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داخل  در  تولیدی  کاالهای  خرید      ◄
بگیرد قرار  اولویت  در  باید  استان 

استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر   
تخصصی  فنی-  جلسه  هشتمین  در  قم 
خرید  بر  جاری،  سال  در  استان  ذیحسابان 
و  کاالها  از  اجرایی  دستگاههای  استفاده  و 
تاکید  میشود،  تولید  استان  در  که  خدماتی 

. کرد
عنوان  نشست،  این  در  فراهانی  مهدی 
گفتگوی بخش  در جلسات  اوقات  گاهی  کرد: 
استان  کنندگان  تولید  از  دولت،  و  خصوصی 
به  اقبال  عدم  بر  مبنی  میشنویم  هایی  گالیه 
خرید کاالهای تولید شده آنها در استان و این 
از  استان،  تولیدات  از  بعضی  که  حالیست  در 
و  خارجی  های  نمونه  با  حتی  کیفیت  نظر 

کنند. می  برابری  هم  وارداتی 
در  قم  استان  در  اقتصاد  وزیر  نماینده 
و ذیحسابان  مدیران  بر همکاری  ادامه جلسه، 
تاکید  دولتی  مازاد  اموال  فروش  برای  استان 

کرد.
قانون  در  اینکه  به  توجه  کرد:با  تصریح  وی 

درآمد  درصدی   ۱۰۷ افزایش  امسال،  بودجه 
هنوز  متاسفانه  و  است  شده  مصوب  قم،  برای 
کسری  دچار  مصوب،  درآمد  تحقق  به  نسبت 
اموال  فروش  و  سازی  مولد  بحث  لذا  هستیم 
استان  جدی  کار  دستور  دولتی،در  مازاد 

است.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  داشت؛  حضور  جلسه  این  در  که  نیز  استان 

حساب  بستن  برای  استان  ذیحسابان  تالش 
اعتبارات  جذب  و  اجرایی  دستگاههای  های 
جذب  خصوص  در  را  آنها  دغدغه  و  کرد  تشکر 
تقدیر  قابل  دستگاهها  اعتبارات  و  تخصیص 

. ند ا خو
قم  استان  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  نادری 
شده  شهرستانی  سه  اکنون  و  شهرستانی  تک 
اعتبارات  تخصیص  جایی  به  جا  افزود:  است 
بین  در  اجرایی  دستگاههای  های  طرح  بین 
مدیریت  سازمان  مجوز  شهرستانها،بدون 
که  چرا  دارد  قانونی  منع  ریزی،  برنامه  و 
دارند  خود  به  مخصوص  اعتبارات  شهرستانها 

شود. رعایت  باید  اعتبارات  وموازنه 
برای  اقتصادی  رشد  بینی  پیش  گفت:  وی 
۸/۷ درصد  استان قم،  برای  و  ۸ درصد  کشور 

است،
مرکز  اقتصادی  حسابهای  دفتر  کل  مدیر 
جلسه  هشتمین  دیگر  مهمان  ایران،  آمار 
اهمیت  خصوص  در  که  بود  استان  ذیحسابان 
دولتی،  دستگاههای   GDP محاسبه  و 

► کرد.    ارائه  توضیحاتی 

توسعه  معاون  قریشی،  مهدی  سید      ◄
برنامه  از  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت 
هوشمند  خدمات  ارائه  راستای  در  دولت  ریزی 
به  اجرایی  های  دستگاه  توسط  الکترونیکی 

داد. خبر  مردم  های  درخواست 
قم  سیمای  با  گفتگو  در  قم  استاندار  معاون 
ارائه خدمات  گفت: دولت سیزدهم در راستای 
به صورت هوشمند و الکترونیکی گام بلندی را 
تکلیف  یک  عنوان  به  را  موضوع  این  و  برداشته 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار داده است که 
دستگاههای  شده،  مقرر  قانون  این  اساس  بر 
الکترونیکی  صورت  به  را  خود  خدمات  اجرایی 
و در قالب پنجره واحد دولت هوشمند به مردم 

دهند. ارائه 
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
راستای  در  دولت  های  گام  به  ادامه  در  قم 
گام  در  گفت:  و  کرد  اشاره  روند  این  تسریع 
از  برخی  اجرایی  های  دستگاه  ابتدا  نخست 
مردم  به  الکترونیکی  صورت  به  را  خدماتشان 
بایستی  قانون  اساس  بر  سپس  میکنند  ارائه 
را  کاربردشان  پر  خدمات  از  سوم  یک  حداقل 
واحد  پنجره  طریق   از  و  هوشمند  صورت  به 
خود به مردم ارائه دهند و در نهایت تمامی این 
ملی  سامانه  در  باید  ماه  دی  پایان  تا  ها  برنامه 
مردم  تا  بگیرند  قرار  هوشمند  دولت  خدمات 

شوند. مند  بهره  خدمات  این  از  بتوانند 
کرد:  اضافه  ادامه  در  قم  استاندار  معاون 
ها  دستگاه  از  برخی  خدمات  حاضر  حال  در 

داده  انجام  را  تکلیف  این  و  شده  شناسایی 
و  آب  شرکت  قم  استان  در  مثال  طور  به  اند، 
از   ... و  شهرداری  سالمت،  بیمه  فاضالب، 
جمله دستگاه هایی هستند که این کار را  آغاز 

اند. کرده 
پنجره  معرفی  ضمن  قریشی  مهدی  سید 

با  مردم  گفت:  هوشمند  دولت  خدمات  ملی 
انواع  میتوانند   my.gov.ir سامانه  به  مراجعه 
خدمات دستگاه های اجرایی را دریافت کنند.

استانی  واحدهای  تکلیف  خصوص  در  وی 
پنجره خدمات  دستگاه های اجرایی گفت: در 
دستگاه  هیچ   تاکنون  مذکور  سامانه  استانی 
است  نداده  ارائه  خدمات  استانی  اجرایی 

کل  از  شهرداری   ۸ حاضر   حال  در  صرفا  و 
که  اند  پرداخته  خدمات  ارائه  به  آن  در  کشور 
آنها  از  یکی  نیز  قم  شهرداری  خوشبختانه 

. شد میبا
وی در ادامه بیان کرد: طبق توافق و برنامه 
استانی  خدمات  گرفته،  صورت  های  ریزی 
هستیم  نهایی  تصمیم  منتظر  و  شده  مشخص 
ای  سامانه  مجزا  صورت  به  استانی  هر  آیا  که 
یا اینکه این سامانه به صورت  را طراحی کند و 
اختیار  در  و  گردد  طراحی   کشور  در  متمرکز 

گیرد. قرار  مردم 
در حال  ادامه گفت:  در  قم  استاندار  معاون 
که  میباشد  ملی  خدمات  دولت  اولویت  حاضر 
بخشی زیادی از خدمات دستگاه ها به صورت 
از  نمونه  بعنوان  قابل دسترس میباشد که  ملی 
جمله خدماتی که مردم در این ایام با آن سر و 
کار دارند خدمات مربوط به یارانه ها میباشد و 
به سامانه  با مراجعه  و  به راحتی  مردم میتوانند 
تلفن همراه خود  و شماره  و درج کد ملی  ملی 

یارانه خود مطلع شوند. دریافت  از وضعیت 
است  این  نهایی  هدف  گفت:  پایان  در  وی 
سامانه  یک  به  مراجعه  با  بتواند  متقاضی  که 
احراز  یکبار  و  کاربری  نام  یک  با  و  جامع 
اجرایی  های  دستگاه  خدمات  تمام  به  هویت 
دسترسی داشته باشد که در حال حاضر نیز به 
برخی  در  الکترونیکی  خدمات  پراکنده  صورت 
در  سهولت  جهت  نیز  استان  های  دستگاه  از 
► انجام کارهای  مردم فعال میباشد.     تسریع 

2شنبـه 21 آبان 1401/ شماره 2051 www.gooyeh-qom.comخبر

جوانان و نوجوانان معترض 
را چگونه دریابیم؟

از  بسیاری  کشور  در  گذشته  ماه  دو  به  نزدیک  تحوالت 
صاحبنظران و فعاالن و رسانه ها و بلکه مسئوالن کشور را برای 
از گرداب حوادث  اندیشی جهت نجات نسل های جدید  چاره 
تلخ به فکر فرو برده است و از هم اکنون شاهد بروز تالش ها و 

هستیم. زمینه  این  در  ای  ارزنده  اقداماتی 
رهبر معظم انقالب در بیانات خود یکی از راهکارها را جهاد 
مقوله  طرح  دالیل  از  یکی  کردند  تأکید  و  کردند  عنوان  تبیین 
برابر  در  کشور  خطیر  شرایط  و  نیازها  تبیین  جهاد  ضرورت  و 

است. بوده  دشمن  فراگیر  هجمه 
اما جهاد تبیین، الزامات و مقدماتی دارد که توجه نکردن به 
اسباب  این  از  آن است. یکی  نرسیدن  نتیجه  به  اسباب  آن ها، 

و مقدمات، وجود داشتن گوِش شنواست!
نوجوانان،  که  می گیرد  قرار  وضعیتی  در  ما  جامعه  وقتی 
بی اعتمادی  و  بدگمانی  شبهه،  ابهام،  از  پر  ذهنی  درگیر 
نمی خوانند  را  ما  نظر  مد  کتاِب  اصاًل  مثال  بطور  و  می شوند 
داشته  باشیم. تبیینی  مؤثر  اقدام  نمی توانیم  که  است  طبیعی 
واقعیت آن است که امروزه در جامعه ما جهاد تبیین صورت 
بین  خوش  اسالمی  نظام  به  که  افرادی  برای  ولی  می گیرد، 
و  الزم  تبیینی  چنین  البته  ندارند.  زیادی  ابهام  و  هستند 
بیانات  در  انقالب  رهبر  که  قشری  در  اما  است؛  ضروری  بلکه 
اخیرشان به آن ها اشاره کردند، از اقشاری هستند که اعتنای 

ندارند. ما  مطلوب  گفتمان  به  چندانی 
امور  متخصصان  های  دیدگاه  و  دینی  های  ازآموزه  الهام  با 
است  عملی  دعوت  زمان  االن  گفت  باید  اجتماعی  و  مذهبی 
استفاده می  نسل های جدید  با  ارتباط  برای  که  هایی  روش  و 

باشد. دعوتی  چنین  بر  مبتنی  باید  شود، 
باید  است.  اعتمادسازی  دعوتی،  چنین  الزمه  نخستین  اما 
بعدی  های  گام  توان  نمی  گرنه  و  بگیرد  صورت  اعتمادسازی 

برداشت. را 
روشن است که االن برخی در جامعه به روایت دستگاه های 
عرضه  خود  حقانیت  بر  را  سندی  هر  و  ندارند  اعتماد  نظام 

است! خودشان  کار  می گویند  کنید، 
رسانه های  به  خوش باوری  نوع  یک  که  است  حالی  در  این 
بیگانه در میان بخشی از افراد و اقشار جامعه ما به وجود آمده 
باشند. نداشته  قبول  را  خودی  رسانه های  تا  گردیده  موجب   و 

این بی اعتمادی به مراکز اطالع رسانی خودی و خوش باوری 
به رسانه های بیگانه را باید با تمسک به اخالق و رعایت انصاف 

از بین برد.
راه اندازی نهضتی  به  ما  تربیتی  از کارشناسان  تعبیر یکی  به 
نوجوانان  این  ارتباط  االن،  نیازمندیم.  ارتباط«  »نهضت  نام  به 
اغتشاشات شرکت می کنند  و در  و جوانانی که جوزده شده اند 
ارتباطی  اصاًل  یا  است  کم  نظام  به  معتقد  و  مؤمن  افراد  با 
صحبت های  افرادی،  چنین  که  است  روشن  نیست.  برقرار 
تبیین  برای  که  را  کتاب هایی  نمی کنند،  گوش  را  انقالب  رهبر 
اخبار  پای  یا  و  نمی خوانند  درآمده  است،  تحریر  رشته  به 
قابل  بصورت  طرف،  آن  از  نمی نشینند.  داخلی  رسانه های 
فضای  یا  معاند  رسانه های  در  که  فعالیت هایی  به  توجهی 
آن  تأثیر  تحت  و  هستند  بین  خوش  است،  جریان  در  مجازی 

می گیرند. قرار  ها 
این  رفع  برای  اساسی  حل  راه  رسد  می  نظر  به  رو  این  از 
این مهم اصول  برای  ارتباط است. کافی است  مشکل، نهضت 

شود. شناخته  مؤثر  ارتباط 
ارتباط یعنی پاسخگویی و پاسخ به ابهامات نسل جدید چیزی 
جز ابراز کارآمدی ها و قبول کاستی ها نیست لذا ضروری است 
تا دولت و نهادهای مؤثر در ایجاد رفاه و امید در جامعه زیرساخت 
های این امر را بطور جدی فراهم کنند چرا که جوان و نوجوان 
امروز اهل تطبیق و مقایسه است و باید برای او رهاوردهای قابل 

قبولی در جهت اثبات کارآمدی به میدان آورد.

سرمقـالـه

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

استاندار قم مطرح کرد؛
فقدان زمین دولتی در هسته 
مرکزی شهر از مشکالت استان 

قم است

استاندار قم گفت: یکی از مشکالت اصلی قم فقدان زمین دولتی در 
هسته مرکزی شهر است و اگر شهرداری بتواند در هسته مرکزی شهر 
غرفه هایی را در مدت محدود به صنایع دستی اختصاص دهد می تواند 

بخشی از مشکالت این هنرمندان را رفع کند.
مشکالت  بررسی  نشست  در  قم  استاندار  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
هنرمندان صنایع دستی استان قم که در سالن جلسات امام جواد)ع( 
استانداری قم برگزار شد درباره حل مشکل محل عرضه صنایع دستی 
در استان قم دو راه حل مطرح کرد و گفت: راه حل نخست ایجاد یک 
سازه دائم در یک زمین است که به صورت دوره ای به هنرمندان صنایع 

دستی تخصیص پیدا کند.
داد که خود صاحبان  قرار  آن ها  اختیار  در  زمینی  افزود: می توان  وی 

کنند. تقسیم  دوره ای  صورت  به  هنرمندان  میان  صنایع 
کاربری  تغییر  برای  استان  ارشد  مدیریت  آمادگی  به  اشاره  با  استاندار 
مشکالت  از  یکی  گفت:  دستی  صنایع  محصوالت  عرضه  برای  زمین 
اگر  و  است  شهر  مرکزی  هسته  در  دولتی  زمین  فقدان  قم  اصلی 
محدود  مدت  در  را  غرفه هایی  شهر  مرکزی  هسته  در  بتواند  شهرداری 
این  مشکالت  از  بخشی  می تواند  دهد  اختصاص  دستی  صنایع  به 

کند. رفع  را  هنرمندان 
شعبان  نیمه  مانند  مختلف  مناسبت های  در  که  همان طور  افزود:  وی 
آن ها  برپا می کنیم، می توانیم درکنار  را  در مسیر جمکران موکب هایی 

برپا کنیم. نیز  را  و هنر قم  غرفه های عرضه صنایع دستی 
این فضاها شاهد حضور  در  نباید  الزاما  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
و  موجود  شرایط  به  باتوجه  باید  کرد:  خاطرنشان  باشیم،  غرفه   100
زیرساخت ها حتی اگر شده 10 غرفه داشته باشیم نیز باید تمام تالش 

بگیریم. به کار  را  خود 
و  زائرین  تجمع  شاهد  که  محل هایی  در  کرد:  تصریح  درپایان  وی 
این  و  شوند  ایجاد  دستی  صنایع  غرفه های  باید  هستیم  مسافرین 

شد. خواهد  محقق  همکاری  و  تعامل  با  تنها  موضوع 

مدیر کل ثبت احوال استان خبر داد:
راه اندازی سامانه هویت یکتای 

ملی ایرانیان در قم

مدیر کل ثبت احوال استان قم از راه اندازی سامانه هویت یکتای ملی 
ایرانیان )سهیم( خبر داد.

منوچهر تیموری ضمن اعالم خبر راه اندازی سامانه هویت یکتای ملی 
ایرانیان)سهیم( به تشریح خدمات ارایه شده در این سامانه پرداخت.

در  کشور  احوال  ثبت  سازمان  داشت:  عنوان  خصوص  این  در  وی 
اطالعات  بر  مبنی  هویتی  خدمات  از  ای  مجموعه  ارائه  راستای 
خانواده به عنوان پنجره واحد خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه 
سامانه  ایجاد  به  اقدام   sahim.sabteahval.ir نشانی  به  الکترونیکی 
خدمات  درگاه  همچنین  سامانه  این  است.  نموده  سهیم  الکترونیکی 

است. کشور  احوال  ثبت  سازمان  موبایل  بر  مبتنی  الکترونیک 
این سامانه در شهریور سال ۱۴۰۱ با حضور وزیر محترم کشور در هفته 
اطالعات سببی  آخرین  این سامانه  در  و  است  اندازی شده  راه  دولت 
والدین،  هویتی  اطالعات  شامل:  ایرانی  شهروندان  موجود  نسبی 

شود. می  داده  نمایش  شخص  هر  همسر  و  فرزندان 
اطالعات  پایگاه  مانند:  خدماتی  الکترونیکی  درگاه  این  در  همچنین 
خانواده ، ثبت نام کارت هوشمند ملی، ثبت تغییر نشانی، درخواست 
ثبت شکایات،  پیدا شده،  تجرد، مدارک  نام، درخواست گواهی  تغییر 

اخبار و اطالعات، قوانین و مقررات ارائه و ... در دسترس می باشد.
هزینه  و  است  تلفنی  پشتیبانی  دارای  اداری  ساعت  در  سامانه  این 

است. رایگان  سهیم  سامانه  در  خدمات 

خبـر معاون استاندار قم: هیچ محدودیتی برای اجرای پروژه وجود ندارد

عزم جدی دولت برای فعال شدن پروژه منوریل قم
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون      ◄
گذشته  سال  سفر  طی  گفت:  قم  استانداري 
تکلیف  تعین  قم،  استان  به  دولت  هیأت 
جای  استان  مشکالت  صدر  در  قم  منوریل 
متعدد  جلسات  برگزاری  از  پس  و  گرفت 
و  راه اندازی  بر  تصمیم  مدیریتی  و  کارشناسی 
مالی  منابع  پشتوانه  با  ملی  پروژه  این  تکمیل 

شد. گرفته  دولتی 
شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
کارگاه  در  جلسه ای  در  معتمدی  ابراهیم  قم، 
شخص  و  دولت  خواست  از  قم  منوریل 
راه اندازی منوریل  و  برای تکمیل  رئیس جمهور 
سفر  طی  داشت:  اظهار  و  گفت  سخن  قم 
تعین  قم،  استان  به  دولت  هیأت  گذشته  سال 
استان  مشکالت  صدر  در  قم  منوریل  تکلیف 
متعدد  جلسات  برگزاری  از  پس  و  گرفت  جای 
و  راه اندازی  بر  تصمیم  مدیریتی  و  کارشناسی 
مالی  منابع  پشتوانه  با  ملی  پروژه  این  تکمیل 

شد. گرفته  دولتی 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
قم اضافه کرد: بهترین و در دسترس ترین راه 
برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه منوریل 
مورد  که  بوده  نفتی  تهاتر  ظرفیت  از  استفاده 
و  است  نیز  دولت  در  ذی ربط  مسئولین  تأیید 
هموار  و  موانع  رفع  زمینه  در  قم  استانداری 
علی الخصوص  زمینه ها  همه  در  مسیر  کردن 
سایر  با  مرتبط  امور  و  قراردادی  مالی،  مسائل 
رو  پیش  محدودیتی  هیچ  سازمان ها  و  نهادها 

ندارد.
سازمان  سرپرست  باف،  انگشت  محمدرضا 
اهمیت  کرد:  عنوان  نیز  قم  شهری  قطار 
سازمان   این  برای  منوریل  پروژه  راه اندازی 
مشاور  انتخاب  و  بوده  مترو  پروژه  همانند 
شهری  قطار  سازمان  سوی  از  پروژه  مدیر  و 
بخشیدن  سرعت  و  امور  تسهیل  جهت  قم 
ممکن  زمان  کمترین  در  پروژه  راه اندازی  به 

شد. انجام 
شده  تکلیف  تعیین  قم  شاخص  پروژه های 

ست ا

جلسه  در  معتمدی  ابراهیم  همچنین 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
تعریف  و  شناسایی  داشت:  اظهار  نیز  قم  شهر 
اقداماتی است  اولین  نظام مسائل استان جزء 
تعیین  را  آن ها  استان  مدیریت  مجموعه  که 

است. کرده  تکلیف 
تفصیلی  جامع  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
می شود  سبب  که  بوده  راهی  نقشه  شهری 
به صورت  شهری  حوزه  تصمیم سازی های  تا 
طرح  این  کرد:  ابراز  نشود  انجام  سلیقه ای 

شود. اجرا  آن  ضوابط  تمام  با  باید 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بلوار  و  قائم  شهر  محور  کرد:  خاطرنشان  قم 
شهری  پرترافیک  معابر  ازجمله  کبیری  شهید 
پیامبر  بلوار  به  آن  اتصال  است  الزم  که  بوده 

بگیرد. انجام  باالی  سرعت  با  اعظم)ص( 
مورد  را  قم  در  پارکینگ  کمبود  مشکل  وی 
افزایش  به  توجه  با  افزود:  و  قرارداد  توجه 
شهری  سفرهای  از  شخصی  خودروهای  سهم 
در  پارکینگ  توسعه  زائران،  میلیونی  حضور  و 
به  باید  و  هسته مرکزی شهر بحران آفرین است 
از  خارج  و  حاشیه ای  پارکینگ  توسعه  سمت 

