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نایب رئیس شورای شهرپاسخ داد:  آیت اهلل میرباقری:  آیت اهلل نوری همدانی:

قوانین بلندمرتبه 
سازی در طرح تفصیلی  

قم تغییر می کند؟

جامعه گرفتار فقر و 
بی عدالتی پیشرفت 

نمی کند 

حضور کریمه اهل بیت 
در قـــم برنامـه ای برای 

ساختن امت است
صفحه 2 صفحه 5 صفحه 5

صفحه 4

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری: 

تغییر کاربری فضای سبز تغییر کاربری فضای سبز 
صفحه صفحه 22  در قم ممنوع استدر قم ممنوع است

آگهی مزایده عمومی
) نوبت اول (

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3/31425 مورخ 1396/31/31 
هیئت مدیره و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به واگذاری مجموعه رستوران و کافی شاپ بیدمجنون به صورت 

اجاره به مدت 5 سال شمسی واقع در بوستان علوی به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

" انواع تضمین شرکت در مزایده "

به دریافت اسناد اقدام نمایند. به واحد درآمد سازمان نسبت  با مراجعه  1- متقاضیان محترم می توانند 
اسناد: تسلیم  و  مهلت دریافت 

2- مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه   مورخ    1401/08/18   لغایت  روز  چهارشنبه    مورخ  1401/08/25
3- مهلت ارائه پیشنهاد:  از روز چهارشنبه   مورخ    1401/08/18   لغایت  روز  یکشنبه       مورخ  1401/08/29

و  دریافت  از  پس  مکلف اند  محترم  متقاضیان  و  است  گردیده  درج  عمومی  شرایط  در  ملک  ویژگیهای  و  شرایط   -4
منزله  به  مدارک  و  اسناد  امضاء  نمایند.  ارائه  قیمت  پیشنهاد  همراه  به  و  کرده  امضاء  را  مدارک  و  اسناد  کلیه  مطالعه، 

است. شرایط  تمامی  قبول 
5- متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي و عمومی باواحد درآمد با شماره تلفن 37711224- 025 تماس حاصل 

فرمایند.
6- محل تسلیم پیشنهادها: قم، خیابان آذر، بوستان شهداء آذر، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، طبقه 

سازمان. حراست  همکف، 
روزهای  و   13:00 الی   07:30 از ساعت  لغایت چهارشنبه  روزهای شنبه  پاکت  تحویل  است ساعت  ذکر  به  *الزم   -7

می باشد.  13:00 ساعت  شنبه  پنج 
شناسه آگهی: 1406042

نوبت آگهی  اول: 1401/08/16    ----    نوبت آگهی  دوم: 1401/08/17

امور فرهنگی و ارتباطات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

مبلغ تضمینقیمت پایهکاربریمشخصات ملکموضوع مزایده

و  اجاره مجموعه رستوران 
کافی شاپ

علوی  بوستان  مجنون  بید 

رستوران سنتیمساحت اعیانیمساحت عرصه
و 

کافی شاپ

 270.000.000
ریال

ماهیانه

 1.210.000.000
ریال

570 مترمربع220 مترمربع

توضیحات نوع ضمانت نامه ردیف 

)تا کسر دو ضمانت نامه بانکی1 اعتبار داشته باشد.  تاریخ تحویل پیشنهادات  از آخرین  90 روز  بایستی حداقل  بانکي  ضمانت نامه هاي 
روز قابل قبول است(

و شمـــاره شبـاوجه نقد 2  7001000810788 بـــه شمـاره حسـاب  تضمیـن  وجـه  نقـدی  واریـز 
IR بانک شهر شعبه چهارراه بازار به نام حساب سپرده سازمان   690-61-000-000-700-1000-810-788  

پارکها و فضای سبز شهرداری قم که بایستی به صورت فیش سه برگی تهیه شود.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم مطرح کرد؛

»تعدیل نیـرو« چالش اصلی 
کارگران قمـی                                                    
صفحه 4

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید کرد:

لزوم برگزاری دوره های هویت بخشی 
در قم                                                     
صفحه 2

برنامه ریزی شهرداری قم برای تکمیل بوستان 1000 هکتاری

بوستانی چندمنظوره در راستای 
نشاط اجتماعی                                                     
صفحه 3

شیخ االزهر و پاپ چه گفتند؟ 

جمعیت الوفاق بحرین : ما از اظهارات 
پاپ فرانسیس تقدیر می کنیم                                                      
صفحه 7

بهترین روش ریکاوری 
عضالت                                                      
صفحه 4

گزیـده خبـرها
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اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس      ◄
توجه  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
و  کودکان  بین  در  هویت سازی  و  هویت  به 
تخریب  پی  در  دشمن  امروز  گفت:  نوجوانان 
و  ،معلم  خانواده  و  زن  قدرتمند  عنصر  سه 
هنرمند در جامعه بوده و باید با استفاده از همه 
فرهنگ  و  هویت  تضعیف  مانع  هنر  شاخه های 

شویم. جامعه 
دوره  پنجمین  اختتامیه  در  مالیی  مصطفی 
از  تقدیر  با  برگ ریز  پاییز  عکاسی  جشنواره 
اقدامات انجام شده در سازمان پارک ها و فضای 
مدیرعامل  داشت:  اظهار  قم  شهرداری  سبز 
به  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
حوزه  در  توانسته  دارد  که  تخصصی  تیم  همراه 

دهد. انجام  را  بزرگی  کارهای  سبز  فضای 
در  هنر  جایگاه  و  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
باید  افزود:  دینی  و  ارزشی  مفاهیم  انتقال 
بوده  این هنر  نیز  بدانیم در حوزه مسائل دینی 
عاشورا  مانند  ما  ارزشی  مفاهیم  توانسته  که 
امام  از  بعد  اطهار)ع(  ائمه  و  دارد  نگه  زنده  را 
توسعه  و  انتقال  برای  هنر  و  علم  از  حسین)ع( 

کرده اند. استفاده  فرهنگ  و  دین 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
در  باید  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای 
جامعه  فرهنگ  ارتقای  در  و  هنر  از  استفاده 
نگاه، بازی داشته باشیم و فرقی نمی کند از چه 
می کنیم  استفاده  مهم  این  برای  هنری  شاخه 

می بینیم  رهبری  معظم  مقام  سیره  به  نگاه  با  و 
از  بیش  هنرمندان  و  نخبگان  به  نیز  ایشان 

می دهند. اهمیت  جامعه  دیگر  اقشار 
وی ادامه داد: ایران تنها فرهنگ و امپراتوری 
جهان بوده که باقی مانده است، تجربه و قدمت 
دین  کنار  در  کشورداری  و  کشورگشایی  در  ما 
جهان  که  کرده  ایجاد  را  بزرگی  قدرت  شیعه 
نمی تواند این قدرت و فرهنگ  را تحمل کند و 

نفوذ و سلطه  را در دو مقطع  هجمه های زیادی 
می کند. وارد  ایران  برای 

مرحله  در  هنر  از  دشمن  بهره مندی  مالیی 
کرد:  تأکید  و  قرارداد  موردتوجه  را  نفوذ 

و  قم  شهر  در  ما  مشکالت  از  یکی  متأسفانه 
بوده  مردم  بین  در  هویت  شدن  ضعیف  کشور 
شاخه ها  تمام  در  هنر  از  گرفتن  کمک  با  باید  و 
و  نوجوانی  و  کرده  ایجاد  کودکی  در  را  هویت 

کنیم. تثبیت  جوانی 
وی ادامه داد: امروز شاهد تخریب سه عنصر 
و  معلم  خانواده،  و  زن  یعنی  کشور  قدرت  مهم 
دوره های  برگزاری  با  باید  که  هستیم  هنرمند 

اهداف  پیشبرد  مانع  جامعه  در  بخشی  هویت 
و  باشیم  کشور  و  فرهنگ  تخریب  در  دشمن 
در  قدرتمند  و  این سه عنصر مهم  ندهیم  اجازه 

► شود.    ضعیف  جامعه 
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
تغییر کاربری فضای سبز در قم 

ع است ممنو

بر  تأکید  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
فرهنگ  تغییر  برای  گفت:  شهر  در  سبز  فضای  کاربری  عدم تغییر 
از  عکاسی  جشنواره  نخستین  و  گرفته  کمک  هنرمندان  از  باید 
شهرداری  برند  به عنوان  برگ ریز  پاییز  جشنواره  کنار  در  المان ها 

می شود. برگزار 
تأکید  با  برگ ریز،  پاییز  جشنواره  پنجمین  اختتامیه  در  جوادیان  پیام 
بر اهمیت هنر در فرهنگ سازی در جامعه اظهار داشت: ما به عنوان 
از فضای سبز  متولیان فضای سبز در شهر تالش می کنیم تمام شهر 

شوند. برخوردار  مطلوبی 
بهار  و  پاییز  فصل  دو  در  خزان دار  درختان  کاشت  به  اشاره  با  وی 
شهر قم را یکی از مناظر طبیعی و زیبایی های شهر دانست و افزود: 
جای  بسیار  جشنواره ها  برگزاری  از  شهروندان  و  مردم  استقبال 
خوشحالی داشته و این نشان از توجه و تغییر فرهنگ شهر به سمت 

است. شهر  زیبایی هایی  به  توجه  و  نگهداری 
کرد:  تصریح  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
این جشنواره به یک برند برای شهرداری تبدیل شده است و در تالش 
با برگزاری جشنواره های بیشتر در همراهی و مشارکت مردم  هستیم 

برداریم. از هنرمندان گام های بزرگی  و همچنین حمایت 
وی در ادامه با تأکید بر برگزاری افتتاحیه و اختتامیه جشنواره ها در 
هدایای  افزایش  با  هنرمندان  از  کرد:  خاطرنشان  مناسب  زمان های 
نخستین  می خواهیم  و  می کنیم  حمایت  آینده  سال  برای  جشنواره 
جشنواره عکاسی از المان های شهری را نیز برگزار کرده و این بخش 

بگذاریم. نمایش  به  نیز  را  زیبایی های شهر  از 
شد  یادآور  را  هنرمندان  توسط  المان ها  اجرای  و  طراحی  جوادیان 
توسط  المان ها  اجرا  و  نصب  ساخت،  طراحی،  مراحل  تمام  گفت:  و 
و  آماتور  بخش  دو  به  ارسالی  عکس های  و  می شود  انجام  هنرمندان 

می شود. چاپ  کتاب  به صورت  جشنواره  حرفه ای 
یکسان  توسعه  در  هنرمندان  دغدغه های  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
فضای سبز در شهر ابراز کرد: متأسفانه کمبود فضای سبز در بعضی 
باید  شهر  متولیان  به عنوان  که  دارد  گوناگونی  علت های  مناطق  از 
از  بعضی  به  بی توجهی  شائبه  تا  کنیم  گاه  آ چالش ها  این  از  را  مردم 

نیاید. پیش  مردم  بین  در  مناطق 
کرد:  ابراز  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
ما  شده  باعث  زمان  طول  در  مناطق  از  بعضی  در  کاربری  تغییر 
و  باشیم  مواجه  بوستان  و  پارک  ساخت  برای  تملک  مشکل  با  امروز 
به واگذاری ملک مسکونی  را مجبور  به زور مردم  شهرداری نمی تواند 

کند. بوستان  ساخت  برای  خود 
وی یادآور شد: از زمان این مدیریت اجازه تغییر هیچ کاربری فضای 
اجازه  هم  بعد  به  این  از  و  نشده  داده  تجاری  یا  مسکونی  به  سبزی 
تغییر کاربری داده نمی شود، اما مردم باید بدانند برای ما تمام شهر 
باشد،  توسعه فضای سبز  امکان  و هر جا که  بوده  اولویت  دارای یک 

انجام می شود. اقدامات الزم 
ملک   50 مثاًل  تملک  هنگام  ما  کرد:  تأکید  پایان  در  جوادیان 
و  فرهنگی  مسائل  تمام  به  بوستان  یک  ساخت  برای  مسکونی 
درست  تصمیمات  با  و  کنیم  توجه  باید  نیز  تملک ها  این  اجتماعی 
جلوگیری  مناطق  در  اجتماعی  مشکالت  بروز  از  ممکن  جای  تا  باید 

. کنیم

دفن پسماندهای روزانه قم به 
صفر می رسد

پیشرفت  روند  از  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
البرز  سایت  مجموعه  در  واقع  پسماند  مدیریت  سازمان  پروژه های 

کرد. بازدید  سرزده  به صورت 
خط  ساخت  و  احداث  روند  از  بازدید  در  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
مربوطه،  کارشناسان  با  گفتگو  ضمن  البرز  سایت   2 شماره  پردازش 
نسبت به بیان نقطه نظرات فنی در راستای ارتقای کمی و کیفی این 

کرد. مطرح  نکاتی  خط 
این خط  95 درصدی،  پیشرفت فیزیکی  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
پردازش به زودی افتتاح و به بهره برداری می رسد تصریح کرد: با آغاز 
به کار و فعالیت این پروژه، دفن کل پسماندهای تولیدی روزانه شهر 

قم به صفر می رسد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم در گفتگو با برخی 
از کارکنان شاغل در سایت، ضمن تأکید بر ضرورت رعایت شاخص ها 
و استانداردهای زیست محیطی در مرکز پردازش پسماندهای شهری 
آنان  مشکالت  برخی  به  رسیدگی  اهمیت  بر  کمپوست،  کود  تولید  و 

کرد. تأکید 
کارکنان  خدماتی  و  رفاهی  ساختمان  از  بازدید  ضمن  همچنین  وی 
گرانول  به  بازیافتی  نایلون های  تبدیل  مرکز  البرز،  سایت  در  شاغل 
سازمان  پروژه های  دیگر  از  نیز  مجموع  در  پروژه  دو  این  کرد:  عنوان 
می رسد. بهره برداری  به  و  افتتاح  به زودی  که  بوده  پسماند  مدیریت 
مرکز  جمله  از  البرز  سایت  قسمت های  دیگر  از  مقدم  اصفهانیان 
دفن  مرکز  بالصاحب،  سگ های  نگهداری  مرکز  خودرو،  اسقاط 

کرد. بازدید  نیز  پزشکی  پسماندهای 

نایب رئیس شورای شهرپاسخ داد: 
قوانین بلندمرتبه سازی 

در طرح تفصیلی  قم تغییر 
می کند؟

و  طرح  شهری  مدیریت  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئیس 
آن  به موجب  که  داشته  ویالیی  خانه های  حفظ  زمینه  در  برنامه ای 
پهنه هایی از خانه های ویالیی در برخی مناطق شهر قم در نظر گرفته 

شود.
اشاره  با  مسگری  محمود  آنالین،  پردیسان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
داشت:  اظهار  ایرانی  معماری  با  ویالیی  خانه های  حفظ  اهمیت  به 
آن  به موجب  این زمینه داشته که  برنامه ای در  و  مدیریت شهری طرح 
پهنه هایی از خانه های ویالیی در برخی مناطق شهر قم در نظر گرفته 

شود.
وی ادامه داد: این پهنه های ویالیی در مناطقی مانند خیابان محتشم 
خیابان  از  قسمت هایی  و  بهشتی  شهید  رجایی،  خیابان  کاشانی، 
دانشگاه پیام نور بوده که برای افرادی که خانه های ویالیی خود را در 
ارائه دهیم. آن ها  به  بلندمرتبه سازی ها حفظ کنند، تسهیالتی  اطراف 
طرح  بحث  در  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئیس 
تفصیلی شهر قم باید نوع نگاه بررسی شود و معتقدیم با توجه به میزان 
زمین هایی که در اختیار شهرداری قرار می گیرد، سطح زیربنایی آن را 
افزایش و در بلندمرتبه سازی ها ارتفاع را کاهش دهیم تا اشرافیت و دید 

یابد. دیگران کاهش  به حریم 
اشرافیت  میزان  و  شخصی  حریم  زمینه  در  کمیسیون ها  وی،  گفته  به 
زمینه  در  که  مجوزهایی  در  است  الزم  که  دارند  مطلوبی  نظارت های 

. شود  رعایت  اشرافیت  و  دید  می شود،  داده  طبقات 
مالکی  سوی  از  اشرافیت  و  دید  مواردی  در  اگر  کرد:  اضافه  مسگری 
ساختمان  پلیس  و  کنند  شکایت  می توانند  همسایگان  نشد  رعایت 
چنین  بحث  می گیرد؛  را  ساخت وساز  جلوی  و  کرده  ورود  نیز 
ساخت وسازهایی باید در طرح تفصیلی شهر برطرف شود وقتی مجوز 
باشد. ارتفاع کم  را داده شود که  یا ساخت طبقاتی  و  بلندمرتبه سازی 

حل مشکالت زیربنایی محله ۹ 
پردیسان قم تا پایان سال جاری

طبق  گفت:  قم  شهرداری  هشت  منطقه  بنایی  زیر  امور  معاون 
تأمین  جاری  سال  پایان  تا  قم  شهرداری  پیش بینی  و  برنامه ریزی 

شد. خواهد  تکمیل  پردیسان  شهرک   9 محله  زیرساخت های 
محله  مشکالت  به  اشاره  با  قاسمی  صدرا  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
از سال گذشته  اظهار داشت: شهرداری قم  پردیسان،  9 مسکن مهر 
زیربنایی  مشکالت  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  با  قراردادهایی  طی 

قرار داده است. کار خود  را در دستور  این محله 
وی اضافه کرد: بر همین اساس مشکل فاضالب این محدوده از شهر 
50 درصدی داشته و  نیز پیشرفت  انجام و معضل آب  به صورت کامل 

طی ماه های پیش رو تکمیل خواهد شد.
مشکل  به  اشاره  با  قم  شهرداری  هشت  منطقه  بنایی  زیر  امور  معاون 
برق محله 9 نیز یادآور شد: این معضل نیز طی 3 ماه آینده حل خواهد 

و امکان ساخت وساز و صدور پروانه با سهولت بیشتری انجام بگیرد.
پیش بینی  و  برنامه ریزی  طبق  کرد:  تصریح  پایان،  در  قاسمی 
 9 محله  زیرساخت های  تأمین  جاری  سال  پایان  تا  قم  شهرداری 

شد. خواهد  تکمیل  پردیسان  شهرک 

خبـر اختتامیه پنجمین دوره جشنواره عکاسی پاییز برگ ریز برگزار شدخبـر

از دریافت ۶۰۰ اثر هنری تا الگو شدن جشنواره عکاسی 
پاییز برگ ریز در شهرهای مختلف

رونمایی  با  هم زمان  جشنواره  برگزیدگان  و  هنرمندان  حضور  با  برگ ریز  پاییز  عکاسی  جشنواره  پنجمین  اختتامیه 
شد. برگزار  شهری  المان های  از  عکاسی  جشنواره  نخستین  و  برگ ریز  پاییز  عکاسی  جشنواره  ششمین  پوستر  از 

عکاسی  جشنواره  پنجمین  اختتامیه      ◄
رئیس  مالیی  مصطفی  حضور  با  برگ ریز  پاییز 
اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون 
سازمان  مدیرعامل  جوادیان  پیام  قم،  شهر 
جمعی  و  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
از هنرمندان و برگزیدگان جشنواره برگزار شد.
و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  جوادیان  پیام 
فضای سبز شهرداری قم در این مراسم تصریح 
کرد: این جشنواره به یک برند برای شهرداری 
تبدیل شده است و در تالش هستیم با برگزاری 
مشارکت  و  همراهی  در  بیشتر  جشنواره های 
مردم و همچنین حمایت از هنرمندان گام های 

