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آگهی مزایده عمومی   
) نوبت دوم (

آگهی مزایده عمومی   
فروش 1  واحد ملک

مناطق  خشک  پسماند  از  برداری  بهره  دارد  نظر  در  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
به  اسناد مزایده،  به شرایط مندرج در  توجه  با  را  1و5 شهرداری قم  و همچنین مناطق  2و4 

نماید . مدت دو سال و به صورت دو مرحله ای واگذار 
دریافت  و  شرایط  از  اطالع  جهت  توانند  می  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  لذا 
بلوار  آزادگان،  به نشانی قم، میدان  به سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم  اسناد مزایده  
قم  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  بهشتی،  شهید  بیمارستان  روبروی  بهشتی،  شهید 

نمایند. اقدام 

جهاد  میدان  تهران  نشانی  به  ایران  دولتی  بازرگانی  تخصصی  مادر  شرکت   : گزار  مزایده   -1
10100709826 و شناسه:   25520 ثبت:  به شماره   12 شماره 

1 واحد ملک به شرح جدول ذیل: 2- موضوع مزایده: فروش 

عمومی شرایط 
مطالبات  ـ   2 بانکی  نامه  ضمانت  ـ   1 صورت  به  کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  ـ   1
شبا    شماره  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  حساب  به  نقد  وجه  واریز  3ـ  تاییده   شده  بلوکه 

. باشد  می    IR  770600520301101520177001
پیشنهادات مختار است . از  یا قبول هریک  رد  2ـ سازمان در 

باشد. مزایده می  برنده  بر عهده  گهی  آ 3ـ هزینه درج 
توسط  بایست  می  که  گردیده  درج  عمومی  شرایط  برگ  در  مزایده  به  مربوط  جزئیات  و  شرایط  سایر  4ـ 

. گردد  پیشنهاد  ضمیمه  و  امضا  و  مهر  است(  )قبول  جمله  قید  با  دهندگان  پیشنهاد 
5 ـ مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات از تاریخ  1401/07/27 لغایت 1401/08/08 می باشد .

6ـ محل تسلیم پیشنهادات: قم ـ بلوار امام موسی صدر ـ شهرداری مرکز ـ طبقه چهارم ـ اداره حراست 
حوزه خدمات شهری می باشد .

09196653321تماس  تلفن   شماره  با  قراردادها  امور  کارشناس  با  سواالت  به  پاسخگویی  جهت  ـ   7
. فرمایید  حاصل 

گهی:)1391993( آ شناسه 

انتشار  و همچنین  بارگذاری  تاریخ  از  را  اسناد مزایده  اسناد: متقاضیان می توانند  و نشانی دریافت  3- زمان، مهلت 
نشانی  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از   1401/08/02 مورخ  تا  کاری  روز   7 مدت  به  آگهي 

نمایند. دریافت   2001001016000005 فراخوان  شماره  و   www.setadiran.ir
شبا  شماره  به  مرکزی  بانک  حساب  به  ریال   500/000 مبلغ  واریز  اسناد:  تهیه  هزینه   -4
IR 750100004001058204005911 و شناسه 397058282294210055910000000000 قابل واریز در 

پایا.  بصورت  بانکها  شعب  کلیه 
5-  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

مبلغ  به  کارشناسی  پایه  مبلغ  درصد(  )پنج   %5 معادل  نقد  وجه  واریز  مزایده:  در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ   -6
2,687,500,000 ریال به حساب شماره 390100004001058206373747IR خزانه نزد بانك مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران به نام شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران و یا ضمانتنامه بانکي بالقید و شرط 3 ماهه با تمدید 

اعتبار 3 ماه دیگر.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10 روز یکشنبه  مورخ 1401/8/15 در محل شرکت به نشاني: تهران- 
خیابان فاطمي- نبش حجاب- شماره 225- شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران )ساختمان شماره 2(- طبقه 

دوم سالن جلسات خواهد بود. 
مزایده  در  شرکت  دستورالعمل  و  شرایط  طبق  بر  بایست  می  گران  مزایده  مزایده:  پاکات  تنظیم  و  تکمیل  نحوه   -8

نمایند. اقدام  پاکات  ارسال  و  تنظیم  و  تکمیل  به  نسبت 
9-  زمان و نحوه ارسال پاکات مزایده: مزایده گران می بایست اسناد مزایده شامل پاکات الف و ب و ج را تا پایان وقت 
و  درج   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   1401/08/14 مورخ  شنبه  روز  اداری 
بارگذاری نمایند و در عین حال فیزیک پاکت الف را تا تاریخ فوق به نشانی تهران- میدان جهاد- شماره 12- شرکت 

مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران - طبقه هفتم - دبیرخانه محرمانه حراست تحویل و رسید دریافت نمایند. 
10- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره 
های ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر 

استانها، در سایت سامانه بخش »ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.
) شناسه آگهی :1394706(

شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایرانروابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

 عنوان آگهیردیف

مزایده عمومی)نوبت اول( بهره برداری از پسماند خشک مناطق2و4 شهرداری قم1

آگهی تجدید مزایده عمومی)نوبت اول( بهره برداری از پسماند خشک مناطق1و5 شهرداری قم2

توضیحاتنشانيقیمت پایه  )ریال(اعیان )مترمربع(عرصه )مترمربع(کاربرينوع ملكردیف

200 مترمربع پس از اداریپالک ثبتی 11579/7
اصالحی 179 مترمربع

قم- میدان سعیدی- 31553.750.000.000 
خیابان فرهنگ- نبش 

کوی 7- پالک 155

سه طبقه )زیرزمین، همکف و طبقه اول( 
سیستم سرمایش کولر آبی، گرمایش بخاری 

گازی دارای 2 انشعاب برق، گاز و آب



نامگذاری 23 ربیع األول با عنوان »روز      ◄
چند  که  است  جذاب  و  ارزنده  ابتکار  یک  قم« 
قم  فرهنگی  و  شهری  نهادهای  توسط  سالی 
منزلت  معرفی  در  تواند  و می  پیگیری می شود 
قم و نیز توسعه شهر و استان و همچنین تکریم 

باشد.  موثر  قم  دیار  زائران  و  شهروندان 
حضرت  ورود  سالروز  با  نامگذاری  این  پیوند 
معصومه سالم اله علیها به قم به اهمیت و رونق 
آن افزوده است چرا که آنچه با اهل بیت علیهم 

پایدار می ماند. پیوند بخورد  السالم 
دیدگاه  قم  روز  برگزاری  چگونگی  درباره 
طول  در  متنوعی  ابتکارات  و  پیشنهادات  و  ها 
می  و   است  مطرح شده  امروز  تا  اخیر  سالهای 
گردد.  تر  کامل  قبل  به  نسبت  همواره  تواند 
ایران  مهم  شهرهای  از  یکی  قم  شهر  شک  بی 
پدید  موجب  آن  قدمت  و  است  تشیع  جهان  و 
اسالمی  تمدن  کهن  شهرهای  از  یکی  آمدن 

است. شده  ایرانی 
شاید مهم ترین مسئله درباره برگزاری روز قم 
و گرامی داشت آن چگونگی پیوند آن با فرهنگ 
است.  آن  کردن  برگزار  مردمی  خصوصا  مردم 
علیها  بیت  اهل  کریمه  با  مناسبت  این  اتصال 
فراهم  را  مردم  با  پیوند  اصلی  زیرساخت  سالم 
آورده است چرا که آنچه موجب بروز و تداوم یک 
و  عقاید  با  آن  ارتباط  گردد  می  فرهنگی  رویداد 

است. جامعه  مردم  اصیل  باورهای 
برگزاری  چگونگی  درباره  و  رابطه  این  در 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست  قم،  روز 
امسال  است:  کرده  اعالم  شهرداری،  ورزشی 
ورود  برنامه های  که  است  سالی  چهارمین 
با  ویژه  به صورت  قم  به  معصومه)س(  حضرت 

خواهد  برگزار  مردمی  فعالیت های  محوریت 
که  است  تنها شهری  قم  اینکه  بیان  با  وی  شد. 
ثبت شده  تاریخ قمری  اساس  بر  آن  روز مختص 
در  گردشگری  نمایشگاه  داشت:  ابراز  است، 
امروز  از  قم-تهران  عوارضی  قم  ورودی  ابتدای 
حوزه  در  قم  شهرداری  که  می شود  افتتاح 
پررنگی  حضور  آن  در  خدمات  و  صنایع دستی 
دارد و پنجشنبه هفته جاری و همزمان با سالروز 
برنامه های  قم  به  معصومه)س(  حضرت  ورود 

شد. خواهد  برگزار  نمایشگاه  این  در  ویژه ای 
وی تصریح کرد:  شهرداری قم همچنین در 
حضرت  ورود  نمادین  کاروان  اجرای  راستای 
فعالی  مشارکت  نیز  قم  به  معصومه)س(  فاطمه 
سه نقطه  در  نورافشانی  و  مسیر  آماده سازی  در 
زنگ  داد:  ادامه  نژاد  طباطبایی  دارد.  شهر  از 
حضور  با  جاری  هفته  چهارشنبه  روز  قم  روز 
مسووالن استانی در مدرسه شاهد نمازی خواه 
در خیابان سالمت منطقه شش شهر قم به صدا 

آمد. درخواهد 
از  را  انقالب  فرزندان  المپیاد  برگزاری  وی 
این  گفت:  و  یادکرد  قم  روز  دیگر  برنامه های 
دانش  از  نفر  هزاران  حضور  با  ورزشی  المپیاد 
آموزان و نوجوانان برگزار خواهد شد. طباطبایی 
نژاد یادآور شد: یک جشنواره قرآنی نیز به همین 
آموزش وپرورش  و  بسیج  همکاری  با  مناسبت 
از  جامعه  افراد  تمام  بهره گیری  باهدف  استان 

است. برگزاری  دست  در  قرآنی  مفاهیم 
نگار  افتتاح  کریمه،  دستان  تئاتر  اجرای  وی 
حوزه  در  پنبه  باغ  کتاب  رونمایی  صفاییه،  گذر 
جمعی،  هویت  تقویت  باهدف  شفاهی  تاریخ 
بازگشایی  قم،  شهرداری  کشتی  خانه  افتتاحیه 

جشن  برگزاری  علوی،  بوستان  اسکیت  پیست 
با مشارکت حرم مطهر حضرت  دختران بهشتی 
احداث  برای  تفاهم نامه  انعقاد  معصومه)س(، 
در  مشاوره  مرکز  راه اندازی  مراجع،  موزه  خانه 
مرکز  راه اندازی  و  پردیسان  شهرک  محله  سرای 
بوستان  محله  سرای  در  پایداری  ادبیات  و  هنر 
را  زیارت  پردازی  ایده  رویداد ملی  به همراه  آذر 

است. امسال  قم  روز  مهم  برنامه های  از 

ایده  که  قم  شهرداری  های  برنامه  تنوع 
نهاد  این  ناحیه  از  قم  روز  نامگذاری  اولیه 
اما  مطرح گردید قابل قبول به نظر می رسد 
تجارب سال های گذشته نشان می دهد باید 
نیز  اجرا  و گستره  به کیفیت  اجرا  در مرحله 

داد. بیشتری  اهمیت 

جامعه  اخیر  های  هفته  و  روزها  تحوالت 
نگرانی  و  از اضطراب  آمدن موجی  پدید  موجب 
و  است  شده  نوجوانان  و  شهروندان  میان  در 
جشن  و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  رو  این  از 
مرتبط  های  پیوست  از  باید  حتما  شهری  های 
برنامه های مفرح  میان  این  در  باشد.  برخوردار 
جدید  نسل  برای  آنچه  یا  نورافشانی  مانند 
مضاعفی  اولویت  از  دارد  تری  افزون  جذابیت 

شود. می  برخوردار 
دختر  محبان  و  دوستداران  روز  یعنی  قم  روز 
اهل بیت علیهم السالم در قم. روز قم را باید روز 
مردم قم دانست و از این منظر به خدمت رسانی 
به آنان پرداخت. امید می رود مدیران و دستگاه 
های مرتبط زمینه مشارکت بیشتر قمی ها را در 

بزرگداشت روز قم فراهم آوردند.  ►

فرهنگی،  سازمان  گردشگری  مدیر      ◄
به  اشاره  با  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
تالش  گفت:  قم،  در  مقاومت  دبیرخانه  تشکیل 
تقویم رسمی کشور  آینده در  روز قم در  می شود 

شود. ثبت 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، حمید 
قم  روز  مناسبت  به  خبری  نشست  در  نادری 
شد،  برگزار  قم  شهرداری  جلسات  سالن  در  که 
اقتصادی،  ظرفیت های  معرفی  داشت:  اظهار 
از  اهداف  مهم ترین  فرهنگی  و  گردشگری 
شهرها  از  یکی  نام  به  سال  روزهای  نام گذاری 

است.
مدیر گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
ورود  سالروز  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ورزشی  و 
حضرت معصومه)س( به قم و نام گذاری آن به روز 
در  آینده  در  قم  روز  می شود  تالش  گفت:  قم، 

شود. ثبت  کشور  رسمی  تقویم 
را  قم  در  مقاومت  دبیرخانه  تشکیل  وی 
موردتوجه قرارداد و یادآور شد: بازخوانی هویت 
منطقه ای، ملی و بین المللی مقاومت و چرخش 
و  اهداف  از  گردشگری  قالب  در  نسلی  بین 

است. دبیرخانه  این  مهم  رویکردهای 
نادری اضافه کرد: ایجاد هم افزایی و افزایش 
در  کشور  بزرگ  کالن شهرهای  بین  در  تبادالت 
در  گردشگری  تورهای  و  نشست  سلسله  قالب 

با حضور شهرهای رشت، بوشهر،  عرصه داخلی 
است. انجام  حال  در  قم  و  شیراز  کرمان، 

ظرفیت های  معرفی  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
نیز  بین المللی  بعد  در  کرد:  تصریح  اقتصادی 
اندیشمندانی  و  نخبگان  حضور  با  نشست هایی 
در  پیوند  ایجاد  برای  دنیا  مختلف  کشورهای  از 
برنامه ریزی  دست  در  گردشگری  مقاومت  عرصه 

است.
تاریخی  بازخوانی  نادری،  گفته  به 
و  حاضر  عصر  در  اثرگذار  شخصیت های 
و  نشست ها  برگزاری  مهم،  رویدادهای 
مقاومت،  جغرافیای  در  علمی  سمینارهای 
استان ها  بین  تخصصی  نشست های  برگزاری 

تورهای  برگزاری  و  مقاومت  حوزه  کشورهای  و 
مقاومت  گردشگری  قالب  در  مقاومت 

است. پیش بینی شده 
مدیر گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری قم اهمیت گردشگری مقاومت 
را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: لزوم تبیین 
حضور  و  مقاومت  گردشگری  مقوله  به  پرداخت 
از  گردشگری  حوزه  در  انقالبی  و  مؤمن  عناصر 

ضروریات این مهم است.
انجام فعالیت های  برای  وی خاطرنشان کرد: 
کارآمد در حوزه تقویت هویت جمعی و پررنگ تر 
کردن نقش مردمی، سند راهبردی گردشگری در 

دست تدوین نهایی است.   ►

◄    مدیر اداره فرهنگی و اجتماعی سازمان 
با  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
قم،  روز  برنامه های  مردمی  رویکرد  بر  تأکید 
نگاه  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  گفت: 

این  ظرفیت های  معرفی  در  قم  به روز  کالنی 
دارند. شهر 

قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مناسبت  به  خبری  نشست  در  بستان  مجتبی 
قم  شهرداری  جلسات  سالن  در  که  قم  روز 
فرهنگی  سازمان  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
اجرای  با  تا  است  تالش  در  قم  شهرداری 
مردمی  رویکرد  شهر،  محراب  مانند  طرح هایی 
را  برنامه های عمومی  در  را  و حضور شهروندان 

ببخشد. توسعه  و  تقویت 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  اداره  مدیر 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
برنامه هایی  از  نیز  اسالمی  تراز  بوستان  گفت: 
در  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  با  که  بوده 
نقش  بسیج  و  مساجد  است؛  پیگیری  دست 

خواهند  اسالمی  تراز  بوستان های  در  پررنگی 
داشت.

جشنواره های  و  تئاتر  اجرای  وی،  گفته  به 
که  بوده  برنامه هایی  ازجمله  نیز  دیگر  متنوع 
دنبال  مردمی،  بعد  تقویت  باهدف  شهرداری 

. می کند
مقاومت  گردشگری  تور  شد:  یادآور  بستان 
دانشجویان  و  دانش آموزی  هدف  جامعه  با 
مانند  شهری  هویت بخش  مراکز  از  بازدید  برای 
موزه  خانه  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم 
شهیدان زین الدین، بیت تاریخی امام راحل در 
شد. خواهد  برگزار  استان  شهدای  گلزار  و  قم 

سال  یک  در  کرد:  اضافه  پایان  در  بستان 
شهید  موزه  خانه  از  نفر  هزار   5 از  بیش  اخیر 

► کردند.      استقبال  زین الدین 
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»گویه«گزارش می دهد:

ضرورت توجه بیشتر به جوانان و دختران 
تجلیل مادر شهیدان زین الدین از فصل شیداییدر برنامه های »روز قم« 

همه بخش های این نمایش 
زیبا بود

بود  زیبا  نمایش  این  بخش های  همه  گفت:  زین الدین  شهیدان  مادر 
و  دارم  رضایت  آمدم  شیدایی«  »فصل  نمایش  تماشای  به  این که  از  و 
برای من صحنه شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و واقعه کربال بسیار 

بود. تاثیرگذار  و  زیبا 
مجید  و  مهدی  شهیدان  مادر  اسالم دوست  زینب  تسنیم،  گزارش  به 
اظهار  شیدایی«  »فصل  بزرگ  نمایش  تماشای  از  پس  زین الدین 
خمینی)ره(  امام  و  انقالب  اسالم،  راه  در  فرزندانم  این که  از  داشت: 
شهید شدند خرسندم و افتخار می کنم که چنین فرزندانی داشتم که 

شدند. نبرد  فاتح  جنگ  در 
وی عنوان کرد: آقا مهدی و آقا مجید هر دو 5 سال سابقه حضور در 
دوران دفاع مقدس را داشتند و در بخش های مختلف مانند اطالعات 
در  بود؛  آن ها  برعهده  مسئولیت هایی  لشکر  فرماندهی  و  عملیات 
آقا مهدی  و  آقا مجید  به شهادت هر دو شد  پایانی که منجر  عملیات 
تنها  را  و دوستانشان  کنند  در عملیات شرکت  تا  باهم تصمیم گرفتند 

نگذارند.
بود  زیبا  نمایش  این  بخش های  همه  گفت:  زین الدین  شهیدان  مادر 
رضایت  آمدم  شیدایی«  »فصل  نمایش  تماشای  به  امشب  این که  از  و 
دارم و برای من صحنه شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و واقعه کربال 
بسیار زیبا و تاثیرگذار بود که باعث شد برای چند دقیقه هم که شده 

اشک چشمانم سرازیر شود.
تا  داشت  تاکید  همواره  زین الدین  مهدی  آقا  کرد:  اظهار  وی 
در  همرزمانش  شود؛  عمل  درستی  به  خمینی)ره(  امام  فرمایشات 
گفته  آن ها  به  آقا مهدی  که  تعریف می کردند  برای من  عملیات خیبر 
بود اجازه نمی دهم حتی به اندازه جنازه ام از خاک جزایر در تصرف 

بماند. دشمن 
را  اسالم  و  تاریخ  شیدایی«  »فصل  نمایش  کرد:  ابراز  دوست  اسالم 
بدون  و  صحیح  روایت  همین  و  می کند  روایت  زیبایی  و  درستی  به 

است. شده  مردم  توجه  و  نظر  جلب  باعث  تحریفش 
خاطراتی  از  یکی  گفت:  شهیدش  فرزند  از  خاطره  یک  بیان  با  وی 
آقا  می شود؛  مجنون  جزیره  همین  به  مربوط  دارم  مهدی  آقا  از  که 
از عملیات های مربوط  تعریف می کرد که در یکی  آن زمان  مهدی در 
از  که  دیدیم  ساعت  چند  گذشت  از  بعد  مجنون  جزایر  آزادسازی  به 
به ما حمله نمی کنند؛  و آن ها  انجام نمی شود  طرف دشمن عملیاتی 
از وی پرسیدم که  از آن طرف برگشت،  از دوستانم  اینکه یکی  از  بعد 
توپ های  که  داد  پاسخ  او  و  چیست؟«  دشمن  نکردن  حمله  »دلیل 
آتشین شما به دشمن اجازه حمله نمی دهد، آقا مهدی می گفت توپ  
که  بردم  پی  آن جا  و  بودیم  جزیره  در  ما  و  نبود  ما  اختیار  در  جنگی 
عالوه بر استقامت و پایداری ما کسی وجود دارد که به ما کمک و از 

می کند. محافظت  ما 
مطلع  که  آن طور  کرد:  بیان  زین الدین  مجید  و  مهدی  شهیدان  مادر 
شیدایی  فصل  نمایش  سازنده  اوج  رسانه ای  هنری  سازمان  شدم 
خداقوت  به  آن ها  و  می کنم  تشکر  بسیار  سازمان  این  از  است، 
ما  مردم  کرده اند،  تولید  را  تاریخی–قرآنی  فاخر  اثر  این  که  می گویم 
این روز ها به دیدن این گونه نمایش ها نیاز دارند تا تاریخ را به درستی 

کنند. مرور 
نمایش  از  نمونه ای  شیدایی«  »فصل  نمایش  کرد:  خاطرنشان  وی 
زیبا، تاثیرگذار و موفق است، در این چند شب که در قم اجرا می شود 
تماشاگران  که  شاهدیم  هم  امشب  و  شده  مردم  استقبال  باعث 

آمده اند. اینجا  به  نمایش  این  تماشای  برای  بسیاری 

سینما »بازار شهر« قم افتتاح 
می شود

از  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  سینمایی  اداره  رئیس 
گفت:  و  داد  خبر  شهر«  »بازار  مدرن  سینمای  افتتاح  آیین  برگزاری 
رئیس  حضور  با  صندلی   550 ظرفیت  و  سالن  چهار  با  سینما  این 

می شود. افتتاح  سینمایی  سازمان 
به گزارش شهر بیست، محمد کاظم رضوانی در گفت وگو با جمعی از 
پر  ورود  سالروز  مناسبت  به  شهر«  »بازار  سینما  افتتاح  از  خبرنگاران، 

خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه)س( به قم خبر داد.
سوی  از  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم برای توسعه سینماها و قولی که 
مجتمع  مدرن  سینمایی  سالن  چهار  دادند،  فعلی  و  قبلی  مسئوالن 
افتتاح  غدیر  بلوار  در  واقع  صندلی   550 ظرفیت  با  شهر  بازار  تجاری 

شد. خواهد 
افزود:  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  سینمایی  اداره   رئیس 
رئیس  خزاعی  محمد  حضور  با  چهارشنبه  روز  شهر  بازار  سینمای 
بهره برداری  به  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  سینمایی  سازمان 

رسید. خواهد 
پردیسان،  در  »کانون«  سینمای  مشکالت  همچنین  افزود:  رضوانی 
»شهر  سینماهای  پرده  نوسازی  و  تجهیز  و  مفدس«  دفاع  موزه  »باغ 
مؤسسه  مدیرعامل  میرزاخانی  هاشم  حضور  با  نیز  »آیه«  و  آفتاب« 

شد. خواهد  پیگیری  سینماشهر 
وی همچنین به طرح مطالعاتی ساخت چند سینما در قم اشاره کرد و 
گفت: با حضور مسئوالن سازمان سینمایی، فازهای مطالعاتی ساخت 
سینما »کهکشان غدیر«، »بازار سالم« و »اریکه ملل« بررسی می شود.

رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم خاطرنشان 
هنری  فرهنگی  مجتمع  سالن  شدن  تبدیل  امکان  همچنین  کرد: 

شد. خواهد  بررسی  سینما  سالن  به  آوینی  شهید 

تحلیل »گویه«:
گسترش فرهنگ اهل بیت)ع( 

آری؛ مناسبت سازی خیر!
در چهار سال گذشته که ویژه برنامه هایی به مناسبت بزرگداشت روز 
قم در سطح شهر و استان برگزار می شود امسال شاید برای نخستین 
ایام  تأسیس  از  بیت)س(  اهل  کریمه  مطهر  حرم  مسئول  یک  بار 

است! داده  خبر  معصومیه 
سردبیر: توسعه مناسبت های دینی و گسترش ایام عزاداری یا جشن 
های دینی در دو دهه اخیر بطور ویژه محل بحث و بررسی و ابراز نظر 
کارشناسان و فعاالن فرهنگی بوده است. در این رابطه صاحبنظران و 
نظر  ابراز  متفاوت  سیاسی  و  فرهنگی  های  گرایش  با  مختلفی  فعاالن 

کرده اند و برخی این رویه را نقد و برخی ستوده و الزم دانسته اند.
در شهر مقدس قم که کانون مرجعیت و روحانیت و مرکز حوزه علمیه 
به شمار می رود تصمیم های دینی بطور معمول با هماهنگی و کسب 
بزرگان  و  مراجع  است.  شده  می  اجرا  و  اخذ  تقلید  مراجع  رضایت 
دین که دغدغه ای جز اعتالی فرهنگ اسالمی و مذهب حقه ندارند 
رویدادهای  گسترش  حامی  و  مردمی  های  فعالیت  کنار  در  همواره 
مرتبط با اهل بیت)ع( بوده اند اما همزمان نیز نسبت به برخی افراط 
در  نیز  رهبری  معظم  مقام  روش  و  دیدگاه  اند.  داده  تذکراتی  نیز  ها 
شعائر  احیای  در  تعادل  و  توازن  ایجاد  دینی  های  مناسبت  به  توجه 
مذهبی بوده است تا مایه رشد متوازن جامعه و دینداری مردم گردد.
از  اینکه  بیان  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون  اکنون 
تا  قم  مقدس  شهر  به  علیها  اله  سالم  معصومه  حضرت  ورود  سالروز 
اجرای  آینده،  ماه  آبان  های  نیمه  در  حضرت  گونه  شهادت  رحلت 
بخش  است:  کرده  اعالم  داریم،  کار  دستور  در  را  مختلف  برنامه    60
های مختلف حرم مطهر از جمله فضا سازی و مراسمات، بین الملل، 
و  کتابخانه  اداره خانواده،  و فضای مجازی،  رسانه  فرهنگی،  خدمات 
موزه، مرکز قرآن و حدیث، امور فرهنگی بانوان و مدیریت حرم مطهر 
برگزار  و مجاوران  زائران  برای  ایام معصومیه  در  را  متنوعی  برنامه های 

کرد. خواهند 
در  اجرایی  و  فرهنگی  برنامه   60 معصومیه"  "ایام  در  اینکه  بیان  با  او 
مناسبت  به  کرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در  محور   10
های  برنامه  قم  به  علیها  اله  سالم  معصومه  حضرت  ورود  سالروز 
قم،  مقدس  شهر  فضاسازی  حضرت،  کاروان  عبور  مسیر  فضاسازی 
و  شب  معارفی  مراسم  رواق ها،  و  صحن ها  مطهر،  ضریح  آرایی  گل 
برگزار  حضرت  کاروان  از  نمادین  استقبال  مراسم  و  ورود  سالروز  شام 

شد. خواهد 
 17 که  نیز  کرامت  بانوی  گونه  شهادت  رحلت  سالروز  در  افزود:  وی 
روز بعد از سالروز ورود خواهد بود آیین سیاه پوشان و تعویض پرچم، 
محفل  رحلت،  شام  و  روز  شب،  مداحی  و  سخنرانی  عزاداری  مراسم 
خادمان،  عزای  دسته  حرکت  قم،  استان  مداحان  حضور  با  اشک 
گردانی  شمع  معنوی  آیین  و  مطهر  حرم  در  خدا  سمت  برنامه  اجرای 

شود. می  برگزار  رحلت  شام  در 
برنامه  اجرای  به  اشاره  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
کرامت  بانوی  مطهر  حرم  در  معصومیه  ایام  تبلیغی  فرهنگی  های 
روز  هر  استانی  هنرمندان  حضور  با  خطاطی  میزهای  برپایی  گفت: 
ادبی  شعر  محفل  اعتصامی،  پروین  مقبره  در   19 تا   16 ساعت  از 
پروین  مقبره  در  ورود  سالروز  شب  در  استانی  شاعران  حضور  با 
در  عصر  و  صبح  روز  هر  حرم  حریم  نمایشگاه  برپایی  اعتصامی، 
حضرت  شناسی  شخصیت  آموزش  دوره  برگزرای  و  شرقی  پارکینگ 
هی  برنامه  جمله  از  مفتح  شهید  مقبره  در  علیها  الله  سالم  معصومه 
فرهنگی حرم در این ایام خواهد بود.احمدی ابراز کرد: امور فرهنگی 
نمایشگاه  برپایی  معصومیه  ایام  در  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  بانوان 
هزار   3 اجتماع  برگزاری  آموز،  دانش  دختران  از  پذیرایی  و  بصیرتی 
نفری دختران بهشتی در سالروز ورود حضرت به قم، برپایی میزهای 
پرسش و پاسخ با موضوع حجاب ویژه نوجوانان، مراسم شهادت ویژه 
مدارس  به  بانو  سفیران  اعزام  و  خاتون  نجمه  شبستان  در  خواهران  

کرد. خواهد  دنبال  را  معصومیه  ایام  در  قم  استان 
شک  بدون  مطهر  حرم  فرهنگی  مدیر  توسط  مذکور  های  برنامه 
ابتکارات ارزنده و بعضا ضروری برای مخاطبان در این روزهای کشور 
با  قطعا  شود  بیشتر  مذهبی  رویدادی  تنوع  و  کیفیت  هرچه  و  است 
همین  در  تأمل  قابل  نکته  اما  شد  خواهد  مواجه  مخاطبان  استقبال 
ایام مورد  برنامه های  بکار رفته در طراحی  و میزان خالقیت  امکانات 
اشاره است. بطور مثال مشخص نیست این ایام باید بیشتر به شادی 
و سرور سپری شود یا عزا و ماتم. با توجه به استعداد شهر قم و غلبه 
فرهنگ هیآت احتمال پررنگ تر شدن فضای عزاداری بر ایام موسوم 
مناسبت  این  به  بخشی  توازن  مالک  و  است  بیشتر  معصومیه  به 

نیست. مشخص  ابداعی 
آن  پسران  و  دختران  و  نوجوانان  و  جوانان  و  قم  شهر  است  بدیهی 
اصیل  مراکز  از  برآمده  گاهی  آ و  معرفت  از  بیشتر  مندی  بهره  نیازمند 
های  برنامه  طبیعی  روند  نباید  اما  هستند  مطهر  حرم  مانند  دینی 
فرهنگی در قم برهم خورده و نامتوازن جلوه کند. به تازگی نیز اجرای 
یک برنامه مفصل عزاداری در ایام موسوم به محسنیه در حرم حضرت 
معصومه)س( با پرسش هایی مواجه شد چرا که عملکرد حرم حضرت 

تلقی می گردد. معیار  و  الگو  مردم  ناحیه  از  بیت)ع(  اهل  کریمه 

خبـر خبـر

"روز قم" در تقویم ملی ثبت می شود؟

تقویت بعد مردمی برنامه های روز قم
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک 
شماره 1956/718/1541 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم اراضی سیارون ) 
نیروگاه علی آباد سعدگان 20 متری باهنر نبش کوچه 7 جنب مسجد حضرت 
در  میباشد  فرزند محمداکبر  بزرگی  احمد جامه  بنام  که   )93 ابوالفضل پالک 
جریان ثبت است که به علت عدم رعایت ماده 67 آئین نامه قانون ثبت ) عدم 
رعایت فواصل آگهی و روز تحدیدحدود(  تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی 
ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل  توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   13
تحدید   1401/07/17  –  2/19061 وارده  شماره  به  مذکور  مالک  تقاضای 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/09/01  ساعت 
به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12/30 الی   8/30
و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع 
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض  ساعت مقرر در آ
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات  از 
و رسیدگی خواهد شد.  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  ومجاورین طبق  مالکین 
پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   73/2/25 واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا 
بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع  اداره ثبت می  به  از تسلیم اعتراض 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف 15765( 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/07/27

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 



قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس      ◄
گفت: براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
 60 به  اقتصادی،  فعاالن  از  به منظور حمایت  و  استان 
تسهیالت  تومان  میلیارد   130 قم،  در  تولید  واحد 

شد. خواهد  پرداخت 
اکبر  قم،  صمت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابدالی بیان داشت: درجلسه های ستاد تسهیل و رفع 
نشست  قالب  در  و  مستمر  صورت  به  که  تولید  موانع 
مسائل  می شود،   برگزار  میدانی  حضور  و  ستادی 
و  مجزا  صورت  به  قم  در  فعال  تولیدی  واحدهای 
تصمیم های  آن ها،  مشکل  رفع  برای  و  بررسی  موردی 
از جمله  آن پرداخت تسهیالت  الزم گرفته می شود که 

بهره برداران  نیاز  مورد  سرمایه  تامین  به منظور  بانکی 
است. تولیدشان  سطح  ارتقا  و  حفظ  برای  واحدها 

موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  در  همچنین  افزود:  وی 
در  تولیدی  واحدهای  برخی  مشکل   پیرامون  تولید 
زمینه های زیرساختی همچون تامین آب ، برق و گاز و 
نیز مسائل اداری همچون موضوع بیمه و مالیات بحث 
از  الزم  حمایت های  نهایت  در  و  می شود  نظر  تبادل  و 
سوی اعضای ستاد برای رفع مشکل فعاالن اقتصادی 
به عمل می آید و همین نکته موجب تقویت جایگاه این 

شده است. استان  اقتصادی  برنامه های  در  ستاد 
وی ادامه داد: در همین رابطه ستاد تسهیل و رفع 
سال جاری،  نخست  نیمه  در  قم  استان  تولید  موانع 

این  از  که  داشته است  مصوبه   129 با  جلسه  هشت 
میان 88 مصوبه به طور کامل اجرا شده و 37 مصوبه 
نیز  مصوبه  چند  همچنین  اجراست،  حال  در  نیز 
اجرایی نشده که پیگیر به جریان افتادن و اجرای این 

هستیم. متولی  دستگاه های  همکاری  با  مصوبه ها 
ابدالی در بخش دیگری از سخنان گفت: با حمایت 
صنعتی  فعالیت های  به  بخشی  تعمیق  مسیر  دولت 
راستا  همین  در  که  می شود  دنبال  جدیت  با  قم  در 
دارای  و  کم آب بر  پیشرفته،   پاک،   صنایع  استقرار  از 
استان،  زیست  محیط  و  اقلیمی  شرایط  با  سازگاری 
شده  یاد  حوزه های  در  سرمایه گذاری  از  و  استقبال 

► شد.    خواهد  حمایت 

◄    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با 
اشاره به استقرار مدیرعامل و هیئت مدیره دغدغه مند 
شبانه  تالش  از  سلفچگان،  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
آهن  راه  به  منطقه  این  اتصال  و  تکمیل  برای  روزی 

داد. خبر  سراسری 
به گزارش فارس، محسن امیدیان در حاشیه بازدید 
گذاری  سرمایه  فرصت های  نمایشگاه  چهاردهمین  از 
در کیش، در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه قم 
صنعت،  از  اعم  گذاری  سرمایه  مخنلف  های  حوزه  در 
های  فرصت  گردشگری  و  کشاورزی  تجارت،  معدن، 
این  جدید  دولت  نگاه  کرد:  اظهار  دارد،  خوبی  بسیار 
است که قم به عنوان پایگاه جهان تشیع و شهر کریمه 

اهل بیت)س(؛ در حوزه ایجاد اشتغال و تکثیر فعالیت 
در حوزه های مختلف با نگاه توانمندسازی حداکثری 

مردم قم جهش و تحول اساسی داشته باشد.
سرمایه  های  فرصت  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذاری فراهم شده در استان قم را معرفی کنیم، ابراز 
این  جمله  از  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  کرد: 
فرصت هاست که با توجه به ظرفیت های قانونی تدوین 
در  تجاری  و  صنعتی  واحدهای  شدن  دایر  برای  شده 
آن؛ فرصت خوب و ممتازی است و زیر ساخت خوبی 
هم برای آن فراهم شده؛ ولی بهره برداری حداکثری 

است. نگرفته  صورت  منطقه  این  از  تاکنون 
با  قم  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  آمدن  کار  روی  به  اشاره 
ابتدای سال جاری در منطقه ویژه اقتصادی  از  جدید 
دغدغه  و  فکر  خوش  برادران  کرد:  ابراز  سلفچگان، 
جذب  حوزه  در  و  شدند  جمع  دوره  این  در  مندی 
در  رشد  نرخ  تحقق  و  اشتغال  ایجاد  گذار،  سرمایه 
کنند  می  تالش  جدیت  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  این 
را  خوبی  خدمات  آینده  سال  یک  ظرف  امیدواریم  که 
این منطقه رقم  را در  قابل توجهی  و رشد  فراهم کرده 

. بزنند
این  در  زیرساختی  های  پروژه  از  افزود:  امیدیان 
که  است  سراسری  آهن  راه  به  اتصال  پروژه  منطقه، 
مدیرعامل جدید منطقه به صورت شبانه روزی در حال 

پیگیری اجرا و تکمیل آن است که امیدواریم در مدت 
این  به بهره برداری رسیده و تحولی در  زمان کوتاهی 

کند. ایجاد  منطقه 
صورت  های  پیگیری  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
گرفته برای اعطای مجوزهای قانونی و همچنین اخذ 
از  حمایت  برای  کشور  بانکی  سیستم  از  تسهیالت 
سلفچگان،  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  اشتغال  و  تولید 
این  مدیره  هیئت  و  مدیرعامل  کرد:  خاطرنشان 
های  بسته  این  تحقق  برای  تالش  حال  در  منطقه 
حمایتی هستند تا زمینه های الزم برای بهره برداری 
قم  استان  در  ویژه  منطقه  این  ظرفیت  از  حداکثری 

► گیرد.    صورت 

در  کشاورزی  محصوالت  تولید  مناسب  حجم      ◄
هرچه  گسترش  و  ایجاد  برای  را  خوبی  ظرفیت  قم، 
بیشتر صنایع تبدیلی و غذایی در این استان به وجود 
این  از  بهره برداری  قابلیت،  این  کنار  در  آورده است. 
فرصت  اقتصادی،  رونق  به  کمک  بر  عالوه  واحدها 
به  عالقه مندان  برای  را  سودآوری  سرمایه گذاری 

می آورد. فراهم  بخش  این  در  فعالیت 
محصوالت  تولید  ظرفیت  ایرنا،  به گزارش 
کشاورزی در قم در بخش های مختلف زراعی، باغی،  
  850 از  بیش  ساالنه  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  
بخش  این  در  بهره بردار  هزار   14 و  است  ُتن  هزار 
این  که  هستند  به کار  مشغول  استان  اقتصادی  مهم 
کشاورزی  فعالیت های  گستردگی  از  نشان  موضوع 

دارد. قم  در 
حوزه  در  سرمایه گذاری  هرگونه  حتم  به طور 
عاملی  می تواند  قم  در  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
یافتن هرچه بیشتر فعالیت های کشاورزی  برای رونق 
فروش  به  امید  با  بهره برداران  چراکه  باشد،  استان 
تولید خود  فرآوری، حجم  به واحدهای  بهتر محصول 
فرصت های  آن  دنبال  به  و  داد  خواهند  افزایش  را 
خواهد  ایجاد  کشاورزی  حوزه  در  نیز  بیشتری  شغلی 

. شد
کشاورزی  فعالیت های  بیشتر  این ها،  بر  عالوه 
 50 و  می شود  انجام  روستایی  مناطق  در  استان 
هستند،  کار  مشغول  حوزه  این  در  روستائیان  درصد 
محصوالت  فرآوری  واحدهای  ایجاد  بنابراین 
اقتصادی  یافتن فعالیت های  کشاورزی، موجب رونق 
توسعه  و  پیشرفت  روند  به  و  می شود  مناطق  آن  در 

می کند. کمک  قم  روستاهای 
از  یکی  به  قم  امروز  گفت  باید  همچنین 
جمله  از  دارویی  گیاهان  عمده  تولیدکنندگان 
صنایع  ایجاد  با  و  شده است  تبدیل  نیز  گل محمدی 
را  این گیاهان  از  تبدیلی می توان حجم قابل توجهی 
تبدیل  صادراتی  و  ارزشمند  محصوالتی  به  و  فرآوری 
داشته  استان  برای  نیز  آوری  ارز  ظرفیت  که  کرد 

. شد با
برای  باید  قم  در  کشاورزی  فعالیت های  سود 

باشد استان  بهره برداران 
جهاد  سازمان  رییس  موضوع  این  پیرامون 
محصوالت  که  این  گفت:  ایرنا،   به  قم  کشاورزی 
مراحل  اما  شود  تولید  قم  در  دامی  و  کشاورزی 
و سود  گیرد  استان صورت  از  در خارج  آن ها  فرآوری 
روند  نباشد،   قم  کشاورزی  برای  کار  این  از  حاصل 
واحدهای  تعداد  پر  ایجاد  با  باید  و  نیست  صحیحی 

به  مساله  این  استان،  در  غذایی  و  تبدیلی  صنایع 
شود. اصالح  سرعت 

رابطه  همین  در  افزود:  رضا  حاجی  رضا  محمد 
فعالیت های  انجام  افزوده   ارزش  افزایش  برای  و 
کشاورزی در استان از عالقه مندان به سرمایه گذاری 
می کنیم  استقبال  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  حوزه  در 
کشاورزی  خام  محصوالت  فرآوری  از  حاصل  سود  تا 
فرصت های  ایجاد  زمینه  و  باشد  استان  خود  برای 

شود. فراهم  بخش  این  در  متعدد  شغلی 
ایجاد  زمینه  در  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 

موقعیت  دارای  که  قم  در  غذایی  و  تبدیلی  صنایع 
عمده   به  و  بوده  کشور  مرکز  در  جغرافیایی  خاص 
مناسبی  گزینه  است،  نزدیک  مصرف  بازارهای 
سودآور  بخش  این  در  فعالیت  به  عالقه مندان  برای 

بود. خواهد  اقتصادی 
حاجی رضا با تاکید بر این که کشاورزی قم بسیار 
غذایی  امنیت  تامین  راستای  در  و  بوده  فعال  و  پویا 
قم  گفت:  دارد،  کشور  سطح  در  مناسبی  جایگاه 
بر  عالوه  و  است  پیشگام  دامی  محصوالت  تولید  در 
برای  را  آن  از  توجهی  قابل  حجم  استان،   نیاز  تامین 
که  می کند  ارسال  کشور  استان های  سایر  به  مصرف 
و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  با  می توان  راستا  همین  در 
کشاورزی  بخش  برای  را  خوبی  ارزش افزوده  غذایی، 

