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◄    مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: در شهر قم عملیات 
اجرایی ساخت حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در 
ماه  یک  از  کشور  سایت  بزرگترین  عنوان  به  هکتاری   ۵۶۰ اراضی 

است. شده  شروع  گذشته 

باساختحدود۳۵هزارواحدمسکونیدراراضی۵۶۰هکتاری

عملیاتاجراییدربزرگترین
سایتطرحنهضتملیمسکن
کشوردرشهرقمشروعشد

اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی 
طبق  کرد:  اظهار  صادقی  محمد  قم، 
ملی  نهضت  طرح  سامانه  گزارش  آخرین 
۱۳۱ هزار متقاضی  بر  بالغ  در استان قم 

اند. کرده  نام  ثبت 
این  پاالیش  مراحل  افزود:  وی 
قرار  خود  پایانی  مراحل  در  متقاضیان 
متقاضی  هزار    90 حدود  تاکنون  و  دارد 
طبق  که  اند  شده  شناخته  شرایط  واجد 
برای  بایست  می  استان  و  دولت  تعهد 

شود. ساخته  مسکن  آنان  تمامی 
 42 برای  مجموع  در  گفت:  صادقی 

شده  انجام  زمین  تامین  متقاضی  هزار 
است که این واحدها در اراضی ۱۷، ۲۲، 
۵۶۰ هکتاری احداث خواهد شد. ۲۷ و 

وی با اشاره به شروع ساخت ۳۵ هزار 
هکتاری   ۵۶۰ اراضی  در  مسکونی  واحد 
عنوان  به  اراضی  این  کرد:  تصریح 
کشور  در  مسکن  ساخت  سایت  بزرگترین 
آن  اجرایی  شناخته می شود که عملیات 
و  است  شده  شروع  گذشته  ماه  یک  از 
برنامه  طبق  واحدهای  تمامی  امیدواریم 
شود. متقاضیان  تحویل  و  برسد  اتمام  به 

قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۱۵ در  که  سایت  این  در  کرد:  اظهار 

شهرسازی  اصول  شده  طراحی  محله 
و  شد  خواهد  پیاده  اسالمی  معماری  و 
شهری  های  سرانه  و  ها  کاربری  تمامی 
شده  بینی  پیش  سایت  این  طراحی  در 

. ست ا
متقاضیان  سایر  خصوص  در  صادقی 
آزادسازی  نهایی شده توضیح داد:  تایید 
مهلت  قراردادهای  و  شده  حبس  اراضی 
جمهور  رییس  دستور  طبق  شده  سپری 
تامین  از  پس  و  است  پیگیری  دست  در 
زمین، برای سایر متقاضیان پیامک واریز 
وجه ارسال و مسکن مناسب احداث می 

شود.

وی در خصوص سهم اورده متقاضیان 
این  در  داد:  توضیح  بانکی  تسهیالت  و 
مترمربع  هر  شده  تمام  قیمت  طرح 
است  متقاضیان  آورده  مالک  مسکن 
می  متقاضی  هر  ساخت  طول  در  که 
و  کند  اقدام  آن  تکمیل  به  نسبت  بایست 
تسهیالت بانکی مسکن نیز ۴۰۰ میلیون 
خواهد  ساله   ۱۷ بازپرداخت  با  تومان 

بود.
فاز یک  گفتنی است در استان قم در 
فاز  در  و  هزار   ۲۳ پنج  فاز  در   ،۴۴۰۰
ثبت  متقاضی  هزار    ۹۰ از  بیش  شش 

► اند.      کرده  نام 

آنچه در جلسه شورای شهر قم گذشت

 از تعیین تکلیف تملکات پروژه شهید فهیمی 
تا بررسی روند اجرایی پروژه مونوریل                                                  
صفحه 3

رئیس شورای شهر قم خبر داد:

مونوریل با اعتبارات ملی به بهره برداری 
خواهد رسید                                                    
صفحه 3

یادداشت -  وحید حاج سعیدی

صـدا و سیمـای 
سلبریتی پرور!                                                    
صفحه 7

یادداشت -  سیدمحسن قریشی زاده

 جلوه های فرهنگ جانبازی از کرامت و 
ایثار تا وفا وآزادگی                                                   
صفحه 6

در گفتگو با سرپرست هیات تکواندو استان مطرح شد: 

جایگاه امروز تکواندوی قم در کشور 
کجا است؟                                                  
صفحه 5

گزیـده خبـرها



برای  قم  به  کشور  پلیس  فرمانده  سفر      ◄
هفته  مناسبت  به  تقلید  معظم  مراجع  با  دیدار 
آخر  توجه  قابل  رویدادهای  از  انتظامی  نیروی 

بود.  گذشته  هفته 
درگیر  پلیس  که  است  هفته  سه  از  بیش 
و  ناامنی  از  ای  سابقه  کم  موج  با  مقابله 
و  است  کشور  کنار  و  گوشه  در  اغتشاش 
امنیت  و  مردم  ناموس  از  دفاع  در  را  شهدایی 
و  بیانات  رو  این  از  است.  کرده  تقدیم  میهن 
مواضع مراجع معظم تقلید در رابطه با عملکرد 
اهمیت  از  اخیر  های  هفته  در  انتظامی  نیروی 
بهبود  به  تواند  می  و  است  برخودار  مضاعفی 

نماید. مؤثری  کمک  شرایط 
از  هم  کشور  انتظامی  فرماندهان  باور  طبعا 
مراجع  و  بزرگان  رهنمودهای  اخذ  قم،  به  سفر 
شناخت  و  ارتقاء  و  پیشرفت  برای  کشور  دینی 

است. های  آسیب  و  ها  کاستی 
در  قم  مراجع  اشارات  و  مطالبات  و  بیانات 
حوزه  موضع  توان  می  را  اشتری  سردار  دیدار 
روزهای  تلخ  حوادث  به  نسبت  قم  علمیه 
انعکاس  و  توجه  شایسته  که  دانست  گذشته 

است. دقیق 
مطالبه  و  گیری  موضع  ترین  صریح  شاید 
اند.  داشته  شیرازی  مکارم  اله  آیت  حضرت  را 
مجاهدت  و  زحمات  از  تقدیر  ضمن  ایشان 
گزارش  اند  کرده  تصریح  انتظامی  نیروی  های 
تهران  در  جوان  دختر  برای  آمده  پیش  حادثه 
این  شد.  می  ارائه  مردم  به  این  از  زودتر  باید 
»الزم  اند:  کرده  تصریح  برجسته  دینی  مرجع 
ذی ربط  نهادهای  دیگر  و  انتظامی  نیروی  بود 
ارائه  خود  تحقیقات  از  فوری  و  جدی  گزارش 
شود«. گرفته  ها  بهانه  این  جلوی  تا  می دادند 

خارجی«،  »دشمنان  عامل  سه  ایشان 
اقتصادی  »مشکالت  و  رها«  مجازِی  »فضای 
دانسته  اصلی  علل  از  را  مردم«  معیشتی  و 
باشد،  عوامل  این  که  زمانی  »تا  افزودند:  و 
دشمنان  که  چرا  دارد،  وجود  آشوب  احتمال 
نظام  به  ضربه زدن  پی  در  همیشه  خارجی 
اسالمی هستند و مشکالت اقتصادی نیز بهانه 

می دهد«. آن ها  دست  به 
حضرت آیت اله مکارم شیرازی تأکید کردند: 
مشکالت  و  گرانی ها  به  که  کسانی  صف  »باید 
اقتصادی اعتراض دارند از صف افراد شرور که 
جدا  هستند،  کشور  در  ناامنی  و  آشوب  پی  در 
مسائل  شفاف سازی  بر  تأکید  با  ایشان  گردد«. 
باید  »دولت  افزودند:  دولت  توسط  اقتصادی 
و  اقتصادی  مشکالت  سامان دادن  به  نسبت 

نماید«. جدی  اقدام  گرانی 

نیز  این  از  پیش  شیرازی  مکارم  اله  آیت 
بیان  به  ای  بیانیه  در  جاری  ماه  اوایل  در 
آمده  پیش  بحران  از  عبور  برای  پیشنهاداتی 
می  قرار  بیشتری  توجه  مورد  اگر  که  پرداختند 
در  شود.  واقع  مفید  توانست  می  قطعا  گرفت 
مردم  اعتراض حق  و  »نقد  بود:  آمده  بیانیه  آن 
مشکالت  وجود  با  و  است  جوانان  خصوصًا 
یا  مسئولین  عملکرد  به  نسبت  اگر  نقائص  و 
وجود  انتقادی  قوانین،  برخی  اجرای  نحوه 
دارد باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی 
سوء  مورد  که  ای  گونه  به  انضباط  حفظ  با  و 
بر  و  گردد؛  ابراز  نگیرد،  قرار  دشمنان  استفاده 
مسئولین نیز الزم است نسبت به این انتقادات 
امور  اصالح  به  حق،  به  و  داشته  شنوا  گوش 

بپردازند«.
آن  از  دیگر  بند  در  شیرازی  مکارم  اله  آیت 
نوشته  شد  منتشر  مهرماه  پنجم  که  بیانیه 
شفاف  با  است  الزم  مسئوالن  همه  »بر  بودند: 
بیان  و  موقع  به  اطالع رسانی  فضا،  کردن 
و  خطاها  کنار  در  توانمندی ها  و  خدمات 
کاستی ها، فرصت را از دروغگویان و کینه توزان 
باالترین  از  یکی  که  را  مردم  اعتماد  و  بگیرند 
در  ایشان  نمایند«.  جلب  است،  پشتوانه ها 
انتظامی  نیروی  خود،  بیانیه  از  دیگری  بخش 
و  خواندند  جامعه  آرامش  و  امنیت  حافظ  را 
دشمن  اهداف  خطرناک ترین  از  آن  تضعیف 
ایران  موجودیت  انداختن  مخاطره  به  برای 

برشمردند. اسالمی 
بودند  کرده  تصریح  قم  عالیقدر  مرجع  این 
جوسازی  از  دور  به  می بایست  قضایی  دستگاه 
اخیر  اتفاقات  همه  جوانب،  تمام  مالحظه  با  و 
یا  و  مقام  و  در هر پست  با مقصران  و  بررسی  را 
جایگاه اجتماعی برخورد قانونی نموده و مردم 

دهد. قرار  جزئیات  جریان  در  را  شریف 
کشور  انتظامی  فرمانده  دیدار  در  همچنین 
یادآور  نیز  ایشان  آملی  جوادی  اله  آیت  با 
شدند: »کشور ما صاحب ریشه و تمدنی افتخار 
و  غیور  مردمی  نیز  ما  کشور  مردم  و  است  آمیز 
پاک هستند و در کشور بزرگان و دانشمندان و 
هر  که  می بینید  شما  و  نداریم  کم  بزرگ  مردان 
و شکوهی  بودند، عظمت  انقالب  با  وقت مردم 
انتظار  اما  خورد،  رقم  اربعین  روی  پیاده  مانند 
نجومی  و  اختالس  غارت،  جلوی  که  است  این 
نظام  این  تا  شود  گرفته  مسئولین  از  بعضی 

نبیند«. آسیب 
ضمن  دیدار  این  در  آملی  جوادی  آیت اله 
)عجل  عصر  ولی  حضرت  امامت  آغاز  تبریک 
خالصانه  زحمات  از  الشریف(  فرجه  تعالی  اله 

این  شهدای  برای  و  قدردانی  انتظامی  نیروی 
رابطه  این  در  و  نمود  مسئلت  درجه  علّو  نیرو 
علیهم  معصومین  احادیث  »در  داشتند:  بیان 
فهَو  ماِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  "َمْن  که  هست  السالم 
َمْن  َو  َشهیٌد  فهَو  ِدیِنِه  ُدوَن  ُقِتَل  َمْن  َو  َشهیٌد 
أهِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  َمْن  َو  َشهیٌد  فهَو  َدِمِه  ُدوَن  ُقِتَل 
مردم  مال  حفظ  برای  گاهی  شهید  َشهیٌد"  فهَو 
ما  که  مردم  ناموس  حفظ  برای  گاهی  و  است 
برای تمامی شهدایی که برای حفظ دین و مال 
طلب  رسیده اند،  شهادت  به  مردم  ناموس  و 
با  حشرشان  تا  می کنیم  دعا  و  می کنیم  مغفرت 

باشد«. السالم  علیه  اباعبدالله  حضرت 
همدانی  نوری  حسین  آیت اله  همچنین 
انتظامی  نیروی  فرمانده  با  خود  دیدار  در 
بودند:  داشته  بیان  اشتری  سردار  به  خطاب 
َثاَلَثُه  فرمودند:  السالم  علیه  صادق  »امام 
اْلَعْدُل  َو  ْمُن 

َ
اْل ِإَلْیَها  ُطّرًا  اُس  الَنّ َیْحَتاُج  ْشَیاَء 

َ
أ

به  مردم  ای  جامعه  هر  در  یعنی  اْلِخْصُب؛  َو 
فراوانی  و  عدالت  و  امنیت  دارند:  نیاز  چیز  سه 
با  امور  این  سه  هر  داشت  توجه  باید  نعمت. 
و  رشد  دارد.  مستقیم  ارتباط  شما  مسئولیت 
تحقق  امنیت  سایه  در  تنها  جامعه  پیشرفت 
و  حقوق  رعایت  یعنی  عدالت  می کند.  پیدا 
گرفتن حق مظلوم که در آن نمی توان کوتاهی 
نمودند  بر طرف  و  نعمت  فراوانی  و سوم  نمود؛ 

مردم«. ضروری  نیاز های  و  مردم  مایحتاج 

قم  تقلید  معظم  مراجع  گری  مطالبه 
در  که  است  ای  مسئله  انتظامی  نیروی  از 
بیانات ایشان مشهود است اما بزرگان دینی 
مجاهدت  و  خطیر  جایگاه  از  همزمان  قم 
نیز  مردم  امنیت  حافظان  نظیر  بی  های 
نمی  جایز  را  آن  تضعیف  و  نیستند  غافل 
در  را  کشور  پلیس  تقویت  و  رشد  و  دانند 
مردم  انتظارات  و  وجدان  به  احترام  گروه 

دانند. می 

و علمای دینی قم همواره  بزرگان  بیانات  در 
مردم محور هستند و مواضع کنونی این بزرگان 
از  برخورداری  ضمن  اخیر  حوادث  قبال  در 
نیروهای  و  مسئوالن  از  جدی  های  درخواست 
بیشتر  دقت  و  مراقبت  برای  امنیتی  و  انتظامی 
جامع  و  یابی  ریشه  از  مردم،  به  پاسخگویی  و 
بر  تأکید  ضمن  و  نیست  غافل  نیز  نگری 
بر اصالح فضای مجازی  پلیس  اقتدار  ضرورت 
جهت  معیشتی  اوضاع  جدی  بهبود  همزمان  و 
می  پای  ها  اضطراب  و  خشم  از  فروکاستن 

► فشارند.   

باید  ملت  گفت:  قم  جمعه  خطیب      ◄
باید  دستگاه ها  و  همدلی  و  همکاری  انسجام، 
توجه روز افزون به گره ها و گشودن آنها، شنیدن 
نقدها و اعتراضات و حل مشکالت را مورد توجه 

دهند. قرار 
نماز  خطبه های  در  اعرافی  علیرضا  الله  آیت 
قم  قدس  مصلی  در  که  قم  مهرماه   ۱۵ جمعه 
اظهار  اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
کرد: در حادثه اخیر شاهد برنامه ریزی گسترده 
بودیم و امری را بهانه کردند تا اقتدار یک کشور 

کنند. تهدید  را 
تخریب  و  نقد  بین  تفکیک  بر  تأکید  با  وی 
برخی  در  که  اشکاالتی  بشنویم،  باید  گفت: 
جاها وجود دارد را اصالح کنیم همچنین تعامل 
با جوان و نوجوان را وظیفه خود بدانیم اما این 
بردباری، شنیدن، اصالح و تالش به معنای این 
نیست که در مقابل تخریب و تهدید منافع ملی 

بیاییم. کوتاه 
اینکه هوشیاری حوزه، دانشگاه،  با بیان  وی 
غلط  مواضع  جبران  رسانه،  پرورش،  و  آموزش 

می رود،  انتظار  ما  همه  از  مسئولیت  پذیرش  و 
عدم  و  ایران  یکپارچگی  و  وحدت  داد:  ادامه 
قطعی  امری  ایران  خاک  از  وجب  یک  تجزیه 

بشود. نباید  آن  مقابل  در  کوتاهی  که  است 
ما  ایران  اینکه  بر  تأکید  با  قم  جمعه  خطیب 
سال  هشت  و  دارد  هویت  یک  و  است  یکپارچه 
تالش کردیم که ایران اسالمی و ام القرای اسالم 
مقتدر بماند، گفت: نغمه های شیطانی ناچیزی 
قابل  که  می شود  شنیده  جاها  از  برخی  در  که 

خریدار  هرگز  شوم  نغمه های  و  نیست  قبول 
داشت. نخواهند 

مجازی  فضای  با  رابطه  در  قم  جمعه  امام 
اظهار کرد: باید نسبت به فضای مجازی مراقبت 
سرعت  با  دستگاه ها  که  می رفت  انتظار  و  کنیم 
فضای  و  ملی  اینترنت  ساخت  زیر  بیشتری 

کنند. پایه ریزی  را  کشور  اختیار  در  مجازی 
انتظار می رود این  اینکه از دولت  با بیان  وی 
را سرعت ببخشد، تأکید کرد: کشور می تواند با 
ساخت  زیر  ملی،  اینترنت  به  زمانبندی  جدول 
به  پاسخگوی  پرسرعت،  و  قوی  امن،  اطالعات 

برسد. مردم  نیاز 
همکاری  انسجام،  باید  ملت  شد:  یادآور  وی 
به  افزون  روز  توجه  باید  دستگاه ها  و  همدلی  و 
گره ها و گشودن آنها، شنیدن نقدها و اعتراضات 

و حل مشکالت را مورد توجه قرار دهند.
وی خطاب به آمریکا، منافقین و اروپایی های 
جنگ  تجزیه،  خواب  شما  گفت:  شکن  عهد 
امنیت  فرهنگی،  ارزش های  فروپاشی  داخلی، 

► برد.     به گور خواهید  را  ایران  زدایی در 
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سازمان آگهی های 
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آگهی می پذیرد
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»گویه«گزارشمیدهد:

مطالباتصریحمراجعتقلیدقماز
فرماندهیانتظامیکشور حمایت۶۰۰نفرازاساتیدو

فضالیحوزهعلمیهقمازبیانات
اخیررهبرمعظمانقالب

۶۰۰ نفر از اساتید و فضالی حوزه علمیه در بیانیه ای حمایت خود را 
بیانات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی درجمع دانش آموختگان  از 

دانشگاه های افسری نیروهای مسلح اعالم کردند.
علمیه  حوزه  آمده است:  بیانیه  دراین  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
سخنرانی  با  مصادف  مهرماه  یازدهم  در  فضال  و  اساتید  ویژه  به 
آموختگان  دانش  در جمع  العالی  رهبری مدظله  معظم  مقام  تاریخی 
دانشگاه های افسری نیروهای مسلح با سپاس به درگاه خدای متعال 
و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، از عموم ملت شریف 
در  افتخارآمیز  حضور  و  زدنی  مثال  تقوای  و  هوشیاری  با  که  ایران 
صحنه، تمام توطئه های بدخواهان ایران اسالمی را نقش برآب کرده 

می نماید. تأکید  زیر  موارد  بر  و  نموده  قدردانی 
عهد  بر  آن،  اساتید  و  طالب  بدنه  و  علمیه  حوزه  حاکیست:   بیانیه 
قلم  و  جان  با  و  مانده  استوار  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  با  خویش 
از پیش است.  از فیض بیش  پر  و  نورانی  راه  این  آماده جانفشانی در 
احکام  به  حمله  با  ایام  این  که  منافقینی  ویژه  به  اسالم  دشمنان 
ایران  از  مخدوش  چهره ای  ارائه  در  مذبوحانه ای  تالش  دین،  مترقی 
و  مطهری ها  شاگردان  که  بدانند  کرده اند،  آغاز  را  جهان  در  اسالمی 
فقاهت  علمیه،  های  حوزه  در  محراب  شهدای  و  مفتح ها  و  بهشتی ها 

کنند. می  مشق  توأمان  را  شهادت  و 
شهیدان  یاد  گرامیداشت  ضمن  پایان  در  آمده است:  بیانیه  دراین 
سرفراز مدافع حرم و وطن؛ با بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امام  العظمی  آیت الله  حضرت  ایشان  صالح  خلف  و  خمینی)ره(  امام 
علو  متعال،  از خداوند  نموده،  پیمان  تجدید  العالی  خامنه ای مدظله 
درجات امام راحل و طول عمر با عزت رهبری معظم انقالب اسالمی 

را مسئلت می  نمائیم. ایران اسالمی  و عظمت  و عزت 

حمایتمرکزمدیریت
حوزههایعلمیهازبیاناتاخیر

رهبرمعظمانقالب

از  انزجار  ضمن  بیانیه ای  صدور  با  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
به مقدسات  و جسارت  اموال مردم  اغتشاشگران در تخریب  اقدامات 

کرد. حمایت  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اخیر  بیانات  از 
دراین بیانیه آمده است: پیام رهبر معظم انقالب پیام حکمت، اخالق، 
راهبردی، تحلیل عمیق، مرزبندی شفاف، جذب  نگاه  اقتدار،  عزت، 
آفرینی،  وحدت  امیدبخشی،  صدر،  سعه  حداقلی،  دفع  و  حداکثری 
استقالل، پیشرفت امنیت و تکریم مدافعان نظم و امنیت بود؛ این بار 
نیز رهبر فرزانه انقالب اسالمی پرچم دار جهاد تبیین شدند وجایگاه 
و  قدرت  و  کردند  بازنمایی  اسالمی  نظام  در  را  فقیه  والیت  و  رهبری 
کشیدند،  جهانیان  رخ  به  را  ایران  ملت  پیشرونده  حرکت  و  امنیت 
محققان  و  اساتید  معزز،  روحانیت  معظم،  علمای  علمیه،  حوزه های 
و هدایتگرانه رهبر  بیانات حکیمانه  از  تقدیر  نخبگان حوزوی ضمن  و 
راحل)قدس سره(  امام  و  انقالب اسالمی  آرمانهای  با  انقالب،  معظم 
و مقام معظم رهبری و شهدای سرافراز تجدید عهد و پیمان می نماید 
و پاسداشت مقدسات اسالم و قرآن و انقالب اسالمی و امنیت ملی و 

را وظیفه همگان می دانند. ایران  و عزت  استقالل 
بیانیه حاکیست:  حوزه های علمیه همراه با ملت ایران و مراکز علمی و 
دانشگاهی هرگونه اغتشاش و خسارت زدن به اموال و اماکن عمومی 
های  سیاست  با  چهره ها  از  برخی  همراهی  و  مقدسات  به  جسارت  و 
منافقان  و  معاندان  و  مزدوران  و  جهان  استعماری  و  قلدر  کشورهای 
بیدار  و  ملت  بصیرت  با  حضور  از  تقدیر  ضمن  و  کند  می  محکوم  را 
همدلی،  بر  الهی،  ارزشهای  از  دفاع  صحنه  در  عزیز  ایران  فهیم  و 
و  گروه ها  همه  هوشمندی  و  بصیرت  محبت،  برادری،  و  وحدت 
تاکید  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  خواص  و  نخبگان  و  جریان ها 
قضائی،  دستگاه های  و  خدمتگزار  دولت  تالش های  از  و  کند  می 
فراهم  را  کشور  پیشرفت  و  قدرت  های  زمینه  که  انتظامی  و  نظامی 
تصمیم  تاریخی  و  خطیر  مسئولیت  اهمیت  و  کرده  تشکر  می کنند، 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  برای حل مشکالت  نخبگان  و  گیران 
و  و فساد  فقر  با  و مبارزه مجدانه  و عدالت  پیشرفت  و  رفاه  و گسترش 
و شایسته جهانی  رفیع  به جایگاه  ایران  بزرگ  و رساندن ملت  تبعیض 

می کند. گوشزد  را  آن  اسالمی  و 

معاوناستاندارقم:
قدردانخونهایریختهشده

برایایجادامنیتباشیم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: خون هایی ریخته 
شده تا ما در آرامش و آسایش زندگی کنیم و باید قدردان این عزیزان 

پایمال شود. امنیت بی دلیل  نگذاریم خون شهدای  و  باشیم 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید مهدی قریشی با حضور 
به  را  انتظامی  نیروی  هفته  استانداری  در  مستقر  انتظامی  پاسگاه  در 
معظم  رهبر  فرمایشات  به  اشاره  با  و  گفت  تبریک  سربازان  و  افسران 
انقالب در خصوص نیروی انتظامی، افزود: همان گونه که رهبر انقالب 
فرموده اند، بزرگ ترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ ارزش های انقالبی 
و اسالمی بوده که این وظیفه بسیار سنگین و مهم بر عهده این عزیزان 

قرار گرفته است.
کشور  امنیت  ستون های  اصلی ترین  از  یکی  را  انتظامی  نیروی  وی 
نیروی  سبزپوشان  تالش های  بدون  قطعا  کرد:  اضافه  و  دانست 
خود  حضور  با  نیرو  این  و  داشت  امنیت  انتظار  نمی توان  انتظامی، 
در  نقاط خصوصا  امن ترین  از  یکی  به  را  توانسته محیط داخلی کشور 

نماید. تبدیل  منطقه  کشورهای  بین 
ماموریت ها،  انجام  در  انتظامی  نیروی  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
نیروی  عزیزان  جان فشانی های  و  رشادت ها  تالش ها،  علی رغم  گفت: 
وجود  کافی  به اندازه  نیرو  این  از  الزم  حمایت های  متاسفانه  انتظامی، 
ندارد؛ خصوصا در حوزه قوانین باید حمایت های بیشتری از مجموعه 
قانون شکنان  و  مجرمان  متخلفان،  با  بتوانند  تا  گیرد  انجام  پلیس 

دهند. انجام  را  الزم  برخورد 
افتخاری  را  انتظامی  نیروی  مجموعه  از  شهید  هزاران  وجود  قریشی 
که  می دهند  نشان  امنیت  شهدای  کرد:  ابراز  و  دانست  نیرو  این  برای 
تا  برای کشور بی هزینه نیست و خون هایی ریخته شده  امنیت  تامین 
ما در آرامش و آسایش زندگی کنیم و باید قدردان این عزیزان باشیم و 

شود. پایمال  بی دلیل  امنیت  شهدای  خون  نگذاریم 
وی با اشاره به اغتشاشات اخیر، گفت: در قضایای اخیر شاهد بودیم 
که چگونه به پلیس حمله شد و این عزیزان با صبر و بردباری، واکنش 
کشورها  از  بسیاری  در  که  است  حالی  در  این  و  دادند  نشان  عقالیی 
با واکنش خشن  پلیس،  به  این هستیم که کوچک ترین تعرضی  شاهد 
روبرو می گردد، ولی رسانه ها به گونه دیگری موضوع را نشان می دهند.

