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نیازهای  از  مطمئن  سرپناه  داشتن      ◄
اساسی انسان  اجتماعی است که در دهه های 
درحوزه  بشر  عظیم  پیشرفت  برغم  اخیر 
در  کم  دست  همچنان  آالت  ماشین  و  فناوری 
ساخت  رشد  وجود  با  قم  در  بخصوص  و  ایران 
خارجی  و  داخلی  مهاجرت  با  همزمان  مسکن 
به این شهر در سال های پس از پیروزی انقالب 
است. جدی  دغدغه  یک  همچنان   ، اسالمی 
ویژگی  جزء  مهاجرپذیری  شهبازی:  اصغر 
پیروزی  از  بعد  از  بخصوص  قم  الینفک  های 
بودن  مهاجرپذیر  است،  بوده  اسالمی  انقالب 
بسیار  تفاوت  یک  ایران  شهرهای  سایر  با  قم 
تبعه  هزار  ها  ده  حضور  آن  و  دارد  هم  اساسی 
آن  جمله  از  که  است  شهر  این  در  خارجی 
از  دانشجویان  و  طالب  از  توجهی  قابل  تعداد 
شهر  این  در  که   دنیاست  مختلف  کشورهای 
رغبت  کنار  در  مساله  این  که  دارند  سکونت 
باالی مهاجرت به قم در بین مردم ایران، سبب 
بین زیرساخت  تناسب  تا چالش هایی در  شده 
که  شود  ایجاد  جدید  نیازهای  با  موجود  های 

آنهاست. مهمترین  جمله  از  مسکن 
از  توجهی  قابل  بخش  این  بر  عالوه 
های  بافت  زمره  در  نیز  قم  های  سکونتگاه 
ایمنی  نظر  از  که  دارد  قرار  ناکارآمد  و  فرسوده 
احتمالی  بالیای  و  برابر حوادث  در  و استحکام 

شوند. می  برآورد  پذیر  آسیب  کامال 
بخصوص  مسکن  تامین  که  است  پرواضح 
در  اندازه  چه  تا  جامعه  ضعیف  اقشار  برای 
است  دخیل  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
بنیان  تحکیم  در  نیز  پررنگی  بسیار  نقش  و 

نهاد  از  حمایتی  های  سیاست  و  خانواده 
دارد،  نسلی  تهدید  از  نگرانی  و  خانواده 
بعبارت بهتر مسکن یکی از مولفه های مهم در 
آسیب  کاهش  در  کالن  های  سیاست  موفقیت 
ها و چالش های جاری جامعه بشمار می رود. 
 ۴ ساخت  وعده  که  معتقدند  کارشناسان 
رویکرد  با  مردمی  دولت  در  مسکن  میلیون 
فرصتی  هم  و  یافتنی  تحقق  ای  وعده  جدید، 
زیست  به  بزرگ  پروژه  این  تبدیل  برای  بی نظیر 
اهداف  و  مبانی  با  متناسب  و  جدید  اجتماعی 

است. اجتماعی  رضایت  افزایش  و  انقالب 
حوزه  مشکالت  کاهش  برای  دولت  عزم 

مسکن
و  راه  کل  اداره  اطالعات  و  آمار  طبق 
هزار   ۱۳۲ بر  افزون  تاکنون  قم  شهرسازی 
برآوردهای  که  کردند  ثبت نام  مسکن  متقاضی 
حدود  بودن  واجدالشرایط  از  حاکی  اولیه 
به موازات  قم  در  آن هاست.  از  نفر  هزار   ۹۰
ثبت نام  مرحله   ۷ تاکنون  دیگر  استان های 
فازهای  این  البته  که  انجام گرفته  مسکن 
هفت گانه ناظر به مرحله و زمان ثبت نام بوده و 

نیست. واحدی  و  خاص  پروژه  معنای  به 
ماه  آبان  که  یک؛  فاز  در  اساس  همین  بر 
ثبت نام  نفر   ۴۰۰ و  هزار   ۴ انجام شد   ۹۸ سال 
متقاضیان  تمام  مسکونی  واحدهای  که  کردند 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  همت  به  فاز  این 

داخل  در   ۴۷ تا   ۶ "زیتون  پروژه  بانام  در 
می شود. ساخته  پردیسان 

آغاز   ۹۸ سال  اسفندماه  که  نیز  دو  فاز  در   
جدید  شهر  در  جدید  ثبت نام  هزار   ۱۲ شد 
چهارم  و  سوم  فاز  گرفت،  انجام  )امیرکبیر( 
بعضی  در  کشور   در  مسکن  نهضت  طرح های 
قرار  آنها  زمره  در  قم  که  شد  اجرا  شهرها  از 
سال  خردادماه  که  پنج  فاز  در  ولی  نداشت. 
ثبت نام  هزار   ۲۳ از  بیش  شد  انجام   ۱۴۰۰
هزار   ۲۳ از  هزار  دو  تنها  که  گرفت  صورت 
 ۲۷ پروژه  به  قرعه کشی  فرآیند  اساس  نفربر 
هکتاری   ۲۲ و  آزاد  دانشگاه  روبرو  هکتاری 
بقیه  و  شدند  متصل  پردیسان  ابوطالب  بلوار 
ششم  فاز  و  مرحله  به  متقاضی،  نفر  هزار   ۲۱

شدند. متصل  ثبت نام 
شدن  خانه دار  برای  مردم  امید  و  ثبت نام 
قم  در  مسکن  انبوه سازی  طرح های  امکان  با 
تازه ای  جان  سیزدهم  دولت  کارآمدن  روی  با 
فازهای  ششم  نوبت  در  به نحوی که  گرفت 
اوایل  تا   ۱۴۰۰ سال  آذرماه  از  که  ثبت نامی 
بر  افزون  یافت،  ادامه  سال  همین  اسفندماه 
که  گرفت  انجام  قطعی  ثبت نام  نفر  هزار   ۹۲
عبارت  به  بود.  گذشته  فاز  چند  برابر  چند 
دولت  حمایت  و  امیدوارکننده  وعده های  بهتر 
کمبودهای  جبران  و  مسکن  وضع  بهبود  از 
چندساله این حوزه و به سامان رساندن نسبی 
شدن  خانه دار  برای  را  جدیدی  امید  بارقه  آن، 
آورد. وجود  به  جامعه  فرودست  اقشار  به ویژه 

و  مستمر  پیگیری های  با  طرفی  از 
مساعد  نظر  و  استانی  مسووالن  شبانه روزی 

دولتمردان در وزارت راه و شهرسازی و شورای 
الحاق  با  کشور،  شهرسازی  و  معماری  عالی 
و  جهش  برای  پردیسان  هکتاری   ۵۶۰ اراضی 
نهضت  طرح  نیاز  از  مهمی  بخش  زمین  تامین 
که  آمد  بعمل  موافقت  قم  در  مسکن  ملی 
به تنهایی یک گام بسیار مهم و کارآمد از دولت 
پردیسان  هکتاری   ۵۶۰ اراضی  است.  مردمی 
در  مسکن  احداث  کنونی  سایت  بزرگترین  قم 

رود. می  بشمار  نیز  کشور  سطح 
در  انجام شده  پیش بینی های  اساس  بر 
اول  پردیسان  روبروی  هکتاری   ۵۶۰ اراضی 
مسکونی  واحد  هزار  حدود۳۵  ورجان  جاده 
فاز  متقاضیان  برای  که  شد  خواهد  احداث 

بود. خواهد  پنج  فاز  باقی مانده  و  شش 
در  نامشان  که  افرادی  برای  همچنین 
اما  تایید نهایی شده اند  یا  مرحله پاالیش است 
پیامک واریز آورده به آن ها ارسال نمی شود نیز 
و  است  پیگیری  و  تامین  حال  در  زمین  تامین 
مسکن  احداث  برای  زمین  می شود  پیش بینی 
انتظار  مورد  زمان  در  شرایط  واجد  افراد  برای 

شود. تامین 
سایر  زمین  تامین  و  سازی  آماده  موازات  به 
و  شده  حبس  اراضی  آزادسازی  متقاضیان، 
دستور  طبق  شده  سپری  مهلت  قراردادهای 
 ۱۴۰۰ سال  ماه  دی  سفر  در  جمهور  رییس 
تامین  از  و پس  است  پیگیری  در دست  قم،  به 

وجه  واریز  پیامک  متقاضیان  سایر  برای  زمین، 
شود. می  احداث  مناسب  مسکن  و  ارسال 

ملی  نهضت  طرح  وضعیت  آخرین 
قم در  مسکن 

یکی  قم  موجود،  و مستندات  آمار  اساس  بر 
متقاضیان  پاالیش  در  پیشرو  استان های  از 
به  واجدالشرایط  افراد  که  ای  بگونه  است، 
عملیات  همزمان  و  شدند  مشخص  سرعت 
کلید  مسکونی  واحد  هزار   ۴۲ از  بیش  ساخت 
از  این طرح ها سطحی  از  که هر کدام  خورده 

دارند. فیزیکی  پیشرفت 
برای  اراضی  آماده سازی  با  همزمان   
نهضت  طرح  قالب  در  واحد  هزار   ۴۲ احداث 
جاده  در  هکتاری   ۵۶۰ پروژه  مسکن،  ملی 
 ۳۵ تا   ۳۲ بین  ظرفیت  با  پردیسان_ورجان 
این  اراضی  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  واحد 
طرح در حال خاکبرداری و اجرای فونداسیون 
بر  مستمری  نظارت  و  پایش  همچنین  و  است 

است. حاکم  آن  آماده سازی  روند 
میدان  در  هکتاری   ۲۷ پروژه  دیگر  سوی  از 
 ۷۰۰ و  هزار  ظرفیت  با  نیز  پردیسان  علوم 
در  بلوک   ۴۳ و  بلوک   ۲۶ با  فاز  دو  در  واحد 
ها  پروژه  سایر  موازات  به  و  است  احداث  حال 

رود. می  پیش  به  آن  عمرانی  اقدامات 
پروژه  در  مسکن  احداث  و  عمرانی  عملیات 
در  مکیان  شهید  میدان  از  پس  هکتاری   ۲۲
بلوار ابوطالب هم با ظرفیت هزار و ۷۴۰ واحد 
 ۱۷ پروژه  و   است  انجام  در حال  بلوک   ۹۰ در 
محله  در  فردو  شهدای  میدان  از  پس  هکتاری 
در  واحد   ۳۴۰ و  هزار  ظرفیت  با  پردیسان   ۱۰

است. احداث  حال  در  بلوک   ۶۰
از  نفر  هزار   ۵۶ تاکنون  قم  استان  در 
شناخته  شرایط  واجد  و  نهایی  تایید  متقاضیان 
شدند که برای ۴۲ هزار نفر از آنها تامین زمین 
انجام و پیامک واریز ارسال شده و تامین زمین 
شده  نهایی  تایید  متقاضی   ۳۴۵ و   ۱۹ برای 
حدود  است،همچنین  انجام  حال  در  نیز  دیگر 
سبز  دلیل  به  نیز  متقاضیان  از  نفر  هزار   ۷
است  مجدد  بررسی  حال  در  فرم»ج«،  نبودن 
نهایی  تایید  شرایط،  بودن  دارا  صورت  در  تا 

. ند شو
شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری 
شده  واقع   قم  شهر  این  غربی  جنوب  در  و  قم 
است، این منطقه در سال ۱۳۷۷ توسط وزارت 
سال  در  و  تاسیس  وقت  شهرسازی  و  مسکن 
تبدیل  قم  شهرداری  مناطق  از  یکی  به   ۱۳۹۰

شد.
آموزش،  کار،  شناسان،  جامعه  باور  به 
اساسی  های  مولفه  از  بهداشت  و  مسکن 
زندگی  یک  داشتن  برای  فرد  یک  حیاتی  و 
از  کدام  فقدان هر  که  است  متعادل  و  معمولی 
فردی  بعد  در  هایی  ناهنجاری  و  ها  آسیب  آنها 

بیاورد. بار  به  تواند  می  اجتماعی  و 
است:  آمده  نیز  اساسی  قانون   ۳۱ اصل  در 
فرد  هر  حق  نیاز،  با  متناسب  مسکن  "داشتن 
است  موظف  دولت  است.  ایرانی  خانواده  و 
به  نیازمندترند  که  آنها  برای  اولویت  رعایت  با 
اجرای  زمینه  کارگران  و  روستانشینان  خصوص 

کند." فراهم  را  اصل  این 
اهمیت  و  تاکیدات  برغم  همه،  این  با 
سالهای  طی  اساسی،  قانون  در  مسکن  تامین 
در  نادرست  گذاری  های  سیاست  با  گذشته 
سرمایه  کاالی  به  مسکن  تبدیل  و  حوزه  این 
ناخوش  روی  زمین،  سوداگری  کنار  در  ای 
که  بنحوی  داده  نشان  گذشته  از  بیش  را  خود 
مستاجران  درآمد  از  مهمی  بخش  اکنون  هم 
یک  شهر  جمله  از  کالنشهرها  در  ویژه  به 
بها  اجاره  هزینه  صرف  قم،  نفری  میلیون 
را  شدن  دار  خانه  و  شود  می  مسکن  رهن  و 
کرده  نیافتنی  دست  رویای  یک  به  نزدیک 
که  زمانی  تا  باورند  این  بر  کارشناسان  و  است 
کاالی  یک  به  خانه  تبدیل  و  زمین  سوداگری 
سرمایه ای ادامه داشته و سرمایه ها به سمت 
همچنان  مسکن  مشکل  نشود،  هدایت  تولید 

► داشت.    خواهد  تداوم 

نهضت ملی مسکن در قم؛ امیدها و چالش ها
واکنش جالب طالب مدرسه معصومیه قم به اقدام ضدانقالب؛ 

»خدا رو شکر به مردم نخورد«

طالب مدرسه مدرسه علمیه معصومیه)س( قم به اقدام ضدانقالب در 
تالش برای به آتش کشیدن این مدرسه واکنش نشان دادند.