آورد. ارمغان  به  استان 

قم  کشاورزی  بخش  که  این  به  اشاره  با  وی 
غذایی  محصوالت  تولید  موضوع  در  خوبی  وضعیت 
قم  افتخار  داد:  ادامه  دارد،   استان  مردم  نیاز  مورد 
دانش  با  که  است  نخبه  و  باتجربه  کشاورزان  وجود 
در  کشاورزی  کار  سختی  وجود  با  توانسته اند  خود 
سرآمد  محصوالت  از  بسیاری  تولید  در  استان،   این 

. شند با
فرآوری می شود محصوالت گلخانه ای در قم 

سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  همچنین 
و  فرآوری  با  است  قرار  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد 

محصوالت  به  استان  گلخانه ای  تولیدات  تبدیل 
بیشتری  درآمد  بهره برداران  مردم،  نیاز  مورد  مختلف 

کنند. کسب  بخش  این  در  خود  فعالیت  از 
ایرنا،  خبرنگار  با  درگفت وگو  سالمی  علی  محمد 
گوجه  از  چیپس  تولید  رابطه  همین  در  کرد:  بیان 
سطح  از  محصول  این  است،  کار  دستور  در  فرنگی 
سالمت بیشتری نسبت به نمونه های مشابه برخوردار 
است و به  نظر می رسد این محصول پرطرفدار در بازار 

شود. مواجه  مشتریان  خوب  استقبال  با  نیز 
طی  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  افزود:  وی 
واحدهای  ایجاد  به  ویژه ای  توجه  اخیر  سال های 
تبدیلی  صنایع  درقالب  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
و  فرآوری  واحد  ارتباط  همین  در  و  دارد  غذایی  و 
ایجاد  استان  این  در  چیپس  به  فرنگی  گوجه  تبدیل 

شد. خواهد 
محصول  تولید  و  گلخانه  احداث  داد:  ادامه  وی 
از کشت های  نیازمند صرف هزینه هایی بیش  آن ،  در 
این  جبران  برای  راهکار  بهترین  بنابراین  است،  رایج 
هزینه ها،  تولید محصوالت دارای ارزش اقتصادی در 
متنوع غذایی  به محصوالت  آن ها  فرآوری  و  گلخانه ها 

است.
استان  در  گلخانه ها  سطح  افزایش  گفت:  سالمی 
مواجه   دمایی  تنش های  و  آبی  منابع  کمبود  با  که 
همین  در  و  می آید  شمار  به   ضروری  امری  است 
سرمایه گذاران  از  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  ارتباط 
می کند. حمایت  بخش  این  در  فعالیت  به  عالقه مند 

سطح  گرفته  صورت  پایش  آخرین  اساس  بر 
به  قم  استان  مختلف  مناطق  در  مستقر  گلخانه های 
میزان  این  نزدیک  آینده  در  و  رسیده است  هکتار   62
از  فرنگی  گوجه  رفت،  خواهد  فراتر  هکتار   100 از 
این  گلخانه های  در  که  است  محصوالتی  مهمترین 

می شود. تولید  استان 
نیز  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دام  امور  مدیر 
تولید  در  استان  این  باالی  ظرفیت های  خصوص  در 
در  شیر  تولید  ظرفیت  گفت:  آن  فرآوری  و  شیر 
ُتن  هزار   158 از  بیش  ساالنه  استان  دامداری های 
مورد  لبنی  محصوالت  انواع  آن،  فرآوری  با  که  است 

می شود. تامین  مردم  نیاز 
ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  منش  رازقی  محرم 
بیان کرد: این میزان شیر بیشتر توسط دامداری های 
صنعتی فعال در قم تولید می شود و بخش دیگری از 
سبک  دام  و  سنتی  دامداری های  به  مربوط  نیز  آن 

است. استان  در  موجود 
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه بخش کشاورزی 
مردم  نیاز  مورد  دامی  محصوالت  انواع  تولید  در  قم 
نیز  استان  قرمز  گوشت  ساالنه  تولید  میزان  افزود: 
و  21 هزار  ُتن دام سبک و   100 شامل هشت هزار و 

است. سنگین  دام  ُتن   300
دامی  محصوالت  از  باالیی  حجم  داد:  ادامه  وی 
سایر  به  استان  نیاز  رفع  از  پس  قم  در  شده  تولید 
به خوبی  این موضوع  و  مناطق کشور ارسال می شود 
تامین  برای  را  قم  دامپروری  بخش  قابلیت های 

می دهد. نشان  را  مردم  غذایی  امنیت 
سابقه  دارای  قمی  دامداران  گفت:  منش  رازقی 
طوالنی در پرورش انواع دام سبک و سنگین هستند 
می کوشند  دارند  که  باالیی  مهارت  از  استفاد  با  و 
بازار مصرف  به  را  با کیفیت  و  همواره محصولی سالم 

► کنند.    عرضه 
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رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت قم:

در جلسه شورای عالی ورزش استان مطرح شد؛● ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی در قم پرداخت می شود   ●
انتقاد استاندار قم از روند 

آهسته پروژه ورزشگاه ۴۵۰۰ 
نفری پردیسان قم

برنامه ها  از  نفر پردیسان  استاندار قم گفت: متاسفانه ورزشگاه 4500 
است. عقب 

سیدمحمدتقی شاهچراغی امروز سه شنبه 26 مهرماه در جلسه شورای 
اداره کل ورزش  تربیت بدنی و و رزش استان قم که در سالن جلسات 
ورزشگاه  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استان  جوانان  و 
اول  سفر  در  کرد:  اظهار  است،  عقب  برنامه ها  از  پردیسان  نفر   4500
رئیس جمهور به قم متاسفانه به طور شایسته به موضوع ورزش استان 

نپرداختیم.
وجود  ورزشی  باالی  ظرفیت های  قم  استان  در  اینکه  بیان  با  وی 
استان  این  تهران،  به  قم  استان  نزدیکی  به  توجه  با  دارد، مطرح کرد: 
استفاده  شکل  بهترین  به  آن ها  از  باید  که  دارد  ویژه ای  ظرفیت های 

شود.
رئیس  دوم  در سفر  باید عقب ماندگی ها  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
ورزشی  نیازهای  جدول  باید  کرد:  عنوان  شود،  جبران  قم  به  جمهور 

کنیم. استفاده  ظرفیت  این  از  بتوانیم  تا  شود  تهیه  استان 
وی با بیان اینکه باید بر محالت کم برخوردار توجه ویژه ای شود، بیان 
نفری   4500 ورزشگاه  که  داشتند  تاکید  جوانان  و  ورزش  وزیر  کرد: 
نیازمند  موضوع  این  که  شود  تکمیل  جاری  سال  پایان  تا  پردیسان 

است. مستمر  پیگیری های 
باید  و ورزش حرفه ای  اینکه در ورزش عمومی  به  با اشاره  شاهچراغی 
و  ورزش  حوزه  داریم  انتظار  کرد:  تصریح  شود،  احصا  نیازمندی ها 
جوانان در سفر دوم رئیس جمهور گام محکم تر و اساسی تری برداشته 

شود.
وی با بیان اینکه از ظرفیت های آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیز باید 
اداره کل  میان  ارتباط مطلوبی  یادآور شد: خوشبختانه  استفاده شود، 
تاکنون  که  دارد  وجود  قم  استان  پرورش  و  آموزش  و  جوانان  و  ورزش 

نیز به همراه داشته است. را  نتایج مطلوبی 
استاندار قم با اشاره به اینکه در دوران کرونا شاهد عقب افتادگی های 
جبران  شاهد  باید  بیش تر  همکاری های  با  کرد:  بیان  بودیم،  بسیاری 

باشیم. عقب افتادگی ها  این 
شود،  فعالیت  بانوان  ورزش  حوزه  در  جدیت  با  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار کرد: باید ظرفیت های ورزشی استان قم با همکاری با آموزش و 

بگیرد. قرار  استفاده  مد  دانشگاه ها  و  پرورش 
شهرستان  دو  و  پرجمعیت  روستاهای  به  باید  کرد:  اضافه  شاهچراغی 
با نیازها و ظرفیت ها در  کهک و جعفرآباد نیز پرداخته شود و متناسب 

باشیم. ورزشی  پروژه های  افتتاح  شاهد  نیز  مناطق  این 

مدیرکل ورزش و جوانان استان مطرح کرد؛
پروژه ورزشگاه تختی قم در 

مراحل پایانی قرار دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم از قرارگرفتن پروژه ورزشگاه تختی 
در مراحل پایانی خبرداد.

تربیت  شورای  جلسه  در  مهرماه   26 سه شنبه  خانی  سانی  ابراهیم 
و  ورزش  اداره کل  جلسات  سالن  در  که  قم  استان  ورزش  و  بدنی 
جوانان استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز زنگ ورزش را به 
 150 کرد:  اظهار  درآوردیم،  صدا  به  بدنی  تربیت  هفته  آغاز  مناسبت 
برنامه در شهرستان قم و شهرستان های کهک و جعفرآباد به مناسبت 

داریم. بدنی  تربیت  هفته 
از قهرمانان کاراته و کشتی تجلیل خواهیم داشت،  اینکه  با بیان  وی 
ورش  امر  در  آتی  ماه های  طول  در  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  مطرح 

برسیم. مناسبی  نتایج  به  امروز،  استعدادهای  به  باتوجه  استان 
به  رئیس جمهور  به سفر  اشاره  با  قم  استان  و جوانان  مدیرکل ورزش 
اداره کل  40 میلیارد تومان اعتبار برای  این سفر  قم، عنوان کرد: در 
ورزش و جوانان و 60 میلیارد تومان اعتبار برای ورزشگاه 4500 نفر 
پردیسان بوده است که حدود 40 میلیارد تومان آن جذب شده است.

دارد،  قرار  پایانی  مراحل  در  تختی  ورزشگاه  پروژه  اینکه  بیان  با  وی 
بیان کرد: در شهرستان های استان نیز پروژه های ورزش و جوانان در 

دارد. قرار  مناسبی  وضعیت 
سفرهای  دوم  دور  بودن  درپیش  به  باتوجه  داد:  ادامه  سانی خانی 
جذب  و  مختلف  برنامه های  با  هستیم  تالش  در  جمهور،  رئیس 

ببخشیم. ارتقا  را  استان  ورزشی  سرانه  الزم  اعتبارات 

خبـر

● فرآوری محصوالت کشاورزی، سرمایه گذاری سودآور در قم    ●

● تالش شبانه روزی برای اتصال راه آهن سراسری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان    ●

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005238 شماره  -رأی   1
در  علی  فرزند  زمانی  محمدی  زهره  خانم   1401114430001000021
شماره  ک  پال مترمربع   59/98 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10300
مشاعی  مالکیت  سند  کیا  رسولی  منصور  آقای  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   367 صفحه   569 دفتر  در  صادره 

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

 )14765 الف  قم.)م   7 دفترخانه 
گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 

از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ 
به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم 
تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره 
صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و 
بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند 

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

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

حقوقی  و  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  از  صادره   0000811 اجراییه  موجب  به 
اجرای   1401 شماره  به  سلفچگان  بخش  مدنی  احکام  اجرای  در  که  کرج 
علی  بابا  راضیه  علیه  صحرائی  بهروز  له  گردیده  ثبت   0100026/ سلفچگان 
بابت  1/871/168/076ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ،
در  دولتی  عشر  نیم  بابت  93/558/204ریال  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
مقنول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
خودروی برلیانس هاج بک به شماره انتظامی 145 ن 66 ایران 38 را توقیف 
بک  هاج  سواری  نوع  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  و  نموده 
 1396  : مدل   MT  –  BRILIANCE11220 تیپ  خودرو  پارس  سیستم: 
گیربکس  نوع   1002717 شاسی  شماره   035755 موتور  شماره  سفید  رنگ 
وضعیت   1402/2/18 انقضا:  تاریخ  ثالث  شخص  بیمه  وضعیت  ای  دنده   :

خودرو در زمان بازدید اتاق بدنه سالم ، موتور ، خاموش در حد مدل و کارکرد 
 ، سالم  تودوزی  و  صندلی  سالم  ها  شیشه   ، درصد   40  ، ها  تایر  وضعیت   ،
قابلیت شماره گذاری   – پرزکتورجلو چپ شکسته  و  ضمنا خطر ح عقب راست 
دارد. ارزش پایه خودرو ، با توجه به شرفوق مدل 225/000/000 دویست و 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  تعیین  تومان  میلیون  پنج  و  بیست 
الذکر در تاریخ 1401/08/18 ساعت 9 الی 10 صبح به آدرس  قم ،دادگاه 
طریق  از  مزایده  واحد  مدنی  احکام  اجرای  واحد  سلفچگان  بخش  عمووامی 
مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده 
از  با هماهنگی این اجرا  را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند  پایه 

پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  گردد.  واگذار می 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
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 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
بخش  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  مزایده  واحد  دادورز 

وفائی علی   – سلفچگان 
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امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاست خارجی:
ناآرامی ها هم فروکش کند، 

توافق امضا نمی شود

امیرعلی ابوالفتح گفت: ایران همچنان مایل است که برجام احیا شود 
زیرا تحریم ها فشار فزاینده ای وارد می کند اما این طرف مقابل است که 

تمایلی به امضای توافق ندارد.
وضعیت برجام چه خواهد شد؟ این پرسشی است که به ویژه با در نظر 
میان دوره ای  انتخابات  و  ایران  داخلی  ناآرامی های  موضوع  دو  داشتن 

متبادر می شود. به ذهن  آمریکا  کنگره 
این  درباره  خارجی،  سیاست  مسائل  کارشناس  ابوالفتح،  امیرعلی 
موضوع به »فردا« گفت: »ایران همچنان مایل است که برجام احیا شود 
زیرا تحریم ها فشار فزاینده ای وارد می کند اما این طرف مقابل است که 
سعی  آمریکا  دولت های  معموال  گرچه  و  ندارد  توافق  امضای  به  تمایلی 
می کنند پیش از هر انتخابات دست به اقدامات چالش برانگیز نزنند و 
نظرم  به  اما  است  روبه رو  داخلی  چالش های  با  فعال  هم  ایران  طرفی  از 
عدم تمایل آمریکا به رسیدن به توافق نه ربطی به انتخابات میان دوره ای 

ایران مرتبط است«. ناآرامی های اخیر  به  نه  کنگره دارد و 
کنگره  میان دوره ای  انتخابات  درباره  بحث  آنکه  از  »پیش  داد:  ادامه  او 
آمدن  به وجود  و متعاقبش  امینی  از فوت خانم مهسا  و پیش  آید  پیش 
نارآرامی هایی در ایران من می گفتم که ایران و آمریکا انتظارات متفاوتی 
ناآرامی ها  با فروکش کردن  از برجام دارند و امروز هم می گویم که حتی 
و برگزاری انتخابات کنگره باز هم بعید است که توافقی امضا شود زیرا 

ایران و آمریکا فاصله زیادی وجود دارد«. انتظارات دو کشور  میان 
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: »طبیعی است 
راه های  از  می کند  سعی  آمریکا  نرسد،  نتیجه  به  برجام  موضوع  وقتی 
دیگری برای ِاعمال فشار بر ایران استفاده کند و ممکن است وارد فازهای 

جدیدی مانند ترساندن ایران از حمله خارجی یا جنگ داخلی شود«.
ایران  اخیر  اعتراضات  که  هم  مقایسه  »این  گفت:  پایان  در  ابوالفتح 
شبیه به دوران بهار عربی است، دقیق نیست. من کارشناس کشورهای 
برای  کشورهای  اینکه  می بینیم؛  اساسی  تفاوت  یک  اما  نیستیم  عربی 
مثال تونس و مصر وابستگی شدید اقتصادی به جهان غرب داشتند و 
نوعی  به  سیاسی شان  نظام های  غربی ها  حمایت های  برداشته شدن  با 
دچار فروپاشی شد و مردم هم که در خیابان ها بودند اما ایران چسبندگی 
سیاسی  نظام  بگیرند،  تصمیمی  آنها  اگر  که  ندارند  غرب  به  اقتصادی 

آنها شود«. از تصمیم  ایران متأثر 

حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل:
احتمال توافق در پی 

ناآرامی های اخیر کمتر شد
بود.  آن  احیای  روند  و  برجام  به  حواس ها  تمام  پیش  هفته  چند  تا 
مذاکرات اگرچه کند اما پیش می رفت و طرف آمریکایی نیز به رغم همه 
سرسختی ها می دانست که راهی غیر از پذیرش شروط و خواسته های 
به حق ایران ندارد. بعد از ناآرامی ها اخیر اما انگار وضعیت فرق کرده 
است. چنانکه صراحتا از در اولویت نبودن مذاکرات می گویند و وقیحانه 
از اغتشاشگران حمایت می کنند! بر این اساس است که احیای برجام 
نظر  به  غیرمحتمل  تقریبا  و  گرفته  قرار  اغتشاشات  و  ناآرامی  سایه  زیر 

می رسد؛ حداقل در آینده نزدیک.
حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از جمله کارشناسانی است 
»آمریکایی ها  گفت:  »فردا«  با  گفت وگو  در  او  می کند.  فکر  اینطور  که 
خالف  بر  قانونی،  غیر  و  آشکار  صورت  به  اخیر  حوادث  جریان  در 
قوانین بین المللی در امور داخلی ایران دخالت کرده و بیانیه های وزیر 
راستا  این  در  کردند  صادر  آمریکایی  مقامات  و  جمهور  رئیس  خارجه، 

کردند.« تشویق  اغتشاش  ادامه  به  را  اغتشاش گران  و  بود 
با  حقیقت  در  آمریکایی ها  که  می دهد  نشان  رویکرد  »این  افزود:  وی 
لیدرهای این اغتشاشات در تماس مستقیم هستند لذا جمهور اسالمی 
ایران در آینده با تشکیل پرونده و از طریق نهادهای بین المللی آمریکا 

را تحت تعقیب قرار خواهد داد.«
هانی زاده درباره تاثیر این رویکرد بر روند مذاکرات و احیای برجام نیز 
قرار  دفاعی  موضع  در  را  ایران  اخیر  حوادث  اینکه  به  توجه  »با  گفت: 
کمتر  آینده  هفته های  و  روزها  در  توافق  یک  به  رسیدن  احتمال  داد، 
داخل  در  ایران  می کند،  احساس  آمریکا  که  خاطر  این  به  است  شده 
ایران  شرایط  و  موقعیت  از  که  می کند  سعی  و  شده  تضعیف  منطقه  و 
بار  زیر  ایران  قطعا  کند.  تحمیل  را  خود  خواسته های  و  کرده  استفاده 
ایران  توافقی هم صورت نگیرد،  اگر  این موضوع نخواهد رفت و حتی 

دارد.« خواهد  ادامه  خود  مسیر  به 
آمریکا علیه  اینکه دشمنی  بر  تاکید  با  بین المللی  این تحلیلگر مسائل 
از  هرگز  ایران  اسالمی  »جمهوری  گفت:   ، شده  مشخص  کامال  ایران 
برای  ایران  کرد. شرط  نخواهد  نشینی  مطالبات خود عقب  و  ارزش ها 
یک توافق خوب این است که در درجه اول تمام تحریم هایی که آمریکا 
و  کامال مشروع  از شروط  یکی  این  لغو شود.  کرده،  اعمال  ایران  علیه 
قابل قبول ایران است. اگر امریکا این شرط قبول نکند بعید است که 

با کشورها 1+4 برسیم.« توافق  به یک 
وی در پاسخ به اینکه چقدر طول خواهد کشید تا آمریکا از ناآرامی های 
برگردد؟  گذشته  هفته های  طی  خود  موضع  به  و  شده  ناامید  اخیر 
داده اند.  نشان  خود  رفتار  در  پارادوکس  نوعی  »آمریکایی ها  گفت: 
گاهی  و  هستند  برجام  به  بازگشت  آماده  که  می کنند  اعالم  گاهی 
این  از  ایران  هرحال  به  می کنند.  اعالم  هم  را  شرط هایی  پیش  هم 
مرحله عبور خواهد کرد و با قدرت بیشتری در عرصه های منطقه ای و 

می شود«. ظاهر  بین المللی 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 9 فرعی از 11452 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی 
خیابان شهید کلهری – کوچه 23- خیابان شهید محمد لو- پالک 5   که بنام 1- حسین فرقدانی 2- سید رضا جنانی    
فرزند حسن - سیدمحمدعلی می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف نیامده از 
طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/7763 -  1401/07/09 
انجام  وقوع ملک  12 صبح در محل  الی   8/5 1401/08/23  ساعت  روز دوشنبه مورخ  در  تحدیدحدود پالک مذکور 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15756( 
تاریخ انتشار: 1401/07/27 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  در بخش یک  واقع  اصلی   10871 از  فرعی  2و3   به  پالک  زمین    تحدید حدود ششدانگ یک قطعه  چون 
ثبت  جریان  در  باشد،   تقی می  فرزند  گاوبازان     رضا  ورثه حاج غالم  بنام  که     31 کوچه   – اراضی خیابان جمهوری 
تقاضای  به  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود،  نیز  ثبت  قانون   15 از طرفی مطابق ماده  نیامده  بعلت  عدم حضور   است که 
  1401/08/24 مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/07/19   -  1/7559 نامبرده  کتبی 
مالکین مجاور  به  و خصوصا  اهالی  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک  12 صبح در محل  الی   8 ساعت 
و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و 
الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با 