عزیزان  این  برای  انتظامی،  نیروی  خدمات  از  تقدیر  با  پایان  در  وی 
کرد. روزافزون  توفیق  و  سالمت  آرزوی 

بیانیهخانهمطبوعاتقمبه
مناسبتشهادتطلبهبسیجی

مدافعامنیت
خانه مطبوعات قم با صدور بیانیه ای، با اشاره به شهادت طلبه بسیجی 
مدافع امنیت آورده است: شهید زاهدلویی، بسیجی جوانی بود که ثابت 

کرد میدان خدمت فرهنگی و امنیتی برای بسیجیان تفاوتی ندارد.
دراین بیانیه  آمده است: خبر شهادت شهید واال مقام، شهید مهدی زاهد 
جامعه  اغتشاشگران،  دست  به  شهرمان  انقالبی  و  مومن  جوان  لویی، 
را متاثر نمود. بی شک سالحی که سینه  خبری و رسانه ای استان قم 
شهید زاهدلوئی را نشانه رفت، در دست کسانی بود که آتش خشمشان 
به  زدن  و هدفشان ضربه  بیگانه شعله ور شده  عوامل  و  منافقین  توسط 

ریشه های اصیل این  نظام اسالمی است.
کرد  ثابت  که  بود  جوانی  بسیجی  زاهدلویی  شهید  حاکیست:   بیانیه 
میدان خدمت فرهنگی و امنیتی برای بسیجیان تفاوتی ندارد و هر زمان 
در  ایثارگرانه  و  برکف  باشند، جان  داشته  به حضورشان  نیازی  مردم  که 

دارند. حضور  عمل  میدان 
دربخش دیگری از این بیانیه آمده است: خانه مطبوعات قم به نمایندگی 
از اهالی رسانه استان، ضمن تبریک و تسلیت شهادت طلبه بسیجی، 
معظم  مقام  )عج(،  عصر  ولی  حضرت  مقدس  محضر  زاهدلویی  شهید 
رهبری )مدظله العالی(، مردم شریف و قدرشناس استان قم و خانواده 

معزز این شهید، این اقدام کوردالنه را محکوم  می نماید.
شهید مهدی زاهدلویی از طلبه های بسیجی دهه هشتادی قم بود که در 
جریان اغتشاشات اخیر این استان از ناحیه قلب با سالح سرد مجروح 
شد و پس از یک هفته تحمل جراحات در روز ۱۰ مهرماه جاری به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.
هفته  سه شنبه  عصر  امنیت،  مدافع  شهید  مطهر  پیکر  باشکوه  تشییع   

برگزار شد. قم  مردم  مختلف  اقشار  حضور  با  جاری 

خبـرخبـر

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
فرعی    8۰ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
 – خرداد   ۱۵ بلوار  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۳۳۳ از 
عباس  فرزند  غالمی   حمیدرضا  بنام  که   ۱۲ پالک   -۱۲ فرعی   –  ۲۹ کوچه 
تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف 
 ۱۴۰۱/۰۷/۰۹   -  ۱/۷۲۰۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
ساعت    ۱۴۰۱/۰8/۱۰ مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود 
8/۵ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد 
اعتراضات  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی 
ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۶۹۰ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
 ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آیتاللهاعرافیعنوانکرد:

مسئوالننقدهاواعتراضاترابشنوند



علنی  و  رسمی  جلسه  پنجمین  و  پنجاه  در      ◄
شورای اسالمی شهر قم، با ایجاد ردیف بودجه جدید 
شهید  خیابان  در  باقی مانده  پالک  دو  تملک  جهت 
تعریض  جهت  بخش  فیاض  و  آمنه  مدرسه  و  فهیمی 

شد. موافقت  بیات  امینی  شهید  میدان 
جلسه  پنجمین  و  پنجاه  شهرنیوز،  گزارش  به 
ریاست  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
دکتر  حضور  با  و  شورا  رئیس  اسالمی  حسین  دکتر 
شهردار  معاونان  شهردار،  نژاد  سقائیان  سیدمرتضی 
جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و 

شد. برگزار  باکری  شهید  ساختمان 
در ابتدای این جلسه الیحه اخذ مجوز ایجاد ردیف 
برای خیابان شهید فهیمی به میزان ۹ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان تصویب شد.
کمیسیون  توضیحات  از  پس  اعضا  ادامه  در 
ایجاد  مجوز  اخذ  الیحه  با  برنامه وبودجه  تخصصی 
در  بخش  فیاض  و  آمنه  مدرسه  تملک  برای  ردیف 

کردند. موافقت  بیات  امینی  شهید  میدان 
اخذ  با  همچنین  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
ارزش افزوده  عوارض  تخفیفات  اعمال  عدم  مجوز 
موضوع ماده ۳۰ تعرفه در بافت فرسوده بابت امالک 
فاز ۵ عمار یاسر در صورت عدم تنظیم صلح نامه،اخذ 
پیامبر  بلوار   ۱۴ بلوک  در  قرارداد  متمم  مجوز 
 ۱۹ بلوک  در  قرارداد  اقاله  مجوز  اعظم)ص(،اخذ 
سرمایه  افزایش  مجوز  اخذ  و  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار 
کمیسیون های  توضیحات  از  پس  نیز  شهر  بانک  نزد 

نمودند. موافقت  آرا  تبادل  و  تخصصی 
اعمال  اخذ مجوز عدم  به  اشاره  با  محسن محرری 
 ۳۰ ماده  موضوع  ارزش افزوده  عوارض  تخفیفات 
یاسر  عمار   ۵ فاز  امالک  بابت  فرسوده  بافت  در  تعرفه 
با  داشت:  اظهار  صلح نامه،  تنظیم  عدم  صورت  در 
بین  در  مطلوبی  انگیزه  قم،  شهر  شورای  اقدام  این 
همچنین  و  فرسوده  بافت های  در  ساکن  شهروندان 

می شود. ایجاد  سایر  عمار  بلوار 
بلوار   ۱۹ بلوک  در  قرارداد  اقاله  مجوز  اخذ  وی 
و خاطرنشان  داد  قرار  موردتوجه  را  اعظم)ص(  پیامبر 

کرد: این طرح از ابتدا با برخی حساسیت ها در اجرا 
نداشته  وجود  طرح  پیشبرد  امکان  و  بوده  همراه 

است.
مجوز  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مجوز  اخذ  موضوع  با  الیحه   ۳ بند  تکمیل  و  اصالح 
در  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات   ۲۵ و   ۵ بنده 

طرح  در  کرد:  ابراز  مونوریل،  و  مترو  پروژه  خصوص 
سه بندی شورای شهر تمام اصول و ضوابط مربوط به 

است. پیش بینی شده  قم  مونوریل 
داشت:  اظهار  دهناد  محمدحسین  سید  همچنین 
که  بوده  ریشه ای  ساختارهای  از  یکی  پژوهش  حوزه 
در  فرآیندها  اصالح  و  راندمان  افزایش  به  می تواند 

کند. کمک  شهرداری ها 
جامع نگری  همراه  به  بودن  کاربردی  و  راهبرد  وی 
مرکز  و  پژوهش  شورای  ملزومات  را  یکپارچگی  و 
و  دانست  قم  شهر  اسالمی  شورای  پژوهش های 
دو  این  پژوهشی  و خروجی های  تصریح کرد: ظرفیت 
توجه  و  مورداستفاده  سازی  تصمیم  امر  در  باید  مرکز 

بگیرد. قرار  مدیران 

شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
اصل  به  درصورتی که  کرد:  اضافه  قم،  شهر  اسالمی 
نشود،  توجه  شهری  مدیریت  مجموعه  در  پژوهش 
مجبور خواهیم بود با فرآیندهای قدیمی و دردسرساز 

ببریم. پیش  را  اقدامات  گذشته 
منابع  آب،  مدیریت  کرد:  خاطرنشان  وی 

حمل ونقل  حوزه  هوشمندسازی،  محیط زیست، 
غیره  و  فرسوده  های  بافت  شهرسازی  ترافیک،  و 
پژوهش  شورای  در  می تواند  که  بوده  مباحثی  از 

گیرد. قرار  موردتوجه  شهرداری 
با اشاره به  عضو شورای اسالمی شهر قم در ادامه 
اخذ  موضوع  با  الیحه   ۳ بند  تکمیل  و  اصالح  مجوز 
مجوز بنده ۵ و ۲۵ مصوبات سفر ریاست جمهوری در 
خصوص پروژه مترو و مونوریل، تصریح کرد: در قالب 
رام ها،  تعداد  از  و خدمات  تمام کاربری ها  این مصوبه 
قرار  موردبررسی  غیره  و  خط  طول  ایستگاه ها،  طول 

است. گرفته 
اعضای  از  دیگر  یکی  اخوان  مجید  همچنین 
کاهش  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  شهر  شورای 

از مطالبات  بیشترین درصد  متراژ طرح های عمرانی، 
این  که  می دهد  تشکیل  را  شهرداری  از  شهروندان 
پرداخت  و  محاسبه  اعالمی  سال  اساس  بر  مطالبات 

. د می شو
وی اخذ مجوز ایجاد ردیف برای تملک مدرسه آمنه 
و فیاض بخش در میدان شهید امینی بیات در منطقه 
ابتدای  از  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  موردتوجه  را  دو 
سال جاری افزایش ردیف بودجه های جدید بیشتر از 

است. بوده  اولیه  پیش بینی های 
از  شد:  یادآور  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
بودجه  به  جدید  بودجه  ردیف های  امسال  ابتدای 

است. افزوده شده  قم  شهرداری 
موضوع  با  الیحه   ۳ بند  تکمیل  و  اصالح  مجوز  وی 
اخذ مجوز بند ۵ و ۲۵ مصوبات سفر ریاست جمهوری 
قرار  موردتوجه  را  مونوریل  و  مترو  پروژه  خصوص  در 
قم،  به  جمهوری  رییس  سفر  قالب  در  گفت:  و  داد 
مصوبه  مونوریل  کیلومتر   ۶.8 اجرای  به  نسبت  دولت 

دارد. وجود  قانونی 
با موضوع اخذ  مجوز اصالح و تکمیل بند ۳ الیحه 
جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات   ۲۵ و   ۵ بند  مجوز 
مصوبات  از  نیز  مونوریل  و  مترو  پروژه  خصوص  در 
ضمن  که  بود  شهر  شورای  پنجم  و  پنجاه  جلسه  مهم 
آن  به موقع  بهره برداری  و  اجرا  به  نسبت  آن  تصویب 

شد. تأکید 
مجوز  اخذ  الیحه  بررسی  قالب  در  و  ادامه  در 
اساسنامه جدید سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
 ۵۴ ماده  مجموعه  زیر  از  سازمان  این  قم،  شهرداری 
خارج و فعالیت های خود را طبق اساسنامه جدید در 
در  گذشته  محدودیت های  از  برخی  و  آغاز   8۴ ماده 
شد. خواهد  برطرف  قراردادها  انعقاد  و  درآمد  کسب 

“دهناد” عضو شورای پژوهش شهرداری قم شد
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  نفر  یک  معرفی 
جهت عضویت در شورای پژوهش شهرداری قم الیحه 
سیدمحمدحسین  عضویت  با  اعضا  که  بود  دیگری 
این  در  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رییس  دهناد 

► کردند.      موافقت  شورا 
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دستگاه   64 خرید  از  قم  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان  سرپرست 
داد. خبر  قم  شهر  اتوبوس رانی  ناوگان  برای  جدید  اتوبوس 

ناوگان  در  اتوبوس  کمبود  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  نیک  علی 
مردم  مطالبه  داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردبررسی  را  اتوبوس رانی 
و شهرداری  بوده  به حقی  مطالبه  اتوبوس ها یک  تعداد  افزایش  برای 

کند. رفع  را  کمبود  این  تا  بوده  تالش  در  قم 
و  کرد  عنوان  دستگاه   ۲۰۰ را  شهر  در  فعال  اتوبوس های  تعداد  وی 
افزود: در هفته گذشته قرارداد خرید ۶۴ دستگاه اتوبوس قطعی شد 
امیدواریم  و  است  واریزشده  اتوبوس رانی  اتحادیه  به حساب  آن  پول  و 

شود. اتوبوس رانی  ناوگان  وارد  به زودی 
و  تأکید کرد: شهرداری  اتوبوس رانی شهرداری قم  سرپرست سازمان 
این  و  نداده  را در شهر  تردد هر خودروی  اجازه  اتوبوس رانی  سازمان 
مردم  شأن  زیرا  است،  شهر  در  اتوبوس  تأمین  کندی  عوامل  از  یکی 
جابه جا  را  مسافران  غیراستاندارد  اتوبوس های  با  ما  نمی دهد  اجازه 

. کند
وی تصریح کرد: تمام اتوبوس هایی که در حال حاضر در ناوگان تردد 
می کنند استاندارد بوده و یا بازسازی اساسی شده اند و دارای کولر و 

به روز هستند. تهویه  سیستم 

رییسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرقمخبرداد:
اختصاص۹میلیاردو۵۰۰
میلیونتومانبرایتکمیل
تملکاتخیابانشهیدفهیمی

از اختصاص  برنامه وبودجه شورای اسالمی شهر قم  رییس کمیسیون 
در  باقی مانده  پالک  دو  تملک  برای  تومان  میلیون   500 و  میلیارد   9

داد. خبر  فهیمی  شهید  خیابان 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  پنجمین  و  پنجاه  در  صابری  حسین 
اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا، 
قرار  موردتوجه  را  فهیمی  شهید  خیابان  برای  ردیف  ایجاد  مجوز  اخذ 
تملک  هنوز  خیابان  این  ابتدای  در  پالک  دو  داشت:  اظهار  و  داد 

است. نشده 
تملک  برای  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۹ کرد:  خاطرنشان  وی 
شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  توسط  پالک  دو  این 

است. پیشنهادشده  قم 
اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رییس 
عدم  به  توجه  با  کرد:  ابراز  ملل،  هتل  نوسازی  عوارض  کاهش  به 
نوسازی  عوارض  کاهش  اقامتی،  مرکز  این  به  الزم  دسترسی های 
گرفته  قرار  شهر  شورای  کار  دستور  در  تومان  میلیون   ۳۲۵ سقف  تا 

. ست ا
وی اخذ مجوز ایجاد ردیف برای تملک مدرسه آمنه و فیاض بخش در 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  دو  منطقه  در  واقع  بیات  امینی  شهید  میدان 
تصریح کرد: تملک این دو مدرسه با هدف تعریض خیابان در دستور 

کار شهرداری قرار گرفته است.
عوارض  تخفیفات  اعمال  عدم  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  صابری 
امالک  بابت  فرسوده  بافت  در  تعرفه   ۳۰ ماده  موضوع  ارزش افزوده 
این  طبق  گفت:  صلح نامه،  تنظیم  عدم  صورت  در  یاسر  عمار   ۵ فاز 
کرده  تنظیم  صلح نامه  که  افرادی  برای  صرفًا  تخفیف  اعمال  مصوبه، 

شد. خواهد  اعمال  باشند، 
وی اخذ مجوز متمم قرارداد در بلوک ۱۴ بلوار پیامبر اعظم)ص( را نیز 
و  پروژه صالحیت  این  افزود: سرمایه گذار قبلی  و  موردتوجه قرار داد 
توانایی الزم را جهت اتمام آن ندارد و الزم است تا سرمایه گذار جدید 

تعیین تکلیف شود. هرچه سریع تر 
به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رییس 
این مصوبه  بانک شهر، اظهار داشت:  نزد  افزایش سرمایه  اخذ مجوز 
نظر  در  بانک  این  از  شهرداری  سهم  کاهش  از  جلوگیری  خاطر  به 

است. گرفته شده 

خبـر

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
تایید  آراء ذیل  به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  کارشناسان  گزارش 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۵۶۴ شماره  رأی  ۱ـ 
فرزند  آبادی  رکن  حسینی  محمدرضا  سید  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۴۶
سید اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 

۱۱۵/۷۴ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱8۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید احمد فاتحی.) م الف ۱۴۷۳۰( 
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   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 

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 انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

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

اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتدوم
اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
مهرابی  بتول  خواندگان  بخش  حیات  محمد  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۱۱  شماره  به  مدنی  احکام 
ثبتی  برفروش پالک  و جواد همگی حیات بخش مبنی  نفیسه   ، ، محمدرضا  ، زهرا  ، مهدی  فاطمه   ، قمی 
 ، قم  ملک:  ادرس  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۱۳۰۷ از  فرعی   ۹۲
پیوست مشخصات ملک:  ، طبق کروکی  انتظار  بلوار  روبروی   ، فارس  بزرگراه خلیج   ، ولیعصر )عج(  میدان 
شماره  به  متر   ۱۷ طول  به  اول  قسمت  دو  در  شماال  زیر:  اربعه  حدود  با  مترمربع   ۱8۳ مساحت  به  عرصه 
اصلی   ۱۱۳۰۷ از  فرعی   ۱۴۰۹۳ شماره  به  متر   ۵/۵۶ طول  به  دوم  و  اصلی   ۱۱۳۰۷ از  فرعی   ۱۴۰۹۳
شرقا به طول ۱۷ متر به شماره ۹۱ فرعی از ۱۱۳۰۷ اصلی جنوبا درب و دیوار به طول ۵ متر به شارع ۴۵ 
طبقه  سه  در  ساختمان  فوق  زمین  در  متر   ۴۵ عرض  به  شارع  به  متر   ۱۱ طول  به  دیوار  و  درب  غربا  متری 
 ۱۳۹۵/۲/۲۶ مورخ   ۵/۱۰/۶۷ شماره  به  خالف  عدم  گزارش  طبق  که  اول  و  همکف  و  زیرزمین  شامل 
فلزی  ستون  با  باربر  دیوار  با  بنایی  سازه  صورت  به  تجاری  کاربری  با  مترمربع   ۶۰۰ مساحت  به  مجموعا 
و دیوار  ۱8۳ مترمربع که کف سنگ  به مساحت  زیرزمین  بنا شده است.  اهنی  مبانی و سقف طاق ضربی 
بوده  بالکن  مترمربع   ۴۰ و  مترمربع   ۱8۳ مساحت  به  همکف  طبقه  بود.  شده  گچ  سقف  و  سرامیک  ان 
انجام  مشاهده  بیرون  از  اما  نگردید  میسر  بازدید  امکان  داخل  از  ولیکن  بوده  مغازه  دهانه   ۳ پارای  در  که 
و  شده  کاری  گچ  سقف  و  سرامیک  ان  دیوار  و  سنگ  کف  که  مترمربع   ۱8۳ مساحت  به  اول  طبقه  شد. 
بدنه  و  گرانیت  سنگ  از  ها  پله  سرویس  است.  نشده  تمکیل  هنوز  که  باشد  می  بهداشتی  سرویس  دارای 

و  متر   ۲ حدود  ارتفاع  تا  ساختمان  نمای  باشد.  می  نرده  فاقد  و  شده  سرامیک  متری   ۱/۲۰ ارتفاع  تا  ان 
و  بازشو  اتوماتیک  با شیشه سکوریت  الومینیوم  دارای درب های  تجاری همکف  باشد.  نما می  اجر  الباقی 
انشعاب  و یک  اب  انشعاب  دارای یک  باشد. ساختمان  با شیشه تک جداره می  اهنی  پنجره های طبقات 
مورد  پارکینگ   ۳ ساختمان  خالف  عدم  گزارش  طبق  همچنین  باشد.  می  فاز  سه  و  فاز  تک  برق  و  گاز 
طبقه  است  میشده  استفاده  همکف   طبقه  از  فقط  است.  شده  خریداری  شهرداری  از  که  باشد  می  نیاز 
بود  نشده  نصب  االت  شیر  و  ها  درب  فقط  البته  است  بوده  شده  رها  کاره  نیمه  صورت  به  اول  و  زیرزمین 
موقعیت  به  توجه  با   : کارشناسی  نظریه  بود.  فعالیت  فاقد  و  متروکه  صورت  به  ساختمان  بازدید  درزمان 
براورد و  ، ارزش ملک موصوف به شرح زیر  امر کارشناسی  ملک و کاربری و در نظر گرفتن عوامل موثر در 
مبلغ  جمعا  و  8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱8۲ مساحت  به  عرصه  گردد:  می  اعالم 
و  پارکینگ  خرید  و  انشعابات  احتساب  با  مترمربع   ۶۰۰ مساحت  به  اعیانی  ۱۴/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
سایر موارد مربوط به ابنیه از قرار هر مترمربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا مبلغ ۱8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
قرار  از  مترمربع   ۱8۳ به مساحت  زیرزمین  تجاری  ارزش   : مترمربع شامل   ۶۰۰ به مساحت  تجاری  ارزش 
به  همکف  تجاری  ارزش  ۲۳/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر 
 ۷۳/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  جمعا  و  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱8۳ مساحت 
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۴۰ مساحت  به  همکف  طبقه  نیم  تجاری  ارزش  ریال 
جمعا مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش تجاری طبقه اول به مساحت ۱8۳ مترمربع از قرار هر مترمربع 