به گزارش فارس، شامگاه پنجشنبه 26 آبان برخی عوامل ضدانقالب 
مدرسه  به  دست ساز  مولوتوف  کوکتل  چند  پرتاب  با  کور  اقدامی  در 
علمیه معصومیه)س( قم تالش کردند این مکان را به آتش بکشند که 
در این هدف خود ناکام ماندند و این حمله تنها به شکسته شدن چند 

شد. منجر  مدرسه  شیشه 
که  پالکاردی  نصب  با  جالب  اقدامی  در  معصومیه)س(  مدرسه  طالب 
محل  در  نخورد«،  مردم  به  شکر  رو  »خدا  است  شده  نوشته  آن  روی 
این  در  دادند.  نشان  واکنش  حمله  این  به  مولوتوف ها  کوکتل  اصابت 
بیماری  و  لرستان  سیل  در  طالب  خدمت رسانی  از  تصاویری  پالکارد 

می شود. دیده  کرونا 
این جمله کنایه ای به ضدانقالب است تا اعالم کند طالب و روحانیون 
از  و  هستند  ضدانقالب  حمالت  برابر  در  مردم  از  دفاع  آماده  همواره 

ندارند. ترسی  شود،  انجام  حمله ای  آن ها  به  اینکه 
از  وکیل پور  محمدتقی  حجت االسالم  نیز  قبل  روز  چند  است  گفتنی 
تهران دچار آسیب  با اغتشاشگران در  روحانیون جهادی که در مقابله 
جدی در اثر انفجار نارنجک  دست ساز شده بود، در همان لحظات اول 

به مردم نخورد.« به دوستانش گفت: »خدا رو شکر 

جامعه مدرسین: 
مردم دوست و دشمن خود 
را در این غربالگری روزگار 

شناختند
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه خود درباره حوادث تروریستی 
اخیر آورده است: برخی جریانات سیاسی و چهره ها و شخصیت ها در 
این مدت، در مسیر طراحی شده توسط دشمن حرکت کردند. بی شک 
این نیز از چشم ملت دور نمانده و مردم، »دوست و دشمن« خود را در 

این غربالگری روزگار شناختند.
در  اخیر  تروریستی  حوادث  پی  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
کشور بیانیه ای صادر کرده است که متن کامل آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری  مقدس  نظام  علیه  باطل  جبهه  گسترده  ترکیبی  جنگ 
اسالمی که تالش داشت  هنجارشکنی و شکاف اجتماعی ایجاد کند؛ 
مرحله  وارد  بصیر«،  »مردم  همراهی  عدم  و  ناکامی ها  پی  در  اکنون 
امنیت،  مدافعان  و  مردم  شکنجه  و  قتل  است.  شده  ترور«  و  »کشتار 
و  مؤمن  ملت  اما  است؛  گذاشته  دل ها  بر  سنگینی  اندوه  و  غم  گرچه 
بصیر ما که به قدرت خداوند امید و تکیه دارد، در این نبرد سهمگین 
خود با جبهه کفر جهانی، ترسی به دل راه نداده و با باور به این حقایق 
با  اْلکاِفِریَن«  َکْیِد  ُموِهُن  َه  اللَّ أنَّ   « و  َسَیْهِدیِن«  ی  َربِّ َمِعی  ِإنَّ   « قرآنی 

داد. خواهد  ادامه  خود  حرکت  به  قدرت 
کشتار  و  تروریستی  جنایات  دیگر  بار  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
مردم توسط مزدوران استکبار جهانی را محکوم می کند و ضمن عرض 

تسلیت به خانواده شهدای این حوادث اعالم می دارد:
1-حوادث اخیر کشور و تالش اذناب منطقه ای و بین المللی استکبار 
به  فشار  و  تحریم  برای  بشری  حقوق  ظاهر  به  نهادهای  و  رسانه ها  در 
دست  هیچ گاه  پیرو،  اروپایی  دول  و  آمریکا  داد  نشان  دیگر  بار  ایران 
و  اسالم  به  مؤمنین  البته  داشت.  برنخواهند  ایران  ملت  با  دشمنی  از 
انقالب و همه آزادگان جهان باور دارند، پایان این قضایا عزت و اقتدار 

را در پی خواهد داشت. ما  ایران و خذالن دشمنان  ملت 
همچنین  و  اغتشاشگران  و  اشرار  با  مقابله  ملت،   مطالبه  2-امروز 
و قوه قضائیه،  امنیتی  و  انتظامی  نهاد های  آنان است. گرچه  محاکمه 
مؤمنانه در حال انجام وظیفه هستند؛ اما الزم است در پاسخ به مطالبه 
اغتشاشگران  با  برخورد  در  بازدارندگی  عنصر  مردم،  حق  به  و  عمومی 

یابد. بیشتری  برجستگی 
مدت،   این  در  شخصیت ها  و  چهره ها  و  سیاسی  جریانات  3-برخی 
نیز  این  بی شک  کردند.  توسط دشمن حرکت  در مسیر طراحی شده 
این  در  را  خود  دشمن«  و  »دوست  مردم،  و  نمانده  دور  ملت  چشم  از 

شناختند. روزگار،  غربالگری 
»نظام  فقیه«،  »والیت  معنویت«،  و  »دین  نعمت  قدردان   4-مردم، 
و فداکاری  ایثار  از  و  و »امنیت« می باشند  مقدس جمهوری اسالمی« 
بسیج، سپاه  انتظامی،  نیروی  در  امنیت کشور  و حافظان  قوه قضائیه 
حمایت  الشریف(  فرجه  تعالی  الله  )عجل  زمان  امام  گمنام  و سربازان 
می نمایند. الزم است در این شرایط خاص مسئوالن محترم به گونه ای 
برنامه ریزی و اقدام نمایند که اینگونه مسائل، آنان را از خدمت رسانی 
از  را بیش  امید  باز ندارد و روح  آنان  به مردم و حل مشکالت  صادقانه 

نمایند. زنده  جامعه  در  گذشته 
به  مردم  این  باور  و  اسالمی  نظام  مردمی  پشتوانه  بدانند  5-دشمنان 
و  استکبار  آشکار  ظلم  در  ماست.  قوت  نقطه  الهی،  امداد  و  نصرت 
استوار  خود  دینی  باورهای  تقویت  با  انقالبی  و  مؤمن  ملت  دشمنان، 
پای  و  استقامت  است.  پیشروی  حال  در  قدرتمند  و  قوی  و  ایستاده 
و بصیرت  انقالب اسالمی و صبر  بر حرکت در صراط مستقیم  فشردن 
و  دشمنان  همه  امروز  است.  کشانده  استیصال  به  را  دشمنان  مردم، 
که  است  مستقلی  و  مردمی  قدرت  تنها  ایران  می دانند،  ما  دوستان 
مقابل جبهه ظلم جهانی ایستاده و خواهد ایستاد و آن را به شکست و 
خواری خواهد افکند. خداوند به وسیله این ملت در دل دشمنان رعب 
ایجاد کرده و بی شک از این رعب و عصبانیت خواهند مرد. ان شاءالله

دل هایشان  در  متعال  »خدای  ْعَب)حشر،۲(؛  الرُّ ُقُلوِبِهُم  ِفی  »َوَقَذَف 
افکند« هراس  ]کافران[ 

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

آیت الله نوری همدانی خطاب به روحانیون:
نباید بین شما و مردم هیچ 

حجابی باشد 

روحانیون  به  خطاب  تقلید  مراجع  از  همدانی  نوری  حسین  آیت الله 
گفت: نباید بین شما و مردم هیچ حجابی باشد، مردم همیشه به علما و 
روحانیون به عنوان تکیه گاه و پناهگاه خود نگاه می کنند ازاین رو باید با 
تواضع و مهربانی با مردم ارتباط برقرار کنید و سعی کنید مشکالت آن ها 

را برطرف کنید.
دیدار  در  وی  همدانی،  نوری  آیت الله  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده  حسینی،  سعدی  سید  حجت االسالم 
بسیار  زمان  حوادث  شناخت  و  روز  مسائل  به  نسبت  آگاهی  کاشان، 
که  می بریم  سر  به  زمانی  در  ما  متاسفانه  داشت:  اظهار  و  دانسته  مهم 
استکبار جهانی با فتنه انگیزی و ایجاد اختالف بین ملت های محروم و 
مسلمانان به استثمار و چپاول مستضعفان می پردازد و تنها راه مقابله با 

است. ملت ها  آگاهی  و  بیداری  شوم  نقشه های  این 
نقشه های  از  و  بیدار  را  مردم  باید  امروز  شد:  یادآور  تقلید  مرجع  این 
دشمنان آگاه کنیم. امروز باید خدمات انقالب را برای مردم بیان نموده 

بایستیم. دشمنان  مقابل  در  همبستگی  و  اتحاد  با  و 
و  به مردم عنایت  امام راحل همیشه  ادامه داد:  نوری همدانی  آیت الله 
توجه ویژه ای داشتند و به مشکالت آنان رسیدگی می کردند چرا که سپر 
در مقابل دشمنان همین مردم هستند و همواره در خط مقدم دفاع از 

اسالم و انقالب بوده و هستند.
فرهنگی  امور  انجام  و  تبلیغ  جایگاه  خواندن  مهم  با  تقلید  مرجع  این 
کارهای  و  تبلیغ  کنار  در  باید  گفت:  دینی  مبلغان  و  روحانیت  سوی  از 
فرهنگی به درد دل های مردم و مشکالت آن ها گوش کرد، حضور شما در 

آن ها می شود. آن ها سبب دلگرمی  کنار مردم و حل مشکالت 
به  مردم همیشه  باشد،  مردم هیچ حجابی  و  بین شما  نباید  افزود:  وی 
علما و روحانیون به عنوان تکیه گاه و پناهگاه خود نگاه می کنند ازاین رو 
باید با تواضع و مهربانی با مردم ارتباط برقرار کنید و سعی کنید مشکالت 

آن ها را برطرف کنید.
پرورش  و  به تشیع  به سابقه منطقه کاشان در گرایش  تقلید  این مرجع 
عالمان برجسته ای همچون فیض کاشانی، مال احمد و مال محمد نراقی 
و  متدین  مردمانی  کانون  دیرباز  از  کاشان  منطقه  گفت:  و  کرد  اشاره 
جویای علم بوده است و دارای سابقه ای برجسته در علم و فرهنگ است.
وی برگزاری مجالس باشکوه دوستداران اهل بیت )ع( را نشانه محبت و 
ارادت مردمان آن منطقه توصیف کرده و افزودند: برگزاری این مجالس 
و  اسالمی  معارف  به  مناطق  آن  مردم  محبت  و  عالقه  اخالص،  نشانه 

است. )ع(  اهل بیت  اصیل  فرهنگ 
استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود حضور 
مردم متدین کاشان در صحنه های گوناگون انقالب اسالمی اشاره کرد و 
افزود: امروز اولین کار شما خدمت به مردم است، امروز یکی از مهم ترین 
وظایف روحانیون ارتباط مستقیم با مردم است، باید در کنار مردم بود و 
به صحبت های آن ها با تواضع گوش داد و مردم باید شما را در کنار خود 

و غمخوار خود ببینند.

مدیر حوزه های علمیه: 
محرومیت زدایی و امداد 
وظیفه ای همگانی است 

امداد،  و  محرومیت زدایی  این که  بابیان  علمیه  حوزه های  مدیر 
باید در عرصه خدمت به  وظیفه ای همگانی است گفت: کمیته امداد 
افراد نخبه و مستعد که تحت حمایتش هستند در جهت رشد افراد به 

کند. ریل گذاری  ویژه  صورت 
الله علیرضا اعرافی در دیدار محسن  به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت 
به  اشاره  با  قم  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  راد  مسعودیان 
را  امداد  مساله  باید  افزود:  امداد  کمیته  و  علمیه  حوزه  بین  تعامل 
کار  با  را  امدادی  نظام  و  کنیم  محقق  جامعه  در  اجتماعی  مقوله  به 
از نگاه اسالم که مسائل مهم و ارزشمندی دارد  مطالعاتی و پژوهشی 

دهیم. قرار  توجه  مورد 
افراد  به  خدمت  عرصه  در  باید  امداد  کمیته  گفت:  قم  جمعه  امام 
به  افراد  رشد  جهت  در  باشد  می  حمایتش  تحت  که  مستعد  و  نخبه 
کمیته  در  استعدادها  سازی  شکوفا  و  کند  گذاری  ریل  ویژه  صورت 
امداد امری مهمی است تا در جهت تقویت جامعه برآید. لذا تمرکز در 
استعدادهای ممتاز، کار ارزشمندی است و نیاز است افزون به این ها 
در امر فرهنگی نیز کار شود، چرا که برای تقویت نظام موثر می باشد.
اعرافی تصریح کرد: با روحیه جهادی و انقالبی قدم های جدی تری 
این عرصه  در  لذا  بشود،  تقویت  بسیجی  و  فرهنگ جهادی  تا  برداریم 
تا  باشد  امداد  کمیته  خدمت  در  داند  می  خود  وظیفه  علمیه  حوزه 
که  کشور  مختلف  نقاط  در  حوزه  های  سازی  شبکه  و  ها  ظرفیت  از 
شاه راهای مهمی است در جهت پیش برد اهداف گام موثری برداشت.