 )15755
 1401/07/27 انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 0100427/الف 4 

در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   23 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  12/1401ج/66  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   12 شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نادری  مجتبی  علیه  کاملی  رضا  له 
1/005/800/000ریال در حق محکوم له و 50/000/000ریال نیم عشر در 
محکوم  بدهی  قبال  در  نادری(  رضا  )محمد  ثالث  شخص  دولت،  صندوق  حق 
که  نموده  توقیف  قم   2 بخش  اصلی   1876 از  فرعی   161 ثبتی  پالک  علیه 
 135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   21/552 مقدار 
ششدانگ  240سهم  از  مشاع  سهم   1/071 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق 
احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
 1401/2/20 مورخ   14010210001532729 شماره  ابالغیه  به  بازگشت 
 1 از  فرعی   18 از  فرعی   161 ثبتی  پالک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  شعبه  ان 
به  اقای رضا کاملی  ، موضوع دعوی  ثبتی دو قم  1876 اصلی بخش  از  فرعی 
پرونده  مطالعه   ، محترم  شعبه  به  مراجعه  ضمن   ، نادری  مجتبی  اقای  طرفیت 
از  بازدید  و  محل  به  مراجعه  متعاقبا  و  قضایی  محترم  مقام  دستور  از  اگاهی  و 
ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، ابرازی  مدارک  بررسی  و  موجود  وضعیت 
از  فرعی   161 ثبتی  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  موضوع   )1 گردد:  می  تقدیم 
ثبتی  مشخصات   )2 قم  دو  ثبتی  بخش  اصلی   1876 از  فرعی   1 از  فرعی   18

ادرس  به  است  شده  بنا  احداث  ان  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ملک: 
حدود  با  مترمربع   60 عرصه  مساحت  با   55 پالک   ،  32 توحید   ، نیروگاه   ، قم 
اربعه شماال: اول به طول 7/5 متر درب و دیواریست به شارع 6 متری دوم به 
به تقاطع شش متری و هشت  2/5 متر که پخی است درب و دیواریست  طول 
متری شرقا : به طول 5/5 متر دیواریست به شارع هفت متری جنوبا : به طول 
8/15 متر دیواریست به دیوار خانه شماره نوزده فرعی از یک فرعی از یک هزار 
خانه  دیوار  به  دیوار  متر   7/5 طول  به  غربا:  اصلی  شش  و  هفتاد  و  هشتصد  و 
و هفتاد و شش  از یک هزار و هشتصد  باقیمانده هجده فرعی  ساخته شده در 
اصلی. 3( مشخصات اعیانی : اعیانی احداث شده در پالک مذکور شامل یک 
 110 با مساحت حدودا  و همکف  زیرزمین  دو طبقه  در  باب ساختمان قدیمی 
 ، سالن  شامل  مشابه  طور  به  همکف  و  زیرزمین  طبقات  باشد.  می  مترمربع 
این توضیح که پوشش کف ان موزاییک  با  بوده  و اشپزخانه  سرویس بهداشتی 
سقف  زیر  تا  مابقی  و  سرامیک  متر   1/20 ارتفاع  تا  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و 
سفید کاری می باشد. دارای یک انشعاب اب ، دو انشعاب برق و یک انشعاب 
 )4 دارد.  سکونت  مالک  خود  طبقه  دو  هر  در  حاضر  حال  در  باشد.  می  گاز 
محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه 
و وضعیت  متعلقات  کلیه  و  ها  ، دسترسی  کاربری  نوع   ، ، عرض شوارع مجاور 
بازار مسکن ، بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی 

مبلغ 11/200/000/000ریال )یازده میلیارد و دویست میلیون ریال( تعیین 
 1401/08/23 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و 
زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  11/45صبح  11/30الی  ساعت 
طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده 
واگذار  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می 
نام خود شخص باشد همراه  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی 
داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

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

 1400/12/18 مورخ   140002390003223122 شماره  دادنامه  موجب  به 
شماره  دادنامه  طی  که  قم  دو  کیفری  دادگاه   108 شعبه  از  صادره 
نظر  تجدید  دادگاه   8 شعبه   1401/2/28 مورخ   140102390000444181
استان قم قطعی شده محکوم علیه اقای غالمرضا عبدلی سجزه ئی فرزند محمد 
حکم  اجرای  منظور  به  و  گردیده  محکوم  نقدی  جزای  و  دیه  پرداخت  به  حسن 
 15 بلوار  قم   : نشانی  به  قم  یک  بخش  اصلی   10341 از  فرعی   3 ثبتی  پالک 
توقیف  ئی  سجزه  عبدلی  غالمرضا  اقای  به  متعلق   30 پالک   18 کوچه  خرداد 
گردیده  ارزیابی  و  توصیف  ذیل  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  بوسیله  و 
است: مشخصات ملک مورد بازدید : عرصه ملک مورد بازدید با کاربری مسکونی 
به مساحت 140/86 مترمربع و به صورت شمالی ساز می باشد که اعیانی ان در 
سه طبقه زیرزمین و همکف و فوقانی مجموعا به مساحت حدود 285 مترمربع 
احداث گردیده است. اسکلت بنای احداثی دیوار باربر و با مصالح بنایی و ستون 
طبقات  باشد.  می  ساخت  سال   30 حدود  و  اهنی  ضربی  طاق  سقف  و  فلزی 

دارای سالن ، اتاق خواب ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد پوشش کف 
واحد ها سرامیک فرش و بدنه ها تا یک متر سرامیک و بقیه سفید کاری شده ، 
پنجره ها از جنس فلزی با شیشه تک جداره ، پوشش کف حیاط سنگ فرش و 
ابگرمکن  و گرمایش  ابی  کولر  ، سیستم سرمایش  اجر سه سانتی شده  ها  بدنه 
دارای  و  سانتی  سه  اجر  نمای  دارای  موصوف  ملک  باشد.  می  گازی  بخاری  و 
امتیازات اب و گاز یک انشعاب و برق شهری دو انشعاب جداگانه می باشد. بنا 
بر اظهارات در حال حاضر طبقات همکف و فوقانی در تصرف مالک و زیرزمین 
به مبلغ ودیعه 1/000/000/000ریال و اجاره بها ماهیانه 15/000/000ریال 
به  عنایت  با  موصوف  ارزش   : کارشناسی  نظریه  باشد.  می  مستاجر  تصرف  در 
و  ، کیفیت  نوع سند مالکیت   ، ، مساحت عرصه  ، موقعیت محلی  امکانات فوق 
احتمالی  دیون  داشتن  با فرض عدم  و  موثر  عوامل  و سایر  احداثی  بنای  کمیت 
به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مربوطه  های  سازمان  و  ها  ارگان  به 
ریال  میلیون  هفتصد  و  میلیارد  یک  و  )سی  31/700/000/000ریال  مبلغ 

مورخ  یکشنبه  روز  در  الذکر  فوق  ملک  گردیده  مقرر  و  گردیده  اعالم  و  ارزیابی 
 – ساحلی  خیابان   – قم   : ادرس  به  صبح   11 ساعت   10 ساعت   1401/8/22
واحد   – زیرزمین  طبقه   – حقوقی(  )محاکم  قم  شهرستان  دادگستری  ساختمان 
از طریق   ، دادسرا  احکام کیفری  اجرای  مزایده  واحد   8 اتاق   – زندان  بر  نظارت 
تعیین  کارشناس  توسط  که  قیمتی  از  مزایده   ، برسد  فروش  به  حضوری  مزایده 
شده شروع و به شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته و ده درصد 
ان را نقدا و فی المجلس از برنده اخذ و الباقی را بایستی حداکثر ظرف یک ماه 
پس از برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده یا اصل سند 
واریزی انرا تسلیم نماید و در غیر این صورت کل مبلغ ده درصد دریافتی پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده مطابق مقررات تجدید می 
گردد ضمنا طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی 

نمایند.  بازدید  ملک  محل  از  اجرا 
– بنیامین محمدی دادیار ناظر زندان دادسرای قم 

شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  قالب  در      ◄
منظر  و  سیما  سازمان  اساسنامه  قم،  شهر  اسالمی 
و  زیباسازی  سازمان  انحالل  با  شهری  سبز  فضای  و 
شهری،  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  در  آن  ادغام 

شد. تصویب 
جلسه  هفتمین  و  پنجاه  شهرنیوز،  گزارش  به 
ریاست  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
و  شهردار  معاونان  حضور  با  و  اسالمی  حسین 
جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 

شد. برگزار  باکری  شهید  ساختمان 
سیما  تأسیس  حال  در  سازمان  اساسنامه  بررسی 
و منظر و فضای سبز مهم ترین دستور کار این جلسه 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  آن،  قالب  در  که  بود 
تأسیس  و  ادغام  فرآیند  ادامه  جهت  آن  کلیات  با 

کردند. موافقت  جدید  سازمان 
شفافیت  افزایش  رسالت ها،  و  وظایف  بومی سازی 
و راندمان کاری و چابک سازی اداری از اهداف مهم 

تأسیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز بود.
شورای  اعضای  تأیید  مورد  اساسنامه  اساس  بر 
فضای  و  منظر  و  سیما  سازمان  قم،  شهر  اسالمی 
فعالیت  به   84 ماده  قالب  در  قم  شهرداری  سبز 

پرداخت. خواهد 
اساسنامه تنظیم  در  جمعی  خرد  از  استفاده 

شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس  رابطه  همین  در 
دو  ادغام  طرح  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
اظهار  زیباسازی،  و  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
در  زیباسازی  سازمان  طرح،  این  قالب  در  داشت: 
سازمان  به  و  ادغام  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
قم  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  و  سیما 

داد. خواهد  نام  تغییر 
سازمان  اینکه  بابیان  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید 
قالب  در  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  و  سیما 
خواهد  فعالیت  به  مستقل  به صورت  و   84 ماده 

برخی  سازمان  این  ادغام  با  داد:  ادامه  پرداخت، 
به  خدمات رسانی  در  خللی  و  حذف  موازی  امور  از 

شد. نخواهد  ایجاد  شهروندان 

اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
سازمان  اساسنامه  تنظیم  در  کرد:  تصریح  قم  شهر 
جمعی  خرد  از  شهری  سبز  فضای  و  منظر  و  سیما 
نظرات  و  دیگر  کالن شهرهای  تجربه های  همچنین  و 

است. بوده  نظر  دقت  مورد  کشور  وزارت 
عملکرد  شفافیت  و  مالی  آیین نامه  رعایت 

در  نیز  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
فضای  و  منظر  و  سیما  سازمان  تأسیس  جلسه  این 
اظهار  و  داد  قرار  موردتوجه  را  سبز شهری شهرداری 
داشت: چابک سازی و متناسب سازی بر اساس افق 
دو  ادغام  مهم  اهداف  از  اداری  نظام  چشم انداز  و 

است. زیباسازی  و  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
شهر  در  هم اکنون  اینکه  بیان  با  جوادیان  پیام 
همراه  به  شده  محقق  سبز  فضای  هکتار   400 قم 

دارد  وجود  شهری  سبز  فضای  سرانه  مترمربع   20
سرانه ها  مقدار  و  حجم  ازنظر  مشکلی  کرد:  تصریح 
دستورالعمل  اساس  بر  سازمان  دو  این  ادغام  برای 

نمی شود. احساس  کشور  وزارت 
شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
اداره  شیوه  ساماندهی  کرد:  خاطرنشان  قم 
نمایندگان  حذف  شهرداری،  به  وابسته  سازمان های 
وابسته  سازمان های  ارکان  در  استانی  مسووالن 
استخدامی  و  مالی  آیین نامه  رعایت  شهرداری،  به 
از  وابسته  سازمان های  اختیارات  شفاف سازی  و 
در  شهرداری  به  وابسته  سازمان های  ادغام  اهداف 

است. بوده  کالن  سطح 
در  اصفهان  و  قم  تهران،  به جز  کرد:  اضافه  وی 
با  منظر  و  سیما  سازمان  کشور،  کالن شهرهای  سایر 
زیباسازی  و  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  دو  ادغام 
جدید  اساسنامه  طبق  را  خود  فعالیت های  و  تأسیس 

گرفته اند. سر  از 
سایر  در  تهران،  به جز  جوادیان،  گفته  به 
در  منظر  و  سیما  تأسیس  تازه  سازمان  کالن شهرها 

پرداخت. خواهند  فعالیت  به   84 ماده  قالب 
انسانی نیروهای  سازی  کیفی  و  هزینه ها  کاهش 

شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
سازمان  تأسیس  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  قم  
ادغام  داشت:  اظهار  قم،  شهرداری  منظر  و  سیما 
در  زیباسازی  و  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  دو 
مستمر  جلسات  طی  تخصصی  کمیسیون های  قالب 

است. قرارگرفته  تبادل نظر  و  موردبررسی 
برای  کرد:  خاطرنشان  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
به  خدمات رسانی  در  خلل  ایجاد  از  جلوگیری 
سازمان  انحالل  فرآیند  قم  شهرداری  شهروندان، 
فضای  و  پارک ها  سازمان  در  آن  ادغام  و  زیباسازی 

است. کرده  دنبال  را  سبز 
این  قوت  نقاط  و  ویژه  کارکردهای  وی،  گفته  به 
منظر  و  سیما  سازمان  اساسنامه  در  سازمان  دو 
گذاشته شده  کنار  آن،  حذف  نقاط  و  بوده  موردتوجه 

. ست ا
هزینه ها،  کاهش  کرد:  تصریح  مقدم  اصفهانیان 
عملکرد  افزایش  و  انسانی  نیروهای  سازی  کیفی 
سازمان  در  سازمان  دو  این  ادغام  عمده  اهداف  از 

است. شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  و  سیما 
خصوص  در  الیحه  چند  جلسه،  این  ادامه  در 
از  پس  شهروندان  و  شهرداری  بین  توافقات 
معماری  و  شهرسازی  تخصصی  کمیسیون  توضیحات 

► رسید.    تصویب  به 

به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
از  بهره برداری  در  استان  مدیریت  مجموعه  اهتمام 
سازمان  این  هفتگی  جلسات  گفت:  شهری،  قطار 
استانی  و  شهری  مدیران  حضور  با  مستمر  به صورت 

می شود. برگزار 
و  پنجاه  در  اسالمی  حسین  شهرنیوز،  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  هفتمین 
این  باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  قم 
سازمان  جدید  اساسنامه  بررسی  به  اشاره  با  شورا، 
اظهار  قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  و  سیما 
باید اساسنامه و اصل  داشت: درنهایت وزارت کشور 

بپذیرد. را  سازمان  دو  این  ادغام 
مترمربع   10 حداقل  داشتن  شد:  یادآور  وی 
 100 حداقل  وجود  و  شهری  سبز  فضای  سرانه 
اولیه  پیش شرط  دو  شده  محقق  سبز  فضای  هکتار 
این  که  است  هم  در  سازمان  دو  این  ادغام  در 
وزارت  ابالغی  دستورالعمل  از  بیشتر  قم  در  سرانه ها 

است. کشور 
کرد:  ابراز  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
سازمان  ادغام  در  قم  شهرداری  گذشته  مشکالت 
و  سیما  سازمان  تأسیس  در  نباید  صنعتی  کشتارگاه 
پارک ها  زیباسازی در سازمان  ادغام سازمان  و  منظر 

شود. تکرار  سبز  فضای  و 
و  شهری  نماهای  وضعیت  از  انتقاد  با  وی 
مبحث  کرد:  عنوان  حوزه،  این  افسارگسیختگی 
سیما  سازمان  فعالیت های  حوزه  در  شهری  نماهای 
این  همچنان  و  بود  نخواهد  سبز  فضای  و  منظر  و 
و  شهرسازی  معاونت  اختیارات  حیطه  در  حوزه 

است. معماری 
مجموعه  اهتمام  به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی 
بیان  شهری،  قطار  از  بهره برداری  در  استان  مدیریت 
مستمر  به صورت  سازمان  این  هفتگی  جلسات  کرد: 
با حضور مدیران شهری و استانی برگزار می شود.   ►

در پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر قم؛ 

● اساسنامه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصویب شد   ●

رئیس شورای شهر تاکید کرد: 

● اهتمام مجموعه مدیریت استان و شهری برای بهره برداری از متروی قم    ●
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انتقاد سلیمی نمین از »خوداستراتژیست پندارها«؛
هنر دفع حداکثری شان هزینه 

می آفریند

اغتشاشات  و  اعتراضات  به  راجع  یادداشتی  در  نمین  سلیمی  عباس 
نوشت: اخیر 

محور  بر  کاذب  شکاف های  ایجاد  و  تفکر  بر  احساس  غلبه  فضای  در 
روزمره  مسائل  پیرامون  حتی  منطقی  ارتباطات  برقراری  تنفر، 
اجتماعی  چندالیه  و  پیچیده  مسائل  به  رسد  چه  می شود،  ناممکن 
نیز درک  دارند؛ هرچند در شرایط عادی  را  ـ سیاسی، که جای خود 
از  حتی  و  می کند  سیر  مجازی  فضای  در  صرفًا  که  نسلی  متقابل 
به ویژه  است،  دشوار  بسیار  امری  ندارد،  واقعی  درک  خشونت  مفهوم 
بعد از ایام طوالنی ابتالی جامعه جهانی به کرونا که ارتباطات واقعی 
در  را  شکستی  ایران  ملت  بدخواهان  که  اکنون  شد.  حداقلی  بسیار 
سراسر  کارنامه  بر  بوم  و  مرز  این  داخلی  معادالت  از  سوءاستفاده 
پررنگ تر  را  تجربیات  می تواند  نکاتی  به  توجه  افزودند  خود  ناکامی 

سازد:
آشوب،  زدن  کلید  برای  جوان  یک  متأثرکننده  فوت  از  بهره مندی  1ـ 
اما  شد(  چنین  که  )همان گونه  می کند  هیجانی  را  فضا  به سرعت 
نظم یک جامعه  بر هم زدن  برای  فریب  و  از دروغ  تنش آفرینان  وقتی 
چنین  در  می نشیند؛  فرو  غبارها  کوتاهی  به فاصله  باشند  برده  بهره 
اذهان  تا  بود  خواهد  جدید  سوژه های  نیازمند  آشوب  موتور  شرایطی 
فوق العاده   خویشتن داری  به  لذا  نیندوزند؛  تجربه  شدن  هیجانی  از 
بدخواهان  تا  نیازمندیم  گرایشی  و  سلیقه  هر  از  جامعه  کنش گران 

برانیم. بیرون  خود  صفوف  میان  از  خالی  دست  را  ایران 
را  امروز،  واقع شدگان  اقلیت  در  به ویژه  سیاسی،  فرصت طلبان  2ـ 
را  دشمن  مدبرانه)؟!(  خویش،  به زعم  غبارآلودگی  شرایط  در  که 
سازند،  محبوب  هیجان زده  معترض  مردم  نزد  را  خود  تا  نمی بینند 
از  بعد  آرام  فضای  در  تردید  بدون  نشاند.  دشمن  جایگاه  در  نباید 
نصیب شان  مرزوبوم  این  به  عداوت ورزان  ناکامی  از  سهمی  جز  غبار 
همچون  گذشته  سال های  تجربیات  در  را  واقعیت  این  شد؛  نخواهد 

بودیم. شاهد  به وضوح   88 سال 
رسمی،  تریبون های  در  خطابت  رسانه،  یک  مدیریت  در  که  آنانی  3ـ 
التیام  به  نه تنها  و...  خوداستراتژیست پنداری  از  ناشی  اظهارات 
در  هرچند  می سازند  عمیق تر  را  آن ها  بلکه  نمی پردازند  زخم ها 
منعکس کننده  نباید  باشند  داشته  قبولی  قابل  نمره  دشمن شناسی 
مواضع نظام تلقی شوند؛ زیرا اینان مدت هاست دچار نزدیک بینی اند 

می آفریند. هزینه  حداکثری شان  دفع  هنر  و 
فرو  چشم  لذا  نیستند؛  تک عاملی  بروزیافته،  اجتماعی  مسائل  4ـ 
وجود  با  می شود.  سبب  را  مشکالت  استمرار  عوامل،  سایر  بر  بستن 
تأکیدات رهبری بر این مهم که دشمن بر زخم ها می نشیند و ضرورت 
به رسمیت شناختن مطالبات به حق و اعتراضات مردمی و پاسخ گویی 
خطا  بروز  کانون های  به  نزدیک  تحلیل گران  برخی  متأسفانه  آن،  به 
هرگز مایل نیستند در مقام بررسی عامل یا عوامل ایجاد زخم برآیند؛ 
محدود  اجتماعی  شکاف های  ترمیم  برای  را  فرصت ها  رویکرد  این 

می کند.
خود  منطقی  مطالبات  ایران«  »ملت  همواره  معاصر،  تاریخ  در  5ـ 
و  بیگانگان  به  فرصتی  هرگز  که  است  کرده  دنبال  به گونه ای  را 
بیرونی،  هدایت  با  گروه هایی  و  افراد  فقط  و  ندهد  سلطه طلبان 
بیگانه دنبال  فراهم کردن مقدمات کودتای  برای  را  و آشوب  خشونت 

می کرده اند.
تعیین کننده موجب  به یک قدرت  ایران  تبدیل  امروز  6ـ خوشبختانه، 
که  سلطه گرانی  منطقه،  در  حتی  نگذارد  تهران  اراده  که  است  شده 
در  کودتاهایی  آشوب آفرینی  با  دارند  ما  میهن  در  کودتا  دو  سابقه 
نباید  واقعیت پیش ِ رو  این  اما  و... صورت دهند،  ترکیه  عراق، سوریه، 