بدهیم. سوق  مرکزی  هسته 
به صورت  روزانه  شد:  یادآور  معتمدی 
قم  استان  وارد  خودرو  هزار   ۲۷۰ متوسط 
توسعه  تا  است  الزم  شرایط  این  در  و  می شود 
به  توجه  با  قم  شهر  در  عمومی  حمل ونقل 

مورد  پارکینگ  ظرفیت های  و  معابر  محدودیت 
باشد. توجه 

مباحث  در  قم  زیرساختی  ضعف  وی 
توجه  مورد  را  مسافر  جذب  و  گردشگری 
زیرساخت های  در  قم  ضعف  گفت:  و  قرارداد 
ماندگاری  تا  شده  سبب  گردشگری  اولیه 
۷ ساعت  مسافران ورودی به این شهر کمتر از 

. شد با
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
عمومی  ناوگان  کمبود  مشکل  به  اشاره  با  قم 
باید دست کم  قم عنوان کرد: در کالن شهر قم 
باشد،  فعالیت  مدار  در  اتوبوس  دستگاه   ۴۰۰
این در حالی است که هم اکنون کمتر از ۲۵۰ 
تاکسیرانی  ناوگان  و  دارد  وجود  فعال  دستگاه 
مشکل  دو  این  که  شده  فرسوده  کاماًل  نیز 
سبب القای حس نارضایتی در بین شهروندان 

► زائران می شود.    و 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم خطاب به ذیحسابان:

خرید کاالهای تولیدی در داخل استان باید در اولویت قرار بگیرد

خبر جدید معاون استاندار قم 
در باب هوشمندسازی خدمات دستگاه ها در استان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱9۵6/3۴9/۱۵۴6 شماره  پالک 
بنام  که   )۱9۵ پالک  خان  شادقلی  شهدای  تقاطع  امام  )یادگار  سیارون 
ثبت  جریان  در  حاضر  حال  در  میباشد  علی  فرزند  دادبه   جعفری  نسرین 
می باشد که به علت عدم رعایت ماده 6۷ آئین نامه قانون ثبت )عدم رعایت 
طرفی  از  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  حدود(   تحدید  روز  و  گهی  آ فواصل 
ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل  توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق 
به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱3
تحدید   ۱۴۰۱/۰۸/۱۰  –  ۲/۲۲3۴۵ وارده  شماره  به  مذکور  مالک  تقاضای 
  ۱۴۰۱/۰9/۲۲ مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  اختصاصی  حدود 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲/3۰ الی   ۸/3۰ ساعت 
می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله 
بهم رسانند  گهی در محل مذکور حضور  آ و ساعت مقرر در  روز  رساند که در 
یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت 
ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه 
 ۷3/۲/۲۵ واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته 
معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی 

 )۱۵۸۴۱ الف  )م  نمایند./ن 
گهی : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تاریخ انتشار آ

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



سازندگی  جهاد  شهدای  اجالسیه      ◄
بی  ساز  سنگر  شهید   6۰« عنوان  با  قم 
سنگر« با حضور شماری از خانواده معظم 

شد. برگزار  شهدا 
به گزارش ایرنا، اجالسیه شهدای جهاد 
کنگره  دومین  آستانه  در  قم  سازندگی 
شماری  حضور  با  قم  استان  شهدای  ملی 
و  کشوری  مسووالن  و  شهدا  خانواده  از 
انقالب  باغ موزه  در  پنجشنبه شب  لشکری 

شد. برگزار  قم  مقدس  دفاع  و 
جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
با  اجالسیه،  این  از  بخشی  در  کشاورزی 
شهدای  زندگی  تبیین  اهمیت  بر  تاکید 
شهدا  زمان شناسی  کرد:  بیان  گرانقدر، 
جنگ  دوران  شهدای  مهم  ویژگی های  از 

بود. تحمیلی 
ربانی  محمدحسن  سید  حجت االسالم 
تاریخ  در  امروز  ترکیبی  اینکه جنگ  بابیان 
امروز  جامعه  داد:  ادامه  است،  کم سابقه 
تبیین  و  شناسی  زمانه  نیازمند  بشدت  ما 

است. مسائل  و  مباحث 
تمام  برغم   ما  مردم  شد:  یادآور  وی 
مشکالت معیشتی و اقتصادی در حوادث 
همراه  خیابان  کف  معترضان  با  اخیر 

. ند نشد
ربانی تاکید کرد: برخی افراد در جنگ 
خود  تشخیص  قدرت  شناختی،  و  ترکیبی 
جهاد  است  الزم  و  می دهند  دست  از  را 
اهتمام  مورد  روشنگری  برای  تبیین 

باشد. جامعه  نخبگان 

جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
موضع گیری  اینکه  بابیان  کشاورزی 
دادن  با  اخیر  حوادث  در  خواص  برخی 
مسووالن  موردتوجه  باید  غلط  آدرس های 
کشور  اخیر  حوادث  داشت:  اظهار  باشد، 
به زودی  و  است  مدیریت  دست  در  نیز 
در  مهم  مسئله  می گراید،  خاموشی  به 
درس آموزی  حوادث  قبیل  این  با  رابطه ها 

است. گیری  عبرت  و 
شهدای  از  یکی  مطهر  پیکر  حضور 
اثر   ۱۰ از  رونمایی  مقدس،  دفاع  گمنام 
و  سازندگی  جهاد  شهدای  پیرامون  جدید 
گویی  خاطره  و  شهدا  خانواده  از  تجلیل 
دوران دفاع مقدس از بخش های دیگر این 

► بود.     اجالسیه 

امروز  ما  نظام  اگر  گفت:  جلیلی      ◄
ما  رسیده  طیبه ای  به  و  کرده  پیدا  قدرتی 
آن را مدیون حوزه های علمیه هستیم؛ به 
همین خاطر اگر چیزی بر این مبنا شکل 
قدرت،  تداوم  می شود  ایجاد  و  می گیرد 

است. آن  از  مراقبت  نیازمند 
سعید  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهاد  نشست های  سلسله  در  جلیلی 
انقالب؛  آینده  به  »امید  موضوع  با  تبیین 
سالن  در  که  موهوم...؟«  یا  واقعی 
طی  شد،  برگزار  قم  غدیر  همایش های 
این  ما  افتخارات  از  :یکی  گفت  سخنانی 
است  قرآن معجزه  اگر می گوییم  که  است 
نیست،  بالغتش  ابعاد  منظورمان  فقط 
غیرقابل  و  قطعی  موارد  همه  در  بلکه 

است. ابطال 
در  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
یک  را  مسائل  این  ما  اگر  افزود:  ادامه 
ما  قرآنی  باور  و  می کردیم  مطالعه  زمانی 
موارد  این  اسالمی  انقالب  برکت  به  بود؛ 
عرصه  در  بلکه  نیست  باورمان  فقط  دیگر 

کردیم. تجربه  زندگی 
باور  این  ما  ملت  کرد:  خاطرنشان  وی 
فضای  و  زندگی  عرصه  در  و  کرد  تجربه  را 
اجتماعی و سیاسی این را به دست آورده 

. است 
عالی  شورای  در  رهبری  نماینده 
اگر  می فرماید  قرآن  افزود:  ملی  امنیت 
جمع  هم  کنار  در  صالح  عمل  و  قرآن 
خواهد  را  طیبه  حیات  و  زندگی  شود 
آخرت  در  نیک فرجامی  باعث  و  داشت 

. د می شو
عمل  و  ایمان  کرد:  اذعان  جلیلی 
دارد  مولفه هایی  و  شاخص  هرکدام  صالح 
فرجام  به  آن  نظر گرفتن  در  و  رعایت  با  تا 
امروز  که  است  این  من  باور  برسیم؛ 
مرهون  که  کرده ایم  پیدا  را  حیات  این 
مولفه هایی است که ما آن را از حوزه های 

گرفته ایم. علمیه 
امروز  ما  نظام  اگر  داد:  ادامه  وی 
ما  رسیده  طیبه ای  به  و  کرده  پیدا  قدرتی 
آن را مدیون حوزه های علمیه هستیم؛ به 
همین خاطر اگر چیزی بر این مبنا شکل 
قدرت  تداوم  شود،  می  ایجاد  و  گیرد  می 

است. آن  از  مراقبت  نیازمند 
گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
برابر  و  مقدس  دفاع  انقالب،  در  اگر 
داشتیم  موفقیتی  تحریم ها  و  فشارها 
طریق  از  قواعدی  که  بود  این  بخاطر 
شده  داده  آموزش  مردم  به  علمیه  حوزه 

. د بو
امروز  حوادث  اگر  کرد:  تصریح  وی 
بررسی  باید  کنیم  بررسی  بخواهیم  را 
آن  سیر  باید  یا  و  باشیم  داشته  نقطه ای 
کدام  در  اتفاقات  این  که  کنیم  بررسی  را 
ایجاد  برای  دشمن  بهانه  و  است  مسیر 

است؟. بوده  چه  حوادث  این 
دشمنان  امروز  کرد:  تصریح  جلیلی 

از  و  می کنند  اذعان  ایران  قدرت  بر  خود 
در  آن ها  هستند؛  هراسان  موضوع  این 
را  فشارها  حداکثر  زمانی  مختلف  دوران 
هنگفتی  هزینه های  و  کردند  وارد  ملت  بر 
سال   ۴۲ این  در  ملت  به  زدن  لطمه  برای 
ما  ملت  مقابل  در  اما  است،  داده  انجام 
حداکثری  فشارهای  این  همه  وجود  با 
که  کسانی  و  دادند  شکست  را  دشمنان 
معتقدند  امروز  دارند  ابرقدرتی  ادعای 

فاحش  شکست  ایران  ملت  برابر  در 
خورده اند.

شیوه  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است،  داده  تغییر  را  جنگ 
از  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  دشمنان 
نظام  برابر  نمی توانند  سخت  جنگ  طریق 
به  و  کند  ایستادگی  اسالمی  جمهوری 
شناختی  و  ترکیبی  جنگ  به  خاطر  همین 
دشمنان  جهت  بدین  آورده اند؛  روی 
طریق  از  که  می کنند  را  خود  تالش  تمام 
خود  قدرت  اعمال  دنبال  به  نرم افزارها 

. شد با
در  ما  پیروزی  الزمه  افزود:  جلیلی 
گاهی  آ و  دقت  که  است  این  نرم  جنگ 
نیازمند  موقع  این  در  و  ببریم  باال  را  خود 
هستیم؛  علمیه  حوزه های  سترک  اندیشه 
انقالب  پیروزی  از  قبل  علمیه  حوزه 
عقیده های  کردن  مطرح  با  اسالمی 
ما  مردم  که  شد  باعث  آرمان ها  و  دینی 
در  خود  باور  و  ایمان  با  و  کنند  پیشرفت 
در  کردند؛  ایستادگی  طاغوت  رژیم  برابر 
پر  حضور  نیازمند  هم  زمانی  برهه  این 

هستیم. علمیه  حوزه های  رنگ 
ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
با  که  می بیند  دشمن  کرد:  خاطرنشان 
ایران  حداکثری،  فشارهای  اعمال  وجود 
می داند  و  کرده  ایستادگی  برابرشان  در 

نیست. شدنی  تحریم  ایران  امروزه  که 
کشورمان  امروزه  گفت:  ادامه  در  وی 
قدرت  به  تبدیل  مختلف  عرصه های  در 
نمی تواند  تحریمی  هیچ  که  است  شده 
ما  دو  ژنو  در  تاثیرگذارد؛  آن  روی 
طریق  از  که  بودیم  سوختی  نیازمند 
بیمار  میلیون  یک  داروی  بتوانیم  آن 
قبال  در  مقابل  طرف  بسازیم؛  را  ایرانی 
و  گذاشت  شروط  و  شرط  ما  درخواست 

وقتی  داشت  بی جایی  درخواست های 
است  بی جا  دشمن  توقع  که  دیدیم  ما 
را  سوخت  این  خودمان  گفتیم  آن ها  به 
گفتند  تمسخر  با  آنها  اما  می کنیم  تولید 

بسازید. توانستید  اگر  که 
 ،  3 ژنو  مذاکرات  در  ما  افزود:  جلیلی 
سال ۱3۸9 وقتی وارد مذاکره شدیم این 
آن ها  به  و  بودیم  کرده  تولید  را  سوخت 
بخواهد  ایرانی  جوان  اگر  که  کردیم  ثابت 
تالش  با  کند  پیدا  دسترسی  چیزی  به 
حرکت  یک  نظام  حرکت  می تواند،  خود 
قوی  اندیشه  بر  مبتنی  که  است  تمدنی 
مراقب  باید  ما  همه  و  است  گرفته  شکل 
این  به  ضربه ای  مسیرمان  در  که  باشیم 

نشود. وارد  اصل 
عالی  شورای  در  رهبری  نماینده 
این  از  دشمن  کرد:  اذعان  ملی  امنیت 
دشمن  دارد؛  ترس  تمدنی  نظام  حرکت 
و  افتاده  هراس  به  ایران  ملت  حرکت  از 
حرکت  این  از  را  مردم  که  است  تالش  در 
را  تمدن  این  گسترش  اجازه  و  بازدارد 

. هد ند
حوزه های  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ورود  دشمنان  رفتار  مقابل  در  باید  علمیه 
تاثیرگذار  اقدامات  گذشته  مانند  و  کند 
این  دشمن  هدف  تمام  دهد؛  انجام  را 
بپوشانیم  را  خود  قوت  نقاط  ما  که  است 

نظام  دستاوردهای  متوجه  ملتمان  تا 
نقطه  که  نیست  این  دنبال  او  نباشد؛ 
تمرکزش  تمام  و  دهد  نشان  را  ما  ضعف 

بپوشاند. را  حقیقت  که  است  این 
بحث  اینجا  در  کرد:  عنوان  جلیلی 
مقام  که  می شود  مطرح  جهادتبیین 
جلوگیری  برای  که  است  معتقد  رهبری 
تبیین  جهاد  باید  دشمن  دروغ  تحریف  از 
تبیین یک فریضه  این جهاد  امروز  و  کنیم 

جوانان  که  می بینید  اگر  است؛  الهی  
وجود  به  ذهنشان  در  سواالتی  امروز 
ما  کرد؛  دنبال  را  عالمانه  کار  باید  آمده 
و  کردیم  کوتاهی  کار  کجای  ببینیم  باید 
اتفاق  این  انجام داده ایم که  چه کم کاری 
نقطه  واسطه  همین  به  تا  است  افتاده 

کنیم. رفع  را  ضعفمان 
اظهار  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
کرد: ما امروز با دو توهم روبه رو هستیم، 
توهین  با  می کند  فکر  دشمن  اینکه  اول 
سرد  سالح  از  استفاده  و  پراکنی  شایعه  و 
ایجاد  تغییری  می تواند  خیابان ها  در 
و  ابرقدرتی  ادعای  که  دشمنی  کند؛ 
امروز  می کند  نظامی  پیشرفته  تسلیحات 
در خیابان ها به دنبال چاقوکشی است و 
نظام  در  اخاللی  می خواهد  رفتار  این  با 
نشان دهنده  این  شما  نظر  به  کند،  ایجاد 

نیست؟ دشمن  شکست 
امروز  ایران  ملت  کرد:  تأکید  جلیلی 
توجهی  قابل  شتاب  به  پیشرفت  در 
دشمن  شده  باعث  پیشرفت  این  و  رسیده 
آغاز  با  و  دهد  تغییر  را  خود  جنگ  جبهه 
شایعه  و  فتنه  به دنبال  ترکیبی  جنگ 
هشتادی های  دهه  وقتی  است؛  پراکنی 
حامی  که  می کنند  اعالم  صراحت  با  ما 
به  و  هستند  فقیه  والیت  و  نظام  و  انقالب 
این  تکثیر  از  دشمن  رسیده اند؛  باور  این 

می شود. نگران  و  می ترسد  باور 
نسبت  باید  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشته  گاهی  آ دشمن  نقشه های  به 
امروز  ما  ملت  قدرت  کرد:  بیان  باشند، 
به  توجه  و  است  اعتقادی شان  باور  در 
در  پیشرفت  باعث  انقالب  آرمان های 
اوج  نقطه  به  و  شده  مختلف  عرصه های 
این موضوع  از  و دشمن  نزدیک است  قله 
است  این  ما  ملت  وظیفه  دارد؛  بیم 
را  خود  راه  و  بسازند  را  خود  سنگر  که 
شکل  که  نبردی  این  در  تا  کنند  مشخص 

نشوند. غافل  دارد  نرم 
در  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
تنها  نه  ما  کشور  پیشرفت  افزود:  ادامه 
عرصه ها  تمام  در  بلکه  نظامی  قدرت  در 
سایر  و  سازندگی  جهاد  دارویی،  مانند 
جمهور  رئیس  است؛  بوده  موضوعات 
که  گفت  خود  سخنان  در  آمریکا  سابق 
دلیلش  و  خوردیم  شکست  سوریه  در  ما 
که  بود  ایران  اسالمی  جمهوری  حضور 

شد. ما  موفقیت  مانع 
از  باید  اینکه  به  اشاره  با  جلیلی 
حوزوی  و  دانشگاهی  نخبگان  ظرفیت 
استفاده  کشور  موانع  رفع  راستای  در 
مختلف  مشکالت  رفع  برای  گفت:  کرد، 
و  دانشگاه ها  ظرفیت  از  که  نیازمندیم  ما 
امروز  کنیم؛  استفاده  علمیه  حوزه های 
ایده ها  مجموعه  دو  این  در  ما  نخبگان 
روی  اگر  که  دارند  خوبی  راه حل های  و 
تاثیرگذار  می تواند  قطعا  شود  بررسی  آن 

. شد با
وی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین 
رفراندوم  چرا  اینکه  بر  مبنی  جمع  در 
نظام  اصل  گفت:  نمی شود؛  برگزار 
است؛  انتخابی  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  حضور  با  ابتدا  همان  از  انقالب  این 
هم اکنون  و  شده  تشکیل  مردم  همراهی 
سر  پشت  را  موانع  مردم  همراهی  با  نیز 

رد. ا می گذ
اینکه زمان  ابراز کرد:  ادامه  جلیلی در 
نشان  شده،  کوتاه  فتنه ها  کشیدن  طول 
شده  ناامید  دشمن  که  است  این  دهنده 
می خورد،  شکست  آشوب  و  فتنه  هر  در  و 
که  است  این  به دنبال  همچنان  چند  هر 
بیاورد  به میدان  را  تمام ظرفیت های خود 
این فتنه هم دیدید که  نتیجه گیرد، در  تا 
استفاده  را  خود  مهره های  همه  دشمنان 
ایران  انقالبی  و  فهیم  مردم  ما  اما  کردند 

بودند. گاه  آ آن ها  شوم  نقشه  برابر  در 
گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
ماهواره ای  شبکه   ۲۵۰ از  بیش  امروز 
محتوا  تولید  درحال  زبان  فارسی 
این  دشمن  هدف  نظرتان  به  هستند؛ 
کند  مردم سرگرمی درست  برای  که  است 
اینطور  خیر  بگذرد؟  فراغتشان  اوقات  تا 
به  سرمایه گذاری  این  با  آن ها  نیست، 
نظام  و  مردم  بین  انداختن  فاصله  دنبال 

► هستند.   
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سخنران مراسم بزرگداشت شهدای مدافع امنیت: 
شهادت غبطه دارد؛ نه غصه

حساب جوانان هیجانی 
جداست؛ اما با آشوبگران باید 

برخورد شود
حجت االسالم والمسلمین رفیعی گفت: حساب جوانانی که هیجانی 
به خیابان آمده اند جداست اما با افرادی که با چاقو دیگران را ذبح و 
برخورد  باید  می زند  آتش  را  انتظامی  نیروی  مامور  و  کند  می  تکه  تکه 

شود.
حجت االسالم و المسلمین رفیعی در مراسم بزرگداشت شهدای مدافع 
و  مردمی  شهدای  بسیج،  سپاه،  انتظامی،  نیروی  )روحانیت،  امنیت 
امام خمینی)ره( حرم حضرت فاطمه  حرم شاهچراغ( که در شبستان 
معصومه )سالم الله علیها( برگزار شد، گفت: دین داری هزینه دارد به 
همین خاطر قرار نیست که ما با حوادث جزئی تسلیم دشمن بشویم.