خبـرخبـر

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد       تلفن: 09184480402
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
قم  یک  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور 

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۷۶۸ شماره  -رأی   ۱
در  حسن  فرزند  زاده  علی  غالمرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۸۲
شماره  ک  پال مترمربع   ۱۲۲/۳۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
اداره یک  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  ۱۰۸۳۸ اصلی   از  ۴ فرعی 
و  قم   ۲۰ دفترخانه   ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ مورخ   ۱۳۵۷۰۲ شماره  رسمی  سند  قم 
اقرارنامه  ۴۴ قم و  ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ دفترخانه  ۱۸۵۷۴ مورخ  اقرارنامه شماره 
 )۱۵۲۵۰ الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ مورخ   ۴۷۸۶۲ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۱۳ شماره  رأی   -۲
در  اکبر  علی  فرزند  راد   علیرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۰۹
شماره  ک  پال مترمربع   ۱۹۴/۰۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

قم  در  واقع  است(  شده  تبدیل  که  سابق  اصلی   ۱۰۸۹۶( اصلی   ۱۰۸۶۳
شماره  رسمی  سند  موجب  به  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش 

 )۱۵۲۵۱ الف  قم.)م   ۲۰ دفترخانه   ۸۱/۷/۲۱ مورخ   ۱۴۲۷۱۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۴۲۳ شماره  رأی   -۳
فرزند  آبادی  نوش  اختیاری  عباسعلی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۸۸
مترمربع پالک شماره   ۹۷ به مساحت  باب ساختمان  احمد در ششدانگ یک 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی     ۱۱۱۳۳
رسمی  سند  موجب  به  خریداری  کلهر  رضا  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

 )۱۵۲۵۹ الف  قم.)م   ۴ دفترخانه   ۱۳۵۳/۰۹/۲۶ مورخ   ۳۳۸۰۷ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۴۳ شماره  رأی   -۴
فرزند  وحدت  صیادی  حنیفه  محمد  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۱۴
مترمربع   ۵۲/۳۲ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدکاظم 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۸۵/۲۸۴ شماره  ک  پال
سند  بیگدلی  اله  حبیب  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره 

)۱۵۲۵۵ الف  ۶۱.)م  صفحه   ۳۱۹ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه 
قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار 
به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره 
سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 
)گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر 

نو(  بشارت  و 
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ اول:    انتشار  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۸/۳۰   : انتشار دوم  تاریخ 

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

ایران مردمی و شجاعت در 
پذیرش مطالبات مردم                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
قومیت،  دین،  هر  با  واقعی  دوستان  ایران  شک  بدون 
جمهوري  نظام  واقعی  وفاداران  و  جناح  و  تفکر  سلیقه، 
ملی  وظیفه  یک  را  مقتدر  و  قوی  ایران  از  حمایت  اسالمي، 
بزرگ  رسالت  این  انجام  در  و  کنند  می  قلمداد  همگانی  و 
میهني، یک پارچه و متحد براي ناامید کردن کساني که به 
از   ، ایران قوی چشم طمع دوخته اند  ناموس  و  و مال  خاک 

کرد.  نخواهند  فروگذار  کوششی  هیچ 
و  مطالبات  شجاعانه  پذیرش  که  باشیم  داشته  ایمان 
خواسته های بحق مردم از ویژگي هاي یک حکومت شایسته 
نکنیم.  موکول  فردا  به  را  آن  تواناست.  و  کارآمد  مدیریت  و 
وقایع و حوادث اخیر به ویژه بعد از نا آرامی چند روز گذشته 
به بهانه سالگرد اعتراض به کشته شدگان آبان 98 و به شهادت 
اصلی  گردانان  صحنه  اهداف  بیگناه،  مردم  از  جمعی  رساندن 
ساخت.  آشکار  کاماًل  را  نظام  مخالفان  واقعی  چهره  و  وقایع 
تحرکات و آشوب های جدید که عماًل رنگ و بوی جنگ داخلی 
حتی  ساخت  عیان  وضوح  به  اند،  گرفته  خود  به  خیابانی  و 
کوچه«  در  رقصیدن  و  »آزادی  وعده  آنها  به  که  مردمی  کشتن 
قابل  امری  در دکترین مخالفان جمهوری اسالمی  داده شده، 
خون  ریختن  هدف،  به  رسیدن  راه  در  و  است  توجیه  و  دفاع 

نیست! آور  عذاب  چندان  نوجوان  و  کودک  و  بیگناه 
فوت  دادن  قرار  بهانه  از  پس  اعتراضات  دامنه  گسترش  با 
همان  کشور،  داخل  فضای  کشیدن  آشوب  به  و  امینی  مهسا 
طور که پیش بینی می شد عماًل خواسته های مردم که عمدتًا 
و  معیشتی  مشکالت  ارشاد،  گشت  برخورد  نحوه  به  اعتراض 
اقتصادی، تبعیض های حاکم بر جامعه و سوء استفاده مدیران 
در  چند  هر  باخت.  رنگ  بود،   ... و  اقتصادی  مفسدان  و  فاسد 
با  برخی مواقع اساسًا اعتراضات مردمی و کارمندی و کارگری 
اهداف و سناریوهای خاص سیاسی طراحی می شوند. اما این 
درس  و  ای  رسانه  نظیر  کم  هماهنگی  با  نظام  بدخواهان  بار 
کریه  چهره  و  ماهیت  دیر  کمی  که  قبلی  تجربیات  از  گرفتن 
هدف  و  خواسته  اصل  از  زود  خیلی  کردند،  می  آشکار  را  شان 
است،  بزرگ«  ایران  تجزیه  و  نظام  »براندازی  همان  که  شان 

کردند. رونمایی 
در  مردم  شده  تلنبار  و  بحق  مطالبات  پیگیری  چند  هر 
سالیان اخیر امری بدیهی و بالذاته مشروع و قابل دفاع است، 
ارضی،  تمامیت  حفظ  حساسی،  شرایط  چنین  در  اولویت  اما 
امنیت و اقتدار کشور است. بدون شک ایران دوستان واقعی با 
نظام  واقعی  وفاداران  و  و جناح  تفکر  هر دین، قومیت، سلیقه، 
جمهوري اسالمي، حمایت از ایران قوی و مقتدر را یک وظیفه 
بزرگ  رسالت  این  انجام  در  و  کنند  می  قلمداد  همگانی  و  ملی 
به  که  کساني  کردن  ناامید  براي  متحد  و  پارچه  یک  میهني، 
خاک و مال و ناموس ایران قوی چشم طمع دوخته اند ، از هیچ 

کرد. نخواهند  فروگذار  کوششی 
باید اذعان داشت این اتحاد و همدلی که بارها در  از سویی 
شده  زده  آن  بر  تائید  مهر  مردمی  و  گسترده  های  پیمایی  راه 
بر  نقش  را  بدخواهان  شوم  های  نقشه  دیگر  بار  یک  و  است 
پیگیری  اصل  از  انحراف  و  فراموشی  معنای  به  کرد  خواهد  آب 

نیست. آینده  در  مردمی  های  خواسته 
آنها  های  خواسته  و  مردم  با  حاکمیت  شاکله  است  واضح  پر 
پیدا می کند و تالش در جهت مرتفع ساختن  مفهوم و عینیت 
همراه  شروط  و  شرط  و  اگر  و  اما  با  نباید  مردم  اصلی  نیازهای 
خواسته هاي  شنیدن  در  نظام  حکمرانان  است  شایسته  باشد. 
مردم که چیزي غیر از حقوق مشروعشان نمی خواهند، غفلت 

نکنند. موکول  آینده  به  را  آنها  برآورده ساختن  و  نورزند 
با  جدی  برخورد  خواستار  قاطعانه  مردم  که  روزها  این 
اغتشاشگران و مزدوران اجاره ای دشمن هستند، برخورد غیر 
عامالن  و  اقتصادی  مفسدان  ناکارامد،  مدیران  با  ای  کلیشه 
سازان  زمینه  و  معیشتی  و  اقتصادی  های  وعده  نیافتن  تحقق 
قرار  کار  دستور  در  همزمان  باید  هم  مردم  نارضایتی  اصلی 

. گیرد
حل  در  خرد  و  تجربه  صاحبان  از  گرفتن  یاری  تردید  بی 
مشکالت اقتصادي، بستن چاکراه های رانت و فساد، بازتعریف 
بر  بیشتر  نظارت  خارجي،  های  سیاست  در  نظر  تجدید  و 
یارانه  حذف  ثروتمندان،  مالیات  با  شوخی  پایان  قضا،  دستگاه 
های پنهان، برخورد جدی و غیر نمایشی با مفسدان اقتصادی 
در  منطقی  و  گذار  اثر  سازي های  تصمیم   الیق،  نا  مدیران  و 
تقویت و احیای رسانه واقعی، ساماندهی فضای مجازی، کوتاه 
ساختن دست افرادی که منافع فردی و حزبی را فدای معیشت 
های  گذاری  سیاست  و  ها  گیری  تصمیم  از  کنند،  می  مردم 
جیره  و  گران  اغتشاش  اوباش،  با  آموز  عبرت  برخورد  کالن، 
خواران داخلی و خارجی و همزمان رافت با معترضین و ... در 
برای  همواره  که  مردمی  پشتوانه  با  قوی  و  آباد  ایرانی  ساختن 
خاک شان فداکاری و جانفشانی کرده اند، در اولویت هستند.
و  مطالبات  شجاعانه  پذیرش  که  باشیم  داشته  ایمان 
و  شایسته  حکومت  یک  ویژگي هاي  از  مردم  بحق  خواسته های 

نکنیم. موکول  فردا  به  را  آن  تواناست.  و  کارآمد  مدیریت 

یادداشت

◄     سردبیر: عبارت معروفی از سردار 
چشم  به  زیاد  روزها  این  سلیمانی  شهید 
فرصت  گاه  که  مضمون  این  با  خورد  می 
ایجاد  ها  فتنه  و  ها  بحران  دل  در  هایی 
اندازه شرایط عادی  به  می شود که شاید 
نباشد. این تعبیر به نوعی می تواند بازگو 
چرا  باشد  نیز  کشور  فعلی  شرایط  کننده 
آشوب  آغاز  از  دوماه  حدود  گذشت  با  که 
کنار  و  گوشه  در  همچنان  التهابات  و  ها 
استان ها، شاهد ناآرامی ها و اغتشاشات 
نیروهای  از  زیادی  جمع  شهادت  و 
و آسیب  باختن  و جان  امنیتی  و  انتظامی 
هستیم.  خود  هموطنان  از  شماری  دیدن 
در این میان توجه به ریشه ها و دالیل بروز 
از  بسیاری  توجه  مورد  اعتراضات  تداوم  و 
امور  متخصصان  و  کارشناسان  نخبگان، 

است.  گرفته  قرار  دینی  و  اجتماعی 
بزرگ  مرکز  یک  عنوان  به  قم  شهر 
و  ایران  دینی  مرجع  و  فرهنگی  و  علمی 
به  کنون  تا  خود  رسالت  بر  بنا  نیز  شیعه 
متنوعی  پیشنهادات  و  ها  دیدگاه  بیان 
تقلید  معظم  مراجع  از  و  است  پرداخته 
همچنین  و  مبلغان  و  طالب  تا  گرفته 
را  ای  ارزنده  راهکارهای  دانشگاهیان 

اند. کرده  مطرح 
نظرات  و  ها  دیدگاه  به  توجه  و  بررسی 
راه  بکارگیری  واقع  در  جامعه  نخبگان 
و  بحرانی  شرایط  از  رفت  برون  های  حل 
از این  و  به مردم است  آرامش  بازگرداندن 

داشت. اهتمام  آن  به  نسبت  باید  رو 
حوزه علمیه قم با صدها مرکز تخصصی 
هیئت  اعضای  با  قم  های  دانشگاه  نیز  و 
بطور قطع  متخصص  پژوهشگران  و  علمی 
اظهار  برای  صالحیت  صاحب  کانون  یک 

نظر در سطح استانی و ملی است. 
پیشنهادات  آخرین  مرور  رابطه  این  در 
و راه حل های نخبگان قمی ما را با بسته 
کاربردی  های  تحلیل  از  متنوعی  های 
آشنا می سازد. در عین حال ممکن است 
نیازهای  هاو  واقعیت  با  آنها  از  برخی 
به  اما  باشد  نداشته  کافی  تطابق  جامعه 
ورزی  اندیشه  و  زحمت  حاصل  حال  هر 
و  تحصیلکرده  های  چهره  از  بخشی 

است. کشور  و  استان  محقق 
مدرسین  جامعه  رئیس  زمینه  این  در 
بنیه  تقویت   خواستار  قم  علمیه  حوزه 

با  تبلیغ  امر  در  فعال  روحانیون  علمی 
بویژه  و  افزایی  دانش  دوره های  برگزاری 
آیت  است.  شده  شبهات  به  پاسخگویی 
در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  اله 
علمیه  حوزه های  تبلیغ  معاون  دیدار 
شود  اندیشیده  است:  تمهیدی  افزوده 
پشتیبانی  علمی  جهت  از  عزیزان  این  تا 
مباحث  از  فاصله  سبب  به  مبادا  تا  شوند 
مرور  به  را  خود  علمی  سرمایه  علمی، 

را  تبلیغ  وی  بدهند.  دست  از  زمان 
عنوان  علمیه  حوزه  وظیفه  اصلی ترین 
پشتیبانی  لزوم  بر  تأکید  ضمن  و  کرد 
در  روحانیت  حضور  مبلغین،  از  علمی 
آموزش و پرورش را در راستای انجام این 

دانست. تکلیف 
خالف  بر  تبلیغ،  داشت:  اظهار  وی 
حوزه  چندم  دست  وظیفه  برخی،  تصور 
اصلی  وظیفه  بلکه  نیست؛  روحانیت  و 
در  که  علومی  به  دقت  با  اگر  است،  آن 
خواهیم  بنگریم،  می شود  تدریس  حوزه، 
و  دین  راستای  در  علوم  این  همه  که  دید 
تبلیغ آن قرار دارند. وی حضور روحانیت 
در  را  پرورش  و  آموزش  در  معلم  به عنوان 
دانست  تبلیغی  تکلیف  انجام  راستای 
در  روحانیت  حضور  کرد:  خاطرنشان  و 
آموزش و پرورش در راستای تبلیغ، تبیین 

پیامبر  که  همانطور  است.  دین  ترویج  و 
خود  رسالت  از  هدف  )ص(  اسالم  گرامی 

کردند. معرفی  تربیت  و  تعلیم  را 
توانمندسازی  با  تبلیغ  استمرار  و  توجه 
نیز  و  فکری  و  علمی  لحاظ  از  مبلغان 
طریق  از  آموزان  دانش  تربیت  به  اهتمام 
توان  می  را  پرورش  و  آموزش  در  حضور 
مدرسین  جامعه  رئیس  اصلی  پیشنهاد  دو 
نیز  گذشته  روزهای  در  کرد.  عنوان 

در  ای  بیانیه  صدور  با  مدرسین  جامعه 
ماه  آبان  آخر  روزهای  حوادث  به  واکنش 
اغتشاشگران  جرایم  به  رسیدگی  خواستار 

بود. شده  آنها  مجازات  و 
از  منفرد  عشایری  محمد  همزمان 
انتشار  با  نیز  علمیه  حوزه  دانشوران 
حوزوی  محافل  استقبال  با  که  یادداشتی 
مواجهه  برای  پیشنهاداتی  شد  مواجه 
مطلب  در  او  نمود.  مطرح  ها  آشوب  با 
آرزو  کرکی ام  »محقق  عنوان  با  خود 
جنگ  آستانه  در   « بود:  آورده  است!« 
عالمترین  از  یکی  که  را  ابن عباس  نهروان 
بود،  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  صحابه 
اما  فرستاد  خوارج  نصیحت گویی  به 
قرآن خوانان  آن  ابن عباس  استداللهای 
که  شد  چنین  نکرد.  قانع  را  خشک مغز 
آنان  نصیحت گویی  به  خودشان  حضرت 

و  مستقیم  گفتگویی  طی  و  شتافتند 
خوارج  سپاه  از  عظیمی  بخش  اثربخش، 
سپاه  از  نفر  ۸هزار  نقلها  برخی  )طبق 
۱۲هزار نفری( را قانع کردند که دست از 
در  از  و  بردارند  ابی طالب  بن  علی  تکفیر 
این  از جدا شدن  البته پس  درآیند!  صلح 
دم  از  را  خوارج  مانده  باقی  تواب،  گروه 
ترّحم  تیزدندان  پلنگ  به  و  گذراندند  تیغ 

. ند نکرد

موضع  در  که  کسی  کردن  هدایت 
دشواری  کار  دارد،  قرار  قتال  و  دشمنی 
جز  دشواری  امر  چنین  بی گمان  است. 
میسر  فصیح  زبانی  و  عمیق  دانشی  به 
هم  ابن عباس  دانش  حتی  گاه  نیست. 