برداریم. بزرگی 
و  افتتاحیه  برگزاری  بر  تأکید  با  وی 
مناسب  زمان های  در  جشنواره ها  اختتامیه 
افزایش  با  هنرمندان  از  کرد:  خاطرنشان 
حمایت  آینده  سال  برای  جشنواره  هدایای 
جشنواره  نخستین  می خواهیم  و  می کنیم 
برگزار  نیز  را  شهری  المان های  از  عکاسی 
نیز به  را  از زیبایی های شهر  کرده و این بخش 

بگذاریم. نمایش 
کمیسیون  رئیس  مالیی  مصطفی  سپس 
بر  تأکید  با  قم  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 
بین  در  هویت سازی  و  هویت  ایجاد  به  توجه 
در  دشمن  امروز  گفت:  نوجوانان  و  کودکان 
خانواده،  و  زن  قدرتمند  عنصر  سه  تخریب  پی 
با  باید  و  بوده  جامعه  در  هنرمند  و  معلم 

تضعیف  مانع  هنر  شاخه های  همه  از  استفاده 
شویم. جامعه  فرهنگ  و  هویت 

دریافت بیش از 600 اثر هنری
مسئول  مختاری  جواد  مراسم  این  ادامه  در 
و  پارک ها  سازمان  ارتباطات  و  فرهنگی  امور 
از  گزارشی  ارائه  با  قم  شهرداری  سبز  فضای 
سبز  فضای  توسعه  در  قم  شهرداری  عملکرد 
در  را  هنری  جشنواره های  برگزاری  شهری، 
تأکید  و  خواند  مهم  شهر  زیبایی های  انعکاس 
با  امروز  و  بوده  زمانه  گویای  زبان  هنر  کرد: 
دبیرخانه  به  هنری  اثر   600 از  بیش  ارسال 
دعوت  در  باشیم  امیدوار  می توانیم  جشنواره 
و  سبز  فضای  حفظ  برای  مشارکت  در  مردم 

برداشته ایم. بزرگ  گامی  فرهنگ  ارتقاء 
ارتباطات  و  فرهنگی  امور  مسئول  همچنین 
دوران  قم،  شهرداری  زیباسازی  سازمان 
خواند  طالیی  دوران  را  جدید  شهری  مدیریت 
ابراز کرد: حضور هنرمندان در کنار مدیریت  و 
و  ارتقاء سیما  و  در فرهنگ سازی  بسیار  شهری 

است. مؤثر  شهری  منظر 
هنرمندان  از  بهره مندی  نصراللهی  حمید 
دانست  اولویت های شهرداری  از  یکی  را  بومی 
پیچیدگی های  جشنواره  اجرای  کرد:  بیان  و 
نخستین  می خواهیم  امسال  و  دارد  زیادی 
نیز  را  شهری  المان های  از  عکاسی  جشنواره 
برگزار کنیم و آثار ارسالی به جشنواره به صورت 

می شود. منتشر  کتاب 

در  برگ ریز  پاییز  جشنواره  برگزاری 
دیگر شهرهای 

پاییز  جشنواره  دوره  پنجمین  دبیر  سپس 
برگ ریز و عضو شورای سیاست گذاری ششمین 
تصریح  برگ ریز  پاییز  عکاسی  جشنواره  دوره 
در  جشنواره  این  برگزاری  شاهد  امروز  کرد: 
استان های دیگر نیز هستیم و این نشان دهنده 

است. فرهنگ سازی  در  قم  شهرداری  قدرت 
پاییز  جشنواره  جایگاه  نژاد  حسامی  امیر 
گفت:  و  کرد  توصیف  را  کشور  در  برگ ریز 
عکاسان  تقویم  وارد  برگ ریز  پاییز  جشنواره 
در  گفتن  برای  حرفی  و  شده  شهر  هنرمند 
این  بتوانیم   به زودی  امیدواریم  و  دارد  کشور 

کنیم. برگزار  ملی  سطح  در  را  جشنواره 
نیاز  عکاسان  و  هنرمندان  داد:  ادامه  وی 
و  داشته  مدیران  طرف  از  بیشتری  حمایت  به 
جوایز  افزایش  و  موضوع  این  به  نسبت  نباید 
داوران  حضور  و  باشیم  کم توجه  جشنواره 
به  توانسته  سبک  صاحب نام  و  سرشناس 

دهد. زیادی  جذابیت های  جشنواره 
نیز  هنرمندان  سایر  جلسه  ادامه  در 
متوازن  توسعه  جهت  در  را  خود  دغدغه های 
اقدامات  از  و  کرده  بیان  شهر  در  سبز  فضای 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  حمایت های  و 
هنرمندان  از  عکاسان  انجمن  و  قم  شهرداری 
برگزیدگان  از  سپس  و  کردند  تشکر  و  تقدیر 

► شد.     تجلیل  جشنواره 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید کرد:

لزوم برگزاری دوره های هویت بخشی در قم

آگهی اصالحیه
زاده  یوسف  مجید  له  778ج1401  پرونده  خصوص  در 
از  فرعی   22 ثبتی  پالک  عباسی  محمد  علیه  محکوم  و 
امین  بلوار  ملک  ادرس  قم  یک  بخش  اصلی   10584
 1401/8/4 تاریخ  گویه  روزنامه  در   13 پالک   47 کوچه 
ادرس صحیح  بود که  2040 چاپ شده  5 شماره  صفحه 
باشد  می  صحیح   12 پالک   47 کوچه  امین  بلوار  ان 

گردد.  می  اصالح  بدینوسیله 
نیا دادورز اجرای احکام دادگستری قم – ساعدی 
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  آگهی تحدید حدود اختصاصی
احکام  اجرای   7 شعبه  در  که  قم  حقوقی  اختالف  حل  شورای  شعبه23  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
محمدی  شاه  مرتضی  له  گردیده  ثبت  1401/ج199/7  شماره  به  قم  اختالف  حل  شورای  مدنی 
علیه محمد حسین ابراهیمی سنگ بند محکوم علیه محکومند به پرداخت 208/394/000 در حق 
بدهی  قبال  در  له  محکوم  دولت  صندوق  حق   10/419/000 مبلغ  به  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم 
محکوم  علیه خط همراه به شماره 09124525198 به مبلغ 110/000/000 ریال توقیف نموده و 
کارشناس ارزیابی نموده است و  مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/09/14 ساعت 8/30 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای  الی 8/45 صبح 
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 

به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
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 

ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   11237 از  فرعی    94 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  باشد،  در جریان  فرزند اسماعیل می  بنام حامد مظفری   45  که  13- پالک  - کبیری  قایم  اراضی قم شهر  قم 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است 
1401/08/14 تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه    - 1/8603 عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 
اهالی و  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  الی   8/5 1401/09/14  ساعت  مورخ 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )15796 الف  م  نماید.)  ارائه 
 1401/08/16 انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

احداث بوستان بانوان منطقه ۲ 
قم در سال جاری آغاز می شود

ویژه  بوستان  اجرایی  عملیات  آغاز  از  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
داد. خبر  جاری  سال  در  منطقه  این  بانوان 

بانوان  بوستان  احداث  را  قم   2 منطقه  نیازهای  از  یکی  رحیمی  رضا 
ساخت  برای  صادقی  باغ  تملک  کارهای  داشت:  اظهار  و  دانست 

است. انجام شده  بانوان  بوستان 
بلوار جمهوری  در  9 دی  پل  بوستان جنب  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال  از  آن  تملک  برای  مذاکرات  شد:  یادآور  دارد،  قرار  اسالمی 
گذشته آغازشده بود و احداث این پروژه در سال جاری آغاز می شود.
 ٨ به مساحت  باغ صادقی  قم عنوان کرد:  مدیر منطقه دو شهرداری 
هزار و 700 متر با مبلغ ٢٢ میلیارد تومان توافق شده است و در حال 

طی کردن مراحل اداری و انتقال اسناد مالکیت است.
و  طراحی  مراحل  باغ  عرصه  تحویل  از  پس  کرد:  خاطرنشان  رحیمی 

می شود. آغاز  بانوان  بوستان  اجرای 

انتقال مشاغل مزاحم در 
قم نیازمند همکاری همه 

دستگاه هاست

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
حوزه  در  خود  وظایف  به  دستگاه ها  همه  اگر  گفت:  قم  شهرداری 
به  صنوف  انتقال  کنند،  عمل  آالینده  و  مزاحم  مشاغل  ساماندهی 

می گیرد. انجام  بیشتری  سرعت  با  تخصصی  شهرک های 
تالش  به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مظفری  علیرضا 
اظهار  شهر،  محدوده  از  مزاحم  مشاغل  خروج  جهت  قم  شهرداری 
با  منظور  همین  به  خودرویی  و  صنوف  تخصصی  شهرک  دو  داشت: 
در  خصوصی  بخش  و  قم  شهرداری  توسط  هزینه  تومان  میلیاردها 

است. تکمیل  حال 
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته بالغ بر 300 صنف مزاحم 
و آالینده در محدوده شهر، به این دو شهرک تخصصی منتقل شده اند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
این  در  خود  وظایف  به  دستگاه ها  همه  اگر  داد:  ادامه  قم  شهرداری 
سرعت  با  تخصصی  شهرک های  به  صنوف  انتقال  کنند،  عمل  حوزه 

می گیرد. انجام  بیشتری 

مکانیزه کردن ۴ پل تا پایان 
سال در قم

با  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
توافقات انجام شده با شرکت های بخش خصوصی و پیمانکاران تالش 

شوند. مکانیزه  شهری  پل   4 سال  پایان  تا  می شود 
برنامه شهرداری جهت  به  با اشاره  حسین شعبان زاده در گفت وگویی 
شهرداری  سیاست  داشت:  اظهار  پیاده،  عابر  پل های  کردن  مکانیزه 
پل های  از  استقبال  میزان  چراکه  است،  مکانیزه  پل های  توسعه  قم، 

نمی شود. ارزیابی  مطلوب  سنتی 
وی ادامه داد: در حدفاصل بین میدان سپاه و بلوار عطاران به طول 
شده  رعایت  پیاده  عابرین  نصب  در  الزم  استانداردهای  کیلومتر،  دو 
و  نیست  منطقی  کم  محدوده  این  در  پل  افزایش  برای  الزم  امکان  و 
و  ساکنان  برای  مشکالتی  پیاده،  عابرین  پل های  نصب  این  بر  عالوه 

دارد. تجاری  واحدهای 
آرام سازی  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
و تصریح کرد:  اولویت های مهم شهرداری قم دانست  را جزو  ترافیک 
دنبال  به  که  است  فعال  قم  شهر  در  پیاده  عابر  پل   62 هم اکنون 

هستیم. آن ها  همه  کردن  مکانیزه 
خصوصی  با شرکت های بخش  انجام شده  توافقات  با  یادآور شد:  وی 
و پیمانکاران تالش می شود تا پایان سال 4 پل شهری مکانیزه شوند.
پیاده  عابر  پل  هر  کردن  مکانیزه  برای  کرد:  خاطرنشان  شعبان زاده 
به  برای  شهرداری  که  است  نیاز  تومان  میلیارد   4 بر  افزون  اعتباری 
سرانجام رساندن آن ها از توان  بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

خبـر

◄    معاون فنی و عمرانی شهرداری قم 
مهمی  بسیار  بخش  تاکنون  اینکه  بیان  با 
هزار  چندمنظوره  بوستان  درختکاری  از 
فاز  پایان رسیده است، گفت:  به  هکتاری 
شدن  تکمیل  حال  در  بوستان  این  فاز  به 

است.
حلوایی  عباس  شهرنیوز،  گزارش  به 
بوستان  احداث  وضعیت  به  اشاره  با  زاده 
اظهار  قم،  هکتاری  هزار  و  منطقه ای  فرا 
شامل  قم  هکتاری  هزار  بوستان  داشت: 
مقدس،  دفاع  باغ موزه  کوثر،  بوستان 
گیاه شناسی،  باغ  نبی)ع(،  خضر  بوستان 

شهدا،  یادمان  بوستان  کوهسار،  بوستان 
غیره  و  دوبرادران  کوه  جنوبی  بخش 
از  مترمربع  هزار   400 در  آن  گستره  که 
مقدس  مسجد  نزدیکی  تا  مفید  میدان 

می گیرد. بر  در  را  جمکران 
طرح های  این  تکمیل  وی،  گفته  به 
سبز  فضای  و  گردشگری  حوزه  شاخص 
گردشگری  جاذبه های  از  برخورداری  و 
باغ  مصنوعی،  دریاچه  الین،  زیپ  مانند 
افزایش  در  مستقیمی  تأثیر  غیره  و  ایرانی 
نیز  قم  به  ورودی  گردشگران  ماندگاری 

داشت. خواهد 

قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اضافه کرد: به خاطر داشتن اقلیم پست و 
بلندی این محدوده، پل طبیعت، تله سیژ 
پیش بینی شده  آن  برای  نیز  تله کابین  و 
گردشگران  جذب  در  می تواند  که  است 

باشد. داشته  به سزایی  نقش 
بخش  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
پارک  این  درختکاری  از  مهمی  بسیار 
برای  و  رسیده  پایان  به  چندمنظوره 
در  لیتر   30 تصفیه خانه  نیز  آن  آبیاری 
نظر  در  سبز  فضای  آب  برای  پساب  ثانیه 

► است.   گرفته شده 

◄    ثبت نام آزمون به کارگیری تعداد 50 نفر نیروی 
به  و  آغاز  امروز  از  قم  شهرداری  معین  کار  قرارداد 

یافت. خواهد  ادامه  روز   10 مدت 
ابوالفضل  سید  دکتر  شهرنیوز؛  گزارش  به 
قم  شهرداری  گفت:  خبر  این  اعالم  با  اسماعیلی 
شهروندان  به  خدمات  کیفی  سطح  ارتقاء  راستای  در 
با  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود  رفع  و  زائرین  و 
به کارگیری  به  اقدام  مرتبط،  قانونی  فرآیندهای  انجام 
رشته های  در  معین  کار  قرارداد  نیروی  نفر   50 تعداد 

است. نموده  موردنیاز  تحصیلی 
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی و رئیس کمیته 
مذکور  آزمون  افزود:  قم  شهرداری  آزمون  برگزاری 

جهاد  توسط  جاری  سال  آذرماه  در  به احتمال زیاد 
می گردد. برگزار  قم  شهرداری  نظارت  با  دانشگاهی 
اطالع  و کسب  ثبت نام  داوطلبان می بایست جهت 
رشته های  آزمون،  مواد  گهی،  آ شرایط  از  کامل 
 1401/08/12 تاریخ  از  ثبت نام  نحوه  و  موردنیاز 
 hrtc.ir اینترنتی  آدرس  به   1401/08/22 لغایت 

نمایند. مراجعه 
جوانان  جذب  با  امیدواریم   : کرد  خاطرنشان  وی 
کیفی  ارتقاء  شاهد  موردنیاز  مشاغل  در  برگزیده 
خدمات رسانی  راستای  در  قم  شهرداری  فعالیت های 
 ” اهل بیت  کریمه  حرم  زائرین  و  مجاورین  به 

► باشیم.     ” علیه السالم 

جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر      ◄
برآورد  خصوص  در  قم  استان  کشاورزی 
بینی  پیش  شد:  متذکر  محصول  برداشت 
به  تن   18 برداشت  متوسط  طور  به  تولید 
ازای هر هکتار است و در مجموع 36 هزار 
داشت. خواهیم  استان  در  انار  تولید  تن 
ایسنا،  با  گفتگو  در  ابراهیمی،  مسلم 
عنوان کرد: 2 هزار و 500 هکتار از سطح 
باغات استان قم به انار اختصاص دارد که 
100 هزار  و  بارور  آن  400 هکتار  و  2هزار 

است. نهال  دیگر  هکتار 
تغییرات  که  این  بیان  با  ابراهیمی 
را  انار  باغات  اخیر  سال  چند  طی  اقلیمی 
تاثیر قرار داده است، تصریح  شدیدا تحت 
انار  باغات  مرتبه  سه   1386 سال  از  کرد: 
کاهش  همچنین  شد  سرمازدگی  دچار 
شد  باعث  آب(  )شوری  آب  منابع  کیفیت 

شود. انار  جایگزین  پسته  باغات 
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
گذشته  در  که  این  بیان  با  قم  استان 
بیشترین کشت استان مربوط به باغات انار 
و عمدتا  یادآور شد: در سال 1346  بوده، 

انار  باغات  هکتار  هزار   10 شهر  حومه  در 
وجود داشته در حالی که امروز این میزان 
رسیده  هکتار   500 و  هزار   2 حدود  به 

است.
برداشت  برآورد  خصوص  در  ابراهیمی 
به  تولید  بینی  پیش  شد:  متذکر  محصول 

هر  ازای  به  تن   18 برداشت  متوسط  طور 
هکتار است و در مجموع 36 هزار تن تولید 

داشت. خواهیم  استان  در  انار 

کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
باغات  این که عمده  به  با اشاره  استان قم 
انار در مناطق سلفچگان و جعفرآباد وجود 

دارد، بیان کرد: برداشت انار از اوایل آبان 
آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.

