  مذکور  پالک  مزایده  جهت  پایه  ارزش   ، مسکونی  کاربری  فرض  با  ملک  
نهصد  و  میلیارد  چهار  و  بیست  و  )یکصد  124/991/750/000ریال  میزان 

گردد.  می  اعالم  و  براورد  ریال(  هزار  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیون  یک  و  نود  و 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/8/1 ساعت 10 تا 10/15 صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
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 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  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 
)شرکت کنندگان می بایست مبلغ مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  شتاب 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید 
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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی    787 به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
10473اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی خیابان روحانی – روحانی 
43- فرعی دوم - پالک 42  که بنام زهرا یزدی   فرزند احمد می باشد،  در 
نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از 
پالک  تحدیدحدود   1401/05/23   -  1/5384 نامبرده  کتبی  تقاضای 
در  صبح   12 الی   8 ساعت    1401/08/10 مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور 
به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل 
مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )15690 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره 
 1401/07/12 انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 
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اشاره  با  قم  استاندار  ایرنا-  قم-      ◄
برای  استان  مدیریت  مجموعه  تالش  به 
رییس  سفر  متمم  فرصت  از  استفاده 
میلیارد   1900 گفت:  قم،  به  جمهور 
برای  جمهور  رییس  سفر  متمم  تومان 
بهبود وضعیت فاضالب و حوزه راه استان 

کرد. پیدا  اختصاص 
سیدمحمدتقی  ایرنا،  گزارش  به 
شاهچراغی در جلسه شورای اداری استان 
و  پیشگیری  تدبیر،  با  قم  اینکه  بیان  با  قم 
مدیریت  خوبی  به  را  اخیر  فتنه  مدیریت، 
همراهی  با  اغتشاشات  این  گفت:  کرد، 
و  امنیتی  نیروهای  سایر  و  بسیجیان 

شد. هدایت  خوبی  به  انتظامی 
های  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
کردن  وارد  به  نسبت  امنیتی  و  اطالعاتی 
و  عمومی  اموال  به  آسیب  و  خسارت 

باشد. داشته  مراقبت  شخصی 
اشاره  اخیر  اغتشاشات  به  قم  استاندار 
شاهد  حوادث  این  در  داد:  ادامه  و  کرد 
بودیم  دشمنان  ای  رسانه  سنگین  هجمه 
این آشوب  نیز در  و برخی سفارت خانه ها 
زیادی  تالش  دشمنان  بودند؛  کار  پای  ها 
های  گروهک  و  ها  تروریست  ورود  برای 

کردند. کشور  داخل  به  مسلح 
وی با بیان اینکه این اغتشاشات با عدم 
تصریح  نرسید،  جایی  به  مردم  همراهی 
حوادث  این  قالب  در  اغتشاشگران  کرد: 
شخصی  اموال  به  زیادی  های  خسارت 
وارد  عمومی  امکانات  همچنین  و  مردم 

کردند.
حضور  اهمیت  بر  تاکید  با  شاهچراغی 

ادامه  اغتشاشات،  سازی  خنثی  در  مردم 
و  اخیر  حوادث  در  قم  شهرداری  داد: 
و  بود  کار  پای  حسینی  اربعین  همچنین 

کرد. استان  مدیریت  به  شایانی  کمک 
ضرورت  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
برخورد با عوامل مهم در بروز اغتشاشات، 
به  وارد  های  خسارت  کرد:  خاطرنشان 

و  عمومی  های  دستگاه  خصوصی،  بخش 
استانداری  سیاسی  معاونت  به  شهرداری 

شود. گزارش 
تحصیلی  سال  آغاز  به  اشاره  با  وی 
استان،  های  دانشگاه  و  مدارس  جدید 
تامین  به  تا نسبت  بیان داشت: الزم است 
و خوابگاه های  اندازه سرویس مدارس  به 

شود. توجه  دانشگاهی 
کرد:  اظهار  ادامه  در  شاهچراغی 

طرح  از  یکی  فرسوده  بافت  ساماندهی 
بینی  پیش  که  است  قم  بزرگ  کالن  های 
های خوبی جهت بهبود شرایط زندگی در 
جمهور  رییس  سفر  مصوبات  قالب  در  آن 

است. گرفته  انجام 
قم  میزبانی  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مردمی  قرارگاه  قالب  در  اربعین  زائران  از 

خیرین،  مشارکت  با  کرد:  بیان  اربعین، 
شاهد  اجرایی  های  دستگاه  و  مردم 
و  ایرانی  زائران  از  مطلوبی  استقبال 

بودیم. قرارگاه  این  در  غیرایرانی 
 26 قم  شهدای  ملی  کنگره  دومین 

شود می  برگزار  آبانماه 
به  اشاره  با  قم  استان  سپاه  فرمانده 
شهدای  ملی  کنگره  دومین  برگزاری 
آبان   26 در  کنگره  این  گفت:  قم،  استان 

شهید  شهادت  سالگرد  با  همزمان  و  ماه 
شد. خواهد  برگزار  الدین  زین  مهدی 

جلسه  در  موحد  محمدرضا  سردار   
اخیر  اغتشاشات  به  قم  اداری  شورای 
تمام  برغم  انقالب  این  کرد:  بیان  و  اشاره 
نوین  تمدن  و  است  ماندنی  حوادث  این 

داد. خواهد  شکل  را  اسالمی 
شهادت  به  اشاره  با  قم  سپاه  فرمانده 
در  قم  ساله   15 بسیجیان  از  یکی 
می  تالش  کرد:  تصریح  اخیر،  اغتشاشات 
شهید  طلبه  بسیجی  تشییع  مراسم  شود 
برگزار  شنبه  سه  روز  لویی  زاهد  مهدی 

. د شو
شیدایی  فصل  نمایش  به  اشاره  با  وی 
استان،  شهدای  ملی  کنگره  مناسبت  به 
نمایش  این  قالب  در  کرد:  خاطرنشان 
از خلقت  روند شکل گیری حوادث جهان 
منجی  ظهور  و  اسالمی  انقالب  تا  انسان 
عالم بشریت به تصویر کشیده شده است.
کرد:  تصریح  قم  استان  سپاه  فرمانده 
سال  مهرماه   12 از  شیدایی  فصل  نمایش 
جاری بمدت 15 شب هر شب بعد از نماز 
مردم  از  نفر  هزار   5 میزبان  عشاء  و  مغرب 
نبی  خضر  کوه  جوار  در  غدیر  اردوگاه  در 

بود. خواهد 
برگزاری  از  قبل  تا  شد:  یادآور  موحد 
شهدای  ملی  کنگره  نهایی  اجالسیه 
در  مرور  به  نیز  پایانی  اجالسیه   7 استان، 
و  بانوان، جهاد  الملل،  بین  حوزه شهدای 

شد. خواهد  برگزار  غیره 
برگزاری  زمان  تا  کرد:  تصریح  وی 
باید  استان  شهدای  ملی  کنگره  دومین 

و  کالبدی  فضای  تمام  تا  شود  تالش 
را  بزرگ ملی  این کنگره  فضایی شهر رنگ 

بگیرد. خود  به 
جشنواره  در  قم  برتر  های  دستگاه 

شدند مشخص  رجایی  شهید 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
فنی  کل  اداره  گفت:  جلسه  دراین  نیز  قم 
با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  و  ای  حرفه  و 
را  عملکرد  بهترین  امتیاز  باالترین  کسب 
رجایی  شهید  جشنواره  و  گذشته  سال  در 

دادند. اختصاص  خود  به 
استان  گاز  شرکت  افزود:  نادری  حسن 
ارباب و رجوع  به  نیز در زمینه پاسخگویی 
بهترین عملکرد را داشته است و اداره کل 
سومین  عنوان  به  نیز  دارایی  و  اقتصادی 

شدند. شناخته  دستگاه 
هفتم  برنامه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
استانی  های  دستگاه  کرد:  بیان  توسعه، 
این  در  درج  برای  را  الزم  پیشنهادات 
ششم  برنامه  ضعف  نقاط  جبران  و  برنامه 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  به 

دهند. ارائه 
دولت  هفته  طی  کرد:  بیان  نادری 
نشست   209 قالب  در  دولتی  مدیران 
گفت  ها  رسانه  و  مردم  با  مستقیم  بصورت 

کردند. وگو 
در  وی خاطرنشان کرد: حضور مدیران 
از  سال  طول  در  محافل  سایر  و  مساجد 
و  است  قم  مدیریت  مجموعه  های  اولویت 
هفته  از  روز  یک  باید  مدیران  آن  بر  عالوه 
اختصاص  رجوع  و  ارباب  با  دیدار  برای  را 

► دهند.  

◄    مدیر منطقه یک شهرداری قم گفت: در سه ماهه 
دوم سال جاری منتهی به شهریور، 4 هزار و 300 تن 

آسفالت در سطح منطقه یک توزیع شده است.
شهرداری  یک  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
تالش های  به  اشاره  با  خانی  محمدرضا  مجید  قم، 
انجام شده در منطقه یک برای توزیع آسفالت در سطح 
همکاران،  تالش  و  پیگیری  با  داشت:  اظهار  منطقه 

هزار  چهار  مجموعًا  شهریور  و  مرداد  تیر،  ماه های  در 
توزیع شده  منطقه  معابر  سطح  در  آسفالت  تن   300 و 

. است 
فرعی  معابر  مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
تحت  سمیه  و  ری  دروازه  انقالب،  آذر،  خیابان های 
اولویت  کرد:  تصریح  است  گرفته  قرار  آسفالت  پوشش 
با معابری بوده است که آسفالت آن ها فرسوده بوده و 

است. نداشته  وجود  ترمیم  امکان 
کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
 750 و  هزار  سه  حدودا  معابر  آسفالت  روکش  برای 
و  منطقه  بنایی  زیر  امور  معاونت  توسط  آسفالت  تن 
 550 و  است  استفاده شده  آسفالت  پیمانکاران  توسط 
و  ترمیم  جهت  شهری  خدمات  معاونت  توسط  نیز  تن 

است. استفاده شده  منطقه  سطح  در  لکه گیری 

صبوری  از  تشکر  ضمن  خاتمه  در  محمدرضاخانی 
پروژه ها عنوان  اجرای  زمان  شهروندان منطقه یک در 
تن   4300 مجموعًا  تابستان  ماه  سه  مدت  در  کرد: 
است  توزیع شده  یک  منطقه  معابر  سطح  در  آسفالت 
بالغ بر 50 میلیارد ریال در برداشته است  که هزینه ای 
شهرداری  داخلی  منابع  از  هزینه ها  این  تمامی  که 

► است.   انجام شده 

و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل      ◄
از  استفاده  بر  قم  شهرداری  سبز  فضای 
کارشناسان  تمامی  کارشناسی  مشاوره 
کاشت  طرح های  تهیه  در  سبز  فضای 

کرد. کید  تأ
سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
از  استفاده  بر  کید  تأ با  جوادیان  پیام 
سبز  فضای  تیم  کل  کارشناسی  مشاوره 
کرد:  اظهار  کاشت  طرح های  تهیه  در 
شهر  سبز  فضای  در  اینکه  به  توجه  با 
که  داریم  خوبی  بسیار  کارشناسان  قم 

تهیه  در  کافی  تخصص  و  صاحب تجربه 
رویکرد  ولی  هستند  کاشت  طرح های 
فنی  پتانسیل  و  توان  از  که  است  این  ما 
بهره  حوزه  این  در  آن ها  تخصصی  و 

. یم ببر
واحد  در  منظور  همین  به  گفت:  وی 
قبل  که  فعال شده  رویکرد  این  طراحی، 
حوزه  در  جلساتی  کاشت  طرح  تهیه  از 
رئیس  حضور  با  منطقه  هر  سبز  فضای 
برگزار  ناحیه  کارشناس  و  سبز  فضای 
برای  پیشنهادات  و  نظرات  و  کرده 
به  سازمان  در  و  شده  اخذ  کاشت  طرح 

مجددًا  نهایتًا  و  گذاشته شده  مشورت 
طرح  و  برگزارشده  اصالحی  جلسات 
و  طراحی  کارگروه  به  ارائه  برای  نهایی 

می شود. آماده  سبز  فضای  توسعه 
فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
در  اینکه  بر  کید  تأ با  قم  شهرداری  سبز 
مربوطه  مسئوالن  حضور  با  کارگروه  این 
می شود  مصوب  کاشت  طرح  بهترین 
طی  با  داریم  تالش  کرد:  خاطرنشان 
با  پایدار  کاشت  طرح های  مسیر  این 
زیبایی  حجم  بیشترین  و  حداقلی  هزینه 

► کنیم.   ایجاد  منظر 

تکذیب اظهارات منتسب به 
آیت الله اعرافی درباره شال و 

روسری
سوء  با  ای  عده  متأسفانه  گفت:  اعرافی  الله  آیت  نزدیکان  از  یکی 
آیت  به  مجازی  فضای  در  هایی  حرف  آمده،  پیش  فضای  از  استفاده 

است. کذب  که  اند  داده  نسبت  اعرافی  الله 
نقل  به  مجازی  فضای  در  متنی  اخیرا  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
شود  می  دست  به  دست  علمیه  های  حوزه  مدیر  اعرافی  الله  آیت  از 
و  میدارند  بر  روسری  و  شال  که  کسانی  جلوی  »اگر  اینکه  بر  مبنی 

آمد«. خواهند  نیز  عمامه  و  عبا  سراغ  به  نشود  گرفته  میزنند  آتش 
یکی از نزدیکان آیت الله علیرضا اعرافی در این باره در گفت و گو با 
وی  از  گفت:  و  کرد  تکذیب  را  مطلب  این  حوزه،  خبرگزاری  خبرنگار 
یا  و  جلسه  هیچ  در  که  کرد  تکذیب  قویا  و  شدم  جویا  زمینه  این  در 

است. نکرده  بیان  را  مطلبی  همچنین  سخنرانی 
وی افزود: امروز معاندین و ضد انقالب که از اغتشاشات ناامید شده 
مطالب  انتشار  و  اخبار  جعل  به  اوضاع،  کردن  آلود  غبار  برای  اند، 
موج  و  هیجانات  ایجاد  طریق  از  بتوانند  بلکه  تا  اند  آورده  روی  دروغ 
سواری های رسانه ای از آب گل آلود ماهی بگیرند و به مقاصد شوم 

برسند. خود 

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسالمی قم خبر داد؛

شرکت ۱7 هزار نفر در مسابقات 
کتابخوانی گفتمان امیدآفرینی 

در قم

شرکت  از  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  بانوان  امور  مسئول 
امیدآفرینی  گفتمان  کتابخوانی  مسابقات  سلسله  در  نفر  هزار   17

داد. خبر 
این  برگزاری  جزئیات  بیان  در  فرخنده  فاطمه  مهر،  گزارش  به 
در  امید  گفتمان  کتابخوانی  مسابقات  سلسله  کرد:  اظهار  مسابقات 
برگزار شد و هر روز یک سوال  54 روز  به مدت  ماه های محرم و صفر 

می شد. رسانی  اطالع  مندان  عالقه  میان  در  چهارگزینه ای 
افزود:  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  بانوان  امور  مسئول 
این  در  کشور  مختلف  شهرهای  و  استان ها  از  نفر  هزار   17 حدود 

کردند. شرکت  مسابقات 
»با  اعتقادی«،  »فتنه  کتاب   8 از  مسابقات  این  سواالت  گفت:  وی 
و  »هفتاد  مهدوی«،  جامعه  تا  حسینی  جامعه  »از  عشق«،  کاروان 
سومین یار«، »به توان او«، »ندای امید«، »با بچه هایم سر یک سفره« 

شد. معرفی  برندگان  از  یکی  روز  هر  و  انتخاب  فرمانده«  »سالم  و 
در  کتاب خوانی  به  مندان  عالقه  شرکت  از  قدردانی  ضمن  فرخنده 
مسابقات،  قبیل  این  اجرای  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  مسابقات  این 

شود. ترویج  شهروندان  میان  در  کتاب خوانی  فرهنگ 

استاندار قم:خبـر

● ۱۹۰۰ میلیارد تومان متمم سفر رییس جمهور به قم اختصاص یافت   ●

● توزیع ۴۳۰۰ تن آسفالت در ۳ ماهه دوم سال جاری در منطقه یک قم    ●

● روند اجرای طرح های کاشت فضای سبز در قم چگونه است؟    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
و  سیصد  و  هزار  )سه  قم  پنج  بخش  اصلی   271/986/3340 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  آگهی 
چهل فرعی از نهصد و هشتاد و شش فرعی از دویست و هفتاد و یک اصلی بخش پنج قم( مربوط به پرونده 
 9701186 بایگانی  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   139704030011001118 کالسه  شماره  اجرایی 
شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ   ، راهن(  و  گیرنده  )وام  خودکار  عبدالمجید  اقای   : علیه  بر  سامان  بانک   : له 
271/986/3340 اصلی بخش پنج قم )پالک ثبتی سه هزار و سیصد و چهل فرعی از نهصد و هشتاد و شش 
فرعی از دویست و هفتاد و یک اصلی بخش پنج قم( به نشانی قم – شهرک قدس فلکه سوم – خیابان انتفاضه 
– ساختمان زیتون – طبقه سوم واحد 3 متعلق به اقای عبدالمجید خودکار از طریق مزایده به فروش می رسد: 
حدود و مشخصات ششدانگ یک قطعه اپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی 3340 فرعی از 271 
اصلی ، مفروز و مجزا شده از 986 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 3 در طبقه 3 و واقع در بخش 5 ، حوزه ثبت 
ان  دسیمترمربع  هفتاد  و  متر  ده  که  ملک  متن  مترمربع   208/4 مساحت  به  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک 
پیشرفتگی در فضای خیابان می باشد. به حدود: شماال : در نه قسمت اول نود سانتی متر دوم سه متر و پنج 
متر که شرقی است. چهارم 80  و هفتاد سانتی  متر  فرعی سوم سه  به پالک 984  دیواری است  متر  سانتی 
سانتی متر دیواری است به سرویس پله. پنجم یک متر و هشتاد سانتی متر و ششم یک متر و پنجاه سانتی 
متر دیواری به اسانسور ، هفتم یک متر و سی و پنج سانتی متر و هشتم 5 متر و 50 سانتی متر درب و دیواری 
است به سرویس پله. نهم یازده متر و پنجاه و پنج سانتی متر دیواری است به پالک 984 فرعی. شرقا : یازد 
متر و نود سانتی متر دیوار و پنجره هاییست به فضای حیاط. جنوبا: در شش قسمت اول یازده متر و هفتاد 
که شرقی  متر چهارم  70 سانتی  متر  نود سانتی  که غربی  دوم  فرعی.   988 دیوار پالک  به  دیوار  متر  سانتی 
است نود سانتی متر پنجره هاییست به داکت. پیجم پنج متر و هشتاد و پنج سانتی متر ششم نود سانتی متر 
دیوار به دیوار پالک 988 فرعی. غربا: 11 متر و 90 سانتی متر دیوار و پنجره هاییست به خیابان 20 متری. 

مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 9 به مساحت 2/4 پارکینگ قطعه 12 به مساحت 12/5 مشخصات 
ملی  دارای شماره   – تولد  تاریخ   8915 علی شماره شناسنامه  فرزند  خودکار   / عبدالمجید  مالکیت  مالکیت: 
0061333654 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
132525 تاریخ 1387/7/23 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 0601666 سری ب سال 85که 
در صفحه 543 دفتر امالک جلد 132 ذیل شماره 170469 ثبت گردیده است. محدودیت : محدودیت دفتر 
قم  استان  قم  شهر   1 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1392/11/26 مورخ   73967 شماره  رهنی   : امالک 
که به نفع بانک سامان به مبلغ 4/220/000/000ریال به مدت 10 سال ثبت شده. حقوق ارتفاقی : طبق 
قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایی ان بیمه : دارد مشخصات فنی ملک مورد مزایده: واحد اپارتمان 
به صورت اپارتمان مسکونی و در طبقه سوم ساختمان چهار طبقه روی پیلوت قرار گرفته است و دارای اتاق 
– سالن پذیرایی و نشیمن – اشپزخانه – سرویس بهداشتی و تراس می باشد. پوشش کف ها از موزاییک ، بدنه 
و گل وسط و سقف نشیمن دارای گل  ارک دور  و رنگ شده و سقف سالن دارای  ها و سقف ها سفید کاری 
وسط – کابینت اشپزخانه از جنس ام دی اف – واحد دارای سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر 
گازی – نما سمت معبر از سنگ – پوشش کف پارکینگ ازموزاییک بدنه پارکینگ از سنگ و سقف سفید کاری 
شده – پنجره از جنس اهن – ساختمان دارای اسانسور و واحد مذکور دارای انشعاب برق و گاز و اب است. نظریه 
کارشناسی : کارشناس رسمی دادگستری با توجه به موقعیت محلی – مساحت و قدرالسهم مشاعات وابسته و 
سایر عوامل  موثر در ارزیابی و با فرض عدم دیون ممکنه و احتمالی ارزش ملک وصوف را به ازای هر مترمربع 
240/000/000 ریال و برای 208/40 مترمربع 50/016/000/000ریال )پنجاه میلیارد و شانزده میلیون 
ریال( ارزیابی نموده است. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1401/7/27 در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه 

فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. مزایده ششدانگ 
پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه 50/016/000/000ریال )پنجاه میلیارد و شانزده میلیون ریال( ارزیابی شده 
است شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد 
از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شباIR 980100004076013207895693 با شناسه 
واریز 965108576100000002171323512006 می باشد )حضور بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت 
و رقابت در مزایده را دارد می بایست ده درصد را پرداخت نماید( حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری 
مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد 
بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 125 ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت 
به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشدوفق ماده 125 ائین نامه اجرا اقدام می 
گردد. در صورت توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام 
خواهد شد حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط 
به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح دیگر می باشد در ضمن فیش واریزی می 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 6 
اجرای احکام مدنی قم به شماره 6/1400ج/328 ثبت گردیده له سهیال یوسف 
پرداخت 333 سکه  به  یاداور محکوم علیه محکوم است  پور علیه محمد حسین 
تمام بهار ازادی در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له 
در قبال بدهی محکوم علیه مالکیت ایشان و سهم االرث مادری ایشان از پالک 
ثبتی 82 فرعی از 2475 اصلی بخش 2 قم )مالکیت محکوم علیه 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ و مادر ایشان 2 دانگ مشاع از ششدانگ می باشد( توقیف نموده 
29/7695سهم  مقدار  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
از  اعیان پالک فوق  و  از 240 سهم ششدانگ عرصه  از 120 سهم مشاع  مشاع 
مالکیت محکوم علیه مبلغ پایه 2/309/500/000ریال و مقدار 22/857 سهم 
مشاع از 80 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق سهم 
االرث مادری ایشان به مبلغ پایه 1/773/227/012ریال از پالک فوق به فروش 
خواهد رسید. پالک ثبتی 2475/82واقع در بلوار مدرس ، خیابان میثم جنوبی 
، نبش کوچه 34 ، پالک 292 به استحضار می رساند از پالک مذکور در معیت 
محکوم علیه بازدید شد. مستندات: 1- سند تک برگ به شماره سریال 52984 
 160 مساحت  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو   93 سال  ه  سری 
حبیب  مرحوم  زوجه  حسین  فرزند  گائینی  کبری  مرحوم  مالکیت  به   ، مترمربع 
الله یاداور ، مستند مالکیت انتقال قطعی شماره 121377 مورخ 1391/11/9 
2- سند تک برگ – به شماره سریال 52985 سری ه سال  دفترخانه شماره 19 
 ، مترمربع   160 مساحت  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک   93

شماره  قطعی  انتقال  مالکیت  مستد  محمد  فرزند  یاداور  الله  حبیب  مالکیت  به 
121377 مورخ 1391/11/9 دفترخانه شماره 19 2- سند تک برگ – به شماره 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   93 سال  ه  سری   52983 سریال 
مستد  محمد  فرزند  یاداور  حسین  محمد  مالکیت  به  مترمربع   160 مساحت  به 
مالکیت انتقال قطعی شماره 117661 مورخ 1388/7/3 دفترخانه شماره 19 
حدود اربعه: شماال: به طول 8 متر دیوار به دیوار پالک 81 شرقا : به طول 20 
متر دیوار به دیوار 83 فرعی جنوبا: به طول 8 متر به هشت متری غربا: به طول 
است  ساختمانی  در  مذکور  پالک   : ملک  توصیف  متری.   24 شارع  به  متر   20
به مساحت 160 مترمربع 20*8 به صورت دو نبش  در یک طبقه که در زمینی 
)24 متری بر خیابان میثم و 8 متر بر به کوچه 8 متری شماره 34( اعیانی 97 
با قدمت بیش از 30 سال مشتمل  پایه اجری و سقف تیراهن و اجر  با  مترمربع 
بر اشپزخانه کوچک با تعدادی کابینت قدیمی ، یک اتاق تک یا ورودی از حیاط 
، هال نشیمن ، کف بنا موزاییک ، دیوار ها و سقف سفید کاری ، سرویس پله و 
سرویس بهداشتی در حیاط و حمام و ضمیمه اشپزخانه می باشد عمر بنا بیش 
انشعاب.  یک  کدام  هر  خانگی  گاز   ، برق   ، اب  انشعابات  دارای  و  سال  سی  از 
ارزیابی : مطابق بازدید میدانی با در نظر گرفتن موقعیت محلی ، شوارع ، امکان 
احتساب  بدون  قیمت  در  موثر  عوامل  تمامی  و  بنا  کیفیت  بنا  عمر   ، دسترسی 
 -1 گردد.  می  ارزیابی  زیر  شرح  به  اعیان  و  عرصه  ارزش  ممکنه  دیون  نوع  هر 
جمع  98/000/000ریال  مترمربع  هر  بازای  مترمربع   160 مساحت  به  عرصه 
هر  بازای  مترمربع   97 مساحت  به  کل  اعیانی   -2 15/680/000/000ریال 

انشعابات   -3 2/619/000/000ریال  جمع  27/000/000ریال  مترمربع 
کل  ارزش  320/000/000ریال  مقطوع  پله  سرویس  اتاقک  و  سازی  حیاط  و 
ششدانگ ملک مبلغ 18/619/000/000ریال یک میلیارد و هشتصد و شصت 
و یک میلیون و نهصد هزار تومان براورد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر 
در تاریخ 1401/7/25 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  از مورد 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار 
باشد  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  مزایده 
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 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

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

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09۱84480402



◄    حسن نادری شامگاه 10 مهرماه در جلسه شورای اداری استان 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت  جلسات  سالن  در  که  قم 
اینکه دستگاه ها در موضوع ارزیابی عملکرد، همکاری خوبی داشته اند، 

انجام خواهد شد. ارزیابی در سه مرحله  اظهار کرد: شاخص های 
کرد:  عنوان  است،  خودارزیابی  مرحله  نخستین  اینکه  بیان  با  وی 
توسط  ارزیابی  و  مرکزی  ستادهای  امتیازدهی  و  مستندات  برسی 
عملکرد  ارزیابی  شاخص های  دیگر  نیز  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

. ست ا
داد:  ادامه  قم  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استانداردسازی تارنما، ارائه خدمات در میز خدمت، حذف کپی مدارک 
به  رسیدگی  نظام  استقرار  مدیران،  انتصاب  در  شایسته ساالری  هویتی، 

و  نماز  فرهنگ  ترویج  عملکرد،  بهبود  و  آسیب شناسی  مردمی،  شکایات 
است. دستگاه ها  به  تخصیص یافته  امتیازات  و  مهم  مباحث  ازجمله   ...
دستگاه  هر  برای  نیز  اختصاصی  شاخص های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رسالت  اساس  بر  اجرایی  دستگاه  هر  کرد:  مطرح  است،  داشته  وجود 

است. داشته  محور   102 در  شاخص   717 خود 
باشند،  داشته  را  امتیاز  باالترین  که  دستگاه  دو  اینکه  بیان  با  نادری 
دستگاه   5 کرد:  خاطرنشان  می شوند،  شناخته  برتر  دستگاه  به عنوان 
سرگروه نیز در گروه بندی اعالم شده توسط سازمان اداری و استخدامی 

شد. خواهند  انتخاب  کشور 
و  آب  سازمان  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  کرد:  اضافه  وی 
► شدند.     شناخته  قم  استان  برتر  دستگاه  دو  به عنوان  فاضالب 

قانونی  برای  روحانی  دولت  تالش      ◄
اعتراضی  تجمعات  برگزاری  نحوه  کردن 
مجلس  و  رئیسی  دولت  اما  ماند  ناکام 
تصویب  برای  برنامه ای  آیا  یازدهمی ها 

دارند؟ خصوص  این  در  قانون 
جمهوری  اساسی  قانون   27 اصل  در 
اجتماعات  تشکیل  است:»  آمده  اسالمی 
به   ، سالح  حمل  بدون  ها،  راهپیمایی  و 
نباشد  اسالم  مبانی  به  مخل  که  آن  شرط 
آزاد است.« با این وجود در مقاطع مختلف 
حواشی  با  اعتراضی  تجمعات  برگزاری 
به  تن  کشور  وزارت  و  بوده  همراه  زیادی 
را  انتقادی  اعتراضات  برای  مجوز  دادن 

است. نداده 
تالش ناکام دولت روحانی برای ایجاد 

هاید پارک
که  بود   96 دی ماه  اعترضات  از  بعد 
حسن  جمهوری  ریاست  به  دوازدهم  دولت 
پارک«  »هاید  یک  ایجاد  فکر  به  روحانی، 
دولت   97 20خرداد  افتاد.  پایتخت  در 
که  مکان هایی  تعریف  برای  را  مصوبه ای 
را  خود  اعتراضات  آنجا  در  بتوانند  مردم 
حدود  اما  رساند  تصویب  به  کنند  مطرح 
تاریخ 26 شهریور 1398  در  بعد  یک سال 
دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال 

کرد.
که  گرفته  صورت  آن  از  پس  اتفاق  این 
جداگانه  دادنامه هایی  در  شهروند  سه 
و  کردند  شکایت  مصوبه  این  به  نسبت 
هیأت  رأی  در  شدند.  آن  ابطال  خواهان 
مورد  تصویب نامه  است:  آمده  عمومی 
اساسی  قانون   27 اصل  با  اواًل:  شکایت 
از  را  راه پیمایی ها  و  اجتماعات  تشکیل  که 
علی االطالق  اجتماعات  محل های  حیث 
با  ثانیًا:  و  دارد  مغایرت  کرده  اعالم  آزاد 
و  احزاب  فعالیت  نحوه  قانون   11 ماده 
 1394/11/4 مصوب  سیاسی  گروه های 
مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات 
قانون   10 ماده  موضوع  احزاب  کمیسیون 
مذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 ماده 
تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  مرقوم  قانون   11
تجمعات  برگزاری  درخواست  خصوص  در 
محل  تعیین  مستلزم  که  راهپیمایی ها  و 
برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف 

می باشد. مذکور  کمیسیون  اختیارات  و 
تجمعات  موافق  یا  مخالف  رئیسی 

؟ ضی عترا ا
مهر  امروز  به  تا   98 شهریور  از  حال 
مهم  اعتراضی  تجمع  دو  شاهد   ،1401
موضوع  همین  و  ایم  بوده  مردم  سوی  از 
پارک  هاید  تشکیل یک  بر سر  بحث  درباره 
اعتراضات  برگزاری  برای  قانونی  محلی  یا 
توسط مردم را داغ کرده است. اما، در این 
درباره  رئیسی  ابراهیم  گیری  میان، موضع 

نیست. توجه  از  خالی  مردم  اعتراضات 
نشستی  در  رئیسی  ابراهیم  چه  اگر 
نیویورک  در  ها  رسانه  خبرنگاران  با  خبری 
گفت:  ایران  در  اعتراضات  درباره 
که  اعتراضاتی  و چه  اعتراضات چه صنفی 
درباره مسایل مختلف مطرح است، همواره 
باید  ولی  می شود؛  شنیده  و  هست  و  بوده 
گذاشت؛  تفاوت  اغتشاش  و  اعتراض  بین 
امروز  ندارد.  قبول  را  اغتشاش  کس  هیچ 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  در  بیان  آزادی 
نحوی است که در محافل عملی و سیاسی 
و فرهنگی و رسانه ها نظرات مختلف مطرح 
می شود ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت 

است.«
در  و  آن  از  پس  روز  چند  حال،  این  با 
اشاره  با  مردم،  با  خود  تلویزیونی  گفتگوی 
ارتباط  در  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به 
و  آزاداندیشی  کرسی های  برگزاری  با 
محافل  و  دانشگاه ها  در  نظریه پردازی 
که  دارد  اشکالی  چه  کرد:»  بیان  علمی، 
برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت 
دانشگاه ها،  در  مراکزی  تصمیم  یک  به 

دهیم. قرار  محافل  و  علمی  موسسات 
ارتقای  و  سالمت  به  اتفاق  این  معتقدم 
و  نقد  کند.  جدی  کمک  می تواند  کار 
قانون  در  مختلف  مسائل  در  گفت وگو 
می تواند  و  است  جایگاه  دارای  اساسی 
تصمیم سازی  حوزه های  در  مسئوالن  به 
این  دوم  نکته  کند،  کمک  تصمیم گیری  و 
نقدها  و  گفت وگوها  اینگونه  از  که  است 
اصالح  برای  زمینه ای  عنوان  به  توان  می 

کرد.« استفاده 
رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید 
و  اعتراض  بین  فاصل  حد  باید  اینکه  بر 

داشت:»  اظهار  شود،  مشخص  اغتشاش 
مخالفی  سخن  و  نقد  اعتراض،  وقت  یک 
باید  آن ها  ندارد،  اشکالی  هیچ  دارد  وجود 
شنیده شود و شنیدن آن هم به اصالح امور 
ریختن  بهم  اغتشاش،  اما  می کند،  کمک 
تعدی  و  مرج  و  هرج  ایجاد  کشور،  امنیت 
به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ 
کجای این عالم نمی تواند قابل قبول باشد. 
و  مردم  کار  و  کسب  جان،  مال،  به  تعرض 
قابل  اصاًل  مردم  زندگی  در  اختالل  ایجاد 