نیست! کافی 
شاه  به  کرکی  محقق  که  بود  چنین 
با  جنگ  در  چرا  که  گرفت  ایراد  صفوی 
را  تفتازانی  الدین  سیف  سّنی،  ازبکهای 
این  گوش  می گذاشتید  کاش  کشتید؟ 
برسد!  من  دهان  به  سنی  متعصب  متکلم 
او  هدایت  و  می کردم  هدایتش  بی گمان 
و  النهر  ماوراء  مردم  همه  هدایت  موجب 
بر  هماره  کرکی  محقق  می شد.  خراسان 
تأسف  طالیی،  فرصت  آن  رفتن  دست  از 
ص:  ج ۲،  الخاتمه  )مستدرک،  می  خورد 

.)۲۷۹

چون  العلماء،  مداد  که  گمانم  براین 
ریخته  و  جنگ  شروع  از  مانع  می تواند 
الشهداء  دماء  بر  شود،  شهدا  خون  شدن 
از  برخی  اینکه  است!  شده  داده  ترجیح 
محاربه  به  متهم  اخیر  دوماهه  کنشگران 
و  شک  مورد  هستند،   .… و  عمد  قتل  و 
است  این  سؤال  نیست،  سؤال  و  تردید 
است  این  شأنش  تنها  آیا  علمیه  حوزه  که 
حکم  اجرای  تقاضای  قضائیه  قوه  از  که 
باشد  داشته  متهمان  برای  را  محاربه 
کارکرد  مقدس،  نهاد  این  نافِع  علم  یا 
فرصتی  اخیر  دوماه  دارد؟  نیز  دیگری 
دبیرستانهای  و  دانشگاه ها  که  بود 
برآوَرند  بانگ  آشکارا  خودشان  کشور، 
افتاده اند؟  فرو  کجا  به  و  چیستند  که 
شخص  به  قلم  این  صاحب  پیشنهاد 
کنند  که لطف  این است  اعرافی،  آیت الله 
شانزدهم  فاصله  در  هرساله  امسال  از  و 
)روز وحدت  آذر   ۲۷ تا  دانشجو(  )روز  آذر 
حوزه  دروس  هفته  یک  دانشگاه(  و  حوزه 
را رسما تعطیل و طالب و استادان بزرگوار 
تا  جوان  طالب  )از  مختلف  سطوح  در  را 
مدرسان جوان درس خارج و حتی برخی 
دانشگاه های  به  را  مشاهیر(  و  اعالم  از 
تا شاید جلوی  مختلف کشور گسیل کنید 

شود«. گرفته  بعدی  فجایع 
برای  که  است  باور  این  بر  دیدگاه  این 
قم  حوزه  اخیر  مشکالت  حل  و  برخورد 
خودش  اصلی  های  مأموریت  به  باید 
نهادهای  به  را  امور  سایر  و  کند  عمل 
نسل  نجات  در  بتواند  تا  بسپارد  ذیربط 

باشد. موفق  جدید 
دو پیشنهاد مطرح شده در این گزارش 
مدرسین  جامعه  رئیس  دیدگاه  یعنی 
یکی  پیشنهادات  نیز  و  قم  علمیه  حوزه 
دو  نماینده  توان  می  را  قم  دانشوران  از 
قمی  نخبگان  از  برآمده  عمده  جریان 
بخشی  به  ناظر  کدام  هر  که  کرد  ارزیابی 
از دغدغه ها و نیازها است. منظر نخست 
رسمی  امکانات  بسیج  تا  دارد  تالش 
دشمن  تبلیغات  برابر  در  محکمی  صف 
ضمن  دارد  امید  دوم  ابتکار  و  آورد  پدید 
بازگرداندن حوزه و روحانیت و نهاد دینی 
از  جامعه  اولیه  انتظار  و  مأموریت  به  قم 
اخیر  نیازهای  با  تعامل  در  گشایشی  آن، 

► دهد.   رخ  کشور  اجتماعی 

»گویه« بررسی کرد:

● راهکارهای نخبگان قم برای تأثیرگذاری بر حوادث اخیر کشور   ●
شهر قم به عنوان یک مرکز بزرگ علمی و فرهنگی و مرجع دینی ایران و شیعه نیز بنا بر رسالت خود تا کنون به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات متنوعی پرداخته است و از مراجع معظم تقلید 

گرفته تا طالب و مبلغان و همچنین دانشگاهیان راهکارهای ارزنده ای را مطرح کرده اند.

خدمت  "بسیج  را  بسیج  هفته  شعار  پور  کبیری    ◄
هزار   ۳۶۰ گفت:  و  کرد  معرفی  ایران"  ملت  گزار 
بانوان  آن  درصد   ۴۵ که  داریم  استان  در  بسیجی 
بسیج  پایگاه  کمبود  دلیل  به  میزان  این  که  هستند 

است. خواهران 
علی  سپاه  فرمانده  جانشین  پور  کبیری  مهدی 
 ۲۸ که   خبری  نشست  در  قم  استان  ابیطالب)ع(  بن 
تشریح  موضوع  با  رسانه  اصحاب  حضور  با  ماه  آبان 
برگزار  رسانه  و  هنر  ساختمان  در  بسیج  هفته  برنامه 
روز  که  آذر   ۵ تا  آبان ماه   ۲۹ از  که  این  بیان  با  شد، 
هفته  عنوان  به  است  مستضعفین  بسیج  تشکیل 
های  برنامه  راستا  همین  در  و  شده  نامگذاری  بسیج 
این  کرد:  عنوان  است،  شده  دیده  تدارک  متنوعی 
هفته همایش بزرگ مربیان طرح صالحین و همچنین 
همکاری  با  را  محمدی  بهنام  شهید  طرح  مربیان 

داشت. خواهیم  را  پرورش  و  آموزش 
که  تبیینی  جلسات  هفته  این  در  داد:  ادامه  وی 
مستمرا در حال انجام است به صورت پررنگ تر برای 
برگزار  ها  دانشگاه  و  مساجد  مدارس،  در  اقشار  همه 

شد. خواهد 
اعزام  افتتاحیه  پور  کبیری  ایسنا،  گزارش  به 
اردوهای راهیان نور دانش آموزی، برگزاری مسابقات 
از  جوانان  و  نوجوانان  گسترده  حضور  با  بسیج  قرآنی 
سیاسی  نشست  برگزاری  مساجد،  و  ها  پایگاه  طریق 
اعضای شبکه روشنگری، پویش سراسری حفظ سوره 
کرد. عنوان  بسیج  هفته  های  برنامه  دیگر  از  را  اعالء 
بیان  بسیج  هفته  در  جهادی  اردوهای  به  اشاره  با 
جهادی  های  گروه  توسط  ویژه  به  امر  این  کرد: 
در  استقرار  با  رهنمون  شهید  تیم های  تحت  پزشکی 

و  شود  می  انجام  برخوردار  کم  محالت  و  متبرکه  بقاع 
خدمات  ارائه  جهت  پزشکی  علوم  تیم  چهار  امروز  تا 

کردند. آمادگی  اعالم  پزشکی 
مومنانه  خدمت  جهادی  اردوی  داد:  ادامه  وی 
در  معصوم  سید  امامزاده  در  اصناف  بسیج  توسط 
خانواده  نیازها  دیگر  و  خانگی  لوازم  تعمیر  با  زمینه 

شود. می  برگزار  محروم  های 
های  گروه  از  تجلیل  که  این  بیان  با  پور  کبیری 
در  پنجشنبه  پزشکان  از  نفر   ۷۰ ویژه  به  جهادی 
افزود:  شد،  خواهد  انجام  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  شهدا  خانواده  با  دیدار  شهدا،  مزار  غبارروبی 
آزاد  کرسی های  علمی،  شهدای  یادواره  برگزاری 
جهاد  نخبه  و  برجسته  راویان  حضور  دانشجویی، 
همت  با  دانشگاه  و  مدارس  و  مساجد  در  گری  روایت 
بسیج پیشکسوتان، برگزاری میز خدمت توسط بسیج 
برنامه  شهر،  حاشیه  های  محله  در  ویژه  به  ادارات 
نماز  از  پیش  مصلی  در  جمعه  که  صالحین  میقات 
بسیج  هفته  های  برنامه  دیگر  از  شد  خواهد  انجام 

. ست ا
که  محوری  های  برنامه  از  یکی  کرد:  تأکید  وی 
امسال به دلیل حوادث اخیر بر آن تأکید شده تجمع 
برگزار  مصلی  در  آذرماه   ۵ که  است  بسیجیان  اقتدار 
را  بسیجی  خواهران  اجتماع  همچنین  شد  خواهد 
از  الزهرا  جامعه  اسالمی  بیداری  سالن  در  آذرماه   ۳

داشت. خواهیم   ۱۰ تا   ۸ ساعت 
کبیری پور ادامه داد: بسیج قم توانسته در اجرای 
همچون  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه های  از  برخی 
ایجاد دفاتر مشاوره در سطح کشور سرآمد باشد و امروز 
ارائه خدمات  ۷۰ خانه سبز در ۷۰ محله قم در زمینه 

مشغول  مردم  مشکالت  حل  به  کمک  و  مشاوره ای 
هستند و کارشناسان در این بخش توانسته اند با ارائه 
آسیب های  از  بسیاری  بروز  از  مناسب  راهنمایی های 

کنند. جلوگیری  اجتماعی 
ابیطالب)ع(  بن  علی  سپاه  فرمانده  جانشین 
فرهنگی،  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  قم،  استان 
برپایی  شهدا،  نام  به  جهیزیه  سری   ۶۰۰ توزیع 

میدان  در  فرهنگی  پیوست  با  صلواتی  های  ایستگاه 
پویش  برگزاری  علی،  سید  شاه  امامزاده  و  جانبازان 
و  جواهرانه  برنامه  عنوان  تحت  عفیفانه  زیست 
در  عمار  جشنواره  های  فیلم  اکران  مادر،  مثل  میم 
ایستگاه های فرهنگی و مساجد، اجرای سرود و تئاتر 
قالب  در  بانوان  آفرینی  کار  مراکز  افتتاح  خیابانی، 

مناسب،  اشتغال  الگوی  ایجاد  هدف  با  فدک  طرح 
افتتاح  پردیسان،  محدوده  در  کرامت  بازارچه  افتتاح 
نمایشگاه تولیدات خانگی و صنایع دستی کارآفرینان 
تجلیل  شهدا،  گلزار  خمینی  امام  مجتمع  در  بسیجی 
بسیج  پایگاه های  افتتاح  فرهنگی،  نخبه  بسیجیان  از 
پایگاه  عنوان  تحت  محیا  طرح  افتتاح  خواهران، 
به صورت کشوری  آبان   ۳۰ تخصصی عفاف و حجاب 

کرد. معرفی  بسیج  هفته  های  برنامه  دیگر  از  را 
بسیج  هفته  شعار  که  این  به  اشاره  با  پور  کبیری 
 ۳۶۰ گفت:  است،  ایران"  ملت  گزار  خدمت  "بسیج 
هزار بسیجی در استان داریم که ۴۵ درصد آن بانوان 
بسیج  پایگاه  کمبود  دلیل  به  میزان  این  که  هستند 

► است.     خواهران 

جانشین فرمانده سپاه علی بن ابیطالب)ع( استان قم عنوان کرد:

● ۴۵ درصد از بسیجیان استان قم را بانوان تشکیل می دهند    ●
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شاهرخی: 

تیم ملی با اتحاد و همدلی می تواند کارهای بزرگ و تاثیرگذار انجام دهد

پورتو طارمی را پرچمدار ایران 
در جام جهانی کرد

باشگاه پورتو به تمجید از ستارگانش در جام جهانی 2022 پرداخت.
تهران  به وقت   19:30 از دیروز ساعت   2022  مسابقات جام جهانی 

را آغاز کرد. البیت دوحه کارش  بازی قطر و اکوادور در ورزشگاه  با 
به  خود  پوش  ملی  بازیکنان  از  تصویری  پورتو  باشگاه  رابطه  در همین 
بازیکن ملی پوش دارد   6 پورتو  را منتشر کرد.  همراه پرچم کشورمان 

که در جام جهانی حضور دارند.
با  پورتو  بازیکن  بهترین  و  کشورمان  ملی  تیم  ستاره  طارمی  مهدی 
در  پرسپولیس  سابق  مهاجم  کرد.  پیدا  حضور  پوستر  این  ایران  پرچم 
شرایط کنونی بهترین و آماده ترین بازیکن تیم کی روش هم به شمار 

آید. می 
ساعت  از  فردا)دوشنبه(  روش  کی  کارلوس  شاگردان  بازی  اولین 
16:30 در ورزشگاه بین المللی خلیفه مقابل انگلیس قرار می گیرد.