۱۶۶/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : کل  جمع  ۳۲/۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
یکصد و شصت و شش میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال شرایط ماده ۱۳8 قانون اجرای احکام مدنی 
نام و نام خانوادگی مالک طبق سند مالکیت بنام اقای محمد حیات بخش فرزند اکبر می باشد. ۲-   -۱ :
محل ملک تجاری می باشد. ۳- در زمان بازدید ، ساختمان مذکور خالی از سکنه بود. مقرر گردید موارد 
جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱۲/۱۵صبح  ۱۲/۰۰الی  ساعت   ۱۴۰۱/۰8/  ۹ تاریخ  در  الذکر  فوق 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا  این  با هماهنگی 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
نام  به  از کارت های بانکی عضو شتاب که  )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

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

آگهیمزایده
 ۳۲/8۰8 کا  پی  ال  بنز  کمپرسی  کامیون  دستگاه  یک  مزایده  اگهی 
پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۲8 ع   ۱۶۵ پالک  شماره  به   ۱۳۵۶ مدل 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۲8 کالسه 
 : متعهد   )۱۴۰۱۰۰۲۳۹ بایگانی   شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۲8
مرحوم منوچهر کاظمی )ورثه ان مرحوم: ۱- محمد حسن کاظمی ۲- شکوفه 
احمدی  طاهره   : له  متعهد  احمدی(  طاهره   -۴ باقری  کوچک   -۳ کاظمی 
 ۱۳۶۶/۹/۲8  : سند  تاریخ   ،  ۲۳۳۹  : سند  شماره   : ازدواج  سند  مستند   ،
، یک  قم  استان  قم  ۳۲ شهر  ازدواج شماره  دفترخانه   : کننده  دفترخانه صادر 
 ۲8 ۱۶۵ ع  به شماره پالک   ۳۲/8۰8 ال پی کا  بنز  دستگاه کامیون کمپرسی 
جاده   ۵ کیلومتر  ادرس  به  امین  پارکینگ  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶ ایران 
و  گردیده  بازداشت  مذکور(  )ورثه  کاظمی  منوچهر  مرحوم  به  متعلق  جعفریه 
کمپرسی  کامیون  خودرو:  فنی  مشخصات  رسد:  می  فروش  به  مزایده  ازطریق 
بنز ال پی کا ۳۲/8۰8 به شماره پالک ۱۶۵ ع ۲8 ایران ۱۶ – رنگ سبز روغنی 
 ۱۰۰۴۰۵۳۷  : موتور  شماره   ۱۴۳۰۴۷۶۴  : شاسی  شماره   –  ۱۳۵۶ مدل   –
از  خودرو  دادگستری:  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  مورد  توضیحات 

زیادی  پوسیدگی  بار  اطاق   – بود  رنگ  و  پوسیدگی  دارای  جلو  اطاق  ناحیه 
تزئینات  و  داشبورد  وضعیت  بود  سالم  نظر  به  شاسی  و  موتور  وضعیت   – دارد 
چراغ  و  ها  شیشه   ، بود  سالم  خودرو  های  الستیک  وضعیت   ، است  فرسوده 
باشد  می  شکستگی  دچار  راست  جانبی  های  اینه   ، است  سالم  خودرو  های 
ایران  بیمه  شرکت  نزد   ۱۴۰۱/۶/۲۴ تاریخ  تا  خودرو  ثالث  شخص  نامه  بیمه   ،
مبلغ  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس  است.  بوده  بیمه  داری 
و  دویست  معادل  ریال  میلیون  نهصد  و  میلیارد  )دو  ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده  است.  نموده  ارزیابی  تومان(  میلیون  نود 
اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع  ۱۴۰۱/۷/۳۰ در  ۱۲ ظهر شنبه  الی  صبح 
اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در 
انجام می شود. مزایده  اداره اجرای اسناد رسمی قم   – و امالک بخش یک قم 
میلیون  نود  و  )دویست  ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو 
شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان( 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوط  مزایده  در 
واریز  شناسه  با   IR شبا۹8۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷8۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت 

بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰8۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
را  بایست ده درصد  دارد می  را  مزایده  در  رقابت  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم 
الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت 
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز 
مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از 
حساب  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع 
حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  سپرده 
خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
از مالیات و عوارض  و مزایده تجدید می گردد در ضمن بدهی های خودرواعم 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق  درصورت  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد 
شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار 
حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است 
باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  که  

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

رئیسشورایشهرقمخبرداد:

● مونوریلبااعتباراتملیبهبهرهبرداریخواهدرسید●
به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
قالب  در  گفت:  قم،  مونوریل  خصوص  در  مصوبه ای 
سفر ریاست جمهوری به قم، 6.8 کیلومتر این طرح 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  ملی  اعتبارات  با 
جلسه  ششمین  و  پنجاه  در  اسالمی  حسین  دکتر 
سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
هفتم  به  اشاره  با  شورا،  این  باکری  شهید  ساختمان 
داشت:  اظهار  ایمنی،  و  آتش نشانی  روز  و  مهرماه 
و  جان  حفظ  و  آسایش  برای  قم  آتش نشانی  نیروهای 

گذشته اند. خود  سالمتی  از  مردم  مال 
را  انتظامی  نیروی  هفته  آغاز  و  مهرماه   ۱۳ وی 
سالمتی  و  امنیت  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  موردتوجه 
کم توجهی  و  بی مهری  مورد  نوعًا  که  بوده  نعمتی  دو 

نیروی  توسط  شهید  هزار   ۱۳ تقدیم  می گیرد؛  قرار 
انتظامی در سطح کشور و ۱۲۰ شهید در استان قم، 

است. بوده  مرزوبوم  این  پایدار  امنیت  برای 
رئیس شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه نیروی 
عنوان  شد،  واقع  مظلوم  اخیر  حوادث  در  انتظامی 
انتظامی  نیروی  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  کرد: 
زاهدلویی  شهید  شهادت  و  می کند  قاطع  حمایت 
را  رسید  شهادت  به  اخیر  اغتشاشات  در  که  بسیجی 

می نماید. عرض  تبریک  و  تسلیت  نیز 
عوارض  تخفیفات  اعمال  عدم  مجوز  اخذ  وی 
ارزش افزوده موضوع ماده ۳۰ تعرفه در بافت فرسوده 
تنظیم  عدم  صورت  در  یاسر  عمار   ۵ فاز  امالک  بابت 
شهروندان  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  صلح نامه 

تنظیمی  صلح نامه های  مزیت های  به  نسبت  هنوز 
آشنایی الزم را ندارند و درصورتی که این روند در شهر 
به آن عالقه مند می شوند. نهادینه شود، مردم نسبت 

پیامبر  بلوار  الحاق  به  اشاره  با  اسالمی  دکتر 
کرد:  تصریح  قم،  شهری  محدوده  به  اعظم)ص( 
دستور  در  بلوار،  این  اراضی  منطقه ای  قیمت  اصالح 

گیرد. قرار  شهرداری  کار 
طبق  کرد:  ابراز  قم،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
در  که  نهرهایی  سایر  طبیعی،  انهار  به جز  قانون 
سطح شهر وجود دارد در صورت آزادسازی، زمین آن 

بود. خواهد  شهرداری  به  متعلق 
وی با اشاره به مصوبه ای در خصوص مونوریل قم، 
یادآور شد: در قالب سفر ریاست جمهوری به قم ۶.8 

بهره برداری  به  ملی  اعتبارات  با  طرح  این  کیلومتر 
► خواهد رسید.  
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● مسئوالنقضاییقمازمنطقهویژهاقتصادیسلفچگانبازدیدکردند●

ثبتنام۹۹درصدیمردمقمبرایکارتهوشمندملی؛

● عدممراجعه2۰هزارنفربرایدریافتکارت●
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قم  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل      ◄
میلیون   ۹۰ هزینه  دریافت  خصوص  در 
برخی  در  اموات  دفن  برای  تومانی 
اعالم  بارها  ما  گفت:  قم،  امامزادگان 
به  خدا  رضای  محض  نداریم،  قبر  کردیم 
مردم  حریف  مگر  ولی  نکنید  مراجعه  ما 
به هر  التماس می کنند  می شویم، عده ای 
قبر  خرید  هزینه  حاضریم  ما  شده  قیمتی 

بپردازیم. را 
حجت االسالم  بیست،  شهر  گزارش  به 
پرسشی  به  پاسخ  در  اسکندری  عباس 
و  اموات  دفن  نجومی  هزینه  خصوص  در 
امامزادگان  و  متبرکه  بقاع  در  قبر  گرانی 
وظایف  جزو  نه  اموات  دفن  گفت:  قم، 

دارد. قرار  ما  کار  دستور  در  نه  ماست 
به  مربوط  اموات  دفن  افزود:  وی 
دلیل  به  مردم  منتهی  شهرداری هاست، 
ما  به  دارند  امامزادگان  به  که  اعتقادی 

به  نسبت  نمی توانیم  ما  و  می آورند  روی 
باشیم. بی اعتنا  مردم  خواست 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم تصریح 

امامزادگان،  آستان  در  اموات  دفن  کرد: 
می کند  تحمیل  ما  اداره  بر  را  هزینه هایی 
دریافت  که  هزینه ای  حاضر  حال  در  و 

اگر  دیگر  شهرهای  نسبت به  می شود، 
بعضی  در  نیست،  بیشتر  نباشد  کمتر 
دریافت  هزینه  میلیارد  دو  تا  یک  شهرها 

. د می شو
هزینه  دریافت  خصوص  در  اسکندری 
در  اموات  دفن  برای  تومانی  میلیون   ۹۰
بارها  ما  گفت:  قم،  امامزادگان  برخی 
رضای  محض  نداریم،  قبر  کردیم  اعالم 
حریف  مگر  ولی  نکنید  مراجعه  ما  به  خدا 
می کنند  التماس  عده ای  می شویم،  مردم 
هزینه  حاضریم  ما  شده  قیمتی  هر  به 

بپردازیم. را  قبر  خرید 
برای  اجباری  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد،  وجود  امامزادگان  در  اموات  دفن 
آرامستان  در  می گوییم  ما  اتفاقًا  گفت: 
اینجا  چرا  کنید  دفن  معصومه  بهشت 
که  داریم  امامزادگانی  حتی  یا  آمدید! 
آنجا  در  پایین تر  خیلی  هزینه  با  می توان 

کرد. دفن 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم تصریح 
کرد: اگر قیمت قبر در بعضی امامزادگان 
است  دلیل  این  به  باالست  حدودی  تا  قم 
از  و  ندارد  اموات  دفن  ظرفیت  دیگر  که 
از  باید  ما  دیگر  سال  پنجاه  چهل  تا  االن 
هیچ  که  حالی  در  کنیم  محافظت  قبرها 

ندارد. وجود  هم  دیگری  درآمد  راه 
بن  احمد  امامزاده  افزود:  اسکندری 
ظرفیت  و  دارد  کوچکی  فضای  قاسم)ع( 
علی  امامزاده  در  یا  شده  تکمیل  آن  قبور 
و  نداریم  قبر  دیگر  واقعًا  جعفر)ع(  بن 
نمی توانیم پاسخگو باشیم در حالی که در 
امامزاده جمال غریب، هم شرایط مساعد 

است. مناسب  قیمت ها  هم  و 
هیچ  اوقاف  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
استانی مثل قم این گونه با مردم همراهی 

► نمی شود.     

با  گفتگو  در  تیموری  منوچهر      ◄
کارت  صدور  روند  راستای  در  قم  ایسنای 
به  اشاره  با  استان،  در  ملی  هوشمند 
۱۵ سال سن می توانند  اینکه افراد باالی 
ثبت  ملی  هوشمند  کارت  دریافت  برای 
از  قم  استان  کرد:  اظهار  نام کنند، 
ملی  هوشمند  کارت  صدور  زمان  ابتدای 
بوده  کشور  سطح  در  پایلوت  صورت  به 

. ست ا
استان  در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
حدود  کرد:  مطرح  دارد،  خوبی  روند  قم 
باالی  که  تاکنون  استان  مردم  درصد   ۹۹
شرایط  واجد  و  داشته  سن  سال   ۱۵
هوشمند  کارت  دریافت  برای  هستند، 

کرده اند. نام  ثبت  ملی 
مدیرکل ثبت احوال استان قم با اشاره 
از  نفر  هزار   ۳۵ حدود  تاکنون  اینکه  به 
داده اند،  انجام  را  خود  نام  ثبت   قم  مردم 
باقی مانده جمعیت  ۱ درصد  عنوان کرد: 
شامل  افرادی  بیشش تر  نیز  را  استان 
سال   ۱۵ سن  به  هرساله  که  می شوند 

نکرده اند. نام  ثبت  هنوز  ولی  رسیده 
هزار   ۲۰ از  بیش  کرد:  اظهار  وی 
تولید  قم  استان  در  ملی  هوشمند  کارت 
برای  آن ها  مالکین  تاکنون  ولی  شده 

نکرده اند. اقدام  دریافت 
الزم  اطالع رسانی  اینکه  بیان  با  وی 
طریق  از  کارت ها  این  دریافت  برای 
است،  شده  انجام  پیامکی  سامانه 
دریافت  برای  متقاضیان  کرد:  مطرح 
دفاتر  به  باید  خود  ملی  هوشمند  کارت 

کنند. مراجعه  دولت  پیشخوان 
ادامه  قم  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
دوران  در  کارت ها  این  از  بخشی  داد: 
دلیل  به  مردم  که  بود  شده  آماده  کرونا 
تحویل  برای  بهداشتی  مالحظات 
حاضر  درحال  اما  نمی کردند،  مراجعه 
داریم  تقاضا  است  شده  بهتر  شرایط  که 
ملی  هوشمند  کارت  دریافت  برای  مردم 

کنند. مراجعه 
اطالع رسانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  انجام  درحال  راستا  این  در  مجدد 
عنوان کرد: اگر این افراد کارت هوشمند 
کمی  تعداد  کنند،  دریافت  را  خود  ملی 
ملی  هوشمند  کارت  که  شهروندان  از 

ماند. خواهند  باقی  ندارند، 
پیشخوان  دفتر   ۲۰ اینکه  بیان  با  وی 
مراحل  قم  استان  در  دولت  خدمات 
دنبال  را  ملی  هوشمند  کارت  نام  ثبت 
ثبت  روند  کرد:  خاطرنشان  می کنند، 

خدمات  پیشخوان  دفاتر  طریق  از  نام 
دنبال  دارند،  احوال  ثبت  مجوز  که  دولت 

. د می شو
 ۹۰ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  تیموری 
آماده  ملی  هوشمند  کارت های  درصد 
درصد   ۱۰ تنها  کرد:  تصریح  است،  شده 
انجام  را  خود  نام  ثبت  مراحل  که  افرادی 
خود  ملی  هوشمند  کارت  هنوز  داده اند، 

نکرده اند. دریافت  را 
در  دوره ای  یک  طی  اینکه  بیان  با  وی 
کارت های  صدور  فرآیند  در  ملی  سطح 
بود،  شده  ایجاد  خللی  ملی  هوشمند 
مختلفی  دالیل  خلل  این  شد:  یادآور 
الشه  تحویل  اقتصادی،  مباحث  ازجمله 

داشت.  ... و  تحریم ها  کارت، 
ادامه  قم  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
هوشمند  کارت های  بومی سازی  داد: 
همتی  با  خوشبختانه  و  شده  انجام  ملی 
روند  این  دارد،  وجود  ملی  سطح  در  که 

است. شده  تسهیل 
وی با اشاره به اینکه پیگیری های الزم 
در  هنوز  که  افرادی  به  کار  تحویل  برای 
انجام  ملی  سطح  در  هستند  انتظار  صف 
این  ما  تالش  کرد:  بیان  است،  شده 
تحویل  اولویت  در  قم  استان  که  است 

بگیرد. قرار 
گذشته  در  اینکه  بیان  با  تیموری 
هوشمند  کارت  تحویل  تا  نام  ثبت  پروسه 
داشت،  نیاز  زمان  یکسال  از  بیش  ملی 
شده  تسهیل  روند  این  امروز  کرد:  ابراز 
این  به  نیز  می شود  سپری  که  زمانی  و 
در  که  افرادی  ابتدا  که  است  منظور 
ثبت نام  گذشته  در  و  مانده  انتظار  صف 
قرار  صدور  اولویت  در  را  کرده اند 

یم. ده ا دا
کشور  کل  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ملی  هوشمند  کارت  میلیون   ۱۰ حدود 
اظهار  بودند،  صدور  انتظار  صف  در 
نظر  از  قم  استان  خوشبختانه  داشت: 
ملی  هوشمند  کارت  صدور  و  نام  ثبت 
است  کشور  باالی  رده  استان های  جزو 
این  تسریع  برای  تالش  همچنان  ولی 
► دارد.   ادامه  قم  استان  در  فرآیند 

قم،  استان  دادگستری  کل  رئیس      ◄
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
عمرانی  و  پشتیبانی  مالی،  معاون  قم، 
تعزیرات  کل  مدیر  ریاضی  و  دادگستری 
ویژه  منطقه  از  قم  استان  حکومتی 
جمع  سازمان  انبار  و  سلفچگان  اقتصادی 
آوری و نگهداری اموال تملیکی استان قم 

کردند. بازدید 
مظفری  والمسلمین  االسالم  حجت 
پانزدهم مهرماه ضمن بازدید از بخش های 
نتایج  پیگیری  و  سلفچگان  انبار  مختلف 
چند  هر  کرد:  اظهار  قبلی،  بازدیدهای 
جمع  اداره  انبارهای  بر  نظارت  موضوع 
قم  استان  تملیکی  اموال  فروش  و  آوری 

بوده  کار  دستور  در  گذشته  یکسال  از 
انبارها  این  از  مکرری  بازدیدهای  و 
در  خوبی  نتایج  و  است  گرفته  انجام 
بدنبال  انبارها  این  ساماندهی  جهت 
قوه  ریاست  دستور  به  اما  داشته است؛ 
اموال  تکلیف  تعیین  خصوص  در  قضاییه 
گرفته  صورت  بازدید  این  کشور،  تملیکی 

. ست ا
قم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
این  در  کاالها  نگهداری  شرایط  وضعیت 
راستای  در  و  دانسته  رضایت بخش  را  انبار 
جهادی  اقدامات  انجام  استمرار  و  تداوم 
اموال،  تکلیف  تعیین  در  تسریع  جهت  در 
دستورات قضایی الزم را به منظور رسیدگی 

کرد. صادر  موجود  موانع  رفع  و  بهنگام 
االسالم  حجت  بازدید  این  ادامه  در 
والمسلمین غریب، نیز اظهار کرد: در طی 
انبار  از  مکرری  بازدیدهای  اخیر  یکسال 
گرفته  صورت  قم  استان  تملیکی  اموال 

. ست ا
غریب  والمسلمین  االسالم  حجت 
این  تکلیف  تعیین  عدم  از  بخشی  افزود: 
کاالها، عدم تسریع در پاسخگویی از سوی 
در  و  است  استعالمات  به  مربوطه  مراجع 
این خصوص بصورت جدی پیگیرهای الزم 
خواهیم  انجام  را  پاسخگو  مراجع  سوی  از 
مردم  اموال  و  بیت المال  حقوق  تا  داد 

► نشود.   تضییع 

یکمسئولخبرداد:
تحقق1۰۰درصدیاهداف

سرمایهگذاریسندسال1۴۰۰
درقم

سند  در  گفت:  قم  استانداری  اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  مدیرکل 
سال جدید رقم سرمایه گذاری به مبلغی بالغ بر ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد 

ریال و اشتغال زایی به بالغ بر ۲۰ هزار نفر افزایش یافت.
سند  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  مهر  شهیدی  ابوالفضل 
در  کرد:  اظهار   ،۱۴۰۰ سال  در  قم  استان  اشتغال  و  سرمایه گذاری 
ریال مشخص شد. ۷۷۷ میلیارد  ۵ هزار  این سند رقم سرمایه گذاری 
نیز  اشتغال  نفر   8۰۰ و  هزار   ۱۵ تعداد  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
تحقق  در حوزه سرمایه گذاری شاهد  گرفته شد، مطرح کرد:  درنظر 

بودیم. سند  اهداف  صدی  در  صد 
مدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قم با اشاره به اینکه 
شد،  ایجاد  اشتغال  نفر  هزار   ۱۵ حدود  برای  نیز  اشتغال  حوزه  در 
اهداف  درصدی   ۹۰ حدود  تحقق  شاهد  نیز  عرصه  در  کرد:  عنوان 

بودیم. سند  اشتغال زایی 
سیزدهم  دولت  طرف  از  که  رشدی  نرخ  به  باتوجه  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  برسند،  درصدی   ۷.8 رشد  به  استان ها  باید  شد  تکلیف 
در  نیز   ۱۴۰۱ سال  در  اسان  اشتغال  و  سرمایه گذاری  سند  کرد: 

شد. ابالغ  و  تدوین  راستا  همین 
به  سرمایه گذاری  رقم  جدید  سال  سند  در  داد:  ادامه  مهر  شهیدی 
بر  بالغ  به  اشتغال زایی  و  ریال  میلیارد   ۹۰۰ و  هزار   ۹ بر  بالغ  مبلغی 

یافت. افزایش  نفر  هزار   ۲۰
از نظر سرمایه گذاری 8۰ درصد  اینکه در سال جاری  با اشاره به  وی 
و اشتغال ۳۵ درصد افزایش داشته ایم، تصریح کرد: اگر قرار است به 
اهداف دولت سیزدهم و رویکرد جهادی در عرصه اقتصاد برسیم باید 
پیگیری  و  مطالبه  ابالغ،  تدوین،  را  جهشی  برنامه  اول  سال  همان  از 

کنیم.

افزایش۶برابریارزشسهام
شهرداریقمدربانکشهر

سهام  ارزش  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
است،  افزایش یافته  برابر   ۶ بر  افزون  بانک  این  نزد  در  قم  شهرداری 
قابل توجهی  منابع  همواره  گذشته  سال های  طی  بانک  این  گفت: 
قرار  قم  شهرداری  اختیار  در  شهری  مدیریت  اهداف  پیشبرد  برای  را 

است. داده 
با  حسام نژاد  سیدمرتضی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت:  اظهار  شهر،  بانک  نزد  سرمایه  افزایش  مجوز  اخذ  به  اشاره 
و  همکاری  منابع  آزادسازی  و  اوراق  به  مربوط  تضامین  در  بانک  این 

دارد. شهرداری  با  مطلوبی  تعاملی 
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد: این بانک طی 
اهداف  پیشبرد  برای  را  قابل توجهی  منابع  همواره  گذشته  سال های 

مدیریت شهری در اختیار شهرداری قم قرار داده است.
جهت  الزم  منابع  شهر  بانک  گذشته  روزهای  طی  کرد:  تصریح  وی 
خریداری اتوبوس های جدید درون شهری را در اختیار شهرداری قرار 

است. داده 
بانک  این  نزد  در  قم  شهرداری  سهام  ارزش  کرد:  اضافه  حسام نژاد 

است. افزایش یافته  برابر   ۶ بر  افزون 

واکنشمدیرکلاوقافقمبهگرانیقبردرامامزادگان؛خبـر

● مردمخودشانالتماسمیکنند!●

آگهیدعوتمجمععمومیموسس
انجمنصنفیکارفرماییمراکزمشاورهو
خدماتکارآفرینیاستانقم)مرحلهاول(
مورخ  یکشنبه  روز  مذکور،  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع  اولین 
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱ صبح در محل: قم خیابان دورشهر – کوچه شماره 

گردد.  می  برگزار  دوم  طبقه   -۵ پالک   -۴
از کلیه عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت 

نمایند. 
جلسه:  دستور 

اساسنامه  تصویب   -۱
۲- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.

کار  صنفی  انجمن  های  گهی  آ درج  جهت  کثیراالنتشار  روزنامه  انتخاب   -۳
فرمایی. 