مجازی  فضای  در  دشمن  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  حوزه  استاد  این 
دروغ  اخبار  با  توانست  مواقع  از  بسیاری  در  و  کرد  کار  بسیار گسترده 

کند. تخریب  را  جوانان  ذهن 
به  جوان  عده  یک  اگر  کرد:  تاکید  رفیعی  والمسلمین  االسالم  حجت 
که  چرا  نیست  مهم  خیلی  دهند  می  انجام  حرکاتی  هیجانی  صورت 

هستند. متدین  و  دار  دین  نظام  این  جوانان  قاطبه 
و  است  نبوده  یکدست  حکومتی  و  نظام  هیچ  هیچگاه  افزود:  وی 
خیلی احمق هستند دشمنان که با این حرکت های چند نفر چشم به 

اند. دوخته  نظام  این  فروپاشی 
و  مردم  شرکت  کرد:  نشان  خاطر  رفیعی  والمسلمین  االسالم  حجت 
و راهپیمایی ها نشان دهنده استحکام  جوانان در تشییع جنازه شهدا 

است. نظام  این 
سخنران حرم بانوی کرامت یادآور شد: حساب جوانانی که هیجانی به 
خیابان آمده اند جداست اما با افرادی که با چاقو دیگران را ذبح و تکه 

تکه می کند و مامور نیروی انتظامی را آتش می زند باید برخورد شود.
وی در پایان گفت: ما مشکالت اقتصادی داریم و دولت هم باید برای 
درخصوص  و  بشوند  قیمت ها  بی ثباتی  مانع  و  بکند  فکری  گرانی  رفع 
در  هیچگاه  اما  دهیم؛  می  تذکر  دولتمردان  به  ما  نیز  مشکالت  این 
تمام  برای  و کشور  نظام  این  کرد؛ چراکه  نخواهیم  بازی  زمین دشمن 

است. اقوام 

ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس:
نیروهای انتظامی اجازه 
ندادند دشمنان پروژه 

کشته سازی خود را جلو ببرند
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
نیروی  مالیمت  با  همراه  و  مسالمت آمیز  برخورد  بر  تاکید  با  اسالمی 
پروژه  دشمنان  ندادند  اجازه  انتظامی  نیروهای  گفت:  انتظامی، 
کردند. برخورد  مالیمت  با  مردم  با  و  ببرند  جلو  را  خود  سازی  کشته 
ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
بیان  قم،  6۰ شهید سازمان جهاد کشاورزی  در کنگره  پنجشنبه شب 
کرد: در آشوب های اخیر کشور اعتقادات مردم و جایگاه والیت مورد 
چندانی  بوی  و  رنگ  آن  در  سیاسی  مطالبات  و  گرفت  قرار  هجمه 

شت . ا ند
وی با اشاره به اهمیت و تاثیر جایگاه والیت در حفظ انسجام جامعه، 
جامعه  عفاف  و  حجاب  والیت،  بر  عالوه  دشمنان  کرد:  خاطرنشان 
عفیف  مادران  دامن  از  می داند  خوبی  به  دشمن  گرفته اند،  هدف  را 

می شود. تربیت  کارآمد  و  فداکار  و  گذشته  خود  از  انسان های 
شد:  یادآور  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
موکب های  و  قرآن  مساجد،  اخیر  حوادث  در  دشمنان  این  بر  عالوه 
دشمن  که  می دهد  نشان  مسائل  این  کشیدند  آتش  به  را  عزاداری 

است. گرفته  هدف  را  مردم  عقاید 
و عذاب هستند،  رنج  در  از درد معیشت  اینکه جامعه  بر  تاکید  با  وی 
پیرامون معیشت، مردم  و مسائل  تمام مشکالت  باوجود  ابراز داشت: 
آن ها  با  دیدند  اغتشاشگران  در  که  نشانه هایی  و  ویژگی  خاطر  به 

نشدند. همراه 
در  انتظامی  نیروی  عوامل  از  نفر  هزار   ۴ از  بیش  گفت:  ذوالنوری 
حوادث اخیر مجروح شدند، ماموران ما اجازه ندادند دشمنان پروژه 
کردند. برخورد  مالیمت  با  مردم  با  و  ببرند  جلو  را  خود  سازی  کشته 

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
گام  مشکالت  حل  مسیر  در  که  مسئولی  هر  امروز  گفت:  اسالمی 

برمی دارد. قدم  شهدا  مسیر  در  برمی دارد 
اظهار داشت:  ادامه  در  در مجلس شورای اسالمی  قم  مردم  نماینده 
نیز  خدا  و  کند  می  عرضه  خداوند  راه  در  را  خود  هستی  تمام  شهید 

می کند. جان هایی  چنین  نصیب  را  بهشت 
وی در پایان افزود: برگزاری یادواره شهدای می تواند جان های تشنه 

زیادی را سیراب کند.

خبـر ●  اجالسیه 60 شهید جهاد سازندگی قم برگزار شد    ●

دکتر جلیلی در قم:

● جمهوری اسالمی با همراهی مردم موانع را پشت سر می گذارد    ●
قدرت امروز نظام اسالمی مدیون حوزه های علمیه است

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  منطقه یک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  هیات حل 
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   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۸۱۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۵۵93 شماره  -رأی   ۱
عبدالعلی سرپرست توت کله فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ ۴۸/9۴ مترمربع پالک شماره 3۷ فرعی از ۱۰3۱6 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
 ۲6۲ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  معماریان  سلیمه  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره 

الف ۱۵۰۸۰(   صفحه 3۷۸.)م 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰33۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۵۵9۷ شماره  رأی   -۲
زینب حسن پناه توتکله فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
۴۸/9۴ مترمربع پالک شماره 3۷ فرعی از ۱۰3۱6 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سلیمه معماریان سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲6۲ صفحه 3۷۸.

) م الف ۱۵۰۸۱(  
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۷۰۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۵۸۲۵ شماره  رأی   -3

عبدالرضا فاطمیان فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۲/۴۰ مترمربع پالک 
شماره ۱3فرعی از ۸۷۵۱ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
صادره در دفتر ۷۰ صفحه 33۵ و دفتر ۵۴۲ صفحه ۱6۲ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۲3۵3۸ مورخ 

۱39۵/۱۲/۲۵ دفترخانه ۵۵قم.) م الف ۱۵۰۸۲(  
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۷۱۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰6۱۴۱ شماره  رأی   -۴
سیدموفق موسوی فرزند سید اسماعیل  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۸/۱۵ مترمربع پالک 
شماره ۱۱ فرعی از ۸۷۵۱ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند رسمی 

9999۸ مورخ ۱3۸۷/۵/۲۴  دفترخانه ۵ قم . )م الف ۱۵۰۸3( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰6۱۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰6۲۱6 شماره  رأی   -۵
محمد ابراهیم نژاد فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 36۵/۷۷ مترمربع پالک شماره 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی  از ۱ اصلی  واقع در قم بخش چهار حوزه ثبت ملک  ۲۸۷/3۷۴۱ فرعی 
 ۲93۲۵ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۴۰۰۲۰33۰۰۰۱۰۰33۴3۴ دفترالکترونیکی  در  صادره 

الف ۱۵۰۸۴(  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲3 دفترخانه 36 قم.)م 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۲66 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۵۴۱9 شماره  رأی   -6

زهرا سادات محسنیان  فرزند سیدعبداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۰/3۰ مترمربع پالک 
شماره ۱۰۴۵۰ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی صادره در دفتر 
3۸۰ صفحه ۴۸۱ خریداری به موجب سند رسمی شماره 63۰۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲6 دفترخانه ۲9 قم.)م 

الف ۱۵۰۸۵( 
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
آنرا به این اداره تحویل نمایند  ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه 

و بهار( 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

قصه ُپر پیچ و خم سهام عدالت در قم

●  شرکت سرمایه گذاری استانی با 2 عضو واقعی!   ●
ثروت  افزایش  اجرایی  »آیین نامه      ◄
خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم 
توزیع »سهام  اساس طرخ  بر  تعاون  بخش 
عدالت« توسط دولت نهم در 9 بهمن ۸۴ 
و پس از اصالح متن اولیه که خود در ۲3 
رسیده  وزیران  هیئت  تصویب  به   ۸۴ آبان 

شد. مصوب  بود 
شرکت  اساسنامه  روز،  همان  در 
رسید  تصویب  به  عدالت  سهام  کارگزاری 
 ۱3۸۵ سال  آغاز  از  پیش  مزبور  سهام  و 
مشموالن  از  تعدادی  به  استان  چهار  در 
طرح اعطا شد به این ترتیب که در مرحله 
بین  عدالت  سهام  واگذاری،  نخست 
بعضی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
فاقد  بیکار  رزمندگان  و  بهزیستی  سازمان 
عنوان  به  برگه هایی  و  شد  تقسیم  شغل 
طرح  مشموالن  به  نیز  عدالت  سهام  برگه 

شد. داده  عدالت  سهام 
هزار   ۵۰۰ ابتدا  در  برگه ها  این  ارزش 
میلیون  یک  به  بعد  که  بود  سهام  تومان 
برای  که  بود  قرار  یافت.  افزایش  تومان 
هر  قیمت  از  نیمی  درآمد،  کم  گروه های 
دیگر  نیمی  و  شود  داده  تخفیف  سهم 
شرکت  سود  محل  از  سال  ده  مدت  به  نیز 
رشد  از  بعد  و  نهایت  در  شود؛  بازپرداخت 
این  ارزش   ،99 سال  در  بازار  شاخص 
سهام به رقم 20 میلیون تومان هم نزدیک 
ارزش  کاهش  شاهد  بعدها  چند  هر  شد 

بودیم. آن  ریالی 
آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
کلی  سیاست های  اجرای  عالی  شورای 
در  اساسی  قانون  چهارم  و  چهل  اصل 
 1387 ماه  بهمن   27 تاریخ  به  جلسه ای 
امور  وزارت  مشترک  پیشنهاد  به  بنا  و 
کار  تعاون،  وزارت  و  دارایی  و  اقتصادی 
تا   34 مواد  استناد  به  اجتماعی،  رفاه  و 
برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   38
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم 
اجرای  و  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1387 
اجرایی  آیین نامه  مجلس شورای اسالمی، 
موضوع  با  شده  یاد  قانون  ششم  فصل 

کرد. تصویب  را  عدالت  سهام  توزیع 
ماده   9 شامل  نامه  آیین  این 
وظایف  و  اجرایی  دستورالعمل  و 
کار  و  ساز  و  بوده  مختلف  دستگاه های 
کرده  مشخص  را  آنها  سود  و  سهام  توزیع 
پژوهش های  مرکز  سایت  در  آن  متن  و 
است. موجود  اسالمی  شورای  مجلس 
و  عدالت  سهام  آزادسازی 
استانی سرمایه گذاری  شرکت های 
سهام  سازی  آزاد  امکان   99 سال  از 
فراهم  سهام  این  دارندگان  برای  عدالت 
سازی  آزاد  امکان  شدن  فراهم  با  گردید. 
غیر  و  مستقیم  روش  دو  عدالت  سهام 
قرار  سهامداران  روی  پیش  مستقیم 
سهامداران  مستقیم  روش  در  گرفت. 
سامانه  در  عدالت  سهام  آزادسازی  از  پس 
انتقال  و  نقل  امکان   ، خود   samanese.ir
در  را  سهام  این  روی  بر  معامله  انجام  و 

دیگر،  روش  در  اما  کردند  پیدا  بورس 
برای  مستقیم  غیر  شیوه  سهامداران  که 
و  انتخاب  را  خود  عدالت  سهام  مدیریت 
شد  مقرر  نمی کردند،  آزاد  را  سهامشان 
سود  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های 
سهام سهامداران را در فواصل مشخص به 

کنند. واریز  حسابشان 
کامل  طور  به  مصوبه  این  چند  هر 
به  سهامداری  هم  هنوز  و  نشد  اجرایی 

دولت  نظر  آنچه  مطابق  مستقیم  شیوه 
اما  نیامده،  در  اجرا  مرحله  به  بود،  وقت 
و حدیث هایی  با حرف  شیوه غیر مستقیم 
مسئله  این  قم،  استان  در  که  شد  همراه 

داد. نشان  را  خود  بیشتر 
قصه ُپر پیچ و خم سهام عدالت در قم
اساس  بر  که  شد  شروع  آنجا  از  ماجرا 
شرکت های  می بایست  ابتدا  قانون، 
تشکیل  استان  هر  در  شهرستان  تعاونی 
معرفی  با  تعاونی ها  این  سپس  و  شوند 
سرمایه گذاری  شرکت   نمایندگانی، 
به  و  قم  در  اما  بیاورند  وجود  به  را  استانی 
سه  شد  مقرر  بودن،  شهرستان  تک  خاطر 
شرکت تعاونی در شهرستان قم راه اندازی 
این  نمایندگان  حضور  با  سپس  و  شود 
استانی  سرمایه گذاری  شرکت  تعاونی ها، 

بگیرد. شکل 
این  مدیره  هیأت  جلسه  صورت 
تعاونی های  نمایندگان  حضور  با  شرکت 
شهرستان قم در تاریخ 28 دی ماه 1387 
نیز حاکی از انتخاب اعضای هیئت مدیره 
سید  قم،  استان  سرمایه گذاری  شرکت 
حسین  و  رئیس  عنوان  به  بدال  محسن 
و  رئیس  نائب  سمت  در  بیگی  رضاقلی 
برای  مدیرعامل  عنوان  به  نامجو  اسدالله 

است. سال  دو  مدت 
به  نامه ای  در  اینکه  اساسی  نکته 
کشوری  اتحادیه  مدیرعامل  امضای 
 15 تاریخ  در  عدالت  سهام  تعاونی های 
سمت های  پذیرش  عدم   ،1389 شهریور 

موظف  غیر  صورت  به  حتی  مدیریتی 
در  اجرایی  دستگاه های  شاغلین  توسط 
مورد  عدالت  سهام  با  مرتبط  شرکت های 
شده  عنوان  همچنین  گرفته  قرار  تاکید 
بازنشسته  کارکنان  عضویت  مورد  در 
مدیره  هیئت  در  کشوری  و  لشکری 
به  نیز  عدالت  سهام  تعاونی  شرکت های 
نظام  نامه  آیین   20 ماده  طور موظف وفق 
پذیرش سمت های  بر عدم  مبنی  پرداخت 

الزم  مراقبت  بازنشستگان،  توسط  اجرایی 
آیین نامه،  این  وقف  زیرا  بگیرد  صورت 
نمی توانند  اجرایی  بازنشستگان 
موظف  یا  )مدیرعامل(  اجرایی  سمت های 
به  مگر  باشند  پذیرا  را  مدیره(  )هیئت 
هرگونه  دریافت  بدون  و  داوطلب  صورت 

مزایا. و  حقوق 
تعاونی  شرکت  که  است  حالی  در  این 
از  یکی  مدیریت  با  قم،  دو  شماره 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  بازنشستگان 
شخص  این  و  شده  تشکیل  قم  استان 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیئت  در 
اینکه  نیز دارای سمت است ضمن  استان 
نبوده  هم  کارشناسی  مدرک  دارای  حتی 
فوق  او،  توسط  شده  ارائه  مدرک  آخرین  و 
قانون،  اساس  بر  حالیکه  در  است  دیپلم 
حداقل  دارای  باید  مدیره  هیئت  اعضای 

باشند. کارشناسی  مدرک 
تخلفات  این  دالیل  ترین  عمده  از  یکی 
قم  استان  تعاون  کل  اداره  ضعیف  نظارت 
در  مهم  این  روند  ادامه  و  قبل  دولت  در 
رسالت  حالیکه  در  باشد  می  جدید  دولت 
ایجاد  مردمی  تمام  های  تعاونی  این 
متخصص  و  کارآمد  جوانان  برای  اشتغال 
و هم چنین بستری برای توسعه اقتصادی 
می  محسوب  قم  استان  در  جانبه  همه 

د  شو
هیئت مدیره 13.5 ساله!

شرکت های  ابهام برانگیز  نکات  دیگر  از 
که  است  این  قم  در  عدالت  سهام  تعاونی 

تعاونی  شرکت  سه  که  قبل  سال   15 از 
و  دو  یک،  شرکت های  عناوین  با  استانی 
گرفتند،  شکل  سهام دار  نفر  هزاران  با  سه 
روند قانونی اداره آنها طی نشد زیرا حسب 
مدت  برای  تعاونی ها  مدیره  هیئت  قانون، 
سه سال عهده دار مسئولیت هستند و بعد 
با  عمومی  مجمع  باید  مدت،  این  طی  از 
انتخابات،  از  بعد  و  برگزار  اعضا  فراخوان 
برگزیده  مدیره  هیئت  جدید  اعضای 

و  سال   13 مدت  به  روند  این  اما  شوند، 
اولیه  مدیره  هیئت  و  ماند  مسکوت  اندی 

ماندند. کار  سر  بر  همچنان 
قانون  خالف  اقدامات  از  دیگر  یکی 
اعالم  شرکت ها،  این  توسط  گرفته  صورت 
مربوط  اسناد  که  است  تعاونی ها  انحالل 
به امضای روسای  انحالل که  نامه  و  آن  به 
هیئت مدیره هر سه تعاونی رسیده موجود 

است.
شرکت  سه  که  شده  ذکر  نامه  این  در 
به  بعد  به   1397 سال  پایان  از  مذکور، 
نداشته  کارمندی  یا  پرسنل  عنوان  هیچ 
آمده  بند  این  نامه  پایان  در  البته  ندارند  و 
آیین   14 ماده  تبصره ذیل  به  توجه  »با  که 
از اعضا هیئت مدیره  نامه مذکور، هر یک 
زمینه  در  فعالیت  به  تمایل  دیگری  فرد  یا 
می تواند  باشد،  داشته  عدالت  سهام 
مجوز  اخذ  با  گروهی،  طور  به  یا  شخصا 
قانونی از مراجع ذیربط، نسبت به تشکیل 
و  اقدام  آن  غیر  یا  تعاونی  قالب  در  شرکت 

نماید«. فعالیت 
گرفته  صورت  پیگیری های  با  نهایت  در 
تعاونی های  سهامداران  از  تعدادی  توسط 
 ،1399 اواخر سال  در  و  و سه  شماره یک 
شرکت های  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
جدید  اعضای  و  برگزار  مذبور  تعاونی 
انتخاب  سال  سه  مدت  برای  مدیره  هیئت 
هیئت  اعضای  مخالفت  با  اما  شدند 
سرمایه گذاری  شرکت  و   2 تعاونی  مدیره 
مخالفان  استناد  و  شدند  مواجه  استان 

حالیکه  در  بود  تعاونی ها  انحالل  هم 
اگر  معتقدند  مجمع  برگزارکنندگان 
انحالل قانونی بوده، اداره کل تعاون، کار 
و  مجمع  برگزاری  اجازه  اجتماعی  رفاه  و 

نمی داد. آنها  به  را  انتخابات 
شرکت سرمایه گذاری استانی با تنها 

2 عضو واقعی!
تشکیل  در  محرز  تخلفات  از  دیگر  یکی 
که  قم  استان  سرمایه گذاری  شرکت 
می شود،  اداره  عام  سهامی  صورت  به 
حضور  عدم  و  حقیقی  فرد  سه  عضویت 
سهام  تعاونی  شرکت های  نمایندگان 
هیئت  در  سه  و  یک  شماره  عدالت 
گزارش  در  که  طوری  به  است  مدیره 
پیوست  و  دوره ای  میان  مدیریت  تفسیری 
منتهی  ماهه  شش  دوره  مالی  صورت های 
در جدول  و   1400 اسفندماه سال   29 به 
شرکت  نماینده  نام  تنها  گزارش،  انتهای 
سه  و  قم  شهرستان  دو  شماره  تعاونی 
جالب  و  شده  ذکر  حقیقی  عضویت  با  فرد 
اینکه از بین همین اعضای حقیقی هم دو 
مدت  و  نداشته  سکونت  قم  در  آنها  از  نفر 
استانی  شرکت  در  فعالیت  هیچ  مدیدی 

. ند شته ا ا ند
استانی  سرمایه گذاری  شرکت  واقع  در 
حضور  با  صرفا  قم  در  عدالت  سهام 
شهرستانی  تعاونی های  از  یکی  نماینده 
ادامه  خود  فعالیت  به  حقیقی  عضو  یک  و 

است. داده 
عدم تحویل صورتجلسات و صورت های 
هیئت  جدید  اعضای  به  دوره  این  مالی 
نگه  معطل   ،3 و   1 تعاونی های  مدیره 
خریداری  طبقه  پنج  ساختمان  داشتن 
شده توسط شرکت سرمایه گذاری استانی 
از  که  است  حالی  در  این  استفاده  بدون 
عدالت  سهام  تعاونی  شرکت  سه  میان 
سهام  تعاونی  شرکت  صرفا  قم  استان  در 
آن  در  قم  شهرستان   2 شماره  عدالت 
و  حقوق  اختصاص  و  دارند  اسکان  مکان 
مزایای چند ده میلیونی به اعضای شرکت 
صورت های  ارائه  بدون  سرمایه گذاری 
برای  الزم  مدارک  و  دالیل  و  شفاف  مالی 
آنها، برگزاری مجمع عمومی توسط شرکت 
گهی در روزنامه ای که  تعاونی شماره 2 با آ
و  شده  توزیع  قم  در  آن  از  نسخه   10 تنها 
مکان  و  زمان  از  اطالعی  هیچ  سهامداران 
مجموع  در  و  نداشته اند  مجمع  برگزاری 
از  نفر  هزار  صدها  حقوق  به  توجهی  بی 
و  همه  قم،  در  عدالت  سهام  سهامداران 
شده اند  موجب  که  هستند  مسائلی  همه 
به  اقدامات  این  زیان  و  ضرر  نهایت  در 

برسد. قم  مردم 
اعضای  ورود  با  که  است  حالی  در  این 
مدیره  هیئت  به  تجربه  با  و  متخصص 
برای  الزم  آمادگی  سه،  و  یک  تعاونی های 
شرکت   در  مسئولیت  گرفتن  عهده  بر 
فعالیت  شروع  و  استانی  سرمایه گذاری 
بوده  فراهم  پویا   اقتصادی  های   بازار  در 
سهام  برای  بهتر  آینده ای  به  می توان  و 

► بود.   امیدوار  قمی ها  عدالت 

آیت الله حسینی بوشهری:
سال 20۳0 آخرین هژمونی و 

تسلط آمریکا است

این  در  گفت:  آمریکا  امنیت  ملی  سند  با  رابطه  در  قم  جمعه  خطیب 
سند بیان شده است که سال ۲۰3۰ به عنوان آخرین هژمونی و تسلط 
در  اکنون  ما  و  است  تغییر  حال  در  دنیا  و  می شود  محسوب  آمریکا 

هستیم. آمریکا  برای  کننده  تعیین  دهه  یک  اولیه  سال های 
به گزارش ایسنا، آیت الله حسینی بوشهری در خطبه نماز جمعه ۲۰ 
کتاب،  هفته  با  رابطه  در  شد،  برگزار  قم  قدس  مصلی  در  که  قم  آبان 
در  خواندن  کتاب  پرونده  متأسفانه  کرد:  بیان  کتابداری  و  کتابخوانی 
مجازی  فضای  و  است  شده  بسته  خاص  عده ای  برای  جز  ما  جامعه 
کتاب های  امیدوارم  بدانند؛  کتاب  از  بی نیاز  را  افراد خود  سبب شده، 