لقب جالب کی روش سوژه داغ 
مصری ها

جهانی  جام  در  ایران  ملی  تیم  سرمربی  جدید  لقب  از  مصری  رسانه 
آمد. وجد  به 

در مصاحبه  روز شنبه  ملی کشورمان  تیم  کارلوس کی روش سرمربی 
انجام داد. از جام جهانی 2022 قطر  را قبل  با سایت فیفا اظهاراتی 

بود:  گفته  طنز  به  مصاحبه  این  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
به همین دلیل  و  قرار گرفته ام  من در گروه دایناسورهای جام جهانی 

دارم. خودم  از  انتظاراتی 
کی  کارلوس  های  حرف  این  مصر   »11 »کورا  سایت  رابطه  همین  در 
روش را قبل از جام جهانی سوژه خود قرار داد و نوشت: کارلوس کی 

گرفت! لقب  جهانی  جام  دایناسور  روش 

ایران-آمریکا مستثنی از قانون فیفا 
یوزها تاریخ ساز جام جهانی

جام  در  آمریکا  و  ایران  بازی  تحلیل  به  میزگردی  در  عراقی  شبکه 
پرداخت. قطر   2022 جهانی 

در  آسیایی  تیم   6 های  بازی  به  میزگردی  در  عراق   »UTV« شبکه 
پرداخت. قطر   2022 جهانی  جام  مسابقات 

مجری این شبکه عراقی خیلی زود به سراغ بازی ایران با آمریکا رفت 
و گفت: ایران در گروه سختی قرار دارد ولی مهمترین بازی این گروه 
ایران با آمریکا است. درست است سیاست در فوتبال جایی ندارد ولی 
بازی ایران و آمریکا از این قانون مستثنی است و در این بازی سیاست 

وارد فوتبال می شود.
به  هم  شبکه  این  کارشناس  و  عراق  ملی  تیم  پیشکسوت  عبید  عباس 
تمجید از شاگردان کی روش پرداخت و گفت: ایران یکی از تیم های 
مرحله  در  آنها  باشد.  می  احترام  قابل  خیلی  و  است  آسیا  قدرتمند 
جهانی  جام  به  صدرنشین  عنوان  به  کره  از  باالتر  اقتدار  با  مقدماتی 

کردند. صعود 
دارند  حضور  زیادی  کیفیت  با  بازیکنان  ایران  ترکیب  در  افزود:  وی 
کرد  فراموش  نباید  البته  کنند.  می  بازی  اروپایی  های  لیگ  در  که 
بازیکنان ملی شاغل در لیگ ایران هم خوب هستند چون لیگ ایران 
شگفتی  برای  ایران  نظرم  به  باالست.  سطح  و  احترام  قابل  لیگ  یک 
سازی کار بزرگی دارد و نیاز دارد تالش زیادی کند تا بتواند به مرحله 

دارد. را  اش  توانایی  ولی  کند  پیدا  راه  بعد 
در   16:30 ساعت  از  امروز)دوشنبه(  روش  کی  کارلوس  شاگردان 
اولین بازی خود در جام جهانی 2022 باید به مصاف انگلیس بروند.

این همان کی روشی است که 
تیم ملی می خواهد

شگفت زده  را  همه  ایران،  به  دوباره  بازگشت  زمان  از  پرتغالی  سرمربی 
که  است  دیگر  فرد  یک  او  می گویند  کی روش  نزدیکان  است.  کرده 
مسائل  جنجال  و  جار  و  عصبانیت  بدون  و  گشاده  چهره ای  با  بار  این 
فدراسیون  مدیران  با  خود  دغدغه های  رفع  به  نسبت  و  می شنود  را 

می کند. گفت وگو 
تاریخچه حضور هشت ساله کارلوس کی روش در تیم ملی ایران از سال 
و  باالدستی ها  با  این سرمربی  ۹۷، صحنه درگیری های مختلف  تا   ۹۰
کسی  چه  که  این  به  کاری  است.  فوتبال  دست اندرکاران  و  مخاطبان 
در این قضایا مقصر بود نداریم اما شرایط به نحوی بود که کم تر کسی 
ملی  تیم  در  که  اقداماتی  و  کی روش  علیه  انتقاد  در  از  بود  عالقه مند 

شود. وارد  می دهد،  انجام 
همین رفتارها بود که تردیدها درباره بازگشت دوباره کی روش به ایران 
را در آستانه جام جهانی افزایش می داد اما این اتفاق افتاد و کارلوس 
به ایران برگشت. سرمربی تیم ملی در اولین جلسه خود با مدیران تیم 
ملی دیدگاه خود را به طور شفاف گفت. شاید این طور به نظر می رسد 

که او صرفا یک مصاحبه تبلیغاتی انجام داده است.
داده  به دست هم  باید دست  ندارم.  از کسی  کینه ای  او گفت: »هیچ 
جام  ادوار  در  خود،  توان  تمام  با  دهیم.  انجام  را  زیادی  کارهای  و 
با اعتمادی که رییس  جهانی حضور داشته و امیدوارم مثمرثمر باشم. 
است.  سنگین تر  بسیار  من  وظایف  کردند،  رییسه  هیات  و  فدراسیون 
عمل  خوب  آن قدر  باید  بجنگیم،  رسانه ها  با  نباید  و  دارم  کافی  تجربه 

کنند.« دفاع  ما  از  همه  که  کنیم 
و  فدراسیون  مدیران  بارها  ملی  تیم  سرمربی  اخیر،  ماه  یک  طول  در 
یاد  به  را  نخست  سال  هشت  در  او  واکنش های  که  را  رسانه  اهالی 
دارند، شگفت زده کرده است. آخرین مورد از این شگفتی به تعطیلی 
زودهنگام اردوی تیم ملی بدون هیچ ناراحتی بود و در عوض او تاکید 

می کند. تشکر  ایران  فوتبال  تعامل  از  که  کرد 
*اعتراض یحیی و موافقت کی روش

یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس در مصاحبه با ایسنا، ایراداتی 
را به اردوی تیم ملی وارد کرد. او اعالم کرد قرار بوده بازیکنان سه روز 
روز  چهار  او  بازیکنان  جدید،  برنامه  با  اما  باشند  ملی  تیم  اختیار  در 
در  فقط  را  خود  بازیکنان  برنامه  این  با  و  بوده اند  ملی  تیم  اختیار  در 
این اظهارات  با ملوان خواهد داشت.  از دیدار  تمرینی قبل  دو جلسه 
بازیکنان پرسپولیس بعد  از سوی گل محمدی مطرح شد که  در حالی 
و  بودند  نرفته  هم  ملی  تیم  اردوی  به  تیم شان،  شنبه  پنج  روز  بازی  از 
این  علت  به  واقع  در  نکردند!  تمرین  گل محمدی  دستور  با  جمعه  روز 
جمعه  روز  تیم ها  سایر  و  پنج شنبه  روز  دیگر  تیم  چند  و  پرسپولیس  که 
بازی کرده بودند و قرار بود اردوی تیم ملی از روز شنبه تا دوشنبه )سه 
روز( شروع شود، بازیکنان پرسپولیس به علت برنامه لیگ برتر یک روز 

نبوده اند. تیم شان  اختیار  در  بیش تر 
کی روش  که  بود  آورده  وجود  به  را  نگرانی  این  گل محمدی  اظهارات 
اما  داد  خواهد  گل محمدی  صحبت های  به  قاطعی  پاسخ  احتماال 
سرمربی تیم ملی در ادامه رفتار آرام خود در بازگشت به ایران، دستور 
و  پرسپولیس  بازیکنان  تا  داد  روز  دو  از  بعد  تیمش  اردوی  تعطیلی  به 
باشند.  خود  تیم های  اختیار  در  سپاهان  و  گهر  گل  مانند  تیم هایی 
دلگرم کننده«  و  صمیمانه  »همکاری  از  قدردانی  با  کی روش  کارلوس 
توافق  به  برای احترام  و  به دالیل فنی  تیم ملی اعالم کرد  با  باشگاه ها 
ملی  تیم  تمرینات  از  مرحله  این  ملی  تیم  و  باشگاه ها  بین  انجام شده 

بازگردند. خود  باشگاهی  تمرینات  به  بازیکنان  تا  می دهد  پایان 
برای  هم  باشگاهی  مربیان  نیست.  طرفه  یک  تعامل  این  که  البته 
حمایت از تیم ملی موافقت کردند بازیکنان خود را در کوران لیگ برتر 
به مدت سه روز در اختیار تیم ملی بگذارند و از طرف دیگر طبق برنامه 
مالحظات  با  دارند،  مصدومیت  سابقه  که  بازیکنان  بعضی  با  ملی  تیم 

بروند. پیش  ملی  تیم  پزشکی  کادر 
*نسخه متفاوتی از کی روش

در  او  و  نیست  ایران  به  بازگشت  در  کی روش  آرام  رفتارهای  همه  این 
درگیری  و  دعوا  از  خبری  بار  این  که  داده  نشان  نیم  و  ماه  یک  همین 

بود. نخواهد  سرمربی  خواسته های  تامین  برای 
وقتی یک هفته بعد از ورود کی روش به ایران از مهدی تاج پرسیدند که 
چطور می تواند کارلوس کی روش را کنترل کند و آیا تضمینی بر تکرار 
نشدن درگیری های گذشته او با مربیان ایرانی وجود دارد یا خیر؟ تاج 
همه  و  است  نیم  و  ماه  دو  همکاری  این  که  گفت  نامطمئنی  شکل  به 

بیایند. با هم کنار  می توانند 
اما کی روشی که این روزها در تهران دیده می شود، آن مرد کم حوصله 
و پرخاشگر نیست. سرمربی تیم ملی ایران در مصاحبه های اخیر خود 

در ایران بارها با گشاده رویی با اهالی رسانه رو به رو شده است.
از  خبری  و  است  آرام  کامال  نیز  ایران  ملی  تیم  تمرینات  در  کی روش 
ملی  تیم  لباس  به  حتی  او  نیست.  تمرین  حین  در  او  فریادهای  و  داد 
ایران  ملی  تیم  پوشاک  بر سر  که  برخالف گذشته  و  نداشت  کاری  هم 
کرد. تن  به  را  ایرانی  لباس های  مشکل  بدون  بار  این  داشت،  وسواس 
شده  آرام  مردی  به  تبدیل  و  شده  عوض  کی روش  که  نیست  مشخص 
نشده،  مواجه  با مشکلی  و هنوز  آمده  ایران  به  تازگی  به  یا چون  است 
آرامش خود را حفظ کرده است اما نکته مهم این است که با این رویه 
قابل  و  می رود  پیش  گذشته  از  راحت تر  مسائل  کی روش،  آرام  رفتار  و 

است. شدن  حل 

خبـرخبـر

دست  به  که  است  مجهولی  معادله  انگلیس  مقابل  ایران  ترکیب    ◄
می شود. حل  کی روش  کارلوس 

تیم ملی ایران امروز از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف انگلیس خواهد رفت 
مهمترین  می رسد  نظر  به  که  می شود  برگزار  شرایطی  در  بازی  این  و 
از  پس  که  بازیکنی  بود.  خواهد  آزمون  سردار  ایران،  اولیه  ترکیب  غایب 
اما هنوز شرایط  کرد  تیم ملی شرکت  تمرین  در  آماده سازی،  مراحل  طی 

ندارد. را  اصلی  ارنج  در  حضور 
چندان  کی روش  تا  شده  باعث  جانشین  بازیکنان  حضور  حال  این  با 
دل مشغولی خاصی برای انتخاب ترکیب اولیه تیمش در اولین بازی جام 

باشد. نداشته  جهانی 
خواهد  نتیجه  تغییر  دنبال  به  ابتدا  از  انگلیس  دیدار  این  در  طبیعتًا 
کرد.  خواهد  دفاع  بازی  اول  صفر  صفر  از  که  است  تیمی  ایران  و  بود 

می گذارد. میدان  به  پای  تدافعی  کامال  ترکیبی  با  تیم ملی  بنابراین 
سیستم بازی: در الین آپ اولیه و به احتمال فراوان چینش بازی برای 
اما یک هافبک دفاعی در نقش مدافع مرکزی  ایران ۴-۳-۳ خواهد بود 
ظاهر می شود تا سیستم شبیه به ۳-۴-۳ یا حتی در بعضی مواقع ۶-۳-

۱ باشد.
بیرانوند علیرضا  دروازه بان: 

دروازه بان شماره یک تیم پرسپولیس و تیم ملی، برای چهارمین بار در 
جام جهانی گلر ایران خواهد بود و ماموریت محافظت از دروازه را مقابل 
حریف پرقدرت برعهده خواهد داشت. او که در اولین بازی جام جهانی 
برابر  دروازه  داشتن  نگه  بسته  دنبال  به  شد،  کلین شیت  به  موفق   ۲۰۱۸

یاران هری کین خواهد بود.
دفاع راست: صادق محرمی

مدافع دینامو زاگرب اولین جام جهانی خود را تجربه می کند و جلوتر 
او  دارد.  انگلیس  مقابل  بازی  برای  بیشتری  شانس  رضاییان،  رامین  از 
توانست  بازی  به میدان رفت و در یک  بار مقابل چلسی  چندی پیش دو 

برسد. پیروزی هم  به 
پورعلی گنجی زوج دفاع مرکزی: مجید حسینی - مرتضی 

پرتغال  و  اسپانیا  این زوجی است که کمتر کسی تصور می کرد مقابل 
شد  باعث  کی روش  تعویضی  مهره  نمایش  اما  بگیرد  قرار  استفاده  مورد 
اگرچه  حاال  باشند.  داشته  را  جهانی  جام  در  زوج سازی  تجربه  آنها  تا 
دیده ها  اما  می شوند  متصور  دفاعی  خط  در  را  کنعانی  و  شجاع  بسیاری 
مجید  بازگشت  حکایت  دارند؛  دیگری  حکایت  دوحه  از  شنیده ها  و 
بهترین  از  یکی  مهار  برای  بار  این  پورعلی گنجی  مرتضی  و  حسینی 