موسس:  هیئت 
۱- آقای مهدی نیکو حرف مینو 

۲- آقای محسن مصاحی صفا
۳- آقای حسن محمدی مبارز 

مینو  نیکوحرف  آقای مهدی  نماینده هیئت موسس:   *
خدمات  و  مشاوره  مراکز  کارفرمایی  صنفی  انجمن  موسس  هیئت 

قم استان  کارآفرینی 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتسوم
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۴۷۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در 
خانم  وکالت  با  قزوینی  مهدی  نفر  سه  هر  مجتبی  و  محسن  و  مرتضی  اقایان  له 
نجمه کرمانی و علیه ۱- اداره ثبت اسناد منطقه یک قم ، ۲- اداره ثبت اسناد و 
امالک کل و اقای محمد باقر فوالد کار و محمد مهدوی قزوینی مبنی بر فروش 
به شرح  و کارشناس  قم  ۹۶88/۱ اصلی بخش یک  ثبتی  به شماره پالک  ملک 
ذیل ارزیابی کرده است. احتراما با عنایت به اینکه امر کارشناسی پرونده شماره 
پرونده  خصوص  در   ۰۰۰۰۴۷۵ بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۵۹۴۱8۵
به  اله  نعمت  فرزند  قزوینی  مهدی  مرتضی  و  مجتبی   ، محسن  اقایان  اجرایی 
طرفیت: اقایان محمد باقر فوالدکار و محمد مهدوی قزوینی و اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه یک قم و نیز ادارخ کل ثبت اسناد و امالک با موضوع دستور فروش 
، در خصوص ارزیابی پالک ثبتی شماره ۱ فرعی از ۹۶88 – اصلی واقع در بخش 
یک حوزه ثبت ملک قم که براساس ابالغیه شماره ۱۴۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰۱۲۴۵8۵ 
به اینجانب ارجاع گردیده است ، با عنایت به مطالعه پرونده ، بررسی اسناد مدارک 
ارائه شده از ملک مورد نظر توسعه محکوم له و وکیل ایشان و بازدید انجام شده 
کرمانی  ، خانم  قزوینی  اقایان مهدی  وکیل  معیت  در  نیز  و  راهنمایی  با  از محل 
گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  استحضار  جهت  گرفته  صورت  اقدامات  نتیجه   ،
۱- بر اساس سند مالکیت ارائه شده ، ملک مورد نظر واقع در : قم ، خیابان ۱۹ 
دی )باجک( کوچه ۱۷ ، پالک ۱۰ ، تحت پالک ثبتی شماره ۱ فرعی از ۹۶88 ، 
اصلی واقع در بخش یک قم می باشد که سه دانگ مشاع از ششدانگ ان دارای 
سند مالکت به صورت یک باب حمام زنانه و مردانه تمامی خانه مورد ثبت طبق 
اله  نعمت  اقای  مالکیت  تحت   ۱۳۵۹/۱۰/۳ مورخ   ۴88۶۹ شماره  قطعی  سند 
از ششدانگ پالک ثبتی  مهدی قزوینی قرار دارد و مالک سه دانگ مشاع دیگر 
خانه  باب  یک  صورت  به  اکنون  که  باشد  می  کار  فوالد  باقر  محمد  اقای  مذکور 
اینجانب  به  ایاشن  البته سند مالکیت  مسکونی در مجاورت این ملک قرار دارد. 
ارائه نگردیده و مورد ارزیابی نیز قرار نگرفته و فقط سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی مزبور که تحت مالکیت اقای نعمت اله قزوینی قرار دارد ، در گزارش 
ششدانگ  مشخصات  و  اربعه  حدود  است.  گردیده  لحاظ  و  ارزیابی  کارشناسی 
باشد:  می  ذیل  شرح  به  صادره  مالکیت  سند  به  توجه  با  نظر  مورد  ثبتی  پالک 
شده  ساخته  خانه  به  دیواریست  شرقا:  نیمی(  و  متر  )یک  عام  شارع  به  شماال: 

در زمین ۹۶۹۵ جنوبا : دیوار به شارع عام )که این قسمت قبال به زمین ۹۶۹۵ 
محدود می باشد( غربا : دیواریست به زمین ۹ فرعی از ۹۶88 اصلی الزم به ذکر 
ارائه شده ، مساحت عرصه مالکیت قید نگردیده  به سند مالکیت  با توجه  است 
است و با مراجعه اینجانب به اداره ثبت اسناد و مالک منطقه یک قم نیز هیچگونه 
مدارکی در خصوص ذکر مساحت دقیق عرصه وجود ندارد و نیازمند صدور سند 
تک برگ است. لذا براساس مذاکرات شفاهی صورت گرفته فی ما بین اینجانب و 
مسئولین محترم واحد مزایده و نیز وکیل محکوم له و واحد مذکور و تایید ایشان 
، مساحت قید شده در گواهی عدم خالف شهرداری منطقه ۷ در ارزیابی مورد 
مالک قرار گرفته است و جهت بررسی بیشتر ، نیاز به بررسی محدد توسط اداره 
صدور  به  نیاز   ، اداره  ان  کارکارشناسان  نظر  طبق  و  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت 
ان  مربوط  کارشناسان  توسط  دقیق  مساحت  تعیین  و  تایید  نیز  و  برگ  تک  سند 
ملک   -۲ باشد.  می  برداری  نقشه  یا  و  ثبت  رشته  رسمی  کارشناس  و  کل  اداره 
مزبور اکنون دارای کاربری مسکونی ، قدیمی و شمالی ساز می باشد که اعیانی 
ان در دو طبقه زیرزمین و همکف احداث گردیده است. با عنایت به گواهی عدم 
از  صادره   ۱۴۰۰/۶/۲۴ مورخ   ۷/۱۰/۰۳۹۰۷۲ شماره  به  شده  ارائه  خالف 
شهرداری منطقه ۷ قم ، ملک مذکور دارای نوسازی۱-۲۲-۷۳-۳-۷ و مساحت 
وضع موجود عرصه ۱۴۷/۵۳ مترمربع ، مساحت اعیانی زیرزمین ۲۵ مترمربع و 
مساحت همکف ۱۰۶/۵ مترمربع در مجموع ، مساحت کل اعیانی ملک ۱۳۱/۵ 
مصالح  و  فشاری  اجر  با  اجری  باربر  دیوار   ، ملک  سازه  نوع  باشد.  می  مترمربع 
اعیانی  نمای ساختمان سیمانی است.  و  بوده  اهنی  بنایی و سقف طاق ضربی 
همکف: پذیرایی ، اشپزخانه ، تعداد ۳ اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشد. 
کف پذیرایی و اتاق خواب ها ، موزاییک و سیمان ، بدنه کاغذ دیواری و سقف رنگ 
شده است. پوشش کف اشپزخانه موزاییک ، دیوار کاشی و رنگ روغن و سقف نیز 
رنگ روغن می باشد و دارای کابینت فلزی است. پوشش کف سرویس بهداشتی 
باال دست و سقف ان رنگ شده است.  و  پایین دست کاشی  بدنه در   ، موزاییک 
و  موزاییک   ، داشته  قرار  استفاه  مورد  انباری  عنوان  به  که  زیرزمین  کف  پوشش 
دیوار ها سیمان سفید می باشد. کف پشت بام ایزوگام شده و فاقد دورچینی می 
سرمایش  سیستم  باشد.  می  سیمانی  بدنه  و  موزاییک  حیاط  کف  پوشش  باشد. 
ساختمان ، کولر ابی ، گرمایش ان بخاری و ابگرمکن گازی است. ملک مذکور 
دارای یک انشعاب برق ، یک انشعاب اب و یک انشعاب گاز می باشد که اکنون 

کنتور برق ان موجود نمیباشد. الزم به ذکر است که ملک مورد نظر اکنون خالی 
نوع مصالح  و  بنا  به قدمت  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه   – باشد. ج  از سکنه می 
به کار رفته در ان و موقعیت ملک و نهایتا در نظر گرفتن کمیت ، کیفیت و کلیه 
ذیل  شرح  به  مزبور  ملک  ارزش  اینجانب  نظر  به   ، ملک  ارزیابی  در  موثر  عوامل 
اعالم می گردد: محل مورد ارزیابی مساحت )مترمربع( ارزش هر مترمربع)ریال( 
مترمربع   ۱۴۷/۵۳ ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عرصه  )ریال(  کل  ارزش 
و  زیرزمین  اعیانی  مجموع  ۲۲/۱۲۹/۵۰۰/۰۰۰ریال  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
حیاط  ۳/۲8۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۳۱/۵ همکف 
سازی ، سرپله سازی و انشعابات ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل : بیست و پنج 
در  ۲۵/۷۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  هفت  و  شصت  و  هفتصد  و  میلیارد 
مجموع ، ارزش ملک مورد نظر که عبارت است از: سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی شماره ۱ فرعی از ۹۶88 – اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک 
قم به مبلغ بیست و پنج میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون ریال معادل دو 
میلیارد و پانصد و هفتاد و شش میلیون و هفتصد هزار تومان ارزیابی می گردد. 
 ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید 
صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد. 

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



رئیس سابق هیات تکواندو استان      ◄
کرونا  از  را  اصلی  آسیب  اینکه  بیان  با  قم 
دیدیم، گفت: اگر کرونا به وجود نمی آمد 
امروز  از  باالتر  قطعًا  قم  تکواندو  شرایط 
بندی  رتبه  در   ۱۳۹8 سال  در  زیرا  بود؛ 
قرار  کشور  پنجم  جایگاه  در  استانی 

. فتیم گر
پرطرفدار  از  یکی  تکواندو  ردکا:  الهام 
قم  استان  در  رزمی  ورزش های  ترین 
در  را  خیابان هایی  و  کوچه   کمتر  و  است 
آن  ورزشی  باشگاه های  که  می بینید  قم 
و  باشند  نداشته  فعالیت  رشته  این  در 
داشته  کمی  جمعیت  آن  های  کالس  یا 

. شد با
تکواندو  هیات  سرپرست  گفته  به 
پنج  از  بیش  قم  در  رشته  این  قم  استان 
اما  دارد؛  یافته  سازمان  ورزشکار  هزار 
درخشش  از  اخیر  سال های  در  متأسفانه 
سنین  در  ویژه  به  قمی  تکواندوکاران 
قم  استان  تکواندو  آینده  که  پایه ای 
کمتر  کشوری  مسابقات  در  هستند  هم 

شنیده ایم. چیزی 
برای یافتن علت این موضوع گفتگویی 
و  قم  تکواندو  هیات  فعلی  سرپرست  با 
قم  استان  تکواندو  هیات  سابق  رئیس 

: شتیم ا د
هیات  سرپرست  زاده،  قلی  سلیمان 
عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  تکواندو 
های  سال  در  قم  استان  تکواندو  کرد: 
روند  کشوری  های  مدال  کسب  در  اخیر 
توانسته ایم  ساله  هر  است  نداشته  نزولی 
یا  قهرمانی  مقام  کشوری  مسابقات  در 
کنیم. کسب  را  سومی  یا  و  قهرمانی  نائب 
وطن  سخائی  استاد  اینکه  بیان  با  وی 

مقام  کسب  به  موفق  پومسه  بخش  در 
کسب  به  موفق  رفیعی  استاد  و  آسیایی 
هیچ  داد:  ادامه  شدند،  کشوری  مقام 
به  متکی  قم  استان  تکواندو  هیئت  وقت 
بازیکنان  همیشه  و  نبوده  بازیکن  یک 
در  توانسته اند  که  داشتیم  متعددی 

بیاورند. دست  به  مقام  مسابقات 
تعداد  کرد:  اظهار  زاده  قلی 
زیاد  نیز  استان ها  سایر  در  تکواندوکاران 
ها  استان  از  برخی  در  حتی  و  است 
سبب  که  مسئله ای  اما  است  قم  از  بیشتر 
می شود  مسابقات  در  آن ها  پررنگ  حضور 
است. خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
قم  استان  در  کرد:  بیان  وی 
تکواندو  برای  اسپانسر  و  سرمایه گذار 
های  تیم  که  حالی  در  ندارد  وجود 
لیگ  در  اسپانسر  کمک  با  باشگاهی 
هزینه  قم  در  اما  می کنند  شرکت  کشوری 
پرداخت  هیئت  هم  را  مسابقات  ورودی 

. می کند
اضافه  قم  تکواندو  هیات  سرپرست 
با  تکواندو  هیئت  امیدوارم  کرد: 
و  نظم  با  دارد  وجود  که  برنامه ریزی 
حرکت  پیشرفت  سمت  به  گذشته  انضباط 

. کند
هیات  سابق  رئیس  جمشیدی،  محمد 
در  ایسنا  با  گفتگو  در  قم،  استان  تکواندو 
عنوان  قم  استان  تکواندو  شرایط  با  رابطه 
در  ب  و  الف  تیم  دو  جدید  سال  در  کرد: 
که  دادیم  تشکیل  خردساالن  سنی  رده 
شد  آغاز  قبل  ماه  سه  از  آن ها  اردوهای 
شد  برگزار  نیز  سنی  رده  این  انتخابی  و 
مسابقات  به  اعزام  برای  برتر  نفرات  و 

شدند. شناسایی  منطقه ای 

تکواندو  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
در  کرد:  بیان  نونهاالن  رده  با  رابطه  در 
ماه  چهار  از  تقریبا  نیز  نونهاالن  بخش 

به  تمرینی  اردوهای  و  مسابقات  قبل 
صورت متمرکز در خانه تکواندو آغاز شده 
است و برای شرکت در مسابقات نونهاالن 

کرده ایم. نام  ثبت  نیز 
وی با اشاره به اینکه در بخش دختران 
کشوری  مسابقات  در  نونهاالن  تیم  نیز 
اردوهای  کرد:  اظهار  کردند،  شرکت 
ماه  چهار  از  نیز  نوجوانان  بخش  تیمی 

است. شده  آغاز  قبل 

در  نوجوانان  رده  در  داد:  ادامه  وی 
به  قمی  کار  تکواندو   ۱۴ پسران  بخش 
استعدادهای  و  دانش آموزی  مسابقات 

و  طال  یک  توانستند  و  شدند  اعزام  برتر 
از این مسابقات به دست بیاورند  یک برنز 

بگیرند. قرار  تیمی  ششم  رده  در  و 
استان  تکواندو  هیات  سابق  رئیس 
نیز  دختران  بخش  در  کرد:  اضافه  قم 
اعزام  مسابقات  این  به  کار  تکواندو   ۱۴
مدال  کسب  به  موفق  متأسفانه  اما  شدند 

. ند نشد
 ۱۴۰۰ سال  در  کرد:  تصریح  وی 
سالن  و  بودیم  کرونا  بیماری  شیوع  درگیر 
در  دی ماه  اوایل  تا  قم  استان  تکواندو 
و  داشت  قرار  واکسیناسیون  مرکز  اختیار 
انجام  ورزشی  فعالیت  نمی توانستیم  عمال 

. هیم بد
اسفند  از  اینکه  بر  تأکید  با  جمشیدی 
فعالیت  اجازه   ۱۴۰۰ پایان  تا   ۱۳۹8
اینکه  دلیل  به  کرد:  اضافه  نداشتیم، 
در  کرونا  ویروس  مورد  اولین  شناسایی 
که  زیاید  هجمه های  و  گرفت  صورت  قم 
قم  استان  و  داشت  وجود  قم  به  نسبت 
همین  به  کرد  پیدا  استراتژیکی  شرایط 
دلیل مسئولین استان و مدیرکل به شدت 

می کردند. مخالفت  تمرین ها  شروع  با 
که  تعطیلی  خاطر  به  داد:  ادامه  وی 
آسیب  بودیم  شاهد  اخیر  سال  دو  در 
که  حالی  در  شدیم  متحمل  جدی  بسیار 
و  نداشتند  را  ما  شرایط  دیگر  استان های 

بودند. فعالیت  به  مشغول 

تکواندو  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
کرونا  از  را  اصلی  آسیب  اینکه  بیان  با 
وجود  به  کرونا  اگر  کرد:  بیان  دیدیم، 

باالتر  قطعًا  قم  تکواندو  شرایط  نمی آمد 
۱۳۹8 در رتبه  بود؛ زیرا در سال  امروز  از 
بندی استانی در جایگاه پنجم کشور قرار 

. فتیم گر
یک  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
به  که  داریم  ارتش  ملی  تیم  نشین  اردو 
ملی  تیم  انتخابی  آخر  مرحله  نیز  زودی 
برگزار  مسابقات  به  اعزام  برای  ارتش 
نیز  کار  پاراتکواندو  دو  همچنین  می شود 
که  داشتیم  پاراالمپیک  ملی  تیم  اردو  در 
تیم  ترکیب  وارد  نتوانستند  آخر  مرحله  در 

شوند. ملی 
تکواندو  شرایط  شد:  یادآور  جمشیدی 
توجه  با  و  است  شده  پایداری  قم  استان 
سال های  در  که  آموزشی  دورهای  به 
شده  انجام  مند  هدف  صورت  به  گذشته 
ان  و  شدند  تربیت  خوبی  مربی های 
تکواندو  آینده شرایط  شاالله در سال های 

شد. خواهد  بهتر  قم  استان 
عقب  هم  ماهه  یک  تعطیلی  چه  اگر 
دارد  ورزشکاران  برای  چندماهه  گردی 
فعالیت  عدم  سال  دو  که  است  بدیهی  و 
از  یکی  گسسته  فعالیت  یا  و  ورزشی 
است  ورزشکار  افت  در  مهم  عوامل 
وقایع  منسجم،  ریز  برنامه  با  باید  اما 
کنترل  بینی  پیش  غیرقابل  حوادث  و 
و  ورزش   به  را  آسیب  کمترین  تا  شود 

► شود.    وارد  استان  ورزشکاران 
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حضورسهفرنگیکارقمدر
اردویتیمملی

سه فرنگی کار قم به اردوی تیم ملی کشتی امید ایران دعوت شدند.
سال   23 زیر  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  آخرین  و  دومین 
با تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن برای حضور در  به صورت مشترک 
ملی  تیم های  در کمپ  مهرماه  امروز 13  از  اسپانیا  رقابت های جهانی 

می شود. برگزار  کشتی 
در وزن 55 کیلوگرم مهدی جواهری، در وزن 63 کیلوگرم علیرضا نجاتی 
و در وزن 72 کیلوگرم امیر عبدی از استان قم به این اردو دعوت شده اند.
تا اول  رقابت های کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان روزهای 25 مهر 

آبان ماه سال جاری در کشور اسپانیا برگزار می شود.

ملیپوشکاراتهقممسافر
پیکارهایآسیاییوجهانیشد

جهانی  لیگ  در  درخشش  از  بعد  قم  استان  کاراته  جوان  ملی پوش 
کاراته وان 2022 سهمیه اعزام به پیکارهای جهانی و آسیایی این رشته 

کرد. کسب  را 
استان  اخالق  با  و  شایسته  قهرمان  نعمتی  محمود  فارس،  گزارش  به 
انتخابی  پیکارهای  نهایی  مرحله  در  خود  رقبای  تمامی  شکست  با  قم 
تیم ملی کاراته زیر ۲۱ سال ایران، مسافر مسابقات قهرمانی جهان در 

ازبکستان شد. در  آسیا  قهرمانی  و  ترکیه 
ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  نهایی  مرحله  که  است  شرایطی  در  این 
ورزشی  مجموعه  در  ایران  پسران  سال   ۲۱ زیر  سنی  رده های  کاراته 
شهید کبگانیان برگزار شد و در هر وزن و رده کاتا یک نفر برای حضور 

شدند. برگزیده  کهن  قاره  قهرمانی  و  دنیا  قهرمانی  رقابت های  در 
کاراته کاهای  و  می شود  برگزار  ترکیه  در  جهان  قهرمانی  رقابت های 
ملی پوش برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا باید راهی ازبکستان 
اوزان  در  پایه  سنی  های  رده  ملی  تیم  اردوی  منظور  همین  به  شوند، 
قم  ملی پوش  نعمتی  محمود  حضور  با  کاتا  بخش  و  کومیته  مختلف 

می شود. برگزار 
کاتا  در  ایران  کاراته کای  پسران   ۲۱ زیر  رده سنی  برتر  نفرات  در جمع 
و  کومیته  بخش  در  و  شد  انتخاب  تهران  استان  از  زارع  متین  انفرادی 
کیلوگرم   ۶۰ در  لرستان،  از  گودرزیان  محمد  کیلوگرم   ۵۵ منهای  در 
از  ابوالفضل میرزایی  البرز و در منهای ۶۷ کیلوگرم  از  مرتضی کریمی 

یافتند. راه  ملی  تیم  به  مازندران 
از مرکزی، در منهای 84  در وزن منهای 75 کیلوگرم علیرضا حیدری 
کیلوگرم   84 اضافه  به  وزن  در  و  فارس  از  رضایتی  علیرضا  کیلوگرم 
رقابت های  که  حالی  در  شدند،  انتخاب  قم  استان  از  نعمتی  محمود 
به  آبان  هشتم  تا  چهارم  از  پایه،  سنی  رده های  در  جهانی  قهرمانی 
میزبانی شهر قونیه ترکیه و رقابت های قهرمانی آسیا در تمامی رده های 

شد. خواهد  برگزار  ازبکستان  تاشکند  در  ماه  آذر   ۲۹ تا   ۲۵ سنی 

خبـر درگفتگوباسرپرستهیاتتکواندواستانمطرحشد:

● جایگاهامروزتکواندویقمدرکشورکجااست؟●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتسوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی 
پروانه ، سمیه  قم به شماره ۲/۱۴۰۰ج/۱۷۵ ثبت گردیده لها خانم فاطمه کالنتر نیستانکی علیه خانم ها 
، اقایان ابوالفضل ، حسین ، حسن ، داود و قاسم سقاها دستور به فروش پالک ثبتی ۲۴۷8/۱/۶۵ اصلی 
خواستار  خواهان  کارشناسی:  قرار   -۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  قم  ثبت   ۲ بخش 
۱۷۳/۵8 مترمربع دارای سهم  از  ثمنیه  بر سهم االرث  را دارد و عالوه  به ملک موصوف  ترکه نسبت  تقسیم 
مالکانه به میزان ۳۴/۶ مترمربع بوده و مطابق با ماده ۳۱۷ قانون امور حبسی حکم به تقسیم منزل موصوف 
از طریق فروش ان و تقسیم وجه حاصله بین ورثه محمود سقاها به نسبت ۱۷۳/۵8 مترمربع صادر می گردد 
است  ورثه  تمام  االرث  سهم  مابقی  و  کالنتر  خانم  به  پرداخت  قابل  مترمرنبع   ۳۴/۶۰ معامله  ثمن  از  بدوا  و 
موقعیت  و  ملک  ثبتی  مشخصات   -۲ خواهدشد  انجام  احکام  اجرای  در  مزایده  از  قبل  ملک  کارشناسی  و 
ملک: ملک مورد نظر واقع در قم ، خیابان ۴۵ متری مدرس میدان شهید نبوی ، خیابان میثم جنوبی نبش 
کوچه ۱۵ پالک ۴ با پالک کد پستی ۹8-8۵۵۹۴ و ۳۷۱8۹ با تصویر سند مالکیت ارائه شده ، ملک مورد 
نظر به شماره ۱8۵۹۷ ، دفتر ۱۱۰ صفحه ۱۶۷ تحت پالک ۶۵ فرعی ازیک فرعی از ۲۴۷8 اصلی بخش ۲ 
قم در تاریخ ۱۳۵۴/۹/۲۹ ثبت گردید و شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۲/۴۵ قبل از اصالحی 
می باشد که مطابق با جریان ثبتی ارائه شده توسط حوزه ثبت منطقه دو قم به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ پس از 
قرار کارشناسی  در  متراژ  این  )که  اقای محمد سقاها  به  متعلق  ان  مترمربع   ۱۷۲/۹8 کسر عرصه در مسیر 
می  نیستانکی  کالنتر  فاطمه  خانم  به  متعلق  مترمربع   ۳۴/۶۰ و  است(  امده  مترمربع   ۱۷۳/۵8 اشتباه  به 
مشخصات   -۳ بود  خواهد   ۲۰۷/۵8 میزان  به  اصالحی  رعایت  بر  از  پس  باقیمانده  عرصه  جمع  و  باشد 
میثم  ۲۴ متری  تقاطع خیابان  در  نبش  دو  و  به صورت جنوبی ساز  نظر  مورد  اعیانی ساختمان: ساختمان 
با   ۱۳8۵/۶/۲۹ تاریخ   ۳/۱۰/۳۷۲۱ شماره  به  خالف  عدم  گواهی   دارای  و  شده  واقع  متری   8 کوچه  و 
در کرکره  با سه دهانه  مغازه  دو  ان شامل  مترمربع   ۴۰ مترمربع که   ۳۲۰ میزان کل  به  اعیانی ساخته شده 