کنند. استفاده  همه  تا  شود  عرضه  جامعه  سنین  همه  برای  فاخر 
امام جمعه قم ادامه داد: رهبر معظم انقالب در ۱۴ خرداد سال جاری 
رهبری  که  کنیم  افتخار  باید  می دهد  نشان  که  کردند  بیان  سخنانی 
فرهنگی،  مسائل  درباره  قوی  بینی  پیش  دارای  و  آینده نگر  گاه،  آ

داریم. اجتماعی  و  اقتصادی 
آیت الله حسینی بوشهری افزود: رهبر معظم انقالب بیان کردند امروز 
بهترین امید دشمن برای ضربه زدن به کشور، اعتراضات مردمی است 
پروری می خواهد  مزدور  و  پول  روانی، فضای مجازی،  کار  با  و دشمن 
البته دشمن در  را در مقابل نظام جمهوری اسالمی قرار بدهد؛  مردم 
این محاسبه نیز مانند سایر محاسبات راه غلطی در پیش گرفته است.
سخنرانی  آن  در  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  عنوان  قم  جمعه  خطیب 
هویت  شما  انقالب  از  دشمن  و  انقالب  ضد  نگذارید  کردند  توصیه 
امام  یاد  نگذارید  دهد،  نشان  واژگونه  را  انقالب  حقیقت  و  کند  زدایی 
)ره( کمرنگ شود؛ زیرا امام )ره( روح انقالب است همچنین نگذارید 

شود. ایجاد  کشور  در  ارتجاع 
رهبر  کرد:  بیان  است؛  ارتجاع  انقالب،  به  پشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
معظم انقالب توصیه کردند دروغ، فریب و جنگ روانی دشمن را افشا 
بن  روبه  اسالمی  نظام  که  کنند  وانمود  طوری  افراد  نگذارید  و  کنید 

است. تبیین  جهاد  همان  این ها  که  است  بست 
کردند  بیان  ایشان  کرد:  بیان  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  دبیر 
انقالب اسالمی ما هم در بعد منطقه ای، هم بین المللی و هم انسجام 
جامعه  در  مشکالت  منکر  ما  البته  است  جلو  و  صعود  روبه  بخشی 

. نیستیم
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب گفتند امام از سرمایه ایمانی مردم 
مردم  ایمان  گنج  از  نباید  هم  شما  و  ما  و  می کرد  تولید  صالح  عمل 
غفلت کنیم همچنین امام )ره( به مسئوالن نهیب می زد اما زمانی که 
باید  می کند  هجمه  بی رحمانه  دشمنان  و  هستند  میدان  در  مسئولین 
انجام می دهند قدردانی شود که  از اقدامات ارزشمندی که مسئولین 

نکنیم. بازی  دشمن  زمین  در  یعنی  این 
آمریکا گفت:  امنیت  با سند ملی  رابطه  بوشهری در  الله حسینی  آیت 
در این سند بیان شده است که سال ۲۰3۰ به عنوان آخرین هژمونی و 
تسلط آمریکا محسوب می شود و دنیا در حال تغییر است و ما اکنون در 

سال های اولیه یک دهه تعیین کننده برای آمریکا هستیم.
زباله  به  و تک قطبی  است  تغییر  در حال  اینکه جهان  به  اشاره  با  وی 
ناامنی  تروریست،  آنها می گویند  کرد:  بیان  ریخت،  تاریخ خواهد  دان 
بیماری  و  و هوایی  تغییرات آب  اروپا(،  انرژی )سرمای  غذایی، کمبود 

است. دنیا  در  چالش های مشترک  دار  واگیر  های 
از  یکی  می گویند  آن ها  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
چالش هایی که ما داریم مربوط به ایران است و از آن به عنوان تضعیف 
می دهد  آزار  را  ما  ایران  گویند  و  می کنند  یاد  غربی  دموکراسی  کننده 
و هویت ما را از بین برده است و ایران دشمن معمولی نیست و رقیب 

است. ما 
بی ثبات  را  ایران  اطراف  کشورهای  باید  می گویند  آنها  داد:  ادامه  وی 
کنیم تا ایران بی ثبات شود که به فضل الهی در عراق شکست خوردند 
و در لبنان نیز با یک تهدید حزب الله لبنان، رسمًا اعالم کردند هرچه 

می دهیم. بخواهند،  آنها 
امام جمعه قم بیان کرد: اغتشاش در ایران کار دیگری است که دشمن 
به دنبال آن است و آن را راهبرد خود می داند و می خواهند اجماع بین 
المللی ایجاد کنند در حالی که نگاه این دولت ارتباط با جهان است و 

در این راه هم موفق نخواهند شد.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
۵/99ج/۱۲۰9  شماره  به  قم  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که 
فروش  بر  مبنی  دلیریان  یعقوب  علیه  کوهستانی  رضا  محمد  له  گردیده  ثبت 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۱۷3۵ از  فرعی   ۲۰۸ ثبتی  پالک  شماره  به  ملک 
۱/۱۸/3۵اصلی بخش ۲ قم که کارشناس به شرح ذیل کرده است.  به ادرس 
کوچه  روبروی  و   ۱۵ پالک  از  بعد   ، چهاردیواری   ، الهیه  خیابان   ، دانش  بلوار 
به  عطف   ، احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که   6 شماره 
ابالغیه پرونده به شماره بایگانی 99/ج۱۲۰9/۵ مورخ ۱۴۰۰/9/۲۷ موضوع 
 ۲۰۸/۱۷3۵ ثبتی  پالک  به  ملک  مشاع  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  ارزیابی 
اصلی مفروزی و مجزا شده از 3۵/۱۸/۱ فرعی از اصلی مذکور پس از حضور در 
محل بازدید و مالحظه مدارک موجود در پرونده شهرداری و انجام بررسی های 
الزم گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. الف( مشخصات 
الهیه  خیابان  دانش  بلوار  خیابان  ادرس  به  ۲۰۸/۱۷3۵اصلی   پالک  ثبتی 
جنب پالک ۱۵ مطابق تصویر سند ارائه شده به شماره سریال ۴۵۸۵6۵ج9۷ 
دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع طلق و به مساحت ۱36۰/66 مترمربع واقع 
در بخش دو منطقه قم به مالکیت اقای محمد رضا کوهستانی با انتقال قطعی 
اسناد  دفترخانه  توسط   ۱3/۲/9۸ مورخ   ۱6۷۵۴ شماره  تحت  اجرایی  نوع  از 

طول  به  دیواریست  شماال  اربعه:  حدود  باشد.  می  قم  شهر   ۸6 شماره  رسمی 
 ۴/۵3 به دیوار به طول  3۵ فرعی شرقا دیوار  باقیمانده  ۵۵/۲۵ متر به شماره 
به خیابان به  ۴۵/۲۵ متر  به شماره یک فرعی جنوبا درب و دیوار به طول  متر 
 ۲۰9/۱۷3۵ به شماره  متر   ۴۰/۵3 به طول  دیوار  به  دیوار  غربا  متر  عرض ده 
-۵۴ نوسازی  کد  با  زمینی  مذکور  ملک  اعیان:  و  عرصه  مشخصات  ب(  اصلی 

از زمین محصور شده  ۱36۰/66 مترمربع که قسمتی  به مساحت   ۲-6-۱۰9
پرونده شهرداری  در  باشد مطابق مدارک موجود  فوق می  در  ابعاد مذکور  به  و 
واحد توسعه و تعریض شهرداری منطقه ۲ قم و مطابق رای شعبه هشتم تجدید 
 9۴/۵/۱۴ مورخ   9۴۰3۱6 شعبه  بایگانی  شماره  به  )پیوست(  دیوان  نظر 
و  تامین  معابر  و  شوارع  تمامی  و  تفکیکی  قبال  است  شده  نظر  اظهار  اینگونه 
کانون  و  بازی  پارک  و  سبز  فضای   – کتابخانه   – مسجد  قبیل  از  عمومی  اماکن 
است.  گردیده  اعمال  شهرداری  قانون   ۱۰۱ ماده  و  منظور  ورزشی  و  فرهنگی 
بازدید  به  با توجه  اعمال مجدد ان توجیه قانونی ندارد. ج( نظریه کارشناسی: 
به عمل امده و موارد فوق ، موقعیت محل و متراژ عرصه )۱36۰/66 مترمربع( 
بازار  در  معامالتی  رکورد  جمله  از  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و  دسترسی  شوارع 
به  مذکور  پالک  مزایده  جهت  پایه  ارزش   ، مسکونی  کاربری  فرض  با  ملک  
و  نهصد  و  میلیارد  چهار  و  بیست  و  )یکصد  ۱۲۴/99۱/۷۵۰/۰۰۰ریال  میزان 

و اعالم می گردد. مقرر  براورد  ریال(  پنجاه هزار  و  و هفتصد  و یک میلیون  نود 
۱۰/۱۵ صبح  تا   ۱۰ ۱۴۰۱/۰9/۱9 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
)شرکت کنندگان می بایست مبلغ مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  شتاب 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

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

۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به موجب دستور فروش صادره از شعبه 
ثبت  ۱۲/۱۴۰۱ج/۱66  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۲ شعبه  در  که  قم 
گرمیانکی  گلی  فاطمه  خواندگان  حسنی  السادات  سمیه  خواهان  گردیده 
و سید  الدین  و سید شهاب  و سید حسن هر دو حسنی کومله  ، سید حسین 
مساحت  به  مسکونی  منزل  باب  یک  فروش  بر  مبنی  حسنی   دو  هر  حمید 
ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  اصلی   69۴/۱ ثبتی  ک  پال به   ۸9/۸۴
می  استحضار  قم   ۲ بخش  اصلی   69۴/۱ ثبتی  ک  پال است.  کرده  ارزیابی 
– خیابان  : قم  به نشانی  از ملک مذکور  با راهنمایی وکیل خواهان  رساند که 
ارائه  ذیل  شرح  به  ان  گزارش  که  گردید  بازدید   ۲۵/۱ ک  پال  ۵۴ کوچه  امام 
اداره  از  استعالم  مطابق  ملک  این   : ملک  ثبتی  مشخصات   ) الف  گردد:  می 
 ۱۴۰۱/۱/۱۷ مورخ   ۱۴۰۱۸۵63۰۰۰۲۰۰۰۲۲۸ نامه  شماره  به  ثبت 
 ۸9/۸۴ مساحت  به  قم  دو  بخش  اصلی   69۴ از  فرعی   ۱ ثبتی  ک  پال به 
بخش  دفاتر   3۷6 دفتر   ۵۲۵ صفحه  در   ۷۰۱۷۱ شماره  ثبت  مورد  مترمربع 
ششدانگ  مالک  کومله  حسنی  شفاءالدین  میر  مالکیت  به  قم  دو  منطقه  دو 
می   3۸66۴۵ چاپی  شماره  با  اصلی  مالکیت  سند  دارای  اعیان  و  عرصه 
ملک  اعیانی  مشخصات  ب(  نبود.  اجاره  در  ملک  بازدید  زمان  در  باشد. 
احداث  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  ساز  جنوبی  صورت  به  ملک  این   :
اتاق  یک   ، اشپزخانه   ، پذیرایی  شامل  زیرزمین  طبقه  است.  گردیده  بنا 
بدنه   ، موزاییک  طبقه  کف  پوشش  باشد.  می  دستشویی  و  حمام   ، خواب 

اشپزخانه  بدنه   ، کای  سفید  مابقی  و  اجرنما  متر   ۱/۱۵ ارتفاع  به  پذیرایی 
سفید  مابقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰ ارتفاع  به  خواب  اتاق  بدنه   ، کاشی 
است.  کاشی  بدنه  و  سرامیک  حمام  و  سرویس  کف  پوشش  باشد.  می  کاری 
 ، اشپزخانه   ، پذیرایی  شامل  همکف  طبقه  است.  فلزی  اشپزخانه  کابینت 
پذیرایی موزاییک  باشد. پوشش کف  به صورت سرهم می  دستشویی و حمام 
اشپزخانه  کف  پوشش   ، کاری  سفید  مابقی  و  اجرنما  متر  یک  تا  بدنه   ،
سیستم  و  گازی  بخاری  گرمایش  سیستم  است.  کاشی  ان  بدنه  و  سرامیک 
سقف  با  باربر  دیوار  ای  سازه  سیستم  باشد.  می  گازی  و  ابی  کولر  سرمایش 
اجر  ساختمان  نمای  است.  سال   ۲۰ از  بیش  بنا  قدمت  باشد.  می  اهن  تیر 
پوشش  است.  اجرنما  بدنه  و  سرامیک  حیاط  کف  پوشش  باشد.  می  نما 
کنتور  دو   ، برق  کنتور  دو  شامل  انشعابات  باشد.  می  ایزوگام  بام  پشت  کف 
فوق  موارد  به  توجه  با   : کارشناسی  نظریه  ج(  است.  گاز  کنتور  یک  و  اب 
کاربری  گرفتن  نظر  در  با  مذکور  ملک  ششدانگ  ارزش  اینجانب  نظر  از 
عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و  ابعاد   ، ع  شوار  ، مساحت   ، موقعیت   ،
بدهی به بانک ها ، شهرداری و سایر ادارات به شرح ذیل تعیین و اعالم می 
 ۸9/۸۴ برای  و  ۱3۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ازقرار  عرصه   -۱ گردد: 
مترمربع  هر  قرار  از  اعیان   -۲ ۱۲/۱۲۸/۴۰۰/۰۰۰ریال  برابر  مترمربع 
۴/۴۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر  مترمربع   ۱6۴ برای  و  ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال 
کل  ارزش  3۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر  و....  انشعابات   ، سازی  حیاط   -3

نهصد  و  میلیارد  شانزده  ۱6/9۰6/۴۰۰/۰۰۰ریال  برابر  جمعا  مذکور  ملک 
گردید  مقرر  اعالم می گردد.  و  ارزیابی  ریال  و چهارصد هزار  میلیون  و شش 
به  ۸/۴۵ صبح  الی   ۸/3۰ ۱۴۰۱/9/۱3 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس  
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی 
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 
دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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معاون فنی و عمرانی شهرداری قم:

● ادامه طرح عمار یاسر نیز در دو جبهه در حال انجام است    ●
احداث 500 جای پارک در فاز 5 عمار یاسر

در جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر قم مطرح شد:

انتقاد از بی توجهی به دغدغه 
شهرداری ها در قانون درآمدهای 

پایدار

گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رییس 
مدیریت  و  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  در  شهرداری ها  دغدغه های 

است. نگرفته  قرار  توجه  مورد  شهری  یکپارچه 
و  عمران  کمیسیون  جلسه  در  صابری  حسین  شهرنیوز،  گزارش  به 
حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم، با اشاره به قانون جدید درآمدهای 
تکالیف  قانون  این  قالب  در  داشت:  اظهار  شهرداری ها  پایدار 
افزایش  منابع  تأمین  و  درآمد  درحالی که  می شود،  بیشتر  شهرداری ها 

نمی یابد.
حساب  یک  پایدار  درآمد  قالب  در  باوجوداینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
درآمدها  وصول  و  کرد  هزینه  نحوه  اما  می شود،  افتتاح  استانی  خزانه 
محل ابهام و نگرانی دارد و منابع دیده شده محل تأمل دارد و این قانون 

روبه رو خواهد کرد. با مشکل  را  شهرداری ها 
قانون  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رییس 
مدیریت یکپارچه شهری در کنار قانون درآمدهای پایدار، فعالیت های 

شهرداری را قفل و چالش های اساسی به وجود خواهد آورد.
اتمام پروژه های نیمه کاره اولویت اصلی شورای شهر قم

طوالنی  وضعیت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  اخوان  مجید  همچنین 
تکمیل ضلع شرقی حرم مطهر اظهار داشت: این پروژه جزو طرح هایی 
است که مشکالت زیادی برای شهروندان طی سال های اخیر به وجود 

است. آورده 
جزو  نیز  مطهری  شهید  میدان  و  کاظمی  شهید  پروژه  داد:  ادامه  وی 
و  آورده  وجود  به  مشکالتی  شهر  مرکزی  هسته  در  که  بوده  طرح هایی 

برسد. سرانجام  به  زودتر  استانی  حمایت های  با  است  الزم 
عضو شوری اسالمی شهر قم با بیان اینکه طرح مجلس شورای اسالمی 
ارزش افزوده، طرح  از  درآمدهای حاصل  و  پایدار  درآمدهای  قانون  در 
قانون  این  افزود:  است  نگران کننده  درمجموع  شهری  مدیریت  جامع 

تحقق درآمدهای شهرداری را با چالش همراه می کند.

دهناد، عضوشورای شهر خبر داد:
افزایش سهم حمل ونقل شخصی 

از 22 به 40 درصد در قم
گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
60 هزار خودرو سواری سال 85 در شهر قم به حدود 220 هزار وسیله 
نقلیه رسیده و میزان استفاده از خودروی شخصی نیز از 22 درصد به 

40 درصد افزایش یافته است.
سید محمدحسین دهناد در جلسه کمیسیون عمران شورای اسالمی 
شهر قم، اظهار داشت: ۵3۰ میلیارد تومان بودجه سال جاری معاونت 
گذشته  سال های  با  مقایسه  در  که  است  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی 

را نشان می دهد. رشد بسیار چشمگیری 
به گفته رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم، 
از  انحراف  و  ریالی  و  فیزیکی  پیشرفت  عمرانی،  پروژه های  اجرای  در 

می شود. پایش  مستمر  به صورت  عملکرد 
وی خاطرنشان کرد: به جز پروژه ی پراهمیت و بزرگ مقیاس عمریاسر 
مانند  عمرانی  پروژه های  سایر  است،  تملکات  تکمیل  به  وابسته  که 
پایان سال  تا  امام حسین)ع(  زیرگذر  و  نماز، شهدای روحانیت  تقاطع 
به بهره برداری خواهد رسید و سال آینده بودجه ای برای آن ها در نظر 

شد. نخواهد  گرفته 
بودجه ریزی  برای  عمران  و  حمل ونقل  جامع  سند  کرد:  تصریح  دهناد 
دستگاهی  فرا  مسئول  دستگاه های  سایر  با  هماهنگی  و  عملیاتی 

است. شده  نهایی  و  تدوین  قم  شهر  اسالمی  شورای  توسط 
وی با بیان اینکه 6۰ هزار خودرو سواری سال ۸۵ در شهر قم به حدود 
شخصی  خودروی  از  استفاده  میزان  و  رسیده  نقلیه  وسیله  هزار   ۲۲۰
نیز از ۲۲ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است، افزود: افزایش سهم 
استفاده از ناوگان عمومی، تکمیل سامانه های ریلی و اصالح ترافیکی 
توجه قرار  این شرایط مورد  بوده که در  از راهکارهای  رفتار شهروندان 

بگیرد.
اذعان  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
اتوبوس های  خرید  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰ قم  شهر  شورای  کرد: 
اتوبوس های  منابع  این  از  استفاده  با  به زودی  که  گرفته  نظر  در  جدید 

شد. خواهد  خارج  مدار  از  فرسوده  اتوبوس های  و  خریداری  جدید 
وی تأکید کرد: پل نیک اندیش، زیرگذر امام موسی صدر و تونل شهید 
و  بودجه  صاحب  آینده  سال  در  ترافیکی  سبک سازی  باهدف  کبیری 

شد. خواهند  مشخص  عمرانی  ردیف 
گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
پیامبر  بلوار  و  معلم  تقاطع غیرهمسطح  فردوسی،  تقاطع غیرهمسطح 
جاده  محدوده  در  صادق)ع(  امام  غیرهمسطح  تقاطع  اعظم)ص(، 
اراک و همچنین کمربندی کاشان نیز جزو طرح های اولویت داری بوده 
آغاز شود. نهایی شدن طراحی  از  آن ها پس  باید عملیات عمرانی  که 

توسعه  شهری،  تصادفات  کاهش  راه ها،  پیاده  به  توجه  اضافه:  وی 
ترافیکی،  آرام سازی  پیوسته،  راه های  پیاده  ایجاد  شهری،  تقاطع های 
توسعه  پیاده در مجاورت طرح های عمرانی،  عابران  ایمن سازی مسیر 
جامع  سند  مهم  مباحث  از  غیره  و  دوچرخه سواری  زیرساخت های 

است. حمل ونقل  و  عمران 

خبـر
بلوار الغدیر قم طی 5 سال گذشته با بیشترین تعداد تصادف، خطرناک ترین محور شهری قم لقب گرفته و بنظر می رسد مباحث مربوط به آرام سازی 

ترافیکی و توسعه سامانه های هوشمند حوزه حمل ونقل و ترافیک باید در آن جدی گرفته شود.