کند. غافل  سلطه طلبان  رسانه ای  جنگ  از  متأثر  محاسبات  از  را  ما 
می یابد  تجلی  رسانه ای  تمام عیار  در جنگ  تحرکات دشمن عمدتًا  7ـ 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  زیرا  ندارد؛  محوریت  صحنه  واقعیت های  و 
بر  متمرکز  خاص،  خارجی  رسانه های  در  خبرسازی  حجم  ارتباطات، 
عالوه  حتی  نمی دهند؛  پوشش  را  دیگری  رخداد  هیچ  و  است  ایران 
بر تبلیغ و ترویج گروه های تروریستی، به آموزش اقدامات تروریستی 
سیاسی  نمایندگی های  که  نمی رسد  به نظر  متأسفانه  می پردازند.  نیز 
به خالف واقع گویی های  پاسخ گویی  در  به وظایف خود  اروپا  در  ایران 
باشند؛  عامل  صهیونیست  نژادپرستان  پشتیبانی  مورد  رسانه های 
پاسخ گویی،  قانونی  فرصت های  از  استفاده  با  صورت  این  غیر  در 
با واقعیت ها آشنا ساخت. را  این رسانه ها  به خوبی می توان مخاطبان 
و  مجازی  از  )اعم  خارجی  منشأ  با  رسانه های  پرحجم  تبلیغات  8ـ 
توهم  گذارد،  تأثیر  کشور  داخل  فضای  بر  آن که  از  بیش  غیرمجازی( 
را بر جریانات مختلف خارج کشور حاکم ساخته است؛ زیرا این گونه 
به کمک  ایران  در  آنان  برای  موقعیت  کسب  زمینه  که  است  شده  القا 
و  پاریس  خیابان های  در  آنان  الوات گونه  نزاع  است؛  فراهم  بیگانه 

بود. درس آموز  و  شوک آور  همگان  برای  لندن 
فراهم  با  گذشته  دهه های  فرودهای  و  فراز  در  ایران  بزرگ  ملت  9ـ 
جدی  خطرات  رخدادها،  در  تأمل  و  اندیشیدن  برای  فرصت  آوردن 
را پشت سر گذاشته است. در دهه 60 عالوه بر استفاده از گروه های 
ایران فعال شد و ظرفیت هایی  ناتو علیه  ارتش سری  تروریستی حتی 
به نظر  محال  آن ها  ساختن  جایگزین  که  گرفتند  ایرانیان  از  را 

نیست. شدنی  رها  »هویت«،  اما  می رسید، 

هیجان زدگی آمریکا از ناآرامی 
در ایران 

در  اغتشاش  چند  خاطر  به  دیگری  از  بعد  یکی  آمریکایی  مقامات 
بر ادامه مذاکرات و احیای  از عدم تمرکز خود  ایران به وجود آمده و 

برمی دارند. پرده  برجام 
ایران  در  اخیر  اغتشاشات  از  آمریکا  ذوق زدگی  و  هیجان  همه  این 
با ما موضوع  آنها  به هر حال دشمنی و خصومت  جای تعجب ندارد. 
وقت  هیچ  ایران  در  برخی  اینکه  از  بگذریم  نیست.  پنهانی  یا  تازه 
اصرار  همیشه  و  نبوده  حقیقت  این  درک  و  مشاهده   به  مایل 
سبب  سخت گیری هایش  یا  زیاد  خواسته های  و  ایران  که  داشته اند 

است. بوده  برجام  احیای  عدم 
مقامات  مواضع  و  درآمده  ابر  پشت  از  ماه  دیگر  حاال  هرروی  به 
توام  تجمع  چند  از  چطور  آنها  که  می دهد  نشان  خوبی  به  آمریکایی 
و  مذاکره  بی خیال  کال  و  آمده  وجد  به  ایران  در  پراکنده  اغتشاش  با 

شده اند. برجام  احیای  و  توافق 
احیای  که  گفته  ایران،  امور  در  آمریکا  نماینده  مالی،  رابرت  مثال 
برنامه جامع اقدام مشترک و مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین، 

نیست. هم  واشنگتن  دستورکار  در  حتی 
به  اذعان  با  »سی ان ان«   شبکه  با  مصاحبه  در  سه شنبه  بامداد  او 
تمرکز  تحت  نه  و  دستورکار  در  نه  ایران  هسته ای  توافق  احیای  اینکه 
مذاکرات  زمینه  در  تحرکی  هیچ  که  شد  مدعی  نیست،  هم  واشنگتن 

نمی شود. انجام  وین 
وی با بیان اینکه دولت آمریکا معتقد است که باید از دستیابی ایران 
برای  راه  بهترین  »دیپلماسی،  گفت:  کرد،  جلوگیری  اتمی  سالح  به 
رسیدن  برای  آمریکا  دولت  که  دید  خواهیم  ما  است.  کار  این  انجام 
به توافق متمایل است اما در برهه کنونی، تمرکز روی چیزهای دیگر 

شده اند.« متوقف  وین[  گفتگوها]ی  زیرا  است، 
نماینده  مصاحبه،  این  از  نقل  به  پست«  »جروزالم  روزنامه  نوشته  به 
متوقف  گفتگوها  اینکه  دلیل  »اما  شد:   مدعی  ایران  امور  در  آمریکا 
در  و  نمی کنند  حرکتی  هیچ  اینکه  و  رسیده اند  بن بست  به  و  شده 
را  موضعی  گذشته  ماه  دو  طی  ایران  که  است  این  نیستند،  ما  تمرکز 

بود.« تناقض  در  توافق  به  بازگشت  با  که  کرد  اتخاذ 
فشار  افزایش  و  ایران  زمین  در  توپ  انداختن  برای  تالش  در  مالی 
گذشته  بی اساس  ادعاهای  تکرار  به  تهران،  بر  عمومی  افکار 
هیچ  که  می کنند  مطرح  را  خواسته هایی  )ایران(  »آنها  پرداخت: 
داشته  ادامه  مسئله  این  که  هم  زمانی  تا  ندارد.  برجام  با  ارتباطی 

بود.« خواهد  متوقف  گفتگوها  باشد، 
وی در پاسخ به سوالی درباره صحت ادعای اوکراین درباره استفاده 
ادعا  کشور،  این  شهرهای  به  حمله  برای  ایرانی  پهپادهای  از  روسیه 
بر  مبنی  داشت  دست  در  اطالعاتی  جوالی  ماه  از  آمریکا  که  کرد 

می شود. آماده  روسیه  به  پهپاد  صدها  فروش  برای  ایران  اینکه 
بامداد  پهپادی  حمالت  به  اشاره  ضمن  آمریکایی  دیپلمات  این 
حجم  »شاهد  شد:  مدعی  کی یف،  در  اهداف  به  روسیه  دوشنبه 
تکذیب  ایرانی ها  هستیم.  می کنند  ایجاد  پهپادها  این  که  ویرانی 
کاری  هر  ما  ببینند.  را  دروغشان  می توانند  همگان  اما  می کنند 
یا  ایرانی ها  روس ها،  تحریم  طریق  از  آن  کردن  متوقف  برای  بتوانیم 
هرکسی که در انتقال تسلیحات نقش داشته باشد، انجام می دهیم.«

مبنی  ایرانی  مقامات  تاکید  به  واکنش  در  مالی  گزارش،  این  طبق 
ادعا  اوکراین،  جنگ  طرف های  به  سالحی  هیچگونه  ارسال  عدم  بر 
بنگرید. من مطمئنم  مدارک  و  به شواهد  که  آنها می گوییم  »به  کرد: 
آن  انتقال  و  رسید  خواهد  نتیجه  همین  به  هم  اروپا  اتحادیه  که 

کرد.« خواهد  تحریم  را  پهپادها 
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت بایدن از تغییر حکومت 
تغییر  ما  »سیاست  داشت:  اظهار  خیر،  یا  می کند  حمایت  ایران  در 
ما  سیاست  این  نیست.  واشنگتن  تحریکات  طریق  از  حکومت 

» . نیست
در  بدون  و  ایرانی ها  از  حمایت  ژست  گرفتن  با  آمریکایی  مقام  این 
در  بشر  حقوق  مکرر  نقض  و  افسارگسیخته  نژادپرستی  گرفتن  نظر 
کشورش، مدعی شد: »سیاست ما دفاع و حمایت از حقوق بنیادین 
خود  تصمیم  به  ایران  در  حکومت  نوع  تعیین  است...  ایران  مردم 
از  حمایت  هست،  نیز  آشکار  که  ما  موضع  دارد.  بستگی  ایرانی ها 
است.« ایرانی  زنان  و  مردان  برای  یکسان  و  بشری  بنیادین  حقوق 

حرف ها  این  از  کم  نیز  آمریکایی  مقامات  سایر  و  نیست  این  فقط 
شب  دوشنبه  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  مثال  نزده اند. 
ایران،  داخلی  امور  در  واشنگتن  دخالت  تداوم  در  محلی  وقت  به 
خشم  بازتاب  و  باال  به  پایین  از  و  مردمی  را  ایران  در  ناآرامی ها 
که  گفت  نیز  اوین  زندان  حوادث  درباره  وی  دانست.  ایرانیان  عظیم 
حافظ  سوئیس  جمله  از  مختلف  کشورهای  با  بالفاصله  واشنگتن 
گرفته  تماس  زندان  این  در  تابعیتی  دو  زندانیان  درباره  منافعش 
خواستار  تابعیتی  دو  زندانیان  درباره  ادعاها  تکرار  با  بلینکن  است. 

شد. آنان  سریعتر  هرچه  آزادی 
پیش  وضعیت  از  بایدن  ذوق زدگی  شاهد  اما  اینها  همه  از  جلوتر 
به پرسش  پاسخ  اورگان در  ایالت  به  او در سفر  بودیم.  ایران  آمده در 
ذوق  ایران،  اوین  زندان  در  شب  شنبه  حوادث  درباره  خبرنگاری 
کرد.  بیان  ایران  خیابان های  در  ناآرامی ها  ادامه  از  را  خود  زدگی 
از  عده ای  حلقه  در  روزها  این  که  آمریکا  سالخورده  جمهور  رئیس 
پی  موضعگیری های  به  وادار  را  او  تا  گرفته  قرار  مخالفان  و  تندروها 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  و  ایران  در  ناآرامی ها  درباره  پی  در 
با  کنند،  تهران  قبال  در  دیپلماسی  بر  مبنی  دولتش  شعارهای  رغم 
نمی توانید  شما  شد:  مدعی  عمومی  نظم  زنندگان  برهم  از  حمایت 
می کنند،  راهپیمایی  خیابان ها  در  که  مردمی  برای  زیاد  احترام  جز 

شوید. قائل 
از شجاعت  کنم  اعتراف  باید  کرد:  ادعا  آشوب ها  از  با حمایت  بایدن 

زده شده ام. آمده اند، شگفت   به خیابان ها  که  زنانی  و  مردم 
گفت:  کشورمان  داخلی  امور  در  آشکار  دخالت  با  دیگر  بار  بایدن 
خود  اساسی  حقوق  از  که  شهروندانش  علیه  خشونت  به  باید  ایران 

دهد. پایان  می کنند،  استفاده 
شد:  مدعی  امینی"  "مهسا  مرگ  به  اشاره  با  آمریکا  جمهور  رئیس 
مدت  تا  نمی کنم  فکر  و  کرده  متحیر  مرا  شده،  بیدار  ایران  در  آنچه 

شود. ساکت  طوالنی  زمان 

خبـر خبـر

فعال  آجرلو  سعید  مرشدی:  جواد      ◄
»خبرآنالین«  با  گفتگو  در  اصولگرا  سیاسی 
 »1401 مهر  حوادث  های  »ریشه  موضوع  با 
و  سیاسی  و  مدنی  نهادهای  باید   « گوید:  می 
مردم  بین  واسط  نهادهای  عنوان  به  را  احزاب 
و  گفت  مسئله  همچنین  کنیم،  تقویت  دولت  و 
رسمیت  به  و  کردن  اقناع  و  جدید  نسل  با  گو 
مسئله  حرف هایش  و  دغدغه ها  شناختن 
نظرتان  از  گو  و  گفت  این  است.«  جدی  خیلی 

گذرد: می 
بینید؟  را در چه می  اخیر  اتفاقات  ریشه 
آیا تقدم و تاخری بین شعارهای اقتصادی و 

بینید؟ می  اجتماعی 
یکی  دارد،  وجه  دو  مسئله  این  من  نظر  به 
وجه اقتصادی و دیگری وجه فرهنگی و ذهنی 
اقتصادی  رشد  که  است  این  واقعیت  است. 
و  نداشته  خوبی  وضعیت  اخیر  سال  چند  در 
پول  ارزش  کاهش  و  تورم  مسئله  مهمتر  آن  از 
معیشت  تامین  و  شده  ساز  مساله  بسیار  ملی 
و  پایین  به  رو  متوسط  طبقه  متوسط،  طبقه 
البته  است.  کرده  دشوار  بسیار  پایین  طبقه 
زیادی  نقش  ترامپ  دوران  در  حداکثری  فشار 
ایران  اقتصاد  به  زدن  ضربه  و  شدن  کوچک  در 
مباحث  و  فرهنگی  بحث  دیگری  داشت. 
اسم  به  جدیدی  ادبیات  با  ما  که  هست  ذهنی 
کننده  شروع  که  ایم  مواجه  هشتادی ها  دهه 
دهه  رسد  می  نظر  به  بودند.  اعتراضات  این 
گذشته  نسل های  با  ارتباطشان  ها  هشتادی 
و  درک  و  نشده  وصل  خوب  دالیلی  به  ایران 
ما  است.  متفاوت  بسیار  ارزش ها  از  فهمشان 
دهه  همه  البته  داریم،  نسلی  شکاف  اینجا 
دهه  ما  زیرا  نیستند،  گونه  این  هشتادی ها 
ملی  ارزش های  با  که  داریم  هشتادی هایی 
مسئله  دارند،  قدرتمندی  ارتباط  مذهبی  و 
بعدی مسئله شبکه های اجتماعی است، چون 
شبکه های  فرزندان  تعبیری  به  جدید  نسل 
اجتماعی  شبکه های  در  هستند.  اجتماعی 
شده  تعریف  غربی  زندگی  سبک  با  حکمرانی 
فاصله  و  نسلی  شکاف  یک  همین  برای  است. 
آنان می خواهند  داریم.  باورها  و  ارزش ها  بین 
و  شده  شنیده  صدایشان  کرده،  هویت  ابراز 
ذیل  موضوع  این  شوند.  شناخته  رسمیت  به 
در  افتاد.  اتفاق  امینی  مهسا  خانم  درگذشت 
ریشه  بگویم  باید  سوالتان  دوم  بخش  با  ارتباط 
اجتماعی  شعارهای  به  کامال  اتفاق  این  اصلی 
قرار  بعدی  وهله  در  اقتصاد  و  بوده  مربوط 
در  که  گفت  بشود  تعبیری  به  شاید  گیرد.  می 
دالیل  است  ممکن  اعتراضات،  این  گاه  ناخودآ
ابتدا  که  چیزی  ولی  باشد،  نهفته  اقتصادی 
کنند،  دردی  هم  آن  با  خواستند  می  مردم 
در  است  امینی  خانم  فوت  و  اجتماعی  مسائل 
کردن  اکتفا  شاید  رو  این  از  بینید.  می  شعارها 

کافی  موضوع  تحلیل  برای  شعارها  این  به 
. شد نبا

معترضان  این  مطالبات  شما  نظر  به 
یکسان  معترضان  این  همه  آیا  و  چیست 

؟ هستند
یعنی  دارند  متفاوتی  شکل های  خیر؛ 
آن  با  افتاد  اتفاق  اول  روزهای  در  که  چیزهایی 
دارد  اخیر  هفته  یک  در  حداقل  که  چیزهایی 
اتفاق می افتد متفاوت است؛ روزهای اول یک 
بود  داده  رخ  که  بود  اتفاقی  با  همدردی  نوع 
این موضوع  وارد  افرادی  اما هرچه جلوتر رفت 
و  داشتند  یافته  سازمان  شبکه های  که  شدند 
کردند  اغتشاش  به  تبدیل  را  اعتراضات  اساسا 
خشن  رفتارهای  و  ساختارشکنی  سمت  به  و 

. رفتند
شده  داده  های  وعده  اساس  بر  چرا 
ها  اعتراض  بیان  برای  محلی  تعیین  قانون 
شود؟ نمی  تعیین  مربوطه  های  نامه  آیین  و 

 27 اصل  اساس  بر  باید  که  است  طبیعی 
اعتراضات  سیاسی   نظام  در  اساسی،  قانون 
حل  سیستم،  درون  اعتراضات  تا  یابد  سامان 
و فصل شود. در این که ما در این بخش حتما 
پایین  قوانین  و  اجرایی  نامه های  آئین  نیازمند 
دستی هستیم تردیدی نیست و شما دیدید که 
رؤسای سه قوه روی این موضوع تاکید کردند، 
کامال  بحث  یک  شود  اجرا  چگونه  اینکه  اما 
کوتاه  در  شاید  که  است  طبیعی  و  تخصصی 
بخشی  کرد.  پیدا  حل  راه  آن  برای  نشود  مدت 
در  که  آنچه  و  شود  می  مربوط  میدان  به  که 
هرچه  که  است  طبیعی  افتاد  اتفاق  خیایان ها 
جلوتر رفتیم جدا کردن این دوتا سخت تر شد و 
که قصدشان  مردمی  داریم  باور  این  به  ما  همه 
اعتراضاتی  صرفا  و  نیست  ساختارشکنی 
می  را  کار  این  حرفه ای  که  کسانی  با  دارند 
ممکن  میدان  در  ولی  هستند،  متفاوت  کنند 
ما  شود.  سخت  مقداری  تمایز  ایجاد  این  است 
هرچقدر بتوانیم مهارتمان را برای تمیز این دو 
سهل  هم  برخورد  شیوه  دهیم،  افزایش  مساله 
است  این  هم  حل  راه  یک  البته  شود.  می  تر 
مسئولیت  سپردن  با  را  اعتراضات  امنیت  که 
اعتراضات و ساماندهی آن به احزاب بسپاریم. 
حل  راه  آن  برای  بتوانیم  باید  کنم  می  فکر  من 

کنیم. پیدا  ساختاری 
مواجه  سازی  قطبی  دو  یکسری  با  ما 
تحت  حاکمیتی  نخبگان  نقش  بودیم، 
در  حاکمیتی  غیر  و  گری  انقالبی  عنوان 

بود؟ چه  باره  این 
گری  انقالبی  لباس  که  کسانی  طبیعتا 
می  انقالبی  سوپر  حرف های  ولی  پوشیده اند 
دو  دارند  ها  آن  چون  هستند  نقد  مورد  زنند 
بحران  و  دهند  می  افزایش  را  سازی  قطبی 
مقطع  این  در  نخبگان  اما  کنند  می  درست 

را  مردم  نظراتشان  بیان  ضمن  اول  روز  از  باید 
کم  التهابات  از  و  کردند  می  دعوت  آرامش  به 
و  انتقاد  بین  توانستند  می  ها  آن  کردند،  می 
اجتماعی  بخش  در  اغتشاش  با  اعتراضاتشان 
را  بیشتر  التهاب  جلوی  تا  شوند  قائل  تمایز 
انقالبی  لباس  با  کسی  اگر  یعنی  بگیرند. 
دو  مورد  در  تندی  و  رادیکال  حرف های  گری 

عمل  ملی  منافع  علیه  حتما  زده  سازی  قطبی 
که  کسانی  طرف  آن  از  است،  مقصر  و  کرده 
وارد  اما  کنند  برقرار  را  آرامش  توانستند  می 
تهییج  را  عمومی  افکار  و  شدند  سازی ها  فضا 
من  نظر  به  که  کردند  مشکل  دچار  را  امنیت  و 
نباید نادیده گرفته شوند. این مساله در آسیب 
چون  شود،  لحاظ  باید  حتما  موضوع  شناسی 
سرشناسی  چهره های  و  سلبریتی ها   ، نخبه ها 
داشتیم که از روزهای اول می توانستند ضمن 

کنند. آرام  را  فضا  همدردی،  و  اعتراض 
با توجه به تجربه  های سال های 88 ، 96 
می  چه  بحران  از  رفتن  بیرون  برای   98 و 

کرد؟ توان 
را  احزاب  و  سیاسی  و  مدنی  نهادهای  باید 
دولت  و  مردم  بین  واسط  نهادهای  عنوان  به 
مشکالت  حل  کارآمدی،  مسئله  کنیم،  تقویت 
مسئله  است،  مهمی  مسئله  رفاه،  و  اقتصادی 
به  و  کردن  اقناع  و  جدید  نسل  با  گو  و  گفت 
حرف هایش  و  دغدغه ها  شناختن  رسمیت 
شدت  به  همچنین  است.  جدی  خیلی  مسئله 
نیاز داریم یکبار برای همیشه، در مورد تاریخ و 
جوانان  از  چقدر  دهیم.  توضیح  ایران  جایگاه 
 1301 سال  در  ما  وضعیت  که  دانند  می  ما 
چه   1401 سال  با  پهلوی  حکومت  آستانه  در 
و  بلند مدت  تفاوت هایی دارد؟ یعنی ما نگرش 
ایران نداریم و کامال داریم  فرایندی به موضوع 
کنیم.  می  نگاه  آن  به  مدت  کوتاه  و  پروژه ای 
که  کاری هایی  کم  دلیل  به  ما  جدید  نسل 
رسانه ای  حتی  و  فرهنگی  آموزشی،  نهادهای 
کنند  برقرار  را  ارتباط  این  نتوانستند  داشتند 
نه  و  شده  زده  درستی  حرف  نه  ها  آن  برای  و 
این  پس  است،  شده  شنیده  ها  آن  صدای 

► شود.   برقرار  باید  ارتباط 

سعید آجرلو، فعال سیاسی اصولگرا: نسل جدید فرزندان شبکه اجتماعی هستند

صدای جوانان شنیده نشد! 
طبیعتا کسانی که لباس انقالبی گری پوشیده اند ولی حرف های سوپر انقالبی می زنند مورد نقد هستند 

چون آن ها دارند دو قطبی سازی را افزایش می دهند و بحران درست می کنند اما نخبگان در این مقطع 
باید از روز اول ضمن بیان نظراتشان مردم را به آرامش دعوت می کردند و از التهابات کم می کردند.