نیست.« قبول 
نمایندگان  میز  روی  مهم  طرح  یک 

مجلس
گرفتن  اوج  با  همزمان  دیگر،  سوی  از 
امینی،  مهسا  فوت  از  بعد  تجمعات 
تدوین  فکر  به  یازدهم  مجلس  نمایندگان 
و  تجمعات  تشکیل  نحوه  درباره  طرحی 
محمد  افتادهند.  راهپیمایی ها  برگزاری 
صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی 
ایلنا گفت:»  به  در مجلس  و شوراها  کشور 
حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی 
همانطور  اما  کند،  پیدا  حضور  تجمعات  و 
مردم  برای  که  شرطی  به  کردم  عرض  که 
باشد  قرار  اگر  چراکه  نکند  ایجاد  مشکلی 
با تجمعات، آزادی و حقوق دیگران و منافع 
ملی به خطر بیفتد، بحث جداگانه ای دارد. 
این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی 

است.« دیده  مردم  برای  را 

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  جوکار 
برای  طرح  این  در  مشخصی  مکان های 
برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است؟ 
تامین  این موضوع برعهده شورای  گفت:» 
در  البته  است،  شهرستان ها  و  استان ها 
ابتدا این موضوع نیز در طرح مطرح شده 
بود، اما در ادامه بررسی ها برعهده شورای 
تامین استان ها و شهرستانها گذاشته شد، 
البته تاکید می کنم این موضوع هنوز قطعی 
نیست و در کارگروه ها این موضوعات توسط 

هنوز  و  است  بررسی  حال  در  کارشناسان 
قطعی  فضاها  تامین  خصوص  در  موضوع 
قانون اساسی  با  بررسی ها  از  و پس  نیست 
تلفیق  شهرها،  اسالمی  شورای  مصوبات  و 

اعالم می شود.« نهایت  در  و  کرده  پیدا 
به  باره  این  در  هم  آصفری  محمدحسن 
برگزاری  به  مربوط  طرحی  گفت:»  ایسنا 
کمیسیون  در  اعتراضات  و  تجمعات 
امورداخلی کشور و شوراها در حال بررسی 
وزیر  حضور  با  جلساتی  تاکنون  و  است 
شده  برگزار  طرح  این  خصوص  در  کشور 
است. بر اساس این طرح احزاب، اصناف، 
که  هایی  مجموعه  و  مختلف  های  گروه 
درخواست  با  هستند  شناسنامه  دارای 
و  تجمعات  توانند  می  کشور  وزارت  از 
این  از  و  کنند  برگزار  قانونی  اعتراضات 
طریق در چهارچوب قانون می توان نظرات 

شنید.« را  مخالف  و  موافق 

بی توجهی به یک خواسته مهم
نحوه  موضوع  سر  بر  بارها  تاکنون 
نتیجه  به  اما  شده  بحث  مردم  اعتراضات 
سیاسی  کنشگران  عمده  است،  نرسیده 
برای تجمعات  ایجاد مکانی  لزوم  بر  کشور، 
آیین  و اعتراضات مدنی و همچنین تدوین 
داشته  تأکید  و  اشاره  مسأله  این  نامه های 
اند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق 
و  فضا  شدن  آرام  با  آن  از  پس  و  می افتد 
یاد  از  اعتراضات،  صدای  کردن  فروکش 

می رود.
این  نرسیدن  نتیجه  به  فرض  بر  حتی 
به  مربوط  قانون  اصالح  برای  ها  تالش 
قانون  همین  رسد  می  نظر  به  اعتراضات، 

شود. نمی  اجرا  درستی  ب  هم  فعلی 
تابناک منتشر کرده، مطابق  آنچه  بر  بنا 
در  اساسی  قانون  نهم  اصل  از  بخشی  با 
راهپیمایی ها  در  الزم  شرایط  حفظ  صورت 
حق  مقامی  هیچ  اعتراضی،  تجمعات  و 
تمامیت  و  استقالل  حفظ  نام  به  ندارد 
هر  را،  مشروع  آزادی های  کشور  ارضی 
چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.« 
از  یکی  تظاهرات  و  اجتماعات  آزادی  زیرا 
مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند 
به  واسطه  بدون  را  خود  حرف  آن  طریق  از 

برسانند. زمامداران  گوش 
همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب، 
با  راهپیمایی ها  »برگزاری  که  مقرر می دارد 
در  سالح  حمل  بدون  کشور  وزارت  اطالع 
صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 
تشکیل  نیز  و  نباشد  اسالم  مبانی  به  مخل 
عمومی  پارک های  و  میادین  در  اجتماعات 
با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.«

نیز  نامه  آیین  این   30 ماده  تبصره  در 
از  پیش  هفته  یک  باید  تقاضا  این  آمده 
برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری 
کشور  وزارت  به  رسمی  نماینده  توسط 
آیین  تسلیم شود که طبق ماده 32 همین 
موارد  تقاضا  تسلیم  هنگام  باید   )12( نامه 

شود. ذکر  دقیق  مدارک  ارایه  با  زیر 
و  اجتماع  یا  راهپیمایی  موضوع  الف( 

آن. برگزاری  از  هدف 
ب( تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان 

آن.    ►
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

● بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی قم در 7۱7 شاخص و ۱۰2 محور    ●

استاد حوزه علمیه نجف:
مشروعیت سیاسی بر بالد 
مسلمانان بدون توجه به 
مرجعیت دینی میّسر نیست

مشروعیت  کرد:  تصریح  اشرف  نجف  حوزه علمیه  برجسته  استاد 
سیاسی بر بالد مسلمانان بدون توجه به مرجعیت دینی و تجلی ابعاد 

بود. نخواهد  امکان پذیر  اسالمی  جامعه  در  دین  مختلف 
الغریفی،  ابوالحسن  والمسلمین سید  ایکنا، حجت االسالم  به گزارش 
و  دینی  »مرجعیت  علمی  در نشست  اشرف،  نجف  استاد حوزه علمیه 
مجتمع  همت  به  که  فقیه«  والیت   بحث  بر  تمرکز  با  سیاسی  مرجعیت 
آموزش عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی برگزار شد، در سخنانی 
وظیفه ای  ابتدائًا  الهی  احکام  شناخت  و  دین  در  تفقه  کرد:  اظهار 
با  مجتهدی  که  زمانی  است.  جامعه  آحاد  تمام  دوش  بر  و  همگانی 
به  آن  تبیین  وظیفه  کرد،  استنباط  و  را کشف  دین موضوعی  در  تفقه 

از آن خود بداند. جامعه را داشته و حق ندارد آن را صرفًا 
از  را  نبوی  سنت  و  دین  معالم  بیان  اشرف  نجف  علمیه  حوزه  استاد 
منحصر  دین  معالم  افزود:  و  دانست  فقیه  و  مرجع  وظایف  نخستین 
در امور عبادی نبوده و همچون مقوله ای عام، اکثر مسائل محدثه که 

می شود. شامل  را  است  مسلمانان  زندگی  با  مرتبط 
والیت  جمله  از  جامعه  شئون  تمام  در  والیت  الغریفی،  حجت االسالم  
در بیان فتوا و قضاوت، والیت بر حکم، تدبیر تمام امور امت اسالمی، 
رعایت مصالح، اقامه حدود و دفع مخاطرات را از جمله وظایف مرجع 

دینی توصیف کرد.
با رجوع نزاع مسلمانان به  از امام صادق)ع( در رابطه  وی به حدیثی 
»هر  می فرمایند:  حضرت  گفت:  و  کرد  اشاره  طاغوت  و  جور  حاکم 
به سوی  واقع  در  مراجعه کند،  به طاغوت  باطل  یا  موارد حق  در  کس 
بر  آنچه  رو  این   از  است؛  کرده  قضاوت  مطالبه  او  از  و  رفته  طاغوت 
به  می  دارد،  دریافت  است[  مشروعیت  فاقد  خود  ]که  او  حکم  اساس 
باطل اخذ نموده است؛ هرچند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن را 

است«. گرفته  طاغوت  حکم  اساس  بر 
سیاسی  مرجعیت  و  دینی  مرجعیت  مختلف  دیدگاه های  به  الغریفی 
بر  سیاسی  مشروعیت  کرد:  اظهار  و  پرداخت  اسالمی  بالد  بر  حاکم 
مختلف  ابعاد  تجلی  و  دینی  مرجعیت  به  توجه  بدون  مسلمانان  بالد 

بود. نخواهد  امکان پذیر  اسالمی  جامعه  در  دین 
فقیه  مرجعیت  میان  همواره  مختار  انسان  این که  بیان  با  وی 
بیان  می کند،  انتخاب  را  یکی  احزاب،  مرجعیت  یا  جامع الشرایط 
یا  دینی  مرجعیت  تجلی  برای  عمل  میدان  سیاسی  مرجعیت  کرد: 

است. حزبی  مرجعیت 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اشرف  نجف  علمیه  حوزه  استاد 
فقیه  ولی  اختیارات  حدود  به  رسول الله)ص(  از  حدیثی  به  اشاره  با 
تصریح  و  دانست  معصوم)ع(  به  اختصاص  را  دینی  مرجعیت  و  اشاره 
کرد: پیامبر)ص( نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است؛ 
مؤمنان  موالی  و  من  موالی  »خداوند،  می فرمایند  اعظم)ص(  پیامبر 

هستم«. او  موالی  من  که  است  کسی  موالی  علی  و  است 
مسلمانان،  بر  فقیه  والیت   غیبت  دوران  در  اینکه  بیان  با  الغریفی 
امت  شئون  تمام  بر  فقیه  کرد:  اظهار  است،  )ع(  معصوم  والیت  مانند 
و  حدود  اعمال  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به   امر  جمله  از  اسالمی، 

دارد. والیت  اسالمی  تعزیرات 
وی به تفاوت های والیت عامه و والیت حسبه فقیه در اندیشه اسالمی 
اشاره کرد و گفت: اکثر علمای اسالم قائل به والیت فقیه در تمام امور 
تدبیر شئون امت اسالمی، رعایت مصالح امت و اقامه حدود اسالمی 
بوده و آن را از ضروریات اجتماعی مسلمانان در دوران غیبت معصوم 

)ع( می دانند.
تخصصی  نشریه  راه اندازی  ضمن  الغریفی  استاد  می شود،  یادآور 
اشغالگر  رژیم  با  روابط  عادی سازی  چون  مقاله هایی  انصارالحجة، 
به  را  فقه  از دیدگاه  انرژی هسته ای  نیز  و  فقه  از دیدگاه  صهیونیستی 

است.  درآورده  تحریر  رشته 

خبـر ●  دولت رئیسی قانون »تجمعات اعتراضی« را به مرحله اجرا می رساند؟   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت پنجم
اجرای   1 در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   20 از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
 ، مصطفی  خواندگان  مهدآرا  حسین  امیر  خواهان  گردیده  ثبت  1/99ج/306  شماره  به  مدنی  احکام 
 2738 از  فرعی   2 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  سوهانی  همگی  حسین  محمد  و  مریم   ، مهشید   ، فاطمه 
شماره  ابالغیه  به  بازگشت  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   2 بخش  اصلی 
140102100001639929 مورخ 1401/2/22 ان شعبه محترم مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی 2 فرعی 
خانم  و  اقایان  طرفیت  به  مهدآرا  حسین  امیر  اقای  دعوی  موضوع   ، قم  دو  ثبتی  بخش  اصلی   2738 از 
محترم  شعبه  به  مراجعه  ضمن   ، سوهانی  همگی  مهشید  و  حسین  محمد   ، فاطمه   ، مریم   ، مصطفی  ها 
وضعیت  از  بازدید  محل  به  مراجعه  متعاقبا   ، قضایی  محترم  مقام  دستور  از  اگاهی  و  پرونده  مطالعه   ،
می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، ابرازی  مدارک  بررسی  و  خواهان  وکیل  همراه  به  موجود 
با رعایت  قم  ثبتی دو  2738 اصلی بخش  از  2 فرعی  ثبتی  ارزیابی پالک  1( موضوع کارشناسی:  گردد: 
دو  ثبتی  بخش  اصلی   2738 از  فرعی   2 پالک  ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات   )2 ق.ا.ا.م   138 ماده  مفاد 
مساحت  با  فلسطین  متری  شانزده  و  خمینی  امام  تقاطع   ، )ره(  خمینی  امام  میدان   ، قم  ادرس  به  قم 
صفحه  در  که   212946 مالکیت  ورقه  شماره  به  ای  دفترچه  سند  موجب  )به  مترمربع   1323/90 عرصه 
464 دفتر امالک جلد 74 به شماره 12235 به ثبت رسیده است( با حدود اربعه شماال: به طول 42/5 
متر مرز اشتراکی با زمین 2498 متر پی اشتراکی است با زمین 2 فرعی از 2738 اصلی جنوبا: به طول 
اثر احداث شارع  16 متری این قسمت قبال نهر مزدیجان محدود بوده است که در  58/5 متر به خیابان 
20/30 متر به حریم جاده قم تهران. تذکر: مساحت عرصه به موجب  قطع مجاورت کرده غربا: به طول 
از  بخشی  گرفتن  قرار  علت  به  موجود  عرصه  مساحت  صورتیکه  در   ، باشد  می  مترمربع   1323/90 سند 
ان  باید سند  ثبت  قانون   45 ماده  به موجب  که  باشد  مترمربع می   1133/44 در مسیر شهرداری  عرصه 

انجام  موجود  وضعیت  براساس  ارزیابی  لذا  شود.  صادر  جدید  سند   ، موجود  وضعیت  به  نسبت   ، اصالح 
شرح  به  ساز  قدیمی  تجاری  مجموعه  شامل  شده  احداث  اعیانی   : اعیانی  مشخصات   )3 است.  پذیرفته 
از ان به عنوان فروشگاه و کارگاه سوهان پزی استفاده می شده ولی در حال حاضر به  زیر بوده که قبال 
متری   16 و  خمینی  امام  خیابان  بر  در  که  فروشگاه  اعیانی  الف(  باشد:  می  فعال  غیر  و  تعطیل  صورت 
فلسطین )خیابان شهید حسینی( واقع گردیده شامل یک سالن و یک نیم طبقه بوده که پوشش کف ان 
موزاییک و پوشش بدنه ان از سنگ و پی وی سی سقف ان طاق ضربی می باشد. اعیانی کارگاه سوهان 
طبقه  یک  و  طبقه  دو  ساختمان  باب  دو  صورت  به  گردیده  واقع  فروشگاه  پشت  در  که  سرایداری  و  پزی 
قدیمی با سازه ، سقف طاق ضربی و دیوار های اجری بوده که فاقد نما می باشد. نمای سمت فروشگاه 
فلزی  فلسطین  در قسمت خیابان  و  کرکره مشبک   ، امام  در قسمت خیابان  ورودی  و درب  کاری  سیمان 
نوع  هر  فاقد  و  خالی  حاضر  حال  در  مذکور  ملک  باشد.  می  گاز  و  برق  و  اب  انشعابات  دارای  باشد.  می 
اند ، مستند به  ارزیابی مد نظر قرار گرفته  فعالیت می باشد. تذکر: کلیه متراژ ها و مساحت هایی که در 
 3/10/7003 به شماره دبیرخانه  بازدید کارشناس شهرداری(  نامه اظهار شده توسط خواهان )گزارش 
صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )5 باشد.  می   3 منطقه  شهرداری   1396/2/22 مورخ 
و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ، کاربری  نوع   ، مجاور  شوارع  عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با 
ذیل  شرح  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت 
 = 178/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   1133/44 مساحت  به  عرصه   )1-5 باشد:  می 
و  مترمربع(   105( طبقه  نیم  و  )336/5مترمربع(  فروشگاه  اعیانی   )2-5 201/752/320/000ریال 
)همکف(  فروشگاه  تجاری  ارزش   )5-3 27/950/500/000ریال   = مترمربع   863/5 انباری  و  کارگاه 
115/000/000ریال=38/697/500/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   336/5 مساحت  به 

 = 42/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   105 مساحت  به  طبقه  نیم  تجاری  ارزش   )5-4
مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   863/5 مساحت  به  سایر  تجاری  ارزش   )5-5 4/410/000/000ریال 
 = متعلقات  سایر  و  انشعابات   ، سازی  حیات   )5-6 46/629/000/000ریال   = 54/000/000ریال 
بیست  و  )سیصد  320/289/320/000ریال   = اعیان  و  عرصه  ششدانگ   )5-7 850/000/000ریال 
از  فرعی   2 ثبتی  پالک  کل  ارزش  ریال(  هزار  بیست  و  سیصد  و  میلیون  نه  و  هشتاد  و  دویست  و  میلیارد 
هزار  بیست  و  سیصد  و  میلیون  نه  و  هشتاد  و  دویست  و  میلیارد  بیست  و  سیصد  مبلغ  به  اصلی   2738
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  )320/289/320/000ریال(  ریال 
10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های  10 الی  1401/8/3 ساعت 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  حقوقی 
اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می 
این  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 