●  آرام سازی ترافیکی نیاز حیاتی بلوار الغدیر قم   ●

های  صحبت  شهبازی:  اصغر      ◄
انجام گرفته  پایش های  و  مسئووالن 
حاکی  سوانح  و  ها  تصادف  حجم  از 
آیت الله  بلوارهای  که  است  این  از 
پیامبر  یاسر،  عمار  الغدیر،  بروجردی، 
جزو  جمهوری  و  مرجعیت  اعظم)ص(، 
بشمار  قم  شهری  معابر  مخاطره آمیزترین 
الغدیر  بلوار  دراین بین وضعیت  که  می رود 

می شود. برآورد  خطرناک تر  همه  از 
پردیسان  شهرک  مسیر   در  الغدیر  بلوار 

حدود  جمعیت  با  قم  غربی  جنوب  در 
است. گرفته  قرار  نفر  هزار   ۲۰۰

راهور  پلیس  مسووالن  گفته  به 
سال   ۵ طی  الغدیر  بلوار  قم،  شهرستان 
شهری  پرخطر  معابر  صدر  در  گذشته 
و  تصادف  تعداد  بیشترین  و  داشته  قرار 
داده  اختصاص  خود  به  را  مرگ ومیرها 
دید  عبوری،  خودروهای  سرعت باالی  که 
از عوامل مهم  نقاط حادثه خیز  و  محصور 

است. آن  در 
از مسیرهای  به عنوان یکی  الغدیر  بلوار 
باالیی  اهمیت  حائز  قم  شهری  شریانی 
طرح های  می رسد  نظر  به  و  است 
و  سرعت  با  آن  در  باید  مسیر  آرام سازی 
حداکثر  شود.  انجام  بیشتری  نظر  دقت 
است  کیلومتر   ۷۰ محور  این  در  سرعت 
کارشناسان  ازنظر  مطمئنه ای  سرعت  که 
محسوب  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه 
شروع  جایی  از  اغلب  مشکل  اما  می شود 
سرعت  با  رانندگان  از  برخی  که  می شود 
نمایشی  حرکات  انجام  یا  و  مطمئنه  غیر 
که  می شوند  مرگبار  حوادث  بروز  سبب 
در این شرایط الزم است تا سرعتکاه های 
جدیدی  های  سرعتکاه  و  تقویت  موجود 
کنترل  دوربین های  تعداد  و  شود  ایجاد 

یابد. افزایش  نیز  سرعت 
حوزه  دست اندرکاران  همچنین 
در  که  باورند  این  بر  ترافیک  و  حمل ونقل 

الغدیر، دوربین های  مانند  معابر پرخطری 
باید  سرعت  متوسط  و  لحظه ای  ثبت 
رهگذر  از  تا  باشد  فعال  همزمان  به صورت 
آن برخی رانندگان پرخطر نتوانند صرفا با 
از  سرعت،  کنترل  دوربین های  به  نزدیکی 
سرعت خودروی خود بکاهند و بعدازآن به 

دهند. ادامه  خود  پرخطر  رانندگی 
و  و جاده ای  دو جریان شهری  اختالط 
تردد همزمان خودروهای سنگین و سبک 
محور  این  اصلی  و  ریشه ای  اشکاالت  از 

در بروز سوانح و حوادث است که تصادف 
راکبان  با  به خصوص  آن  از  ناشی  های 
بسیار  جراحات  به  نوعا  موتورسیکلت 

می شود. منجر  فوت  یا  و  شدید 
مختلف  کاربری های  وجود 
مراکز  جنگلی،  بوستان های  مانند 
از  نیز  غیره  و  دانشگاه  تجاری،فرهنگی، 
عوامل است که باعث تردد عرضی عابران 
و  شود  می  پرخطر  محور  این  از  پیاده 
به  نیز  نصب شده  پیاده  عابرین  پل های 
استفاده  برای  نبودن،  مکانیزه  خاطر 
حرکتی  مشکالت  دارای  افراد  از  بسیاری 

است. دشوار  بسیار  کهن سال  و 
در  امسال  ابتدای  از  نفر   ۹ مرگ 

یر لغد ا ر ا بلو
راهور  پلیس  عملیات  اداره  رییس 
میزان  بودن  باال  به  اشاره  با  قم  استان 
کرد:  بیان  الغدیر،  بلوار  در  ها  تصادف 
ماه،  آبان  ابتدای  تا  سالجاری  ابتدای  از 
فوت  محور  این  در  تصادف  اثر  در  نفر   9
و  مجروحیت  دچار  نیز  نفر   ۱۵۰ و  کرده 

شده اند. معلولیت 
ادامه  هاشمی  محمدرضا  سرهنگ 
و  جوانان  عده ای  پرخطر  رانندگی  داد: 
کشی،  الیی  مانند  نمایشی  حرکت  انجام 
آمار  بودن  باال  در  موثر  و  مهم  عوامل  از 

است. بلوار  این  در  ها  تصادف 
وی خاطرنشان کرد: وجود تعداد باالی 

میزان  تا  شده  سبب  نیز  حادثه خیز  نقاط 
شهری  پرتردد  محور  این  های   تصادف 

باشد. زیاد 
اجرای  ضرورت  بر  تاکید  با  هاشمی 
شورای  گذشته  سال  مصوبات  پرسرعت 
بلوار  خصوص  در  استان  ترافیک 
الغدیرخاطرنشان کرد: وجود یک دوربین 
در طول 9 کیلومتر از این محور پاسخگوی 
و  نیست  عبوری  ترافیک  حجم  و  حوادث 
هوشمند  دوربین   ۵ دست کم  است  الزم 

شود. بهره برداری  مدار  وارد 
راهور  پلیس  عملیات  اداره  رییس 
کامیون ها  تردد  اینکه  بابیان  قم  استان 
محور  عمده  مشکالت  از  تریلی ها  و 
از  جلوگیری  برای  گفت:  است،  الغدیر 
مرگبار  های  تصادف  و  همزمان  تردد 
موتورسیکلت ها  با  سنگین  خودروهای 
پلیس  ارائه شده  طرح های  سواری ها،  و 
با  مجزا  کمربندی  ایجاد  در  قم  راهور 
برسد. اجرا  مرحله  به  بیشتری  سرعت 
کمبود پل عابر پیاده در بلوار الغدیر
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
تصادف  باالی  تعداد  بر  تاکید  با  نیز  قم 
کارکرد  داشت:  بیان  الغدیر،  بلوار  در  ها 
وسایل  جابه جایی  الغدیر  بلوار  اصلی 
تردد  تا  است  الزم  بنابراین  و  است  نقلیه 
انجام  غیرهمسطح  به صورت  پیاده  عابران 

. بگیرد
حسین شعبانزاده ادامه داد: هم اکنون 
پل   ۴ بلوار  این  مسیر  کیلومتر   9 طول  در 
نیاز  کفایت  که  نصب شده  پیاده  عابر 

ندارد. را  پیاده  عابران 
وی با تاکید بر تاثیرگذاری دوربین های 
برخی  رفتار  اصالح  در  سرعت  کنترل 
کرد:  خاطرنشان  پرخطر،  رانندگان 
بلوار  این  کیلومتری   9 مسیر  کردن  طی 
زمان  کیلومتر،   ۷۰ سرعت  حداکثر  با 
مشخصی دارد و الزم است تا پلیس راهور 

ثبت  دوربین های  اطالعات  از  استفاده  با 
با  ب،  و  الف  نقطه  بین  سرعت  متوسط 
برخورد  حادثه ساز  و  پرخطر  رانندگان 

. کنند
شعبانزاده گفت: هم اکنون سه دوربین 
و  حمل ونقل  معاونت  سرعت  کنترل 
یک  همراه  به  قم  شهرداری  ترافیک 

است. فعال  راهور  پلیس  دوربین 
و  حمل ونقل  جامع  طرح  تدوین 
شهر اسالمی  شورای  در  ترافیک 

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
گفتگو  در  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای 
جامع  طرح  تدوین  به  اشاره  با  ایرنا،  با 
و  جامع نگر  نگاه  با  قم  شهر  حمل ونقل 
حجم  افزایش  داشت:  ابراز  آینده نگرانه، 
ترافیک و گره های ترافیکی از مباحثی که 

است. مواجه  آن  با  قم  شهر  هم اکنون 
داد:  ادامه  دهناد  محمدحسین  سید 
دستگاه  هزار  حدود6۰   ۱3۸۵ سال 
خودرو در شهر قم پالک گذاری شده بود 
دستگاه  هزار   ۲۲۰ هم اکنون  درحالی که 
می کنند  تردد  قم  شهری  معابر  در  خودرو 
می دهد. نشان  را  برابری   3.۵ افزایش  که 

وی خاطرنشان کرد: در این مدت سهم 
 ۲۲ از  شخصی  خودروهای  از  استفاده 
درصد   ۴۵ از  بیش  به   ۸۵ سال  در  درصد 

است. رسیده   ۱۴۰۰ سال  پایان  در 
وی بیان کرد: توسعه سامانه های ریلی، 
غیرهمسطح،  تقاطع های  متوازن  توسعه 
رفتار  اصالح  عمومی،  ناوگان  توسعه 
از  استفاده  برای  شهروندان  ترافیکی 
هوشمندسازی  و  کنونی  معابر  ظرفیت 
طرح  در  اولویت دار  مباحث  جزو  معابر 
شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  جامع 

است. قم  شهر  اسالمی 
قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
راهکارهای  از  را  عمومی  ناوگان  توسعه 
معابر  در  ها  تصادف  کاهش  در  ریشه ای 

گفت:بعد  و  یادکرد  غدیر  مانند  پرخطری 
کرونا،  کنترل  و  مدارس  بازگشایی  از 
از  قم  عمومی  ناوگان  از  عمومی  استفاده 
3۵ هزار نفر در روز با افزایش 3 برابری به 

است. رسیده  نفر  هزار   9۵
 ۴6 شدن  اضافه  به   اشاره  با  وی 
قم  عمومی  ناوگان  به  اتوبوس  دستگاه 
امسال  کرد:  خاطرنشان   ،۱۴۰۰ سال  در 
اوراق  تومان  میلیارد   ۱۰۰ انتشار  با  نیز 
اتوبوس  دستگاه   99 به زودی  مشارکت 

از  اتوبوس فرسوده   ۵۰ و  جدید خریداری 
شد. خواهد  خارج  فعالیت  مدار 

9 نفر در طول مسیر  به هر ترتیب فوت 
از ابتدای سال جاری  9 کیلومتری الغدیر 
محور  این  بودن  پرمخاطره  از  حاکی 
آرام سازی  کارشناسان،  باور  به  و  است 
است  اصلی  مهمترین  عبوری  ترافیک 
عملیاتی  باید  شهری  محور  این  در  که 
این  گذشته  سال   ۵ روند  همچنین  شود. 
که  می دهد  نشان  حوادث  بروز  در  بلوار 
محور  این  حال وروز  به  تدبیری  و  فکر  اگر 
تاخت وتاز مرگ  باید شاهد  نشود همچنان 

. شیم با
آرام سازی های  که  پیداست  ناگفته 
معابر،  عرض  کاهش  قبیل  از  ترافیکی 
هوشمند  سامانه های  ها،  سرعتکاه  نصب 
ازاین دست  اموری  و  سرعت  کنترل 
کاهش  در  می تواند  خود  به نوبه  هرکدام 
و  باور  به  اما  باشد  موثر  رانندگی  سوانح 
حوزه  صاحب نظران  و  کارشناسان  اعتقاد 
از  جلوگیری  در  عاملی  هیچ  حمل ونقل، 
پایبندی  از  موثرتر  و  مهم تر  سوانح  این 
رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  به  رانندگان 
به  نسبت  رانندگان  که  زمانی  تا  و  نیست 
باشند، سایر  و دیگران بی توجه  جان خود 
انتظارات  و  اهداف  نمی تواند  ها  اقدام 
برآورده  ها  تصادف  کاهش  در  را  کالن 

► کند.   

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۱۰۸  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم 
 ، محمدرضا   ، اکبر  علی  خواندگان  نژاد  حسینی  اصغر  علی  خواهان  گردیده 
مسکونی  منزل  باب  یک  فروش  بر  مبنی   ، نژاد  حسینی  همگی  علیرضا  و  زهرا 
 3۷۵/۵ با  متر   ۱۷۱/۲9 مساحت  به  لو  ملک  کوی  نبش  آهن  راه  خیابان  در 
ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  اصلی   ۱۵۷۵/۴۰ ثبتی  پالک  اعیان  متر 
کوچه   – هوایی  نیروی  خیابان   – قم   : ملک  ادرس   – الف  است.  کرده  ارزیابی 
پالک   –  ۴ نبش کوچه شماره  اول–  تقاطع   – لو(  ملک  ۱۰ )شهید محمد  شماره 
خواهان  توسط  شده  ازائه  مدارک  و  اسناد  مطابق   : ملک  مشخصات   – ج   3۴
بنا  احداث  ان  روی  بر  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  نظر  مورد  ثبتی  پالک 
قم  ثبت  دو  اصلی بخش   ۱۵۷۵ از  فرعی   ۴۰ ثبتی  به شماره پالک  است  شده 
امالک  و  اسناد  ثبت  دو  اداره   ۲۸ دفتر   ۵۴۵ صفحه  در   3۸۱۰ ثبت  شماره  به 
باشد که طی  اکبرمی می  نژاد فرزند علی  اقای حسین حسینی  به مالکیت  قم 
سند قطعی غیر منقول به شماره سند ۱39۵۱۱۱۵6۴3۰۰۰۰۰۷۱ دفترخانه 
 6 از  ۲ سهم  نژاد )به میزان  اقایان علی اصغر حسینی  به  9۴ قم  اسناد رسمی 
6 سهم(  و خانم فاطمه  از  ۲ سهم  )به میزان  نژاد  سهم( و محمد رضا حسینی 
و  اسناد  مطابق   .... است  شده  منتقل  سهم(   6 از  سهم   ۲ میزان  )به  نائینی 
دارای   ۰-۱-6-۵9-3۲-۷ نوسازی  کد  با  فوق  ساختمان  شهرداری  گزارش 
عرصه  شهرداری  گزارش  طبق  باشد.  می  موجود  عرصه  ۱۷۱/۲9مترمربع 

 ۱۴3/6۵ میزان  به  شهرداری  اصالحی  بر  رعایت  و  نشینی  عقب  از  پس  ملک 
متری.  هشت  کوچه  به  متر   ۲۰ شماال   : اربعه  حدود  باشد.  می  مترمتربع 
مطابق  متری  هشت  کوچه  به   ۸/۵۰ غربا  متر   ۲۰ جنوبا  متر   ۸/۵۰  : شرقا 
 ۱۲۷ همکف  طبقه   ، مترمربع   ۱3۰ زیرزمین  طبقه  زیربنای  شهرداری  گزارش 
مترمربع ، طبقه اول ۱۰۵ مترمربع ، می باشد. ساختمان مورد نظر با کاربری 
بیرونی  نماسازی  فاقد  ساختمان  و  باشد  می  نبش  دو  موقعیت  با  مسکونی 
کاربری  با  مجزا  صورت  به  کدام  هر  اول  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه  باشد.  می 
و  حمام   ، بهداشتی  سرویس   ، اطاق  دو   ، پذیرایی  سالن  یک  دارای  مسکونی 
اشپزخانه می باشد. نمای ساختمان از داخل حیاط سنگ و کف سازی حیاط 
بخاری  گرمایش  سیستم  باشد.  می  سنگ  حیاط  های  دیوار  نمای  و  موزاییک 
باشد.  می  گازی  کولر  عدد  یک  و  ابی  کولر  عدد   3 سرمایش  سیستم  و  گازی 
زمان  در  باشد.  می  گاز  کنتور  عدد  دو   ، اب  کنتور  عدد   ۲ دارای  ساختمان 
۱3/۰۰۰/۰۰۰ریال  ماهیانه  )اجاره  مستاجر  تصرف  در  زیرزمین  طبقه  بازدید 
به همراه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ودیعه( می باشد – طبقه همکف به صورت مبله 
تصرف  در  اول  طبقه   – باشد  می  وراث  تصرف  در  و  سکنه  از  خالی  ولی  شده 
ارزیابی  بود.  نژاد(  حسینی  محمدرضا  )اقای  وراث  از  یکی  سکونت  محل  و 
ساختمان  کیفیت  و  مساحت   ، محل  موقعیت  به  اینجانب  نظر  به  کارشناسی: 
یا  اشخاص  به  احتمالی  دیون  گونه  هر  از  فارغ  و  موثر  عوامل  سایر  و  احداثی 
صحت  فرض  با  و  مالیات  اداره  و  شهرداری  و  خصوصی  و  دولتی  های  ارگان 

ارایه شده ، ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر  اصالت مدارک 
میلیون  و هشت  و چهل  میلیارد  و یک  ۴۱/۰۴۸/۵۰۰/۰۰۰ریال )چهل  مبلغ 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  تعیین  ریال(  هزار  پانصد  و 
ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/3۰ ساعت   ۱۴۰۱/9/۱3
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  پنج روز مانده  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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

عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
طرح  ادامه  گفت:  قم  شهرداری 
در  جبهه  دو  در  نیز  یاسر  عمار 
تملکات  تمام  و  است  انجام  حال 
و  است  انجام شده  اصلی  محور 
خاطر  به  عمرانی  پروژه  این  در 
اختالف سطح موجود 500 سلول 

است. احداث شده  پارکینگ 
عباس  شهرنیوز،  گزارش  به 
کمیسیون  جلسه  در  زاده  حلوایی 
شورای  حمل ونقل  و  عمران 
داشت:  اظهار  قم،  شهر  اسالمی 
آسفالت  تن  هزار   ۱۲6 از 
در  توزیع  جهت  پیش بینی شده 
توزیع  تن  ۷۷ هزار  بر  افزون  شهر، 

است. شده  مناطق  تحویل  و 

عمرانی  و  فنی  معاون  گفته  به 
سال  ابتدای  از  قم،  شهرداری 
انعقاد  تومان  میلیارد   ۲96 جاری 

عالوه  و  است  انجام گرفته  قرارداد 
از  جاری  پیمان  ده ها  این  بر 
حال  در  نیز  گذشته  سال های 

. ست جرا ا
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
یادآور  عمرانی،  پروژه های  برخی 
حسین)ع(  امام  زیرگذر  شد: 
امام  میدان  بین  حدفاصل 
با  یادگار  بلوار  تا  حسین)ع( 
و  درصدی   9۵ فیزیکی  پیشرفت 
بکار  تومانی  میلیارد   ۱۱۵ اعتبار 
بهره برداری  آماده  به زودی  رفته 
می شود؛ چند ملک باقی مانده در 
حال  در  و  تملک  محور  این  مسیر 

است. تخریب 
کرد:   خاطرنشان  زاده  حلوایی 
پروژه میدان نماز نیز با اعتبار بکار 
تومان،  میلیارد   9۸ حدود  رفته 
 ۷۰ از  بیش  فیزیکی  پیشرفت 

در  پایان سال  تا  و  داشته  درصدی 
می گیرد. قرار  شهروندان  اختیار 
طرح  ادامه  اینکه  بیان  با  وی 
در  جبهه  دو  در  نیز  یاسر  عمار 
حال انجام است اضافه کرد: تمام 
انجام شده  اصلی  محور  تملکات 
به  عمرانی  پروژه  این  در  است، 
موجود  سطح  اختالف  خاطر 
احداث شده  پارکینگ  سلول   ۵۰۰

. ست ا
معاون فنی و عمرانی شهرداری 
پروژه  وضعیت  به  اشاره  با  قم 
کرد:  تصریح  روحانیت  شهدای 
فیزیکی  پیشرفت  نیز  طرح  این 
تا  می شود  تالش  و  دارد  مطلوبی 
برسد. بهره برداری  به  سال  پایان 

وی عنوان کرد: مسیر بی آر تی 
فیزیکی  پیشرفت  با  نیز  پردیسان 
مجموعه  و  درصدی   ۸6 باالی 
نیز  هشت  منطقه  ورزشی  فرهنگی 
قرار  شهروندان  اختیار  در  امسال 

گرفت. خواهد 
معاون فنی و عمرانی شهرداری 
از  مهمی  بخش  داشت:  اظهار  قم 
هزار   ۷ در  معارفی  شهربازی  سازه 
پایان  از  بعد  و  انجام  زیربنا  متر 
نازک کاری  جدید  قرارداد  اسکلت، 
می شود،  انجام  ساختمان 
زیرساخت های  تأمین  همچنین 
مادر  ایستگاه  و  پردیسان   9 محله 
سال  پایان  تا  نیز  آتش نشانی 
► شد.    خواهد  نهایی  جاری 



از پروژه های  بازدید اصحاب رسانه  تور      ◄
از  برخی  و  خبرنگاران  حضور  با  قم  شهرداری 
برگزار  قم  شهرداری  سرمایه گذاری  مدیران 

. شد
مسکونی  تجاری  پروژه  تور،  این  ابتدای  در 

گرفت. قرار  بازدید  مورد   sw15 موقعیت  با 
این  حاشیه  در  طرح  مدیر  مؤمنی پور  قاسم 
بازدید با اشاره به اینکه این پروژه نزدیک ترین 
 sw15 پروژه  اظهار کرد:  به حرم است،  پروژه 
طبقه   9 تجاری،  نیم طبقه  و  یک  دارای 

است. پارکینگ  طبقه   3 و  مسکونی 
واحد   99 طبقه   9 این  در  اینکه  بیان  با  وی 
سازه  اینکه  به  اشاره  با  شد،  خواهد  احداث 
این  در  کرد:  عنوان  است،  بتنی  اسکلت  طرح 
و  شهرداری  با  احداث  پروانه  و  زمین  پروژه 
ساخت با این مجموعه است که از نظر سهمی 
 ۴6.9 و  شهرداری  برای  درصد   ۵3.۱ شامل 

است. سرمایه گذار  برای  درصد 
بیان  با   sw15 سرمایه گذاری  طرح  مدیر 
پیشرفت  درصد   3۰ حدود  پروژه  این  اینکه 
اینکه  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
ماه است،   36 با شهرداری  قرارداد  مدت زمان 
سال   ۲ حدود  تا  نباشد  خاصی  مشکل  اگر 

شد. خواهد  تکمیل  کامل  پروژه  آینده 
پیش بینی های  اینکه  به  اشاره  با  مومنی پور 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ بالغ بر  پروژه  اعتباری 
نوسان  به  باتوجه  کرد:  تصریح  است،  بوده 
این  برای  هزینه  افزایش  امکان  مصالح  قیمت 