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 21 حقوقی شورای های اختالف شهرستان 
3/1401ج/126  شماره  به  قم  شورا  مدنی  احکام  اجرای   3 شعبه  در  که  قم 
اصغر  علی  اقایان  اقای  علیه  ماندگار  افرین  تجارت  له  گردیده  ثبت 
حیدری  زهره  و  باف  انگشت  فرشته   ، نی  احدی  زهرا  ها  خانم  و  قشقائی 
حق  در  78/536/800ریال  پرداخت  به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  کرده  معرفی  منقول  اموال  خود  طلب 
 835Tm-80 مدل  فوت   5 ایستکول  هتلی  سفید  یخچال   -1 است.  کرده 
مدل  سامسونگ  کاره   4 پرینتر   -2 25/000/000ریال  25/000/000ریال 
F4521CSX 30/000/000 ریال 30/000/000ریال 3- میز مدیریتی ال 
4- کتابخانه اداری 3 لنگه 20/000/000   25/000/000  25/000/000
جمع  8/000/000ریال  مدریتی  صندلی   -5 20/000/000ریال  جمع 
8/000/000ریال جمع 8/000/000ریال جمع کل 108/000/000ریال 
الی   9/15 ساعت   1401/8/16 تاریخ  در  الذکر  فوق  اموال  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
زارعی – رضا  قم  احکام دادگستری شهرستان  اجرای  دادورز 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به  از شعبه 4 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 2 اجرای احکام مدنی قم  به موجب اجراییه صادره 
زهره   ، فاطمه   ، بهروز   ، زهرا   ، احمد  خواندگان  ترابیان  بهنام  خواهان  گردیده  ثبت  2/1401ج/79  شماره 
به  مترمربع   60 مساحت  به  مسکونی  منزل  باب  یک  فروش  و  ترکه  تقسیم  بر  مبنی  ترابیان  همگی  نسرین  و 
ارزیابی کرده است. احتراما ؛  پالک ثبتی 1870/6/156/494 اصلی بخش 2 قم کارشناس به شرح ذیل 
در خصوص کارشناسی این هیئت در پرونده کالسه فوق الذکر ، موضوع دعوی اقای بهنام ترابیان به طرفیت 
بهروز ، احمد ، زهرا ، زهره ، فاطمه و نسرین همگی ترابیان مبنی بر ارزیابی ملک ورثه ای و تقسیم ترکه ، پس 
از مطالعه پرونده و با توجه به قرار صادره ، اعضای هیئت کارشناسی در تاریخ 1401/3/24 در معیت و داللت 
خواهان و احدی از خواندگان از ملک موروثی مورد نظر واقع در منطقه نیروگاه قم – خیابان 20 متری زاد – 
شماره 16 – 12 متری شهید جعفری )اکبریان( – پالک 125 ، با کد پستی شماره 8 و 53846 – 37177 بازدید 
و پس از بررسی های به عمل امده نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: الف – مشخصات ثبتی و  عمومی 
عرصه و اعیان : تمامی ششدانگ ملک ورثه ای مورد ارزیابی ، واقع در ادرس فوق االشاره دارای پالک ثبتی 
شماره 494 فرعی از 1870 اصلی از 156 فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی واقع در بخش 2 ثبت قم با 
مساحت 60 مترمربع که طی شماره 3803 در صفحه 500 دفتر 223 به ثبت رسیده و در تاریخ 1360/8/4 
یک جلد سند مالکیت دفترچه ای با شماره چاپی 259461 به نام یدالله قاسمی )مالک اولیه( صادر و مع 
الواسطه به نام مرحوم غالمحسین ترابیان فرزند میرزابابا انتقال یافته است حدود اربعه ملک موصوف به شرح 
ذیل می باشد: شماال : به طول 10 متر پی اشتراکی با قطعه 143 فرعی شرقا به طول 6 متر پی اشتراکی 
با پالک 155 فرعی جنوبا : در دو قسمت به طول 5متر و 5 متر دیواریست به دیوار خانه های شماره باالیی 
156 فرعی و 494 فرعی غربا: به طول 6 متر درب و دیواریست به خیابان 12 متری. ملک موصوف دارای سه 
طبقه بنای با قدمت حدود 40 سال )برای همکف و زیرزمین( و حدود 25 سال برای طبقه اول ، با دیوار های 
باربر اجری وسقف های طاق ضربی با مشخصات به شرح ذیل می باشد: زیرزمین با پوشش کف موزاییک و 
بدنه اندود گچ با ارتفاع سقفی حدود 2/40 متر و مساحت 24 مترمربع شامل یک اتاق و سرویس حمام که به 
عنوان انباری مورد استفاده قرار گرفته است. طبقه همکف با مساحت 60 مترمربع شامل پذیرایی ، نشیمن 

، اشپزخانه اپن و حمام که سرویس بهداشتی ان در کنار درب ورودی حیاط قرار گرفته است. پوشش کف ها 
سرامیک و بدنه پذیرایی اندود گچ می باشد که 1/20 متر پایین ان سرامیک کار شده است ، اشپزخانه نیز 
دارای کابینت های فلزی می باشد. طبقه اول با مساحتی حدود 48 مترمربع که با دربی مستقل از خیابان 
قابل دسترسی می باشد این طبقه نیز شامل سالن ، نشیمن ، اشپزخانه ان و حمام که توالت ان در کنار تراس 
می باشد. فرش کف سرامیک بدنه نیز 1/20 متر سرامیک و مابقی تا سقف اندود گچ اجرا شده که روی ان 
کاغذ دیواری شده است این طبقه هم یک واحد مسکونی مستقل می باشد که در حال حاضر توسط احدی 
از وراث )نسرین ترابیان( به ارایشگاه زنانه تبدیل و در حال بهره برداری می باشد. درب و پنجره های طبقه 
همکف پروفیل اهنی و طبقه اول از نوع الومینیومی ساده با شیشه های تک جداره می باشد پشت بام دارای 
عایق ایزوگام با حدود یک متر دورچینی کار شده است. نمای ساختمان نیز در قسمت دیواره همکف با سنگ 
10 سانتی طولی از جنس چینی سفید و طبقه اول با اجر های نمای دوغابی 4 سانتی کار شده است این 
ساختمان دارای 2 انشعاب برق تک فاز 25 آمپر ، 2 انشعاب اب و دو کنتور گاز می باشد. گرمایش ساختمان 
برای  موصوف  ملک  بنای  که  است  ذکر  قابل  باشد.  می  ابی  کولر  ان  سرمایشی  و  گازی  ابگرمکن  و  بخاری 
107 مترمربع اعیانی دارای عدم خالف صادره به شماره 800/32064 – 1394/4/25 از شهرداری منطقه 
 ، مترمربع   24 )زیرزمین  به شرح  مترمربع   132 ، جمعا  زیربنای موجود ملک موصوف  لکن  باشد  6 قم می 
ترابیان  بهنام  اقای  تصرف  در  همکف  طبقه  واحد  باشد.  می  مترمربع   48 اول  طبقه  و  مترمربع   60 همکف 
بهره  زنانه در حال  ارایشگاه  به صورت یک واحد مسکونی تحت عنوان  نیز که  اول  و طبقه  وراث(  از  )احدی 
برداری میباشد در اختیار یکی از دیگر از وراث )خانم نسرین ترابیان( قرار دارد. ب- نتیجه گیری اعالم نظریه 
کارشناسی: با توجه به توضیحات فوق االشاره و مشخصات ارائه شده ، موقعیت ، مساحت عرصه و اعیانی ، 
کمیت و کیفیت ان ها ، ابعاد ملک مورد نظر و سایر عوامل موثر در ارزیابی امالک مسکونی به نظر این هیئت 
ارزش تمامی ششدانگ ملک پالک ثبتی شماره 1870/156/494/6 با 60 مترمربع مساحت عرصه ، جمعا 
به  ارزیابی می گردد که  و  تعیین  تومان  نود میلیون  و  به مبلغ 10/900/000/000ریال معادل یک میلیارد 
احکام مدنی ملک  اجرای  قانون   138 ماده  به موجب  که  قابل ذکر است  شرح ذیل محاسبه گردیده است. 

با فرض نداشتن هر گونه بدهی به ارگان   ، ارائه شده  با فرض اصالت اسناد مالکیت که تصویرشان  موصوف 
ها مختلف از جمله بانک ها ، شهرداری ، تامین اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین با فرض 
قرار نداشتن در طرح های احتمالی شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. حق الزحمه کارشناسی طبق 
از کارشناسان مبلغ 12/600/000ریال  برای هر یک  با احتساب 30 درصد تخفیف قانونی  و  تعرفه مصوب 
جمعا برای سه نفر اعضای هیئت کارشناسی 37/800/000ریال می باشد و از انجا که 30/000/000ریال  
کانون  حساب  به  دیگر  7/800/000ریال  مبلغ  به  الزحمه  حق  مابقی  دارد  استدعا  لذا  گردیده  واریز  قبال 
کارشناسان واریز فرمایند. ارزش عرصه : 6/600/000/000 = 110/000/000 * 60 ارزش بنای زیرزمین 
 30/000/000 بنای همکف : 1/800/000/000 =  ارزش   24  *  25/000/000  = 600/000/000 :
بام و محوطه  48 ارزش انشعابات و   * 35/000/000 *60 ارزش بنای طبقه اول : 1/680/000/000 = 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  10/900/000/000ریال   : کل  جمع  220/000/000ریال  ریال 
دادگاه های  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  10/15 صبح  الی   10 1401/8/17 ساعت 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵987   

معاون استاندار قم تاکید کرد؛

● لزوم برخورد جدی با سودجویان حوزه اقالم دارویی   ●
و  امنیتی  سیاسی،  معاون      ◄
بر  تأکید  با  قم  استاندار  اجتماعی 
توزیع  نحوه  بر  بیشتر  نظارت  ضرورت 
متخلفین  با  باید  گفت:  دارویی  اقالم 
قوانین  و  موازین  برابر  سودجو  افراد  و 
اغماض  بدون  و  به صورت جدی  و  موجود 

شود. برخورد 
اضطراری  جلسه  در  حاجی زاده  احمد 
بیماری های  وضعیت  آخرین  بررسی 
سالن  در  که  فصلی  آنفوالنزای  و  واگیردار 
قم  استانداری  )ع(  جواد  امام  جلسات 

فصل  نزدیکی  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
بر  تنفسی،  بیماری های  شیوع  و  سرما 
دستورالعمل های  بیشتر  رعایت  ضرورت 
مکان های  و  مدارس  در  بهداشتی 

کرد. تأکید  عمومی 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
همه  کرد:  خاطرنشان  قم  استانداری 
اولیای  مردم و به خصوص دانش آموزان و 
مدارس باید بر استفاده از ماسک اهتمام 

باشند. داشته  جدی 
ضرورت  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 

اقالم  توزیع  نحوه  بر  بیشتر  نظارت 
افراد  و  متخلفین  با  باید  گفت:  دارویی 
و  موجود  قوانین  و  موازین  برابر  سودجو 
برخورد  اغماض  بدون  و  جدی  به صورت 

. د شو
و  دارو  باید  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
یادآور  باشد،  بیماران  دسترس  در  سرم 
افزایش  برای  باید  پزشکی  علوم  شد: 
ساعت کار و ظرفیت مراکز درمان سرپایی 
باشد  داشته  جدی  برنامه ریزی  تزریقات  و 

► نشوند.    معطل  صف  در  مردم  تا 

اجرایی  ستاد  اجتماعی  معاون      ◄
راستای  در  گفت:  قم  )ره(  امام  فرمان 
دوم  ماه  سه  طی  آموزشی  عدالت  تحقق 
خدمات  ریال  میلیارد   100 سالجاری، 
و  پذیر  آسیب  دانش آموزان  به  جهادی 

شده است. ارائه  استان  بی بضاعت 
از  برخی  به  اشاره  ضمن  امیرگان  امیر 
این خدمات صورت گرفته که از سوی بنیاد 
امام عملیاتی  احسان ستاد اجرایی فرمان 

هزار   10 توزیع  داشت:  اظهار  شده است 
پنج  کدام  هر  ارزش  به  افزار  نوشت  بسته 
است. خدمات  این  جمله  از  ریال  میلیون 

که  اقالم  این  کلیه  افزود:  ادامه  در  وی 
منظور  به  می باشد  کیفیت ترین ها  با  جزء 
تولیدکنندگان  از  ملی  تولید  از  حمایت 

شده است. خریداری  داخلی 
با اشاره به برنامه راه ابریشم گفت:  وی 
پایه  دانش آموز   400 حدود  برنامه  این  در 

آماده  سراسری  آزمون  برای  که  دوازدهم 
می شوند را توسط شبکه جهادی و آموزشی 
بسته های  و  شناسایی  محروم  مناطق  در 
ویژه کنکور اهدا شد که ارزش هر یک 100 

است. ریال  میلیون 

طرح  اجرای  همچنین   ، امیرگان 
قرار  توجه  مورد  را  مهارت  و  تولید  مدارس 
صورت  به  طرح  این  داشت:  بیان  و  داد 

بنیاد  توسط  که  مدرسه  پنج  در  آزمایشی 
شده  احداث  قم  محروم  مناطق  در  برکت 
مهارت آموزی  اساس  بر  و  درآمده  اجرا  به 
برای  را  فعالیت هایی  محوری،  تولید  و 

داشت. خواهیم  دانش آموزان 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
هموفیلی  دانش آموزان  تحصیل  از  حمایت 
فرمان  اجرایی  ستاد  اقدام های  دیگر  از  را 
این  شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  استان  امام 

جسمی  شرایط  جهت  به  دانش آموزان 
دولتی  غیر  مدارس  در  باید  سالمتی  و 
ولی  کنند،  تحصیل  جمعیت  کم  و 
بی بضاعت  اقشار  جزء  آنان  از  تعدادی 
اداره کل  همیاری  و  همکاری  هستند،با 
هموفیلی  انجمن  استان،  آموزش وپرورش 
و بنیاد احسان مورد حمایت قرار داده ایم،و 
تحصیل  مشغول  غیردولتی  مدارس  در 

► شدند.   

سالمت  و  تربیت بدنی  معاون      ◄
با  هم زمان  گفت:  قم  آموزش وپرورش 
فضای   21 تربیت بدنی،  هفته  فرارسیدن 
سلیمانی  شهید  طرح  قالب  در  ورزشی 
بهره برداری  به  استان  این  مدارس  در 

. سد می ر
با  گفت وگو  در  بیگی  رمضان  مجتبی 
ایرنا،  افزود: این طرح ها با اولویت مدارس 
محالت  و  برخوردار  کم  مدارس  دخترانه، 

شد. خواهد  افتتاح  محروم 
شامل  طرح ها  این  کرد:  اضافه  وی 
کالس   13 مصنوعی،  چمن  زمین  هفت 
بلند  سقف  سالن  یک  و  تربیت بدنی  درس 

است. منظوره  چند 

ورزشی  سالن  کرد:  بیان  وی 
حضرت  مدرسه  در  سلیمانی  شهید 
افتتاح  یک  ناحیه  در  سیدالشهدا)ع( 
می شود؛  این مدرسه با دارا بودن بیش از 
500 دانش آموز نیازمند این سالن ورزشی 

است. چندمنظوره 
به گفته رمضان بیگی، برای آماده سازی 
بلند  سقف  سالن  این  تجهیزات  نصب  و 

شد. صرف  اعتبار  تومان  میلیون   700
کالس   13 افتتاح  به  اشاره  با  وی 
کالس های  گفت:  بدنی،  تربیت  درس 
تجهیزات  با  که  است  مکانی  تربیت بدنی 
تربیت بدنی  درس  اجرای  قابلیت  مناسب 
و  گرما  در  درس  تعطیلی  مانع  و  دارد  را 

می شود. سرما 
تربیت بدنی  کالس های  افزود:  وی 
و  حرکتی  سواد  که  ابتدایی  دوره  برای 
دریافت  مثل  پایه  و  بنیادین  مهارت های 
نشستن،  درست  کردن،  پرتاب  کردن، 
و  دویدن  کردن،  لی لی  رفتن،  راه  درست 
آموزش داده  به دانش آموزان  باید  انعطاف 

است. مطلوب  بسیار  شود، 
کرد:  اضافه  قم  آموزش وپرورش  معاون 
با  حداقل  نیز  مصنوعی  چمن  زمین   17
که  مدارسی  حیاط  در  مساحت  متر   600
است. شده  جانمایی  دارند،  ایجاد  امکان 
26 مهر تا 2 آبان ماه هفته تربیت بدنی 

و ورزش نام گذاری شده است.     ►

جایگاه  در  رقبا  سایر  از  باالتر  قم  بدمینتون  هیات  پسران  تیم      ◄
 1401 سال  برتر  استعدادهای  المپیاد  بدمینتون  پیکارهای  نخست 

گرفت. جای  ایران  ورزش 
المپیاد  دوره  سومین  بدمینتون  مسابقات  فارس،  گزارش  به 
تیم   28 حضور  با  روز  چهار  مدت  به  ایران  ورزش  برتر  استعدادهای 
دانشگاه  سالن  در  مازندران  استان  میزبانی  به  بدمینتون باز   127 و 
سکوهای  از  یکی  قم  تیم  و  رسید  انجام  به  ساری  شهر  علوم پزشکی 

کرد. فتح  را  اولی 
در واقع از سه مدال طالیی که در این دوره از رقابت ها بین قهرمان 
توزیع  دوبل  بخش  برتر  تیم  و  انفرادی  قسمت  نخست  نفر  تیمی،  بخش 
قهرمانی  مقام  توانست  قم  قم  استان  بدمینتون  هیات  اعزامی  تیم  شد، 
اختصاص  خود  به  را  پیکارها  از  دوره  این  دونفره  بخش  طالی  نشان  و 

دهد.