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

آگهی مزایده اتومبیل
 16 ایران  336ن41  انتظامی  شماره   405 پژو  سواری  خودروی  مزایده  اگهی 
مربوط به کالسه پرونده 140104030011001289 به موجب پرونده اجرایی 
له:   ،  140101385 بایگانی  شماره  با   140104030011001289 شماره 
 405 پژو  سواری  خودروی   ، خبازی  علی  اقای  علیه:  سقایتی،  سمیه  خانم 
واقع   ، خبازی  علی  اقای  به  متعلق   16 ایران   41 ن   336 انتظامی  شماره 
بازداشت  بهران  پارکینگ  ناجا  راه  پلیس  جنب   – کاشان   – قم  قدیم  جاده  در 
رسد:  می  فروش  به  قم  رسمی  اسناد  اداره  محل  در  مزایده  طریق  از  و  گردیده 
مدل   1/8 ای  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  خودرو  خودرو:  فنی  مشخصات 
1390 رنگ : نقره ای متالیک شماره موتور 12490138108- شماره شاسی 
در  شدگی  رنگ  دارای   : کارشناسی  206085CAXBE01NAAMنظریه   :
و  صندلی   – سالم   : داشبورد   – باشد  می  خوردگی  دارای  نقطه  چند  در  و  بدنه 
می  جک  و  زاپاس  دارای   : تجهیزات   – سالم   : ها  شیشه   – مستعمل   : تودوزی 
و  ای(  )دنده  معمولی   : گیربکس   – کار  به  اماده  و  سالم  ظاهرا   : موتور   – باشد 
سالم – دیفرانسیل: سالم – تایر ها : فرسوده و مستعمل می باشد – نوع سوخت 
و  موتور  شامل  فنی  نظر  از  نقلیه  وسیله  باشد.  می  سوز  دوگانه  و  گاز  و  بنزین 
سقف  موتور  درب  ظاهری  نظر  از   ، باشد  می  سالم  جانبی  لوازم  و  گیربکس 

دچار  و  بوده  گی  شده  رنگ  دارای  بدنه  پایین  از  ناحیه  چند  و  صندوق  درب 
عقب  صندوق  درب  و  موتور  درب  سقف  روی  پریدگی  رنگ  و  سوختگی  افتاب 
نیز گردیده ، شاسی های جلو ضربه دیده ، رکاب دو طرف داری خوردگی می 
رسمی  کارشناس  باشد.  می  ثالث  شخص  نامه  بیمه  فاقد  خودرو  ضمنا  باشد. 
)هشتصد  800/000/000ریال  مبلغ  را  فوق  سواری  خودروی  دادگستری 
ارزیابی نموده است. مزایده خودرو مذکور از ساعت 9 صبح الی  میلیون ریال( 
قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1401/7/24 مورخه  یکشنبه  روز  ظهر   12
ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع 
شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد 
میلیون  )هشتصد  800/000/000ریال  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو  مزایده 
شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال( 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   10 پرداخت  به  منوط  مزایده  در 
واریز  شناسه  با   IR شبا980100004076013207895693  شماره  به  ثبت 
یا  خریدار  حضور  باشد  می   965108576100000002171323512006
است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب 

ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق 
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 
بر  مازاد  الحراج  حق  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های خودرواعم 
مزایده  تاریخ  تا  غیره  وخالفی  وبیمه  وپارکینگ  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از 
مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم 
خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 125 ائین 
و همچنین  بود  به خریدار خواهد  پرداخت  قابل  اسناد رسمی  نامه اجرای مفاد 
می  اقدام  اجرا  نامه  ائین   125 ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه 
گردد. درصورت توافق بر ورایز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار 
براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 
حساب  مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد  وصول 
ضمن  در  باشد  می  دیگر  صالح  ذی  مراجع  و  عنداللزوم  و  شهرداری  و  دارایی 

باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  واریزی  فیش 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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 رویای مهاجرت معکوس به سرزمین بادهای 120 روزه 

●  سیستان و بلوچستان - استانی به قدمت تاریخ و تمدن کهن ایران زمین    ●
◄    اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی

فرهنگی،  های  ظرفیت  شناسایی 
طبیعی  و  کشاورزی  اقتصادی،  تاریخی، 
قدمت  به  استانی   - بلوچستان  و  سیستان 
به  زمین-   ایران  کهن  تمدن  و  تاریخ 
منظور ریشه کن کردن فقر، بیکاری و آغاز 

است. ضرورت  یک  معکوس  مهاجرت 

منطقه  در  تمدن  از  مانده  جا  به  آثار 
سکونت  از  حاکی  بلوچستان  و  سیستان 
و  یافته  توسعه  تمدنی  و  دانش  با  قومی 
شهر  وجود  که  دارد  دیار  این  در  پیشرفته 
صحت  دالیل  از  یکی  توان  می  را  سوخته 

کرد. قلمداد  فوق  گفتار 
وجود انواع سفالینه ها و ظروف سنگی، 
یافت  حصیر  و  پارچه  انواع  کاری،  معرق 
شده که معرف وجود چندین نوع صنعت، 
آن  در  نساجی  پیشرفته  صنعت  ویژه  به 
نظیر،  بی  های  معماری  کنار  در  جاست 
و  افراد  پوشش  نوع  در  نظر  دقت  و  سلیقه 
مصنوعی  چشم  شدن  پیدا  ساز،  و  ساخت 
سازمان دهی  نظیر،  بی  های  ظرافت  با 
و  آبرسانی  منظم  و  مرتب  نظام  اجتماعی،  
تخلیه فاضالب ، برنامه ریزی مدنی در شهر 
تمدنی  وجود  از  نشان  همه  و  همه   ... و 
در  دارد.  دیار  این  در  اعتنا  قابل  و  بزرگ 
گنجی  بلوچستان  و  سیستان  حقیقت 
میان  در  که  است  کشور  جنوب  در  پنهان 
پنهان  اقلیمی  تغییرات  و  ها  محرومیت 

است. شده 
افول  از  پس  ها  سال  وجود  این  با 
اقلیمی،  و  طبیعی  دالیل  به  تمدن،  این 
هیچگاه اراده ای برای بازگرداندن شکوه و 
عظمت به این دیار دیده نشد و در این بین 
سینما و رسانه ملی که می توانستند نقشی 
آوانگارد و پیشرونده در احیای تمدن های 
و   ها  سریال  اکثر  تولید  کنند،  بازی  بزرگ 
این دیار  را در  فیلم های حوزه مواد مخدر 
ساماندهی کردند و قضات محترم نیز اکثر 
قصد  به  را  کشور  مختلف  نقاط  خالفکاران 
تبعید  سرزمین  این  به  سازی  بیدار  و  تنبه 

نمودند!
سرزمینی  ساکنان  که  شد  اینچنین  و 
مقابله  بر  عالوه  ساله  هزار  چند  تمدنی  با 
ریزگرد  خشکسالی،  و  طبیعی  بالیای  با 
ها، کمبود ها و بی مهری ها ، باید مراقب 
لوکیشن های صدا و سیما و تبعیدی های 

باشند! نیز  خطرناک 
با این وجود مردم سیستان و بلوچستان 
و  سختی  در  زندگی  دادند  نشان  همواره 
مختصات  از  مشکالت،  برابر  در  آوری  تاب 
و  چشمگیر  تالش  با  و  آنهاست  الینفک 
شبانه روزی ، ثابت خواهند کرد که فرزندان 
بزرگ  همواره  بزرگ  های  تمدن  نوادگان  و 
ریزی  برنامه  و  شناسایی  با  و  ماند  خواهند 
در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت های 
نیز  را  استان روزی بیکاران سایر استان ها 
خواهند  فرا  بلوچستان  و  سیستان  دیار  به 

خواند.
های  ظرفیت  پنجگانه  های  محور 

ن ستا ا
به  رسیدن  راه  در  استان  های  ظرفیت 
محور  پنج  در  توان  می  را  پایدار  توسعه 
معرفی و برای توسعه آنها برنامه ریزی کرد. 
صنایع  گردشگری،  هفتگانه  محورهای 
دستی کشاورزی، دامپروری و شیالت بدنه 
می  محسوب  استان  توسعه  درخت  اصلی 
شوند که زیر شاخه های این درخت تنومند 

شمارند. بی  استان  در 

با  شاهنامه  پهلوانان  دیار  معرفی 
گردشگری صنعت  توسعه 

با  تمدن  بازگرداندن  های  راه  از  یکی 
شکوه به این دیار، معرفی و جذب گردشگر 
شاهنامه  های  پهلوان  و  رستم  سرزمین  به 
بی  گردشگری  های  جاذبه  وجود  است. 
تمدن  نماد  عنوان  به  باید  استان  در  شمار 
و  شده  معرفی  سرزمین،  این  تاریخی 
جانبه  همه  حمایت  حوزه  این  متولیان 
مکان  های  بروشور  توزیع  و  چاپ  شوند. 
های دیدنی استان، آموزش زبان انگلیسی 
توانمندسازی  گردشگری،  راهنمایان  به 
گردشگری  تقویت  به منظور  روستاها 
گردی،  بوم  تقویت  و  توسعه   ، روستایی 
اسکان  در  بومی  های  ظرفیت  از  استفاده 
گذاران  سرمایه  از  حمایت   ، گردشگران 
از  بخشی   ... و  اقامت  و  هتلینگ  بخش 
این  در  گردشگری  توسعه  های  راهکار 

است. استان 
با  ظرفیت  این  از  استفاده  تردید  بی 
تاریخی  وجود فراهم بودن زیرساخت های 
ایجاد  منطقه  در  عظیم  تحولی  تواند  می 
باعث  مهاجرت  از  ممانعت  بر  عالوه  و  کند 
از  یکی  و  شده  نیز  معکوس  مهاجرت 
محسوب  بیکاری  با  مقابله  راهکارهای 
تنها  شود. شایان ذکر است که گردشگری 
استان  طبیعی  و  تاریخی  های  جاذبه  به 
غذا،  گردشگری  و  شوند  نمی  محدود 
پزشکی  گردشگری  ورزشی،  گردشگری 
هستند  استان  های  ظرفیت  دیگر  از   ... و 
که پرداختن به جزئیات آنها از حوصله این 

است. خارج  مقال 
میوه  مهد  بلوچستان  و  سیستان 

خوشمزه! و  ناشناخته  های 
این  در  کشاورزی  کار  سختی  وجود  با 
کمبود  و  اقلیمی  شرایط  دلیل  به  استان 
و  خاص  محصوالت  شد،  یادآور  باید  آب 
که  استان  این  فرد  به  منحصر  طعم  دارای 
کشورهای  محصوالت  مناطق  به  شباهت 
آفریقایی دارد، دارای مشتریان خاص خود 
می باشند. تا جایی که عده ای سیستان و 

بلوچستان را مهد میوه های ناشناخته می 
جهت  در  ریزی  برنامه  شک  بدون  نامند! 

پاپایا،  نظیر  خاص  های  میوه  این  تولید 
تمبرهندی،  سیتاپل،  چیکو،  گواوا،  موز، 
بیدام، نارگیل، پالسا، جمبوالن، کنار و انبه 
می تواند استان را به مهد صادرات و کسب 

کند. تبدیل  سرشار  های  درآمد 
اجرای  خاک،  و  آب  از  بهینه  استفاده 
انتقال  ویژه  به  آبیاری  نوین  طرح های 
و  آب  بیمه  صنعت  توسعه  لوله،  با  آب 
دریا،  آب  شیرین سازی  کشاورزی،  خاک 
تغییر  و  روش ها  بهبود  آب،  بازچرخانی 
ُپرآب  الگوی کشت و جایگزینی محصوالت 
با محصوالت کم آب َبر و ... می تواند زمینه 
و  شده  منطقه  این  در  پایدار  توسعه  ساز 
باغداری  و  کشاورزی  قطب  به  را  استان 

کند. معرفی  خاص  های  میوه 
با  فرد،  به  منحصر  دستی  صنایع 

ایران تاریخ  قدمت  به  اصالتی 
می  استان  در  درآمدی  منابع  دیگر  از 
فرد  به  منحصر  دستی  صنایع  به  توان 
ترین  اصیل  را  آنها  ای  عده  که  کرد  اشاره 
هنر ایرانی می دانند و قدمت برخی از آنها 
سال  هزار  چند  به  کلپورگان  سفال  مانند 

گردد. می  بر  قبل 
سیاه  دوزی،  خمک  دوزی،  بلوچی 
دودنی  دوزی،  آینه  دوزی،  سکه  دوزی، 
قالی  بافی،  خولک  و  بافی  سیس  بافی، 
حصیر  سفالگری،  بافی،  گلیم  بافی، 
نمدمالی،  بافی،  چادر  بافی،  پرده  بافی، 
دوزی،  پریوار  بلوچ،  سوزندوزی  و  خراطی 
توردوزی، خامه دوزی و سیاه دوزی بخشی 
از هنر اهالی سیستان و بلوچستان به ویژه 
این دیار است که هر کدام  و زنان  دختران 
باعث  تواند  می  تنهایی  به  صنایع  این  از 
اشتغال عده ای زیادی از جوانان به صورت 
سامانه  نبود  شود.  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
یا  نبود  استان،  جامع شناسایی هنرمندان 
هنر  شناسایی  در  متخصص  نیروی  کبود 
برای  الزم  بستر  نبود  استان،  هنرمندان  و 
به  تولیدی  محصوالت  صادرات  و  معرفی 
بحث  در  اداری  بروکراسی  کشورها،  سایر 
تضمینی  خرید  عدم  تسهیالت،  و  وام 

محصوالت توسط اداره گردشگری و میراث 
این  در  فعاالن  تا  شده  باعث  فرهنگی 

داشته  صنایع  این  به  آماتور  نگاهی  حوزه 
به  خود  روزانه  مخارج  تامین  برای  و  باشند 
صورتیکه  در  بیاورند.  روی  دیگر  مشاغل 
بسیاری  اول  شغل  باید  دستی  صنایع  هنر 
ایجاد  تردید  بی  باشد.  دیار  این  جوانان  از 
برای  ضروری  امکانات  و  زیرساخت ها 
و  رسمی  مرزهای  از  بیشتر  بهره برداری 

نمایشگاه  برگزاری  مرزی،  بازارچه های 
از  استفاده  کشور،  سطح  در  مختلف  های 
و  ها  سریال  و  ها  فیلم  و  ادارات  در  صنایع 
توسعه  و  معرفی  در  تواند  می  موجود    ...

باشد. موثر  صنعت  این 
گاو  نژاد  بهترین  طعم  با  دامپروری 

ایران گوشتی 
از  دیگر  یکی  توان  می  را  دامپروری 
پایدار  توسعه  در  استان  های  کلید  شاه 
برترین  سیستاني)  گاو  پرورش  نامید. 
مرغ  پرورش   ،( ایران  گوشتي  گاو  نژاد 
با  زنبور  های  کلنی  وجود  سیستان،  بومی 
عسل  تن  هزار   70 از  بیش  تولید  ظرفیت 
پرورش شتر مرغ  این سرزمین خشک،  در 
و انواع ماکیان و دام های سبک و سنگین  
استان  دامپروری  های  ظرفیت  جمله  از 
با وجود سختی  هستند که در حال حاضر 
ها و مشقات فراوان عده کثیری از جوانان 
و  هستند  کار  به  مشغول  صنعت  این  در 
توسعه  و  ریزی  برنامه  حمایت،  نیازمند 
هستند.  مسئوالن  سوی  از  تبدیلی  صنایع 
دامپروری  کردن  صنعتی  جهت  در  تالش 
احداث  جهت  گذار  سرمایه  جذب  و 
دنیا  روز  تکنولوژی  و  نوین  های  دامپروری 
منطقه،  در  موجود  های  دام  نژاد  اصالح   ،
دامپروری  متخصصین  دانش  از  استفاده 
بیشتر  تولیدات  ساز  زمینه  تواند  می   ... و 
شود. منطقه  در  دامپروری  شغل  احیای  و 

پرورش ماهی در در دل بیابان!
توسعه  آخر  حلقه  عنوان  به  نیز  شیالت 
استان یکی از صنایع قابل اعتنا در استان 
صنعت  این  های  ظرفیت  به  اگر  که  است 
یابیم  می  در  بپردازیم  آن  تبدیلی  صنایع  و 
است  قادر  تنهایی  به  نیز  صنعت  این  که 
های  بخش  در  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه 
گوناگون، باعث تقویت سبد غذایی و رشد 
شود.  نیز  ساکنان  غذایی  سفره  پروتئینی 
در حال حاضر پرورش انواع آبزیان در انواع 
استخرهای خاکی و بتنی استان و پرورش 
ماهی در قفس در سواحل مکران در حال 
ریزی،  برنامه  نیازمند  که  است  گسترش 

است  تضمینی  خرید  و  تسهیالت  اعطای 
که در این صورت می توان به آینده روشن 
این صنعت امید وار بود. شیالت از صنایع 
صنایع  سایر  نسبت  به  که  است  زودبازده 
دامی، با سرمایه کمتر و دوره زمانی کوتاه 
مندان  عالقه  از  بسیاری  اعتنای  مورد  تر 