دارد. وجود  پروژه 
مدیران  از  یکی  وامقان  مهدی 
خصوص  در  نیز  قم  شهرداری  سرمایه گذاری 
اینکه  به  باتوجه  داشت:  اظهار  پروژه،  این 
پیشرفت  درصد   3۰ از  بیش   sw15 پروژه 
می تواند  شهرداری  با  توافق  طی  است  داشته 

کند. پیش فروش  را  واحدها  از  برخی 
در  بلوک ها  تمام  کاربری  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  است،  دیده شده  تفصیلی  طرح 
اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  محدوده  در  کرد: 
شهربازی،  هتل،  مسکونی،  کاربری های 

است. دیده شده   … و  باغ موزه 
کارگاه  سرپرست  نیز،  بازدید  تور  ادامه  در 

در  اینکه  به  اشاره  با   sw21 پروژه  پیمانکار 
و  سرمایه گذاری  سهم  درصد   63 پروژه  این 
اظهار  است،  بوده  شهرداری  سهم  درصد   3۷
کرد: پروژه sw21 در ۱۱ طبقه شامل 3 طبق 
طبقه   ۷ و  تجاری  همکف  طبقه  یک  منفی، 

است. مسکونی 
اینکه در هر طبقه  بر  تأکید  با  نودهی  قاسم 
پروژه  این  در  واحد   9۱ درمجموع  و  واحد   ۱3
زمین  متراژ  کرد:  مطرح  شد،  خواهد  احداث 
 ۲۰ زیربنای  با  متر   ۵۰ و  ۲ هزار  پروژه  این  در 

است. مترمربعی  هزار 
اسکلت  و  دیوارچینی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  کرد:  عنوان  است،  انجام شده  پروژه  کامل 
درصدی   6۵ حدود  پیشرفت  شاهد  پروژه  این 

. هستیم
در   sw21 پروژه  پیمانکار  کارگاه  سرپرست 
پیش بینی های  طبق  کرد:  خاطرنشان  پایان 
به  امسال  پایان  تا  پروژه  این  انجام شده 

می رسد. بهره برداری 
ارتش مجتمع  درصدی   ۱۵ پیشرفت 

ادامه  در  نیز  ارتش  تعاون  بنیاد  نماینده 
بنیاد   Ne31 پروژه  از  بازدید  و  بازدید  تور  این 
این  زمین  مساحت  کرد:  اظهار  ارتش،  تعاونی 
حدود  بااعتباری  متر   ۸۱9 و  هزار   ۷ پروژه 

است. تومان  میلیارد   ۲۵۰
این  در  اینکه  بیان  با  خلیلیان  حبیب الله 
درصد   69 و  شهرداری  سهم  درصد   3۱ پروژه 
ابراز  است،  اسالمی  جمهوری  ارتش  سهم 
طبقه   3 شامل  طبقه   ۱۰ در  پروژه  این  کرد: 
مثبت  و  همکف  یک،  منفی  طبقات  پارکینگ، 
و  مسکونی   ۷ تا  دوم  طبقه  از  و  تجاری  یک 

است. اقامتی 
پروژه  بتنی  اسکلت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ne31 پروژه  کرد:  عنوان  است،  شده  کشیده 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۱۵ تاکنون 
سال   ۵ تا  مالی  منابع  تأمین  با  امیدواریم  که 

برسد. بهره برداری  به  آینده 
بیان  با  پروژه  پیمانکار  کارگاه  سرپرست 
بوده است،  ۴۸ ماهه  قرارداد  اینکه مدت زمان 
اتفاقات  از  برخی  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
برق  خط  و  آب  اصلی  لوله  خط  عبور  ازجمله 

این  افتادن  تعویق  به  منجر  پروژه  این  زمین  از 
است. شده  پروژه 

حوزه  جانشین  فتح اللهی  نیز  ادامه  در 
اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  سرمایه گذاری 

نیز  ابتدایی  طرح  در  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار 
محور آئین مذهبی قم بوده است، اظهار کرد: 
است،  کیلومتر   ۷ طول  به  که  بلوار  این  در 
اقامتی،  متفاوت  کاربری های  سمت  دو  در 
در  گردشگری  و  تفریحی  مسکونی،  تجاری، 

است. گرفته شده  نظر 
راستای  در  تالش  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
زائرین  و  شهروندان  به  بهتر  خدمت رسانی 
کرد:  اضافه  است،  اهل بیت)س(  کریمه  حرم 
مطهر  حرم  اینکه  به  باتوجه  قم  شهر  رویکرد 

زیارتی  دوکانون  جمکران  مقدس  مسجد  و 
است. مذهبی  گردشگری  رویکرد  هستند، 

شهرداری  سرمایه گذاری  حوزه  جانشین 
شاهد  سال  طول  در  اینکه  به  اشاره  با  قم 

و  ایرانی  مسافرین  و  زائرین  پرشور  حضور 
برای  کرد:  عنوان  هستیم،  قم  در  خارجی 
سرانه  باید  زائرین  این  به  بهتر  خدمت رسانی 
دهیم. افزایش  را  استان  اقامتی  و  پارکینگ 

ne14-15-16، با  در ادامه نیز مدیر پروژه 
 ۵ هتل های  نظر  از  قم  استان  اینکه  به  اشاره 
کرد:  اظهار  بود،  کمبود  و  ضعف  دچار  ستاره 
ستاره   ۵ هتل  احداث  پروژه  راستا  همین  در 

خورد. کلید  قم  در  طوبی 
متر  هزار   9۸ اینکه  بیان  با  امیدی  علی 
این  کرد:  مطرح  است،  پروژه  این  زیربنای 
پروژه دارای دو ضلع بوده که ضلع نخست آن 
۱۲ طبقه احداث  ۱۰ طبقه و ضلع دوم در  در 

شد. خواهد 
این  ویژه  امکانات  به  اشاره  با  پروژه  مدیر 
اجتماعات،  سالن   ۵ کرد:  عنوان  هتل، 
طبقه های  در  رستوران  ورزشی،  استخر، سالن 
۱۱ و ۱۲ و هزار تخت اقامتی ازجمله امکانات 

است. ستاره   ۵ هتل  این 
سرمایه گذاری  میلیاردی   ۱۲۰۰ حجم 

ستاره  ۵ هتل  در 
قرارداد  نخستین  اینکه  بیان  با  وی 
منعقدشده   ۱39۵ سال  در  پروژه  این 
حجم   9۵ سال  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
در  تومان  میلیارد   ۴۰۰ سرمایه گذاری 
تغییر  به  باتوجه  ولی  بود  گرفته شده  نظر 
حجم  این  قیمت ها  افزایش  و  سرمایه گذار 
 ۲۰۰ و  هزار  از  بیش  به  امروز  سرمایه گذاری 

است. افزایش یافته  تومان  میلیارد 
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  امیدی 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۱۵ حدود  پروژه 
طی  هستیم  تالش  در  کرد:  تصریح  دارد، 
بهره برداری  به  را  پروژه  این  آینده  سال   3

. نیم سا بر
نیز  را  هتل  تجاری  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
یادآور  داده ایم،  اختصاص  طالفروشان  به 

پروژه  این  از  بهره برداری  و  افتتاح  شد: 
زند. رقم  قم  در  بزرگی  تحول  می تواند 

در  مردم  اینکه  به  اشاره  با  پروژه  مدیر 
سود  درصد   3۵ الی   3۰ بین  طال  خرید  زمان 

پرداخت خواهند کرد، اظهار داشت: این سود 
سازنده،  سود  ازجمله  مختلفی  موارد  شامل 

می شود.  … و  خرده فروشان  بنکداران، 
 ۱۱۲ ادامه داد: در بخش تجاری هتل  وی 
خود  به  را  آن ها  تمامی  که  دارد  وجود  مغازه 
با  نتیجه  در  کردیم،  واگذار  کارخانه داران 
خرید  برای  که  افرادی  فروشان  خورده  حذف 
 ۱۵ تنها  این مرکز مراجعه خواهند کرد  به  طال 

می کنند. پرداخت  سود  درصد   ۲۰ الی 
برای  اتفاق  این  اینکه  بیان  با  امیدی 
خواهد  رقم  کشور  سطح  در  بار  نخستین 
ظرفیت  این  به  باتوجه  کرد:  ابراز  خورد، 
برای  مقصدی  می تواند  مرکز  این  بی نظیر، 

باشد. نیز  غیربومی ها  طالی  خرید 
با  بانکی  مرکز  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گرفته شده  نظر  در  نیز  امانات  صندوق  هزار   ۵
آزمایشگاه  یک  همچنین  کرد:  اضافه  است، 
ویژه نیز در این پروژه در نظر گرفته شده است 
۲۴ عیار را به دست  ۱۲ الی  که بتوانیم طالی 

برسانیم. مشتریان 
در  نیز  قم  سپیدار  شرکت  کارگاه  سرپرست 
این  در  اینکه  به  اشاره  با  بازدید  تور  این  ادامه 
 6۸.۵ و  شهرداری  برای  درصد   3۱.۵ پروژه 
کرد:  اظهار  است،  سرمایه گذار  برای  درصد 
 ۴ بنا،  مترمربع  هزار   3۷ دارای  پروژه  این 
 ۱۴ ۲۵ واحد تجاری و  با  طبقه منفی، همکف 

است. مسکونی  طبقه 
پروژه  این  در  اینکه  بیان  با  دهقان  شهرام 
در  کرد:  مطرح  است،  طراحی شده  بلوک  دو 
واحد   ۱۲ دوم  بلوک  در  و  واحد   ۵6 اول  بلوک 

است. گرفته شده  نظر  در  طبقه   ۱3 در 
 3۱ پروژه  این  تاکنون  اینکه  به  با اشاره  وی 
عنوان  است،  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
این  انجام شده  پیش بینی های  طبق  کرد: 
بهره برداری  به   ۱۴۰۲ سال  انتهای  در  پروژه 

رسید. خواهد 

بوستان  شهربازی  مدیر  نیز،  ادامه  در 
پروژه  این  قرارداد  اینکه  به  اشاره  با  غدیر 
کرد:  اظهار  است،  منعقدشده   96 سال  در 
تومان  میلیارد   3۵ از  بیش  پروژه  این  در 

تومان  میلیارد   ۱۵ شامل  سرمایه گذاری 
قم  شهرداری  توسط  محوطه سازی  و  زیرسازی 
وسایل  و  دستگاه ها  برای  تومان  میلیارد   ۲۰ و 

است. شده  هزینه  بازی 
مدت زمان  اینکه  بیان  با  مهاجری  محمد 
از  پس  کرد:  مطرح  است،  سال   ۲۰ قرارداد 
به  شهربازی  این  باید  قرارداد  مهلت  اتمام 

شود. منتقل  قم  شهرداری 
از  بیش  امروز  نرخ  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهربازی  این  در  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۰
از  برخی  کرد:  عنوان  است،  شده  هزینه 
در  شهربازی  این  بازی  وسایل  و  دستگاه ها 
وجود  آن  نمونه  و  بوده  منحصربه فرد  کشور 

ندارد.
بر  تأکید  با  غدیر  بوستان  شهربازی  مدیر 
توسط  و  داخلی  تولید  تجهیزات  تمام  اینکه 
بوده است، خاطرنشان  گروه صنعتی خودمان 
این  به  دستگاه  دو  ساالنه  قرارداد  طبق  کرد: 

شد. خواهد  اضافه  شهربازی  مجموعه 
پروژه  که  نیز  بازدیدی  پروژه  آخرین  در 
پروژه  مدیر  ابراهیمی  بود،  غدیر  کهکشان 
از  غدیر  کهکشان  پروژه  اینکه  به  اشاره  با 
کرد:  اظهار  است،  کرده  به کار  آغاز   96 سال 
شامل  متر   ۵۰۰ و  هزار   ۵ پروژه  کل  مساحت 
۱۰ هزار  3۲ هزار متر مساحت محوطه سازی، 

است.  … و  زیربنا  متر   ۲۰۰ و 
به  فاز  دو  در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
فاز  در  بهره برداری خواهد رسید، مطرح کرد: 
تاالر  شهربازی،  فودکورت،  رستوران،  نخست 
و  سینما  سالن   ۲ نیز  دوم  فاز  در  و  پذیرایی 

است. پیش بینی شده  پذیرایی  تاالر 
مدیر پروژه کهکشان غدیر با اشاره به اینکه 
سرمایه گذاری  حجم  تومان  میلیارد   ۲۸۰
تالش  در  کرد:  خاطرنشان  است،  پروژه  این 
سال  دی ماه  در  پروژه  نخست  فاز  هستیم 

► برسد.   بهره برداری  به  جاری 
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گزارشی از تور بازدید از پروژه  های سرمایه گذاری شهرداری قم

●  از پروژه های کالن مسکونی و اقامتی تا تبدیل بلوار پیامبر اعظم)ص( به محوری مذهبی-اقتصادی     ●

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود محبان کوثر اطهر آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود محبان کوثر اطهر آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود محبان کوثر اطهر
گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود محبان کوثر اطهر به شناسه ملی ۱۴۰۰9۴۴۴۲۴۲  آ
و به شماره ثبت ۱۷۸۲3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰6 
دفتر   ۱۴۰۱/۰۷/۱9 مورخ   963۸3 بشماره  صلح  سند  برابر  شد.  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مبلغ  تمامی   ۰3۷۰۷۴۴۴۰3۲ ملی  بشماره  حمدی  هادی  آقای  قم   ۱ رسمی  اسناد  خانه 
6۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت رستا خدمت کاوه)سهامی خاص ( بشماره ثبت 
۱9۷66 به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۲۴۲6۷ منتقل و از شرکت خارج و دیگر حقی و سمتی در 
شرکت ندارد در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از نقل و انتقال عبارتست از : شرکت 
 ۱۴۰۱۱۱۲۴۲6۷ ملی  شناسه  به   ۱9۷66 ثبت  بشماره   ) خاص  کاوه)سهامی  خدمت  رستا 
بشماره   ) )با مسئولیت محدود  رابین  کار  کاوه  ، شرکت  الشرکه  ریال سهم   6۰۰.۰۰۰ دارنده 

 . الشرکه  ریال سهم   ۱.۴۰۰.۰۰۰ دارنده   ۱۴۰۰9۲۸۲6۰۷ ۱۷6۰6 وشناسه ملی  ثبت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم 

)۱4۰7۹۱۵(

گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود محبان کوثر اطهر به شناسه ملی ۱۴۰۰9۴۴۴۲۴۲  آ
و به شماره ثبت ۱۷۸۲3 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱9 تصمیمات 
شناسه  و   ۱۷6۰6 ثبت  شماره  به  محدود(  رابین)بامسئولیت  کار  کاوه  شرکت  شد  اتخاذ  ذیل 
به   ۰3۷۰۸۰۸۲۲3 ملی  شماره  به  منتطری  کامران  آقای  نمایندگی  ۱۴۰۰9۲۸۲6۰۷با  ملی 
سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت رستا خدمت کاوه 
خانم  نمایندگی  با   ۱۴۰۱۱۱۲۴۲6۷ ملی  شناسه  و   ۱9۷66 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 
ومدیرعامل  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   ۰3۸6۴۵۴3۱۰ ملی  شماره  به  مظفری  زهره 
دارنده 6۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با 

میباشد. معتبر  مهر شرکت  با  مدیره همراه  رئیس هیئت  امضاء 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم 

)۱4۰7۹3۱(

ملی  شناسه  به  اطهر  کوثر  محبان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تغییرات  گهی  آ
۱۴۰۰9۴۴۴۲۴۲ و به شماره ثبت ۱۷۸۲3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
کار  کاوه  شرکت  شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۴۰۱/۰۷/۱9 مورخ  العاده  فوق  بطور 
 ۱۴۰۰9۲۸۲6۰۷ ملی  شناسه  و   ۱۷6۰6 ثبت  شماره  به  محدود(  رابین)بامسئولیت 
الشرکه و شرکت رستا خدمت کاوه )سهامی خاص(  ریال سهم   ۱.۴۰۰.۰۰۰ دارنده 
ریال   6۰۰.۰۰۰ دارنده   ۱۴۰۱۱۱۲۴۲6۷ ملی  شناسه  و   ۱9۷66 ثبت  شماره  به 

گردیدند. انتخاب  نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت  به  الشرکه  سهم 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)۱4۰7۹3۲( قم  غیرتجاری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   ۸ شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  عمومی  دادگاه   6 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
اقای  علیه  نژاد  محمودی  سمیه  خانم  لها  گردیده  ثبت  به  خانواده  ۸/۱۴۰۱ج/۱۵۲  شماره  به  قم  مدنی 
بهار  سکه  قطعه   ۱۰۰ تعداد  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  زاده  اکبر  دو  هر  اعظم  خانم  و  مرتضی 
بدهی  قبال  در  لها  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  ۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  ازادی 
طالقانی  اله  ایت  خیابان  نشانی  به  قم  ثبت  یک  بخش  اصلی   ۵۷۸۸/۱ ثبتی  پالک  با  ملک  علیه  محکوم 
کوچه 9۸ – کوچه شهید کاشی زاده – پالک ۱6۷ – معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده 
است. در خصوص بررسی پالک ثبتی یک فرعی از ۵۷۸۸ اصلی بخش یک قم و مالکیت مربوط به خوانده 
ارائه شده توسط مدیر واحد  ثبتی  به رونوشت وضعیت  اکبر زاده فرزند مرتضی( مستند  )ابوالفضل  مرحوم 
ثبتی حوزه ثبت ملک اداره یک قم به شماره ۱۴۰۱۸۵63۰۰۰۱۰۰۱۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ مقدار ده 
مورخ   6۸۷9۸ برابر سند قطعی شماره  ۲6۴ سهم ششدانگ  از  ۱6۴ سهم شماع  از  دوازدهم سهم مشاع 
ومقدار3۸/۸۸۸سهم  شده   منتقل  مرتضی  فرزند  زاده  اکبر  ابوالفضل  به  قم   6 دفترخانه   ۷۰/۱۲/۲۰
از۲6۴سهم ششدانگ برابر سند قطعی شماره ۱3۵۲۲3مورخ 9۴/۱۰/۱۴دفتر خانه ۷قم به نام ابوالفضل 
می  بازداشت  ثبت  اجرای   9۸/۲/۱۷ مورخ   ۱6۴۷ شماره  وبرابرنامه  شده  منتقل  مرتضی  فرزند  اکبرزاده 
۵6قم  دفترخانه   9۵/۵/۴ مورخ   39۲۲۰ شماره  صلح  سند  برابر  را  خود  خریداری  نامبرده  سپس  باشد. 
حق   -۱ گردید  شرط  العقد  ضمن   : شرط  متن  نموده  صلح  محمد  فرزند  نژاد  محمودی  سمیه  خانم  به 
اکبر  ابوالفضل  باقیمانده  مالکیت  میزان   ، شده  انجام  صلح  به  عنایت  با  و  مذکور  بر  الحیات  مادام  فسخ 

اصلی   ۵۷۸۸/۱ پالک  ششدانگ  سهم   ۲6۴ از  مشاع  سهم   ۱36/6۷ با  است  برابر  مرتضی  فرزند  زاده 
6 دانگ پالک مرقوم می باشد.  از  3/۱۱ دانگ مشاع  با  برابر است  این میزان  بخش یک قم می باشد که 
شهرداری  از  صادره  خالف  عدم  گواهی  براساس  مذکور  ثبتی  پالک   : ملک  معماری  و  سازه  مشخصات 
مترمربع   ۱۸9/۴۱ مساحت  به  عرصه  دارای   ۱39۴/9/۲۴ مورخ   ۸۰۰۰3۴9۰6 شماره  به  یک  منطقه 
همکف  و  زیرزمین  طبقه  شامل  مسکونی  کاربری  با  زیربنا  طبقه  دو  در  ساختمان  یک  ان  در  که  باشد  می 
تیر و کالف )گبری(  از نوع سقف  بنایی و سقف در طبقه زیرزمین  از نوع دیوار  می باشد. سازه ساختمان 
انباری  و یک  اتاق  زیرزمین شامل یک  باشد. طبقه  فلزی می  نوع طاق ضربی  از  و در طبقه همکف سقف 
دارای یک سرویس  باشد. حیاط  و حمام می  اشپزخانه   ، تو  در  تو  اتاق  دو  باشد. طبقه همکف شامل  می 
بداشتی می باشد. امتیاز انشعابات ساختمان مشتمل بر یک انشعاب برق تک فاز ، یک انشعاب اب و یک 
با فرض هر  و کیفیت ملک مذکور  و کمیت  به موقعیت  توجه  با   : نظریه کارشناسی  باشد.  انشعاب گاز می 
به مساحت  ۱- عرصه  ارزیابی می گردد:  به شرح ذیل   ... و  ارگان ها و شهرداری  و  ادارات  به  گونه بدهی 
به  اعیان   -۲ ۱۵/۵3۱/6۲۰/۰۰۰ریال  ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش   / مترمربع   ۱۸9/۴۱
انشعابات   -3 ۱/6۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش   / مترمربع   ۸۰ مساحت 
توجه  با  لذا  ۱۷/۷۱۱/6۲۰/۰۰۰ریال  ارزیابی  مجموع  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مقطوع   / سازی  محوطه  و 
هفده  ۱۷/۷۱۱/6۲۰/۰۰۰ریال  مذکور  ملک  ششدانگ  کلی  ارزش  اینجانبان  نظر  از  جوانب  جمیع  به 
3/۱۱ دانگ  ارزش  لذا  ارزیابی می گردد.  ریال  بیست هزار  و  میلیون و ششصد  یازده  و  و هفتصد  میلیارد 

مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور مبغل 9/۱۸۰/۵۲3/۰33ریال نه میلیارد و یکصد و هشتاد 
قانون   ۱3۱ و   ۵۱ مواد  حسب  گردد.  می  ارزیابی  ریال  سی  و  سی  و  هزار  سه  و  بیست  و  پانصد  و  میلیون 
اجرای احکام مدنی با توجه به تغییر قیمت لحظه ای و شدید سکه بهار ازادی و مقدار قابل فروش در روز 
موارد  گردید  مقرر  و  شد  خواهد  مشخص  جواهر  و  طال  صنف  اتحادیه  از  سکه  نرخ  استعالم  از  پس  مزایده 
فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/9/۱۵ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
)شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام 
قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 

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



◄    به گزارش مرکز خبر حوزه، شیخ عبدالله دقاق، 
در  آبان   ۱9 قم،  مقیم  بحرینی های  علمیه  حوزه   مدیر 
کنفرانس خبری که با حضور احزاب و گروه های مخالف 
سیاست ها و نظام حاکم بحرین و با موضوع اجماع همه 
شد،  برگزار  انتخابات  تحریم  برای  معارض  گروه های 
انتخابات  تحریم  از  بحرین  مردم  بیشتر  کرد:  عنوان 
صحبت می کنند در حالی که حکومت سعی در برپایی 

می کند. آن 
تحریم  این  گفت:  تحریم  این  فواید  با  رابطه  در  وی 
مثبت  آن  نتیجه  چه  است  کننده  تعیین  بحرین  مردم 
القای  در  سعی  بحرین  نظام  که  زیرا  منفی؛  چه  باشد 
دموکراسی بودن حکومت دارد، اما این تحریم اهمیت 
و مشروعیت آن را زیر سوال می برد و به جهانیان نشان 
برگزار  مردم  رأی  و  دموکراسی  اساس  بر  که  می دهد 

است. نشده 
مدیر حوزه  علمیه بحرینی های مقیم قم با بیان اینکه 
زیرا مشروعیت  را در پی دارد  نتیجه مثبتی  این تحریم 
حکومت را زیر سوال می برد، ادامه داد: اساس دعوت 
و دیدار پاپ بر این اساس بود که جلوه ای نیکو و روی 
خوشی از حکومت به جهانیان ارائه کند که این تحریم 

انتخابات باعث از بین بردن این تالش حکومت شد.
انتخابات  این  شاخص های  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  است  بوده  بحرینی  غیر  و  بیگانه ها  به  تابعیت  دادن 
نخواهند  شرکت  انتخابات  این  در  بحرین  اصیل  مردم 
کرد زیرا حکومت را از اساس نامشروع می دانند، گفت: 
موضع سیاسی همانند سالح است و انتخابات اعتراف 

به حساب می آید. نظام حاکم  به مشروعیت 
اینکه  بیان  با  دقاق  والمسلمین  حجت االسالم 
انداخته،  راه  بحرین  حکومت  که  انتخاباتی  بازی  این 
تحریم  به  را  بحرین  مردم  کرد:  اظهار  است،  مردود 
این  می خواهم  آنان  از  و  می کنم  دعوت  انتخابات  این 
خواست  انتخابات  این  زیرا  کنند؛  رسوا  را  کثیف  بازی 
حکومت نامشروع در بحرین است و چیزی که بر باطل 

بود. خواهد  باطل  هم  آن  نتیجه  باشد  شده  بنا 
مدیر حوزه  علمیه بحرینی های مقیم قم افزود: این 
جنگیدند  آن  برای  ما  مردم  که  پارلمانی  آن  پارلمان 
صرفا  و  ندارد  را  ما  مردم  نمایندگی  صالحیت  و  نیست 
یک انتخاب صوری و ظاهری برای مشروعیت بخشیدن 

است. فعلی  حکومت  به 
به  گفت:  بحرین،  زندان  در  اسیران  بر  سالم  با  وی 
 ۱۴ در  خود  انقالب  در  ما  می کنم؛  قیام  آنان  احترام 
شما  روحیه  از  ما  هستیم،  شهدا  خون  مرهون  فوریه 
درس می گیریم من بارها به صداهای ضبط شده شما 
از زندان گوش دادم و از شما خجالت می کشم شما کجا 

ما کجا. و 
شد:  یادآور  دقاق  والمسلمین  حجت االسالم 
و  شد  خواهد  نظام  این  شکست  باعث  شما  ایستادگی 
این  و  است  بزرگی  درس  ما  برای  شما  ایستادگی  این 
انتخابات  این  و  دنیا خواهد شنید  را همه  صدای شما 
با شکست روبرو خواهد شد و پیروزی برای مردم بحرین 

است.
وی در رابطه با نگاه احزاب بحرینی به این انتخابات 
مردم  خواست  تحریم،  این  هماهنگی  دلیل  گفت: 
از  بحرین  از  خارج  در  ها  رسانه  است،  بحرین  داخل 
که  دیگری  نشانه  و  برخوردارند  بیشتری  نسبتا  آزادی 
است  انتخابات  این  تحریم  بر  مردم  خواست  بر  داللت 

است. بحرین  های  خیابان  در  مردم  روزانه  حضور 
بیش  کرد:  اضافه  دقاق  والمسلمین  حجت االسالم 
و  نیاید  بحرین  به  که  خواستند  پاپ  از  ارگان   ۱3۰ از 
در  بخواهد،  توضیح  حکومت  از  زندانی ها  به  راجع  یا 
بلکه  ندارد  وجود  بحرین  در  سیاسی  فعال  حزب  واقع 
اداره  حکومت  توسط  نحوی  به  که  است  موسساتی 

هستند. بحرین  خارج  بحرینی  احزاب  و  می شود 

رابطه  در  قم  مقیم  بحرینی های  حوزه علمیه  مدیر 
با  بحرین  حکومت  رفتار  قبال  در  غربی ها  سکوت  با 
مردم گفت: غربی ها فقط در کنار ظالمین ایستاده اند 
علیه  اسرائیل  با  یمن،  علیه  سعودی  با  مثال  عنوان  به 
فلسطین و... ما در مقابل فتنه ای قرار داریم که ریشه 

است. آمریکا  آن 
راجع  امروز  افزود:  دقاق  والمسلمین  حجت االسالم 
به ایران می گویند که با مردم ایران هستند در حقیقت 
از  بیش  امروز  هستند،  ایران  ثروت  غارت  پی  در  آن ها 
چند پایگاه نظامی خارجی متعلق به کشورهای سلطه 
در بحرین وجود دارد و آنان با ابقاء این نظام حاکم در 

صدد حفظ قدرت و ثروت خود هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم با وجود وعده 
اصالحات، در پی تحریم انتخابات هستند، بیان کرد: 
آل  نمی فهمد؛  هم  را  سیاست  نداند  را  تاریخ  که  کسی 
انگلیس روی کار  با پشتیبانی  ابتدای حضور  از  خلیفه 
اغفال  درصدد  اصالح  وعده  این  با  هم  امروزه  و  آمد 
گونه  این  و  هستند  بحرین  جوی  حق  مردم  کردن 
از  که  صوت هایی  با  ما  و  شد  نخواهد  عملی  وعده ها 
زندان به بیرون مخابره شده است متوجه می شویم که 

بود. نخواهد  و  نبوده  اصالحات  درصدد  نظام  این 
این  به  پاسخ  در  دقاق  والمسلمین  حجت االسالم 
چه  نباشد  مخالفان  نفع  به  انتخابات  نتیجه  اگر  سوال 
باشد  هرچی  نتیجه  گفت:  افتاد؟،  خواهد  اتفاقی 
 ۲۰۱۱ سال  در  ما  مردم  است؛  مردود  ما  مردم  نظر  از 
امروز  و  آمدند  خیابان ها  به  نظام  ساختار  تغییر  جهت 
کننده  منعکس  بلکه  نمی کنیم  دعوت  تظاهرات  برای 
نظر همان مردمی هستیم که در آن سال به خیابان ها 

شدند. سرازیر 
و  تعالیم دینی  انتخابات بحرین ریشه در  تحریم 

دارد اخالقی 
عمل  جریان  ارشد  مقامات  از  الراشد  راشد  دکتر 
این  تحریم  کرد:  عنوان  نشست  این  در  نیز  بحرین 
تحریم جزئیات یک مسئله سیاسی  معنی  به  انتخابات 
زیرا  می برد  سوال  زیر  را  نظام  همه  بلکه  نیست  صرف 
حکومت فعلی از نگاه مردم بحرین مردود است زیرا این 

است. شده  بنا  دیکتاتوری  اساس  بر  نظام 
که  شکلی  هر  به  انتخاب  نتیجه  اینکه  بیان  با  وی 
انتخابات  این  در  ما  کرد:  اظهار  است،  مردود  باشد 
کامه ای  خود  حکومت  نظام  این  زیرا  نیستیم؛  شریک 
است و از مردم خود می خواهد در تایید نظام حاکم در 

بگویند. تبریک  و  کنند  شرکت  انتخابات  این 
وی با بیان اینکه مردم بحرین در این انتخابات اصال 
ریشه  تحریم  این  کرد:  اضافه  ندارند،  اعراب  از  محلی 
دستور  ما  به  دین  زیرا  دارد  اخالقی  و  دینی  تعالیم  در 
می دهد که زیر بار ظلم نرویم و مردم ما تلخی این ظلم 
حکومت  و  است  کرده  لمس  را  آن  مرارت  و  چشیده  را 

بدهد. جلوه  شیرین  را  آن  می خواهد 
و  بحرین  داخل  زندانی  معارضین  افزود:  الراشد 
معارضینی که خارج از کشور هستند با اتفاق نظرشان 
ملت  شده  پایمال  حقوق  از  دفاع  سبب  تحریم  این  در 
این  مقابل  در  توانش  تمام  با  نظام  و  است  بحرین 

است. مانده  ناکام  مردم  خواست 
وی با اشاره به اینکه مردم ما با وجود فشار حکومت، 
یکدیگر  و  میدان می آیند  به  انتخابات  این  تحریم  برای 
بیان  می کنند،  دعوت  حمله  این  مقابل  ایستادن  به  را 
کرد: دالیل زیادی برای تحریم این انتخابات وجود دارد 
اراده مردم است و  انتخابات در صدد مصادره  این  زیرا 
طرق  از  و  مشروع  وسائل  با  که  می خواهیم  فعاالن  از 

باشند. امر سهیم  این  آمیز در  مسالمت 
عضو جریان عمل بحرین ادامه داد: شاید حکومت 
باال بوده  انتخابات ادعا کند که درصد مشارکت  از  بعد 
انتخابات  این  در  مردم  که  می دانند  همه  ولی  است 
مردم  اراده  از  برخواسته  که  زیرا  کرد؛  نخواهند  شرکت 

. نیست
وی با بیان اینکه این انتخابات منجر به عادی سازی 
روابط با اسرائیل نخواهد شد، یادآور شد: راه حل این 
مسئله انتخابات آزاد و با خواست مردم بحرین است که 

برخواسته از اراده مردم باشد.
مقابل انتخابات ظاهری می ایستم

در  نیز  أمل  جمعیت  رئیس  الصالح،  عبدالله  شیخ 
ما  بر  شرعی  و  دینی  مسئولیت  کرد:  عنوان  سخنانی، 
مقابل  که  بحرینی  عنوان شهروند  به  که  فرض می کند 
و  واقعی  وضعیت  و  بایستیم  ظاهری  انتخابات  این 

برسانیم. جهانیان  به  را  کشور  حقیقی 
وی با بیان اینکه از همه مردم بحرین چه آنان که در 
مقابل  و  زندان  از  خارج  که  آنانی  چه  و  هستند  زندان 
حکومت هستند تشکر می کنم که با حضور شان باعث 
نارضایتی حکومت شدند، افزود: امروز دستور رسمی از 
ائمه جماعات سراسر کشور داده  به تمام  وزارت کشور 
شده است و از آنان خواسته شده که مردم را به شرکت 
سیاسی  بازی  این  بنابراین  کنند  تشویق  انتخابات  در 

را محکوم می کنم. کثیف 
از  آیا  می گویم:  حمد  بن  به  خطاب  داد:  ادامه  وی 
کافی  اندازه  به  نتوانستی  پاپ  و  االزهر  شیخ  حضور 
ائمه  به  امروز  که  بکنی  تبلیغاتی  استفاده  و  ببری  بهره 
در  شرکت  برای  تبلیغات  دستور  مساجد  جماعات 

داده ای؟ را  انتخابات 
داشته  مشارکت  سیاسی   بازی  افشای  در  مردم 

شند با
بیانیه ای  در  نیز  الوفا  تیار  از  السندی  مرتضی  سید 
بزرگوار  مردم  مسئولون«  انهم  »وقفوهم  کرد:  عنوان 
عهده  به  مسئله  شکل  هر  به  بحرین  مقاوم  و  صبور  و 

ماست که تحریم کنیم و مقابل این انتخابات ساختگی 
. یستیم با

وی ادامه داد: از مردم خود می خواهیم که عالوه بر 
تحریم در افشای این بازی سیاسی هم مشارکت داشته 

باشند تا از حقوق طبیعی و مشروع خود دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه مردم ما محال است در مقابل این 
که  نیست  پارلمانی  آن  این  بیایند  کوتاه  خود  خواست 
به عنوان  مردم ما برای آن قیام کردند، اضافه کرد: ما 
مخالف، خواسته هایی داریم؛ اول برقرار حکم بر اساس 
بازنگری  دوم  مردم،  اراده  از  برخواسته  و  دموکراسی 
عادالنه،  انتخابات  برگزاری  سوم  اساسی،  قانون  در 
های  کشور  دیگر  با  احترام  اساس  بر  روابط  چهارم 
جهان و پنجم مردود دانستن عادی سازی روابط با رژیم 

. نیستی صهیو
خون شهدا باعث تقویت اراده مردم می شود

نیز  خالص،  حرکت  رئیس  الشایب،  عبدالرئوف 
عنوان کرد: در این فرصت کوتاه به مردم اعالم می دارم 
این تحریم در کنار هم هستند و  که مخالفین نظام در 

کرد. نخواهند  شرکت  مردم  که  می دانیم 
وی ادامه داد: ما دعوت نمی کنیم بلکه به جهانیان 
اعالم می کنیم که این انتخابات برخواسته از رأی مردم 
توسط  انتخابات  این  که  می گوییم  و  نیست  بحرین 
اسرائیل  و  انگلیس  و  آمریکا  همانند  جهان  قدرت های 
اداره می شود و از نظر مردم ما مردود است و راه حل 
نهایی بحرین این است که قوه حاکمه فعلی پیش میز 

شود. کشانده  محاکمه 
مردم  اراده  تقویت  باعث  کرد: خون شهدا  بیان  وی 
و ادامه مسیر مقاومت خواهد شد، ما انقالبی و شیفته 
خدمت هستیم نه تشنه قدرت و هر فرد انقالبی سلطه 

آمریکا و اسرائیل را رد می کند.   ►
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی به شماره ۵/۱۴۰۰ج/۲۰9 ثبت گردیده 
مبنی  قمی  میرزائی  جواد  سید  خوانده  قمی  میرزائی  حمیدرضا  سید  خواهان 
بر فروش پالک ثبتی ۱9۰ فرعی از ۲6۰۰ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح 
 ۱9۰ ثبتی  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  موضوع   )۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل 
 ۱9۰ ثبتی  پالک  ارزیابی  ملک:  ثبتی  مشخصات   )۲ اصلی   ۱۰6۰۰ از  فرعی 
 ۷۰-6۸ پالک   ، پایین  میثم   ، ساالریه   ، قم  ادرس  به  اصلی   ۱۰6۰۰ از  فرعی 
با کد نوسازی 3۷-39-۴۰۷-۴ به مساحت عرصه 33۲/۷۵ مترمربع با حدود 
اربعه شماال : به طول یازده متر پی اشتراکی با پالک یکصد و نه فرعی شرقا : 
به طول سی و یک متر دیوار به دیوار پالک یکصد و هشتاد و نه فرعی جنوبا : 
به طول ۱۱/۲۰ متر درب و دیواریست به شارع سی متر غربا : به طول ۲9/۵۰ 
متر دیوار به دیوار پالک یکصد و نود و یک فرعی. 3( مشخصات اعیانی : یک 
 ۱۰6۰۰ از  فرعی   ۱9۰ ثبتی  پالک  روی  بر  مسکونی  کاربری  با  اعیانی  باب 
اصلی در دو طبقه زیرزمین ، همکف و یک اتاق بر روی پشت بام احداث گردیده 
 ، اتاق خواب  ، سه  پذیرایی   ، توضیح که طبقه همکف شامل هال  این  با  است 
اشپزخانه فاقد کابینت ، سرویس بهداشتی و فضای نورگیر بوده با این تذکر که 
فضاهای رو به حیاط پشت ، فاقد بازشو و پنجره می باشد و پوشش کف فضاها 
موزاییک و پوشش داخلی دیوار ها سفید کاری می باشد. طبقه زیرزمین شامل 

سالن ، یک اتاق ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی زیر فضای راه پله بوده با این 
توضیح که در فضای اتاق ، چاهی به عمق تقریبی ۴ متر حفر گردیده و پنجره 
و بازشو های اتاق های پشتی از محل خود جدا گردیده اند. در طبقه اول و بر 
روی پشت بام فضای راه پله و یک اتاق احداث گردیده با این توضیح که پوشش 
دارای  باشد.  می  کاری  سفید  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  موزاییک   ، اتاق  کف 
یک انشعاب آب ، دو انشعاب برق و یک انشعاب گاز می باشد. همه طبقات به 
صورت متروکه و خالی از سکنه می باشد. ۴( نظریه کارشناسی: ارزیابی پالک 
صدراالشاره با در نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری 
گرفتن  نظر  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ،
باشد:  می  ذیل  جدول  شرح  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق 
33۲/۷۵ مترمربع ارزش هر مترمربع  ۱۰6۰۰ اصلی  از  ۱9۰ فرعی  ۱- پالک 
اعیانی   -۲ ۱96/3۲۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۵9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
زیرزمین ۱۸3 مترمربع ارزش هر مترمربع ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی همکف 
3۷/۷مترمربع  اول  اعیانی  3۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش   ۱۷۸/۷۰
۱۱/9۷3/۴۰۰/۰۰۰ریال  ارزش کل  3۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش 
ششدانگ   -۴ ریال   6۵۰/۰۰۰/۰۰۰ سازی  حیاط  و  انشعابات  و  امتیازات   -3
عرصه و اعیان دویست و هشتاد میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و نهصد 
از  فرعی   ۱9۰ ثبتی  پالک  کل  ارزش  ۲۰۸/9۴۵/9۰۰/۰۰۰ریال  ریال  هزار 

به مبلغ دویست و هشت میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون  ۱۰6۰۰ اصلی 
گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ۲۰۸/9۴۵/9۰۰/۰۰۰ریال  ریال  هزار  نهصد  و 
الی   ۱۱/3۰ ساعت   ۱۴۰۱/9/۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
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 

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

 کیش یک جزیـره
 پر از خاطره                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
زیبایی  از  ای  آمیزه  فارس،  همیشه  خلیج  نیلگون  آبهای  در 
تجهیزات  کنار  در  ایرانی،  سنتی  معماری  هنر  و  طبیعی  های 
و  داخلی  گردشگران  های  نگاه  پیشرفته،  و  روز  به  بناهای  و 
همه  نواز  چشم  نگین  این  و  کند  می  جلب  خود  به  را  خارجی 
و  ایران  نقاط  اقصی  از  گردشگر   هزار  هزاران  پذیرای  ساله 

است. جهان 
تاریخ کهن  از  تنها یک جزیره نیست... کیش ذره ای  کیش 
هنر  و   معماری  شکوه  هنر  یادآور  امروز   که  است  زمین  ایران 
محالت  در  زدن  قدم  با  تردید  بی  است.  گردشگران  به  ایرانی 
تاریخی کیش و سر زدن به شهر تاریخی حریره ، پایاب و کاریز 
کتابهای  زدن  ورق  بدون  حریره،  بندرگاه  و  اعیانی،  عمارت   ،
توان  می  بزرگان،  های  سفرنامه  قرائت  و  تاریخی  نویس  دست 
تمام وجود حس  با  را  تاریخ  در  پرسه  لذت  و  زد  قدم  را  گذشته 
و  حمام  بندر،  مسجد،  در  ها،  مناره  ها،  بری  گچ  ها،  پله  کرد. 
و هر  و جاودانگی می دهند  بوی قدمت  خانه های قدیمی که 
شود  می  یادآور  را  مردانی  هنرنمایی  ها،  خانه  این  از  بخش 
نمی  عبادت  از  کمتر  را  ها  بنا  این  ساخت  در  دقت  لزوم  که 
به  واسطه  بی  را  آدمی  چوبی،  درهای  کوبه  صدای  دانستند. 
های  رستن  و  ها  شکفتن  سحرگاه  یعنی  تر  قبل  سال  صدها 
و  خواند  می  را  تو  تاریخ  گویی  اینجا  شود.  می  رهنمون  ابدی 
بناهای  که  گردشگرانی  نیست!  رویا  یک  دیگر  زمان  ماشین 
کیش  تاریخی  آثار  و  ها  خانه  تماشای  از  پرستند،  می  را  تاریخ 
سیر نمی شوند و با تمام وجود ذره ذره تاریخ شان را می کاوند 

کدکنی: شفیعی  گفت  خوش  چه  و 
 تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا

 / تا بدان جا که فرو ماند چشم از دیدن و لب نیز زگفتار مرا!
در  غروب  تماشای  و  تاریخی  بناهای  به  کیش  در  زیبایی  اما 
پس کشتی یونانی در گل نشسته محدود نمی شود. پارک ها، 
و  تفریحی  و  خرید  مراکز  ها،  رستوران  ها،  هتل  ها،  بوستان 
کنار  در   ، کیش  در  پیشرفته  و  مدرن  تجاری  و  اقامتی  مراکز 
جزیره  ساکنین  داشتنی  دوست  نوازی  مهمان  و  باال  فرهنگ 
کشور   نقاط  سایر  از  تر  آرام  و  تر  پاک  را  جزیره  که  قوانینی  و 
استاندارد های  با  به یک مقصد گردشگری  را  آن  کرده است،  
میلیون  یک  از  بیش  ساله  همه  که  ساخته  بدل  المللی  بین 

پذیراست. گردشگر 
را  جزیره  این  پیشرفته  و  مدرن  امکانات  و  ها  ساخت  زیر 
دولتمردان  که  نامید  پایداری  ی  توسعه  بنای  زیر   ، توان  می 
اما  کنند.  می  تالش  آن  دورنمای  به  رسیدن  برای  سالهاست 
این دورنما در کیش یک واقعیت عیان است و بستر گردشگری 
گردشگری  صنعت  پیشقراول  و  آوانگارد  عنوان  به  کیش،  در 
شرایطی  در  دارد.  گفتن  برای  زیادی  های  حرف  کشور،  در 
فروش  و  ظالمانه  های  تحریم  لغو  برای  هاست  سال  دولت  که 
با دنیا، در تالش است، بستر  نفت و برقراری مبادله اقتصادی 
و سایر جاذبه های گردشگری در کشور می  اتکال کیش  قابل 

سازند. خنثی  را  ملت  و  کشور  به  خائنین  های  نقشه  توانند، 
ملی  های  نگاه  و  بومی  مسئوالن  های  تالش  با  است  امید 
ها  سال  این  طول  در  همانگونه  کیش  جزیره  نظام،  مسئوالن 
داخلی  گردشگران  از  میزبانی  افتخار  سال  فصول  تمام  در   ،
میانه  خاور  در  گردشگری  قطب  به  روزی  داشته،  را  خارجی  و 
لیست  در  ویژه  گردشگری  هدف  یک  عنوان  به  و  شود  تبدیل 
گردشگرگان  ببینید«   باید  آسیا  در  حتمًا  که  ای  نقطه  ده   «

شود.  ثبت  خارجی 

ر ـُ َتَلنگ

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

وحدت نظر گروه های مختلف بحرینی در کنفرانس خبری قم؛

●   انتخابات نمایشی آل خلیفه را تحریم می کنیم    ●
علمای شیعی بحرین در قم انتخابات نمایشی حکومت نا مشروع بحرین را محکوم کردند.