جهان. حمله  خطوط 
دفاع چپ: میالد محمدی

محمدی نیز از جمله بازیکنانی است که تجربه حضور در جام جهانی 
یک  چهره  آاک  در  اخیرا  که  است  دونده  و  پرتالش  مدافعی  او  دارد.  را 

فهرست  به  و  گذاشته  نمایش  به  را  درخشان  فرم  با  سختکوش  مدافع 
یا  استرلینگ  رحیم  با  رقابت  در  او  دید  باید  حاال  رسیده.  هم  تیم ملی 

کرد. خواهد  چه  گریلیش  جک 
روزبه چشمی هافبک دفاعی: 

قرار  ایران  مرکزی  مدافع  دو  مقابل  در  که  است  بازیکنی  احتماال  او 
روزبه  ایفا کند.  را  تا در لحظات مختلف، نقش دفاع وسط سوم  می گیرد 
خوبی  عملکرد  مراکش  مقابل  خصوص  به  و   ۲۰۱۸ جهانی  جام  در  هم 

است. کی روش  کارلوس  معتمدان  جزو  و  داشت 
)احمد  اللهی  عزت  سعید   - صفی  حاج  احسان  مرکزی:  هافبک 

نوراللهی(
به  اما  بگیرد  قرار  اصلی  ترکیب  در  قدوس  سامان  می شد  تصور  ابتدا 
نظر کی روش برای بازی با انگلیس تصمیم دارد یک هافبک دفاعی و دو 
احسان  و  عزت اللهی  سعید  دهد.  قرار  میانی  خط  در  را  مرکزی  هافبک 
حاج صفی دو بازیکنی هستند که شانس بیشتری برای حضور در ترکیب 
انتقال توپ به خط حمله مشارکت خواهند  اصلی دارند. بازیکنی که در 
سه  هجومی  عناصر  تکنیک  خنثی سازی  آنها  اصلی  وظیفه  اما  داشت 

بود. خواهد  شیرها 
جهانبخش علیرضا  راست:  وینگر 

شایستگی  تا  می رود  میدان  به  تخصصی  پست  در  فاینورد  تیم  ستاره 
آزادی  البته  انگلیس نشان دهد. علیرضا  فوتبال در  به طرفداران  را  خود 
پرسینگ  در  بیشتر  باید  او  نظر می رسد  به  و  نخواهد داشت  زیادی  عمل 
جام  دو  در  حضور  تجربه  اما  کند  تالش  حریف  نمایش  کردن  خراب  و 
نیم نگاه  تا  شده  باعث  اروپایی  معتبر  لیگ های  در  بازی  سالها  و  جهانی 
مقابل  در  معجزه  شاید  تا  باشد  او  پاس های  و  ارسال ها  با  طرفداران 

بخورد. رقم  انگلیس 
امیری وینگر چپ: وحید 

به  وحید  می شد،  اصلی  ترکیب  در  حضور  مهیای  آزمون  اگر  شاید 
و  ترابی  مهدی  از  جلوتر  او  حاال  اما  می رفت  دفاعی  خط  چپ  سمت 
دوندگی  با  امیری  است.  وینگر چپ  در پست  بازی  اول  سایرین، شانس 
ذهن  در  را  اعتماد  مورد  مهره  یک  چهره  بی مانند،  تالش  و  حداکثری 
توپ  حریف  به  سخت  حمله  در  که  بازیکنی  ساخته.  فوتبال  اهالی 

می دهد. دست  از  را  توپ  دشوار  دفاع  در  و  می دهد 
مهاجم نوک: مهدی طارمی

اصلی  ترکیب  در  شاید  که  است  انصاری فرد  کریم  طارمی،  رقیب  تنها 
به  استثنایی  گل  یک  با  طارمی  باشد.  تعویضی  مهره  و  نگیرد  قرار 
زمانی است  اما حاال  قرار گرفت  انگلیسی  توجه طرفداران  چلسی، مورد 
که با نمایش خیره کننده ، خود را در قواره یک ستاره جهانی نشان دهد.

مقابل  دیدار  برای  بازی  سیستم  و  ترکیب  کدام  انتخاب  شما  نظر  به 
► است؟    مناسب تر  انگلیس 

در  می توانیم  همدلی  و  اتحاد  با  گفت:  ملی  تیم  اسبق  سرمربی    ◄
برسیم. موفقیت  به  جهانی  جام 

تیم  وضعیت  آخرین  مورد  در  فارس،  با  گفتگو  در  شاهرخی،  همایون 
اولین دیدارش در جام  تا  ملی فوتبال کشورمان در فاصله دو روز مانده 
اما  نیستم،  تیم  اردوی  در  داشت:  اظهار  انگلیس  مقابل   2022 جهانی 
تجربه ام می گوید تیمی موفق خواهد شد که در درجه اول همه نفراتش 
سراغ  کی روش  از  که  مدیریتی  با  باشند.  همفکر  و  یکدل  متحد،  هم  با 
می توانیم  باشد،  داشته  وجود  ما  تیم  در  همدلی  و  اتحاد  این  اگر  دارم، 

بدهیم. انجام  جهانی  جام  در  تأثیرگذاری  کارهای 
در  دارند  دوست  همه  و  است  فوتبال  ویترین  جهانی  جام  افزود:  وی 
به  کس  هیچ  و  بدهیم  انجام  جمعی  کار  شوند.  اگر       بتوانیم  دیده  آن 
ایران  فوتبال  شأن  در  نمایشی  می توانیم  نباشد،  خودش  افکار  دنبال 
داشته باشیم. بازیکنان ما دارای خالقیت هستند و این موضوع در کنار 
نظم و انضباط تیمی می تواند سبب به نمایش گذاشتن بازی های خوب 

باشد. آمریکا  و  ولز  انگلیس،  مقابل 
در  باشد  یادمان  کرد:  خاطرنشان  کشورمان  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
امکانات،  دلیل  به  منطق  داریم.  رو  پیش  را  اتفاقات  و  منطق  فوتبال 
زیرساخت ها و... به سود این سه تیم است، اما اتفاقات فوتبال می تواند 
به گل نشود،  این تیم ها تبدیل  به سود ما باشد. ممکن است پنج حمله 
اما با یک حمله بتوانیم به آنها گل بزنیم و حتی برنده شویم. بارها پیش 
این  امیدواریم  و  است  کرده  غلبه  فوتبال  در  منطق  بر  اتفاقات  که  آمده 

باشد. ما  به سود  موضوع در جام جهانی 
کشورمان  فوتبال  ملی پوشان  برای  خود  پیام  خصوص  در  شاهرخی 
کرده ام،  کار  ملی  تیم  در  مدتی  که  ایرانی  یک  عنوان  به  کرد:  تصریح 
از  دوری  و  یکپارچگی  صمیمیت،  اتحاد،   را  تیم  یک  موفقیت  بزرگ ترین 
اعالم  بارها  روزها  این  در  ما  بازیکنان  می دانم.  سیاست بازی  و  حواشی 
این  شاهد  نیز  عمل  در  امیدوارم  و  هستند  همدل  و  متحد  که  کرده اند 

باشند  عمل  مرد  مسابقه  زمین  در  ما  بازیکنان  امیدوارم  باشیم.  موضوع 
کنند                                                     . کار  وجود  تمام  با  و 

گذاشت  خواهند  اجرا  به  نمایشی  صورت  این  در  کرد:  اضافه  وی 
اما  نیست،  پیش بینی  قابل  فوتبال  نتایج  می شوند.  راضی  مردم  که 
احساس  امیدوارم  بزند.  رقم  را  خوبی  اتفاقات  می تواند  ما  همبستگی 
شأن  در  نمایشی  و  کند  غلبه  دنیا  فوتبال  منطق  بر  ملی  تیم  بازیکنان 
راضی  هم  کردن  بازی  خوب  با  مردم  باشیم.  داشته  کشورمان  فوتبال 

باشد. نتیجه  با  همراه  خوب  بازی  این  امیدواریم  و  بود  خواهند 
این  در  کی روش  کارلوس  تأثیر  خصوص  در  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
تیم توضیح داد: کی روش را سال هاست که می شناسم. او مربی مدیری 
است و باالی سر بازیکنان ایرانی هم باید یک مدیر قرار بگیرد. کی روش 
این ویژگی را دارد، وقتی در امارات مربی تیم باشگاهی بودم،  کی روش 
کی روش  مدیریت  بود.  مدیر  هم  زمان  همان  و  بود  امارات  تیم  سرمربی 
► می تواند سبب نظم و انضباط تیمی و کار گروهی یک تیم شود.   

شاید با سه دفاع بازی کنیم؛

آخرین پیش بینی از ترکیب اولیه ایران مقابل انگلیس
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ارتباط با مدیرمسئول  
0912762۵987   

عضو حقوقدان شورای نگهبان: 

برخی سلبریتی ها موجب لطمه به کشور شدند

زمان قطعی اجرای کاالبرگ الکترونیکی کی است؟
ابهام در تداوم یارانه ۳00 و 

۴00 هزار تومانی

مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی  جدید  اظهارات  براساس 
کاالبرگ  زیرساخت های  که  کرد  اعالم  جلسه ای  در  رییس جمهوری 
فراهم  آن  ارائه  زیرساخت های  درصد   ۸۵ باالی  اکنون  اما  نبود،  مهیا 

می شود. عملیاتی  کشور  در  به زودی  و  شده 
مریم فکری: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از جراحی اقتصادی دولت 
از  دقیقی  اظهارنظر  هیچ  هنوز  کاالبرگ،  طرح  اجرای  برای  انتظار  و 
سوی مقامات ارشد دولتی برای زمان اجرای آن و یا حذف یارانه ۳۰۰ 

و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص نشده است.
تصمیم گیری  با  رابطه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  این  از  پیش 
برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کاالبرگ 
و  نرسیده ایم  مرحله  این  به  هنوز  بود:  گفته   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در 
درآمدها  باید  است.  انجام  حال  در  مصارف  و  منابع  روی  بر  کار  فعال 
 ۱۴ تبصره  در  یارانه ها  بحث  و  شود  مشخص  و...  حقوق ها  و  منابع  و 
یارانه  میزان  همین  زیاد  احتمال  به  ولی  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد 

باشد. داشته  ادامه  آینده  سال  برای 
الیحه  در  دارد  احتمال  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میرکاظمی  مسعود 
تومانی  هزار   ۴۰۰ نقدی  یارانه  و  شود  منتفی  کاالبرگ   ۱۴۰۲ بودجه 
و  شود  کار  باید  سامانه  روی  بر  بود:  کرده  عنوان  شود،  ادامه دار 
شهری  یا  و  استان  یک  در  نمونه  شکل  به  و  کند  پیدا  آمادگی  سامانه 
باشد و مردم استقبال کنند، حتما در  اگر موفقیت آمیز  اجرایی شود، 

شد. خواهد  لحاظ   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه 
کاالبرگ همچنان در دستور کار دولت

خود  توضیحات  آخرین  در  نیز  اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  احسان 
خارج  دولت  کار  دستور  از  موضوع  این  است:  گفته  کاالبرگ  درباره 
ستاد  در  آزمایشی  دوره  عملکرد  گزارش  شده  قرار  اما  است،  نشده 

شد. چنین  که  شود  ارائه  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
البته خاندوزی در نوزدهم مرداد توضیح داده بود که قرار است اوایل 
اجرا  برای  اقدام  این  فنی  بسترهای  این که چقدر  گزارش  شهریورماه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  است،  شده  آماده  کشور  سراسر  در 
دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  به  متولی  دستگاه های  و  اجتماعی 

شود. ارائه 
آیا اجرای آن  وی افزوده بود: پس از آن تصمیم گیری خواهد شد که 
زمان دقیق  تا  اما  آغاز شود،  یا چه زمانی  و  مهرماه  یا  و  از شهریورماه 
اطالع رسانی  و  اظهارنظر  دراین باره  نمی توان  باشد،  نشده  تعیین 

شود. عملی  کار  این  سال  پایان  از  قبل  امیدوارم  اما  داشت، 
از رییس جمهور درباره کاالبرگ روایتی 

کمیسیون  سخنگوی  آزادیخواه،  احد  ابهامات،  این  وجود  با  اما 
آقای  به  جلسه ای  در  است:  کرده  اعالم  تازگی  به  مجلس  کشاورزی 
را احیا  الکترونیکی  بتواند کاالبرگ  اگر دولت  رییس جمهور گفتیم که 
از  تا  باشد  این چارچوب  به عرضه مرغ گرم در  کند، می تواند موظف 

شود. حمایت  تولیدکننده  و  مصرف کننده 
که  کردند  اعالم  نیز  رییس جمهوری  آقای  او،  گفته  براساس 
درصد   ۸۵ باالی  اکنون  اما  نبود،  مهیا  کاالبرگ  زیرساخت های 
عملیاتی  کشور  در  به زودی  و  شده  فراهم  آن  ارائه  زیرساخت های 

. د می شو
پرده برداری از دلیل عدم اجرای کاالبرگ

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  قادری،  جعفر  پیش  چندی  اما 
اعالم  کاالبرگ،  طرح  اجرای  عدم  به  انتقاد  در  مجلس  محاسبات 
است  مالی  منابع  نبود  طرح،  این  انجام  در  وقفه  علت  که  بود  کرده 

زیرساخت. نه 
پرده  بودجه  ایام  در  تصمیمات  در  تناقض  وجود  از  همچنین  وی 
برداشته و تاکید کرده بود: دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر 
بود،  نیاز  اصالحات  اگر  کند،  روشن  نگهبان  شورای  برای  را  طرحی 

شود. کار  به  دست  مجلس 
با بیان این که  این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
بعید می دانم اجرای کاالبرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده 
است.  هزینه  تامین  مستلزم  کاالبرگ  طرح  اجرای  بود:  گفته  باشد، 
تعللی  اگر  می دهد.  افزایش  را  دولت  مالی  بار  حدودی  تا  امر  این 

است. موضوع  همین  دلیل  به  دارد،  وجود 
توزیع کند،  اگر دولت بخواهد کاالبرگ بین مردم  بود:  افزوده  قادری 
لحاظ  یافته،  اختصاص  که  بودجه ای  به  نسبت  بیشتری  مبالغ  باید 

. کند
کرد،  برآورده  را  انتظارات  از  خیلی  نمی توان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پیدا  افزایش  یارانه ها  و  حقوق  از  اعم  دولت  جاری  هزینه  بود:  گفته 
مگر  نیست.  هزینه ها  پاسخگوی  دولت  درآمد  هم اکنون  است.  کرده 

باشد. دولت  نظر  مد  درآمد  افزایش  برای  دیگری  منابع  اینکه 
مبنای  بر  الکترونیک  کاالبرگ  قانون  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  قادری 
مابه التفاوت نرخ چهار دسته کاالی یارانه ای با شهریور ۱۴۰۰ است، 
تصریح کرده بود: االن دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع 

تامین کند. بودجه  منابع پیش بینی شده در  با  را  کاالبرگ 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که 
اظهار  دارد،  منتفی شود، مجلس طرح حمایتی دیگری  اگر کاالبرگ 

کرده بود: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می کند.