کسب  برای  سال   15 زیر  سنی  رده  بدمینتون بازان  مسابقات  این  در 
توجه  با  اینکه  توجه  قابل  نکته  و  کردند  رقابت  یکدیگر  با  برتر  رتبه های 
سال  نفرات  این  قم،  استان  اعزامی  نماینده های  سنی  شرایط  به 

المپیاد  رده  همین  مسابقات  در  حضور  شرایط  سّنی  نظر  از  نیز  آینده 
دارند. را  ایران  برتر  استعدادهای 

محمدمهدی  و  فراهانی  محمدپرهام  نفره  دو  تیم  مسابقات  این  در 
 2 برتری  با  فینال  در  و  شد  نهایی  دیدار  راهی  شایستگی  با  کنعانی 
که  موفقیتی  رسید،  قهرمانی  مقام  به  تهرانی  حریف  مقابل  صفر  بر 
امیر  قم  بدمینتون  خوش فکر  و  جوان  مربی  هدایت  با  قمی  نخبه های 

زدند. رقم  حاج اسماعیلیان 
ورزش  برتر  استعدادهای  المپیاد  دوره  سومین  در  متشکل  تیم  این 
دو  تیم  که  بود  بدمینتون باز  چهار  از  متشّکل  بدمینتون،  رشته  در  ایران 
به  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  شاهی  مهدی  و  حسینی  سهراب  نفره 
برتر  تیم   16 جمع  در  نیز  تیمی  بخش  در  قم  تیم  و  داد  پایان  خود  کار 
و کنعانی برگ  فراهانی  تا نشان طالی  بازماند  بعد  به مرحله  راهیابی  از 

► برساند.     ثبت  به  قم  بدمینتون  کارنامه  در  دیگری  زّرین 

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قم: 

● ۱۰میلیارد تومان خدمات آموزشی به دانش آموزان محروم قم ارائه شد    ●

معاون آموزش وپرورش قم:

● 2۱ فضای ورزشی در مدارس قم افتتاح می شود    ●

● قم قهرمان بدمینتون المپیاد استعدادهای برتر ایران شد    ●

دیدار سرپرست سازمان قطار شهری قم با فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(

تأکید بر تسریع در انجام پروژه

قطار  سازمان  سرپرست  دیدار  در  قم  مترو  پروژه  مشکالت  و  مسائل 
شد. بررسی  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  و  قم  شهری 
در  قم،  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
السادات فرمانده قرارگاه سازندگی  با سردار هوش  با حضور  جلسه ای 
قم،  شهری  قطار  سازمان  سرپرست  باف  انگشت  و  خاتم االنبیاء)ص( 
موانع  از  برون رفت  راه های  همچنین  و  مالی  قراردادی،  فنی،  مسائل 
پروژه مترو قم مورد  اول خط یک  فاز  از  بهره برداری  رو در مسیر  پیش 

گرفت. قرار  بررسی  و  بحث 
بر  کارفرما  مجموعه  پایبندی  بر  تأکید  ضمن  باف  انگشت  محمدرضا 
فعالیت  و  بخشیدن  سرعت  خواستار  گذشته،  تعهدات  و  مصوبات 
بیش ازپیش پیمانکار به صورت شبانه روزی در جهت بهره برداری از فاز 

شد. قم   مترو  پروژه  یک  خط  اول 
و  عمرانی  پروژه های  مشکالت  بیان  با  نیز  السادات  هوش  سردار 
و مهارت جوانان  دانش  بر  تکیه  و  اتخاذ سیاست خودکفایی  همچنین 
داخل کشور، از عزم و اراده مجموعه پیمانکار برای راه اندازی فاز اول 

داد. خبر  جاری  سال  در  قم  مترو  یک  خط 

اصالح هندسی ۳معبر اصلی 
در پردیسان در 6ماهه نخست 

سال جاری

مدیر منطقه هشت شهرداری قم ضمن تشریح اقدامات ترافیکی در 6 
ماهه نخست سال جاری در پردیسان، از اصالح هندسی 3معبر اصلی 

در سطح این منطقه خبر داد.
محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
علی اکبری با اشاره به اصالح هندسی خیابان های استقالل و موتلفه و 
بلوار ابوطالب در راستای تسهیل در عبور و مرو شهروندان ابراز داشت: 
ریال  200میلیون  و  میلیارد   5 از  بیش  جاری  سال  نخست  ماهه   6 در 

است. اجراشده  منطقه  در  ترافیکی  پروژه 
قرار  توجه  مورد  را  زمانی  بازه  این  در  اجراشده  ترافیکی  اقدامات  وی 
داد و افزود: خط کشی بلوارهای امامت و آزادی و خیابان های موتلفه و 
و نصب چراغ خطر  استقالل، احداث سرعتکاه در چندین معبر اصلی 
در  پردیسان  معابر  سطح  در  ترافیکی  اقدامات  ازجمله  ایمنی  عالئم  و 

مدت 6 ماهه نخست سال جاری بوده است.
احداث  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
نصب  و  اتوبوس  ایستگاه های  تعمیر  و  تجهیز  غدیر،  بلوار  کندرو  الین 
در  ترافیکی  اقدامات  دیگر  از  معبر  چندین  در  کننده  جدا  استاپرهای 

است. بوده  منطقه  سطح 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
پالک  ششدانگ  تکبرگی  مالکیت  سند  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  گائینی  هادی  آقای 
سریال  بشماره   139720330002007136 الکترونیکی  دفتر  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع  اصلی   2437/47/280
 –  44806 قطعی  سند  طی  آن  از  دانگ  سه  مقدار  که  شده  تسلیم  و  صادره  گائینی  هادی  بنام   97 الف   196212
جابه  اثر  در  مالکیت  سند  داشته  اعالم  گائینی  هادی  که  یافته  انتقال  گائینی  اکرم  به  قم   22 دفتر   1399/04/03
جایی مفقود گردیده لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک  آ
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار  خود پس از انتشار آ
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )15763 الف  )م 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

خانم منیرپاک اعالم داشته که سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ملک به پالک 1971 فرعی از 271 اصلی 
 106 ایشان در دفتر  نام  به  الف /83   654865 به شماره  واقع در بخش ثبت یک قم ثبت و سند مالکیت 
صفحه 105 صادر و تسلیم شده است و به علت اسباب کشی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای 
قانون  نامه  آئین   120 ماده  اصالحی   1 تبصره  استناد  به  لذا  است.  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
یا  و  نزد خود  مالکیت  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  گهی می گردد  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  در یک  ثبت 
این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

   )15764 الف  اقدام خواهد شد. )م  برابر مقررات  المثنی  به صدور سند مالکیت  نسبت 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 



»بنیاد  آمریکایی  اندیشکده  نوشت:  ایرنا      ◄
همکاری  در  غربی  کشورهای  دارد  اعتقاد  هریتیج« 
بستن  با  توانند  می  آذربایجان  جمهوری  و  ترکیه  با 
ارمنستان،  خاک  طریق  از  روسیه  و  ایران  دسترسی 
و  خزر  دریای  طریق  از  را  میانی  کریدور  مسیر 

کنند. باز  چین  سمت  به  قزاقستان 
بین  سرزمینی  های  تنش  و  باغ  قره  موضوع 
توجهی  قابل  تاثیر  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  های  طرح  و  ها  برنامه  بر 

دارد. ارتباطی  مسیرهای  با  ارتباط  در  خصوص 
ایران  اسالمی  جمهوری  رتبه  عالی  های  مقام 
بارها تاکید کرده اند که تغییر مرزهای سرزمینی بین 
می  خود  قرمز  خط  را  ایران  غربی  شمال  کشورهای 

دانند.
با توجه به مزاحمت هایی که در سال های گذشته 
دولت باکو در مسیر ارتباط زمینی ایران به ارمنستان 
و روسیه ایجاد کرده بود، تغییر در وضعیت حاکمیتی 
در  ویژه  به  تهران  برای  چالشی  تواند  می  باغ  قره 
شمال  کریدور  ای  جاده  دسترسی  تکمیل  زمینه 

باشد. روسیه  تا  فارس  خلیج  از  جنوب 
دارند  سعی  آمریکایی  های  اندیشکده  اکنون 
هدف  با  موضوع  به  اروپا  و  آمریکا  پای  کردن  باز  با 
ترکمنستان  و  قزاقستان  گازی  منابع  به  دسترسی 

کنند. عملی  را  خواسته  همین 
به  منطقه  در  ژئوپلیتیک  های  رقابت  وجود  این  با 
روسیه  انرژی  کردن  جایگزین  برای  اروپا  تالش  ویژه 
در کنار کاهش نفوذ و قدرت چین موجب شده است 
با میدان داری ترکیه  که اروپا و آمریکا برنامه هایی را 

کنند. طراحی  منطقه  برای 
علیه  جنگ  در  باکو  به  اردوغان  کمک  و  همراهی 
ارمنستان  به   » پلوسی  نانسی   « سفر  و  ارمنستان 
رهبران  دیدار  همان  که  شد  همراه  سومی  اتفاق  با 
گفته  و  بود  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  ترکیه، 
توافقاتی هم صورت  روسیه  و  ایران  نبود  در  می شود 

است. گرفته 
و  ارمنستان  وزیر  نخست  پاشینیان«  »نیکول 
به  آذربایجان  جمهوری  رییس  اف«  علی  »الهام 
یکدیگر  با  اروپایی  اجالس  یک  حاشیه  در  تازگی 

کردند. دیدار 
دو  میان  اولیه  توافق های  کردند  اعالم  ها  رسانه 
با  تعیین مرزهای دو کشور  پیمان صلح،  بر سر  کشور 
مداخله فرانسه و پایان درگیری های بیش از سه دهه 

باغ صورت گرفته است. بر سر قره  آن ها  ای 
دریای  از  میانی  گذرگاه  ایجاد  دنبال  به  غرب 

خزر
راه  کاهش  منظور  به  اکنون  غربی  فکر  های  اتاق 
کریدور  که  کنند  می  تاکید  روسیه،  ارتباطی  های 
ترکیه،  کشورهای  از   )Middle Corridor( میانی 
به  خزر  دریای  طریق  از  و  آذربایجان  جمهوری 
اندازه  همان  به  ها  اروپایی  به  تواند  می  قزاقستان 
دارد،  قرار  روسیه  کنترل  تحت  که  شمالی  کریدور 

کند. خدمت 
برای  پکن  تا  دارد  انتظار  غرب  چارچوب  این  در 

دهد  انجام  جدی  تالش  هم  میانی  کریدور  توسعه 
چین  به  جنوبی  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  تا 

شوند. وابسته  و  متصل 
گزارشی  در  هریتیج«  »بنیاد  آمریکایی  اندیشکده 
میانی  کریدور  از  باید  »غرب  عنوان  با  تحلیلی 
پرداخته  موضوع  این  بررسی  به  کند«  استقبال 
رئیس  پوتین«  »والدیمیر  تهاجم  است:  آورده  و 
برای  را  ها  اروپایی  اوکراین،  به  روسیه  جمهوری 
به  طبیعی  گاز  جایگزین  کنندگان  تامین  یافتن 
کاال  تامین  زنجیره  آنکه  ضمن  است،  انداخته  تکاپو 
کشورهای  کرد.  مختل  شدت  به  را  آسیا  و  اروپا  بین 
و چین  به روسیه  وابستگی خود  برای کاهش  اروپایی 
با  احتمالی  رویارویی  از  ناشی  اختالالت  افزایش  و 
کشور  دو  این  نظر  مورد  چارچوب  از  خارج  باید  آنها 
بازیابی  برای  جدیدی  های  راه  دنبال  به  و  کنند  فکر 
المللی  انرژی و تنوع بخشیدن به خطوط بین  امنیت 

باشند. خود  زمینی  نقل  و  حمل 
صادرات  انتقال  امیدوارکننده،  گزینه های  از  یکی 
است  میانی«  »کریدور  طریق  از  انرژی  اتصاالت  و 
جمهوری  خزر،  دریای  طریق  از  را  قزاقستان  که 
به  سیاه  دریای  طریق  از  و  گرجستان  و  آذربایجان 

کند. می  وصل  اروپا  و  ترکیه 
نقل  و  حمل  مسیر  عنوان  به  که  میانی  گذرگاه 
می   شناخته  هم   )TITR( خزر  ترانس  بین المللی 
شود، می  تواند مانند کریدور شمالی که تحت کنترل 
ترجیحی  مسیر  اواخر  همین  تا  و  دارد  قرار  روسیه 
برای حمل و نقل ریلی بین اتحادیه اروپا و آسیا بود، 

کند. کمک  ها  اروپایی   به 
طبق ادعای هریتیج، چین در گذشته امیدوار بود 
که کریدور میانی یا ترانس خزر را به عنوان بخشی از 

خود  انحصار  در   )BRI( جاده  و  کمربند  توسعه  طرح 
به  نسبت  شدت  به  مسیر  این  کشورهای  اما  درآورد 

اند. شده  محتاط  پکن  مشارکت 
است  ممکن  میانی  کریدور  تحلیل،  این  نظر  از 

دنیای  در  اما  نباشد  نقل  حمل  و  مسیر  ترین  ارزان  
های  زنجیره   تنوع  که  کنونی  جنجالی  و  پرتالطم 
می  دهد،  کاهش  را  کشورها  ریسک  آن  در  تامین 
باشد.  مقرون  به  صرفه  و  عملیاتی  ای  گزینه  می تواند 
است. همراه  هایی  چالش  با  مسیر  این  اجرای  البته 

یا  ای  تعرفه  هماهنگی  گمرکی،  اتحادیه  هیچ 
کشورهای  میان  در  فراملی  دیجیتال  یکپارچگی 
زیرساخت های  ندارد. همچنین  میانی وجود  گذرگاه 
حمل  کاالهای  انبوه  حجم  جایی  به  جا  برای  کافی 
نمونه  برای  نیست.  موجود  شمالی  مسیر  در  شده 
درصد   5 حدود  تواند  می  تنها  فعلی  های  زیرساخت 

کند. جا  به  جا  را  ای  قاره  بین  ریلی  تجارت  از 
تری  پیچیده  مسیر  میانی  کریدور  این،  بر  عالوه 
از دریای خزر و دریای سیاه  است که برای عبور کاال 
امور  این  انجام  دارد.  نیاز  دریایی  انتقال  مراکز  به 
با هزینه های زیادی همراه است و زمان  بدون تردید 
صورت  هر  به  اما  کند.  می  طوالنی  را  کاال  تحویل 

است. شده  حاصل  هایی  پیشرفت 
گذرگاه میانی و قدرت های شرق و غرب

آذربایجان،  جمهوری  گذشته  ماه  چند  در 
را  هایی  هماهنگی  ترکیه  و  قزاقستان  گرجستان، 
و  نقل  و  حمل  سازی  یکپارچه  و  تسهیل  زمینه  در 
و  ریلی  جدید  شبکه  تکمیل  سایبری  بستر  یک  ارائه 
داده  انجام  کاال  بیشتر  ترانزیتی  و  گمرکی  همکاری 

. ند ا
ترکیه  آمریکایی،  اندیشکده  این  تحلیل  براساس 
میانی  کریدور  ژئوپلیتیکی  معادله  در  را  اصلی  نقش 
ایفا می کند و پس از جنگ دوم جمهوری آذربایجان 
در قره باغ نیز نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش 

است. داده 

در  هم  آذربایجان  جمهوری  جغرافیایی  موقعیت 
ارتباط  تقویت  مسیر  در  آنکارا  های  ارزیابی  راستای 
ایران  و  روسیه  حال،  این  با  است.  اروپا  با  چین 
به  نسبت  بیشتری  نظامی  و  اقتصادی  اهرم  همچنان 

دارند. مرکزی  آسیای  کشورهای  بر  ترکیه 
آمریکا برای  باکو  اهمیت 

رویکرد  به  دیگری  تحلیل  در  فوق  فکر  اتاق 
انتقاد  ضمن  و  پرداخت  منطقه  شرایط  به  واشنگتن 
»نانسی  نوشت،  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس  از 
تعقیب کننده  عنوان  به   نقش خود  تثبیت  در  پلوسی« 
بحران جهانی به سرعت خود را به ارمنستان رساند و 
در آنجا جمهوری آذربایجان را به دلیل آنچه »حمالت 
همین  در  کرد.  محکوم  خواند،  مرگبار«  و  غیرقانونی 
آور در  الزام  ای غیر  »آدام شیف« هم قطعنامه  حال، 
این  البته  کرد.  ارائه  آذربایجان  جمهوری  محکومیت 
البی گری  تهاجمی  و  فعال  تالش های  به  ابتکارات 
ارمنی های دور از وطن در ایاالت متحده مربوط می 

شود.
ارمنستان  است:  آمده  تحلیل  این  از  بخشی  در 
میزبان هزاران  اما  نیست  پوتین  روسیه  نشانده  دست 
است.  آن  نظامی  پایگاه  دو  حداقل  و  روسی  سرباز 
بنابراین،  دارد.  ایرانیان  با  نزدیکی  ارمنستان دوستی 
و  روسیه  نزدیک  متحد  تا  کرد  عجله  پلوسی  کل،  در 

دهد. دلداری  را  ایران 
تهاجم  از  پس  آذربایجان  جمهوری  مقابل،  در 
گازی  کریدور  طریق  از  را  خود  طبیعی  گاز  روسیه، 
را  رو  پیش  سخت  زمستان  تا  فرستاد  اروپا  به  جنوبی 
نمی  ها  روس  به  کمکی  هیچ  باکو  بگذارد.  سر  پشت 
کند؛ به ایرانی ها خیلی نزدیک نمی شود و نسبت به 

است. محتاط  چینی  های  گذاری  سرمایه 
جمهوری  غرب،  منظر  از  فوق  تحلیل  طبق 
اهمیت  منطقه  بلندمدت  ثبات  برای  آذربایجان 
باید نقش  آمریکا  ویژه  به  فزاینده ای دارد، پس غرب 
پررنگ تری را در منطقه و رفع تنش ایروان - باکو ایفا 

حامی  ترین  بزرگ  که  زمانی  در  درست  هم  آن  کند؛ 
مشغول  دیگر  جاهای  در  ها  روس  یعنی  ارمنستان 
رسمی  توافق  به  باکو  و  ایروان  که  زمانی  تا  هستند. 
► مشترک نرسند، جنگ هرگز متوقف نخواهد شد.   

چهارشنبـه 27 مهر 1401/ شماره 2035 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
بخش  اصلی   10684/54/345 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  گهی  آ
و  هزار  ده  از  فرعی  چهار  و  پنجاه  از  فرعی  پنج  و  چهل  و  )سیصد  قم  یک 
ششصد و هشتاد و چهار اصلی بخش یک قم( مربوط به پرونده اجرائی شماره 
کالسه 139804006233000219 به موجب پرونده اجرایی کالسه بایگانی 
اداره  این   140000355 و  فریمان  رسمی  اسناد  اجرای  واحد   9800265
)اداره اجرای قم( له : بانک رفاه کارگران فریمان ، بر علیه : اقای سید محمد 
حسینی )وام گیرنده( و خانم زینب السادات حسینی )راهن( ششدانگ پالک 
پنج  و  چهل  و  )سیصد  قم  یک  بخش  اصلی   10684/54/345 شماره  ثبتی 
پنجاه  از  و مجزا شده  مفروز  اصلی  و هشتاد چهار  و ششصد  هزار  ده  از  فرعی 
صفائیه  خیابان   – قم  نشانی  به  قم(  یک  بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی  چهار  و 
السادات  زینب  خانم  به  متعلق   29 پالک   –  20 شماره  کوچه  بیگدلی  کوچه   –
ششدانگ  مشخصات  و  حدود  رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  حسینی 
فرعی   54 از  شده  مجزا  و  مفروز   ، اصلی   10684 از  فرعی   345 ثبتی  پالک 
اداره یک قم  00 حوزه ثبت ملک  1 ناحیه  1 واقع در بخش  از اصلی مذکور و 
فرعی  پنج  و  سیصد  شماره  ملک  متن  مترمربع   103/5 مساحت  به  قم  استان 
شماره  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  چهار  و  هشتاد  و  ششصد  و  هزار  ده  از 
قم  یک  منطقه  ثبت  ثبتی  حوزه  قم  یک  بخش  در  واقع  فرعی  چهار  و  پنجاه 
استان قم به مساحت 103/5 مترمربع یکصد و سه متر و پنجاه دسیمتر مربع 
و  متر  پنج   5/75 طول  به  دیوار  و  درب   : شماال   : حدود  به  ملک  توضیحات   ،
شرقا  متر  هشت  عرض  به  احداثی  متری   8 شارع  متربه  سانتی  پنج  و  هفتاد 
جنوبا:  فرعی  دو  و  چهل  شماره  به  متر  هجده   18 طول  به  دیوار  به  دیوار   :
پنجاه  شماره  به  سانتیمتر  وهفتادوپنج  متر  5/75پنج  طول  به  دیوار  به  دیوار 
و  پنجاه  شماره  به  متر  هجده   18 طول  به  دیوار  به  دیوار   : غربا  فرعی  پنج  و 
از ده هزار و ششصد و هشتاد و چهار اصلی. مشخصات مالکیت:  چهار فرعی 
 145 شناسنامه  شماره  محمد  سید  فرزند  حسینی   – سادات  زینب  مالکیت 
تاریخ تولد 1365/5/21 صادره از کاشان دارای شماره ملی 1263536182 
با جز سهم6از کل سهم 6 به عنوان مالک از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره 
شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1396/1/19 تاریخ   65516 مالکیت  مستند 

28 شهر قم استان قم ، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 212147 
 139720330001010159 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   96 سال  ب  سری 
 1397/6/5 تاریخ   86016 مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده  ثبت 
 ، رضوی  خراسان  استان  فریمان  شهر   15 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
 96 سال  ب  سری   212147 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
گردیده  ثبت   139720330001010159 الکترونیکی  دفتر  شماره  با 
مورخ   86016 شماره  رهنی   : امالک  دفتر  محدودیت   : محدودیت  است. 
خراسان  استان  فریمان  شهر   15 شماره  اسنادرسمی  دفترخانه   1397/6/5
رضوی که به نفع بانک رفاه کارگران به مبلغ 3/714/287/500ریال به مدت 
ملک  فنی  مشخصات  دارد   : بیمه  ندارد   : ارتفاقی  حقوق  شده.  ثبت  سال   3
و  مترمربع   103/5 مساحت  به  عرصه  دارای  نظر  مورد  ملک   : مزایده  مورد 
شامل  طبقه  سه  در  ان  اعیانی  و  است  متری   8 کوچه  به  بر  متر   5/75 دارای 
مترمربع   70 دارای  زیرزمین  طبقه  در  و  است  فوقانی  و  همکف  و  زیرزمین 
تا  ودیوار  موزاییک  ان  کف  که  است  واشپزخانه  سالن  وشامل  است  اعیانی 
ارتفاع یک متر سنگ و بقیه دیوار وسقف سفیدکاری شده است و دارای پنجره 
اعیانی  مترمربع   70 دارای  همکف  طبقه  است.  خور  شیشه  الومینیومی  های 
سقف  و  دیوار  و  موزاییک  کف  است  اشپزخانه  و  خواب  اتاق  و  سالن  شامل  و 
است.  خور  شیشه  الومینوم  پنجره  و  درب  دارای  و  است  شده  کاری  سفید 
است  اشپزخانه  و  پذیرایی  دارای سالن  مترمربع   52 مساحت  به  فوقانی  طبقه 
دیوار  و  موزاییک  کف  پوشش  است  سقف  بدون  تراس  مترمربع   12 دارای  و 
مترمربع   33 دارای  و  سنگ  نما  دارای  ساختمان  است  شده  کاری  سفید  ها 
است  احداث شده  به صورت جنوبی  است. ساختمان  زمین  انتهای  در  حیاط 
کار  پایان  گواهی  دارای  ملک  است  گاز  و  برق  و  اب  انشعابات  دارای  ملک  و 
قم  یک  منطقه  شهرداری  از   1378/6/10 مورخه   10/1/6242 شماره  با 
به  را  ملک  الذکر  فوق  مراتب  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  است. 
از  مترمربع   103/5 مساحت  به  عرصه   -1  : است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 
16/560/000/000ریال  جمعا  160/000/000ریال  مترمربعی  هر  قرار 
25/000/000ریال  از قرار مترمربعی  70 مترمربع  2- اعیانی طبقه زیرزمین 