است. ابزیان  حوزه 

پایان سخن
شاهنامه  پهلوانان  دیار  تردید  هیچ  بی 
فراوانی  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  دارای 
رونمایی  آنها  از  کوچکی  بخش  که  است 
دیگری  فراوان  امکانات  و  ها  ظرفیت  شد. 
گریخته  و  جسته  صورت  به  استان  در  نیز 
نظیر   است.  گرفته  مردم  استقبال  مورد 
گانودرما،  قارچ  تولید   ، زعفران  کشت 
از  استفاده  نی،   گیاه  از  صنعتی  استفاده 
استفاده  خورشیدی،  انرژی  و  باد  ظرفیت 
دریایی  های  موقعیت  بنادر،  ظرفیت  از 
بخش  تنها  منابع  و  صنایع  این  که   ... و 
شمار  بی  های  ظرفیت  از  دیگری  های 
با  آنها  به  پرداختن  که  هستند  استان  این 
به  منجر  ای  کلیشه  غیر  و  صحیح  مدیریت 
به  تنها  مهم  این  و  شده  معکوس  مهاجرت 
تجربیات  از  استفاده  و  ریزی  برنامه  مدد 
پذیر است.  امکان  سایر استان های کشور 
حوزه  در  نهاد  مردم  سازمان   5 تشکیل 
اولین قدم  تواند  های 5 گانه مطروحه می 
باشد.  استان  این  در  محرومیت  رفع  برای 
و  شناسایی  با  توانند  می  ها  سازمان  این 
مختلف  های  حوزه  در  متخصصین  جذب 
 ،  ... و  آموزشی  دامپروی،  کشاورزی، 
های  ظرفیت  و  ها  زیرساخت  شناسایی 
مغفول استان، دعوت از سرمایه گذاران در 
جهت سرمایه گذاری، افزایش حقابۀ تاالب  
هامون و در اولویت قرار گرفتن حقابه های 
و  داخل  در  هدف  بازار  یافتن  طبیعت، 
محصوالت  صادرات  منظور  به  کشور  خارج 
سازی  پیاده  نهایی  گام  در  و  تولیدی، 
مشاوره  رویکرد  با  محور  آینده  های  برنامه 
و آموزش مردم در ابعاد اجتماعی ) مطالبه 
ذائقه  تغییر  و  فقر  به  نکردن  عادت  و  گری 
معیشتی و اقتصادی مردم به منظور کسب 
های  آموزش  و  سو  یک  از   ) بیشتر  درآمد 
می  گانه   5 های  زمینه  در  فنی  و  مهارتی 
تواند استان را به یک قطب بزرگ اقتصادی 
تبدیل کند که نه تنها منجر به رفع بیکاری 
در منطقه می شود بلکه باعث جذب نیروی 
کار از سایر استان ها نیز خواهد شد.       ►

معاون وزیر آموزش و پرورش:
۱۰۰ هزارمدرسه در کشور 
نیازمند مربیان تربیتی است

وجود  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
120 هزار مدرسه در کشور گفت: در 20 هزار مدرسه به دلیل کم بودن 
معلمان  و  مدیران  به  تربیتی  فعالیت های  برای  دانش آموزی  جمعیت 
به کارگیری  نیازمند  اما در 100 هزار مدرسه  موجود بسنده می کنیم، 

هستیم. فرهنگی  امور  برای  کارآمد  و  قوی  نیروهای 
طرح  مبلغان  همایش  در  دوشنبه  روز  باقرزاده  اصغر  ایرنا،  گزارش  به 
معلمان  افزود:  قم  )س(  الزهرا  جامعه  اسالمی  بیداری  تاالر  در  امین 
چون ارتباط مستمر، مستقیم و بیشتری با دانش آموزان دارند، از نقش 

هستند. برخوردار  نیز  تربیتی  ویژه  و  حساس 
وی با اشاره به اهمیت حضور طلبه ها و روحانیان در برنامه های تربیتی 
تربیتی که  از کارهای  خاطرنشان کرد: کارهای فرهنگی برای معلمان 
نیازتر  مورد  و  موثرتر  خیلی  می شود،  انجام  دانش آموزان  خصوص  در 

است.
معاون وزیر آموزش و پرورش خطاب به روحانیان گفت: در ارتباط هایی 
ارتباط  امکان  آنها  با  که  معلمانی  کنید،  سعی  دارید،  مدارس  در  که 

تاثیر قرار دهید. را تحت  گیری است 
با ذکر این مطلب که تنها در 42 هزار مدرسه کشور مربی تربیتی  وی 
داریم و 58 هزار مدرسه بدون مربی است گفت: 13 هزار فرد فعال در 
امر مشاوره درسی و تربیتی نیز حضور دارند، و همچنان تعداد زیادی 

از مدارس از مشاوره محروم هستند.
قرآنی  فعالیت های  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  بخشی  در  باقرزاده 
مسابقه  کرده ایم،  تالش  قرآن  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  مدارس  در 
به  احتیاج  چراکه  کنیم،  تبدیل  قرآن  عمومی  آموزش  به  را  محوری 

کرده ایم. شروع  معلمان  از  هم  اول  داریم،  قرآن  عمومی  آموزش 
وی اضافه کرد: با پذیرش اداره کل آموزش و پرورش قم، طرح آموزش 
کتاب  این  با  شدن  مانوس  هدف  با  ابتدایی  مقطع  آموزگاران  به  قرآن 

می شود. اجرا  آسمانی 
مراقبت   نظام  به طرح  اشاره  با  پرورش همچنین  و  آموزش  وزیر  معاون 
میلیون  یک  برای  طرح  این  گفت:  "نماد"  به  موسوم  دانش آموزان  از 
میلیون   6 روی  بر  ما  گذاری  هدف  که  حالی  در  شد،  اجرا  دانش آموز 

است. مدرسه  هزار   40 در  دانش آموز 
روانی  و  روحی  سالمت  وضعیت  طرح  این  اساس  بر  افزود:  وی 
دانش آموزان با سوال هایی که از خود آنها و والدینشان مطرح می کنیم، 

می گیرد. قرار  سنجش  مورد 
مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش 
و پرورش نیز در این همایش با اشاره به اینکه حوزه علمیه با سه روش 
حوزه  نخست،  روش  در  گفت:  می کند  همکاری  پرورش  و  آموزش  با 
علمیه با مدیریت خودش، یک فعالیتی را با همراهی آموزش و پرورش 
ساماندهی،  که  است  امین  طرح  همین  آن  نمونه  که  دهد،  می  انجام 

از جانب حوزه است. ارتباط و پشتیبانی عمدتا 
همکاری  روش  و  مدل  دومین  به  اشاره  با  نیکزاد  حمید  حجت االسالم 
حوزه با آموزش و پرورش افزود: در این روش، حوزه علمیه با استفاده 
تاثیرگذار و دغدغه مند در سیستم آموزش  از ظرفیت طلبه های خوب، 

پرورش کنشگری می کند. و 
وی افزود: حوزه علمیه همچنین با ایجاد مدارس مختلف، نقش خود 

را در کار تعلیم و تربیت به بهترین شکل ممکن انجام می دهد.
این  در  نیز  کشور  علمیه  حوزه های  فرهنگی  امور  و  تبلیغ  معاون 
همایش با اشاره به هدف های طرح تربیتی امین، پرورش دانش آموزان 
پرهیزکار، متعهد، دانا، کارآمد و انقالبی را از جمله آن ذکر کرد و گفت: 
پروزش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  با  منطبق  که  طرح  این  برای 

داده ایم. قرار  مدنظر  سنت  و  قرآن  بر  مبتنی  را  شاخص   22 است، 
شاخص   10 میان  این  از  داد:  ادامه  مالنوری  حسین  حجت االسالم 
کلیدی هستند که اگر محقق شود، می توانیم به شاخص های 12 گانه 
شده،  مطرح  طرح  این  در  ارزشی  رفتارهای  عنوان  به  که  هم  بعدی 

برسیم.
وی گفت: برای هر کدام از این شاخص ها با استفاده از فرصت هایی که 

در مدرسه است، روش هایی طراحی و آموزش ارائه شده است.
درست،  یابی  دوست  و  دوستی  والدین،  به  احترام  گفت:  مالنوری 
انضباط،  و  نظم  روزه،  فریضه  و  مسجد  به  اهتمام  پاکیزگی،  و  طهارت 
در  ادب  رحم،  صله  حق الناس،  به  بودن  حساس  حرام،  مال  از  پرهیز 
جمله  از  زیاده روی  از  پرهیز  و  قناعت  ایثار،  و  جهاد  رفتار،  و  گفتار 

می باشد. گانه   12 شاخص های 
مورد  را  امین  طرح  مربیان  وظایف  از  برخی  علمیه  حوزه های  معاون 
توجه قرار داد و یادآور شد: برگزاری کالس های فوق برنامه غیررسمی، 
و عصر،  نماز جماعت ظهر  برگزاری  َاذان،  با  مرتبط  برنامه های  اجرای 
مقتضی،  موقعیت های  در  سخنرانی  اولیه،  مسائل  و  احکام  آموزش 
حضور موثر در زنگ تفریح، راه اندازی اتاق مشاوره در مدرسه، اجرای 
موثر حلقه های معرفتی مانند حلقه های صالحین، اجرای برنامه بازدید 
همایش ها،  و  جشنواره ها  برگزاری  علمیه،  حوزه های  از  آموزان  دانش 
شهیدان  یادواره  برگزاری  و  دختران  و  پسران  تکلیف  جشن  برگزاری 
آن  انجام  به  باید  مربیان  این  که  تربیتی است  و  فرهنگی  اقدام های  از 

باشند. داشته  را  همت الزم 
کشور،  علمیه  حوزه های  مدیر  موافقت  صورت  در  کرد:  بیان  وی 
راه اندازی مرکز مشاوره های تخصصی درباره روش ها و نوع فعالیت در 
مدارس، مختص مربیان امین در دستور کار است، که در صورت تحقق 

شد.  خواهد  ایجاد  نیز  دانش آموزان  برای  بعد  مرحله  در  امر،  این 

خبـر

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
1400114430002000613 خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   140160330002007899 رأی شماره  1ـ 
 50 بمساحت  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  محمدرضا   فرزند  ثانی  فهیمه 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 52 فرعی از 1 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از آقای بهبود معارف وند مالک رسمی طبق صفحه 223 دفتر 241.)م الف 14828( 
آقای  به پرونده کالسه 1401114430002000332  2- رأی شماره 140160330002007896 مربوط 
داود صدیقی فرزند محمد  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است بمساحت 51/12 
نامه عادی مع  از 1752 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 
الواسطه از مالکین رسمی سید محمدرضا، نرجس، معصومه، و منصوره همگی ناظم حسینی و بانوان زینب 
السادات و فخرالسادات برقعی طبق سند قطعی 11183 – 135/27/07 دفتر 15 قم کما فرض اله نسبت 
به 5 سهم و عباس خداوردیان )نسبت به سه سهم( و موسی نصراللهی )نسبت به 43 سهم( طبق سند قطعی 

135906 – 1389/08/13 دفترخانه 4 قم.)م الف14829(
آقای   1399114430002001675 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002009624 شماره  رأی  3ـ 
بنا شده بمساحت 50 مترمربع پالک  آن احداث  حسین مطهری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین که در 

شماره فرعی از 2281/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن 
زرندی صفحه 313 دفتر 116.)م الف 14830( 

به پرونده کالسه 1400114430002001922 آقای  4- رأی شماره 140160330002005281 مربوط 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از  ششدانگ قطعه  در قسمتی  فرزند محمدنبی  فیروزی  غضنفر 
192/50 مترمربع پالک شماره فرعی از 2181 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی شماره 125366 مورخ 1381/12/28 دفترخانه 3 قم.)م الف 14770( 
به پرونده کالسه 1401114430002000665 آقای  5- رأی شماره 140160330002008665 مربوط 
مترمربع   133/40 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  آقازیارتی  علی 
در قسمتی از پالک شماره 84 فرعی از 1912 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی صفحه 154 دفتر 118 و موروثی.) م الف 14766( 
6- رأی شماره 140160330002008044 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000675 خانم 
مریم والئی اکبر فرزند فتح اله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 108/23 مترمربع 
در قسمتی از  پالک شماره فرعی از 1741 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند صلح 

شماره 11611 مورخ 1398/2/30 دفترخانه 107 قم.) م الف 14767(
به پرونده کالسه 1400114430002000479 آقای  7- رأی شماره 140160330002009296 مربوط 
در  مترمربع   64 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  جمشید  فرزند  جندقی  عباس 

قسمتی از  پالک شماره فرعی از 2475 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
)14768 الف  م   (.293 292 دفتر  زاده صفحه  از محمد حسینعلی  الواسطه 

آقای  به پرونده کالسه 1401114430002000173  8- رأی شماره 140160330002008666 مربوط 
علی معراجی رئوف فرزند بیازعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع در 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از 1967 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از مهدی شاکری.)م الف 14769(
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

و عصراقتصاد( )گویه  بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/07/12
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/07/27

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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جامعه  عضو  علیدوست،  ابوالقاسم  الله  آیت     ◄
اگر  گفت:  جماران  به  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین 
یا  نظام  جامعه،  هر  از  اخالق  با  و  امین  نخبگان 
آنها  حرف  کنند  احساس  و  بگیرند  فاصله  حکومتی 
آن  و  شود  می  هالک  جامعه  آن  شود،  نمی  شنیده 
را  کاری  تواند  نمی  باشد  هم  پا  سر  اگر  حکومت 
بچرخانند؛  نخبگان  باید  را  بدهد. چون جامعه  انجام 

کنند. پشتیبانی  و  راهنمایی  باید  چنانچه 
بر  تأکید  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
اینکه اگر نخبگان امین و با اخالق ورود کنند جامعه 
با صالح می رسد، گفت: ما ملتی هستیم که  تجربه 
به  اگر  داریم.  را  آن  از  قبل  های  تجربه  و  مشروطه 
ها  ده  که  هستیم  قومی  کنیم،  نگاه  شیعه  عنوان 
هر  ولی  بگیریم  دست  را  حکومتی  ایم  توانسته  بار 
حضور  حال،  هر  به  است.  شده  خالی  نخبگان  از  بار 
نظام ضروری است.  و  نخبگان در سراسر یک جامعه 
ادامه  در  را  علیدوست  ابوالقاسم  الله  آیت  با  گفتگو 

خوانید: می 

و  مردم  مطالبات  بیان  در  نخبگان  نقش 
چیست؟ آنان  وجود  خأل  خطرات 

نظام  جامعه،  هر  از  اخالق  با  و  امین  نخبگان  اگر 
حرف  کنند  احساس  و  بگیرند  فاصله  حکومتی  یا 
و  شود  می  هالک  جامعه  آن  شود،  نمی  شنیده  آنها 
را  کاری  تواند  نمی  باشد  هم  پا  سر  اگر  حکومت  آن 
بچرخانند؛  نخبگان  باید  را  بدهد. چون جامعه  انجام 
می  مگر  کنند.  پشتیبانی  و  راهنمایی  باید  چنانچه 

باشد؟! نخبگان  بدون  قوی  جامعه  شود 
متأسفانه ما نخبگانی داریم که امین هم هستند و 
دهان  تا  بزنند؛  حرف  نیستند  بلد  ولی  نیستند  خائن 
می  شقاق  ایجاد  و  جسارت  هتک،  شود  می  باز  او 
کنند  ورود  اخالق  با  و  امین  نخبگان  اگر  لذا  کند. 
ای  دوگانه  روز  هر  اگر  ولی  رسد  می  صالح  با  جامعه 
هستیم  ملتی  ما  کرد.  جمع  توان  نمی  شود،  درست 
که  تجربه مشروطه و تجربه های قبل از آن را داریم. 
ده  که  هستیم  قومی  کنیم،  نگاه  شیعه  عنوان  به  اگر 
ولی هر  بگیریم  را دست  ایم حکومتی  توانسته  بار  ها 

حضور  حال،  هر  به  است.  شده  خالی  نخبگان  از  بار 
نظام ضروری است. و  نخبگان در سراسر یک جامعه 

جامعه  در  میانجی  های  گروه  و  نخبگان  اگر   
گیرند؟ می  را  آنها  جای  کسانی  چه  نباشند 

و  فرهیخته  نه  که  افرادی  است؛  واضحی  سؤال 
امین هستند و نه اخالق دارند. معلوم است که وقتی 

آید. می  آن  ضد  نباشد  چیزی  یک 
با عنوان »شیوه« در شبکه چهار  برنامه ای   اخیرا 
صاحب  و  کارشناسان  که  شود  می  پخش  تلویزیون 
تبادل  و  نظر  اظهار  برای  مختلف  های  جناح  نظران 
شما  نظر  به  شوند.  می  دعوت  برنامه  این  به  فکر 
دیگری  موارد  یا  است  کافی  ها  برنامه  این  برگزاری 

باشد؟ ها  برنامه  این  تکمیل  در  باید  هم 
باید  مورد  این  در  نظر  اظهار  برای  من  نظر  به 
و در یک نظام دید. یک وقت ما می  قدری صبر کرد 
همین  نفس  بگوییم  و  کنیم  داوری  اتمیک  خواهیم 
اینکه  اما  است؛  غنیمت  شده  باز  مقدار  یک  فضا  که 
ای می  نتیجه  چه  نظام حلقوی  یک  در  این مجموعه 