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
مورخ۱۴۰۱/۸/۵   ۱۴۰۱۰۲99۰۰۰۵۴۱6۸۱۱ شماره  نیابت  موجب  به 
احکام مدنی بخش  اجرای  در  که  قم  احکام مدنی  اجرای  دوم  از شعبه  صادره 
سلفچگان به شماره ۴۰۱/اجرای سلفچگان/ ۰۱۰۰۰۱۲ ثبت گردیده له سید 
جمال طاهری علیه شرکت شن و ماسه طایقان ، محکوم علیه محکوم است به 
تحویل 6۴۰۰ تن سنگ الشه و پرداخت مبلغ ۲9/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  و  دادرسی 
صندوق دولت ، که محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول )معدن 
است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  و  نموده  توقیف  را  ماسه(  و  شن 
الکتروموتور  با   HS-۱۰ چکشی  شکن  سنگ  دستگاه   -۱  : کارشناسی  نظریه 
دستگاه  مزایده  پایه  قیمت  حداقل  کار  حال  در   –  TPS برند   – وات  کیلو   ۱۱۰
گردد.  می  تعیین  ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  موجود  وضع  با  الذکر  فوق 
در   – کیلووات   9۰ الکتروموتور   – – چهار چکشه  دو طرفه  ماسه ساز  ۲- دستگاه 

مبلغ  موجود  وضع  با  الذکر  فوق  دستگاه  مزایده  پایه  قیمت  حداقل  کار  حال 
الکترونیک  تمام  تنی   ۱۰۰ دیجیتال  باسکول   -3 ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
با   TEC-۱6۰۰ مدل   – متر   ۱6*3 باسکول  ابعاد   – زمین  روی   – مرکب  فلز  بتن 
صفحه نمایش ال سی دی و کیبرد کامپیوتر ساخت شرکت توزین الکتریک – در 
مبلغ  موجود  وضع  با  الذکر  فوق  دستگاه  مزایده  پایه  قیمت  حداقل  کار  حال 
پایه  قیمت  حداقل   : اینکه  نتیجه  گردد.  می  تعیین  ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و  میلیارد  هفت  ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  شده  توقیف  اموال  کل  مزایده 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  گردد.مقرر  می  تعیین  ریال  میلیون  پانصد 
بخش  عمومی  دادگاه   – قم  ادرس  به  صبح   ۱۰ الی   9 ساعت   ۱۴۰۱/9/۱6
سلفچگان – واحد اجرای احکام مدنی – واحد مزایده از طریق مزایده حضوری 
توانند  دارند می  را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و 

در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
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 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سلفچگان 

– علی وفائی
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طالب  ابی  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده      ◄
)ع( قم از اهدای ۵۰۰ میلیون بن خرید کتاب 
دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  یازدهمین  ویژه 
مقدس به دانش آموزان خبر داد و گفت: بیش 
شهدای  ملی  کنگره  در  کتاب  عنوان   ۲۰۰ از 

است. رسیده  چاپ  به  قم 
قم،  استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام  سپاه  فرمانده  موحد  رضا  محمد  سردار 
افتتاحیه  آیین  در  قم  طالب)ع(  ابی  بن  علی 
مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  یازدهمین 
مجتمع  در  که  مقاومت  و  اسالمی  انقالب  و 
علی  شهدای  گلزار  خمینی)ره(  امام  فرهنگی 
سخنانی  طی  شد،  برگزار  قم  جعفر)ع(  بن 
نمایشگاه  این  از  ناشران  استقبال  کرد:  اظهار 
آبان ماه  بسیار خوب بود و این نمایشگاه تا 27 

بود. خواهد  مردم  پذیرای 

طول  در  خوبی  اتفاقات  داشت:  بیان  وی 
یکسال اخیر برای برگزاری کنگره ملی شهدای 
رهبر  با  که  دیدار هفته گذشته  در  داده  رخ  قم 
شهدا  یاد  فرمودند  آقا  حضرت  داشتیم  انقالب 
زبان  با  بماند مخصوصا  زنده  مردم  بین  در  باید 
زیادی  تالش  ما  شود  انجام  کار  این  باید  هنر 
زمینه  در  ایشان  خواسته های  تا  دادیم  انجام 

شود. پوشانده  عمل  جامه  شهدا 
سینمایی  فیلم های  کرد:  تصریح  موحد 
شهید  زندگی   موضوعات  با  شهدا  زمینه  در 
حال  در  کلهری  مصطفی  شهید  و  الدین  زین  
در  مستند   6۰ همچنین  و  است  ساخت 
مقدس  دفاع  موضوعات  و  فرماندهان  خصوص 

است. شده  ساخته 
)ع(  طالب  ابی  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 

خاطر نشان کرد: حضرت آقا در دیدار با دست 
اندرکاران کنگره ملی شهدای قم فرمودند یک 
در  قم  سرود  گروه  شهادت  خصوص  در  مستند 
خوشبختانه  شود،  ساخته  مقدس  دفاع  دوران 
ملی  کنگره  در  شده  تهیه  مستند   6۰ از  یکی 

است. سرود  گروه  این  به  مربوط  قم  شهدای 
۲3 جشنواره در طول  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهدای  ملی  کنگره  ذیل  گذشته  سال  دو 
فصل  نمایش  گفت:   است،  شده  برگزار  قم 
تماشاگر  نفر  هزار   ۱۵۰ از   بیش  که  شیدایی 
کنگره  موفقیت های  از  یکی  بودند  تئاتر  این 
همچنین  است،  بوده  قم  شهدای  ملی 
قم  در  آینده  هفته  نیز  شکنان  خط  سمفونی 

می شود. رونمایی 
موحد ادامه داد: بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب 
که  رسید  چاپ  به  قم  شهدای  ملی  کنگره  در 

تعدادی از آن ها برای نابینایان بود که مخاطب 
می گیرد،  بر  در  را  اقشار  همه  کتاب ها  این 
بخش اعظم تولید کتاب ها به موسساتی که در 
این زمینه فعالیت می کنند سپرده شد و رقابت 
خوبی شکل گرفت و برخی از کتاب ها به چاپ 

است. رسیده  هم   ۱3۰
طالب)ع(  ابی  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 
دوسال  در  کتابخوانی  مسابقه   ۱9 کرد:  اضافه 
در  و  شده  برگزار  مختلف  مقاطع  در  گذشته 
حال برگزاری است، همچنین 3۰۰ میلیون بن 
خرید کتاب از این نمایشگاه بین دانش آموزان 

است. توزیع  حال  در 
 ۲۰۰ نیز  مراسم  این  در  داد:  ادامه  وی 
رئیس  سلیمانی  سردار  توسط  بن  میلیون 
کتاب  خرید  برای  مستضعفین  بسیج  سازمان 

► شد.   اهدا  آموزان  دانش  به 

◄    جشن بزرگ ساخت و پرواز 6۷ بادبادک 
مجتمع  در  قم  استان  کودک  شهید   6۷ یاد  به 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

شد. برگزار  پردیسان 
پرورش  کانون  عمومی  روابط  گزارش  به 
بزرگ  جشن  قم،  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
شهید   6۷ یاد  به  بادبادک   6۷ پرواز  و  ساخت 
کنگره  برنامه های  سری  از  قم  استان  کودک 
کانون  مجتمع  در  امروز  قم،  شهدای  ملی 
پردیسان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

شد. برگزار 
گسترده  استقبال  با  که  جشن  این  در 
ابتدا  بود،  همراه  خانواده هایشان  و  کودکان 

کارگاه ساخت 6۷ بادبادک برگزار شد و پس از 
مربی های  گروه بندی،  و  مقدمات  آماده سازی 
اختیار  در  را  بادبادک  ساخت  وسایل  کانون 
شهید  یک  نام  با  گروه  هر  و  داده  قرار  گروه ها 
محوطه  در  و  کرده  آماده  را  خود  بادبادک 

درآوردند. پرواز  به  مجتمع 
شهید  کودکان  مادران  از  تن  سه  از  تجلیل 
خانوادگی  جشن  این  برنامه های   دیگر  از  قم 
فاطمه  و  علی  محمد،  مادرشهیدان  بود. 
مادر  و  شیری  ثریا  مادرشهیده  هاشم پور، 
زینت بخش  خود  حضور  با  ناصری  زهرا  شهیده 
با حضور مدیرکل  پایان  بودند که در  برنامه  این 
استان  نوجوان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون 

معاون  استانداری،  ایثارگران  امور  مشاور  قم، 
ناحیه  سپاه  فرهنگی  مسئول  و  استاندار  حوزه 

آمد. عمل  به  تجلیل  آنان  از  پردیسان 
کودکان  برای  شعرخوانی  و  خاطره گویی 
سالم  و  شهیدم  رفیق  سرود  اجرای  همراه  به 
برنامه های جنبی تدارک دیده شده  از  فرمانده 

بود. آسمانی ها  جشن  در 
همت  با  برنامه  این  که  است  ذکر  به  الزم 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
کنگره  بزرگداشت  ستاد  همراهی  و  قم  استان 
نشر  و  آثار  حفظ  کل  اداره  استان،  شهدای 
ناحیه  سپاه  و  استان  مقدس  دفاع  ارزش های 

► شد.   برگزار  پردیسان 

فرمانده سپاه استان خبر داد:  

●   اهدای 500 میلیون بن خرید کتاب ویژه نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس   ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
مالکانه مفروزی متقاضیان  و امالک منطقه دو قم تصرفات  اسناد  ثبت  اداره  هیأت 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. 
 ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۴۱۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۱۲۸ شماره  رأی  ۱ـ 
به  بنا گردیده است  آقای حسینعلی شیری فرزند قربانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
مساحت 9۵  مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۸ فرعی ۱ فرعی از ۱9۴۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم مالکیت رسمی متقاضی که در صفحه ۲۴۸ دفتر ۵۲۷ بنام ایشان ثبت گردیده است.)م الف ۱۵۰3۱( 
۲-رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۱۵9 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۰۷6 آقای 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  بجندی  آهنگری  محمدرضا 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱9۱6 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵۲/۱3

)۱۵۰3۲ الف  م  قم.)   9۴ دفترخانه   ۱39۵/۱۲/۲6 ۱۱3۷۴مورخ  شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
3ـ رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰6۱۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰666 آقای 
علی حسن پور فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۱۴/۵۰ مترمربع 
سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۴۱ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در 

قطعی شماره ۱۱996۸ مورخ ۱۴۰۰/9/۲۷ دفترخانه ۱6 قم.)م الف ۱۵۰33( 
۴- رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰3۷9 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۷33 خانم 
بنا گردیده است به مساحت  فاطمه مرادی محمدی فرزند قلی در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
۴9/۷۲ مترمربع در قسمتی از پالک شماره 33 فرعی از ۲۵۴۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 
صفحه   ۲۷۲۱۰ ثبت  ذیل  که  قم   ۴۷ دفتر   ۱3۸۷/۰۲/۰۸  -  ۱۰3۱۸ قطعی  سند  طبق  متقاضی  رسمی 

۴6۸ دفتر ۱۵۸ ثبت گردیده است.)م الف ۱۵۰3۴( 
۵- رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰993۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱۲۲ خانم 
سکینه نوری فرزند قربانعلی در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۸/۷۰ مترمربع 
از ۱۸۷۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی  از پالک شماره ۱3۵فرعی  در قسمتی 

ذیل ثبت 3۱۷۲۱ صفحه ۵6۵ دفتر ۱۸۴.) م الف ۱۵۰3۵( 
6- رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۲3 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۴۵9 آقای 
مترمربع   ۱۲۴ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  بهرام ششدانگ قطعه  فرزند  اسمعیل گنجه  علی 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از  ۲۲۷6 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از مهری بیگدلی صفحه 39۷ دفتر 9.)م الف ۱۵۰36( 
۷- رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۵3 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۵۷۴ خانم 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ابراهیم  فرزند  نعمتی  مریم 
6۵/۱۰  مترمربع در قسمتی از پالک شماره۷۰ فرعی از ۲6۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

)۱۵۰3۷ الف  ۴6 قم.)م  ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ دفترخانه  ۴66۲6 مورخ  متقاضی طی سند قطعی شماره 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۵۷3 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۵۲ شماره  رأی   -۸
بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  فرزند رجبعلی سه دانگ مشاع  اروجی  بهرامعلی  آقای 
بمساحت 6۵/۱۰  مترمربع در قسمتی از پالک شماره۷۰ فرعی از ۲6۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ۴۲۷۴9 مورخ ۱399/۸/۲۷ دفترخانه ۴6 قم.)م الف ۱۵۰3۸(
9- رأی شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۱6 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱66۱ خانم 
مهناز شازده احمدی فرزند اسمعیل ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۰ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 3 فرعی از  ۲3۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از وراث لطفعلی بیگدلی.)م الف ۱۵۰39(
 ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۴6۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۱۵ شماره  رأی   -۱۰

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اکبرعلی  فرزند  پور  حسین  فیروز  آقای 
به پالک  ۲۱۷۴ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان  از   از پالک شماره فرعی  ۱۲۰مترمربع در قسمتی 
3۱۲۱ اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا 

 )۱۵۰۴۰ الف  دفتر36.)م   ۱3۰ صفحه  شاکری 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۷6۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۴6 شماره  رأی   -۱۱
مارال صادقی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۰ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره ۲۱۵ فرعی از  ۱9۵3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از مراد خدارحمی صفحه ۴۲ دفتر۱۵9.)م الف ۱۵۰۴۱(
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۴۴۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵6۷ شماره  رأی   -۱۲
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  در  غضنفر   فرزند  چیان  میوه  طاهره  خانم 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵63 از   فرعی   9 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵۰۰ مساحت 

 )۱۵۰۴۲ الف  است.)م  گردیده  ثبت  بنامش   ۵6۷ دفتر   ۲۸6 صفحه  در  که  متقاضی  رسمی  مالکیت 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰6۴۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۱۱ شماره  رأی   -۱3
بنا  آن احداث  از ششدانگ یک قطعه زمین که در  توکل در سه دانگ مشاع  فرزند  واثق خیبری  آقای علی 
گردیده است  بمساحت ۷3 مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی از  ۲3۰۲ اصلی واقع در بخش دو 
 ۴ صفحه  در  ایشان  مالکیت  که  رسمی  مالک  الیاسی  محمدرضا  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

  )۱۵۰۴3 الف  ثبت گردیده است.)م  بنامش   3۲6 دفتر 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰6۴6 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۱۲ شماره  رأی   -۱۴
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  عبدالحسین  فرزند  دوستی  عفت  خانم 
گردیده است  بمساحت ۷3 مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی از  ۲3۰۲ اصلی واقع در بخش دو 
 ۴ صفحه  در  ایشان  مالکیت  که  رسمی  مالک  الیاسی  محمدرضا  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

)۱۵۰۴۴ الف  است.)م  گردیده  ثبت  بنامش   3۲6 دفتر 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۵۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵6۸ شماره  رأی   -۱۵   
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  الله  صفوه  فرزند  غالمی  حلیمه  خانم 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۱۸6 و   ۲۱۸۵ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵9/۷۱ مساحت 
کرمعلی  آقای  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸6 پالک  به  سازمان 
است.)م  گردیده  ثبت   ۲3 دفتر   3۴3 صفحه   ۲9۰3 شماره  ذیل  ایشان  مالکیت  که  رسمی  مالک  باباخان 

 )۱۵۰۴۵ الف 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۵۰6 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵66 شماره  رأی   -۱6
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  اله   فرزندقدرت  محسنی  مصطفی  آقای 
سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   -۲3۱9 باقیمانده  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع  مساحت۱۴۰  به 
ثبت  ذیل  که  متقاضی  رسمی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲3۱9 از  فرعی   3۷۲ پالک  به 

 )۱۵۰۴6 الف  است.)م  گردیده  ثبت   3۷3 دفتر   ۲6۰ 69۸۷۷صفحه 
 ۱39۸۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲6۷3 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۸۸ شماره  رأی   -۱۷
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  علی  فرزند  شادی  اکبرزاده  رضا  غریب  آقای 
در بخش  واقع  اصلی  ۲۱۱۱و۲۱۱۱/۱۰  از  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   ۱۴۰/۲۷ مساحت 
دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از علی نقی اسدی صفحه ۱3۴ دفتر۵۰۷ پالک ۲۱۱۱/۱۰ اصلی بمیزان ۵۵ 

  )۱۵۰۴۷ الف  اصلی.)م   ۲۱۱۱ پالک  زند  اکبر  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  الباقی  و  مترمربع 
 ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۰۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۱۲9 شماره  رأی   -۱۸
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسینعلی  فرزند  بزچلوئی  خسروبیکی  علیرضا  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱96۴ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۷۰/۸۰ مساحت 

الف  ۵3۴.)م  دفتر   393 صفحه  راشد  محمدی  گل  براتعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 )۱۵۰۴۸

 ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۸93 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰6۱9 شماره  رأی   -۱9
آقای محمد زارعی فرزند شیرمحمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۷مترمربع 
سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲3۰3 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در 

  )۱۵۰۷۴ الف  م  الکترونیک.)  دفتر  ثبت  قطعی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۴9۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰۷۷۵3 شماره  رأی   -۲۰
 ۱۰۰/۷9 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  باقر  فرزند  باقری  حسین  آقای 
پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۰99 باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
۲۰99/3۷ اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مسلم 

 )۱۵۰۷۵ الف  ۴۲3.)م  دفتر   ۵۱۸ صفحه  میرزائی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱۱6 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰3۷۷ شماره  رأی   -۲۱
آقای ابوالفضل عسگری فرزند ایمانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به 
مساحت ۴۸ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۷۲ فرعی از ۱9۴6اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
دفتر   ۴۵۵ صفحه  در  ایشان  مالکیت  که  رسمی  مالک  براتی  احمدی  صاحبعلی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

۷۴ ثبت گردیده است.)م الف ۱۵۰۷6( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲3۴۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۰۲ شماره  رأی   -۲۲
آقای اسمعیل روح پرور فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
گردیده است به مساحت 6۸ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی از ۱۸۷6 اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اسالم الدین رستگار جویباری که مالکیت رسمی ایشان به موجب 

سند قطعی ۵۴۲3۲ - ۱36۴/۱۲/۱۲ دفتر ۵ قم در پرونده ثبتی موجود می باشد.)م الف ۱۵۰۷۷( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲3۴9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵۰3 شماره  رأی   -۲3
خانم فهیمه محمدی فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
گردیده است به مساحت 6۸ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی از ۱۸۷6اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اسالم الدین رستگار جویباری که مالکیت رسمی ایشان به موجب 

سند قطعی ۵۴۲3۲ - ۱36۴/۱۲/۱۲ دفتر ۵ قم در پرونده ثبتی موجود می باشد.)م الف ۱۵۰۷۸(
 ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۵۲۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۱۰۵6۵ شماره  رأی   -۲۴
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  عبدالعلی  فرزند  لر  قره  اشرف  خانم 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  ۱96۷اصلی  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   6۰ مساحت 
نامه عادی مع الواسطه از خانم کبری حاجی وند مالک رسمی طبق سند قطعی موجود در پرونده ثبتی به 

 )۱۵۰۷9 الف  م  قم.)   ۱۲ دفتر   ۱3۸۴/۰۱/3۱  -  9۵3۷9 شماره 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )گویه و بهار(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

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

● برگزاری جشن ساخت و پرواز 67 بادبادک به یاد کودکان شهید استان قم    ●