کنایه عضو دفتر نشر آثار مقام 
معظم رهبری به علم الهدی

به  خطاب  رهبری،  معظم  مقام  آثار  نشر  دفتر  عضو  فضائلی،  مهدی 
کرد. منتشر  توئیتی  مشهد  جمعه  امام 

اینکه  علم الهدی!  آقای  جناب  نوشت:  توئیتی  در  فضائلی  مهدی 
بی حجاب، چگونه  متأسفانه  ولو  ما  زنان  به  آمریکا  منحط  دولتمردان 
یادآور  است.  جنابعالی  امثال  نگاه  مهم  نیست،  مهم  می کنند  نگاه 
می شوم که مقام معظم رهبری به ائمه جمعه رفتار پدرانه با »همه« را 

فرمودند. تکرار  بار  چند  و  توصیه 
سید احمد علم الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه مشهد گفته بود: 
کشف  آمریکا  رضایت  برای  و  برمی دارند  سر  از  روسری  که  این هایی 
حجاب می کنند، بدانند که آمریکا به آنان به چشم همان روسپی های 
کودتای ۲۸ مرداد نگاه می کند. آیا راضی هستید که عفت خود را رها 

بیاید؟  آمریکا خوشش  تا  کنید 

احضار برخی چهره ها به دادسرا
لزوم پاسخگویی درخصوص انتشار 

مطالب غیر مستند
غیر  مطالب  انتشار  دلیل  به  چهره ها  برخی  کرد،  اعالم  قضاییه  قوه 

شدند. احضار  دادسرا  به  مستند 
استناد  بدون  نظرهای  اظهار  برخی  درپی  کرد،  اعالم  قوه قضائیه 
جهت  در  تحریک آمیز  مطالب  انتشار  همچنین  اخیر،  وقایع  مورد  در 
سلحشوری  پروانه  صادقی،  محمود  خیابانی  اغتشاشات  از  حمایت 
به  قضایی  مقام  به  پاسخگویی  جهت  امروز  گل محمدی  یحیی  و 

شدند. احضار  تهران  دادستانی 
صحت  مورد  در  افراد،  تعدادی  از  گذشته  روزهای  در  است  گفتنی 
مستندات  اغتشاشات  مورد  در  شده  مطرح  تحریک آمیز  ادعاهای 
مستند  هیچ  کنون  تا  روز  چند  گذشت  با  که  شده  خواسته  ادله  و 
در  توضیح  جهت  افراد  این  نتیجه  در  و  است  نشده  ارائه  دلیلی  و 

شده اند. احضار  دادسرا  به  کرده  اند  منتشر  که  مطالبی  خصوص 
در همین رابطه همچنین در یک هفته گذشته نیز 5 نفر از چهره های 
و  غیرمستند  مطالب  انتشار  مورد  در  پاسخگویی  جهت  سینمایی 

شدند. احضار  دادسرا  به  تحریک آمیز 
الناز شاکردوست، میترا حجار ، باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگامه 
به  آتی  روزهای  در  باید  نیز  دیگر  فرد  افراد هستند. سه  این  قاضیانی 

مقام قضایی در مورد مطالب غیرواقعی مطرح شده پاسخگو  باشند.
حسن عباسی رییس اندیشکده یقین که اتهاماتی را به فوتبالیست ها 

وارد کرده بود نیز برای پاسخگویی به دادستانی احضار شده است.

رییس سازمان انرژی اتمی:
ایران پاسخ محکمی به قطعنامه 

می دهد
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: گفته بودیم که صدور قطعنامه یک 
حل  به  کمکی  و  است  حداکثری  فشار  حفظ  برای  غیرسازنده  اقدام 

کرد. نخواهد  موجود  مسائل 
به گزارش ایرنا، محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
تشییع  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  مراسم  حاشیه  در  اتمی  انرژی 
با  اصفهان  استان  شهید  هزار   ۲۳ و   ۱۳۶۱ آبان  در  شهید   ۳۷۰
در  همیشه  ایران  مردم  گفت:  شهدا  این  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
آبان   ۲۵ در  نیز  اصفهان  مردم  و  بوده اند  سربلند  مختلف  صحنه های 

آمد. بیرون  سربلند  مقدس  دفاع  در  ایثار  آزمون  در   ۱۳۶۱
از  بیش  از یک هزار شهید داشت که  بیش  افزود: عملیات محرم  وی 
۷۰۰ شهید آن برای استان اصفهان بود و مردم در آن روز ۳۷۰ شهید 

را بدرقه کردند.
اتمی خاطرنشان کرد: هم اکنون اصفهان بیش  انرژی  رئیس سازمان 
از هزار خانواده دارای دو شهید و حدود ۶۰ خانواده دارد که ۳ شهید 
فرزندان  روز  آن  خانواده هایی  حتی  و  کرده اند  انقالب  این  تقدیم  را 
همان  و  داشتند  فرزند  یک  که  می کردند  اعزام  جبهه  به  را  خودشان 

نائل شد. به فیض شهادت  نفر هم  یک 
امام  به  عاشقانه  که  داشتیم  جوانانی  دوران  آن  در  داد:  ادامه  وی 
سرزمینشان  حفظ  و  اسالم  دین،  بقای  برای  و  گفتند  لبیک  خویش 
در  بتوانیم  ان شاءالله...  و  شاد  شهدا  همه  روح  کردند.  جان فشانی 
و  مردم  عزت  جز  چیزی  که  اسالمی  انقالب  اهداف  پیشبرد  مسیر 
نشناسیم. پا  از  سر  و  کنیم  تالش  ندارد،  همراه  به  را  ایران  آبادانی 

نمی کند مقابل  به طرف های  صدور قطعنامه هیچ کمکی 
اخیر شورای  درباره قطعنامه  به سؤالی  پاسخ  در  رئیس جمهور  معاون 
داشت:  اظهار  ایران  علیه  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
اقدام  یک  مشخصًا  قطعنامه  صدور  که  بودیم  گفته  همه  پیش ازاین 
به  کمکی  هیچ  و  است  حداکثری  فشار  حفظ  برای  غیرسازنده 

کرد. نخواهد  موجود  مسائل  حل  برای  مقابل  طرف های 
این اقدام اشتباه و  اینکه  بابیان  انرژی اتمی در ادامه  رئیس سازمان 
شده  گفته  هم  پیش تر  همانطوریکه  کشورمان  علیه  قطعنامه  تصویب 
تصریح  داشت،  خواهد  همراه  به  ایران  سوی  از  محکمی  پاسخ  بود، 
قانون  مطابق  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای  برنامه های  کرد: 
متعدد  قطعنامه های  صدور  و  می رود  پیش  مجلس  راهبردی  اقدام 

کرد. نخواهد  ایجاد  خللی  برنامه ها  این  پیشبرد  در  ایران  علیه 
اسالمی تصریح کرد: تمامی برنامه هایی که در عرصه ملی از سوی ما 

دنبال می شود برای رفاه و پیشرفت ملت ایران است.

خبـر خبـر

با سایت »خبرسراسری« گفت: من  مهرداد الهوتی در گفت وگو      ◄
یک هشداری بدهم؛ اینکه کسانی که صادقانه اعتراض می کنند مراقب 
افغانستان  یا  سوریه  که  هستند  این  دنبال  نهایت  در  عده ای  که  باشند 
دیگری در ایران به وجود بیاورند و در هر صورت یک ناامنی هایی ایجاد 

. کنند
ناآرامی ها و تحوالتی بوده  طی مدت اخیر سمت و سوی کشور دچار 
جهات  به  کشور  ورزی  سیاست  راه  ادامه  مورد  در  سوال هایی  باعث  که 
به  مردم  اعتماد  خصوص  در  شائبه ها  طرفی  از  و  است  شده  مختلف 

است. شده  ایجاد  احزاب  سیاسی   نمایندگی 
سایت  به  این باره  در  مجلس  پیشین  نماینده  الهوتی  مهرداد 
صادقانه  که  کسانی  بدهم.  هشداری  یک  »من  گفت:  »خبرسراسری« 
این هستند  دنبال  نهایت  در  که عده ای  باشند  مراقب  اعتراض می کنند 
که سوریه یا افغانستان دیگری در ایران به وجود بیاورند و در هر صورت 
مثال  باشد  امنی  نا  کشور  در  وقتی  خب  کنند.  ایجاد  ناامنی هایی  یک 
این  از  بسیاری  تحمل  و  کند  نمی  گذاری  سرمایه  اینجا  در  هیچکس 

است«. مردم  برای  ها  سختی 
می گوید:  و  می زند  اجتماعی  مسائل  به  هم  گریزی  الهوتی  مهرداد 
که  بگیریم  تصمیم  نمی توانیم  هنوز  انقالب  گذشت  از  سال   43 از  »بعد 
مثال چهار تا خانم در یک استادیوم صد هزار نفری بروند یا نروند. دیگر 
یک  در  بفهمد  نتواند  دنیا  می شود  مگر  بشود.  حل  مسائل  اینگونه  باید 
مثال  یا  باشد؟  نتواند  زن  هزار   10 اما  باشد  مرد  نفر  هزار   90 استادیوم 
است  مسائلی  ها  این  نبود.  نیز  جدیدی  مسئله  که  ارشاد  گشت  بحث 
دارد.  ادامه  هم  هنوز  و  شده  توجه  بهشان  اندی  و  سال   40 از  بعد  که 
و  کند  توجه  منطقی  و  درست  اعتراضات  از  دسته  آن  به  باید  حاکمیت 
ای  عده  یک  خب  اینکه  بعد  نکته  بکند.  نظر  تجدید  امورش  اداره  در 
که  هایی  دسته   ، زدند  اتش  را  مردم  مال  کردند،  استفاده  سو  و  آمدند 
بردند.  بین  از  را  مردم  مال  آمدند،  امنی  نا  برای  آمدند  اغتشاش  برای 
ماشین  یا  زدند  آتش  را  ای  زباله  یا سطل  شکستند  را  بانکی  شیشه  مثال 
آتش نشانی ای را خورد کردند. از جیب چه کسی این پول ها تامین می 
شود؟ از پول همین مردم یعنی در واقع ضرر به خودشان می رسد.  در 
هر حال جریان های سیاسی ممکن است اعتقاداتی داشته باشند مثال 
کنار  به  حتی  و  بحث  مسئله  این  به   ها  خیلی    ، انتخابات  برگزاری  در 
کردند  مدیریت  را  انتخابات  واقع  در  یعنی  داشتند.  تنش  عده  یک  زدن 
مدیریت  ها  انتخاب  که  کنند  می  تنظیم  جوری  مجلس  انتخابات  در  یا 
بحث  بعد  و  است  ملی  منافع  به  مربوط  ها  بحث  این  کل  در  ولی  شود 
دخالت حکومت هایی که خیر و صالح کشور ما را نمی خواهند. به نظر 
مثال  بنشینند  هم  کنار  میدان  پای  بیایند  طلبد  می  جامعه  خواص  من 
یا آشتی ملی  که شخص آقای خاتمی نیز مطرح  چیزی شبیه به گفتگو 
و  جمع  را  کشور  در  آمده  وجود  به  داستان  بتواند  که  چیزی  بود.  کرده 
منافع  که  هایی  حکومت  حاکمان  های  استفاده  سو  زمینه  که  کند  حل 

شود. گرفته  کنند  می  دنبال  را  خودشان 
اصولگرایان  مورد  در  من  شخصی  »اعتقاد  داد:  ادامه  همچنین  او 
که  است  این  مردم  سیاسی  نمایندگی  داشتن  ادامه  و  اصالح طلبان  و 
سیاسی  های  جریان  همین  که  وقتی  باشند  هم  کنار  در  باید  دو  این 
هدف  به  رسیدن  های  راه  اما  باشد  اسالمی  جمهوری  تعالی  هدفشان 
کنیم  تعامل  دنیا  با  بنشینیم  برویم  گوید  می  کسی  مثال  باشد  متفاوت 
کنار  را  دنیا  باید  گوید  می  کسی  یا  شود  می  حل  مان  اقتصادی  مسئله 
راه های  اما  است  اسالمی  جمهوری  تعالی  نگاهشان  دو  هر  بگذاریم؛ 
رسیدن به این اهداف متفاوت است. اعتقاد من این است که حاکمیت 
باید حتما بستر را فراهم کند که همه جریان های سیاسی حضور داشته 
شد،  برگزار  کرونا  زمان  در  که  اخیر  دوره  انتخابات  درباره  مثال  باشند. 
در  مشارکت  باالتر  یا  70درصد  باالی  همیشه  نیست  قرار  بگوییم  باید 
اثبات  نوعی  به  انتخابات  در  مشارکت  این  اما  باشیم  داشته  انتخابات 
از  را  سیاسی  جریان های  همین  و  بیاییم  ما  اگر  است.  نظام  مشروعیت 
حضور در اداره کشور حذف کنیم خب راه درستی نیست و باید کسانی 
را  است  حاکمیت  و  اسالمی  جمهوری  نداشتن  قبول  قرمزشان  خط  که 
زد کنار و به کسایی که خواستار تعالی جمهوری اسالمی  هستند توجه 
وجود  بینمان  متفاوت  صدایی  و  بگیریم   تصمیم  درست  باید  ما  کرد. 
هم  درست  تصمیم  نباشد  اگر  متفاوت  صدای  همین  که  باشد  داشته 