آن استفاده می کنند، مهم است.  از  دهد و چه طور 
ممکن  گاهی  حق  کلمه  امیر)ع(  حضرت  قول  به 
هر  در  شود.  ناصحیح  گاهی  و  صحیح  استفاده  است 
► بگیریم.    نیک  فال  به  را  این  باید  شاید  حال، 

با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو     ◄
به  گفت:  ارشاد،  گشت  عملکرد  به  اشاره 
نبوده  موفق  خیلی  که  آید  می  من  نظر 
است. باید به خود این گروه تذکراتی داده 
تند  و  خشن  مردم  با  رفتارشان  که  شود 
خواهری  برادری،  رعایت  با  بلکه  و  نباشد 
که  باشند؛  داشته  خوب  برخورد  مادری  و 
وقتی با طرف صحبت می کنند در قلب او 
تأثیر بگذارد و فکر کند یک دوست، پدر یا 

زند. می  حرف  او  با  دارد  برادر 
الله  آیت  با  جماران  گفتگوی  مشروح 
مدرسین  جامعه  عضو  مقتدایی  مرتضی 

خوانید: می  ادامه  در  را  قم  علمیه  حوزه 
نخبگان،  نقش  شما  نظر  از 
دانشگاه  و  حوزه  اساتید  و  روشنفکران 
و  مردم  مطالبات  منطقی  بیان  در 
چیست؟ آنها  وجود  خأل  خطرات 
یقینا  آمده  پیش  که  هایی  برنامه  در 
و  بوده  کار  در  دشمن  و  خارجی  دست 

را  مردم  تا  اند  کرده  فراهم  را  مقدماتی 
درباره  آنها  اعتقادات  از  و  کنند  نگران 
اهل  و  اسالم)ص(  گرامی  نبی  توحید، 
آن  و  کنند  منحرف  را  ذهنشان  بیت)ع( 
انجام  را  ای  نابخردانه  اقدامات  وقت 
شرعی  و  منطقی  که  اقداماتی  بدهند؛ 
اشکاالت  و  ایرادات  حل  راه  اگر  نیست. 
مفید  بسیار  کار  شود،  سؤال  نخبگان  از 
هایی  نابسامانی  حل  برای  است  مؤثری  و 
افراد  این  چون  ایم.  بوده  شاهد  اخیرا  که 
می  اتفاق  مردم  میان  در  که  جریاناتی  به 

هستند. آشنا  افتد 

بزرگان  و  اساتید  روشنفکران،  اگر    
ها  عرصه  این  در  و  نباشند  جامعه  در 
حضور پیدا نکنند چه کسانی جای آنها 

گیرند؟ می  را 
مردم  مشکالت  به  که  کسانی  باألخره 
نمی  هم  را  حلش  راه  و  ندارند  آشنایی 
دهند  می  هایی  حل  راه  و  نظرات  دانند، 

نظام  و  اسالمی  امت  جامعه،  ضرر  به  که 
جوانان  مردم،  میان  در  نظرات  این  است. 
و  کند؛  می  ایجاد  انحراف  متدینین  و 
ملت  و  انقالب  اسالمی،  جامعه  برای  این 

است. خطرناک  خیلی  عزیزمان 
که  معتقدند  تحلیلگران  از  بعضی   
باعث  میانجی  های  گروه  وجود  عدم 
عدم  و  اجتماعی  فضای  شدن  رادیکال 
شود.  می  مردم  مطالبات  صحیح  بیان 
چه  موضوع  این  حل  برای  شما  نظر  به 

کرد؟ باید 
نظام  و  مردم  دلسوز  نخبگان  از  باید 
کنار  و  بیایند  میدان  به  که  خواست 
نظام  ضرر  به  آنها  کشیدن  کنار  نکشند؛ 
هم  آنها  دانم  می  بعید  و  است  اسالم  و 
دلسوز  چون  بکشند.  کنار  را  خودشان 
به  باید  هستند،  مردم  و  انقالب  نظام، 
که  خواست  آنها  از  و  گذاشت  احترام  آنها 
گوش  هم  حرفشان  به  بیایند.  میدان  به 
بدانند  و  نشوند  دلسرد  آنها  تا  بدهند 
پیگیری  و  دارد  آنها خواهان  صحبت های 

شود. می 
شبکه  از  »شیوه«  نام  به  ای  برنامه   
که  شود  می  پخش  تلویزیون  چهار 
می  دعوت  را  مختلف  های  شخصیت 
و  برکات  کنند.  می  بحث  هم  با  و  کند 
نظرات  که  میزگردهایی  چنین  ثمرات 
مختلف را ارائه می دهند چه قدر برای 

است؟ مفید  جامه 
و  کند  می  روشن  را  جامعه  باألخره 
دهد.  می  نشان  را  حل  راه  و  مشکالت 
به  شود  دنبال  اگر  و  است  خوبی  برنامه 

هست.  مردم  و  نظام  نفع 

به  امر  متصدیان  به  ای  توصیه  چه 
دیگر  که  دارید  ارشاد  گشت  و  معروف 
این اتفاقات رخ ندهد؟ و چه توصیه ای 

دارید؟ جوانان  به 
متوجه  باید  ارشاد  گشت  مسئولین 
تا  شده  داده  اینها  به  که  ای  اجازه  باشند 
را  حجاب  مثال  که  کسی  به  بدهند  تذکر 
برای خدا  رعایت نمی کند، نظرشان فقط 
باشند؛  نداشته  خدایی  غیر  نظر  و  باشد 
با  نصیحت  و  موعظه  احترام،  ادب،  با  و 

کنند. صحبت  خود  مخاطبان 
به  که  انقالب  اوایل  آید  می  یادم  من 
تشکیل  قضایی  عالی  شورای  امام  امر 
بودم  عالی  شورای  آن  عضو  هم  من  شد، 
و اولین گشت ارشاد را آن وقت ما تصویب 
که  دادیم  مأموریت  را  هایی  گروه  و  کردیم 
راجع  هم  تذکراتی  و  بگردند  مردم  بین  در 
و  خیر  کارهای  به  راجع  هم  و  حجاب  به 
من  خود  باشند.  داشته  دیگران  به  کمک 
را  ارشاد  گروه  آن  مرتبه  دو  آید  می  یادم 

کردم. صحبت  آنها  با  و  دعوت 
بود  همین  کردم  آنها  با  که  صحبتی 
که  نیست  این  شما  به  شده  داده  اذن  که 
کنید؛  عمل  خواهد  می  دلتان  طور  هر 
اآلن  چیزی  چه  چیست؟  مصلحت  ببینید 
کیفیت  بدهید؟  تذکر  اینها  به  است  الزم 
احترام،  ادب،  با  گفتم  می  را  برخوردشان 
کنید.  صحبت  اینها  با  محبت  و  دوستی 
گروه  این  است.  همین  ما  نظر  هم  اآلن 
حجابش  خانمی  یک  دیدند  اگر  ارشاد 
و  دوست  عنوان  به  باید  نکرده،  رعایت  را 
یا مثل  برادر مهربان  یا مثل یک  خیرخواه 
عالقه  فرزند  به  نسبت  که  مادر  و  پدر  یک 

آنها  اگر  کنند.  صحبت  اینها  با  دارند، 
نکنید؛  مقابله  شما  کردند  تند  برخورد 

بروید. کنار  و  کنید  خداحافظی  شما 
تذکر داد که  ارشاد  به همین گروه  باید 
و  برادرانه  پدرانه،  دوستانه،  برخوردهای 
صحبت  برادران  و  خواهران  این  با  مادرانه 

. کنند
طور  چه  را  ارشاد  گشت  این  عملکرد 
است؟ بوده  موفق  آیا  کنید؟  می  ارزیابی 

موفق  خیلی  که  آید  می  من  نظر  به 
گروه  این  خود  به  باید  است.  نبوده 
مردم  با  رفتارشان  که  شود  داده  تذکراتی 
رعایت  با  بلکه  و  نباشد  تند  و  خشن 
خوب  برخورد  مادری  و  خواهری  برادری، 
صحبت  طرف  با  وقتی  که  باشند؛  داشته 
فکر  و  بگذارد  تأثیر  او  قلب  در  کنند  می 
او  با  دارد  برادر  یا  پدر  دوست،  یک  کند 

زند. می  حرف 
در  که  مشکالتی  از  رفت  برون  راه 
مسئولین  چیست؟  آمده  پیش  کشور 
این  از  عبور  در  که  کنند  کار  چه  باید 
آسیب  خیلی  کشور  و  مردم  مرحله 

؟ نبیند
ای  عده  که  است  این  رفت  برون  راه 
این  تأثیر  تحت  که  دهند  تذکر  جوانان  به 
اینها کار  کلمات و برخوردها قرار نگیرید؛ 
برنامه  چنین  دارد  دشمن  و  است  دشمن 
نسبت  را  مردم  تا  کند  می  پیاده  را  هایی 
تحریکات  این  فریب  کند؛  بدبین  نظام  به 
دوستان  با  عاقالنه  خودتان  و  نخورید  را 
نباید  کنید.  عمل  و  مشورت  بزرگانتان  و 
و  تکبر  غرور،  با  ای  عده  که  باشد  طوری 

► کنند.    رفتار  مردم  با  تندی 

عضو جامعه مدرسین: 

● اگر نخبگان امین و با اخالق ورود کنند جامعه به صالح می رسد     ●
باوجود حمایت امریکا از »چین واحد«

اگر چین حمله کند، امریکا از 
تایوان دفاع می کند

در قانون روابط با تایوان که سال 1979 تصویب شده، آمده است که 
دفاع شخصی حمایت خواهد  قابلیت های  در حفظ  تایوان  از  آمریکا 

کرد و به فروش تسلیحات به این کشور ادامه خواهد داد.
ماه  هجدهم  روز  آمریکا،  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو 
صورت  در  کرد،  اعالم  اس  بی  سی  تلویزیون  با  مصاحبه  در  سپتامبر 
بر می  این جزیره  از  دفاع  به  واشنگتن  تایوان،  به  چین  نظامی  حمله 
بودند  نکرده  اعالم  شفاف  طور  به  آمریکا  های  دولت  کنون  تا  خیزد. 
به آن خواهند داد  پاسخ نظامی  تایوان،  به  که در صورت حمله چین 
اعالم  و  تفسیر  صراحت  به  را  مبهم«   » راهبرد  این  بایدن  دولت  ولی 
کرده است که در صورت حمله چین، واشنگتن از تایوان دفاع خواهد 

کرد.
تلویزیون  برنامه  مجری  پرسش  به  پاسخ  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
خواهد  دفاع  تایوان  از  آمریکا  ارتش  آیا  اینکه  بر  مبنی  اس  بی  سی 
کرد؟ گفت: »بله،  اگر واقعا یک حمله بی سابقه از طرف چین وجود 
که  هنگامی  کرد.«   خواهد  دفاع  تایوان  از  واشنگتن  باشد،   داشته 
ارتش  که  است  این  منظورش  آیا  شد،  پرسیده  بایدن  جو  از  ادامه  در 
آمریکا بر خالف جنگ اوکراین )که در زمان حمله روسیه در آن کشور 
تایوان دفاع خواهد  از  بود( در صورت حمله چین  نکرده  نیرو مستقر 
گزارش  به  »بله«.  داد:  پاسخ  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  کرد؟ 
مصاحبه  از  پس  سفید  کاخ  مقام  یک  آمریکا،  اس  بی  سی  تلویزیون 
دولت  رسمی  موضع  بایدن  اظهارات  گفت،  آمریکا  جمهوری  رئیس 

شد. نخواهد  ایجاد  تایوان  سیاست  درباره  تغییری  و  نیست  آمریکا 
ماه  اواخر  که  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
واشنگتن  کند،  حمله  تایوان  به  چین  اگر  کرد،  اعالم  شد  برگزار  مه 
پیمان  سازمان  داشت.  خواهد  نظامی  مشارکت  تایوان  از  دفاع  برای 
تعهدی  هیچ  آمریکا  برخالف  جنوبی  کره  و  ژاپن  شمالی،  آتالنتیک 
سفر  به  واکنش  در  اوت  ماه  اوایل  چین  ندارند.  تایوان  از  دفاع  برای 
فشار  تایوان،  به  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسی،  نانسی 
را  تایوان  به آب های اطراف  بالستیک  پرتاب موشک  از جمله  نظامی 
شود  باعث  است  ممکن  بایدن  اظهارات  بنابراین  است.  داده  افزایش 
اتخاذ  تایوان  علیه  تری  سخت  و  سفت  رویکرد  این،  از  پس  چین،  که 

. کند
دخالت  تایوان  امنیت  در  که  احد«  و  » چین  از  آمریکا  متحده  ایاالت 
اصلی  »سرزمین  که:  این  بر  دایر  چین  رویکرد  از  همچنین  و  دارد 
جمهوری  رئیس  کند.  می  حمایت  ناپذیرند«  جدایی  تایوان  و  چین 
در  شد،   پخش  سپتامبر  ماه  هجدهم  روز  که  ای  مصاحبه  در  آمریکا 
همین زمینه تصریح کرد: »واشنگتن همچنان به سیاست چین واحد 
باید  خود  تایوان  و  کرد  نخواهیم  تبلیغ  را  استقالل  ما  است.  متعهد 

بگیرد.«   تصمیم  کشورش  استقالل  درباره 
در قانون روابط با تایوان که سال 1979 تصویب شده، آمده است که 
دفاع شخصی حمایت خواهد  قابلیت های  در حفظ  تایوان  از  آمریکا 

کرد و به فروش تسلیحات به این کشور ادامه خواهد داد.
ایرانی  دیپلماسی   / یوکی هیرو ساکاگوچی  نویسنده:   / نیکی 

بین الملل

آیت الله مقتدایی: 

● گشت ارشاد خیلی موفق نبوده است   ●
باید از نخبگان دلسوز مردم و نظام خواست که به میدان بیایند و کنار نکشند

آگهی مزایده اتومبیل آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 
  TIGGO5FL چری  بک  هاچ  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   16 ایران   86 م   495 شهربانی  شماره  به   1398 مدل 

140004030011003730 /1
بایگانی  شماره  با   140004030011003730/1 کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
سند  مطلق،  رضوانی  ندا  له:  متعهد   – رشیدی  محرمعلی  متعهد:   )140003941
صادرکننده:  دفترخانه    1380/10/26 سند  تاریخ   5320 سند:  ازدواج:شماره 
چری   – بک  هاچ  سواری  خودروی  دستگاه  یک  قم   23 شماره  ازدواج  دفترخانه 
مشخصات  با   16 ایران   86 م   495 شهربانی  شماره  به   1398 مدل    TIGGO5FL
ذیل واقع در قم پارکینگ اسالمی متعلق به آقای محرمعلی رشیدی بازداشت گردیده 

رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و 
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: 

شهربانی  شماره  به   1398 مدل    TIGGO5FL چری   – بک  هاچ  سواری  خودروی 
شماره   -NATGBATLXK1039400 شاسی:  شماره   -16 ایران   86 م   495

   MVM484FTAJ043592 موتور:
گزارش کارشناس: 

صندوق  درب  باشد.  می  رنگ  بدون  و  سالم  اتاق   - باشد  می  اصالت  دارای  خودرو 
عقب و سپر عقب دارای رنگ زدگی جزئی می باشد. موتور روشن و در حال حرکت، 
داشبورد  و  اتاق  داخل  فابریک  خودرو  ضبط  سالم،  خودرو  گیربکس  و  دیفرانسیل 
عقب  های  الستیک  و  سالم  جلو  و  عقب  شاسی   – باشد  می  چرم  ها  روکش  و  سالم 
براساس  بازدید  هنگام  کارکرد:  باشد.  می  درصد   70 حدود  آج  دارای  و  سالم  جلو  و 

باشد.  می  کیلومتر  کیلومتر:26389 
خودرو فوق از لحاظ معاینه فنی فاقد مشکل و دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ 

1401/06/23 است. خودرو دارای خالفی 1/224/000 ریال می باشد. 
ارزیابی: کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ 6/800/000/000 
ریال ) شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل ششصد و هشتاد میلیون تومان( 

ارزیابی نموده است. 
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه 1401/07/26 
در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک 

بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
شش   ( ریال   6/800/000/000 پایه   مبلغ   از  مذکور  خودروی  مزایده 
تومان(   میلیون  هشتاد  و  ششصد  معادل  ریال  میلیون  و  هشتصد  و  میلیارد 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره 
پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   965108576100000002171323512006
هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست 10 درصد را پرداخت نمائید 
( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده 
مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 را ظرف مدت  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف 
به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که 
مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف 
قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو 
قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم 
بر  یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق  آن معلوم شده 
اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز 
خواهد شد. و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق 

شد. خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده 
الزم به ذکر است که خودروی مورد مزایده در رهن شرکت بوده و بنا بر اظهار پلیس 
نامه  برابر  خودرو  مدیران  شرکت  مورخ1401/05/31   10089 وارده  طی  راهور 
از  انتقال  و  نقل  خدمات  ارائه   1399/09/16 مورخ   291753 شماره  به  اعالمی 
و  نقل  خدمات  حین  در  خودرو  رهن  فک  دستور  ولیکن  بوده  بالمانع  یگان  این  نظر 
انتقال مجاز به ثبت در سامانه شماره گذاری بوده و قبل از آن میسر نمی باشد. لذا 