مورد  را  انار  محصول  بودن  بر  آب  وی 
از  یکی  انار  گفت:  و  داد  قرار  توجه 
لذا  بوده  استان  در  اصلی  محصوالت 
مد  را  انار  کشت  زیر  سطح  کاهش  و  تغییر 
قم  در  انار  های  باغ   توسعه  اما  نداریم  نظر 
در  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد  براساس 
دستور کار نیست و تالش می  کنیم با ارتقا 
بهره  وری سطح کمی و کیفی تولید انار را 

دهیم. افزایش  استان  در 
باغات  برخی  که  این  بیان  با  ابراهیمی 
 40 تولید،  ظرفیت  استان  در  انار  نمونه 
کرد:  تأکید  دارند،  را  محصول  تن   45 تا 
متوسط عملکرد 18 تن در هر هکتار است 
اما این ظرفیت وجود دارد که میزان تولید 

کند، پیدا  افزایش  برابر  دو  به 
جهاد  سازمان  اقدامات  از  یکی  لذا 
باغات  عملکرد  افزایش  استان  کشاورزی 

است. انار 
انار  محصول  صادرات  خصوص  در  وی 
محصول  عمده  شد:  متذکر  قم  استان  از 

انار استان برای صادرات به استان اصفهان 
صورت  به  لذا  شود،  می  صادر  تهران  و 
از گمرک سلفچگان صادرکننده  و  مستقیم 

نداریم.
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
حوزه  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  قم  استان 
هدف  با  و  فرهنگی  و  آموزشی  مباحث 
استان  انار  محصول  با  شهروندان  آشنایی 
روستای  سلفچگان  در  را  انار  جشنواره 
کردیم. برگزار  کهک  شهرستان  و  گلستانه 

متنوعی  ارقام  که  این  بیان  با  ابراهیمی 
 5 داد:  ادامه  دارد،  وجود  محصول  این  از 
ساوه،  ملس  قم،  قجاق  جمله  از  برتر  رقم 
شیشه گپ خراسان، رباب شیراز، در کشور 

دارد. وجود 
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر   
از  استان  انار  که  این  بیان  با  قم  استان 
کیفیت باالیی برخوردار است، اضافه کرد: 
رقم قجاق، شاه پسند، آقا محمد علی، آب 
دندان، ترش و ملس یزدی در سطح باغات 
سطح  بیشترین  البته  شود  می   کشت  قم 

► انار رقم قجاق است.    باغات 

قم گفت:  و طراحی شهرداری  فنی  ◄    سرپرست 
مناسب سازی  پایلوت  به عنوان  قم  بنیادی  بوستان 
استفاده  جهت  خوبی  وضعیت  از  قم  تفریحی  مراکز 
یک  طراحی  قم  شهرداری  و  است  برخوردار  معلوالن 
آسان  استفاده  باهدف  مترمربعی  هزار  هفت  بوستان 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  نیز  را  روشندالن  جامعه 

است.
اهمیت  به  اشاره  با  احمدی  خلق  نیک  لیلی 
هم اکنون  داشت:  اظهار  شهری  معابر  مناسب سازی 
مناطق  در  قم  شهرداری  مناسب سازی های  حجم 
هفت، یک و چهار پررنگ تر از سایر مناطق بوده و روند 
تمام  هنوز  و  است  انجام  حال  در  معابر  مناسب سازی 

نشده اند. مناسب سازی  شهری  خیابان های 
چهارراه  ارم،  راه  پیاده  نظیر  معابری  وی،  گفته  به 
انقالب،  چهارراه  صفاییه،  دی،   19 خیابان  جانبازان، 

که  هستند  معابری  از  هفت تیر  خیابان  و  امین  بلوار 
ارزیابی  رضایت بخش  آن ها  در  مناسب سازی  سطح 

می شود.
سرپرست فنی و طراحی شهرداری قم اضافه کرد: 
روشندالن  جامعه  انتقادات  و  نظرات  شدن  دیده  برای 
حضور  با  قم  شهرداری  مناسب سازی  کمیته  قم، 
به صورت  بهزیستی  مدیران  و  نابینایان  نمایندگان 
قرار  موردتوجه  افراد  این  دغدغه های  و  برگزار  مستمر 

می گیرد.
بنیادی  بوستان  داد:  ادامه  احمدی  خلق  نیک 
قم  تفریحی  مراکز  مناسب سازی  پایلوت  به عنوان  قم 
برخوردار  معلوالن  استفاده  جهت  خوبی  وضعیت  از 
هزار  هفت  بوستان  یک  طراحی  قم  شهرداری  و  است 
را  روشندالن  جامعه  آسان  استفاده  باهدف  مترمربعی 

► است.   داده  قرار  خود  کار  دستور  در  نیز 

● ثبت نام آزمون به کارگیری تعداد ۵۰ نفر نیروی قرارداد کار معین شهرداری قم    ●

● سهم باغداران قمی از تولید انار چقدر است؟    ●

● برنامه ریزی برای طراحی بوستان ۷۰۰۰ مترمربعی ویژه معلوالن و نابینایان در قم    ●

برنامه ریزی شهرداری قم برای تکمیل بوستان ۱۰۰۰ هکتاری 

● بوستانی چندمنظوره در راستای نشاط اجتماعی   ●

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به قائم مقامی از ورشکسته آقای حسین توکلی 
از  با شماره ملی 0384696007 در پرونده 1- اموال در نظر دارد  فرزند احمد 
پالک  از  ورشکسته  سهم االرث  فروش  به  نسبت  کتبی  صورت  به  مزایده  طریق 
بنشانی  قم   4 بخش  در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   703 از  فرعی   3102 ثبتی 
خودرو  فنی  معاینه  و  گاز  پمپ  جنب  عسگری،  حسن  امام  خیابان  جمکران، 
روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 ساعت 10صبح  به ورشکسته فوق در  متعلق 

نماید: اقدام  ذیل  شرایط  با 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

1- عرصه شش دا نگ که در آن احداث بنا شده به مساحت 513/50 مترمربع.
دیوار  سازه  با  پذیرایی  و  فروشگاهی  مجموعه  قالب  در  احداثی  اعیانی   -2
از  قسمتی  و  کف  با  خرپایی  شیروانی  سبک  سقف  و  فلزی  ستون  و  آجری 
زیرزمین  طبقه  در  می باشد.  کرکره ای  ورودی  درب  و  شده  سرامیک کاری  بدنه 
گرفته  قرار  کاشی  بدنه  با  بهداشتی  سرویس های  مترمربع   40 مساحت  به 

مورخ   5/10/026639 شماره  به  خالف  عدم  گواهی  دارای  ساختمان  است. 
می باشد.   1400/07/19

مبلغ  به  مذکور  سهم  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  برابر   -3
است.  گردیده  برآورد  ریال   39,375,000,000

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
چک  صورت  به  ریال   1,968,750,000 معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -1
تضمینی بین بانکی یا به حساب شماره 0109897983005 بنام ورشکستگان 
پاکت  در  باید  و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد  قم 
الک و مهر قرار داده و جمله مربوط به مزایده پرونده 1- اموال ورشکسته آقای 
نوشته  پاکت  روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل  مشخصات  با  توکلی  حسین 
امور  تصفیه  اداره  به   1401/09/20 مورخ  یک شنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا 
 ،18 پالک  دادسرا(،  )ک   5 کوچه  ساحلی،  خیابان  به نشانی:  قم  ورشکستگی 
خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -2 شود.  تسلیم  سوم  طبقه 

روز  در  واصله  پیشنهادهای   -3 شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  آگهی  این  شرایط 
جلسه  در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و 
صورت  به  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده  است؛  بالمانع  مزایده 
از  باید ظرف مدت سه ماه  کتبی به شرح فوق پیشنهاد نماید. 4- برنده مزایده 
تا  اداره تصفیه حاضر  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ 
به دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر اینصورت پنج درصد واریز شده به نفع 
ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. 5- مالیات نقل و انتقال و سایر 
دیون مربوط به مورد مزایده به عهده فروشنده است بجز هزینه دفترخانه اسناد 
مورد  انتقال  در  تسریع  جهت   -6 است.  طرفین  عهده  به  بالمناصفه  که  رسمی 
عهده  به  الزم  حساب های  مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله، 
اداره  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -7 است.  خریدار 

نمایند.  مراجعه  تصفیه 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم
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بهترین روش ریکاوری عضالت
قرار  فشار  تحت  بیشتر  را  خود  بدن  باید  شدن  قوی تر  و  سریع تر  برای 

کنید. استراحت  باید  نیز  شما  آن  از  پس  اما  دهید 
می  قرار  فشار  تحت  را  بدن  سخت،  تمرینات  ویژه  به  تمرینات  تمام 
بدان  این  می کند،  خسته  را  مختلف  عضالت  تمرین،  هنگام  و  دهد 
باید  اما  می شود  وارد  عضالنی  سلول های  به  ریز  آسیب  که  معناست 
بدانید تغییراتی که شما ایجاد می کنید می تواند برای بدن مفید باشد 
حساسیت  بهبود  چربی،  دادن  دست  از  عضالنی،  رشد  به  منجر  که 
بدن  کلی  طور  به  و  عروق  قلب،  سالمت  التهاب،  کاهش  انسولین،  به 

شود. می  سالم تر 
نکته بسیار مهم پس از وارد کردن فشار به بدن این است که باید به بدن 
خود زمان بدهید تا آن تغییرات خوب، اتفاق افتد چرا که استراحت و 
قوی تر  را  شما  و  یافته  التیام  می دهد  اجازه  شما  عضالت  به  ریکاوری 

کند.
تحریک  بدن  ایمنی  سیستم  به  می کند  ایجاد  ورزش  که  آسیبی 
بدن شما  بافت های  که  کند. هنگامی  ترمیم  را  آسیب  آن  تا  می بخشد 
از عضالت و استخوان ها گرفته تا قلب و ریه ها  بهبود می یابند، نسبت 
همان  که  بعد  دفعه  ترتیب،  این  به  و  می شوند  مناسب تر  کمی  قبل  به 

شد. نخواهید  متحمل  زیادی  آسیب  دادید،  انجام  را  تمرین 
سازگار  تا  کنید  وارد  آسیب  خود  بدن  به  باید  می گوید  ریودنیرا  دکتر 
بهبود  به  منجر  که  است  چیزی  بهبودی  و  استرس  روند  این  شود.  
به  تمرین  از  بعد  عضالنی  ریکاوری  و  می شود  اندام  تناسب  و  سالمت 

باشید. داشته  آسیبی  بدون  و  ایمن  بدن  تا  می کند  کمک  شما 
کنید.  کوتاهی  ریکاوری  و  استراحت  بخش  در  نباید  وجه  هیچ  به 
الزم  استقامت  باید  و  می کند  کمک  بدن  مجدد  انرژی  به  استراحت 
برای به کار بردن همه چیز را در طول تمرین بعدی خود داشته باشید 
خود  بدن  به  اینکه  بدون  کنید  تحمل  را  زیادی  فشار  نمی توانید  و 
تمرین،  نوع  این  چراکه  کند  جبران  فاصل  حد  این  در  تا  دهید  زمان 
و  به فرسودگی  از حد می تواند منجر  بیش  تمرین  و  از حد است  بیش 
باند  سندرم  شامل  حد  از  بیش  تمرین  رایج  آسیب های  و  شود  آسیب 
)زانوی  پاتلوفمورال  سندرم  استرسی،  شکستگی های  ایلیوتیبیال، 

می شود. عضالنی  کشیدگی های  و  دونده( 
عالوه بر این، تحقیقات نشان می دهد که استراحت و ریکاوری ناکافی 
می تواند به عملکرد ضعیف سیستم ایمنی، تغییرات عصبی، اختالالت 

هورمونی و افسردگی منجر شود.
ریکاوری  دارد؛  وجود  شما  عضالت  ریکاوری  برای  زیادی  روش های 
بهترین  نیست.  کاناپه  روی  کشیدن  دراز  معنای  به  فقط  تمرینی 
برای  استراتژی ها  انواع  از  استفاده  معنای  به  تمرین  از  بعد  ریکاوری 
است. شده  اشاره  آن  به  ادامه  در  که  است  عضالت  بهبود  به  کمک 

ریکاوری غیرفعال
کامل  استراحت  با  مترادف  غیرفعال  ریکاوری  ورزش،  کامل  توقف 
است. )شما می توانید روی کاناپه دراز بکشید و برای این یکی پاهای 
خود را باال بیاورید( به گفته کلبا، میزان ریکاوری غیرفعال بدن شما به 
عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن می توان به سطح تناسب 

اشاره کرد. تمرینات  و شدت  فعلی  اندام 
ریکاوری فعال

ریکاوری فعال به معنای ورزش با شدت کم و عموما کم تاثیر است که 
جریان خون و ترمیم بافت را بدون فشار بیشتر به بدن، افزایش می دهد. 
اگر احساس خستگی از تمرینات قدرتی می کنید، دوچرخه سواری یا 
پیاده روی قلبی عروقی با شدت کمتر انجام دهید که بدن شما را قادر 
یک  یا  درآورد  گردش  به  را  شدید  فعالیت  از  ناشی  زائد  مواد  سازد  می 
استراحت دهید.  را  تا عضالت خسته  امتحان کنید  را  یوگا  آرام  تمرین 
می توانید  که  کاری  هر  یعنی  فعال  ریکاوری  بدانید  باید  حال  عین  در 

انجام دهید. بدون خستگی عضالت، 
متقاطع تمرین 

بدن  برای  را  سود  بیشترین  می دهد  امکان  شما  به  متقاطع  تمرین 
تمرین  از  که  است  فعالیتی  تغییر  معنای  به  این  باشید.  داشته  خود 
اصلی خود به تمرین دیگر انجام می دهید، بنابراین در طول تمرینات 
مختلف، عضالت مختلف را خسته می کنید. به عنوان مثال اگر به طور 
یا بوکس  کلی تمرینات خود را به دویدن می گذرانید، تمرینات قدرتی 
)حتی اگر با شدت باال انجام شوند( به روش های مختلف بدن شما را 
تحت فشار قرار می دهد. با اجازه دادن به برخی از گروه های عضالنی 
متقابل  تمرینات  کار می کنند،  که دیگر عضالت  در حالی  ترمیم  برای 
میزان  حال  عین  در  و  می کند  کمک  عضالت  کلی  سالمت  ارتقای  به 

به حداقل می رساند. را  نیاز  مورد  فعال  و  غیرفعال  ریکاوری  روزهای 
میوفاشیال رهاسازی 

رهاسازی )گاهی اوقات درمان بافت نرم نامیده می شود( شامل ماساژ 
و  قبل  بالفاصله  عمل  این  اگر  تحقیقات،  طبق  است.  رولینگ  فوم  و 
بعد از ورزش انجام شود، ممکن است به کاهش احساس درد تاخیری 

عضالنی کمک و در عین حال ریکاوری عضالنی را تسریع کند.
ریکاوری تغذیه ای

غذاهایی که می خورید بلوک های ساختمانی مورد نیاز بدن برای ترمیم 
عضالت و بهبودی را فراهم می کند. یک رژیم غذایی مبتنی بر غذاهای 
پروتئین بدون  و  آنتی اکسیدان ها، کربوهیدرات کامل  از  و غنی  کامل 
تمرینات،  بین  شما  بدن  در  مناسب  تغییرات  ایجاد  به  می تواند  چربی 
وضعیت  در  بعدی  تمرین  زمان  در  شما  سیستم  بنابراین  کند،  کمک 

بهتری قرار می گیرد.
خواب،  طول  در  است.  بهبودی  معادله  از  بزرگی  بخش  »این  خواب: 
که  می کند  تولید  را  خود  های  هورمون  و  رشد  فاکتورهای  اکثر  بدن 
تا 9   7 و ریکاوری روزانه ماهیچه ها کمک می کنند و دریافت  به ترمیم 
ساعت خواب توصیه شده در شب به این عوامل رشد اجازه می دهد تا 

ایسنا دهند.                      /  انجام  را  خود  کار 

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم مطرح کرد؛دانش ورزش

●  »تعدیل نیرو« چالش اصلی کارگران قمی   ●
انتخابات  سیاسی،  امور  مدیرکل      ◄
و تقسیمات استانداری قم گفت: موضوع 
اصلی  مشکالت  از  یکی  نیرو  تعدیل 

است. استان  کارگران 
با  گفت وگو  در  محبوبی  حسن 
اداره  فعالیت  به  اشاره  با  خبرنگاران، 
تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  کل 
بر  تصورات  اینکه  بیان  با  استانداری، 
بحث  در  سیاسی  دفتر  که  بوده  این 
اظهار  می کند،  پیدا  ورود  سیاست گذاری 
استانداری  سیاسی  دفتر  فعالیت  کرد: 
مباحث  در  نظارتی  جنبه  بیش تر  قم 
این دفتر کمیسیون های  و  را دارد  مختلف 
آن ها  تمامی  که  برگزار می کند  را  مختلفی 
استان هستند. تأمین  زیرمجموعه شورای 
این  ازجمله  اینکه  بیان  با  وی 
کارگری،  کمیسیون  کمیسیون ها، 
کمیسیون  و  مذاهب  و  فرق  کمیسیون 
سه  هر  کرد:  مطرح  هستند،  دانشجویی 
شورای  زیرمجموعه  کمیسیون ها  این 

هستند. استان  تأمین 
و  انتخابات  سیاسی،  امور  مدیرکل 
به  اشاره  با  قم  استانداری  تقسیمات 
استان،  کارگری  کمیسیون  فعالیت های 
کارگری  عملکرد  بر  نظارت  کرد:  عنوان 

استان،  کارگران  مشکالت  رصد  و  استان 
 ... و  کارخانه جات  و  کارگاه ها  بر  نظارت 
این کمیسیون است. فعالیت های  ازجمله 
این  فعالیت  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
کارگران  به  کمک  راستای  در  کمیسیون 
مربوط  مشکالت  کرد:  خاطرنشان  است، 
به کارفرماها در حوزه سرمایه ای و معاونت 

می شود. دنبال  اقتصادی 
محبوبی اضافه کرد: ولی اگر مشکالتی 
در  رصد  ضمن  شود،  ایجاد  کارگران  برای 
در  کنکاش  و  بررسی  با  کارگری  کمسیون 
به  مربوطه  مسئولین  حضور  با  جلسات 

بود. خواهیم  آن  رفع  دنبال 
مصوبات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تأمین  کمیسیون ها مانند مصوبات شورای 
مصوبات  این  کرد:  تأکید  است،  استان 
عواقب  آن  اجرای  عدم  و  بوده  الزم االجرا 

دارد. سنگینی 
و  انتخابات  سیاسی،  امور  مدیرکل 
به  اشاره  با  قم  استانداری  تقسیمات 
چالش مهم کارگری گفت: موضوع تعدیل 
کارگران  اصلی  مشکالت  از  یکی  نیرو 

است. استان 
واحدهای  اینکه مشکل  بر  تأکید  با  وی 
تصریح  است،  رقابت  حوزه  در  تولیدی 

نمی توانند  که  زمانی  واحدها  این  کرد: 
نیرو  تعدیل  دنبال  به  کنند،  رقابت 

. ند می رو
جلسات  در  اینکه  به  اشاره  با  محبوبی 
هستیم،  مشکالت  این  حل  دنبال  به 
نیز  کارخانه جات  از  برخی  شد:  یادآور 
تغییر  باید  دارند  که  شرایطی  به  باتوجه 

دهند. موقعیت  تغییر  یا  و  وضعیت 
امنیت  حفظ  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
شغلی کارگران در محیط کار، اضافه کرد: 
نداشته  شغلی  امنیت  کارگر  نیروی  اگر 
باشد، نمی تواند کار کند و در نتیجه ابتدا 

شود. رفع  کارگاه ها  در  موضوع  این  باید 
و  انتخابات  سیاسی،  امور  مدیرکل 

اینکه  بیان  با  قم  استانداری  تقسیمات 
داشته  ایمنی  پیوست  باید  کارگاه ها  تمام 
در  پیوست  این  متأسفانه  ولی  باشند 
اظهار  ندارد،  وجود  کارگاه ها  از  بسیاری 
در  باید  غیرعامل  پدافند  موضوع  داشت: 
سازمان  این  و  شود  گرفته  جدی  کارگاه ها 
► کند.   پیدا  ورود  موضوع  این  به  باید 

قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس      ◄
دخانیات  بدون  شهر  قم  طرح  به  اشاره  با 
عرضه  گسترده  مراکز  وجود  شاهد  گفت: 
این  نباید  که  هستیم  قم  در  دخانیات 

شوند. صادر  مجوزها 
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علوم پزشکی قم، مهدی مصری در جلسه 
کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
بدون  مراکز  از  برخی  اینکه  بیان  با  قم 
به عرضه سیگار می کنند  اقدام  نیز  مجوز 
مربوط  نظارت های  تا  است  انتظار  گفت: 
مربوطه  های  دستگاه  توسط  امر  این  به 
بر  مالیات  قانون  دیگر  سوی  از  و  انجام 
سیگار توسط مصرف کننده اجرایی شود.