باشد. یکی  به صورت کاربری مسکونی می  ای قدیمی و حدود ۲8۰ مترمربع ان شامل زیرزمین و همکف 
از مغازه های همکف دارای دو دهانه با بر حدود ۳ متر در پخ و ۳ متر در بر خیابان ۲۴ متری و مغازه دوم با 
ارتفاع ۳/۵ متر ، بدن مغازه ها گچ و کف موزاییک که قبال در یکی شغل  بر به طول حدود ۳/۵ متر و  یک 
کانال سازی و در دیگری شغل فروشندگی لوازم ضبط و .... دایر بوده است و در حال حاضر پلمپ می باشد 
و جهت استفاده نیاز به بازسازی دارد. طبقه همکف شامل یک واحد مسکونی با دو دسترسی مجزا از داخل 
خیابان ۲۴ متری و نیز دسترسی از داخل کوچه 8 متری از داخل حیاط می باشد و دارای یک اتاق خواب 
الومینیوم ، اشپزخانه  با گچ و تزئینات ، پنجره های  با کف موزاییک درب چوبی قدیمی و بدنه گچ و سقف 
اپن با کابینت فلزی و بدنه تا زیر سقف کاشی و کف سرامیک و سرویس بهداشتی در راه پله با توالت فرنگی 
و حمام و نیز توالت سنتی با کف سرامیک و بدنه کاشی اجرا شده است. طبقه زیرزمین به صورت دو بخش 
می باشد بخش اول دارای دسترسی مجزا از خیابان ۲۴ متری بوده و دارای اتاق با بدنه تا ارتفاع حدود ۱/۵ 
متر سنگ و مابقی گچ کف ، کف سرامیک و سقف گچ و نیز اشپزخانه با کف سرامیک ، ده سانتی متر بدنه 
با کف سرامیک  پله  راه  زیر  توالت در  و  بهداشتی حمام  و سرویس  نیزگچ گردیده  مابقی گچ و سقف  و  قرنیز 
از طریق حیاط  8 متری  از کوچه  زیرزمین دارای دسترس مجزا  از  و بخش دیگری  اجرا شده  بدنه کاشی  و 
و کف اسیب  بدنه  و  نم زدگی سقف  اثر  در  با پوشش گچ که  و سقف  بدنه  و  و شامل کف موزاییک  باشد  می 
دیده است فضای مذکور شامل یک سالن با اشپزخانه اپن و کابینت فلزی قدیمی می باشد. بخشی از بدنه 
بیرونی ساختمان که در بردارنده جداره بخش مسکونی است با سنگ تراورتن نما گردیده و ان بخش که در 
بردارنده بدنه بخش تجاری و راه پله بوده فاقد نما سازی است و کف پشت بام موزاییک و دارای دورچینی 
بیش از ۵/۱ متر می باشد سیستم سرمایش ساختمان دارای کولر ابی و گرمایش بخاری گازسوز و اب گرم 
برق  انشعاب  سه   ، تلفن  خط  دو   ، گاز  انشعاب  یک  دارای  ساختمان   : شود  می  تامین  ابگرمکن  با  مصرفی 
سیستم  به   ، فاضالب  جذبی  چاه  بر  عالوه  ورثه  از  یکی  نظر  اظهار  با  مطابق  و  باشد  می  اب  انشعاب  یک  و 

و  امده  به عمل  بررسی  معاینه ملک:  به  توجه  با  نظریه کارشناسی:   -۴ باشد  نیز وصل می  فاضالب شهری 
مقدار  شرح  ردیف  گردد.  می  تقدیم  ذیل  جدول  شرح  به  اشاره  مورد  ملک  قیمت  مدارک  و  اسناد  مالحظه 
قیمت واحد )ریال( مبلغ کل )ریال( الف – عرصه باقیمانده به مساحت ۲۰۷/۵8 مترمربع از قرار هر مترمربع 
۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا معادل ۳۶/۳۲۶/۵۰۰/۰۰۰ریال ب- اعیانی همکف و زیرزمین به میزان ۳۲۰ 
– امتیاز تجاری  مترمربع از قرار هر مترمربع ۱8/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا معادل ۵/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ج 
 ، بام   ، انشعابات جمعا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ه- تاسیسات ، دورچینی  به میزان ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال د- 
راه پله و حیاط سازی جمعا ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و جمع کل چهل و شش میلیارد و سی و شش میلیون 
و پانصد هزار ریال۴۶/۰۳۶/۵۰۰/۰۰۰ریال . مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰ ساعت 
۱۱/۳۰الی ۱۱/۴۵صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
باالترین  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
ماه تجاوز نخواهد کرد  از یک  نماید. حداکثر مهلت مزبور  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس 
به نفع  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  و در صورتی که 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتسوم
حقوقی  عمومی  دادگاه  هجدهم  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
۹/۴۰۰ج/۴۴۲  به شماره  احکام مدنی  اجرای  نهم  قم که در شعبه  شهرستان 
وند  عزتی  ابوالفضل  خواندگان  گلوجه  ز  پناهی  الهام  خواهان  گردیده  ثبت 
۲۵۰۰ اصلی بخش دو قم  از  ۱۶۹ فرعی  ثبتی  بر فروش پالک  جهانبان مبنی 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. الف – مشخصات ثبتی ، موقعیت و 
پالک  ششدانگ  نظر  مورد  ملک  شده  ارائه  مدارک  طبق   -۱ ملک:  وقوع  محل 
ثبتی شماره۱۶۹ فرعی از ۲۵۰۰ – اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم به مساحت 
براساس  که  باشد  می  مترمربع  دسی  پنجاه  و  متر  دو  و  هفتاد  و  صد   ۱۷۲/۵
مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ملک  شده  ارائه  مدارک 
اقای  مالکیت  تحت  دیگر  مشاع  دانگ  سه  و  بوده  گلوجه  ز  پناهی  الهام  خانم 
الحسین  انصار  بلوار   ، : قم  واقع در  قرار دارد. ملک مورد نظر  ابوالفضل عزتی 
، خیابان شهید کالهدوز ، کوچه 8 ، پالک ۲۶ بوده و حدود اربعه و مشخصات 
شرح  به  صادره  مالکیت  سند  به  توجه  با   ، نظر  مورد  ثبتی  پالک  دانگ  شش 
ذیل می باشد: شماال : پی به پی به طول ۷/۵۰ هفت متر وپنجاه سانتی متر 
و  بیست   ۲۳ به طول  پی  به  پی   : فرعی. شرقا  و هفت  و چهل  یکصد  به شماره 
هفت   ۷/۵۰ طول  به  است  پی  جنوبا:  فرعی  هفتاد  و  یکصد  شماره  به  متر  سه 
پی  به  پی  غربا:  متر  هفت  عرض  به  متری   ۷ کوچه  به  متر  سانتی  پنجاه  و  متر 
۲- ملک  فرعی.  و شصت هشت  یکصد  به شماره  متر  و سه  بیست   ۲۳ به طول 
ان در دو  اعیانی  باشد که  بوده دارای کاربری مسکونی می  مزبور شمالی ساز 
به مدارک موجود در  با عنایت  و همکف احداث گردیده  است.  زیرزمین  طبقه 
-۱۵۶-۱۹ شماره  به  نوسازی  دارای  نظر  مورد  ملک   ، قم   ۳ منطقه  شهرداری 
 ۱۳۰ همکف  و  زیرزمین  طبقات  از  کدام  هر  اعیانی  مساحت  و  بوده   ۳-۳۰۷
ساختمانی  پروانه  تمدید  دارای  و  است  مترمربع   ۲۶۰ مجموع  در  و  مترمربع 

به شماره  پایان کار  و گواهی   ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ ۳/۱۰/۳۱۱۶۷ مورخ  به شماره 
۳/۷۵ش مورخ ۱۳۷۲/۴/۲8 می باشد.ملک مذکور در سال های اخیر تعمیر 
و بازسازی گردیده است.نمای ساختمان سنگ شده است. پوشش کف حیاط 
تا  ها  دیوار  سنگ  پله  راه  کف  باشد.  می  سنگ  نیز  بدنه  و  سنگ  و  موزاییک 
زیرزمین شامل  اعیانی  است.  سقف سفید شده  و  مابقی  متر سنگ  یک  حدود 
در  نیز  انباری  و  بهداشتی  سرویس  و  خواب  اتاق  یک   ، اشپزخانه   ، پذیرایی   :
قسمت زیر پله می باشد. پوشش کف پذیرایی و بدنه تا حدود یک متر سرامیک 
بدنه و  و  اتاق خواب موزاییک  باشد. کف  )اندود گچ( می  مابقی و سقف سفید 
سقف نیز سفید شده است. پوشش کف اشپزخانه سرامیک و بدنه کاشی شده 
و دارای کابینت MDF می باشد. کف سرویس بهداشتی سرامیک و بدنه کاشی 
دیوارها  و  سرامیک  ان  کف  که  دارد  قرار  حیاط  داخل  دستشویی  است.   شده 
سیستم  است.  دورچینی  دارای  و  شده  ایزوگام  بام  پشت  کف  است  کاشی 
گازی  ابگرمکن  و  بخاری  ان  گرمایش  نوع  و  ابی  کولر   ، ساختمان   سرمایش 
انشعاب گاز  و دو  انشعاب اب  ، دو  برق  انشعابات  است. ملک مذکور دارای دو 
)پایه  بنایی  با اجرفشاری و مصالح  باربر   نوع سازه ساختمان دیوار   . باشد  می 
سقف  و  ساختمان  وسط  در  فلزی  های  ستون  و  تیر  و  شده(  شناژبندی  اجری 
به ذکر است که در طبقه همکف ملک مورد نظر  طاق ضربی اهنی است. الزم 
دارند  ایشان سکونت  به همراه خانواده  علیه(  ابوالفضل عزتی )محکوم  اقای   ،
به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه  ب-  باشد.  می  سکنه  از  خالی  نیز   ، زیرزمین  و 
و  ملک  موقعیت  ان  در  رفته  کار  به  مصالح  نوع  و  بنا  مصالح  نوع  و  بنا  قدمت 
به   ، ملک  ارزیابی  در  موثر  عوامل  کلیه  و  کیفیت   ، کمیت  گرفتن  نظر  در  نهایتا 
نظر اینجانب ارزش ملک مزبور به شرح جدول ذیل اعالم می گردد: محل مورد 
)ریال(  کل  ارزش   – )ریال(  مترمربع  هر  ارزش   – )مترمربع(  مساحت   – ارزیابی 

۱8/۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی زیرزمین   – ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ عرصه ۱۷۲/۵ 
عیانی  ۳/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰اریال  ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال–   – مربع  ۱۳۰متر   –
حیاط  ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   – ۱۳۰مترمربع  همکف 
۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع  انشعابات  و  بام  دورچینی   ، ، سرپله سازی  سازی 
۲۷/۰۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون  میلیاردنودوپنج  هفت  و  )بیست  کل 
دو  معادل  ریال(  میلیارد  شش  و  )بیست  نظر  مورد  ملک  ارزش  مجموع  در 
گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  هزارتومان  پانصد  میلیون  هفتصدونه  و  میلیارد 
به  ۹/۱۵الی۹/۳۰صبح  ۱۴۰۱/۰8/۰۱ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
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 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه 
)شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا 
می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
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
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آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات 
براساس  را  قانون مذکور  پرونده های تشکیلی طبق  مالکانه مفروزی متقاضیان 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید 

نموده اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۲۱۲ شماره  -رأی   ۱
اله در ششدانگ  ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴8۰ خانم مریم سورانی فرزند فتح 
یک باب ساختمان به مساحت ۷۵ مترمربع پالک شماره ۱۰۵۳۶ اصلی  واقع 
الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در 
 ۴۵ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  عباسیان  اله  حبیب  مرحوم  وراث  از 

 )۱۴۷۳۱ الف  ۵۲۳.)م  صفحه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴۵۱۹ شماره  رأی   -۲
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۶۶ آقای یعقوبعلی ملک نژاد کلکو فرزند نوروزعلی 
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۰۰ شماره  پالک  مترمربع   ۱۱۹/۶۰
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از تقی کاظمی به موجب 
موجب  به  خریداری   ۲۷۰ صفحات   ۱8۳ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 
الف  قم.)م   ۵ دفترخانه   ۱۳۵۳/۱۲/۲۲ مورخ   ۳۶8۷۷ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴۷۳۲
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴۵۲۰ شماره  رأی   -۳
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷ آقای محمود ملک نژاد کلکو فرزند یعقوبعلی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۱۱۹/۶۰ 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۰۰ شماره  پالک  مترمربع 
سند  موجب  به  کاظمی  تقی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره 
سند  موجب  به  خریداری   ۲۷۰ صفحات   ۱8۳ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
رسمی شماره ۳۶8۷۷ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۲ دفترخانه ۵ قم.)م الف ۱۴۷۳۳( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۱۶۲ شماره  رأی   -۴
فرزند  بیدگلی  ابریشمی  محمدرضا  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۵۴
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  غالمرضا 
ششدانگ ۱۶۲ مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی از ۱۰۴8۲ اصلی  واقع در قم 
دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش 
رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۳۹۹۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۶۷۶ الکترونیکی 
 )۱۴۷۳۴ الف  قم.)م   ۴۰ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مورخ   ۲۹۵۹۵ شماره 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۱۶۳ شماره  رأی   -۵
در  عباس  فرزند  بیدگلی  ابریشمی  هادی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۵۵

 ۱۶۰ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
مترمربع پالک شماره ۱۱ فرعی از ۱۰۴8۲ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه 
الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 
۱۳۹۹۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۶۷۵ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۲۹۵۹۵ 

 )۱۴۷۳۵ الف  قم.)م   ۴۰ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مورخ 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
تا چنانچه اشخاص  گهی  آ روز   ۱۵ به فاصله  نوبت  مالکین مشاعی مراتب در دو 
گهی نوبت اول  ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  اداره تحویل  این  به  آنرا  به مرجع قضائی تقدیم و گواهی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

ادامهمطلبدرصفحه8

 جلوه های فرهنگ جانبازی 
ازکرامت و ایثار تا وفا وآزادگی           

زاده اختصاصی گویه - سیدمحسن قریشی 
در زیارتنامه مأثوره که از ناحیه مقدسه امام زمان )عج( خطاب به ابن 
حضرت  درباره  فرازی  در  است  شده  صادر  کربال  شهیدان  برای  نعمان 

ابوالفضل )ع( چنین می فرماید:
 سالم بر عباس فرزند امیرمومنان که جان خویش را در راه همیاری 
برادرش داد از دیروزش براي فردایش توشه برگرفت، در راه برادر جانبازي 
کرد و خود را فدایش کرد، از او حفاظت و خود را سپر بالیش کرد، براي او 
آب آورد، دست هایش قطع شد. خداوند قاتالنش یزید بن وقاد و حکیم 

بن طفیل طائي را لعنت کند.
ازخود  و  ایثار  است،  آشکار  زیارتنامه،  این  عبارات  از  خوبی  به  آنچه 
برادری نمی  از روی عشق و عالقه  گذشتگی حضرت عباس )ع( صرفًا 
باشد بلکه وی در راه همیاری والیت و امامت، خود را فدا می کند. ابتدا 
آید و در حالی که جانباز است در راه دین و  نائل می  به مقام جانبازی 
فراز  این  در  رسد.  می  شهادت  واالی  مقام  به  تا  کند  می  مبارزه  والیت، 
و  حفاظت  و  ولّی  راه  در  فداشدن  گرایی،  آخرت  جانبازی،  و  همیاری 
پاسداری از او، ویژگی های برجسته ابوالفضل العباس )ع( است که بر 

)عج( جاری می شود. امام عصر  زبان 
بی گمان عزت و اقتدار کنونی نظام جمهوری اسالمی ایران مرهون 
رشادت، فداکاری و ایثار رزمندگان و جانبازانی است که در دوران دفاع 
عظمای  مقام  به  ای  عده  و  برخاستند  خود  موالی  همیاری  به  مقدس 
شدند.  آراسته  جانبازی  زیور  به  نیز  ای  عده  و  یافتند  دست  شهادت 
امنیت کنونی جمهوری اسالمی بویژه در دوران پرآشوب و فتنه در منطقه 

است.  آنان  مرهون  خاورمیانه 
هنگامی که از جانبازی سخن می گوییم به حداقل سه مرتبه اشاره 
داریم: مرتبه نخست به کسانی اشاره دارد که به واسطه جنگ متحمل 
صدمات و آسیب های جسمی و روحی شده اند؛ و در مرتبه دوم مراد از 
جانباز کسی است که در راه رضای الهی و برای دفاع از دین به جهاد و 
مبارزه پرداخته و متحمل این آسیب ها گشته است. اما در مرتبه سوم با 
بر اسیب ها و معلولیت های جسمی  افرادی روبرو می شویم که عالوه 
همچنان خود را در صحنه مبارزه و جهاد می بینند؛ حال جهاد نظامی 
باشد و یا جهاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. اینان درون یک گفتمان 
دانند  را فضیلت می  اگر چه جانباز شدن  و  فرهنگی، زیست می کنند 
اما جانباز ماندن را کرامت می شمارند. این همان تفاوتی است که میان 
با کسانی  را برمی گزینند  ایثار و شهادت  جهادگرانی است که گفتمان 
که برای امور دنیوی، می جنگند. نمونه برجسته این تفاوت را در شرایط 

امروز جهان اسالم می توان مشاهده کرد
و  ای  منطقه  های  ائتالف  عراق  و  لبنان  فلسطین،  سوریه،  یمن،  در 
بین المللی با تجهیزات پیشرفته عده زیادی از مردم مسلمان را به خاک 
و خون کشیدند اما مبارزان مسلمان همچنان شجاعانه در صحنه نبرد با 
اقتدار ماندگار شدند. دشمنان آنها حتی جرأت رویاروی با آنان را نداشته 
و تنها از راه دور و یا از آسمان بر سر مردمان غیرنظامی و بی دفاع بمب 

فرو می ریزند بی آنکه خللی در اراده جهادگران وارد سازند.
در چند روز اخیر وزرای خارجه کشورهای ائتالف علیه مبارزان یمنی 
در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا دست توسل به آمریکا دراز کنند تا از یک 
سو در سرکوب مبارزان یمنی آنها را یاری رساند و از سوی دیگر بر مسآله 
توافق با ایران تأثیرگذار باشند. اما بدون آنکه چیزی بدست آورند تنها از 
این رهگذر با انعقاد قراردادهای سنگین نظامی، سرمایه های خود را به 
جیب صنایع تسلیحاتی آمریکا و دالالن آنها سرازیر ساختند. حال آنکه 
از مردمان مسلمان  ای  تنها عده  و  نمی شود  آنان حاصل  برای  سودی 
جهادگران  سرکوب  براي  تالش  البته  و  گیرند  می  قرار  اینان  ظلم  مورد 
بلکه  نداشته  برایشان سودي  الهي  براي دشمنان دین  تنها  نه  مسلمان 
گسترش  شاهد  همواره  و  داشته  پي  در  را  ظلم  مورد  مردم  همبستگی 
جنبش های بیداری اسالمي هستیم. اما پرسش مهم این است که چرا 
و  و جهاد  ایثار  فرهنگ  در درک  را  پرسش  این  پاسخ  اینگونه می شود؟ 

شهادت باید جستجو کرد.
از جلوه های این فرهنگ، جانبازی است. بی گمان تجلیل از  یکی 
از آن  اما مهتر  مقام شامخ جانبازان امری پسندیده بلکه ضروری است 
محرک  موتور  جانبازی  فرهنگ  است.  آن  ترویج  و  فرهنگ  این  شناخت 
فرهنگ کشور است و در ایجاد تحول فرهنگی عنصری بسیار مؤثر تلقی 
می شود. آنچه در بسیاری از کشورهای مسلمان مشاهده می کنیم عدم 
اعتماد عمومی دولت و مردم نسبت به یکدیگر است. در حالی که جهان 
اسالم با دور شدن از فرهنگ ایثار و جهاد دچار از هم گسیختگی است 
ایرانیان والیتمدار با ترویج فرهنگ ایثار به سایر کشورهای مسلمان روز 
به روز به گسترش این فرهنگ در این کشورها یاری می رسانند و چنان 
دشمنان را نگران و ترسان ساخته که دست توسل به غربیان و بیگانگان 

دراز کرده اند.
مهمترین ویژگي جانباران آزادگي است که برآمده از چندین خصلت 
انسانی  را در هر  آزادگی  السالم تحقق خصلت  امام صادق علیه  است. 
زمانی می داند که چهار خصلت برتر اخالقی در او تحقق یافته باشد. آن 
حضرت)ع( می فرماید: َخمُس ِخصاٍل َمن َلم َتُکن فیِه َخصَلٌه ِمنها َفَلیَس 
َوالّراِبَعُه  الَحیاُء  َوالّثاِلَثُه  دبیُر  التَّ َوالّثانَیُه  َالَوفاُء  ُلَها:  وَّ

َ
أ ُمسَتمَتٍع  َکثیُر  فیِه 

ُه؛ پنج خصلت  یَّ ُحسُن الُخلِق َوالخاِمَسُه َوِهَی َتجَمُع هِذِه الِخصاَل، الُحرِّ
است که در هر کس یکی از آنها نباشد خیر و بهره زیادی در او نیست: 
اول: وفاداری دوم: تدبیر سوم: حیا چهارم: خوش اخالقی و پنجم: ـ که 
چهار خصلت دیگر را نیز در خود داردـ  آزادگی.)خصال، ص۲8۴، ح۳۳(
کلمه آزادگی را حریت، جوانمردی، اصالت، نجابت، شرافت و مروت 

و... تعریف می کند.
ُه  امام -علیه السالم- می فرماید: َو اَل َتُکْن َعْبَد َغیِرَك َو َقْد َجَعَلَك اللَّ

ُحّرا.
پسرم هرگز بنده دیگری مباش، زیرا خدا تو را آزاد آفریده است.

آزادگی در آن است که انسان کرامت و شرافت خویش را بشناسد و تن 
به پستی و ذلت و حقارت نفس و اسارت دنیا و زیر پا نهادن ارزش های 
مستلزم  ایثارگري  و  جانبازي  مقام  به  رسیدن  بنابراین  ندهد.  انسانی 
آزادگي و رهاشدن از حیات مادي و پانهادن در مسیر حیات طیبه است.