 )15724 الف  باشد.)م  می  مزایده  برنده  برعهده  رهن  فک  مسئولیت 
تاریخ انتشار آگهی: 1401/07/12

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

به موجب نیابت شماره 1401068990011679226 مورخ 1401/03/16 
تهران،  محالتی  شهید  قضایی  مجتمع  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره 
 12/850/000/000 پرداخت  به   علی  فرزند  میرزائی  زهرا  علیها  محکوم 
ریال   1/865/218 مبلغ  و  تأدیه  تأخیر  خسارت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
حق  در  کارشناسی  هزینه  بابت  ریال   23/720/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه 
مبلغ  پرداخت  و  عشقعلی(  فرزند  قرقشه  احمدی  رقیه  )خانم  لها  محکوم 
بابت  ریال   447/884/872 مبلغ  و  دولتی  عشر  نیم  ریال   642/500/000
تقاضای  توجه  با  که  گردیده  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  دادرسی  هزینه 
از ماترک مورث خود )مرحوم علی  لها تمامی سهم االرث محکوم علیه  محکوم 
پالک  با  مسکونی  منزل  باب  یک  ششدانگ  به  مربوط  نجفقلی(  فرزند  میرزائی 
ثبتی 71 فرعی از 399 اصلی به شماره ثبت 15688 دفتر 121 صفحه 263 
واقع در بخش 9 قم به نشانی  شهر دستجرد، روستا کندرود، خیابان امام علی 
و  توقیف  کندرود  روستای  در  واقع   64 پالک  مقرب،  عباس  شهید  کوچه  )ع( 
یک  ششدانگ  است:  نموده  اظهار  منتخب  رسمی  کارشناس  بازدید،  از  پس 
ثبت  شماره  به  اصلی   399 از  فرعی   71 ثبتی  پالک  با  مسکونی  منزل  باب 
15688 دفتر 121 صفحه 263 واقع در بخش 9 قم به نشانی شهر دستجرد، 
پالک  مقرب،  عباس  شهید  کوچه  )ع(،  علی  امام  خیابان  کندرود،  روستای 
علی  مرحوم  قطعی  مالکیت  با  مترمربع   508/72 مساحت  به  عرصه  با   –  64
مترمربع   9/40 طول  به  اول  قسمت،  دو  در  شمااًل:  اربعه  حدود  با  میرزائی 
به دیوار  31/66 مترمربع دیوار  به طول  و دوم  66 فرعی  به دیوار پالک  دیوار 
است  دیواری  و  درب  مترمربع   13/35 طول  به  شرقًا:  فرعی؛   68 ثبتی  پالک 
به دیوار پالک  40/39 دیوار  به طول  اول  به شارع عام؛ جنوبًا: در دو قسمت 
فرعی؛   72 پالک  به  است  دیواری  مترمربع   0/59 طول  به  دوم  فرعی،   73
به  اعیانی  با  و  فرعی   70 پالک  دیوار  به  دیوار  مترمربع   11/46 طول  به  غربًا 
همکف  صورت  به  طبقه  یک  در  و  ساز  شمالی  مترمربع   95 حدودا  مساحت 
شیروانی  سقف  و  ضربی  طاق  با  تیرآهن  سقف  و  آجری  پایه  دیوار  اسکلت  با 

سبک که در عرصه به مساحت 508/72 مترمربع احداث شده و دارای خواب 
انبار  بهداشتی،  سرویس  فلزی،  کابینت  با  آشپزخانه  سالن،  دیواری،  کمد  با 
پوشش  و  سرامیک  ها  کف  پوشش  و  رنگ  سقف  و  ها  بدنه  پوشش  و  تراس   ،
حیاط  بدنه  پوشش  و  آهنی  ها  پنجره  و  درب  جنس  و  موزائیک  خواب  کف 
مثمر  درختان  دارای  محوطه  از  قسمتی  و  باشد  می  موزائیک  کف  و  سیمان 
اساس  بر  همچنینی  باشد؛  می  گاز  و  آب  برق،  انشعاب  دارای  ساختمان  و 
 1401/02/31 مورخ   0001498/659 شماره  وراثت  حصر  گواهی  تصویر 
فرزانه  و  فرشته   ، زهرا  های  نامه  به  دختر  سه  شامل  میرزائی  علی  مرحوم  ورثه 
همگی میرزائی فرزندان علی و یک زوجه به نام مرضیه میرزائی می باشند؛ من 
توجه  با  الذکر  موصوف  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  المجموع،  حیث 
شوارع  احداثی،  اعیان  و  عرصه  مساحت  ابعاد،  کاربری،  محلی،  موقعیت  به 
به  غیره  و  دولتی  دیون  لحاظ  بدون  تاثیرگذار  عوامل  دیگر  و  طبقات  تعداد 
میلیون  پنجاه  و  سیصد  و  میلیارد  )دو  ریال   23/500/000/000 نهایی  مبلغ 
سهم  ارزش  وراث،  از  یک  هر  االرث  سهم  میزان  به  توجه  با  و  ارزیابی  تومان( 
می  ارزیابی  ریال   6/854/166/666 موصوف  ملک  از  علیها  محکوم  االرث 
گردد؛ علی هذا، مقرر گردید سهم االرث فوق الذکر در تاریخ 1401/08/05 
و ساعت 10الی 10/15 به آدرس قم: بخش خجلستان، دادگاه عمومی شهر 
دستجرد از طریق مزایده به فروش برسد. لذا طالبین می توانند پنج روز مانده 
به روز مزایده باهماهنگی این اجرا و از مورد مزایده فوق الذکر بازدید و سپس 
مبلغ  از  پایه  نمایند؛ قیمت  مزایده شرکت  توانند درجلسه  تمایل می  درصورت 
پیشنهاد دهند مورد مزایده  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  کارشناسی شروع 
و  اخذ  نقد  صورت  به  پیشنهادی  مبلغ  از  درصد  ده  ضمنا  گردد؛  می  واگذار 
به  مربوطه  های  هزینه  کلیه  و  گردد  می  دریافت  یکماه  مدت  ظرف  نیز  مابقی 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت   یک  گهی  آ این  باشد.  می  مزایده  برنده  عهده 

)15724 الف  )م  گردد.  می  درج  کثیراالنتشار 
احمدرضا تقوی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش خجلستان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
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   140160330001005238 شماره  -رأی   1
در  علی  فرزند  زمانی  محمدی  زهره  خانم   1401114430001000021
شماره  ک  پال مترمربع   59/98 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10300
مشاعی  مالکیت  سند  کیا  رسولی  منصور  آقای  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   367 صفحه   569 دفتر  در  صادره 

 )14764 الف  قم.)م   61 دفترخانه   1398/06/05 مورخ   12969
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005263 شماره  رأی   -2
سرخی  ده  هاشمی  علیرضا  سید  آقای   1401114430001000474
 51/55 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  سیدعلی  فرزند 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره  ک  پال مترمربع 
 1401/03/11 مورخ   153651 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک 

 )14765 الف  قم.)م   7 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   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 

از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه1  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 

عصراقتصاد( و  )گویه 
1401/07/12 اول:    انتشار  تاریخ 

1401/07/27    : انتشار دوم  تاریخ 
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 



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: 09۱84480402
www.gooyeh-qom.comسه شنبـه 1۲ مهر 1۴01/ شماره ۲0۲6

زمان  پاییز،  فصل  با  همزمان     ◄
باغ های  شاخص  محصول  دو  برداشت 
و  رسیده است  فرا  پسته  و  انار  قم،  
بر  دارند  امید  استان  این  کشاورزان 
در  شده،   انجام  پیش بینی های  اساس 
محصول  ُتن  هزار   42 از  بیش  مجموع 
برای  را  باکیفیت  و  مرغوب  پسته  و  انار 

کنند. عرضه  بازار  به  مصرف 
بسیار  سابقه ای  قم  در  باغداری 
طوالنی دارند و کشاورزان این استان با 
کم آبی  با  کردن  نرم   دست وپنجه  وجود 
زمینه  در  محیطی،  مشکالت  سایر  و 
انار  نظیر  باغی  محصوالت  انواع  تولید 
و  دارند  توجهی  قابل  مهارت  پسته  و 
داخلی،  نیاز  تامین  بر  عالوه  می توانند 
تولیدی  محصول  از  توجهی  قابل  حجم 

کنند. صادر  را  پسته  ویژه   به  خود، 
در همین رابطه رییس سازمان جهاد 
آغاز  با  گفت:  ایرنا  به  قم  کشاورزی 
محصول  برداشت  روزهای  پاییز  فصل 
در  و  می رسد  فرا  قم  های  باغ  از  پسته 
امسال  می شود  پیش بینی  رابطه  همین 
برداشت  استان  در  پسته  ُتن  هزار   6

شود.
داشت:  بیان  رضا  حاجی  محمدرضا 
قم  باغبانی  بخش  در  کاری  پسته 
هکتار  هزار   14 اکنون  و  می درخشد 
است  موجود  استان  این  در  پسته  باغ 
بارور  آن  هکتار   500 و  هفت هزار  که 
است و یک هزار و 600 نفر از کشاورزان 
محصول  این  تولید  زمینه  در  قمی 

می کنند. فعالیت 
این که ظرفیت پسته  به  با اشاره  وی 
است،  ویژه   بسیار  قم  استان  در  کاری 
با  تناسب  بر  عالوه  کاری  پسته  افزود: 
شرایط آب و هوایی قم از نظر اقتصادی 
ارزش  استان  کشاورزی  بخش  برای  نیز 

می کند. ایجاد  مناسبی  افزوده 
فرآیند  تا  است  نیاز  داد:  ادامه  وی 
مباحث  اساس  بر  قم  در  پسته  کشت 
شاهد  و  شود  متحول  بنیان  دانش 

بیشتر  برداشت  و  عملکرد  افزایش 
استان  پسته  باغ های  در  محصول 

. شیم با
برای  پسته  کشت  گفت:  رضا  حاجی 
همین  به  و  است  مهم  قم  کشاورزی 
و  کمی  سطح  افزایش  برای  دلیل 
همکاری  با  محصول  این  تولید  کیفی 

جدیدترین  از  استان  کشاورزان 
خواهیم  استفاده  علمی  فناوری های 

. کرد
نیاز  حتم  طور  به  کرد:  تاکید  وی 
محصول  سالمت  موضوع  تا  است 
باشد  استان  پسته کاران  توجه  مورد 
رعایت  با  بتوانیم  باید  رابطه  این  در  و 
بازارهای  استانداردهای تعیین شده در 
باشیم. داشته  موفق  حضور  بین المللی 

قم  استان  در  امروز  داد:  ادامه  وی 
در  شده  کسب  موفقیت های  بر  عالوه 
برای  الزم  بسترهای  پسته،  تولید  زمینه 
سطح  باالترین  در  محصول  این  فرآوری 

شده است. فراهم  نیز  کیفی 
در  انار  ُتن   ۱۵ میانگین  برداشت 

قم باغ های  از  هکتار  هر 
برای  قم  ظرفیت های  خصوص  در 
بهبود  معاون  نیز  انار  محصول  تولید 
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات 

 2 حاضر  حال  در  گفت:  قم  کشاورزی 
مناطق  در  انار  باغ  هکتار   500 و  هزار 
هزار   2 که  دارد  وجود  استان  مختلف 
طور  به  و  است  بارور  آن  هکتار   400 و 
ُتن   15 آن  هکتار  هر  در  میانگین 
نشان  که  می شود  برداشت  محصول 
از  بیش  ساالنه  تولید  ظرفیت  دهنده 

است. قم  در  انار  ُتن  هزار   36
محمدعلی سالمی در گفتگو با ایرنا، 
مختلفی  ارقام  دارای  انار  داشت:  بیان 
رقم  بیشتر  قم  استان  در  که  است 
زمان  و  شده   کشت  باغ ها  در  "قجاق" 
مهرماه  در  معمول  طور  به  آن  برداشت 
"ملس  همچون  دیگر  ارقام  البته  است، 
باغ های  در  نیز  پسند"  "شاه  ساوه"، 
در  و کشاورزان قمی  دارد  استان وجود 
دارند. خوبی  عملکرد  انار  تولید  زمینه 
که  این  به  اشاره  با  وی 
تامین  در  شده  ایجاد  محدودیت های 
قم  انار  باغ های  سطح  آبی،  منابع 
کاهش  را  استان  مناطق  از  برخی  در 
عملکرد  وجود  با  افزود:  داده است، 
به دلیل میزان  انار در قم،  خوب کشت 
به  محصول  این  تولید  برای  که  آبی 
است،  نیاز  تابستان  فصل  در  خصوص 
براساس  قم  در  انار  باغ های  توسعه 

دستور  در  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 
ارتقا  با  می کنیم  تالش  و  نیست  کار 
تولید  کیفی  و  کمی  سطح  بهره وری 

دهیم. افزایش  را  استان  در  انار 
وی با بیان این که ایجاد بازار فروش 
از  محصول  برداشت  زمان  در  مناسب 
انار  باغ های  حفظ  راهکارهای  جمله 
ایجاد  داد:  ادامه  است،  استان  موجود 
انار  فرآوری  و  غذایی  صنایع  واحدهای 
محصول  چند  به  آن  کردن  تبدیل  و 
برنامه های  جمله  از  مردم  نیاز  مورد 
این  در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 

است. خصوص 
انار  کشت  وجود  با  است  گفتنی 
انار  باغ های  قم،  مناطق  همه  در 
جعفرآباد،  مناطق  در  بیشتر  استان 
جاده  و  ساوه  جاده  کهک،   سلفچگان،  
که  شده است  واقع  اصفهان  قدیم 
این  کشت  برای  مناسبی  هوای  و  آب 

دارد. محصول 
باغ های  در  مزرعه  روز  برگزاری 
انتقال  به منظور  قم  پسته  و  انار 

نمونه کشاورزان  تجربه 
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد 
سال جاری،  طی  گفت:  قم  کشاورزی 
منظور  به  مزرعه  روز  برنامه  مورد   100
به  آموزش عملی مهارت های کشاورزی 
بهره برداران این بخش در استان برگزار 
در  برنامه  این  یافتن  ترتیب   که  می شود 
انار و پسته از جمله اقدام های  باغ های 

است. رابطه  این  در  شاخص 
این  کرد:  بیان  شکوریان  کاظم 
راستای  در  تخصصی  برنامه های 
ترویجی  و  آموزشی  فعالیت های  ارتقا 
مزارع  در  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
حضور  با  استان  سراسر  نمونه  باغات  و 
در  و  می یابد  ترتیب  پیشرو  کشاورزان 
جریان آن الگوهای موفق کشاورزی در 
عالقه مندان  و  بهره برداران  سایر  به  قم 

می شود. معرفی  بخش  این 
وی با اشاره به اهمیت اجرای راهبرد 

در  افزود:  قم،   در  کشت  الگوی  تغییر 
داریم  تالش  برنامه ها  این  اجرای  زمان 
باغ ها  و  مزرعه  از  بازدید  جریان  در  تا 
کشت  فایده های  مشخص  صورت  به 
که  را  قم  آب وهوای  با  سازگار  گیاهان 
مقاوم  محیطی  تنش های  برابر  در 
نیاز  رشد  برای  آبی کمی  به  و  هستند 

کنیم. معرفی  دارند،  
وی ادامه داد: کشاورزان قمی سابقه 
دارند  گیاهان  انواع  کشت  در  طوالنی 
محدودیت های  وجود  با  توانسته اند  و 
جغرافیایی  وضعیت  از  ناشی  محیطی 
خاص استان همچون کمبود منابع آبی 
کشاورزی  محصوالت  انواع  تولید  در 

کنند. عمل  موفق 
به  اشاره  با  همچنین  شکوریان 

دانش بنیان  کشاورزی  ترویج  که  این 
هرچه بیشتر  استفاده  هدف  با  نوآور  و 
بخش  در  فناوری  ظرفیت های  از 
این  کار  دستور  در  استان  کشاورزی 
از  استفاده  گفت:  است،  سازمان 
عالوه  قم  کشاورزی  دربخش  فناوری 
محصوالت  تولید  سطح  برافزایش 
جاری  هزینه های  حتم  طور  به 
داد  خواهد  کاهش  نیز  را  بهره برداران 
بسیاری  بیشتر  سوددهی  موجب  و 
مهم  حوزه  این  در  کسب وکارها  از 

می شود. اقتصادی 
وی تاکید کرد: کشاورزان قمی نقش 
و  استان  اقتصادی  توسعه  در  مهمی 
به  و  دارند  مردم  غذایی  امنیت  تامین 
آموزشی  مباحث  گسترش  دلیل  همین 

ترویجی  برنامه های  قالب  در  مهارتی  و 
بسزایی  اهمیت  از  ایشان  میان  در 

است. برخوردار 
بهره بردار در زمینه  14 هزار  از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
سال  در  استان  این  کشاورزی  بخش 
محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار   850
و  شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،  

است. گلخانه ای 
کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تنهایی 
روستاییان در بخش های مختلف استان 
► داده است.     اختصاص  خود  به  را 