های  شبکه  تعمیق  بر  همچنین  وی 
بهداشت و درمان تاکید کرد و گفت: یکی 
های  پایگاه  و  مراکز  از  برخی  مشکالت  از 
که  آنهاست  بودن  استیجاری  بهداشتی، 
نهادهای  با  مشکالت  این  رفع  راستای  در 
رفع  برای  کمک  انتظار  و  صحبت  مربوطه 

داریم. را  مشکل 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
تاکید  با  جلسه  این  در  نیز  قم  استانداری 
بر اینکه جلسات استانداری دیگر گزارش 
گفت:  است  محور  کارکرد  و  نبوده  محور 
تا  است  این  بر  ما  تالش  و  سعی  تمام 
کرده  برطرف  را  مردم  مشکالت  بتوانیم 
هایی  اقدام  باید  جلسه  در  رو  این  از  و 

است،  رسیده  نتیجه  به  و  شده  انجام  که 
شوند. مطرح 

افزود:  همچنین  زاده  حاجی  احمد 
مهم  بسیار  ما  برای  سالمت  و  بهداشت 
آن  از  توان  نمی  عنوان  هیچ  به  و  است 
باید همه دستگاه ها در کنار  غفلت کرد و 
امر مهم  این  به  قم  پزشکی  دانشگاه علوم 

ورزند. اهتمام 
جمله  از  هایی  موضوع  جلسه  این  در 
شورای  جلسه  برگزاری  و  سالمندان 
و  خانواده  از  حمایت  قانون  سالمندان، 
جوانی جمعیت، قم شهر بدون دخانیات، 
و  بحث  غیره  و  غیرواگیر  های  بیماری 

► شد.     نظر  تبادل 

قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس      ◄
پایان  مهرماه 45 واحد  تا  ابتدای سال جاری  از  گفت: 
صنعتی راکد در عرصه های مختلف تولیدی با ظرفیت 
نفر و سرمایه گذاری 145 میلیارد  برای 606  اشتغال 

شد. فعال  قم،  در  تومان 
اکبر  صمت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
واحدهای  احیای  داشت:  بیان  گفتگویی  در  ابدالی 
با  که  صنعتی  واحدهای  تولید  توان  ارتقای  و  راکد 
جمله  از  می کنند،   کار  ظرفیت  درصد   50 از  کمتر 
تجارت  و  معدن  صنعت،   وزارت  اولویت دار  برنامه های 
است که در همین راستا تا پایان سال جاری احیای 64 
تولید 105 واحد  ارتقای ظرفیت  و  راکد  تولیدی  واحد 

می کنیم. دنبال  را  قم  استان  در  صنعتی 
در  راکد  صنعتی  واحد   160 مجموع  در  افزود:  وی 
برنامه ریزی های  اساس  بر  که  دارد  وجود  قم  استان 
به  آن  واحد   64  ،1401 سال  پایان  تا  گرفته  صورت 

مدار تولید بازخواهد گشت و این راهبرد را با استفاده 
از همه ظرفیت های در اختیار سازمان صنعت،  معدن و 
تجارت استان با همکاری سایر نهادهای مرتبط دنبال 

کرد. خواهیم 
تولید  توان  ارتقای  برای  همچنین  داد:  ادامه  وی 
456 واحد صنعتی موجود در استان که زیر 50 درصد 
الزم  برنامه ریزی های  می کنند،  فعالیت  خود  ظرفیت 
صورت گرفته است؛ البته برای تحقق این طرح و برنامه  
تدوین شده که دبیری آن با شرکت شهرک های صنعتی 
بودن خود  کار  پای  از همه عوامل  بیش  استان است، 

دارد. اهمیت  نظر  مورد  واحدهای  بهره برداران 
 79 بهره برداران  رابطه  همین  در  گفت:  ابدالی 
یاد  طرح  در  که  کردند  آمادگی  اعالم  صنعتی  واحد 
صنعتی  شهرک های  شرکت  در  کنند،  مشارکت  شده 
استان نیز کلینیک تخصصی وجود دارد که به صورت 
کارشناسی مسائل و مشکالت این واحدها در آن  طرح 

و برای رفع نقاط ضعف،  برنامه قابل اجرا ارائه می شود.
بیشتر وقت  نیمه نخست سال  در  بیان داشت:  وی 
برای شناسایی واحدهایی که کمتر از توان تولید خود 

آمار  دلیل  همین  به  و  شد  صرف  می کنند،  فعالیت 
عملکرد بهبود وضعیت در این بخش زیاد نیست اما در 
نیمه دوم سال فعالیت ها در این بخش بیشتر شده و به 

شد. خواهیم  نزدیک  هدف هایمان 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  در ستاد  داد:  ادامه  وی 
بخش های  در  را  صنعتی  واحدهای  مشکل  استان،  
مالیات،  بیمه،  اداری،  امور  در  جمله  از  مختلف 
سایر  و  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین  و  بانکی  تسهیالت 
موارد بررسی می کنیم و با حضور مسئوالن بخش های 

می شود. ارائه  راهکار  آن ها  برای  مرتبط 
گرفته  صورت  پایش های  در  کرد:  تاکید  ابدالی 
مشکالتی همچون نبود بازار مصرف، کمبود نقدینگی، 
دشواری تامین مواد اولیه و فرسوده بودن ماشین آالت 
از جمله عمده دالیلی است که باعث شده تا شماری از 
حداکثر  در  نتوانند  استان  در  فعال  صنعتی  واحدهای 

► ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم: قانون مالیات بر سیگار توسط مصرف کننده اجرایی شود

● انتقاد از وجود مراکز گسترده عرضه دخانیات در قم    ●

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت:

● ۴۵ واحد صنعتی راکد امسال در قم فعال شد    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای    5 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
احکام مدنی به شماره 5/1401ج/119 ثبت گردیده له خواهان فاطمه صف ارای کلوکدرق خوانده امین 
مذکور(  اصلی  از  فرعی  از  شده  مجزا  و  )مفروز  اصلی   679 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  کوهی  فتحی  اله 
به  با توجه   ، بر دستور فروش ملک مشاعی  ارزیابی کرده است. مبنی  به شرح ذیل  2 قم کارشناس  بخش 
قرار ان شعبه محترم مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی 679 اصلی بخش دو قم با رعایت مفاد ماده 138 قانون 
 54 – بین کوچه  – خیابان امام خمینی )ره(  از محل ملک معرفی شده به ادرس قم   ، اجرای احکام مدنی 
الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  که  امد  عمل  به  بازدید  فرهنگیان  کامپیوتری  خدمات  مغازه  جنب   –  56 و 
نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد. مشخصات ثبتی ملک: ملک مورد نظر دارای یک جلد دفترچه 
مالکیت تک برگی به شماره 450782/الف/95 و عبارتست از عرصه و اعیان مغازه )وضعیت خاص طلق( 
 27/95 به مساحت  اداره دو قم استان قم  679 اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک  از  به شماره صفر فرعی 
محل  قبال  که  امام  خیابان  اتی  نشینی  عقب  به  متر   3/9 طول  به  دیواریست  شماال  مغازه  حدود  مترمربع 
دوم  اصلی   676 به  متر   0/35 طول  به  دیوار  به  دیوار  اول  قمست  دو  در  شرقا   ، بوده  اصلی   681 پالک 
5/12 متر به خیابان امام  678 اصلی  ، جنوبا درب و دیوار به طول  8/40 متر به  دیوار به دیوار به طول 
قطعی  انتقال  طی  که  اصلی   681 از  فرعی  یک  شماره  به  متر   5/6 طول  به  مشترک  دیواریست  غربا  و 

ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   ، قم  شهر   4 شماره  دفترخانه  توسط   95/11/30 مورخ   167866 شماره 
شماهرملی  و   610 شناسنامه  شماره  به  بهمن  فرزند  کدرق  کلو  ارای  صف  فاطمه  نام  به  اعیان  و  عرصه 
ریخته  بهم  )مغازه(  ملک  بازدید  زمان  در  باشد.  می  اجرایی  انتقال  نوع  از  سند  که  شده   1377374424
مشخص بود که مدت هاست از ان استفاده نشده و بنا به اظهارات خواهان چند سال است استفاده نشده 
میباشد. کف  زیرزمین  و  به صورت همکف  مغازه مذکور   : باشد. مشخصات عمومی ملک  نمی  اجاره  در  و 
پوشش  با  اهن  تیر  مغازه  ، سقف  زیر سقف کاشی  تا  مابقی   ، متر سنگ   1/2 ارتفاع  به  بدنه   ، مغازه سنگ 
و  است  بهداشتی  سرویس  خیابان  سمت  زیرزمین  ابتدای  که  سنگ  بدنه  و  کف  با  مغازه  زیرزمین   ، رنگ 
کنتور  یک  و  برق  کنتور  یک  شامل  نیز  انشعابات  است.  فلزی   پله  توسط  مغازه  انتهای  از  زیرزمین  ارتباط 
تجاری  مترمربع   24 مجوز  با   78/9/14 مورخ  8605/3/ش  شماره  به  پایانکار  گواهی  دارای  ملک  و  اب 
امام  خیابان  تعریض  طرح  در  کامل  طور  به  ملک  و  زیرزمین  در  تجاری  انباری  مترمربع   14 و  همکف  در 
، کمیت و کیفیت و  ، کاربری ، مساحت  ، موقعیت ملک  الذکر  به مراتب فوق  با عنایت   : قرار دارد. نظریه 
به  با فرض متعلق سرقفلی  اینجانب ششدانگ ملک مذکور  به نظر   ، تاثیر گذار  در نظر گرفتن سایر عوامل 
میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  1/200/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از   ، بغیر  واگذاری  عدم  و  مالک 
ریال و برای 27/95 مترمربع ان جمعا مبلغ 33/540/000/000ریال سی و سه میلیارد و پانصد و چهل 

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

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 
3/1401ج/158 ثبت گردیده له نسرین  3 اجرای احکام مدنی قم به شماره 
مزرعه  صمصامی  لیال  و  بختیاری  دو  هر  محمود  و  دانیال  علیه  زاد  کریمی 
ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   110 پرداخت  به  اند  محکوم  علیه  محکوم  اخوند 
10/050/000ریال  و  له  محکوم  حق  در  بختیاری  علی  مرحوم  ترکه  محل  از 
علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  توقیف  موتور سیکلت 
موتور  از  بازدید  در   0100158 الکترونیکی  ابالغ  دستور  اجرای  در  احتراما 
پارکینگ  در  رنگ  مشکی  بهرو  تیپ   95 مدل   63524/614 شماره  سیکلت 
که   265569 موتور  شماره  و   9545714 بدنه  شماره  گرفت  قرار  که  ایران 

 70 جلو  و  درصد   60 عقب  ها  الستیک  ندارد  کالج  دسته  شکسته  راهنما 
می  نامه  بیمه  و  باطری  فاقد  و  شکسته  بنزین  شیر  و  داشته  استهالک  درصد 
تومان  میلیون  دو  و  بیست  22/000/000تومان  مبلغ  فعلی  شرایط  در  باشد 
 11 1401/8/28 ساعت  ارزش دارد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   11/15 الی 
های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری 
به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
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 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آیت الله نوری همدانی:
جامعه گرفتار فقر و بی عدالتی 

پیشرفت نمی کند 

مرجع تقلید بیان کرد: مردم در شرایط کنونی نیاز به کمک و رسیدگی 
دارند، مردم در شرایط کنونی با گرانی و سختی معیشت روبرو هستند، 
پیشرفت  باشد  عدالتی  بی  و  جهل  و  فقر  گرفتار  که  جامعه ای  هرگز 
نمی کند باید فقر جای خود را به رفاه و جهل جای خود را به آگاهی و 

بدهد. آموزی  علم 
وزیر  نوری  یوسف  دکتر  با  دیدار  در  همدانی  نوری  الله  آیت  حضرت 
شد:  یادآور  پرورش،  و  آموزش  اهمیت  بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش 
کارهای تربیتی و فرهنگی که منجر به انسان سازی می شود از تمامی 

است. مهمتر  و…  سیاسی  اقتصادی،  امور 
انبیاء در راستای آموزش و  با بیان این که بعثت  به گزارش ایسنا، وی 
این  افزود:  است،  بوده  جامعه  افراد  تعالی  و  تزکیه  و  استعدادها  رشد 
و  بر عهده شما گذاشته  را  این مسئولیت مهم  بوده که  توفیق خداوند 
بردارید. گام های مهمی  راستا  این  در  باید  متعال  به خداوند  توکل  با 

تمدن  در  اسالم  درخشان  سابقه  به  ادامه  در  همدانی  نوری  الله  آیت 
سازی اشاره کرد و افزود: طلوع اسالم همراه با پیشرفت علوم و تربیت 
دانشمندان و اندیشمندان برجسته همراه بود که سبب پیدایش تمدن 

گردید. اسالمی  ممتاز 
وی با اشاره به عوامل عقب افتادگی جوامع اسالمی خاطر نشان کرد: 
متاسفانه به دلیل نفوذ استکبار و خود باختگی و استبداد حاکمان که 
شیخ  همچون  اندیشمندانی  کشتن  با  یا  و  مردم  استثمار  و  سرکوب  با 
فضل الله نوری همراه بود شاهد عقب افتادگی در کشورهای اسالمی 
هستیم. باید به یاد داشته باشیم دشمنان اسالم در ظلم و ستم راندن 

بر ملت ما هیچ حد و مرزی نمی شناسند.
آیت الله نوری همدانی یکی از نیازهای ضروری و مهم را تربیت همراه 
بیت  اهل  گفت:  و  دانست  جوان  و  نوجوان  نسل  تخصص  و  تعهد  با 
نوجوانان  و  تعلم نسل جوانان  و  تعلیم  به  و طهارت)ع( نسبت  عصمت 
تأکید فراوان نموده اند، شما به جنگ جهل و نادانی و مبانی استکبار 
تمام  از  جامعه  ترقی  و  پیشرفت  و  اسالم  مبانی  احیاء  برای  روید  می 

شود. گرفته  کمک  شایسته  افراد  و  امکانات 
ریشه  و  مبارزه  بر  جامعه  تعالی  و  رشد  برای  اسالم  که  این  بیان  با  وی 
به  اگر  ظلم  و  فقر  جهل،  یادآور شد:  است،  کرده  تاکید  چیز  کنی سه 
جای این سه دانش و آگاهی، رفاه اجتماعی و عدالت جایگزین شود 

بود. خواهیم  جامعه  بالندگی  و  رشد  شاهد 
و  کمک  به  نیاز  کنونی  شرایط  در  مردم  کرد:  بیان  تقلید  مرجع  این 
معیشت  سختی  و  گرانی  با  کنونی  شرایط  در  مردم  دارند،  رسیدگی 
روبرو هستند، هرگز جامعه ای که گرفتار فقر و جهل و بی عدالتی باشد 
پیشرفت نمی کند باید فقر جای خود را به رفاه و جهل جای خود را به 

بدهد. آموزی  علم  و  آگاهی 
الله نوری همدانی اظهار کرد: حضرت امیر مومنان )ع( در نامه   آیت 
به  رسیدگی  و  مردم  به  عنایت  مصر  به  اعزام  هنگام  اشتر  مالک  به  ای 
مشکالت آنان را بسیار سفارش و تاکید نمود، چرا که این مردم سپر در 
مقابل دشمنان هستند و همواره در خط مقدم دفاع از اسالم و انقالب 
را  )ع(  مومنان  امیر  حضرت  سفارش  همین  شما  اگر  هستند  و  بوده 

اید. برداشته  کشور  پیشرفت  در  بلندی  گامی  کنید  اجرایی 

اجالسیه بزرگداشت ۵۶۵ شهید 
ارتش استان قم برگزار می شود

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: نخستین 
اجالسیه بزرگداشت 565 شهید ارتش استان قم با حضور خانواده های 
از  یکی  به عنوان  آبان ماه   16 ایثارگران،  و  جانبازان  شهدا،  معظم 

می شود. برگزار  قم  شهدای  ملی  کنگره  برنامه های 
نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  رئیس  فوالدی  محمدرضا  سرتیپ  امیر 
با  گفتگو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  مقدس  دفاع  ارزش های 
ملی  کنگره  در  قم  استان  ارتش  شهید   565 کمیته  گفت:  خبرنگاران 
شهدای استان، برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای واالمقام از 

است. کرده  یادواره   5 برگزاری  به  اقدام   1401 سال  ابتدای 
ستاد  مسئولیت  با  اردیبهشت   23 در  یادواره  اولین  کرد:  بیان  وی 
هوایی  نیروی  مسئولیت  با  خردادماه   26 در  یادواره  دومین  ارتش، 
ارتش،  زمینی  نیروی  مسئولیت  با  تیرماه   9 در  یادواره  سومین  ارتش، 
هوایی  پدافند  نیروی  مسئولیت  با  شهریورماه   3 در  یادواره  چهارمین 
ارتش و پنجمین یادواره نیز در 12 مهرماه با مسئولیت نیروی دریایی 

شد. برگزار  ارتش  راهبردی 
امیر فوالدی اعالم کرد: اجالسیه بزرگداشت 565 شهید ارتش استان 
حضور  با  عشا  و  مغرب  نماز  اقامه  از  پس  بالفاصله  آبان ماه   16 قم، 
خانواده های معظم شهدای ارتش، مسئوالن کشوری و استانی، برخی 
برخی  و  یادواره ها  برپایی  دست اندرکاران  ایثارگران،  و  جانبازان  از 
ائمه اطهار )ع(  ایران در مرکز فقهی  ارتش جمهوری اسالمی  کارکنان 

می شود. برگزار 
از  یکی  سخنرانی  گفت:  اجالسیه  این  برنامه های  خصوص  در  وی 
بیت  اهل  مادحین  از  یکی  مرثیه سرایی  ارتش،  رئیسه  هیئت  اعضای 
)ع(، تجلیل از خانواده های معظم شهدا، رونمایی از یک مستند تولید 
مناطق  در  ارتش  نیروهای  با  زنده تصویری  ارتباط  ارتش،  توسط  شده 
مرزی و پخش کلیپ های کوتاه از جمله برنامه های اجالسیه بزرگداشت 

قم است. استان  ارتش  565 شهید 

خبـر

این  بیان  با  رهبری  خبرگان  عضو      ◄
بر  قم  به  معصومه)س(  حضرت  آمدن  که 
پشت  گفت:  است،  الهی  تدبیر  اساس 
صحنه حضور حضرت معصومه)س( در قم 
زیرا  است  امت  ساختن  برای  بزرگی  برنامه 

است. هجرت  سازی  امت  ارکان  از  یکی 
الله  آیت  فارس،  گزارش  به 
برنامه  در  میرباقری  سیدمحمدمهدی 
سمت خدا که در حرم مطهر بانوی کرامت 
از شبکه سه سیما  برگزار و به صورت زنده 
وقایع  از  یکی  کرد:  اظهار  شد،  پخش 
اتفاق  اسالم  تاریخ  طول  در  که  مهمی 
به  معصومه)س(  حضرت  هجرت  افتاده 