چهمسائلیرانبایددرازدواجپنهانکرد؟یادداشت

● پنهانکاریودروغدرازدواجمشکلسازاست●
ازدواج  در  کاری  پنهان  و  دروغ      ◄
تاثیرات  و  می شود  ساز  مشکل  همیشه 
می کند. اعمال  زوجین  روابط  بر  را  منفی 
ازدواج می کنید که  با فردی  وقتی شما 
را بسازید،  پایداری  او زندگی  با  قرار است 
از  می توانید  که  جایی  تا  که  است  بهتر 
ممکن  که  چرا  کنید  دوری  کاری  پنهان 
مخرب  آثاری  رازی  هر  شدن  فاش  است 
برای شما و زندگی تان داشته باشد. حتی 
رازها  این  متوجه  هم  مقابل  شخص  اگر 
آشوبی  و  آشفتگی  همیشه  شما  نشود 

بفهمد. را  موضوع  این  او  که  دارید 
در  چه  هر  که  هستید  موظف  شما 
گذشته یا در حال برایتان رخ داده و تاثیر 
آن بر زندگی تان مشهود است را با شخص 
پنهان  او  از  و  بگذارید  میان  در  مقابل 
نکنید. اگر این پنهان کاری صورت بگیرد 
بعد  نیز  نشود  جدایی  به  منجر  اگر  حتی 
بی  مقابل  شخص  توسط  راز  فهمیدن  از 
می گیرد  صورت  خیانت  حتی  و  اعتمادی 

است. ناپذیر  جبران  که 
مالی ۱.مسائل 

در  مخصوصا  مالی  مسائل  اصوال 
به  و  شده  پنهان  که  مسئله ایست  آقایان 
که  وقتی  نمی شود.  گفته  مقابل  شخص 
می کنند  اقدام  زندگی  یک  شروع  برای 
و  نمی دهند  نشان  را  خود  مالی  وضعیت 
بازگو نمی کنند و به طبع اگر وضع شخص 
پنهان  این  باشد  بهتر  هم  خیلی  مقابل 
کاری ادامه دارد. تا زمانی که وارد زندگی 
می دهد  ادامه  را  کاری  مخفی  این  شوند 
شدند  زندگی  یک  وارد  که  وقتی  درست  و 
باعث  است  مهم  بسیار  که  مالی  مسئله 
است  بهتر  پس  می شود.  رابطه  تخریب 

در  زیادی  تاثیر  که  خود  مالی  وضعیت 
کنید. بیان  قبل  از  را  دارد  ازدواج 
۲. روابط جدی شما قبل از او

زندگی  در  او  از  قبل  که  هایی  انسان 
جدی  صورت  به  و  داشته اند  حضور  شما 
است  مواردی  جزو  داشتید  ارتباط  باهم 
که حتما شریک زندگی شما باید در رابطه 
ممکن  چراکه  باشد  داشته  اطالع  آن  با 
اتفاقی  خیلی  طور  به  قبلی  شخص  است 
پیدا  حضور  شما  زندگی  از  لحظه  هر  در 

شود خراب  چیز  همه  و  کند 
۳. مسائل جدی در رابطه با خانواده 

شما
خانوادتان  با  رابطه  در  که  مسائلی 
تاثیر  تحت  هم  را  شما  زندگی  و  هستند 
شریکتان  به  حتما  باید  می دهند  قرار 
این  بعدها  که  ندهید  اجازه  و  شود  گفته 
مسئله در زندگی مشترک شما مشکل ساز 
دهد. قرار  تاثیر  تحت  را  روابطتان  و  شود 

۴. بیماری های جدی
روحی  و  بیماری های جسمی  باید  شما 
میان  در  مقابل تان  طرف  با  را  دارید  که 
کند  زندگی  با شما  است  قرار  او  بگذارید؛ 
و هر بیماری که در شما وجود دارد زندگی 
تاثیر قرار می دهد پس حق  او را هم تحت 

بداند. را  دارد که همه چیز 
۵. اخالق های خاص

که  دارید  خاصی  اخالق های  اگر 
از  بعضی  برای  شاید  می دانید  خودتان 
نکنید  سعی  نباشد،  هضم  قابل  افراد 
شخص  که  این  برای  و  کنید  پنهان  را  آن 
رفتار  آن  نکنید  خاطر  آزرده  را  مقابلتان 
از  جزوی  اخالق  آن  ندهید؛  انجام  را 
بلند  یا  کوتاه  برای مدتی  و شاید  شماست 

زمان  گذشت  با  ولی  ندهید  نشان  را  آن 
ادامه  کردنش  پنهان  به  نمی توانید  دیگر 

. هید د
اعتیاد  .۶

دارید حتما  اعتیاد  ماده خاصی  به  اگر 
بگذارید.  میان  در  همسرتان  با  را  آن  باید 
بتوانید  که  نیست  مسئله ای  اعتیاد 
شاید  کنید.  پنهان  همیشه  برای  را  آن 
از  اطالع  بدون  می توانید  که  کنید  تصور 
همسرتان اعتیادتان را ترک نمایی و کسی 
هم خبردار نمی شود اما باید این را بدانید 
مخدر  مواد  گونه  هر  به  اعتیاد  ترک  که 
کمک  بدون  نمی توانید  و  است  مشکل 
بربیایید.  آن  پس  از  مشاوره  و  دیگران 
به  بازگشت  موجب  خودسرانه  ترک 
و  مشترک  زندگی  تمام  و  می شود  مصرف 
همسرتان  قبال  در  شما  پذیری  مسئولیت 

می دهد. قرار  تاثیر  تحت  را 
۷. خیانت

سعی  همیشه  که  مسئله ایست  خیانت 
که  فردی  توسط  آن  کردن  پنهان  برای 
تخریب  درصد  دارد.  وجود  داده  انجامش 
از خیانت بسیار زیاد است  رابطه شما بعد 
ولی توصیه می شود که آن را پنهان نکنید 
بسیار  طرف  دو  هر  برای  آن  ضربه  چون 
ولی  کرده اید  خیانت  اگر  است.  زیاد 
به  کنید  تکرار  را  آن  دیگر  نمی خواهید 
صورت منطقی این مسئله را بیان نمایید.

چه چیزهایی را می توان پنهان کرد؟
شما  که  هستند  مسائل  از  برخی 
با شریک  و  کنید  پنهان  را  آن ها  می توانید 
زندگی تان در میان نگذارید و مشکلی هم 
پس  نمی کند  تهدید  را  زندگی تان  و  شما 

بداند. چیزی  او  که  ندارد  لزومی 

۱. اشتباهات حل شده
صورت  گذشته تان  در  که  اشتباهاتی 
قرار  و  کرده اید  حل  را  آن  شما  و  گرفته 
داشته  زندگی شما  در  تاثیری  نیست هیچ 
وقت  هیچ  که  هستید  مطمعن  و  باشد 
به  اشتباهات  این  گفتن  نمی گردد.  باز 
مشترک تان  زندگی  در  تاثیری  همسرتان 

داشت. نخواهد 
که  شما  خانواده  به  مربوط  مسائل   .۲

ندارد زندگیتان  در  تاثیری 
داده  رخ  شما  خانواده  در  که  مسائلی 
برای  تاثیری  و  ضرر  هیچ  نیست  قرار  ولی 
زندگی شما داشته باشند و کامال شخصی 
حرفی  آن  راجب  نیست  الزم  پس  هستند. 

بزنید. خود  زندگی  شریک  به 
حضور  شما  زندگی  در  که  شخصی   .۳

نداشته رنگی  پر 
شما  زندگی  در  است  ممکن  اشخاصی 

مهمی  تاثیر  ولی  باشند  یافته  حضور 
آن ها  با  عمیقی  رابطه  شما  و  نداشتند 
سابق تان  خواستگارهای  مثل  نداشتید 
که الزم نیست این اشخاص را برای طرف 
مقابلتان شرح دهید. خاستگار سابق یک 
در  هم  تاثیری  و  است  رایج  کامال  مساله 

داشت. نخواهد  مشترک  زندگی 

که  جسمی  و  روحی  های  بیماری   .۴
یافته بهبود 

داشته  وجود  شما  در  که  بیماری هایی 
اثری  دیگر  و  کرده  پیدا  کامل  بهبود  ولی 
یک  در  که  افسردگی  مثل  نیست  آن ها  از 
کردید  درمان  را  آن  و  داشته  وجود  دوره 
پس  برگردد  وقت  هیچ  که  نیست  قرار  و 
احتمال  اگر  اما  شود  گفته  که  نیست  الزم 
حتما  بازگردد  بیماری  این  که  می دهید 
بگذارید./محیا  میان  در  را  شریکتان  باید 

نیوز       ►

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
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ادرس ملک : ساختمان واقع در قم  خیابان امام ، خ تولید دارو ، انتهای کوچه ۲ 
، پالک  ، کوچه جهانگیری پالک سه  ، کوچه فاطمیه  ، شهید مصطفی حیدری 
ثبتی ۳۳۹ فرعی از ۲۴۴۳ اصلی بخش ۲ قم مشخصات ملک: مالک ورثه مرحوم 
سید محسن بروهان وضعیت کنونی ملک : ملک تخلیه بوده و کسی در ان ساکن 
نیست شماره ثبت ملک : مطابق برگ معامالت نیم برگی ، مفروز ، نوع سند قطعی 
غیر منقول شماره ۷۱8۲۹ مورخه ۷۴/۲/۶ و شماره ۶۷۴۷۰8 سازمان ثبت اسناد 
و امالک امالک کشور ساختمان ویالی به مساحت عرصه ۷۵ مترمربع ، زیربنای 
زیرزمین ۵۰/۲۵ مترمربع و همکف ۵۵/۵ مترمربع ، واقع در کوچه سه متری بن 

باز ، با سند برگ معامالت نیم برگ سند قطعی غیر منقول 
، شش دانگ ، کاربری مسکونی ، قدیمی ساز فرسوده ، نمای سیمانی ، اسکلت 
دیوار باربر و بنایی در دو طبقه زیرزمین و همکف ، دارای حیاط ، بدون پارکینگ 
، برق و اب می باشد. شرح متراژ قیمت  با انشعابات گاز  و  ، دارای عقب نشینی 
واحد قیمت کل عرصه ۷۵ مترمربع ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۳۰۱/۵۰۰/۰۰۰ریال  ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۵۰/۲۵ زیرزمین  اعیانی 
اعیانی همکف ۵۵/۵ مترمربع ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۶۶/۰۰۰/۰۰۰ریال محوطه 
، انشعابات اب ، برق و گاز ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مجموع ۵/۷۹۲/۵۰۰/۰۰۰ریال 
ارزیابی  و مطابق جدول  با لحاظ جمیع جهات   : ارزیابی در مورخه ۱۴۰۱/۴/۹ 
و  ، کل مبلغ ۵/۷۹۲/۵۰۰/۰۰۰ریال )پنج میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون 
تاریخ ۱۴۰۱/8/۹  ر  الذکرد  فوق  موارد  مقرر گردید  باشد.  ریال( می  پانصد هزار 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی  الی ۹/۳۰ صبح  ساعت ۹/۱۵ 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 

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

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

احتمالخیزشبیماریهایتنفسیدرپاییز

● موجهشتمکرونا؛آرییاخیر؟●
◄    یک اپیدمیولوژیست درباره احتمال 
و  پاییز  آنفلوآنزا در  و  همزمانی شیوع کرونا 
رعایت  کاهش  به  توجه  با  زمستان،  گفت: 
آمادگی وجود  باید  بهداشتی،  پروتکل های 
پاییز خیزشی  داشته باشد و احتماال ما در 
و  آنفلوآنزا  مانند  تنفسی  بیماری های  در  را 

داشت. خواهیم  کووید 
با  گفت وگو  در  سوری  حمید  دکتر 
شیوع  همزمانی  احتمال  ایسنا،  درباره 
زمستان،  و  پاییز  در  آنفلوآنزا  با  کرونا 
گفت: به طور کلی طبیعی است که وقتی 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  سطح 
استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاری  ویژه 
سایر  می یابد،  قطعا  کاهش  ماسک  از 
خصوص  به  و  شایع  تنفسی  بیماری های 
زمستان  در  ساله  هر  که  فصلی  آنفلوآنزای 
می یابد.  افزایش  بودیم،  مواجه  آن  با 
دیده  هم  دنیا  مناطق  سایر  در  اتفاق  این 
داریم  انتظار  هم  ما  بنابراین  و  است  شده 
ویژه  به  فصلی  تنفسی  بیماری های  که 
بیماری هایی که حالت آندمیک داشته اند، 
 افزایش یابند. کمااینکه طی دو تا سه سال 
ناشی  پروتکل های  رعایت  دلیل  به  گذشته 
یافته  بیماری ها کاهش  این  از کرونا شیوع 

  . ست ا

احتمال خیزش بیماری های تنفسی در 
پاییز 

به  توجه  با  اکنون  بنابراین  افزود:  وی 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  کاهش 
احتماال  و  باشد  داشته  وجود  آمادگی  باید 
بیماری های  در  را  خیزشی  پاییز  در  ما 
خواهیم  کووید  و  آنفلوآنزا  مانند  تنفسی 
به  را  الزم  تمهیدات  باید  قطعا  داشت. 
کنیم.  اتخاذ  پرخطر  گروه های  برای  ویژه 

میزان  حاضر  حال  در  خوشبختانه  البته 
ویروس  بیماری زایی  شدت  و  کشندگی 
خیلی  شاید  بنابراین  و  است  پایین  کرونا 
به  اما  نباشیم،  بستری  و  میر  و  نگران مرگ 
باالست.  جامعه  در  کرونا  شیوع  حال  هر 
جامعه  در  کرونا  شیوع  هم  حاضر  حال  در 
یا  بیماران  که  آنجایی  از  اما  است،  فراوان 
مراجعه نمی کنند که ثبت شوند و در خانه 
بر  تصور  دهند،  می  انجام  عالمتی  درمان 

که  حالی  در  نیست.  اپیدمی  که  است  این 
دارد. چرخش  جامعه  در  همچنان  ویروس 
سرنوشت مان را به دست کرونا داده ایم!

سوری ادامه داد: حتی گاهی اوقات از 
بررسی  کشور  در  را  واریانت ها  که  آنجایی 
یا  است  کرونا  که  نمی دانیم  نمی کنیم، 
آنفلوآنزاست.  مانند  مشابهی  بیماری های 
کاهش  شدت  به  تست مان  میزان  زیرا 
آنچه  اکنون  که  دانیم  نمی  و  است  یافته 
هست.  چه  می گذرد،  جامعه  سطح  در 
مردم  ایمنی  سطح  که  نمی دانیم  حتی 
همه  عمال  حاضر  حال  در  است.  چقدر 
سپردیم.  ویروس  دست  به  را  سرنوشت مان 
ادامه  را  موجود  شرایط  ویروس  آیا  حال 
نکرده  خدایی  مجددا  اینکه  یا  داد  خواهد 
خواهیم  ساب واریانتی  یا  واریانت  شاهد 
آلوده  را  جامعه  باالتری  شدت  با  که  بود 

؟ می کند
با  اینکه  به  باتوجه  اینکه  بیان  با  وی 
نمی توانیم  مواجهیم،    نوپدیدی  بیماری 
کووید  درباره  که  آنچه  از  را  واقعی  تصویر 
گفت:  دهیم،  نمایش  داریم،  رو  پیش   ۱۹
مثال اگر بجای کووید ۱۹، آنفلوآنزا پاندمی 
مشابهی  تجربیات  می توانستیم  بود،  شده 
و پیش بینی  را در گذشته جست وجو کرده 

اما  باشیم،  داشته  آینده  از  را  درست تری 
که  آنچه  نیست.  اینطور  کووید  درباره 
کند،  روشن تر  برایمان  را  شرایط  می تواند 
تحقیقات بومی است که باید آن ها را انجام 
از وضعیت  بتوانیم تحلیل درستی  تا  دهیم 
بیماری ها  این  درباره  کشورمان  در  موجود 
داشته باشیم و بعد ببینیم عوامل بیماری زا 
و ویروس هایی که بیشتر جامعه ما را تهدید 
الزم  تمهیدات  و  هستند  چه  می کنند، 
حال  کنیم.  اتخاذ  آن ها  با  مقابله  برای  را 
به  تمهیدات  این  از  بخشی  است  ممکن 
باشد،  داشته  نیاز  مردم  فعال  مشارکت 
به  هم  بخشی  و  پروتکل ها  رعایت  مانند 
مانند  مسئول  سازمان های  که  اقداماتی 
ارتباط  دهند،  انجام  باید  بهداشت  وزارت 

باشد. داشته 
که  می آید  نظر  به  اینکه  بیان  با  سوری 
عادی انگاری عمومی به وزارت بهداشت هم 
رخنه پیدا کرده است، گفت: چراکه برنامه 
مشخص جامع و برنامه ای را از سوی آن ها 
جامع،  تست  باشد  قرار  مثال  که  نمی بینیم 
پرخطر  گروه های  تعیین  توالی سنجی، 
درباره  زیادی  سواالت  شود.  انجام   ... و 
گویا  است،  اما  مطرح   ۱۹ کووید  اپیدمی 

به  را  چیز  همه 



شنبـه 16 مهر 1401/ شماره 2027 www.gooyeh-qom.com ورزشی7

تاسیسشرکتسهامیخاصدهکدهپروتئینعقیق
 ۲۰۲۲۷ ثبت  شماره  به   ۱۴۰۱ /۰۷ /۰۹ درتاریخ  عقیق  پروتئین  دهکده  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴۰۱۱۵۴۰۶۲۹ ملی  شناسه  به 
اخذ  صادرات،  و  واردات  فروش،  :خرید،  فعالیت  ع  موضو میگردد.  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زیر 
گشایش  المللی  بین  و  خارجی  و  داخلی  گمرکات  از  کاال  ترخیص  و  شرکت  برای  بازرگانی  کارت 
فایناس،  حوالجات،  و  ها  ضمانتنامه  ارزی  و  ریالی  واعتبارت  تسهیالت  اسنادی،  اعتبار  حساب، 
خارج  از  تکنولوژی  انتقال  خارجی  و  داخلی  های  وشرکت  مالی  موسسات  بانکها،  نزد  ریفایناس، 
محاسبات  و  سنجی  امکان  کشور،  از  خارج  و  داخل  ژئوفیزیک  و  شناسی  زمین   ، کشور،  داخل  به 
و  ها  اسکله  زیربنایی  تاسیسات  ابنیه،  دستی  پایین  های  پروژه  اجرا  و  اقتصادی  ومهندسی،  فنی 
تجهیزات  تامین  و  تدارکات  نصب  و  ساخت  خرید  مهندسی  های  پروژه  مدیریت  و  فنی  خدمات  ارائه 
پروژهای  کلیه  از  اجرا  و  خرید  و  مهندسی  طراحی  مطالعه،  کشور،  از  خارج  پتروشیمی  و  مهندسی 
طراحی  کشور،  از  خارج  و  داخل  در  نوین  های  انرژی  و  سرورها  و  ها  داده  پایگاه  تی،  آی  انفورماتیک 
ع  نو هر  از  اعم  ها  ساختمان  داخلی  و  راه  تاسیساتی،  های  پروژه  اجرا  و  ونصب  خرید  مهندسی،  و 
سبز  فضاهای  و  سازی  محوطه  رو،  پیاده  بندی  جدول  اجرا  و  خرید  طراحی  و  آن  در  بکاررفته  سازه 
کاری،  العمل  وحق  داللی  هرمی  غیر  و  ای  شبکه  غیر  بازاریابی  انجام  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
قرارداد  انعقاد  کشور  از  خارج  و  داخل  در  دولتی  و  خصوصی  مزایدات  و  مناقصات  درکلیه  شرکت 
بر  ناظر  امور  کلیه  انجام  باشد.  می  شرکت  فعالیت  ای  زمینه  کلیه  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با 
تجهیزات  و  تاسیسات  نگهداری  و  حفظ  قبیل:  از  صنعتی  ناحیه  شهرک/  اداره  و  نگهداری  و  حفظ 
فضای  نگهداری  و  حفظ  مکانیکی  و  برقی  تاسیسات  و  مربوطه  های  خانه  تصفیه  و  فاضالب  و  آب 
شهرک/ عمومی  نظافت  و  غیرصنعتی  ضایعات  و  زباله  آوری  جمع  عمومی  ساختمانهای  و  معابر  سبز، 
زیربنائی  امکانات  و  تاسیسات  از  یک  هر  ضروری  بازسازی  و  نوسازی  تعمیر،  و  مرمت  صنعتی  ناحیه 
و  رسانی  اطالع   ، اینترنتی  مخابراتی،  خدمات  ازجمله  خدمات  هرگونه  ارائه  جهت  هماهنگی  مذکور 
اداره  کیفی  و  کمی  ارتقاء  و  نگهداری  برای  خدماتی  شرکت  عمومی  مجمع  تشخیص  به  بنا  که   ..…

در  خدماتی  شرکت  فعالیت  ع  موضو تحقق  جهت  در  بانکی  تسهیالت  اخذ  و  گذاری  سرمایه  شهرک/ 
فروش  و  خرید  بازرگانی  مجاز  کاالهای  بندی  بسته  و  فروش  و  خرید  مربوطه  نامه  آیین  و  قانون  راستای 
بازرگانی  مجاز  کاالهای  واردات  و  صادرات  غذایی،  مواد  پخش  و  فروش  و  خرید  طیور،  و  دام  خوراک 
پشتیبانی  و  توزیع  نگهداری،  و  تولید  تهیه،  خصوصی،  بخش  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت 
به  کمک  آنها،  متفرعات  و  پروتئینی) حیوانی(  مواد  آبزیان،  و  طیور  دام،  خوراک  انواع  بازار  تنظیم  و 
صنایع  و  کننده  مصرف  تولیدکننده،  از  حمایت  تولید،  افزایش  جهت  مراتع  اصالح  و  احیاء  عمران، 
خارج  و  داخل  از  علوفه  خرید  ـ  دامی.  پروتئینی  محصوالت  و  علوفه ای  مواد  خرید تضمینی  و  وابسته 
پ  نیاز.  مورد  اولیه  مواد  و  پروتئینی  مواد  آبزیان،  طیور،  دام،  خوراک  تولید  و  تهیه  ـ  ب  کشور.  از 
با  پروتئینی  و  علوفه ای  مواد  صادرات  و  نیاز  مورد  اقالم  واردات  جهت  در  بازرگانی  خدمات  انجام  ـ 
و  حیوانی  پروتئینی  محصوالت  و  داخلی  و  وارداتی  علوفه  توزیع  و  فروش  ـ  ت  مربوط.  مقررات  رعایت 
هرمی  غیر  بازاریابی  بهبود  و  توسعه  و  بازار  تنظیم  منظور  به  الزم  اقدامات  انجام  ـ  ث  آن.  ذخیره سازی 
فرآورده های  شیر و  و  طیور  و  دام  خوراک  طیور،  و  دام  متفرعات  و  گوشت  طیور،  و  دام  ای  شبکه  غیر  و 
ـ  چ  شرکت.  هدفهای  به  نیل  جهت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  مشارکت  یا  سرمایه گذاری  ـ  ج  آن. 
سازمانها  در  عضویت  ـ  ح  شرکت.  هدفهای  به  نیل  منظور  به  بانکها  و  مؤسسه ها  از  وام  اعتبار  تحصیل 
انجام  ـ  خ  مربوط.  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  ذی ربط،  بین المللی  خارجی  و  داخلی  مؤسسه های  و 
محصوالت  مازاد  کارخانه ها،  کشتارگاهها،  کشاورزی،  ضایعات  از  استفاده  منظور  به  الزم  اقدامهای 
آبزیان.  و  طیور  دام،  خوراک  در  استفاده  قابل  مواد  به  آنها  تبدیل  غیراینها و  و  مصرفی  مواد  کشاورزی، 
تولیدکنندگان  و  کشور  مراتع  احیای  و  عمران  به  کمک  جهت  الزم  اعتبارات  تأمین  و  پیش بینی  ـ   د 
و  طیور  اجداد  گونه های  انواع  پرورش  و  تولید  ـ  مقررات مربوط.  ر  و  ضوابط  رعایت  با  داخلی  علوفه 
ایجاد  ـ  آنها.  ژ  متفرعات  و  گوشت  و  طیور  و  دام  واردات  و  صادرات  امر  در  مباشرت  ـ  آن.  ز  متفرعات 
بسته  کارگاههای  آزمایشگاهها،  و  انبارها  سردخانه ها،  کشتارگاهها،  دام،  میدانهای  از  بهره برداری  و 
گوشت  طیور،  و  دام  نگهداری  و  توزیع  تدارک،  برای  نیاز  وسایل مورد  نمودن  فراهم  و  گوشت  بندی 