● ورود ۴2 هزار ُتن پسته و انار قم به بازار همزمان با فصل برداشت    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
گهی مزایده ششدانگ اعیان پالک ثبتی شماره 9470/170/36 اصلی بخش یک قم )سی و شش فرعی  آ
از یکصد و هفتاد فرعی از نه هزار و چهارصد و هفتاد اصلی بخش یک قم ( مربوط به پرونده اجرایی شماره 
کالسه 139504030011001054 به موجب پرونده اجرایی کالسه بایگانی 9501110 له : بانک تجارت ، 
بر علیه : شرکت صنایع چوبین ساز جنوب )سهامی خاص( )وام گیرنده( و اقای علی محمد شریف نیا )راهن( 
و  یکصد  از  فرعی  شش  و  )سی  قم  یک  بخش  اصلی   9470/170/36 شماره  ثبتی  پالک  اعیان  ششدانگ 
محمد  علی  اقای  به  متعلق  قم  نشانی  به  قم(  یک  بخش  اصلی  هفتاد  و  چهارصد  و  هزار  نه  از  فرعی  هفتاد 
شریف نیا به نشانی قم خ 15 خرداد کوچه 2 پالک 15 ازطریق مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات 
اصلی  از  فرعی   170 از  شده  مجزا  و  مفروز   ، اصلی   9470 از  فرعی   36 ثبتی  پالک  مشخصات  ششدانگ 
مذکور ، و واقع در بخش 01 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت 176/4 مترمربع 
متن ملک شماره سی و شش فرعی از نه هزار و چهارصد و هفتاد اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یکصد 
و هفتاد فرعی واقع در بخش یک قم حوزه ثبتی ثبت منطقه یک قم استان قم به مساحت )176/4( یکصد و 
هفتاد و شش متر و چهل دسیمترمربع  توضیحات ملک به حدود: شماال : به طول 22 بیست و دو متر به پی 
35 فرعی شرقا : به طول 8 هشت متر پی به پی پالک 37 فرعی جنوبا : به طول 22/50 بیست و دو متر و 
پنجاه سانتی متر به پی پالک 39 فرعی غربا: در دو قسمت اول به طول 6/70 شش متر و هفتاد سانتی متر 
دوم به طول 1/20 یک متر و بیست سانتی متر پی به خیابان 10 متری مشخصات مالکیت : مالکیت علی 
محمد / شریف نیا فرزند محمد شماره شناسنامه 102 تاریخ تولد دارای شماره ملی با جز سهم 6 از کل سهم 
6 به عنوان مالک ششدانگ اعیان با شماره مستند مالکیت 81292 تاریخ 1377/1/1 موضوع سند مالکیت 
اصلی به شماره چاپی 319944 سری سال که در صفحه 249 دفتر امالک جلد 419 ذیل شماره 67245 
اوقاف  اداره  نظارت استصوابی  با  تولیت داریوش مستوفی  به  اله مستوفی  مالکیت نصر  ثبت گردیده است. 
مالک ششدانگ عرصه متن سهم  به عنوان   1 دارای شماره ملی  ثبت  تاریخ   1 ثبت  امور خیریه قم شماره  و 
به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   1374/6/16 تاریخ   16034 مالکیت  مستند  شماره  با  عرصه  ششدانگ   :
شماره چاپی 929861 سری ج سال 1391 که در صفحه 108 دفتر امالک جلد 724 ذیل شماره 136400 
مورخ  5/95ج/983  شماره  دستور  موجب  به  دائم  بازداشت  مورد  یک   : محدودیت  است.  گردیده  ثبت 
1395/8/17 صادره از شعبه 9 اجرای احکام مدنی دادگستری قم به مبلغ 26378013868 به نفع شعبه 
9 اجرای احکام مدنی دادگستری قم برای مالکیت علی محمد شریف نیا بازداشت می باشد. محدودیت دفتر 
به  که   1389/5/6 مورخ   75550 متمم رهن شماره  و   1387/9/28 مورخ   73737 امالک: رهنی شماره 

نفع بانک تجارت متمم رهن شماره 75550 مورخ 1389/5/6 که به نفع بانک تجارت و سند رهنی 75411 
شماره  اجاره   – قم   14 رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی  همگی  تجارت  بانک  نفع  به   1389/3/27 مورخه 
به  نامه 86407 مورخ سال 79 دفترخانه 15 قم که  اقرار  و  81291 مورخ 1377/4/10 دفترخانه 15 قم 
نفع از طرف اوقاف به مالک ثبت شده حقوق ارتفاقی : ندارد بیمه : ندارد الزم به ذکر است که عرصه ملک 
وقفی می باشد. مشخصات فنی ملک مورد مزایده : ملک مورد بازدید ساختمانی است مسکونی مشمل بر 
سه طبقه )زیرزمین +همکف+ طبقه اول( با جمع کل  زیربنای موجود حدود 371 مترمربع )زیرزمین 144 
مترمربع همکف 139 مترمربع و طبقه باالی همکف 88 مترمربع( که به صورت شرقی – غربی در ضلع شرق 
 179/40 سند  طبق  اعیان(  تملک  )حق  ی  عرصه  مساحت  به  زمینی  در  متری(   10 )خیابان  اصلی  گذر 
 18 تقریبی  عمر  دارای  است  گردیده  احداث  باشد(  می  مترمربع   176/40 اصالحی  از  پس  )که  مترمربع 
و  فلزی(  )با ستون  بنایی  ترکیب مصالح  نوع اسکلت  پایه اجری )شناژبندی شده(  نوع سازه  باشد  سال می 
سقف از نوع طاق ضربی بوده و نمای ساختمان اجر نما )زرد رنگ( می باشد هر سه طبقه شامل سالن هال 
اتاق خواب اشپزخانه اپن )دارای کابینت ام دی اف و فلزی( حمام و سرویس بهداشتی می  و پذیرایی یک 
باشد طبقه باالی همکف دارای یک بهار خواب بزرگ )با کف موزاییک( است پوشش کف طبقات از موزاییک 
بدنه طبقه همکف  پوشش  رنگ شده است  و  کاری  مابقی سفید  و  متر سنگ  تا یک  زیرزمین  بدنه  پوشش  و 
کاشی  ها  بدنه  و  سرامیک  از  بهداشتی  سرویس  و  ها  اشپزخانه  کف  باشد  می  نقاشی  نیز  همکف  باالی  و 
تا ارتفاع 110 سانتی متر سنگ می باشد سیستم سرمایش  گردیده اتس کف راه پله سنگ بوده و بدنه نیز 
تامین  ابگرمکن  توسط  طبقات  مصرفی  گرم  اب  است  بخاری  گرمایش  و  است  بوده  گازی  کولر  و  ابی  کولر 
باشد  روکش( می  )با  درها کالف چوبی  است  ایزوگام  بام  پشت  پوشش کف  است  فلزی  ها  پنجره  گردد  می 
انشعابات  است  ملک(  انتهای  )در  حیاط  یک  و  ورودی  قسمت  در  درب(  دو  )با  پارکینگ  دارای  ساختمان 
تلفن  خط  باشد  می  مجزا  برق  کنتور  یک  و  مشترک  صورت  به  گاز  کنتور  یک  و  اب  کنتور  یک  شامل  ملک 
شهری نیز دارد ملک مورد نظر دارای گواهی پایان ساختمان به شماره 10/10578-1378/10/2 صادره 
از شهرداری منطقه یک قم می باشد ضمنا ساختمان فاقد بیمه می باشد. نظریه هیات 3 نفره کارشناسان 
عدم  فرض  با  شده  ارائه  مدارک  و  مسندات  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناسان   : دادگستری  محترم 
و  – کمیت  – مساحت  ابعاد   – موقعیت محلی   – دولتی  نهاد های  و  ها  ارگان  به شهرداری  موارد  و سایر  بدهی 
سایر عوامل موثر ارزش ملک فوق را به شرح ذیل ارزیابی نمود اند: 1- عرصه )موقوفه( به مساحت 176/40 
مترمربع هر مترمربع 140/000/000ریال جمعا 24/696/000/000ریال 2- اعیان زیرزمین به مساحت 

144 مترمربع هر مترمربع 45/000/000ریال جمعا 6/480/000/000ریال 3- اعیان همکف به مساحت 
همکف  باالی  اعیان   -4 6/672/000/000ریال  جمعا  48/000/000ریال  مترمربع  هر  مترمربع   139
 – پارکینگ   -5 4/224/000/000ریال  جمعا  48/000/000ریال  مترمربع  هر  مترمربع   88 مساحت  به 
محوطه سازی و انشعابات و سرپله جمعا 1/500/000/000ریال ملک به مبلغ 43/572/000/000ریال 
اعیان  ششدانگ  مزایده  است.  گردیده  ارزیابی  ریال(  میلیون  دو  و  هفتاد  و  پانصد  و  میلیارد  سه  و  )چهل 
اجرای  اداره  در   1401/7/26 مورخه  شنبه  سه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  ثبتی  پالک 
و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد 
ثبتی  پالک  اعیان  ششدانگ  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک 
شروع  میلیون(  دو  و  هفتاد  و  پانصد  و  میلیارد  سه  و  )چهل  43/572/000/000ریال  پایه  مبلغ  از  مذکور 
مبلغ  از  10 درصد  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  فروخته خواهد شد. شرکت  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
واریز  با شناسه   IR به شماره شبا980100004076013207895693  ثبت  به حساب سپرده  کارشناسی 
و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   965108576100000002171323512006
رقابت در مزایده را دارد می بایست ده درصد را پرداخت نماید( حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر  نماید  تودیع  به شماره حساب شبا مذکور  ثبت  به حساب صندوق  مزایده 
، 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 
و عوارض  مالیات  از  اعم  بوددر ضمن بدهی های ملک  مزایده خواهد  برنده  به عهده  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 125 ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشدوفق ماده 125 ائین نامه 
براساس  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق  )درصورت  گردد.  می  اقدام  اجرا 
توافق کتبی اقدام خواهد شد حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند 
انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح دیگر می باشد در 

بایست توسط شرکت کننده در مزایده واریز شده باشد. ضمن فیش واریزی می 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
هفتاد  و  پانصد  و  )هزار  قم  یک  بخش  اصلی   10251/1587 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  اگهی 
شماره  اجرایی  پرونده  به  مربوط  قم(  یک   بخش  اصلی  یک  وپنجاه  دویست  و  هزار  ده  از  فرعی  هشت  و 
بانک   : له   9501110 بایگانی  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   139504030011001054 کالسه 
سید  وجیهه  خانم  و  گیرنده(  )وام  خاص(  )سهامی  جنوب  ساز  چوبین  صنایع  شرکت   : علیه  بر   ، تجارت 
و  پانصد  و  )هزار  قم  یک  بخش  اصلی   10251/1578 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  )راهن(  مقدم  پور 
دی   19 خ   – قم  نشانی  به  قم(  یک  بخش  اصلی  یک  و  پنجاه  و  دویست  و  هزار  ده  از  فرعی  هشت  و  هفتاد 
 8 پالک   –  8 شمشاد   – شمشاد  خیابان   – فرهنگستان  خیابان   – صادق  امام  میدان  )باجک3(  دو  فرهنگیان 
کد پستی 3719133971 متعلق به خانم وجبهه سید پور مقدم از طریق مزایده به فروش می رسد: حدود 
از اصلی  از فرعی  و مجزا شده  ، مفروز  10251 اصلی  از  1578 فرعی  ثبتی  و مشخصات ششدانگ پالک 
مذکور و واقع در بخش 01 حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت 180 مترمربع متن ملک ، 
توضیحات ملک به حدود: شماال : به طول نه متر ، پی به دیوار پالک 1609 فرعی. شرقا: به طول 20 متر 
پی به پی پالک 1579 فرعی. جنوبا: به طول 9 متر پی به شارع 12 متری. غربا : به طول 20 متر پی به 
پی پالک 1577 فرعی. مشخصات مالکیت : مالکیت وجیهه / سید پور مقدم فرزند سید ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 5820 تاریخ تولد دارای شماره ملی با جزسهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه 
شماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   1382/10/20 تاریخ   149331 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و 
گردیده  ثبت   69642 شماره  ذیل   435 جلد  امالک  دفتر   382 صفحه  در  که  سال  سری   258274 چاپی 
 1395/8/17 مورخ  9/95ج/983  شماره  دستور  موجب  به  دائم  بازداشت  مورد  یک  محدودیت:  است. 
اجرای   9 شعبه  نفع  به   26378013868 مبلغ  به  قم  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  از  صادره 
دفتر  محدودیت  باشد.  می  بازداشت  مقدم  پور  سید  وجیهه  مالکیت  برای  قم  دادگستری  مدنی  احکام 
مورخ   73737 شماره  رهنی  تجارت  بانک  نفع  به  که   1389/5/6 مورخ   75550 شماره  رهنی   : امالک 

همگی  تجارت  بانک  نفع  به   1389/3/27-75411 شماره  رهنی  تجارت  بانک  نفع  به  که   1387/9/28
مورد  ملک  فنی  مشخصات  ندارد   : بیمه  ندارد   : ارتفاقی  حقوق  قم   14 رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی 
مزایده : ملک دارای گواهی پایانکار ساختمان به شماره 1/10/2646 – 1387/4/1 صادره از شهرداری 
و  همکف   – زیرزمین  طبقه  سه  در  ساز  شماره  مسکونی  ویالیی  بازدید  مورد  ملک  باشد.  می  قم  یک  منطقه 
اشپزخانه   – پذیرایی  سالن   – خواب  دو  یا  مسکونی  مستقل  واحد  یک  طبقه  هر  است  شده  احداث  فوقانی 
اپن کابینت   ام دی اف – نور گیر – سرویس بهداشتی و حمام می باشد ، در زیر حیاط نیز یک اتاق با کف 
سرامیک و بدنه اجر و زیر سقف سفید  وسرویس بهداشتی اجرا شده است. نوع سازه اسکلت فلزی و سقف 
ها  اشپزخانه  کف  است.  سفید  سیمان  و  سنگ  از  ترکیبی  ساختمان  نمای  و  بلوک  تیرچه  بلوک  تیرچه  ها 
1/10 متر سنگ  تراز  تا  و بدنه  پله  و بدنه کاشی و پوشش کف سرویس  و سرویس های بهداشتی سرامیک 
گاز  از  تغذیه  با  بخاری  و  ابگرمکن  گرمایش  و  گازی  و  ابی  کولر  طبقات  است. سیستم سرمایش  اجرا شده 
شهری است ساختمان دارای سرپله و پارکینگ در حیاط بوده و حیاط کف و بدنه سنگ با اجرای درپوش 
شیروانی بر روی حیاط )سردرب( و انشعابات ساختمان یک انشعاب اب سه کنتورگاز سه انشعاب برق می 
باشد. نظریه کارشناسی : کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به مراتب فوق الذکر موقعیت و محل قرار 
گیری ملک ابعاد مساحت کیفیت و کمیت اعیانی احداثی و سایر عوامل موثر صرف نظر ازدیون و تعهدات 
از  مترمربع   180 مساحت  به  سند  طبق  عرصه   -1  : است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  را  ملک  احتمالی 
 438 به مساحت  اعیان کل   -2 29/700/000/000ریال  ریال جمعا   165/000/000 مترمربع  قرار هر 
مترمربع از قرار مترمربعی 37/000/000ریال جمعا 16/206/000/000ریال 3- حیاط سازی – سرپله 
هفت  و  )چهل  47/006/000/000ریال  مبلغ  به  ملک  کل  1/100/000/000ریال  جمعا  انشعابات   –
روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  ریال(  میلیون  شش  و  میلیارد 
نبش کوچه  )لواسانی(  در خیابان ساحلی  واقع  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره  در   1401/7/26 سه شنبه 

انجام می شود.  اداره اجرای اسناد رسمی قم   – و امالک بخش یک قم  اداره ثبت اسناد  – طبقه فوقاین   7
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه 47/006/000/000ریال )چهل و هفت میلیارد و شش 
پرداخت  به  پیشنهاد فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط  باالترین قیمت  به  و  ریال( شروع  میلیون 
10 درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا980100004076013207895693 
با شناسه واریز 965108576100000002171323512006 می باشد )حتی بستانکار پرونده هم   IR
اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ده درصد را پرداخت نماید( حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی 
استرداد نمی  قابل  ، مبلغ مذکور  نکند  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  مانده فروش   ، که ظرف مهلت مقرر 
اعتبار ساقط و مزایده  از درجه  این صورت عملیات فروش  و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در  باشد 
بدهی  ضمن  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد.  می  تجدید 
معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  ملک  های 
وفق  بستانکار  بر طلب  مازاد  مبلغ  وجود  در صورت  بود.  مزایده خواهد  برنده  به عهده  باشد  نشده  یا  شده 
چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت  قابل  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  ائین   125 ماده 
غیر  واریز  بر  توافق  صورت  در  گردد.  می  اقدام  اجرا  نامه  ائین   125 ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار 
اقدام خواهد شد  حقوق دولتی و حق  توافق کتبی  براساس  با بدهکار  مازاد  به  و نسبت  با بستانکار  نقدی 
مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و 
شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح دیگر می باشد در ضمن فیش واریزی می بایست توسط شرکت 

باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده 
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