است. قم 
وی با بیان اینکه حضرت معصومه)س( 
گاهانه و عامدا به قم آمدند و قصد ماندن  آ
هم  شاهدش  گفت:   داشتند،  را  قم  در 
از تولد ایشان در روایت  این است که قبل 
مشهوری امام صادق)ع( فرمودند که حرم 
از  یکی  فرمودند  و  است  قم  بیت  اهل  ما 

این شهر دفن می  در  پاره های وجود من 
من  شیعیان  همه  که  دادند  بشارت  و  شود 

شوند. می  بهشت  وارد  ایشان  شفاعت  با 
اینکه  بیان  با  علمیه  حوزه  استاد 
حضرت  حرم  از  بیت  اهل  حرم  باب 
افزود:  شود،  می  گشوده  معصومه)س( 

حرم حضرت معصومه)س( حرم همه اهل 
بیت)ع( است و انوار همه اهل بیت در این 
شعاع  از  حضور  این  و  است  حاضر  حرم 

است. معصومه)س(  حضرت  وجود 
حضرت  آمدن  که  این  بیان  با  وی 
الهی  تدبیر  اساس  بر  قم  به  معصومه)س( 

حضرت  حضور  صحنه  پشت  گفت:  است، 
برای  بزرگی  برنامه  قم  در  معصومه)س( 
از ارکان امت  ساختن امت است زیرا یکی 

است. هجرت  سازی 
برنامه  از  یکی  اینکه  بیان  با  میرباقری 
برای  ائمه)ع(  و  انبیاء  های  طرح  و  ها 
گفت:  است،  بوده  هجرت  امت،  ساختن 
امام  طرف  از  معصومه)س(  حضرت 
هجرت  که  کردند  پیدا  مأموریت  رضا)ع( 
انجام دهند  را  این مأموریت  کنند و در قم 
و ما بعد از هزار و 200 سال می بینیم که 
مرکز  قم  که  بود  این  هجرت  این  ثمرات  از 
علم شده و انقالب اسالمی از آن به وجود 

است. آمده 
افتخارات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
محضر  به  که  بود  این  ما  علمای  و  بزرگان 
حضرت معصومه)س( شرفیاب می شدند، 
هم  مکان  خدا  اولیاء  مهاجرت  در  افزود: 
برای  ها  مکان  برخی  و  دارد  موضوعیت 
که  دارند  قابلیت  اآلخره  حیات  شدن  برپا 

در مقابل حیات الدنیا که توسط فرعونیان 
گیرد. می  قرار  شود  می  برپا  طاغوتیان  و 

اینکه حیات  بیان  با  استاد حوزه علمیه 
یعنی  لهو  گفت:  است،  لعب  و  لهو  الدنیا 
چیزی که ما را از ذکر خدا غافل می کند و 
لعب یعنی جایی که ما را به بازی می گیرد 
ولی محیط های دیگری هم وجود دارد که 
محیط ذکر و حکمت است و آن سرزمین و 

پیامبر)ص( است. وادی 
وظیفه  نیز  مؤمنان  اینکه  بیان  با  وی 
خدا  اولیاء  که  هایی  مکان  سمت  به  دارند 
در  ندارند  حق  و  کنند  هجرت  اند  ساخته 
که  افرادی  افزود:  بمانند،  کفار  جغرافیای 
در حیات الدنیا و محیطی که کفار ساخته 
و  فرهنگ  آرام  آرام  کنند  می  زندگی  اند 
حیات  به  و  شود  می  عوض  هم  رفتارشان 
بنابراین  کنند  می  پیدا  گرایش  الدنیا 
الدنیا  از حیات  که  دارند  مأموریت  مؤمنان 
هجرت کنند و اگر هجرت نکنیم به جهنم 

► ایم.      پناهنده شده 

مهم ترین  قم  علمیه  حوزه  استاد       ◄
و  دانست  اقوام  وحدت  را  ایران  افتخار 
به  برسد  هدفش  به  دشمن  اگر  گفت: 
آقای  کرد؛  نخواهد  رحم  کسی  هیچ 
واسطه  به  که  تریبونی  با  شما  عبدالحمید 
را  جمهوری اسالمی کسب کرده اید مردم 
حرف های  و  می کنید  رفراندوم  به  دعوت 
می دانید  حالی که  در  می زنید  نابجا 
نیست. واقعیت  با  منطبق  شما  سخنان 
رفیعی  ناصر  والمسلمین  حجت االسالم 
کرامت  بانوی  رحلت  شام  با  همزمان 
در  خدام،  گردانی  شمعدان  آیین  در 
امام خمینی)ره( اظهار کرد: در  شبستان 
تعبیر  معصومه)س(  حضرت  زیارت  مورد 
است  شده  گفته  و  آمده  بحقها«  »عارفا 
کند  زیارت  اینگونه  را  حضرت  کسی  هر 

شود. می  واجب  او  بر  بهشت 
یک  معصومه)س(  حضرت  افزود:  وی 
حضرت  که  چرا  نیست  معمولی  امامزاده 
بی  هم  و  نظیر  کم  هم  که  دارد  فضایلی 

است. نظیر 
کرد:  خاطرنشان  علمیه  حوزه  استاد 

سفارش زیارت این بانوی کرامت از سوی 
برکات  و  شده  توصیه  معصوم  امام  چهار 
بانو در شهر مقدس  این  از وجود  بسیاری 

است. آمده  وجود  به  قم 
گفت  توان  می  کرد:  تاکید  رفیعی 
امام  از  بعد  معصومه)س(  حضرت 
)ع(  کاظم  امام  فرزندان  افضل  رضا)ع(، 

. ست ا
هر  مالصدرا  مرحوم  شد:  یادآور  وی 
به  می شد  مواجه  علمی  مشکل  با  زمان 
مشکالت  و  مراجعه  کرامت  بانوی  بارگاه 

می کرد. مرتفع  را  خود  علمی 
المصطفی  جامعه  علمی  هیئت  عضو 
بزرگ  مراجع  از  بسیاری  گفت:  ادامه  در 
حضرت  از  خود  کتاب های  نگارش  برای 

می کردند. استمداد  معصومه)س( 
اظهار  کرامت  بانوی  حرم  سخنران 
مرحوم  »دارالسالم«  کتاب  در  داشت: 
بزرگوار  بانوی  این  برکات  و  افاضات  نوری 
مهمی  نکات  دارای  که  شده  نگارش 

. ست ا
که  کسانی  بیشترین  کرد:  تاکید  وی 

نقل  را  معصومه)س(  حضرت  کرامات 
عظیم الشان  علمای  و  مراجع  نموده اند 

. هستند
معرفتی  ظرف  کرد:  خاطرنشان  رفیعی 
و  باشد  بزرگ  و  کوچک  تواند  می  انسان 
تواند  می  خود  ظرف  اندازه  به  کسی  هر 
بزرگوار معرفت کسب  بانوی  این  به  نسبت 

. کند
علی)ع(  حضرت  فرموده  به  کرد:  وی 
انسان  زندگی  در  خصلت  و  معرفت   5 اگر 
سوی  به  راهی  دیگر  باشد  داشته  وجود 
انسان  و  داشت  نخواهد  وجود  جهنم 
رفت. خواهد  بهشت  سمت  به  مستقیم 

فرموده  اساس  بر  کرد:  تاکید  رفیعی 
به  نسبت  معرفت  علی)ع(،  حضرت 
معرفت  خداوند،  از  اطاعت  و  خداوند 
حق  به  نسبت  معرفت  شیطان،  به  نسبت 
باطل  به  نسبت  معرفت  حق،  از  تبعیت  و 
و  دنیا  به  نسبت  شناخت  آن،  از  دوری  و 
که  است  معارفی  آخرت  به  نسبت  معرفت 

شود. کسب  درستی  به  باید 
کرد:  خاطرنشان  علمیه  حوزه  استاد 

و  توحید  ما  اعتقادات  تمامی  اساس 
است. خداوند  با  آشنایی 

درست  انسان  عقاید  اگر  افزود:  وی 
و  شد  خواهد  درست  نیز  اعمال  شود 
اعتقادات  روی  جامعه  در  متاسفانه 
مورد غفلت  عقاید  تقویت  و  کم کاری شده 

است. شده  واقع 
آنقدر  شیطان  شد:  یادآور  رفیعی 
متاسفانه  که  کند  می  وسوسه  را  انسان 
عده ای جوانان را به سالخی می کشند و 
زن و بچه مردم را به رگبار می بندند و فکر 
به  جنایت کارانه  کارهای  این  با  می کنند 

رفت. خواهد  بهشت  سمت 
در  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  وی 
اما  شناسند  می  را  حق  عده ای  جامعه 
بزرگترین  حالی که  در  نمی کنند  تبعیت 
را  حق  که  است  کسانی  بر  قرآن  لعنت 

می کنند. کتمان  اما  می شناسند 
به  نسبت  خواص  سکوت  از  *انتقاد 

شیراز  حادثه 
اگر  روایت  طبق  کرد:  تاکید  رفیعی 
باعث  که  بگوید  کلمه ای  یک  انسان 

شدن  ریخته  در  شود  دیگری  انسان  قتل 
است.  شریک  بی گناه  شخص  آن  خون 
خصوص  در  عده ای  شاهدیم  متأسفانه 
شهادت طلبه ای در زاهدان و پسر بچه ای 
سکوت  رسید  شهادت  به  شاهچراغ  در  که 

کرده اند.
تفرقه  مواضع  به  اشاره  با  رفیعی 
سیستان  در  عبدالحمید  مولوی  افکنانه 
در  افراد  برخی  تحریک  و  بلوچستان  و 
کرد:  خاطرنشان  ناامنی  و  آشوب  ایجاد 
دعوت  را  مردم  شما  عبدالحمید  آقای 
به  که  تریبونی  با  و  می کنید  رفراندوم  به 
کرده  کسب  اسالمی  جمهوری  واسطه 
حالی که  در  می زنید  نابجا  های  حرف  اید 
واقعیت  با  منطبق  شما  سخنان  می دانید 

. نیست
فاطمه  حضرت  آستان  سخنران 
مواظب  باید  شد:  یادآور  معصومه)س( 
که  چرا  باشیم  دشمنان  افکنی  اختالف 
افتخار ایران به وحدت اقوام مختلف است 
و اگر اتفاقی برای ایران بیفتد دشمنان به 

► کرد.      نخواهند  رحم  هیچکس 

اجرای اثری ماندگار از شهدای قم در تهران؛

● ارکستر سمفونی خط شکنان، اثری ماندگار در رثای شهدای قم   ●
کنگره  اندیشه ورز  هیات  عضو      ◄
کارهای  از  گفت:  قم  استان  شهدای  ملی 
ماندگار کنگره ملی شهدا برگزاری ارکستر 
است  قرار  که  است  شکنان  خط  سمفونی 
موسیقی  خانه  همت  به  و  وحدت  تاالر  در 

شود. رونمایی  ایران 
از  بعد  قم  استان  شهید   6090 کنگره 
ایستگاه  به  فراوان  و  مستمر  تالش  ماه ها 
در  است.  شده  نزدیک  خودش  پایانی 
تولیدات  قم  شهدای  بهتر  معرفی  راستای 
گرفت  صورت  کنگره  این  توسط  متعددی 
شهدا،  از  مستند  فیلم   60 تولید  که 
ساخت  تلویزیونی،  رادیویی،  برنامه های 
سینمایی  فیلم  زین الدین،  شهید  سریال 
جشنواره  کتاب،   50 تولید  خین،  نهر 
این  جمله  از  خط  شعر،  عکس،  سرود، 

است. تولیدات 
فاخر  اثر  خط شکنان  سمفونی  ارکستر 
دیگری است که در راستای کنگره 6090 
بعد  که  است  شده  تولید  قم  استان  شهید 
می شود.  رونمایی  آن  از  شهدا  کنگره  از 
نیز  کنگره  مسئولین  گفته  به  که  اثری 
شهید  سریال  تیتراژ  در  آن  از  بخشی 
شود. می  گذاشته  نمایش  به  زین الدین 

هنری  اثر  این  با  بیشتر  آشنایی  برای 
پروژه  ناظر  و  مشاور  با  گفت وگویی  فاخر 
خط شکنان  سمفونی  ارکستر  هنری 

: شتیم ا د
عضو  مصطفوی،  محمدرضا  سید 
شهدای  ملی  کنگره  اندیشه ورز  هیات 
رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  استان 
عنوان  خط شکنان  سمفونی  ارکستر  با 

کرد: از کارهای ماندگار کنگره ملی شهدا 
شکنان  خط  سمفونی  ارکس  برگزاری 
به  و  وحدت  تاالر  در  است  قرار  که  است 
شود. رونمایی  ایران  موسیقی  خانه  همت 

سمفونی  این  شعر  داد:  ادامه  وی 
به  کشور  خوب  شعرای  از  یکی  توسط 
تایید  از  بعد  و  سروده  محمدی  عباس  نام 
به  آهنگسازی  برای  اندیشه ورز  هیات  در 

است. شده  سپرده  عبدی  عباس 
ملی  کنگره  اندیشه ورز  هیات  عضو 
این  اینکه  بیان  با  قم  استان  شهدای 
موسیقی  خانه  توسط  سمفونی  ارکستر 

این  از  کرد:  اظهار  می شود،  اجرا  ایران 
به  اصلی  اجالسیه  از  بعد  فاخر  هنری  اثر 
عنوان یک اثر هنری رونمایی خواهد شد.
بعد  سمفونی  این  اینکه  بیان  با  وی 

حضرت  والدت  ایام  در  و  آذرماه  نهم  از 
کرد:  اضافه  می شود،  برگزار  )س(  زینب 
تا   150 از  سمفونی  ارکستر  استاندارد 
توسط  که  هست  مشخص  تعداد  نفر   250
مجموعه  زیر  در  تهران  سمفونی  ارکس 
می شود. اجرا  وحدت  تاالر  رودکی  بنیاد 
ارکستر  هنری  پروژه  ناظر  و  مشاور 
استاد  شد:  آور  یاد  خط شکنان  سمفونی 

خانه  مدیر  که  بخش  نور  رضا  حمید 
دوران  در  لشگر  بسیجیان  از  و  موسیقی 
است.  کننده  تهیه  است  مقدس  دفاع 
عباس عبدی مدیر تولید، آقای افضلی به 

دارند. حضور  پروژه  این  در  مجری  عنوان 
هنر  زبان  ضرورت  با  رابطه  در  وی 
شهدا  سیره  و  مفاهیم  انتقال  بازتاب  در 
به  اختصاص  اثر  این  اجرای  کرد:  بیان 
شهدای قم ندارد و یک اثر ملی است و در 
موجب  که  است  کلیدواژه هایی  برگیرنده 
انسجام، استحکام و باال بردن روحیه ملی 

است.

جزء  اثر  این  کرد:  عنوان  مصطفوی 
در  بار  اولین  برای  که  است  برنامه هایی 
مسمای  و  عنوان  و  می شود  اجرا  کنگره 
لشگر  اینکه  به  برمی گردد  شکنان  خط 
ابیطالب قم لشگر خط شکن  17 علی بن 

است. بوده 
است  چگونه  است  اینجا  در  مهم  نکته 
قم  شکن  خط  شهدای  برای  که  اثری 
حتی  و  تولید  مجوز  و  است  شده  تولید 
پخش در رسانه ملی را دارد، اجازه پخش 
هر  کنار  در  ندارد.  را  قم  شهر  مردم  برای 
مستتر  تصمیم  این  در  که  ای  مالحظه 
بوده است باید گفت که این اثر فاخر ملی 
با سرمایه فرهنگی مختص مردم این شهر 
ساخته  شهر  این  مردم  شهدای  برای  و 
دارند  حق  نیز  مردم  این  و  است  شده 
ماندگار  آثار  این  از  موارد  گونه  این  در 
نیز  زمینه  این  در  کنند.  استفاده  فرهنگی 

دارد. و  داشته  وجود  مختلفی  های  راه 
از  یکی  فرهنگی  فاخر  آثار  تولید 
فرهنگی  مدیران  های  رسالت  مهمترین 
می  که  آثاری  است.  استان  و  کشور  در 
بین اقشار  آنها در  ترویج  و  با پخش  توانند 
نقش  ارایه  قابل  های  بسته  در  و  مختلف 
فرهنگی  های  آسیب  با  مقابله  در  مهمی 
داشته  دشمن  مجازی  گسترده  تهاجم 
بهتری  ریزی  برنامه  و  دقت  با  باید  باشند 
است  امید  گیرد.  قرار  مردم  اختیار  در 
زمینه  مدیران  بهتر  ریزی  برنامه  با  که 
و  دوست  هنر  مردم  بیشتر  هرچه  استفاده 
از  ایثارگران  و  شهدا  مکرم  های  خانواده 

► شود.   فراهم  فاخر  آثار  گونه  این 

آیت الله میرباقری: 

● حضور کریمه اهل بیت در قم برنامه ای برای ساختن امت است    ●

موضع گیری حجت االسالم رفیعی نسبت به سخنان مولوی عبدالحمید؛

● اگر اتفاقی برای ایران بیفتد دشمنان به هیچکس رحم نخواهند کرد    ●

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
مهدی  آقای  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
اموال   -21 پرونده  در   0384528041 ملی  شماره  با  حسین  فرزند  امراللهی 
در نظر دارد از طریق مزایده به صورت کتبی نسبت به فروش شش دانگ پالک 
مرادآباد  اراضی  از  قم  ثبتی   4 بخش  اصلی   -  45/142/144/227 ثبتی 
بلوار  راست  سمت  دام،  پرورش  شهرک  شهداء،  خیابان  ادامه  قنوات،  بنشانی 
ورشکسته  شرکت  به  متعلق   5/169 قطعه  چپ(،  سوم)سمت  فرعی  اصلی، 
ذیل  شرایط  با  10صبح  ساعت   1401/09/27 مورخ  یک شنبه  روز  در  فوق 

نماید: اقدام 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

با  اعیانی  فاقد  مترمربع   4000 مساحت  به  زمین  یک  شش دا نگ  عرصه   -1
هر  ارزش  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  اساس  بر  دام  پرورش  کاربری 

ریال.  11,000,000,000 مبلغ  به  جمعا  ریال   2,750,000 مترمربع 
ب ( شرایط شرکت در مزایده :

صورت  به  ریال   550,000,000 معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -1
بنام   0109897983005 شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین  تضمینی  چک 
و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان 
باید در پاکت الک و مهر قرار داده و جمله مربوط به مزایده پرونده 21-اموال 
ورشکسته مهدی امراللهی با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت 
تصفیه  اداره  به   1401/09/27 مورخ  یک شنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا  نوشته 
پالک  دادسرا(،  )ک   5 کوچه  ساحلی،  خیابان  به نشانی:  قم  ورشکستگی  امور 
بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -2 شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ،18
واصله  پیشنهادهای   -3 نخواهد شد.  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  خالف شرایط 