مطالعه  ـ  ش  شرکت.  اهداف  به  نیل  برای  نیاز  مورد  کاربردی  مطالعات  انجام  ـ  س  آنها.  متفرعات  و 
مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  تدوین  و  اجرایی  مناسب  روشهای  بررسی  و 
بخش  قم،  شهرستان  قم،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط 
 ۱ واحد   ،۱ طبقه   ،۰ ک  پال عماریاسر،  بلوار   ،]۱۰ [۳۹ عماریاسر  کوچه  عماریاسر،  قم،  شهر  مرکزی، 
ریال   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۳۷۱۴۷۶۳۱۵8 کدپستی 
مبلغ  عادی  نام  بی  آن  سهم   ۱۰۰۰۰۰۰۰ تعداد  ریالی   ۱۰۰۰ سهم   ۱۰۰۰۰۰۰۰ به  منقسم  نقدی 
 ۱۴۰۱ /۰۷ /۰۴ مورخ   8۷۶۳۵۲۰ شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
صاحبان  تعهد  در  والباقی  است  گردیده  پرداخت   ۱۲8۷۶۳۵ کد  با  آزادگان  شعبه  ملت  بانک  نزد 
سمت  به   ۰۳8۶۳۴8۲۷8 ملی  شماره  به  احمدخانی  حسین  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  باشد  می  سهام 
حسین  آقای  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو 
سمت  به  و  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   ۰۳8۶۳۵۰8۱۷ ملی  شماره  به  باقری 
به   ۰۵8۹۵۳۶۲۵۷ ملی  شماره  به  عزیزپور  فیروز  آقای  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو 
حق  دارندگان  سال   ۲ مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  و  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت 
عقود  قراردادها   ، بروات   ، سفته   ، چک  قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا 
شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی 
شماره  به  منتظری  کامران  آقای  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر 
ملی  شماره  به  خدادادی  مینا  خانم  سال   ۱ مدت  به  اصلی  بازرس  سمت  به   ۰۳۷۰8۰8۲۲۳ ملی 
درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه  سال   ۱ مدت  به  البدل  علی  بازرس  سمت  به   ۰۳۷۲۳۱۴۲۰۱
فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  ع  موضو ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ

باشد. نمی 
قم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)۱۳88۶۷۱ (
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صـدا و سیمـای 
سلبریتی پرور!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
شدن  سپری  حال  در  اما   - آسان  چندان  نه   - روزها  این 
می   ... و  براندازی  و  تجزیه  رویای  سر  در  که  آنهایی  و  هستند 
خالی  قبری  بر  زاری  و  گریه  حال  در  دانند  می  نیک  پرورانند 

 . هستند
چرا ریشه های این اعتراضات به فرموده مقام معظم رهبری 
و  حجابی  بی  و  ارشاد  گشت  و  ساله   22 دختر  یک  درگذشت 
بروز  مترصد  همواره  دشمن  های  رسانه  و  نیست  حجابی  بد 
کشور  آنها،  دادن  قرار  مایه  دست  با  تا  هستند  حوادثی  چنین 
را به آشوب و حاکمیت را به چالش بکشند و این مقوله چندان 

نیست.  غریب 
ارتباط  ها  ماجرا  دست  این  شدن  کشدار  تردید  هیچ  بی 
مستقیمی با آمادگی رسانه ای دشمنان نظام دارد و اتاق های 
از  تا  فکر متعددی شبانه روز منتظر چنین رخدادهایی هستند 
مالحظات  برخی  بپذیریم  باید   اما  بگیرند  ماهی  آلود  گل  آب 
غیر راهبردی و سیاست های نادرست ما به ویژه در بحث رسانه 
و ارتباطات در طول سال های اخیر در بروز چنین روندی تاثیر 

دارند.  مستقیم 
ها  علینژاد  مسیح  نیاد  یا  بیاید  خوشمان  چه  و  تعارف  بدون 
که  حالی  در  دارند  پیشرو  و  آوانگارد  نقشی  اخیر  تحوالت  در 
صدا و سیمای سلبریتی پرور ما با آن مجموعه چند ده هکتاری 
اثرگذار  نقشی  است  نتوانسته  کالن  های  درآمد  و  ها  بودجه  و 
خرید  تقاضای  برابری   3000 افزایش  و  کند  ایفا  ماجرا  این  در 

است!  فوق  گفتار  حجت  شکن  فیلتر 
شده  دار  خدشه  اعتماد  بازگرداندن  و  ای  رسانه  انقالب 
مسئوالن  و  مردم  ای  رسانه  سواد  تقویت   ، ملی  رسانه  به  مردم 
چهارم  رکن  عنوان  به  رسانه  ای  کلیشه  غیر  و  عملی  پذیرش  و 
دموکراسی از مهم ترین گام هایی هستند که می توان در آینده 
بست.  امید  هایی  چالش  چنین  با  مواجهه  در  آنها  جایگاه  به 
اطمینان به رسانه ملی زمانی ظهور می کند که اگر دختری 
به یقه شد و مجبور به عذر  به معروف دست  آمر  با یک  در مترو 

تلویزیون می شود،  خواهی در قاب 
رسانه  در  هم  خوار  رانت  فاسد  مدیران  یا  خوار  رشوه  مشاور 

شوند!   خواهی  عذر  به  مجبور  ملی 
مدیران  که  کند  می  پیدا  معنا  زمانی  ملی  رسانه  به  اطمینان 
چیز  به  شخصی  منافع  جز  که  هایی  سلبریتی  پرورش  بابت  آن 

کنند! عذرخواهی  کنند،  نمی  فکر  دیگری 
اطمینان به رسانه ملی زمانی حاصل می شود که رسانه ملی 
حصار چند الیه را از دور خود باز کند و اجازه ورود همه اقشار 

و طیف ها را به درون مجموعه بدهد.
اطمینان به رسانه ملی وقتی عیان می شود کارشناس آن با 
دیگری  و  نکند  دعوت  مرغ  نخوردن  به  را  مردم  وزن  کیلو   130

نکند! تهییج  از کشور  رفتن  و  به مهاجرت  را  ناراضی  مردم 
و...  

بلکه  ملی،  رسانه  به  اعتماد  تنها  نه  رویکردی  چنین  اتخاذ 
شک  کند.  می  چندان  صد  را  حاکمیت  و  نظام  به  اعتماد 

. . . نکنیم

یادداشت

سازمانآگهیهایروزنامهگویهآگهیمیپذیرد/تلفن:09184480402

پاسارگاد  آناصنعت  فوتسال  تیم     ◄
فصل  رقابت های  نهایی  مرحله  به  قم 
قهرمانی  امید  سنی  رده  برتر  لیگ   1401

کرد. صعود  کشور  باشگاه های 
فوتسالیست های  فارس،  گزارش  به 
به سرمربیگری  قم  پاسارگاد  آناصنعت  تیم 
و  جوان  مربی  احمدی  سیدعلی اصغر 
فصل  در  قم  فوتسال  شده  شناخته  چهره 
کشور  باشگاه های  امید  برتر  لیگ   1401
نمایش  به  خود  از  را  موفقی  عملکرد 
برتر صعود کرد. تیم   4 به جمع  و  گذاشت 
فصل  این  رقابت های  که  حالی  در 
تیمی   6 گروه  دو  در  تیم   12 حضور  با 
شکل  به  را  مقدماتی  مرحله  دیدارهای 
دوره ای در قالب دیدارهای رفت و برگشت 
آناصنعت  امید  فوتسال  تیم  کردند،  برگزار 
تیم  عنوان  به  دوم  گروه  از  قم  پاسارگاد 
به  را  نهایی  مرحله  در  حضور  مجوز  دوم 

آورد. دست 
آناصنعت  آینده دار  فوتسالیست های 
تیم های  با  گروه  این  در  قم  پاسارگاد 
سونگون  مس  اصفهان،  گیتی پسند 
شهرداری  ایرانیان،  زرند  فوالد  ورزقان، 
مشهد  درخشان  استعدادهای  و  رشت 

 17 کسب  با  سرانجام  و  بودند  هم گروه 
امتیازی   20 گیتی پسند  از  بعد  امتیاز 

شدند. نهایی  مرحله  راهی 
به  گروه  این  رفت  دور  دیدارهای 
نماینده  و  شد  برگزار  رشت  میزبانی 
تیم های  برابر  پیروزی  دو  قم  فوتسال 
کسب  سونگون  مس  و  ایرانیان  زرند  فوالد 
به  و  رسید  تساوی  به  گیتی پسند  با  کرد، 
استعدادهای  و  رشت  شهرداری  تیم های 
 7 این مرحله  از  تا  باخت  درخشان مشهد 

کند. کسب  امتیاز 
به  دوم  گروه  برگشت  دور  بازی های 
نفری  هزار  دو  سالن  در  روز   5 مدت 
آناصنعت  میزبانی  به  قم  حیدریان  شهید 
با  قم  نماینده  و  شد  برگزار  پاسارگاد 
ایرانیان،  زرند  فوالد  تیم های  سد  از  عبور 
رشت،  شهرداری  و  اصفهان  گیتی پسند 
تیم  به  باخت  و  سونگون  مس  با  تساوی 
 10 مرحله  این  از  مشهد،  استعدادهای 

افزود. خود  اندوخته های  به  امتیاز 
آناصنعت  امید  تیم  بدین ترتیب 
از  خود  مسابقه   ۱۰ پایان  در  قم  پاسارگاد 
ایران  امیدهای  برتر  مرحله مقدماتی لیگ 
گل   ۱۹ باخت،   ۳ مساوی،   ۲ برد،   ۵ با 

جایگاه  امتیاز   ۱۷ و  خورده  گل   ۱۴ زده، 
دوم جدول گروه دوم را به خود اختصاص 
داد و به مرحله نهایی لیگ برتر راه یافت.
امید  فوتسال  برتر  لیگ  رفت  دور  نتایج 

)گروه دوم( در رشت:
صنعت  آنا  شهریور:   ۱۴ دوشنبه 

زرند فوالد   ۰  –  ۲ قم  پاسارگاد 
صنعت  آنا  شهریور:   ۱۵ شنبه  سه 
اصفهان پسند  گیتی   ۱  –  ۱ قم  پاسارگاد 

سونگون  مس  شهریور:   ۱۶ چهارشنبه 
پاسارگاد قم آنا صنعت   ۴  –  ۲ ورزقان 

۱۷ شهریور: شهرداری رشت  پنجشنبه 
۰ آنا صنعت پاسارگاد قم  – ۲

درخشان  استعداد  شهریور:   ۱8 جمعه 
پاسارگاد قم آنا صنعت   ۱  –  ۲ مشهد 

فوتسال  برتر  لیگ  برگشت  دور  نتایج 
قم: در  دوم(  )گروه  امید 

پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   ۷ پنجشنبه 
صفر ایرانیان  زرند  فوالد   –  4 قم 

 4 آناصنعت پاسارگاد قم  8 مهر:  جمعه 
3 اصفهان  گیتی پسند   –

قم  پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   ۹ شنبه 
صفر ورزقان  سونگون  مس   – صفر 

پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   ۱۰ یکشنبه 

1 رشت  شهرداری   –  3 قم 
پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   ۱۱ دوشنبه 
قم صفر – استعدادهای درخشان مشهد 2

نهایی: رده بندی  جدول 
 20 با  اصفهان  گیتی پسند  اول:  تیم 

نهایی( مرحله  به  )صعود  امتیاز 
 17 با  قم  پاسارگاد  آناصنعت  دوم:  تیم 

نهایی( مرحله  به  )صعود  امتیاز 

درخشان  استعدادهای  سوم:  تیم 
امتیاز  16 با  مشهد 

امتیاز   12 با  تیم چهارم: مس سونگون 
و تفاضل گل منفی 4

 12 با  ایرانیان  زرند  فوالد  پنجم:  تیم 
9 منفی  گل  تفاضل  و  امتیاز 

 8 با  رشت  شهرداری  ششم:  تیم 
► امتیاز   

آناصنعت  تیم  فوتسالیست های     ◄
کار  به  چهارمی  رتبه  با  قم  پاسارگاد 
فوتسال  برتر  لیگ   1401 فصل  در  خود 

دادند. پایان  ایران  نوجوانان 
مرحله  دیدارهای  فارس،  گزارش  به 
فوتسال  لیگ برتر   ۱۴۰۱ فصل  مقدماتی 
گروه  در  ایران  باشگاه های  نوجوانان 
انجام  به  و اصفهان  قم  میزبانی  به  نخست 
 ۶ بین  در  پاسارگاد  آناصنعت  تیم  و  رسید 
تیم حاضر در این گروه رتبه چهارم جدول 

گرفت. اختیار  در  را 
پاسارگاد  آناصنعت  فوتسالیست های 
قم از ۱۰ مسابقه خود در مرحله مقدماتی 
برد   ۵ کسب  با  ایران  نوجوانان  برتر  لیگ 
و  خورده  گل   ۱۷ زده،  گل   ۲۱ باخت،   ۵
چهارم  جایگاه  در  ایستادن  و  امتیاز   ۱۵
جدول گروه نخست به کار خود در مرحله 

دادند. پایان  مقدماتی 
صنعت  آنا  نوجوانان  فوتسال  تیم 
مرحله  از  خود  بازی  آخرین  قم  پاسارگاد 
 ۲ را  ایران  باشگاه های  برتر  لیگ  گروهی 
از آتیه سازان شازند برد و در پایان  بر صفر 
از  بعد  امتیاز،   ۱۵ با  گروه  این  دیدارهای 
اصفهان،  طالیی  یاران  وحدت  تیم های 
وحدت ازنا و فوالد هرمزگان با قرار گرفتن 
مرحله  به  صعود  از  چهارم  جایگاه  در 

بازماند. نهایی 
نتایج بازی های دور رفت در قم:

آناصنعت  شهریور:   ۲۱ دوشنبه 
۲ ازنا  وحدت   –  ۱ قم  پاسارگاد 

آناصنعت  شهریور:   ۲۲ سه شنبه 
طالیی  وحدت یاران   –  ۳ قم  پاسارگاد 

۱ اصفهان 
شهریور:آناصنعت   ۲۳ چهارشنبه 

۲ هرمزگان  فوالد   - صفر  قم  پاسارگاد 
آناصنعت  شهریور:   ۲۴ پنجشنبه 
پاسارگاد قم ۳ – نماینده خراسان رضوی ۱
پاسارگاد  آناصنعت  شهریور:   ۲۵ جمعه 

قم ۱ - آتیه سازان شازند ۲
در  برگشت  دور  بازی های  نتایج 

: ن صفها ا
پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   7 پنجشنبه 

۲ ازنا  وحدت   –  ۱ قم 
 1 پاسارگاد قم  آناصنعت  8 مهر:  جمعه 

– وحدت یاران طالیی اصفهان 4
 5 قم  پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   9 شنبه 

۲ هرمزگان  فوالد   -
پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   10 یکشنبه 

۱ خراسان رضوی  نماینده   –  4 قم 
پاسارگاد  آناصنعت  مهر:   11 دوشنبه 

► صفر   شازند  آتیه سازان   -  2 قم 

از  قم  استان  بدمینتون  دبیر هیات     ◄
رشته  این  ورزشکار  دختران  شگفت سازی 
بدمینتون  برای  تاریخی  طلسم  شکستن  و 
کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد  در  قم 

داد. خبر 
دوره  سومین  کرد:  اظهار  فرجی  علی 
برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات 
بدمیتنون  نخبه های  حضور  با  کشور 
میزبانی  به  ایران  مختلف  استان های 
شرکت  و  شد  برگزار  شهر  در  مازندران 
کنندگان در بخش های دوبل و انفرادی با 

کردند. رقابت  یکدیگر 
این  دونفره  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
بهرامی  مینا  و  وحیدی خواه  رها  رقابت ها 

خود  خوب  بسیار  عملکرد  با  قم  استان  از 
و  کردند  صعود  نهایی  نیمه  مرحله  به 
برای  را  مسابقات  این  در  مدال  کسب  تا 
حالی  در  کنند،  قطعی  قم  بدمینتون 
در  که  است  بار  نخستین  برای  این  که 
رده های پایه بانوان شاهد کسب مدال در 

هستیم. استان  بدمینتون 
افزود:  دبیر هیات بدمینتون استان قم 
تیم دو نفره مینا بهرامی و رها وحیدی خواه 
مشهد  و  زنجان  فارس،  برابر  پیروزی  با 
با  و  کردند  صعود  نهایی  نیمه  مرحله  به 
دیدار  راهی  نیمه نهایی،  نتایج  به  توجه 
سوم  مقام  نهایت  در  که  شدند  رده بندی 
با  دختران  نام  به  مسابقات  از  دوره  این 

شد. ثبت  قم  بدمینتون  استعداد 
این  تیمی  بخش  به  همچنین  وی 
این  در  کرد:  بیان  و  اشاره  رقابت ها 
چهار  از  پس  قم  دختران  تیم  مسابقات 
هشت  جمع  به  تیمی  جدول  در  پیروزی 
مرحله  این  در  اما  کرد  صعود  برتر  تیم 
و  گرفت  قرار  تهران  قدرتمند  تیم  مقابل 
حضور  حال  این  با  شد،  پذیرا  را  شکست 
بدمینتون قم یک  برای  این مرحله هم  در 
به  تا  تیمی  قسمت  در  زیرا  است  دستاورد 
صعود  تیم  هشت  جمع  به  قم  تیم  حال 
نکرده بود، ضمن اینکه تیم اعزامی قم از 
نظر رده سنی، جوان ترین تیم در بین ۲8 
استان سراسر کشور به شمار می رفت.   ►

● امیدهایآناصنعتقمبهمرحلهنهاییلیگبرترفوتسالصعودکرد●

● رتبهچهارمینوجوانانآناصنعتقمدرلیگبرترفوتسال●

● دخترانقمرویسکویسومبدمینتونایرانایستادند●

اگهیمزایدهاموالمنقولنوبتدوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۱ 
اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۱/۱۴۰۱ج/۵۹ ثبت گردیده له جواد حانی علیه 
۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  خسروی  فرشته 
 ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  ورزنه(  قاسمی  )مهدی  ثالث  شخص 
که  نموده  توقیف  و  معرفی  مال  عنوان  به  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۲۵۰/۱8/۳۶
ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار  کارشناس به شرح ذیل 
در  فروش خواهد رسید.  به  فوق  از پالک  از ۲۷۵/۷ سهم  ۲۹/8۳۲ سهم مشاع 
اجرای قرار صادره به شماره ۱۴۰۱۰۲۴۴۰۰۰۰۰۳8۵8۰ مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۱ 
در خصوص پرونده شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۵۹ و با هدایت وثیقه گذار اقای مهدی 
قاسمی ورزنه فرزند اسماعیل به شماره ملی ۰۳۷۰۰۵۹8۵۹ در محل پالک ثبتی 
۱۰۲۵۰/۱8/۳۶ به ادرس : قم – اول بلوار ۷۵ متری عمار یاسر کوچه 8۶ انتهای 
مسکونی  کاربری  با  زمین  متری   8 کوچه  انتهای  در  پاسارگاد  هتل  پشت  کوچه 

حاضر و پس از بررسی های الزم نظریه کارشناسی به جهت استحضار تقدیم حضور 
می گردد: مشاهدات و نظریه کارشناسی – مطابق مستندات ملک مورد نظر یک 
برابر  از ۱۰۹۰/۹ سهم مشاع که  ادرس فوق ۲۷۵/۷ سهم مشاع  یه  زمین  قطعه 
از ۲۱ سهم ۶ دانگ می  برابر ۲ سهم مشاع  از ۱۱ سهم که ۱۱ سهم  با دو سهم 
به  باشد و عرصه ملک ۲۷۵/۷ مترمربع ذکر شده و به صورت سند رسمی قطعه 
نام اقای مهدی قاسمی ورزنه در دفتر اسناد رسمی شماره ۷۰ قم ثبت و در صفحه 
انتقاالت سند درج گردیده و با کد نوسازی ۱-۲۴-۷۴8-۱۰۷-۱ و قطعه تفکیکی 
۴۲ درنقشه شهرداری می باشد و از قرار هر مترمربع ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مبلغ 
مزایده  شروع  برای  و  ارزیابی  ریال  میلیارد  سه  و  سی  ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
اعالم می گردد و توضیحا معروض می دارد زمین مذکور به صورت بایر و تاکنون 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  مستاجر  فاقد  و  نگرفته  صورت  ان  در  احداثی 
تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰۹ ساعت۱۱/۳۰الی۴۵ /۱۱صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 

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

درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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۶هزارو۵۰۰نفربیننده
اجرایسومسینمایشبزرگ

»فصلشیدایی«درقم

سینمایش بزرگ فصل شیدایی در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای 
شب  سومین  برای  اوج  رسانه ای  هنری  سازمان  همت  به  و  قم  استان 

متوالی در قم رکورد ۶ هزار و ۵۰۰ تماشاچی را ثبت کرد.
به  آن  بزرگ  »فصل شیدایی« که در  از اجرای سینمایش  در شب سوم 
)عج(  حجت  حضرت  ظهور  تا  )ع(  آدم  حضرت  خلقت  داستان  روایت 
پرداخته می شود، ۶ هزار ۵۰۰ شهروند قمی به تماشای این اثر هنری 

. نشستند
این سینمایش بزرگ در قالب روایتی زنده، تاریخ انبیا و خلقت انسان، 
گلستان  به  که  آتشی  و  ابراهیم)ع(  حضرت  نوح)ع(،  حضرت  کشتی 
تبدیل می شود، بعثت پیامبر)ص( و غدیرخم، مباهله، واقعه آتش زدن 
در خانه حضرت زهرا)س( و شهادت آن حضرت، واقعه کربال، ورود امام 
انقالب  واقعه  قم،  به  معصومه)س(  حضرت  ورود  نیشابور،  به  رضا)ع( 
اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان حرم را به نمایش می گذارد که واقعه 

اثر هنری است. این  پایان بخش  ظهور 
اسماعیلی،  سعید  کارگردانی  به  شیدایی«  »فصل  بزرگ  سینمایش 
از  بوذری  نویسندگی رسالت  و  روایت  با  و  علیرضا کوهفر  تهیه کنندگی 
در  واقع  غدیر  نمایشگاهی  مجموعه  در   ۱۹ ساعت  ۲۶مهرماه،  تا   ۱۲
انتهای شهرک قدس روبه روی کوه خضر نبی )ع( اجرا می شود که ۱۵۰ 

می کنند. نقش آفرینی  نمایش  این  در  هنرور 
عالقه مندان به تماشای این اثر نمایشی، می توانند از طریق مراجعه به 

تارنمای http://namaticket.ir برای تهیه بلیت رایگان اقدام کنند.