 122 3- اعیانی طبقه همکف و فوقانی جمعا  1/750/000/000ریال  جمعا 
 -3 مترمربع هر مترمربع 30/000/000ریال جمعا 3/660/000/000ریال 
مبلغ  به  ملک  کل  600/000/000ریال  انشعابات  و  سرپله  و  سازی  حیاط 
22/570/000/000ریال بیست و دو میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال( 
خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  است  شده  ارزیابی 
به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   10 پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد. 
 IR شبا980100004076013207895693  شماره  به  ثبت  سپرده  حساب 
باشد  می   965108576100000002171323512006 واریز  شناسه  با 
می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  )حتی 
در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت  را  درصد  ده  بایست 
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه 
ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف  را  فروش 
 ، مقرر  و در صورتی که ظرف مهلت  نماید  تودیع  به شماره حساب شبا مذکور 
استرداد  قابل  مبلغ مذکور   ، نکند  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده 
نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش 
مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از 
از  اعم  ملک  های  بدهی  ضمن  بوددر  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی 
مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
بود. در صورت وجود  برنده مزایده خواهد  به عهده  باشد  یا نشده  معلوم شده 
اسناد  مفاد  اجرای  نامه  ائین   125 ماده  وفق  بستانکار  طلب  بر  مازاد  مبلغ 
رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده 
توافق  اقدام می گردد. )درصورت  اجرا  نامه  ائین   125 ماده  باشدوفق  مزایده 
بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی 
اقدام خواهد شد حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 
شهرداری  و  دارایی  حساب  مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا 
می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد  می  دیگر  صالح  ذی  مراجع  و  عنداللزوم  و 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵987   

رتبه بندی فرهنگیان و 
قدرت ذهن!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
و  و موقعبت های سوادآموزی  اینکه فرصت ها  با  روزها  این   
بنگاهی و عضو شورای  از  و به سالمتی  کسب دانش زیاد شده 
و  کارخانه  مدیر  و  بانک  رئیس  تا  گرفته  اداره  آبدارچی  و  شهر 
کادمیک  آ تحصیالت  دارای  اجمعین  کلهم   ... اداره  مسئول 
خلق  اطالعاتی  سواد  بینیم  می  هم  باز  هستند،  دانشگاهی  و 

نیست.   هم  قدیم  اکابر  همان  حد  در  الله 
باور بفرمائید امروز نصف جمعیت مملکت فرق بین افوریسم 
علمی  راهکارهای  و  رهنمودها  از  را  آمیز(  طنز  قصار  کلمات   (
تمیز نمی دهند و آنجایی که باید تدبر کنند و یک قاشق فسفر 
می  باز  بناگوش  تا  را  شان  نیش  صادقی  علی  مثل  بسوزانند، 
فرونتال  اربیت  قشر  و  بزنند  لبخند  باید  که  آنجایی  و  کنند 
و  انیشتن  و  پاسکال  قیافه  دهند،  افزایش  را  مغزشان  میانی 
دکتر حسابی به خودشان می گیرند و ادای آدم های روشنفکر 

آورند!  در می  را 
اداره  در  علمی  نوین  های  یافته  های  کاربرد  نقل  هم  االن 
بهترین  اقتصادی  کشمشی  اوضاع  این  در  که  است  مملکت 
شنوایی  گوش  اینکه  شرط  به  البته  شوند  می  محسوب  گزینه 

باشد. 
سنگاپور  و  چین  پژوهشگران  قبل  چندی  راستا  همین  در 
تحقق  برای  گامی  جدید،  فناوری  یک  ارائه  با  کردند  سعی 

بردارند. ذهن  قدرت  با  اشیاء  کنترل  رویای 
از   استفاده  با  دارند  قصد  دانشمندان  این  ایسنا  گزارش  به 
کنترل  سوی  به  را  گام  نخستین    )Metamaterials("فرامواد"
تالش  واقع  در  بردارند.  "فرامواد"  دور  راه  از  و  بی سیم  ذهنی 
خود  ذهن  با  مستقیما  را  "فراسطح"  بتواند  انسان  یک  دارند 
مغزی  امواج  تفکر،  فرآیند  در  انسان  مغز  که  چرا  کند.  کنترل 

می کند. تولید 
امواج  جمع آوری  که  کردند  مطرح  را  نظریه  این  پژوهشگران 
کنترل کننده  سیگنال های  عنوان  به  آنها  از  استفاده  و  مغزی 
ذهن  با  را  فراسطوح  که  می دهد  امکان  کاربران  به  فراسطوح، 
از  مغزی  امواج  انتقال  با  پژوهشی  گروه  ین  کنند.  کنترل  خود 
به  بلوتوث،  از طریق  و  به صورت بی سیم  به کنترل کننده  کاربر 
آزمایش شبیه سازی شده  نتایج  یافتند.  راه دور دست  از  کنترل 
کنترل  را  نتیجه  مستقیما  کاربر  مغزی  امواج  که  داد  نشان 

جراید(  از  نقل  به   ( می کنند. 
در  و  است  دیپلم  باالی  و  علمی  کمی  مطلب  امر  حقیقت 
شود.  می  هاضمه  جهاز  ثقل  باعث  آن  خواندن  عادی  حالت 
اما خالصه داستان این است که دانشمندان با "فرامواد"خیلی 
از  هم  آن  هستند  "فراسطوح"  کنترل  حال  در  پرگاز  و  چکشی 

زور!  و  بدون ضرب  و  دور  راه 
یعنی اگر دو روز دیگر دیر سرکار رسیدید و می بینید هر چه 
توجیه  را  تاخیر  علت  و  بپیچانید  را  مدیر  که  کنید  می  تالش 
که  باشید  گاه  آ و  بدانید  خورد  می  سنگ  به  تیرتان  کنید، 
مدیرتان با "فرامواد" در حال کنترل "فراسطح" ذهن تان است 

نکنید!   تقال  بیخودی  و 
را هم  افراد  "فراسطح" ذهنیت  توان  رویکرد حتی می  این  با 
تا  افراد  طبع  مناعت  و  قناعت  سطح  و  داد  قلقلک  مختصری 
دنیوی  ارزش  بی  حطام  و  مادیات  به  اصاًل  که  برد  باال  جایی 
سامانه  به  خودشان  فرهنگیان  است  ممکن  مثاًل  نکنند!  فکر 
بدهند.  لغو  درخواست  و  بروند  بندی  رتبه  مدارک  بارگذاری 
تشکیل  کارزار  جمعی  دسته  الله  خلق  است  ممکن  حتی  یا 
صورت  به  معیشتی  غیر  و  معیشتی  یارانه  دریافت  از  و  دهند 
خودجوش خودداری کنند! سایر مزایای کنترل ذهنی افراد را 

است! نخورده  کمرتان  به  که  بیل  کنید؛  لیست  خودتان 

ر ـُ َتَلنگ

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  10699اصلی  از  فرعی   127 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
سید  فرزند  رضویان     سیدوحید  بنام  که      6 پالک   -14 کوچه   – عطاران  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش 
از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  حسین 
 1/7773 نامبرده  تقاضای کتبی  به  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود،  نیز  15 قانون ثبت  طرفی مطابق ماده 
8/5 الی  1401/08/30  ساعت  1401/07/24 تحدیدحدود پالک مذکور در روز دو شنبه مورخ    -
مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12
و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. 
ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح  از تسلیم اعتراض  مدت یک ماه پس 

 )15754 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
 1401/07/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

11212 اصلی واقع در بخش  از  60  فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
12 متری ولی عصر- دست چپ  امام خمینی(  12)16 متری  – کوچه  اراضی جاده کاشان  یک ثبت قم 
بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  عباسعلی  فرزند  منفرد  وحیدی  مهدی  بنام  که  پنجم   درب   –
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره 
روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/07/09   -  1/7843 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک  در محل  12 صبح  الی   8 1401/08/23  ساعت  مورخ  دوشنبه 
به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره 
میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده 

 )15753 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی 
 1401/07/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

از 11238 اصلی واقع در بخش  70  فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
یک ثبت قم اراضی 30 متری کلهری- کوچه 47- پالک 52  که بنام نقی صالح نیا  فرزند قربانعلی می 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده 
 1401/07/09   -  1/7845 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15
12 صبح در محل وقوع  8 الی  تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1401/08/23  ساعت 
آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک 
تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها 
پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس 
از تسلیم  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس  و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )15752 الف  )م  نماید./  ارائه 
 1401/07/27 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

جزییات توطئه برای خزر

● چه کسانی به دنبال مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان هستند؟   ●
با توجه به مزاحمت هایی که در سال های گذشته دولت باکو در مسیر ارتباط زمینی ایران به ارمنستان و روسیه ایجاد کرده بود، تغییر در وضعیت حاکمیتی قره باغ 

می تواند چالشی برای تهران به ویژه در زمینه تکمیل دسترسی جاده ای کریدور شمال جنوب از خلیج فارس تا روسیه باشد.



چهارمین  به عنوان  آنا  پردیس  سالمندان  مرکز      ◄
مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  سالمندان  نگهداری  مرکز 

شد. افتتاح  قم  در 
استان  بهزیستی  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  استان  بهزیستی  کل  مدیر  پهلوانی  مهدی  قم، 
که  آنا  پردیس  سالمندان  خانه  افتتاح  مراسم  حاشیه 
نیکوکار  خاندان  و  خیران  مسوالن،  از  جمعی  حضور  با 
سه  فعالیت  به  اشاره  با  شد،  برگزار  چهر  رشیدی  مرحوم 
مرکز  این  افزود:  قم  در  سالمندان  روزی  شبانه  مرکز 
خانواده  و  توکلی  خانم  سرکار  محترمه  نیکوکار  توسط 
 5 ارزش  به  ساختمانی  مشارکت  با  و  چهر  رشیدی 
 420 و  متر   325 مساحت  به  زمینی  در  تومان  میلیارد 
نفر   30 روزی  شبانه  نگهداری  ظرفیت  با  زیربنا  متر 
نظارت  تحت  و  مجوز  با  نیروگاه  منطقه  در  زن  سالمند 
جا  که  شد  اندازی  راه  و  افتتاح  قم  بهزیستی  کل  اداره 
که  ارجمندی  نیکوکار  توکلی  خانم  واالی  همت  از  دارد 

از سنوات قبل با همراهی سازمان در خدمت به کودکان 
سالمندان  خانه  احداث  زمینه  در  هم  امروز  و  خیابانی 

کنیم. قدردانی  کردند  یاری  را  بهزیستی 
سالمندی  سونامی  به  اشاره  با  قم  بهزیستی  مدیرکل 
های  بینی  پیش  طبق  کرد:  اعالم  آینده  سال  سی  در 
1430 جمعیت سالمندان استان  صورت گرفت در سال 
جمعیت  درصد  سی  تقریبا  و  نفر  هزار   300 حدود  قم 
خدمات  نیازمند  نفر  هزار   20 که  بود  خواهد  استان 
مراکز  در  نگهداری  نیازمند  نفر  هزار   5 و  بهزیستی 
مدیران  از  است  ضروری  بودو  خواهند  روزی  شبانه 
احداث  فکر  به  اکنون  هم  از  خیرین  کمک  با  استان 
این  به  توانبخشی  خدمات  ارائه  جهت  استاندارد  مراکز 

باشند. قشر 
خانم  فرزند  چهر  رشیدی  حمید   مراسم  این  ادامه  در 
و  توکلی  خاندان  پیشینه  به  اشاره  با  سخنانی  در  توکلی 
نیازمندان  از  گیری  دست  و  خیر  امور  در  چهر  رشیدی 

در   : کرد  خاطرنشان  و...  المنفعه  عام  ابنیه  احداث  و 
است عیدی  ما عید  برای خاندان  امروز  ربیع  اعیاد  کنار 
اجداد  و  بردار  و  پدر  روح  بی شک  و  ماندی  بیاد  و  بزرگ 
مراسم  این  در  بودند  نیکی  و  خیر  اهل  از  همگی  که  ما 
در  اموالشان  اینکه  از  خوشحال  و  هستند  ناظر  و  حاضر 

می شود صرف  راه  این 
که  کسانی  کلیه  از  قدردانی  ضمن  چهر  رشیدی 
سازمان  از  کردند  یاری  را  رشیدی  خاندان  راه  این  در 
و...  مجوز  صدور  و  نظارت  هدایت،  در  که  بهزیستی 
همیشه در کنار خیرین است هم تقدیر کرد و اعالم کرد 
بانیان  مانند  مرکز  این  پرسنل  است  این  ما  انتظار  که 
خدمت  خدمتگیرندگان  و  سالمندان  به  عاشقانه  مرکز 

. کنند
با  قم  استان  بهزیستی  کل  مدیر  مراسم  این  پایان  در 
و  توکلی  خانم  خدمات  از  هدایایی  و  سپاس  لوح  اهداء 

► کرد.    تقدیر  ایشان  فرزندان 

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

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

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

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987
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سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402
www.gooyeh-qom.comچهارشنبـه 27 مهر 1401/ شماره 2035

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1400114430002000613 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002007899 شماره  رأی  1ـ 
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  محمدرضا   فرزند  ثانی  فهیمه  خانم 
2302 اصلی واقع در بخش  از  1 فرعی  از  52 فرعی  ک شماره  از پال 50 مترمربع در قسمتی  بمساحت 
 223 صفحه  طبق  رسمی  مالک  وند  معارف  بهبود  آقای  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

 )14828 الف  241.)م  دفتر 
 1401114430002000332 پرونده کالسه  به  140160330002007896 مربوط  2- رأی شماره 
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  محمد   فرزند  صدیقی  داود  آقای 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1752 از  فرعی  شماره  ک  پال از  قسمتی  در  مترمربع   51/12 بمساحت 
منصوره  و  معصومه،  نرجس،  محمدرضا،  سید  رسمی  مالکین  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم 
 –  11183 قطعی  سند  طبق  برقعی  فخرالسادات  و  السادات  زینب  بانوان  و  حسینی  ناظم  همگی 
سهم(  سه  به  )نسبت  خداوردیان  عباس  و  سهم   5 به  نسبت  اله  فرض  کما  قم   15 دفتر   135/27/07
 4 دفترخانه   1389/08/13  –  135906 قطعی  سند  طبق  سهم(   43 به  )نسبت  نصراللهی  موسی  و 

الف14829( قم.)م 
 1399114430002001675 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002009624 شماره  رأی  3ـ 

 50 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  مطهری  حسین  آقای 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2281/2 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع 

 )14830 الف  116.)م  دفتر   313 صفحه  زرندی  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری 
 1400114430002001922 پرونده کالسه  به  140160330002005281 مربوط  4- رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از   قسمتی  در  محمدنبی  فرزند  فیروزی  غضنفر  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2181 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   192/50 بمساحت 

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

 )14766 الف  م  موروثی.)  و   118 دفتر   154 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 1401114430002000675 پرونده کالسه  به  140160330002008044 مربوط  6- رأی شماره 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله  فتح  فرزند  اکبر  والئی  مریم  خانم 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1741 از  فرعی  شماره  ک  پال از   قسمتی  در  مترمربع   108/23
الف  م  قم.)   107 دفترخانه   1398/2/30 مورخ   11611 شماره  صلح  سند  طی  متقاضی  مالکیت 

)14767
 1400114430002000479 پرونده کالسه  به  140160330002009296 مربوط  7- رأی شماره 

 64 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  جمشید  فرزند  جندقی  عباس  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2475 از  فرعی  شماره  ک  پال از   قسمتی  در  مترمربع 

)14768 الف  م   (.293 دفتر   292 صفحه  زاده  حسینعلی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1401114430002000173 پرونده کالسه  به  140160330002008666 مربوط  8- رأی شماره 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  بیازعلی  فرزند  رئوف  معراجی  علی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1967 از  فرعی  شماره  ک  پال از   قسمتی  در  مترمربع   60

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

عصراقتصاد( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
1401/07/12 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/07/27 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

احکام  اجرای   3 شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
اقای  علیه  عبدالهی  اشرف  خانم  لها  گردیده  ثبت  به  خانواده  3/1400ج/542  شماره  به  قم  مدنی 
500/000ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  سکه  286قطعه  پرداخت  به  است  علیه  محکوم  زاده  شعبان  ابوالفضل 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم لها در قبال بدهی محکوم علیه سهم االرث ایشان از ملک 
با پالک ثبتی 10379/47 اصلی بخش یک ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده 
شماره  به  ثبتی  پالک  از  زاده(  شعبان  ابوالفضل  )اقای  علیه  محکوم  االرث  سهم  تعیین  و  ارزیابی  است. 
ثبتی ملک  زاده ب( وضعیت  به مرحوم غالمرضا شعبان  متعلق  قم  اصلی بخش یک   10379 از  فرعی   47
 140002990007319779 شماره  نامه  به  بازگشت  به  ثبت  استعالم  طبق   10379/47 ثبتی  پالک  با 
مورخ 1400/9/17 : ملک با پالک ثبتی به شماره 47 فرعی از 10379 اصلی بخش یک قم که کل این 
پالک شامل سه ملک می باشد و به متراژ 205/88 مترمربع می باشد و اقای غالمرضا شعبان زاده مالک 
 615402 مالکیت  دفترچه  با شماره  طبق سند  فوق  ملک  از  205/88 سهم ششدانگ  از  90 سهم مشاع 
سری سال که با شماره ثبت 25336 در دفتر 181 و صفحه 500 به نام ایشان ثبت گردیده است و ادرس 
– بن بست شهید محمد شعبان زاده – پالک 13  – فرعی شماره 19  بلوار شهید دل آذر – کوچه 62  ملک : 
باشد و سند  90 مترمربع می  اقای غالمرضا شعبان زاده طبق سند  این عرصه در مالکیت  بنابر  باشد.  می 
دارد.  قرار  بازداشت  در  قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  سوم  شعبه  نفع  به  اکنون  هم  فوق 
به  بست  بن  انتهای  در  مسکونی  ساختمان  یک  صورت  به  ارزیابی  مورد  ملک   : ساختمانی  مشخصات  ج( 

عرض شارع 1/5 متر به ادرس فوق و در دو طبقه )همکف و فوقانی( می باشد که طبق اظهارات خواهان 
و سرویس  اف  ام دی  کابینت  با  اشپزخانه  و  نشیمن  دارای  و  مجزا  واحد مسکونی  یک  به صورت  طبقه  هر 
بهداشتی و حمام با کاشی و سرامیک می باشد. نمای خارجی بنا اجرنما می باشد و عمر بنا در حدود 40 
و سیستم  و گازی  ابی  ، سیستم سرمایش کولر  بازسازی شده  به صورت کامل  اخیر  سال که در چند سال 
بوده  ضربی  طاق  نوع  از  سقف  و  باربر  دیوار  با  فلزی  نیمه  بنا  سازه  سیستم  باشد.  می   بخاری  گرمایش 
ارزیابی  مورد  ملک  ارزش  ملک:  ارزیابی  د(  باشد.  می  گاز  و  اب  و  برق  کامل  انشعاب  دارای  ساختمان   ،
طرح  در  گیری  قرار  عدم  فرض  با  ملحقات  و  تاسیسات   ، عرصه  از  اعم  الذکر  فوق  مشخصات  به  توجه  با 
می  براورد  ذیل  شرح  به  روز  قیمت  گرفتن  نظر  در  با  و  ذیربط  های  ارگان  به  بدهی  و  شهرداری  اتی  های 
گردد: 1- عرصه موجود 90 مترمربع 85/000/000ریال ارزش کل 7/650/000/000ریال 2- اعیانی 
مترمربع   25 سازی  حیاط   -3 کل5/200/000/000ریال  ارزش  40/000/000ریال  مترمربع   130
150/000/000ریال  گاز   – برق   – اب  امتیازات   -4 100/000/000ریال  کل   ارزش  4/000/000ریال 
ارزش کل 13/100/000/000ریال مبلغ براورد 90 سهم از 205/88 سهم ششدانگ ملک با پالک ثبتی 
می  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  سیزده  حدود  در  زاده  شعبان  غالمرضا  مرحوم  به  متعلق   10379/47
ابوالفضل شعبان زاده( از پالک ثبتی 10379/47 متعلق  باشد. و( تعیین سهم االرث محکوم علیه )اقای 
به مرحوم غالمرضا شعبان زاده : ارزش سهم مرحوم غالمرضا شعبان زاده از ششدانگ ملک 10379/47 
اقای  االرث  2/865/625/000ریال سهم  زاده  ابوالفضل شعبان  اقای  االرثه  13/100/000/000 سهم 

و  ششصد  و  میلیون  پنج  و  شصت  و  هشتصد  و  میلیارد  )دو   2/865/625/00 برابر  زاده  شعبان  ابوالفضل 
بیست و پنج هزار ریال( طبق گواهی انحصار ورثه صادره شعبه 40 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
احکام  اجرای  قانون   –  131 و   51 مواد  باشد. حسب  9709972524002552 می  دادنامه  به شماره  قم 
مقرر  و  شد  خواهد  محاسبه  جواهر  و  طال  صنف  اتحادیه  از  استعالم  پس  فروش  قابل  دقیق  میزان  مدنی 
 ، ، خ ساحلی  به آدرس  قم  10/15 صبح  تا   10 – ساعت   1401/8/11 تاریخ  الذکر در  گردید موارد فوق 
از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
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 وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
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 

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

● چهارمین مرکز سالمندان قم افتتاح شد    ●