در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و  روز  در 
به  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده  است؛  بالمانع  مزایده  جلسه 
مدت  ظرف  باید  مزایده  برنده   -4 نماید.  پیشنهاد  فوق  شرح  به  کتبی  صورت 
اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ  از  ماه  سه 
اینصورت  غیر  در  شود  معرفی  قم  دامشهر  بهپرور  شرکت  به  تا  حاضر  تصفیه 
بستانکاران ضبط خواهد شد.  و هیات  نفع ورشکسته  به  واریز شده  پنج درصد 
5- مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده به عهده فروشنده 
است. 6- جهت تسریع در انتقال مورد معامله، مراجعه به ادارات ذیربط جهت 
برای کسب  7- متقاضیان  به عهده خریدار است.  اخذ مفاصا حساب های الزم 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر  اطالعات 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم



◄    وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: می گویند 
به  مربوط  این  کرد،  مفاهمه  نمی شود  هشتادی ها  دهه  با 
اغتشاشات  این  در  که  خیلی هایی  مورد  در  نیست،  همه 
آن  کردم،  صحبت  آن ها  اصلی  بازجوی  با  شدند  دستگیر 
آدم های درشت  از  کردم  بازجویی  فرد گفت من یک عمر 
از  نفر  صد  چند  روز  چند  این  و  کردم  بازجویی  سیاسی 
من  بازجویی  سخت ترین  این  و  کردم  را  بازجویی  افراد 
آن ها  نه  و  می گویند  چه  آن ها  می فهمم  من  نه  زیرا  بود، 

می گویم. چه  من  می فهمند 
نشست  در  ضرغامی  عزت الله  ایلنا،  گزارش  به 
تحوالت" گفت:  مبدأ  "دانشگاه،  آبان  گرامیداشت سیزده 
است.  جهان  علمی  برتر  دانشگاه های  از  شریف  دانشگاه 
دلم  بسیار  کنم  رشته  انتخاب  می خواستم   57 سال 
علت  به  اما  کنم،  انتخاب  را  دانشگاه  این  می خواست 
دانشگاه  این  توسط  دانشجو  جذب  از  رژیم  که  نگرانی 

رفتم. اصفهان  دانشگاه  به  من  و  نداد  اجازه  داشت، 
با  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزیر  ایلنا،  نوشته  به 
دانشگاه  این  برازنده  شریف  دانشگاه  اسم  این که  بیان 
بشنوم.  را  آمده ام حرف های شما  من  کرد:  عنوان  است، 
من  بشنوم.  آمده ام  دارم  مسئولیتی  نیمچه  یک  که  حال 
مسلمان  هستم.  امام  خط  پیرو  مسلمان  دانشجویان  جزو 
فدایی  چریک های  و  چپی ها  دلیل  این  به  گذاشتیم  را 
لذا  بگیرند  را  جاسوسی  النه  کردند  حمله  یکبار  هم  خلق 
لحظه  همان  در  را  ما  کمیته ها  که  گذاشتیم  را  مسلمان 

اول در دانشگاه ها نگیرند. پیرو خط امام بودیم برای این 
حقایق  دنبال  که  دیگری  گروه های  با  کنیم  مرزبندی  که 

بودند. دیگر 
وی افزود: امروز می گویند مگر آنجا سفارت نبود؟ مگر 

و  بروید  باال  دیوار  از  گفته  کی  نداشت؟  وجود  دیپلماسی 
ایجاد  اشکال  ملت  برای  سال   43 این  بعضی ها  تعبیر  به 
اتاق  بود،  جاسوسی  النه  یک  آنجا  راستی  به  اما  کنید، 
عملیات و فرماندهی به معنای واقعی کلمه بود، به راستی 

می توانست  که  افتاد  اتفاق  حوادثی  انقالب  از  بعد  ماه   9
تجزیه طلبانه. بحث های  بخصوص  کند  نابود  را  انقالب 

النه  تسخیر  در  که  نفری   400 داد:  ادامه  ضرغامی 
اصالح طلب ها  جزو  بعدها  آن ها  اکثریت  بودند  جاسوسی 
همه  با  من  شدند.  برجسته  چهره های  جزو  البته  و  شدند 
جرأت  با  و  می خورم  سیاسی  صبحانه  و  رفیقم  این ها 
بگویند  که  ندیدم  را  نفر   400 این  از  کدام  هیچ  می گویم 

شدم. پشیمان  من 
بندی های  همین مرز  کشور  مشکل  کرد:  عنوان  وی 
ایجاد  دشمن  که  است  اختالفاتی  همین  و  بی خود 
تکه  تکه  را  ملت  که  بی ربطی  دوقطبی های  می کند، 
آنچه  نمی شود  تجزیه  وقت  هیچ  کشور  این  است.  کرده 
خط کشی های  و  داخلی  تجریه  است  نگرانی  باعث  که 
مشکالت  بین  معناداری  ارتباط  هیچ  است.  بی خود 
ما  همه  ندارد.  وجود  جاسوسی  النه  اشغال  و  اقتصادی 
آداپتور  مشکل  جدی  طور  به  ما  کشور  هستیم،  مهندس 
و  پیشگام  دانشگاه  دارد.  را  اقشار  تمام  بین  پل سازی  و 
کند،  ایفا  را  آداپتور  نقش  این  و  باشد  می تواند  رو  پیش 
تمامی  در  نخبگانی  وحدت  و  اقشار  وحدت  امروز  مشکل 
حوزه ها است. مشکالت زیادی در کشور داریم، مهمترین 
مشکلی  اصول  در  ما  است  روش  و  رویه  در  ما  مشکالت 
اصول  سر  بر  دعوا  و  هستند  همراه  هم  با  همه  و  نداریم 

. نیست
جز  که  روحانی  یک  کرد:  بیان  فرهنگی  میراث  وزیر 

و  می شود  رد  خیابان  از  می شود  حساب  فرودست ها 
عصبانی  دیگر  جای  از  این ها  می اندازند،  را  او  عمامه 
هستند. تالفی مشکالت را بر سر آخوندی که به نان شب 

می آوردند. است  محتاج 
رویه ها  در  اصالحات  باید  ما  این که  بیان  ضرغامی با 
عنوان  است،  حاکمیت  قبول  مورد  تحول  کنیم،  ایجاد 
مفاهمه  نمی شود  هشتادی ها  دهه  با  می گویند  کرد: 
که  خیلی هایی  مورد  در  نیست،  همه  به  مربوط  این  کرد، 
با بازجوی اصلی آن ها  در این اغتشاشات دستگیر شدند 
کردم  بازجویی  عمر  یک  من  گفت  فرد  آن  کردم،  صحبت 
از آدم های درشت سیاسی بازجویی کردم و این چند روز 
سخت ترین  این  و  کردم  بازجویی  افراد  از  نفر  صد  چند 
بازجویی من بود، زیرا نه من می فهمم آن ها چه می گویند 

می گویم. چه  من  می فهمد  آن ها  نه  و 
باید  ما  نداریم،  اختالفی  اصول  در  ما  کرد:  تاکید  وی 
ایجاد  اصالحات  روش ها  در  باید  دهیم،  انجام  اصالحات 
کنیم. حاکمیت بارها این را گفته است حال یک عده باید 
این را عملیاتی کنند. سه دسته هم هستند که مقابل این 
یک  نیستند،  متوجه  کال  که  عده  یک  ایستاده اند  روش 
هم  عده  یک  و  است  نفع شان  به  موجود  وضع  هم  عده 

هستند. روزمه سازی  دنبال 
دانش  و  جوان  دختران  امروز  داد:  ادامه  ضرغامی 
شد؟  چه  می روند.  راه  خیابان  در  روسری  بدون  ما  آموز 

► افتاد؟     اتفاقی 

www.gooyeh-qom.com6دوشنبـه 16 آبان 1401/ شماره 2048 سیاسی
ضرغامی: 

●  بازجوی اصلی دهه هشتادی ها گفت نه من می فهمم آن ها چه می گویند، نه آن ها می فهمند من چه می گویم    ●

انقالب  با  عجیبی  منطق  با  ضدانقالب      ◄
می شود؛  مواجه  بزرگ  ایران  مردم  و  اسالمی 
می شوند  مدعی  سپس  و  می گویند  دروغ  ابتدا 

نمی گیرید؟ گردن  را  ما  دروغ های  چرا 
است،  توجه  جالب  جهاتی  از  اخیر  اتفاقات 
ماهیت  و  سطح  شدن  آشکار  مهم ترینش 
دروغگو،  خشن،  عصبی،  بود:  ضدانقالب 

منطق! بی  و  فحاش 
فیلم های  داشتند،  دعوا  باهم  نیامده  این ها 
ببینید.  را  برلین  اجتماع  در  شده  منتشر 
داشت،  انتظار  ضدانقالب  که  چیزی  آن  ورای 
بر  دعوا  شد.  آشکارتر  درونی شان  اختالفات 
غائله! چه کسی  این  بر سر غنایم  بود؟  سر چه 
از  بیشتری  سهم  باید  کسی  چه  و  است  رئیس 
متولیان  که  آنجا  حتی  بیاورد!  دست  به  دعوا 
کردند  با گروهک های مختلف شرط  تجمع  این 
زعم  به  و  باشد  تابلو  بدون  باید  حضورشان  که 
پاک  را  مسئله)دعوا(  صورت  خواستند  خود 
چاله  و  خیابانی  دعواهای  فیلم  هم  باز  کنند 

داد. باد  به  را  تدابیرشان  تمام  میدانی شان 
و  خشونت طلبی  کرد  روشن  ماجرا  این 
عصبیت این جریان صرفا برای ایران نیست، در 
برلین و تورنتو هم به هم حمله می کنند، فحش 

می کنند. چاقوکشی  می دهند، 
آزادی،  زندگی  زن  حامیان  دیگر  ویژگی 
لیدر  است!  ناموس  واژه  به  حساسیت شان 
اندک  هیجان  و  شور  میان  در  که  نگون بختی 
جمعیتی که پای تریبونش ایستاده بودند فریاد 
تصور  شده ایم  جمع  اینجا  ناموس  برای  ما  زد 
و  ایستاده است  اشتباهی  نمی کرد چقدر جای 
را  چقدر خالف جهت شعار می دهد! پاسخش 

بابا؟! چیه  ناموس  دادند:  کننده ها  تجمع 
را هم شکست.  ضدانقالب رکورد دروغگویی 
به  که  نیست  اتفاقی  روز   46 در  دروغ  هزار   3٨
رسانه هایی  از  آنهم  باشد،  تحلیل  قابل  سادگی 
بودند  مجبور  دروغ  یک  انتشار  برای  زمانی  که 

باور  دروغشان  تا  کنند  منتشر  راست  خبر   10
رسانه ای  انتحار  یک  با  حقیقتا  شود.  پذیر 
این  پای  ضدانقالب  رسانه های  مواجهیم. 
باد  به  را  خود  حیثیت  تمام  رسانه ای  جنگ 
در  حتی  رسانه ها  این  آبروی  و  اعتبار  دادند. 
این  رفت.  دست  از  هم  اغتشاشگران  میان 
شد؛  نخواهد  سابق  بی بی سی  دیگر  بی بی سی 

صاحبش  که  آمدنیوزی  همان  به  کرد  تنزل 
برگشت! ایران  به  بسته  چشم 

از  یکی  الاقل  چرا  می گوید  ضدانقالب  حاال 
این دروغ ها را گردن نمی گیرید؟ دوست دارید 
برنج  قرص  که  دختری  بگیریم؟  گردن  را  کدام 
در  که  دیگری  یا  پرید  ارتفاع  از  که  او  یا  خورد 
با  که  دیگری  آن  یا  کرد  فوت  رانندگی  حادثه 

یا آن یکی که در  مشروبات الکلی آور دوز کرد، 
رسید؟ قتل  به  خانه 

این  امسال  برای  ضدانقالب  جدید  ترفند 
است: آمار خودکشی، حوادث و سوانح طبیعی 
می کند  رصد  روزانه  را  و...  خانگی  قتل های   ،
می  انقالب  پای  به  را   آنها  سرایی  داستان  با  و 
تقال  به  ماجرا  رفتن  لو  با  نهایت  در  نویسد؛ 

گردن  را  مورد  یک  الاقل  چرا  نظام  که  می افتد 
! ؟ نمی گیرد

جمهوری اسالمی با مردم خود صادق است. 
می پذیرد  حتما  داده،  رخ  اشتباهی  بفهمد  اگر 
و تالش می کند جبران کند. در همین اتفاقات 
نامتعارف  رفتار  با  که  ماموران  برخی  نیز  اخیر 
اغتشاشگران  با  قاعده  از  خارج  خشونت  و 

برخورد کردند مورد پیگرد قرار گرفتند. موضوع 
رئیس  و  زاهدان  انتظامی  فرمانده  برکناری 

است. نوع  این  از  هم  متخلف  کالنتری 
صداقت،  بر  عالوه  اسالمی  جمهوری  اما 
هم  آن  دشمنان  و  می کند،  برخورد  مقتدرانه 
بار ظلم نرفته  این نظام زیر  خوب می دانند که 

► رفت.      نخواهد  و 

منطق عجیب ضدانقالب 

●  الاقل یکی از دروغ های ما را گردن بگیرید    ●

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

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای  به پرونده کالسه 1401114430001000550  1 -رأی شماره 140160330001005781 مربوط 
شماره  پالک  مترمربع   197/  02 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  فراشی  علی 
مورخ   112113 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  10889اصلی  

 )14958 الف  م  قم.)   7 دفترخانه   1385/12/22
2- رأی شماره 140160330001006166 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000533 خانم 
سمیه صفری فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 45/72 مترمربع پالک شماره 1 فرعی 
از 10293اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
189 صفحه 16 مرحومه شوکت صفری و سهم االرث به موجب حصر وراثت شماره 9909972524000283.

) م الف 14959( 
آقای  به پرونده کالسه 1400114430001001796  3- رأی شماره 140160330001006178 مربوط 
عبدالرحمن شکری فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98/10 مترمربع پالک شماره 
10714 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عبداالمیر 

حسن زاده سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 219 صفحه 82 و دفتر 172 صفحه 1.)م الف 14960( 
به پرونده کالسه 1401114430001000178 آقای  4- رأی شماره 140160330001006172 مربوط 
محمدعسگری فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 127/50 مترمربع پالک شماره 
11139 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از خانم 

فاطمه ولی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 855 صفحه 381.) م الف 14961( 
به پرونده کالسه 1400114430001001703 آقای  5- رأی شماره 140160330001005584 مربوط 
محمدحسن جدائی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 125 مترمربع پالک شماره 13 
فرعی از11395 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
آقایان عباس ابرقوئی و ماشاءاله احمدی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 170 صفحه 115 خریداری به 

موجب سند رسمی شماره 409456مورخ 1356/05/25 دفترخانه 5 قم.) م الف 14962( 
به پرونده کالسه 1400114430001001806 آقای  6- رأی شماره 140160330001004591 مربوط 

 998 شماره  پالک  مترمربع   100 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمود  فرزند  آرزومند  اکبر 
فرعی از292 اصلی  واقع در قم بخش پنج حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی صادره دردفتر 

70 صفحه 425.) م الف 14963( 
به پرونده کالسه 1400114430001001228 آقای  7- رأی شماره 140160330001005106 مربوط 
علی گلفشان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 160 مترمربع پالک 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10250 از  فرعی  از18  فرعی   36 شماره 
مورخ   81963 شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   101 صفحه   406 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 

 )14964 الف  م  قم.)   17 دفترخانه   1381/03/16
8- رأی شماره 140160330001005107 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001229 خانم 
معصومه الجوردی فرزند ابوالفضل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
160 مترمربع پالک شماره 36 فرعی از18 فرعی از 10250 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 

اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 406 صفحه 101.) م الف 14965( 
9- رأی شماره 140160330001005917 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000402 خانم 
مترمربع پالک شماره   36/70 به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ یک  فرزند غالمرضا  سمیه سماواتی 
10347 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از احمد 
صفحه   80 دفتر  در  صادره  مشاعی  سندمالکیت  خواه  یزدان  اکبر  علی  مرحوم  ورثه  از  احدی  خواه  یزدان 

 )14966 الف  97.)م 
10- رأی شماره 140160330001005507 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000539 آقای 
محمدرضا ملک زادگان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 144/40 مترمربع پالک 
شماره باقیمانده 10273 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه از وراث مرحومه آسیه سالمت.) م الف 14967( 
11- رأی شماره 140160330001005503 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001000152 آقای 
پالک  مترمربع   77/20 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حمید  فرزند  انبارداران  حسن  محمد 
شماره 10275 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 1-مبایعه نامه عادی خریداری مع 
الواسطه از علی کرمانی صادره در دفتر 484 صفحه 345 نسبت به 70/20 مترمربع 2- مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از محمد جواد وحدت خواه احدی از ورثه مرحوم نورالله وحدت خواه سند مالکیت مشاعی صادره 

در دفتر 132 صفحه 583 نسبت به 7 مترمربع.) م الف  14968( 
 1400114430001000912 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005101 شماره  رأی   -12
آقای علی محمد برزا فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
42/90  مترمربع پالک شماره10473 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
از اصغر فرهاد زاده فرزند مصطفی خریداری مصطفی فرهاد زاده به موجب سند رسمی  الواسطه  عادی مع 

شماره 18064 مورخ 1327/01/07 دفترخانه 8 قم.) م الف 14969(
13-  رأی شماره 140160330001005102 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000913 خانم 
زهرا مصدق فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 42/90  
مترمربع پالک شماره10473 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از اصغر فرهاد زاده فرزند مصطفی خریداری مصطفی فرهاد زاده به موجب سند رسمی شماره 

18064 مورخ 1327/01/07 دفترخانه 8 قم.) م الف 14970(
14- رأی شماره 140160330001005590 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001501 آقای 
رحمن معصوم باغبانانی فرزند کاسگل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/40 مترمربع پالک 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در  شماره10346 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
دفتر 301 صفحه 168 خریداری به موجب رونوشت از سند رسمی شماره 102683 مورخ 1385/09/22 

دفترخانه 15 قم.) م الف 14971( 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/01
تاریخ انتشار دوم :  1401/08/16

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402



◄    جمعیت الوفاق بحرین حمایت خود را از سخنرانی 
رعایت  به  بحرین  نیاز  درباره  جهان  کاتولیک های  رهبر 
حقوق بشر اعالم کرد. به گزارش سایت النشره، جمعیت 
گروه  ترین  بزرگ  عنوان  به  بحرین  الوفاق  ملی-اسالمی 
خود  حمایت  بیانیه ای  طی  کشور  این  در  مخالف  شیعه 
جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ  سخنرانی  از  را 
قواعد  و  اصول  مجموعه  اجرای  به  بحرین  نیاز  درباره 
بشر  حقوق  رعایت  و  تبعیض  توقف  آزادی ها،  به  مربوط 

کرد. اعالم 
این جمعیت در ادامه بیانیه خود آورد: »ما از اظهارات 
برابری  تقویت  لزوم  بر  او  می کنیم،  تقدیر  فرانسیس  پاپ 
که  کسانی   تمامی  به  توجه  و  آنها  تضمین  حقوق،  در 
همانند  هستند،  جامعه  حاشیه  در  می کنند  احساس 
زندانی ها تاکید کرد و لغو مجازات اعدام و تضمین حقوق 
شد.« خواستار  را  شهروندان  تمامی  برای  انسانی  اولیه 