سرداراشتری:خبـر

● بااقتداروخویشتنداریبابرهمزدندگانامنیتبرخوردخواهیمکرد●
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انتظامی  نیروی  فرمانده  ایسنا/قم     ◄
خوش  اخیر  فتنه  در  مردم  اینکه  بیان  با 
درخشیدند و راه حق را از باطل به خوبی 
تاکید کرد: خط قرمز ما  تشخیص دادند، 
گروهی  و  شخص  هر  و  است  مردم  امنیت 
که بخواهد به حقوق و امنیت مردم تعدی 
مردم  کنار  در  امنیت  و  نظم  حافظان  کند 
تعدی  می خواهند  که  افرادی  مقابل  در  و 

می ایستند. کنند 
مراسم  در  اشتری  حسین  سردار 
که  مسلح  نیروهای  مشترک  صبحگاه 
حضرت  امامت  آغاز  سالروز  با  همزمان 
جمکران  مقدس  مسجد  در  )عج(  ولیعصر 
دشمن  اگر  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
و  مجازی  فضای  در  اتفاقی  بهانه  به 
قطعًا  می کند  پا  به  آشوب  حقیقی  فضای 
به  آنها  گفت:  است،  شده  سازماندهی 

زمان  امام  کشور  که  هستند  این  دنبال 
و  کرده  خارج  خود  مسیر  از  را  )عج( 
نداشته  پیشرفته  و  اسالمی  جمهوری 

ولی  نباشد  مستقل  و  قوی  ایران  و  باشیم 
خاص  عنایات  و  الهی  عنایت  و  لطف  به 
از  مقتدرتر  روز  هر  )عج(  مهدی  حضرت 

شد. خواهیم  گذشته 
فتنه  در  مردم  اینکه  بیان  با  اشتری 
از  را  حق  راه  و  درخشیدند  خوش  اخیر 
تاکید  دادند،  تشخیص  خوبی  به  باطل 
کرد: خط قرمز ما امنیت مردم است و هر 
و  حقوق  به  بخواهد  که  گروهی  و  شخص 
و  نظم  حافظان  کند  تعدی  مردم  امنیت 
افرادی  مقابل  در  و  مردم  کنار  در  امنیت 
می ایستند. کنند  تعدی  می خواهند  که 
ایام  در  ما  همکاران  اینکه  بیان  با  وی 
امام  زائران  به  خدمت  افتخار  اربعین 
از آن هم در  بعد  و  را داشتند  حسین )ع( 
و  پرداختند  مردم  امنیت  حفظ  به  شهرها 
هستند،  مردم  کنار  در  حضرت  عشق  به 
قصد  کسی  نمی گذاریم  کرد:  تصریح 
ناموس  و  مال  جان،  به  تعرض  و  طمع 
با اقتدار، تدبیر  مردم داشته باشد و قطعًا 

گروه هایی  با  داری  خویشتن  با  البته  و 
دارند  را  امنیت  و  نظم  برهم زدن  که قصد 

کرد. خواهیم  برخورد  قانونی 
اشاره  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
همه  مردم  امنیت  حفظ  در  اینکه  به 
حفاظت  و  داشته  حضور  مسلح  نیروهای 
ظهور  منصه  به  را  اسالمی  ارزش های  از 
در  ما  امروز  کرد:  تاکید  رساندند، 
هستیم  امنیت  و  آرامش  شاهد  کشور 
این  زدن  برهم  دنبال  به  که  دشمنانی  و 

خوردند. شکست  بودند  امنیت 
و  حکیمانه  بیانات  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  مقتدرانه 
برای  ایشان  فرمایشات  کرد:  اظهار  فراجا 
سایه  ان شاءالله  و  بود  امیدوارکننده  مردم 
مردم  سر  بر  رهبری  معظم  مقام  پربرکت 
► باشد.    مستدام  اسالمی  میهن  عزیز 

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی

اگهیمزایدهاموالمنقولنوبتدوم

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰8۲۷۴ شماره  رأی  ۱ـ 
 ۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  افشار  اعظم  خانم 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۲/۲ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱۴8۳۱(.۳۴۲ دفتر   ۲۵۴ صفحه  سلمانی  اله  عزت  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱8۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۰۳ شماره  رأی   -۲
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  ذوالفعلی   فرزند  قاسمی  شکرعلی  آقای 
۱۴8/۱۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از۲۳۰۲/۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

 )۱۴8۳۲ الف  م   (.۳۲۹ دفتر   ۳8۱ صفحه  موحد  عزتی  داود  از  عادی  نامه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۷۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۳۰۱ شماره  رأی  ۳ـ 
 ۶8 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  ابوالحسنی  گلعلی  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۱8 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱۴8۳۳ الف  ۳۰۷.)م  دفتر   ۳۴ صفحه  قدیری  ابراهیم  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱8۵8 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۷۷۳ شماره  رأی   -۴
بنا شده بمساحت۶۷/۲۰  آن احداث  در  زمین که  فرزند علی، ششدانگ قطعه  آقای مجید رضوان طلب 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱8۷8 از  فرعی   ۲8۰ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱۴8۳۴ الف  ۲۶۲.)م  دفتر   ۱۳ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۶۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۵۶ شماره  رأی   -۵
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  پور  شریف  عالمه  هادی  آقای 
۲۳8۰ اصلی که طبق بخشنامه سازمان  باقیمانده  از  از پالک شماره فرعی  ۷۳/۷۵ مترمربع در قسمتی 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   ۲۳8۰/۱۳ پالک  به 

الواسطه از غالمعلی و محمد علی زندیه صفحه ۱۶۳ دفتر ۵۲ و صفحه ۴۹۹ دفتر ۲۴.) م الف ۱۴8۳۵( 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۴۷ شماره  رأی   -۶
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  فرمان  فرزند  رحمتی  علی  محمد  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۷۵ از  فرعی  شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع   ۱۱۷/۷۰
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مهدی شاکری طی سند قطعی شماره ۵۷۹۶ مورخ ۲۵۳۵/۳/۲۷ 

 )۱۴8۳۶ الف  قم.)م   ۱۱ دفترخانه 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۰۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۰۴ شماره  رأی   -۷
 ۱۱۵/۰۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رستم  فرزند  جهانی  علی  آقای 
نامه عادی  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  ۲۱۷8 اصلی  از  از  پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 

  )۱۴8۳۷ الف  ۶۷.)م  دفتر   ۲۵۳ صفحه  در  رسمی  مالک  خطیبی  حسن  از  الواسطه  مع 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۴۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۹۰۰ شماره  رأی   -8
آقای بهروز دهقانی فرزند حسین  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است بمساحت 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۴۰ از  فرعی   ۵ از  ۱۶۱فرعی  شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع   ۵۰/۵۲
 ۴8۴ صفحه   ۱۶۶۶۵ ثبت  ذیل  رسمی  مالک  الوند  غالمعلی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۴8۳8 الف  ۹8.)م  دفتر 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۹88 شماره  رأی   -۹
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  در  اکبر  علی  فرزند  شوندی  عباس  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۳۵ از  فرعی   ۱ شماره  پالک  از   قسمتی  در  مترمربع   ۱۱۴ مساحت 
عبداللهی  رئیس  همگی  سمیرا  و  عباس  و  ریحانه  و  محمدباقر  و  سمانه  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
اعظم  و  حسین  امیر  و  احمد  و  میرئی  معصومه  مرحوم  ورثه  از  احدی  نامبرده  و  آراسته  زهرا  مرحوم  وراث 
قیافه  معصومه  و  آراسته  سهیال  و  آراسته  محسن  و  میرئی  معصومه  مرحوم  وراث  آراسته  همگی  مرضیه  و 
که  باشد  می  میرئی  معصومه  مرحوم  ورثه  از  احدی  نامبرده  و  آراسته  اکبر  مرحوم  وراث  آراسته  لیلی  و 
الف  )م   .۶ دفتر   ۵۵۷ صفحه  در  شده  ثبت  رسمی  مالک  باشد  می  میرئی  محمد  آقا  مرحوم  ورثه  نامبرده 

 )۱۴8۳۹
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۳۳ پرونده کالسه  به  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۹۰۴ مربوط  رأی شماره   -۱۰
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  محمود  فرزند  شوندی  اکبر  علی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی  از۲۳۳۵  فرعی   ۲ شماره  پالک  مترمربع   ۱۲۶ بمساحت 

 )۱۴8۴۰ الف  م    (.۳۹۴ دفتر   ۵۷۷ صفحه   ۷۳۲۲۱ ذیل  رسمی  مالک  هجرانی  ابوالقاسم  از  عادی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۹۶ پرونده کالسه  به  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۵۷۷ مربوط  رأی شماره   -۱۱
مترمربع   ۷۹۳ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رضا  فرزند  قهرمان   اکبر  آقای 
وراث  از  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۱۷۳ از  فرعی  از  پالک شماره  در قسمتی 

)۱۴8۴۱ الف  م  دفتر۳۱۹.)   ۳۰۳ صفحه  قهرمان  رضا 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱8۵ پرونده کالسه  به  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۶۷۷ مربوط  رأی شماره   -۱۲
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  امامعلی   فرزند  سلمانی  لیال  خانم 
ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۳۷8 از  فرعی   ۱ از  پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   8۹/۵۰ بمساحت 

)۱۴8۴۲ الف  م   (.۵۵۹ دفتر   ۳۴۷ صفحه  رستگار  فرهنگی  خسرو  از  عادی  نامه  مبایعه  قم 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰8/۰۱ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

مدنی  احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
قم به شماره ۱۰/۱۴۰۰ج/۴۹۱ ثبت گردیده له عباس حق ویسی علیه جواد ، محمد رضا ، زهرا و علیرضا 
حق  در  ریال   ۵۱۹/۷۹۳/۴۰۲ پرداخت  به  اند  محکوم  کدام  هر  علیهم  محکوم  اردستانی  مالئی  همگی 
محکوم له و ۱۲/۵۶۳/۴۳۳ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیهم 
به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۲۵۲ از  فرعی   ۳8۷۹ ثبتی  پالک  از  ایشان  مالکیت 
سوم  یک  از  مشاع  سهم   ۱۹/۵۴۶۶ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 
مقدار  و  علیهم(  محکوم  از  کدام  هر  بدهی  به  محکوم  )بابت  فوق  پالک  سهم   ۲۵۰۰ از  مشاع  سهم   ۱۹۰۰
بدهی  االجرا  حق  )بابت  فوق  پالک  سهم   ۲۵۰۰ از  مشاع  سهم   ۱۹۰۰ سوم  یک  از  مشاع  سهم   ۰/۴۷۲۶
کالسه  شماره  به  اجرایی  پرونده  خصوص  در  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  علیهم(  محکوم  از  کدام  هر 
بایگانی ۰۰۰۰۴۹۱ و شماره پرونده ۹۹۰۹۹8۲۵۱۳۷۰۰۴۰8 له اقای عباس حق ویسی فرزند علی اصغر 
علیه اقای جواد مالئی اردستانی فرزند رضا با قرار کارشناسی صادره دادگاه محترم مبنی بر ارزیابی پالک 
معیت  در  پرونده  مطالعه  و  بررسی  ضمن   ، قم  ثبت  حوزه   ۲ بخش  در  اصلی   ۲۲۵۲ از  فرعی   ۳8۷۹ ثبتی 
خواهان از ملک واقع در قم ، بلوار شهید خداکرم ، جنب گاراژ المپیک ، خیابان ۲۰ متری شهید محسن 
موسوی پناه )شماره ۱۰( ، گاراژ مالئی بازدید به عمل اورده و گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می 
سند   ، ابرازی  ای  دفترچه  مالکیت  سند  فقره  یک  تصاویر  باستناد  حدود:  و  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد: 
رسمی وکالت نامه دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۷ قم به شماره ۲۳۴8۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ و نامه شماره 
۱۴۰۰8۵۶۳۰۰۰۲۰۰۶۶۴۱ اداره ثبت اسناد و امالک استان قم – حوزه ثبت ملک اداره دو قم ، پالک ثبتی 
اردستانی  اقای محمد رضا مالئی  بوده که: ۱-  پنج مترمربع  و  و نهصد و هفتاد  نه هزار  به مساحت  مذکور 
فرزند جواد مالک ۶۳۳ سهم مشاع از ۹۹۷۵ سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سوم ۱۹۰۰ سهم مشاع 
از ۲۵۰۰ سهم دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۲۱۴۴8۰ سری ب سال ۹۶ می باشد. ۲- خانم 
یک  سهم:  متن  اعیان  و  عرصه  سهم   ۹۹۷۵ از  مشاع  سهم   ۶۳۴ مالک  جواد  فرزند  اردستانی  مالئی  زهرا 
سوم ۱۹۰۰ سهم مشاع از ۲۵۰۰ سهم دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۲۱۴۴8۲ سری ب سال 
۹۶ می باشد. ۳- اقای علیرضا مالئی اردستانی فرزند جواد مالک ۶۳۳ سهم مشاع از ۹۹۷۵ سهم عرصه 
و اعیان متن سهم : یک سوم ۱۹۰۰ سهم مشاع از ۲۵۰۰ سهم دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 
و  ابرازی  اوراق  باستناد  بازدید:  مورد  ملک  ساختمانی  مشخصات  باشد.  می   ۹۶ سال  ب  سری   ۲۲۴۴8۱

مشاهدات بازدید ، ملک مورد نظر چهار دیواری و محصور با ابعاد تقریبی ۲۵*۷۶ متر بوده که مستحدثات 
بنا  با شهرداری  توافق  و عدم   ۱۰۰ پرداخت خالفی و جریمه کمیسیون ماده   ، پروانه ساختمان  بدون اخذ 
شده است. ۱- بر خیابان ۲۰ متری و ورودی اصلی ملک ، دروازه ورودی فلزی دو لنگه حفاظ دار به عرض 
۵ متر که سمت راست ان و در ضلع جنوب شرقی ملک سه دهانه مغازه به عرض ۳/۵ متر و یک دهانه مغازه 
 )8۴=۲۴/۵+۲۴/۵+۲۴/۵+۱۰/۵( تقریبی  مساحت  و  متر   ۷ طول  به  متر   ۴ ارتفاع  با  متر   ۱/۵ عرض  به 
مغازه  کف  پوشش  عمده  که  رنگ  سفید  ای  کرکره  درب   ، اجری  باربر  های  دیوار  و  بنایی  سازه  با  مترمربع 
ملک  غربی  جنوب  ضلع  در  و  ضربی  طاق  سقف  و  سفید  سیمان  ها  دیوار  داخلی  جداره  و  موزاییک  از  ها 
های  دیوار  و  بنایی  سازه  با  مترمربع   ۲۰۰ تقریبی  مساحت  به  متر   ۳/۵ بارتفاع   ۲۵*8 بابعاد  قدیمی  انبار 
باربر اجری و کف سیمان کاری ، با دو درب کرکره ای قدیمی و سقف سبک شیبدار بنا شده است. ۲- در 
انتهای ضلع شمال شرقی ملک دو دهانه تعمیرگاه ماشین االت و اتاق استراحت کارگری باز با دیوار بلوکی 
به  کارگاهی  کاربری  دارای  مزبور  احداث شده است. ملک  مترمربع   ۵۰ تقریبی  به مساحت  و سقف سبک 
مشاور   ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ مورخ   ۱۶۱۵۰8۶۶ شماره  نامه  اجاره  طی   ، شده  ذکر  مشخصات  با  گاراژ  عنوان 
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ تاریخ  از   ۲۱8۱۰۱۴۱۹۹۳۰۷ با کد رهگیری  و   ۱۳۰۷۹۷ با شماره  امالک بیک محمدی 
تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ به مدت ۱8۲۵ روز با میزان قرض الحسنه )ودیعه( مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
در  ۱۰/۰۰۰تومان  معادل  ۱۰۰/۰۰۰ریال  ماهیانه  قرار  از  بها  اجاره  میزان  و  تومان  میلیون  یکصد  معادل 
اختیار مستاجر )خواهان پرونده( می باشد. ملک دارای یک انشعاب اب و کنتور برق با مشخصات منصوبه 
در محل می باشد. نظریه کارشناسی: عنایت به موارد و توضیحات فوق ، ارزش و بهای روز ششدانگ ملک 
با  موضوع قرار کارشناسی موصوف ، شامل عرصه و اعیان ، موقعیت ، شرایط منطقه و سایر عوامل موثر ، 
پروانه  فاقد  تجاری  و  کارگاهی  بناهای  )احداث  جمله  از  موثر  جمیع  لحاظ  و  متعلقه  حقوق  کلیه  احتساب 
یا گواهی عدم خالف ساختمان ، عدم پرداخت عوارض ، خالفی و جریمه  پایانکار  ارائه  ساختمانی ، عدم 
ذکر  موارد  پرداخت  بر  دال  مدارکی  حتی   ، شهرداری  با  توافق  نداشتن   ، شهرداری   ۱۰۰ ماده  کمیسیون 
شده و غیره ارائه نشده و همچنین در مورد اعیانی های موجود اعم از تجاری ، کارگاهی و خدماتی ارزش 
شرایط  با  ملک  عرصه  ارزش  صرفا  لذا  است.  نگردیده  لحاظ  نیز  تجاری  ارزش  و  نگرفته  صورت  گذاری 
۴۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل چهار  ، مبلغ  با شهرداری  توافق  ارائه مدارک  الذکر ، خصوصا عدم  فوق 
محترم  مقام  ان  خواسته  به  باتوجه  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  تومان  میلیون  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد 

ساختمانی  ارزش   – الف  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  موارد   ، کارشناس  نظریه  تکمیل  جهت 
تعیین  ب-  اعیانی(  ساخت  هزینه  صرفا   ، اینده  در  احتمالی  های  مجوز  گرفتن  نظر  در  )بدون  اعیانی 
میزان سهم هر یک از مالکین از نظر ارزش ریالی )با احتساب ارزش اعیانی( ۱- ارزش اعیانی مغازه ها به 
مساحت حدود8۴ مترمربع ، از قرار هر مترمربع ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمعا  ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از   ، مترمربع   ۲۰۰ حدود  مساحت  به  انباری  اعیانی  ارزش   -۲
قرار  از   ، مترمربع   ۵۰ حدود  مساحت  به  موقت  تعمیرگاه  اعیانی  ارزش   -۳ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
ملک  و عرصه   ۳ تا   ۱ ردیف های  ارزش  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا  مترمربع  هر 
اعالم  و  ارزیابی  تومان  میلیون  پنج  و  میلیارد  پنج  معادل  ۵۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  موصوف 
می گردد. باستناد نامه اداره ثبت اسناد و امالک قم )حوزه ثبت ملک اداره دو قم( و تصاویر یک فقره سند 
دفترچه ای ابرازی ، سهم هر یک ازمالکین )محمد رضا و علیرضا و زهرا( همگی مالئی اردستانی فرزندان 
مشخصات  با  مالکیت  سند  دارای  سهم   ۲۵۰۰ از  مشاع  سهم   ۱۹۰۰ سوم  یک  میزان  به  کدام  )هر  جواد 
ششصد  و  میلیارد  یک  معادل   ۱۶/8۳۳/۰۰۰/۰۰۰  =۳/۵۰۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  کدام  هر  شده(  ذکر 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  شود.  می  محاسبه  تومان  هزار  سیصد  و  میلیون  سه  و  هشتاد  و 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه  ۱۱/۴۵صبح  ۱۱/۳۰الی  ۱۴۰۱/۰8/۰۷ ساعت 
افرادی  لذا  به فروش برسد.  از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه 

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

دست تقدیر و شرایط سپرده ایم. به 
نظر  از  آمادگی الزم  که  می آید  نظر 
تجهیزات، پروتکل های به روز شده، 
بودن  فعال  بیماری،  روزمره  روند 
تیم های واکنش سریع و ...  وجود 
به صورت  باید  اقدامات  این  ندارد. 
متاسفانه  که  شود  انجام  معمول 
دوباره  اگر  حال  نمی شود.  انجام 
تهدیدکننده  واریانت  یک  دچار 
است  ممکن  لحظه  هر  که  شویم، 
صفر  آن  احتمال  و  شود  ایجاد 
بهمن  به  چیزمان  همه  آیا  نیست، 
آمادگی  اینکه  یا  برمی گردد   ۱۳۹8

داریم؟. نگرانی ها  با  مقابله 
موج هشتم کرونا؛ آری یا خیر؟
موج  بروز  احتمال  درباره  وی 
گفت:  کشور،  در  کرونا  هشتم 
دهد،  رخ  ویروسی  جهش  اگر 

ارتفاع  با  جدید  پیک  یک  احتماال 
در  داشت.  خواهیم  تندی  شیب  و 
کرونا  جزئی  نوسانات  حاضر  حال 
که  آنجایی  از  اما  می بینیم،  را 
نداریم  را  ابتال  به  مربوط  اطالعات 
بستری  و  مرگ  استناد  به  فقط  و 
قضاوت مان  می کنیم،  قضاوت 
می شویم.  گمراه  و  نیست  درست 
ابتدا  از  که  هم  شهرها  رنگ بندی 
بر  اصرار  همچنان  و  بوده  اشتباه 
ادامه آن وجود دارد. به نظر می آید 
تحرک و حساسیت کافی که باید در 
ندارد. باشد،  وجود  حاضر  شرایط 

زمان خاموشی پاندمی کرونا
تا  قطعا  کرد:  تاکید  سوری 
اپیدمی  پایان  و  خاموشی  زمانیکه 
بین المللی  مجامع  سوی  از  کرونا 
و  بهداشت  جهانی  سازمان  مانند 

همچنان  نشود،  رسمی  اعالم   ...
وجود  که  است  بالقوه ای  خطر 
شکننده  موجود  وضعیت  دارد. 
حد  در  سرعت  به  می تواند  و  بوده 
باشد.  داشته  بازگشت  روز  چند 
سطح  که  می آید  نظر  به  طرفی  از 
کرونا،  برابر  در  جامعه  حساسیت 
واکسیناسیون،  سطح  کاهش  با 
حساس  افراد  وقتی  و  می رود  باال 
در  ابتال  استعداد  رود،  باال  جامعه 

می رود. باال  نیز  آنها 
آنفلوآنزا  وضعیت  درباره  وی 
چند  در  که  آنجایی  از  گفت:  نیز 
اپیدمی کووید،  به دلیل  سال اخیر 
به  و  نداشته  بروز  خیلی  آنفلوآنزا 
نظر می آید که سطح ایمنی جامعه 
کمتر  آنفلوآنزا  با  مقابله  برای  هم 
زیرا  است.  شده  قبل  سال های  از 

واکسن  عده ای  قبل  سال های  در 
مبتال  هم  عده ای  و  می زدند 
سال  سه  تا  دو  در  اما  می شدند، 
و  نشده  تزریق  واکسن  هم  اخیر 
هم ابتالی طبیعی کم بوده است و 
احتمال خیزش مجدد آنفلوآنزا هم 
در پاییز و زمستان وجود دارد. زیرا 
فصل  تابع  کووید  برعکس  آنفلوآنزا 
است و عمدتا انتظار داریم در پاییز 

دهد. رخ  زمستان  و 
شرایط تزریق واکسن آنفلوآنزا 

و یادآور کرونا
واکسن  تزریق  درباره  سوری 
باید  آنفلوآنزا، گفت:  و  یادآور کرونا 
و  گروه های پرخطر شناسایی شده 
باید  ما  شود.  تزریق  آنها  به  واکسن 
شدید  ابتالی  موارد  روی  بررسی 
اخیر  ماه  چند  در  ُامیکرون  مرگ  و 

افراد  ایمنی  سطح  تا  باشیم  داشته 
درصد  چند  ببینیم  و  بسنجیم  را 
دارند.  واکسیناسیون  به  نیاز  افراد 
منجر  زدن،  واکسن  بسته  چشم 
ممکن  و  شده  منابع  هدررفت  به 
است روی سیستم ایمنی افراد هم 
بنابراین  باشد.  داشته  سوء  تاثیر 
گروه های  ایمنی  سطح  باید 
درباره  بعد  و  سنجیده  را  پرخطر 
تصمیم  کرونا  یادآور  واکسیناسیون 
بگیریم. به طور کلی می توان گفت 
پوشش  که  است  ماهی  چند  که 
به  که  یافته  کاهش  واکسیناسیون 
صورت  به  باید  یا  که  معناست  این 
ایجاد  جامعه  در  ایمنی  طبیعی 
یا  باشند  شده  مبتال  افراد  و  شده 
طبیعی  صورت  به  جامعه  اینکه 
باال  حساسیت شان  و  نشده  ایمن 

از  را  آن  پاسخ  باید  که  است  رفته 
دست  به  بومی  مطالعات  طریق 

آوریم.
واکسن  درباره  گفت:  وی 
بوده  این  بر  توصیه  هم  آنفلوآنزا 
اواخر  در  پرخطر  گروه های  که 
واکسن  پاییز  اوایل  و  تابستان 
مانند  کنند.  تزریق  را  آنفلوآنزا 
به  مبتالیان  و  سالمند  افراد 
که  و...  زمینه ای  بیماری های 
امسال هم این توصیه باقی است. 
رعایت  کاهش  به  باتوجه  اکنون 
شانس  بهداشتی  پروتکل های 
و  می رود  باال  هم  آنفلوآنزا  به  ابتال 
اگر تمهیدات الزم را اتخاذ نکنیم، 
زیاد شاهد طغیان های  احتمال   به 
در  آنفلوآنزا  پراکنده  و  متعدد 
► بود.    خواهیم  کشور  سراسر 
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