همچنین الوفاق تاکید کرد: »ما با آنچه پاپ فرانسیس 
بیان کرد، موافقیم و خواستار اجرای طرحی جدی برای 

توقف تبعیض  و تحقق آزادی ها هستیم.  «
اولین  در  که  تاریخی  سخنرانی  در  فرانسیس  پاپ 
و  ارزش ها  از  مجموعه ای  داشت،  بحرین  به  خود  سفر 
اصول مهم و ضروری انسانی مربوط به شرایط بحران زده 
کرد.  ارائه  را  کشور  این  در  انسانی  و  حقوقی  سیاسی، 
و  صحت  »ما  کرد:  تصریح  خود  بیانیه  ادامه  در  الوفاق 
عینیت آنچه را در این سخنرانی بیان شد، تایید می کنیم، 
البته واقعیت بسیار بدتر از این است و ما تاکید داریم این 
خواستار  فرانسیس  پاپ  که  همانگونه  بحران زده  شرایط 

دارد.« نیاز  واقعی  اقدامی  به  شد، 
شیخ االزهر و پاپ چه گفتند؟

مشارکت  با  پنج شنبه  که  وگو  گفت  جهانی  همایش 
و  رهبران  از  تعدادی  و  االزهر  شیخ  و  فرانسیس  پاپ 
در  جهان  در  ادیان  نمایندگان  و  برجسته  شخصیت های 
این  پایان داد.  به کار خود  آغاز شد، جمعه  کشور بحرین 
عنوان  با  و  خلیفه  آل  عیسی  بن  حمد  ریاست  به  همایش 
»شرق و غرب برای همزیستی انسانی با هم« برگزار شد.
این  پایانی  مراسم  در  االزهر  شیخ  الطیب،  احمد 
از  برخی  که  فجایعی  »دلیل  کرد:  تاکید  همایش 
عدالت  اصول  نبود  هستند،  آن  شاهد  جهان  کشورهای 
اجتماعی است. شرق و غرب به یکدیگر نیاز دارند و نباید 
بازیابد.« را  خود  سالمت  طرف  دو  روابط  که  شد  ناامید 
الگویی  انسانی،  برادری  »سند  داد:  ادامه  الطیب 
برای گفتگو است و اهمیت رابطه شرق و غرب را برجسته 
به  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  االزهر  شیخ  می کند.« 
باره بر ضرورت  این  جنگ اوکراین و روسیه پرداخت و در 
و  گفتگو  میز  سر  بر  طرف  دو  نشستن  و  جنگ  این  توقف 

کرد. تاکید  مذاکره 
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  فرانسیس  پاپ 
»متأسفانه شرق و غرب بیش از پیش به دو دریای متقابل 
دریا  یک  در  تا  هستیم  هم  کنار  در  ما  اما  دارند،  شباهت 
حرکت کنیم و انتخاب ما به جای مسیر تقابل، راه تالقی 

است.« گفت وگو  و 
جهان،  در  درگیری های  از  را  خود  انتقاد  دیگر  بار  وی 
سالح  از  استفاده  به  تهدید  و  تسلیحات  زبان  به  توسل 

کرد. اعالم  روسیه  و  اوکراین  جنگ  سایه  در  هسته ای، 
و رفتاری متناقض! پادشاه بحرین، گفتار 

به  که  بحرین  پادشاه  خلیفه،  آل  عیسی  بن  حمد 
آزادی های  نبود  و  ادیان  آزادی  دلیل عملکردش در عدم 

انتقاد گرفت در موضع گیری  پاپ مورد  از سوی  سیاسی 
پیرامون  نگرانی  از  اش  کارنامه  با  متضاد  و  متناض  کامال 
باره بیان داشت: »وضعیت  جنگ اوکراین گفت و در این 
کنونی ایجاب می کند که دست در دست هم برای تحقق 
امید به آینده ای سعادتمند کار کنیم و در وهله نخست بر 
آغاز  و  روسیه  و  اوکراین  جنگ  توقف  برای  واحد  نظر  یک 

کنیم.« توافق  بشریت  نفع  به  جدی  مذاکرات 
کامل  آمادگی  کشورش  که  کرد  اعالم  بحرین  پادشاه 
دارد.  را  تالش  این  الزامات  و  مقدمات  کردن  فراهم  برای 
در  مهمی  نقش  روشنفکران  و  دینی  »رهبران  افزود:  او 

دارند.« ثبات  به  دستیابی  و  بحران ها  کردن  برطرف 
روی سخن پاپ با آل خلیفه

پاپ فرانسیس در جریان سفرش به بحرین از دولت این 
برقرار و فرصت ها  را  آزادی کامل مذهبی  کشور خواست، 
پاپ  النشره،  سایت  گزارش  به  کند.  فراهم  همه  برای  را 
کشوری  را  بحرین  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس، 
جهان  سراسر  از  ملت ها  تالقی  محل  و  جوش  و  پرجنب 
همه  افراط گرایی  و  پوپولیسم  گفت،  ادامه  در  و  دانست 

می کند. تهدید  را 
وی پس از دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه 
گفتگوی  امکان  دهیم  اجازه  نباید  داشت:  اظهار  بحرین 
این  برود.  بین  از  فرهنگ ها  و  مذاهب  تمدن ها،  میان 
که  است  دوستی  مسیر  در  ارزشمندی  روزهای  روزها، 
با رهبران مذهبی مسلمان تشدید شده است . پاپ  اخیرا 
در مجمع  در صلح  مردم  برای همزیستی  کرد: من  اعالم 
کنفرانس های  از  و  می کنم  شرکت  غرب  و  شرق  گفتگوی 
به  بحرین  توسط  که  دیداری  فرصت های  و  بین المللی 
ویژه با تمرکز بر احترام و تسامح برگزار می شود، قدردانی 

. می کنم
فرانسیس  پاپ  با  دیدار  از  پس  هم  بحرین  پادشاه 
اخالقی  تأثیر  شما  سفر  این  که  داریم  اطمینان  ما  گفت: 
و معنوی زیادی بر قلب دوستداران شما در منطقه خلیج 
صلح  گسترش  و  گذاشت  خواهد  عربی  منطقه  و  فارس 
تنها راه امید و آینده ای توام با ثبات و امنیت است.وی از 
توقف  برای  را  تا تالش خود  ابرقدرت خواست  کشورهای 
بحرین در  تاکید کرد،  و  کار گیرند  به  اوکراین  در  درگیری 

کرد. نخواهد  تعلل  راستا  این  در  نقشی  هیچ  ایفای 
در این راستا، پادشاه بحرین روز پنجشنبه در استقبال 
اهمیت  بر  همواره  کشورش  گفت،  فرانسیس  پاپ  از 
و  دیپلماتیک  گفت وگوی  بر  مبتنی  بین المللی  مشارکت 
نیز بر راه های صلح آمیز به عنوان نقطه کلیدی برای پایان 
دادن به جنگ ها و درگیری ها تاکید دارد و "مسیر برادری 
و تفاهم، احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و 

را در پیش می گیرد". امور داخلی  عدم مداخله در 
بزرگ  کشورهای  از  زمینه  این  در  داد:  ادامه  وی 
بین المللی  امنیت  و  صلح  حفظ  برای  که  می خواهیم 
و  روسیه  جنگ  توقف  خواستار  ویژه  به  و  کنند  تالش 
و  هستیم  طرف  دو  بین  جدی  مذاکرات  آغاز  و  اوکراین 
زمینه  این  در  نقشی  هیچ  ایفای  در  نیز  بحرین  پادشاهی 

کرد. نخواهد  تعلل 
مؤثر  مشارکت های  گونه  این  افزود:  بحرین  پادشاه 
تعهدات  تجدید  و  بازنگری  به  بی تردید  بین المللی 
امنیت  و  صلح  حفظ  راستای  در  بزرگ  کشورهای 
کمک  درگیری ها  و  تنش  تشدید  از  پرهیز  بین المللی، 
برای  جهانی  تالش های  دادن  سوق  در  و  کرد  خواهد 
همکاری  و  مشارکت  و  افراط گرایانه  ایدئولوژی  با  مقابله 

از  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مشکالت  حل  در 
بود.  خواهد  سهیم  انسانی  دیدگاه 

سیستم  رسانی  به روز  مستلزم  امر  این  گفت:  وی 
همه  برای  عدالت  و  برابری  آن  در  تا  است  بین الملل 
حالی  در  بحرین  باشد.پادشاه  فراهم  ملت ها  و  ملت ها 
بشر  حقوق  نقض  که  می کند  ایراد  را  مذکور  اظهارات 
دموکراسی خواه  مخالفان  حبس  همانند  کشور  این  در 
سیاسی  زندانیان  خانواده های  که  جایی  تا  می زند  موج 
جریان  در  خواستند  جهان  کاتولیک های  رهبر  از  بحرین 
این سفر، ضمن انتقاد از مجازات اعدام در این کشور، از 

کند. حمایت  سیاسی  زندانیان 
انتقاد به سفر رئیس االزهر به بحرین

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در لبنان نسبت 
به سفر رییس االزهر به بحرین واکنش نشان داده و تاکید 
برای  بحرین  به  االزهر  شیخ  همراه  به  پاپ  رفتن  که  کرد 
ناپسند است.  و  اعالم یک سند صلح جهانی کاری زشت 
مقاومت  علمای  جهانی  اتحادیه  رئیس  حمود  ماهر  شیخ 
 - الطیب  احمد  سفر  به  نسبت  اظهاراتی  در  لبنان  در 
و  کرده  گیری  موضع  بحرین  به  االزهر  دانشگاه  رئیس 
ابراز داشت:  برای ما شیخ احمد الطیب شیخ االزهر، به 
است.  احترام  مورد  واالیش  رفتار  و  اخالق  دانش،  خاطر 
بهتر  مراتب  به  مواضعی  پاپ  شخص  معتقدیم  همچنین 
و  گیرد  می  ملی  مسائل  با  رابطه  در  محلی  کلیساهای  از 

نیز اقدامات چندی انجام داده که شایان تقدیر و احترام 
است. 

االزهر  شیخ  همراه  به  پاپ  رفتن  اما،  کرد:  تصریح  وی 
به بحرین برای اعالم یک سند صلح جهانی کاری زشت و 
اقدام  را درگیر  بحرین خود   پادشاهی  زیرا  ناپسند است؛ 
کرده   ) صهیونیستی  رژیم  با  )روابط  سازی  عادی  زشت 
کما  است.  تناقض  در  انسانی  اصول  ترین  ابتدایی  با  که 
به دلیل اختالف  از ملت بحرین  به نیمی  این که در ستم 
جهانی  اتحادیه  رئیس  است.  آلوده  دستش  نیز  مذهبی 
آرزو می کنیم  لبنان خاطرنشان کرد:  علمای مقاومت در 
به  دادن  پوشش  برای  بحرین  شاه  که   - اقدام  این  از 

آن سود خواهد  از  تجاوزات حقوق بشری خود  و  انحراف 
شود.  نشینی  عقب  جست- 

شیخ ماهر حمود پیش از این نیز مواضع قابل توجهی 
سوالی  به  پاسخ  در  وی  این که  جمله  از  است؛  داشته 
دل  در  اسالمی  انقالب  ایدئولوژی  نفوذ  علت  درباره 
در  ایران  موفقیت  شک  بدون  است:  گفته  منطقه  مردم 
مستضعفان  و  مؤمنان  از  بسیاری  دل  آوردن  دست  به 
است  چیزی  این  و  است  آن  عمل  و  شعار  بین  هماهنگی 
ایم، رخ  بوده  انقالب هایی که ما شاهد  از  که در بسیاری 
نداده است و دفاع از فلسطین و مقاومت نمونه آن است.  
دل  در  اسالمی  انقالب  ایدئولوژی  گسترش  شک  بی 
آمریکا  سیاست  به  پایبندی  بر  غلبه  از  ناشی  مستضعفان 
صادقانه  آن  شعارهای  که  چرا  است،  غرب  دیکته های  و 
شعارهای  که  شده اند  متوجه  ملت ها  و  است  مردمی  و 
فریب  برای  فقط  و  نمی شود  عملی  پرطمطراق  و  بزرگ 
جمهوری  بنابراین  نمی شود؛  اجرا  عمل  در  و  ملت هاست 
شعارهای  به  واقعی  پایبندی  و  اخالص  به  ایران  اسالمی 
زمانی  ایران  اسالمی  انقالب  است.  بوده  متمایز  خود 
دایره  از  مصر  که  برخاست  فلسطین  آرمان  از  دفاع  به 
ملت های  و  بود  شده  خارج  اسرائیل  و  اعراب  مناقشه 
رژیم  شکست های  و  موجود  وضعیت  از  اسالمی  و  عربی 
نومیدی  و  یاس  احساس  اسرائیل  برابر  در  عربی  های 
از  دفاع  در  ایران  اسالمی  انقالب  شعار  و  بودند  کرده 

فلسطین به نوعی امید را در دل امت اسالمی زنده کرد.
لبنان   در  مقاومت  علمای  جهانی  اتحادیه  رئیس 
جهان  وضعیت  درباره  دیگر  گفت وگویی  در  هم چنین 
کشورهای  برخی  روابط  عادی سازی  از  بعد  اسالم 
بعد  نظر  به  است:   گفته  قدس  اشغالگر  رژیم  با  عربی 
رژیم  با  عربی  کشورهای  از  برخی  روابط  سازی  عادی  از 
اسالم  جهان  در  جدیدی  تحول  و  تغییر  صهیونیستی 
اتفاق نیفتاده است؛ چراکه این کشورها اساسا از گذشته 
اند  بوده  نا مشروع  رژیم  این  با  روابط بسیار خوبی  دارای 
قضیه  با  اخالص  و  صدق  سر  از  هیچوقت  کشورها  این  و 
میبیند  که  دولت هایی  همین  اند.  نبوده  همراه  فلسطین 

پشت  از  دیروز  تا  اند  کرده  برقرار  رابطه  اسراییل  با  امروز 
نیت های شوم  ولی  توطئه می کردند،  پرده علیه فلسطین 
منافقان  این  چهره  از  نقاب  امروز  نمیدادند.  بروز  را  خود 
رژیم  به  خود  محبت  و  سرسپردگی  آنان  و  است  افتاده 
صهیونیستی و آمریکا را اظهار کرده اند. اتفاقا به نظر من 
کردند  علنی  را  اسراییل  با  خود  رابطه  کشورها  این  اینکه 
اتفاق خوبی بود که افتاد، چون این ها دیگر نمیتوانند به 
به دروغ بگویند که ما حامی فلسطین  ملت های مسلمان 
البته  بله،  از کشورهای عربی حمایت می کنیم.  و  هستیم 
وقتی مردم این خیانت آشکار را دیدند، این اتفاق موجب 
یک شوک عاطفی در جهان اسالم شد، اما معتقدم شوک 
را  آن  ملت ها  و  رفت  خواهد  بین  از  زودی  به  اتفاق  این 

گذاشت. خواهند  سر  پشت 
ترامپ  رفتن  کنار  با  که  معتقدم  من  است:  افزوده  وی 
اسراییل  با  که  کشورهایی  این  از  بعضی  است  ممکن 
رابطه  از  مجددا  اند،  کرده  روابط  سازی  عادی  اعالم 
موضوع  این  من  نظر  به  و  برگردند  سابق  حالت  به  خود 
را  قرن(  )معامله  اقدامات  این  همه  که  چرا  است  آشکار 
که  میدانم  نتانیاهو  و  ترامپ  انتخاباتی  برنامه  از  جزئی 
برای کسب آراء مردم آمریکا و ساکنان رژیم صهیونیستی 
جهت  از  دادند.  انجام  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
دولت های  این  که  کنم  عرض  باید  هم  تدینی  و  اعتقادی 
با  این ها  یافت،  نخواهند  دست  موفقیت  هیچ  به  خائن 

اسراییل تالش کردند جایگاه  با  روابط خود  عادی سازی 
اما  ببخشند،  ارزش  خود  به  و  ببرند  باال  دنیا  در  را  خود 
آَیاِت  ِفی  ُیَجاِدُلوَن  ِذیَن  الَّ )ِإنَّ  می فرماید:  کریم  قرآن 
ُهْم  َما  ِکْبٌر  ِإال  ُصُدوِرِهْم  ِفی  ِإْن  َتاُهْم 

َ
أ ُسْلَطاٍن  ِبَغْیِر  ِه  اللَّ

ِبَباِلِغیِه( بر این مبنا کسانی که با آیات خداوند به مجادله 
نخواهند  خود  قلبی  نیت های  به  هیچگاه  می پردازند 
این  اقدامات  خورد.  خواهند  شکست  همواره  و  رسید 
مبنی  خدا  خواست  و  مقاومت  جریان  بر  ابدا  کشورها 
زودی  به  بلکه  گذاشت  نخواهد  تاثیر  اسراییل  نابودی  بر 
مشروع  نا  رژیم  این  کامل  نابودی  تاریخی  لحظه  شاهد 

► ایرانی     /دیپلماسی  بود.  خواهیم 
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تعهد  بر  دیگر  بار  ◄    عربستان سعودی هفته گذشته 
نفت  اصلی  تامین کننده  عنوان  به  چین  به  نسبت  خود 
تنها  دیگر  آمریکا  داد  نشان  و  کرد  تاکید  کشور  آن  خام 
یکی از شرکای عربستان در جهانی است که در آن قدرت 

است. شده  تقسیم  پکن  و  واشنگتن  بین 
مطلبی  در  پرایس  اویل  خبری  پایگاه  گزارش  به 
محمد  که  کند  شگفت زده  را  آمریکا  نباید  این   « نوشت: 
صرفا  را  آمریکا  امروز  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن 
در  مقابل،  در  و  دارد  نیاز  خود  امنیتی  نگرانی های  برای 
روسیه  و  چین  ترتیب  به  انرژی،  و  اقتصادی  حوزه های 
این  را.  آمریکا  نه  و   - می داند  خود  کلیدی  شرکای  را 
مسئله وقتی شفاف تر شد که در ماه مارس سال گذشته، 
سال   50 تا  که  کرد  اعالم  آرامکو  نفتی  شرکت  مدیرعامل 
متعهد  چین  انرژی  امنیت  تامین  به  آن  از  پس  و  آینده 

. ست ا

این  نهایی سازی  از  آمریکا  می رسد  نظر  به  اما 
که  جدایی  است،  شده  متعجب  ریاض  فاصله گیری 
بایدن  تلفنی جو  تماس  رد درخواست  آن  نشانه  تازه ترین 
این  در  می خواست  بایدن  بود.  سلمان  بن  محمد  توسط 
بهای  کاهش  به  تا  بخواهد  سعودی  ولیعهد  از  تماس 
جواب  سلمان  بن  اما  کند،  کمک  آمریکا  در  سوخت 
را کاهش  نفت  تولید  اوپک  بعد هم  نداد! کمی  را  تلفنش 
داد که به نوبه خود موجب افزایش بهای سوخت و تشدید 

شد. جهانی  جامعه  در  انرژی-محور  تورم  از  نگرانی 
تصمیم  این  از  پس  آمریکا  مقامات  تیز  و  تند  اظهارات 
رویکرد  تغییر  از  واشنگتن  خشم  شدت  از  نشان  اوپک، 
آمریکا  بایدن، رئیس جمهوری  عربستان دارد. شخص جو 
پرداخت«.  خواهند  را  کارشان  این  هزینه  آن ها  گفت: 
هم  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  کربی،  جان 
مجددا  را  عربستان  با  دوجانبه  روابط  باید  آمریکا  گفت، 

بررسی کند و ببیند آیا این رابطه در راستای منافع امنیت 
نه. یا  دارد  قرار  واشنگتن  ملی 

رویکرد  در  تاثیری  تیز  و  تند  اظهارات  این  ظاهرًا  اما 
کرد  اعالم  گذشته  هفته  ریاض  است.  نداشته  عربستان 
که عالوه بر ادامه همکاری با چین به عنوان تامین کننده 
و  نزدیک  »ارتباط  به  آن ها  کشور،  آن  خام  نفت  اصلی 
و خطرات در  به چالش ها  برای رسیدگی  تقویت همکاری 
طبق  خام،  نفت  زمینه  در  می دهند.  ادامه  ظهور«  حال 
تا  ژانویه  از  سعودی  عربستان  چین،  گمرک  های  داده 
چین  به  روز  در  بشکه  میلیون   1.76 جاری،  سال  اوت 
تحویل داده است که نشان دهنده افزایش سهم بازار این 
کشور به 17.7 درصد از 16.9 درصد سال گذشته است.

وعده  گذشته  هفته  چین  و  عربستان  این،  بر  عالوه 
و  پتروشیمی  مجموعه های  توسعه  بررسی  به  که  دادند 
از  استفاده  برای  همکاری  و  مشترک  یکپارچه  پاالیشی 

از  کشور  دو  مقامات  گرچه  دهند.  ادامه  هسته ای  انرژی 
استفاده  هسته ای«  انرژی  از  صلح آمیز  »استفاده  عبارت 
گذشته  سال  در  آمریکا  اطالعاتی  مقامات  اما  می کنند، 
مدعی شدند که عربستان به کمک چین در حال ساخت 

است. بالستیک  موشک های 
این قرارداد اندکی پس از آن اعالم شد که شرکت های 
جانبه  چند  تفاهم  یادداشت  یک  سینوپک  و  آرامکو  نفتی 
برای  چین  استراتژی  در  کلیدی  اقدامی  که  کردند  امضا 
حساب  به  دولتی  مشتری  یک  عنوان  به  عربستان  حفظ 
دو  این  گفت:  سینوپک  رئیس  بائوچای،  یو  می آید. 
پیشرفت های  رساندن  ثمر  به  و  حیات  تجدید  در  شرکت 
جدید در ابتکار کمربند و جاده چین و چشم انداز 2030 

داد. خواهند  هم  دست  به  دست  عربستان 
یک  ساخت  برای  فرصت هایی  شامل  همچنین  این 
است  سلمان  شاه  انرژی  پارک  در  عظیم  تولیدی  محور 
خاک  در  چینی  کارکنان  از  چشمگیری  تعداد  حضور  که 
به  مستقیما  که  افرادی  تنها  نه  می طلبد:  را  عربستان 
فعالیت های  دیگر  و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  حوزه های 
از  کوچکی  ارتش  بلکه  می شوند،  مربوط  هیدروکربنی 
سرمایه گذاری های  از  حفاظت  وظیفه  که  چینی  سربازان 
پکن را برعهده دارند. در اوایل 2021، آرامکو 25 درصد 
ظرفیت  )با  چین  جنوب  در  فوجیان  پاالیشگاه  سهام  از 
سال  در  و  داشت  اختیار  در  را  روز(  در  بشکه  هزار   280
شرکت  سهام  از  درصد   9 تا  بود  کرده  توافق  نیز   2018
هزار   800 ظرفیت  )با  ژجیانگ  شیمیایی  مواد  و  نفت 

کند. خریداری  را  روز(  در  بشکه 

دو  این  بین  دیگر  مشترک  پروژه  چندین  همچنین 
دالیل  به  گرفته،  قرار  توافق  مورد  آن ها  اصول  که  کشور 
مختلف به تعویق افتاد، دالیلی از جمله همه گیری کرونا، 
آرامکو  در  سودها  بازپرداخت  برنامه های  خوردن  بهم 
احتمالی  واکنش  از   - پکن  خصوصا   - طرفین  نگرانی  و 
در  دیرینه اش  منافع  علیه  آشکار  تهدیدی  به  واشنگتن 

ریاض. با  واشنگتن  ژئوپلتیک  روابط  و  عربستان 
یک  ایجاد  از  ژوئن  ماه  در  آرامکو  معاون  این،  از  پیش 
و  داد  خبر  چین  شاندونگ  در  بزرگ  بسیار  فروشگاه 
برنامه های  مستقیم  نتیجه  امروز،  انرژی  »بحران  گفت: 
شکلی  به  که  است  ناپایدار  بین المللی  جابجایی 

برای دستیابی  توانایی همه  و  انرژی  امنیت  خودخواهانه 
باز  چشمانی  با  باید  جهان  می گیرد.  نادیده  را  آن  به 
است  دلیل  همین  به  کند.  فکر  مسائلی  چنین  درباره 
امنیت  که  چین  ساله  پنج  برنامه  چهاردهمین  از  ما  که 
و ثبات انرژی را در اولویت قرار داده و نقش حیاتی خود 
تقدیر  می شناسد،  رسمیت  به  اقتصادی  توسعه  در  را 

. » می کنیم
از توان  26 درصد  این پروژه عظیم در شاندونگ - که 
از  یکی  و  داده  جای  خود  در  را  چین  پاالیشگاه های 
عربستان  آرامکوی  خام  نفت  صادرات  اصلی  مقصدهای 
بزرگترین  با  سعودی  شرکت  این  روابط  تقویت  به   - است 
انرژی  امنیت  که  می کند  کمک  جهان  نفت  صادرکننده 
گفته  به  که  زمانی  در  هم  آن  می دهد،  افزایش  را  چین 
تولید نفت  این شرکت قصد دارد »ظرفیت  آرامکو،  معاون 
فارغ  برساند«.  روز  در  بشکه  میلیون   13 به  را  خود  خام 
 13 به  نزدیک  حتی  نمی تواند  هنوز  عربستان  اینکه  از 
میان  نزدیک  همکاری  کند،  تولید  روز  در  بشکه  میلیون 
در  عربستان  که  بود  خواهد  معنا  این  به  چین  و  آرامکو 
در  یکپارچه  تجارت  یک  در  عظیم  سرمایه گذاری  حال 

است. چینی  شرکای  کنار  در  کشور   این  سرتاسر 
از  گرفتن  فاصله  حال  در  عربستان  اینکه  به  توجه  با 
که  است  طبیعی  است،  چین  به  شدن  نزدیک  و  آمریکا 
انرژی  بازارهای  در  آمریکا  دالر  ارزش  کاستن  در  ریاض 
اکنون  تنها  نه  عربستان  کند.  کمک  چین  به  جهانی 
چین  آزاد  تجارت  توافق  اصلی  محرکه  نیروهای  از  یکی 
کشور  این  بلکه  است،  فارس  خلیج  همکاری  شورای  و 
آمریکا  دالر  سلطه  به  دادن  پایان  اصلی  حامیان  از  یکی 

است. گاز  و  نفت  قیمت گذاری  در 
پس از آنکه چین اعالم کرد که 5 درصد از سهام آرامکو 
را  آن  و غربی ها  بود  مانده  بن سلمان  روی دست  که   - را 
حفظ  را  ریاض  آبروی  کار  این  با  و  -می خرد  نمی خریدند 
کنفرانسی  در  عربستان  اقتصاد  وزیر  وقت  معاون  کرد، 
در  که  داریم  عالقه  بسیار  »ما  گفت:  چین  با  مشترک 
سرمایه گذاری  کشور  این  پول  واحد  و  چینی  محصوالت 
آن  از  حاکی  اخیر  گزارش های  این،  بر  عالوه  کنیم«. 
برای  چین  و  عربستان  دیرینه  گفت وگوهای  که  است 
آمریکا  دالر  جای  به  چین  پول  واحد  تدریجی  جایگزینی 

► ایسنا    است.«/  یافته  افزایش  اخیر  ماه های  در 
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ظهره وند:

●  سناریو ی استفاده ایاالت متحده از طالبان علیه منافع چین و روسیه همچنان مطرح است   ●
ایاالت متحده یک روند را برای شکل دهی به پروژه های منطقه ای شروع کرده است که پاکستان و افغانستان هم در این سناریو جایگاه خاص خود را دارند. به عبارتی دیگر آنها  می خواهند 

جنوب  آسیا را با یک سری از تحوالت جدید روبه رو کنند و تغییرات در آن اعمال کنند.
روس ها  گفت:  افغانستان  در  ایران  پیشین  سفیر      ◄
به روابط طالبان و آمریکا سوءظن دارند و به همین دلیل 
به رسمیت  تا حد یک جریان سیاسی  را  آنها  می خواهند 

بیشتر. نه  بشناسند، 
در  ایران  پیشین  سفیر  ظهره وند«  »ابوالفضل 
برای  طالبان  از  دعوت  عدم  دالیل  تشریح  در  افغانستان 
ایلنا  با  گفت وگو  در  مسکو  ُفرمت  نشست  در  حضور 
افغانستان«  برای  مسکو  »فرمت  نشست  کرد:  عنوان 
حیث  از  شود  برگزار  روسیه  در  بار  دومین  است  قرار  که 
داشته  توجه  دارد.  ویژه ای  اهمیت  امنیتی  و  سیاسی 
اکتبر  اواسط  در  گذشته  سال  نشست  این  که  باشید 
برگزار  نوامبر  اواسط  است  قرار  هم  حاال  و  شد  برگزار 
می دهد  نشان  که  می رسد  گوش  به  اخباری  اما  شود 
طالبان در این نشست حضور ندارد. در مورد ماهیت این 
آنکه  دلیل  به  رویدادهایی  چنین  که  بگویم  باید  نشست 
از  می آید  حساب  به  آسیا  در  ناامنی  کانون  افغانستان 
مشکالت  که  معتقدم  و  هستند  برخوردار  مهمی  جایگاه 
را  شانگهای  پیمان  عضو  کشورهای  می تواند  افغانستان 
اعتقاد  بر همین اساس  روبه رو کند.  با چالش های جدی 
کشورهایی  هم  و  افغانستان  همسایه  کشورهای  که  دارم 
یک  به  باید  هستند  افغانستانی  مهاجران  میزبان  که 

همچنین  و  کابل  با  روابط  ُطُرق  مورد  در  مشترک  راهبرد 
کنند. پیدا  دست  افغانستان  مشکالت  با  برخورد  مدل 
که  باشیم  متوجه  باید  میان  این  در  داد:  ادامه  وی 
سراسری  انتخابات  پاکستان  در  دیگر  ماه  دو  حدود 
رویدادهای  تردید  بدون  موقع  آن  تا  و  شد  خواهد  برگزار 
خواهد  وقوع  به  امنیتی  و  سیاسی  حیث  از  مهمی 
عمران خان  ترور  می توان  را  آن  بارز  نمونه  پیوست. 
که  می دهد  نشان  روند  این  ادامه  تردید  بدون  و  دانست 
اگر  شد.  خواهد  سیاسی  اردوکشی  یک  وارد  اسالم آباد 
تردید  بدون  باشد  نداشته  مثبتی  فرجام  انتخابات  این 
افغانستان  در  تنها  نه  سیاسی  سونامی  یک  است  ممکن 
این  موازات  به  بیفتد.  راه  به  منطقه  در  بلکه  پاکستان  و 
که  دارد  وجود  مشکالتی  هم  پاکستان  داخل  در  مسائل 
متحده  ایاالت  نیست.  پنهان  آمریکایی ها  نظر  از  البته 
منطقه ای  پروژه های  به  شکل دهی  برای  را  روند  یک 
این  در  هم  افغانستان  و  پاکستان  که  است  کرده  شروع 
آنها   به عبارتی دیگر  را دارند.  سناریو جایگاه خاص خود 
از تحوالت جدید  با یک سری  را  آسیا  می خواهند جنوب  

کنند. اعمال  آن  در  تغییرات  و  کنند  روبه رو 
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: با توجه به 
این مٔولفه ها باید بتوانیم رصد گسترده ای از رفتار ایاالت 

می کنم  فکر  جهت  همین  به  و  باشیم  داشته  متحده 
یک  می تواند  افغانستان  مورد  در  مسکو  فرمت  نشست 
حساب  به  کشور  این  مشکالت  فصل  و  حل  برای  فرصت 
بیاید . این در حالی است که اخبار مخابره شده از درون 
چراکه  نمی آید؛  حساب  به  مثبت  چندان  هم  طالبان 
مشکالت  با  شدن  شناخته  رسمیت  به  بحث  در  طالبان 

کسب  برای  آنها  که  دارد  احتمال  و  هستند  مواجه  جدی 
یکسری  منطقه ای،  و  جهانی  سطح  در  مشروعیت 
دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  جدید  سناریوهای 
هم  را  منطقه  ژئوپلیتیک  تغییر  برای  آمریکا  قصد  البته 
برای  روسیه  می شود  گفته  اینکه  گرفت.  نادیده  نباید 
دعوت  طالبان  از  نوامبر  ماه  در  مسکو  فرمت  نشست 
به  طالبان  می شود  گفته  اینکه  یا  است  نیاورده  عمل  به 
دو  نمی کند،  شرکت  نشست  این  در  خودمختار  صورت 

می آید. حساب  به  یکدیگر  از  جدا  امر 
در  حضور  به  مایل  طالبان  نظرم  به  افزود:  ظهره وند 
نشست  این  در  اگر  که  می داند  و  نیست  نشست  این 
خواهند  باز  کابل  به  دستاوردی  هیچ  بدون  کند،  شرکت 
گشت و به همین جهت معتقدم که آنها در نشست مسکو 
دعوت  را  طالبان  روسیه  چرا  اینکه  کرد.  نخواهند  شرکت 
افغانستان  نکرده به نظرم به ماهیت فعلی این جریان در 
را  طالبان  رسمی  صورت  به  اگر  روس ها  است.  مربوط 
مشروعیت  آنها  به  اقدام  این  با  اصل  در  کنند  دعوت 
قرار  تایید  مورد  افغانستان  دولت  عنوان  به  و  داده اند 
می گیرند. اما اگر هم قرار باشد روسیه از آنها دعوت کند 
به  سیاسی  و  داخلی  جریان  یا  گروه  یک  سطح  در  نهایتًا 
می داند  طالبان  که  است  این  تصورم  می کند.  نگاه  آنها 

چه اتفاقی افتاده و به دلیل جمع بندی های خودشان به 
کرد  توجه  باید  دیگر  منظر  از  کرد.  نخواهند  سفر  روسیه 
زیادی  حد  تا  آمریکا  و  طالبان  رابطه  به  روسیه  نگاه  که 

است. سوءظن  با  همراه  و  مشکوک 
میلیارد  چندین  اینکه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
افغانستان  از  آنها  از خروج  آمریکایی پس  تسلیحات  دالر 
یک  تردید  بدون  شده،  گذاشته  ارث  به  طالبان  برای 
در  و  متحده  ایاالت  چراکه  است؛  نبوده  سهوی  اقدام 
رأس آن سازمان سیا به دنبال آن است که نظم فعلی در 
منطقه را به هم بزند تا در نهایت ژئوپلیتیک را دستخوش 
قلمداد  خطرناک  روس ها  نظر  از  سناریو  این  کند.  تغییر 
ممکن  نهایت  در  متحده  ایاالت  که  گونه ای  به  می شود؛ 
استفاده  هم  روسیه  و  چین  منافع  علیه  طالبان  از  است 
کند یا از جریان های انشعابی مربوط به طالبان و داعش 
در این راستا بهره ببرد. به همین جهت است که روس ها 
نکته  هستند.  مشکوک  روابط  این  به  و  روند  این  به  هم 
مهم  مسکو  فرمت  نشست  در  پاکستان  حضور  اینکه  آخر 
افغانستان  پرونده  در  کشور  این  نفوذ  آنهم  دلیل  و  است 
تغییرات  می گویم  که  است  جهت  این  به  بود.  خواهد 
بدون  آینده  ماه  دو  طی  پاکستان  داخل  در  سیاسی 

► بود.     خواهد  اعتنا  قابل  و  مهم  تردید 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   1 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ربابه  خواندگان  شاحمزه  مجتبی  خواهان  گردیده  ثبت  1/1401ج/255  شماره  به  مدنی  احکام 
 ، محمود   ، فاطمه   ، احمد  و  کرمانشاهی  بستانی  مریم  و  شاحمزئی  دو  هر  زهرا  و  حسین   ، جهلی 
 1 بخش  اصلی   5240 ثبتی  ک  پال فروش  بر  مبنی  برزگر  فاطمه  و  شاحمزهء  همگی  علی  و  ابوالقاسم 
 5240 ثبتی  ک  پال ارزیابی   : کارشناسی  ع  موضو  )1 است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم 
قم  ثبت  یک  بخش  اصلی   5240 ثبتی  ک  پال  : ملک  ثبتی  مشخصات   )2 قم  ثبت  یک  بخش  اصلی 
)تذکر  مترمربع   197 حدودا  عرصه  مساحت  با   23 ک  پال  104/1 کوچه   ، اذر  خیابان   ، قم  ادرس  به 
قید  ابعاد  و  طول  ذکر  بدون  اربعه  حدود  لذا  باشد  می  قدیمی  مذکور  ک  پال سند  اینکه  به  توجه  با   :
 2 تذکر  باشد(  می  تقریبی  طور  به  که  است  گردیده  برداشت  موجود  وضعیت  براساس  ابعاد  و  گردیده 
در  که   10434 ثبت  به شماره  مشاعی  از سند  ذکر شده  اطالعات  و  بوده  مشاعی  ع  نو از  مذکور  : سند 
ع  شار به  شماال   : اربعه  حدود  است.  گردیده  استخراج  شده  ثبت   97 شماره  ک  امال دفتر   457 صفحه 

نامبرده  خانه  به  دوم  یک  و  چهل  و  دویست  و  هزار  پنج  شماره  خانه  دیوار  به  دیواریست  اول  شرقا:  عام 
اول   : بیست غربا  و  و چهارصد  پنج هزار  دیوار خانه شماره  به  دیواریست   : اشتراکی جنوبا  فاصل  دیوار 
سوم  نامبرده  خانه  به  دیواریست  دوم  نه  و  سی  و  دویست  و  هزار  پنج  شماره  خانه  دیوار  به  دیواریست 
قدیمی  ساختمانی  باب  مذکوریک  ک  پال در  شده  احداث  اعیانی   : اعیانی  مشخصات   )3 خاص.  ع  شار
ارزیابی نمی باشد. دارای یک انشعاب اب ، یک انشعاب برق و  است که به صورت مخروبه بوده و قابل 
موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  ک  پال ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )4 باشد.  می  گاز  انشعاب  یک 
، بدون  بازار مسکن  ع کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و وضعیت  ، نو ع مجاور  محل ، عرض شوار
هجده  18/715/000/000ریال  مبلغ  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ریال  میلیون  پانزده  و  هفتصد  و  میلیارد 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30 الی   9/15 ساعت   1401/9/9 تاریخ 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 

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

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