شد«. نخواهد  اخذ 
دست رفته  از  اعتمادهای  احیای  چگونگی  به  پاسخ  در  الهوتی 
داستان ها  این  از  قبل  دارند.  نقش  همه  بی اعتمادی ها  این  »در  گفت: 
بند  و  زد  و  حاشیه  دنبال  به  غروب  تا  صبح  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 
ها بود که بسیاری از این موارد شاید درست نبود یا درست عنوان نشده 
نیز متوجه نشدیم.  بود. ما خودمان  این میزان هم بزرگ نشده  به  یا  بود 
در  من  بگوید  خواهد  می  کار  راس  آید  می  که  جمهوری  رئیس  هر  مثال 
دانسته  جنایتکار  را  خودش  ماقبل  و  کنم  می  ایجاد  تغییری  صورت  هر 

زمان  در  دولتی  هر  کند.  می  ایجاد  را  متفاوت  فضایی  خود  نظر  از  و 
خودش نقاط قوتی دارد و همچنین نقاط ضعفی در کنار ان که طبیعی 
خودم  کنم  می  تالش  گرفتم  دست  در  که  قدرتی  جهت  در  مثال  است. 
ولیکن متوجه  را غیرزیبا  ماقبل خود  و  بدهم  زیبا نشان  را در هر صورت 
است.  داشته  نقش  مردم  کردن  اعتماد  بی  در  حرکات  همین  که  نبودم 
در  تا  می کردند  خرج  دالر  ها  میلیارد  خارجی  های  شبکه  گذشته  در 
حرف  فقط  و  کنند  نمی  تولید  که  اکنون   کنند.  تولید  برنامه  ما  مورد 
اعتماد کردن مردم است می زنند، پس  بی  را که در جهت  ما  های خود 
وجدان  باید  داریم.  نقش  مردم  کردن  اعتماد  بی  در  ما  همه  بنابراین 
دالیلی  به  بنا  اسالمی  جمهوری  است  درست  کنیم؛  حاکم  را  خودمان 
باید تجدید نظری در مسیر  نبوده است، پس  از مسائل موفق  در خیلی 

کند«. ایجاد  سیاسی  معادالت  در  بسا  چه  خودش  حرکت 
به بحث آشتی ملی که توسط  ادامه داد: »اشاره من  مهرداد الهوتی 
کنم  بیان  را  کلمه  همین  نمی خواهم  است.  شده  مطرح  خاتمی  آقای 
بیایند کنار کسانی که در راس  بزرگان  با  اما می گویم که خواص جامعه 
کنار  فضایی  یک  در  بیایند  همه  سیاسی  های  جریان  خود  یا  دارند  قرار 
ببینند  را  کنار هم نشستن شان  در  بنشینند. مردم همین که تصویر  هم 
رویکردی مثبت است. چه اشکالی دارد که آقای رئیسی روسای جمهور 
ببینند؟  هم  کنار  در  را  شان  همه  مردم  تا  کند  دعوت  را  خودش  قبل 
بوده  کشور  همین  داخل  در  باالخره  آمریکایی اند؟!  یا  اسرائیلی  مگر 
ما  متاسفانه  کرد،  تالش  خودش  وسع  اندازه  به  هم  روحانی  آقای  اند. 
اند  المال شده  بیت  به  تبدیل  این کشور  تمام سرمایه هایی نظام که در 
که  داشتم  ای  مصاحبه  اخیرا  اندازیم.  می  زباله  سطل  به  شبه  یک  را 
حکم  نمیدانم  که  هستند  تجربه  از  باری  کوله  ظریف  آقای  کردم  بیان 
می زنند وزیر خارجه شان نکنید یا حکم های دیگر... ما برای اداره یک 
که  ایشان  مانند  آوریم! پس کسی  مربی جدید می  از خارج  فوتبال  تیم 
اشکالی  چه  گذاری  سرمایه  یا  المال  بیت  برای  است  تجربه  از  دنیایی 
خارجه  سیاست  در  و  کردند  طی  برجام  در  که  هایی  نشیب  و  فراز  دارد 
را  این سرمایه ها  منتها  استفاده کنیم.  نظراتشان در پشت صحنه  از  که 
در طول یک شب میریزیم در سطل زباله و به نظر من االن کشور به خط 

طلبد«. می  را  جامعه  خواص  که  است  رسیده  ای  مرحله  و 
برنامه  حال  در  وقتی  مزدور  حکومت های  »باالخره  گفت:  آخر   در  او 
را هم نمی شناسند پس خواص جامعه  برای ما هستند و مردم ما  ریزی 
باید بیایند و بنشینند و حرف های حق معترضین را به یک فهم مشترک 
و  حل  برای  بدهند  قول  مردم  به  و  دهند  قرار  توجه  مورد  و  برسانند 
حرکات  این  مقابل  در  کل  طور  به  و  داعش  مانند  هایی  جریان  محکوم 

► است«.    طرفانه  بی  و  دلسوزانه  نظرات  و  ها  حرف  این  بایستند. 

ایام  این  در  ما  متاسفانه  گفت:  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو    ◄
سر  از  یا  بیرونی  تحرکات  تأثیر  تحت  سلبریتی ها،  برخی  بودیم  شاهد 
به  لطماتی  آمدن  وارد  موجب  که  برداشتند  قدم  مسیری  در  گاهی،  ناآ

شد. کشور 
با فارس، در  خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو 
کشور  در  گفت:  اخیر  حوادث  در  سلبریتی ها  برخی  دروغ پراکنی  مورد 
وجود  خاصی  و  ویژه  وضعیت های  سری  یک  معمواًل  ایران  مثل  بزرگی 
ولی  هستند  ما  کشور  در  توانایی  انسان های  و  فهیم  جوان های  دارد، 

دادند،  بروز  را  استعدادشان  افراد  که  این  و ظهور  علمی  پیشرفت  زمینه 
است. شده  فراهم  نظام  این  توسط 

وی افزود: افرادی که مطرح شدند و امروزه به نوعی در یک مقاطعی 
کشور  این  و  نرسیدند  اینجا  به  آسانی  به  گرفته اند،  قرار  الگو  عنوان  به 
به مردم  باید در راستای خدمت  برای آن ها هزینه داده است، آن ها هم 
کشور  خدمت  پیشگامان  باید  و  کنند  استفاده  معروفیت شان  این  از 

. شند با
ایام  این  در  ما  متاسفانه  کرد:  اظهار  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو 
از  یا  بیرونی  تحرکات  تأثیر  تحت  سلبریتی ها،  از  برخی  که  بودیم  شاهد 
گاهی، در مسیری قدم برداشتن که موجب وارد آمدن لطماتی به  سر ناآ
افراد متوجه اشتباهات شان شوند  این  امیدوار هستیم که  ما  کشور شد. 

این راهی که پیش گرفتند، برگردند و در مسیر درست قرار بگیرند. از  و 
هر  قالب  در  یا  سلبریتی  قالب  در  اگر  هرکسی  داد:  ادامه  پروین 
باشد  داشته  فعلی  یا  عملکرد  ناخواسته  خدای  دیگری،  خاص  وضعیت 
اعمال اش  پاسخگوی  باید  شود،  مردم  و  کشور  به  زدن  ضرر  موجب  که 
به  نسبت  جامعه  و  هستیم  بدهکار  جامعه  این  به  نسبت  ما  همه  باشد. 

نیست. بدهکار  ما  از  یک  هیچ 
داشته  ادعایی  امروز  توانستند  که  افرادی  همه  کرد:  تصریح  وی 
کرده اند  استفاده  کشور  این  امکانات  از  بگیرند،  باال  را  سرشان  و  باشند 
و  کشور  به  زدن  لطمه  موجب  افرادی  اگر  اما  بدارند،  پاس  را  آن  باید  و 

کرد. برخورد  آن ها  با  قانون  طبق  باید  شوند،  مردم  مصلحت 
فردی  هیچ  رفتار  اینکه  بر  تأکید  با  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو 
از  یک  هیچ  در  کرد:  خاطرنشان  نیست،  مطلق  آزادی  چارچوب  در 
رفتاری  هر  خواست،  دلش  کس  هر  که  نیست  اینگونه  دنیا  کشورهای 
چارچوب  در  باید  شهروندان  رفتار  بلکه  دهد،  انجام  را  داد  تشخیص  که 
بیان  را  راهکارها  یعنی  ایجاد محدودیت است،  برای  قانون  باشد.  قانون 
عمل  چارچوب  همان  در  باید  ما  همه  و  می کند  مشخص  را  وضعیت  و 
و  منافع  و  قانونی  محدودیت های  با  افراد  تمامی  آزادی  بنابراین  کنیم، 

است. مواجه  عمومی  مصلحت 
پروین افزود: یکی از محدودیت هایی که برای آزادی های افراد وجود 
در ضمن  است؛  و عمومی  ملی  و مصلحت  منافع  دیگری  و  قانون  دارد، 
موجب  آزادی  بهانه  به  نمی شود  شود.  رعایت  افراد  احترام  باید  آزادی، 
هتک حرمت افراد شویم، چه برسد به اینکه عملکرد و رفتار کسی باعث 
افرادی  نوعی  به  و  دهد  دست  از  را  حیاتش  حق  و  جان  فردی  که  شود 
بگیرد. او  از  را  تحریک شوند که حق حیات شخصی  با سخنان عده ای 

می شود،  وارد  آن ها  به  اتهاماتی  که  سلبریتی هایی  داد:  ادامه  پروین 
دارند  توجیهی  یا  سند  مدرک،  نوع  هر  و  باشند  پاسخگو  باید  دادگاه  در 
اتهام  رفع  آن ها  از  گرفت،  قرار  قاضی  قبول  مورد  اگر  و  دهند  ارائه  باید 
که  اعمالی  و  رفتار  برای  را  اسنادی  و  مدارک  نتواند  اگر  ولی  می شود 
شدند،  کشور  در  فردی  و  عمومی  منافع  به  زدن  لطمه  موجب  و  داشتند 
و  دارد  که  انصافی  و  عدالت  اساس  بر  قاضی  موقع  آن  دهند،  ارائه 
و  جرم  تناسب  در  را  حکم   شده،  محرز  او  برای  که  قانونی  مستندات 

► می کند.   صادر  هم  با  مجازات 

مهرداد الهوتی:

در بی اعتمادی مردم همه نقش داشتند
اصولگرایان و اصالح طلبان کنار هم باشند



از  یکی  پارکینگ  مسئله  قطعًا       ◄
مهم ترین معضالت و مشکالت امروز و آینده 
شهرهای بزرگ به شمار می رود و هرچه که 
چاره اندیشی  مشکل  این  حل  برای  دیرتر 
پیدا کردن راهکارهای  صورت نگیرد، قطعًا 
ممکن  مواقع  برخی  در  و  دشوارتر  اساسی 

شود. غیرممکن  است 
از  مشکل  این  نیز  قم  مقدس  شهر  در 
افزایش  و  داشته  وجود  گذشته  سالیان 
رونق  و  توسعه  همچنین  و  شهری  جمعیت 
حضور  و  شهر  این  در  مذهبی  گردشگری 
مذهبی  مناسبت های  در  زائران  گسترده 
در  پارکینگ  به  نیاز  که  است  شده  باعث 
شهر قم به ویژه در هسته مرکزی شهر مبرم 

باشد. جدی  و 
هزار   ۶ فقط  در حالی  کنونی  در شرایط 
این  که  دارد  وجود  قم  شهر  در  پارک  جای 
مذهبی،  مناسبت های  آمار  اساس  بر  شهر 
برگزاری  برای  مرکزی  سال  از  روز   ۱۳۶ در 
زائران  و  بوده  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
را  قم  نزدیک  و  دور  راه های  از  مسافران  و 

برمی گزینند. خود  مقصد  شهر  به عنوان 
اقداماتی  گذشته  سال های  طول  در 
پارکینگ در قم آغاز شده و در  برای توسعه 
طرح تفصیلی شهر نیز نقاطی برای احداث 
ولی  است،  گرفته شده  نظر  در  پارکینگ 
محدودیت های  نظیر  مشکالت  برخی  بروز 
کردن  اعتماد  عدم  همچنین  و  مالی  منابع 
که  است  شده  موجب  خصوصی  بخش  به 
که  آن گونه  شهر  این  در  پارکینگ ها  توسعه 

نیفتد. اتفاق  باید 
آغاز نهضت ساخت پارکینگ

شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
قم با اشاره به برنامه های شهرداری قم برای 
حل مشکل پارکینگ در شهر، از آغاز نهضت 
ساخت پارکینگ از فروردین ماه سال جاری 
با  جاری  سال  داشت:  اظهار  و  داد  خبر 
تأمین بودجه موردنیاز برای ساخت پارکینگ 
الزم  برنامه ریزی ها  و  آغاز  جدی  اقدامات 

شد. انجام 
در  پارک  جای  تعداد  طبیبی  مسعود 
اعالم  پارک  در حدود ۶ هزار  را  سطح شهر 
قم  شهر  برای  ظرفیت  این  افزود:  و  کرد 
به عنوان شهری ملی و مذهبی ناکافی بوده 
و ما عالوه بر تأمین پارکینگ موردنیاز شهر 
باید نیاز مسافران و زائران را نیز رفع کنیم.
مطالعات  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
جامع حمل ونقل و ترافیک، شهر قم به بیش 
از ۱۰ هزار جای پارک نیاز دارد و بر اساس ۶ 
هزار جای پارک موجود به ۴ هزار جای پارک 

دیگر نیاز داریم.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم 
تعداد جای پارک پیش بینی شده برای سال 
۱۴۰۱ را در حدود ۱۲۰۰ جای پارک عنوان 
محدودیت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و 
گرفته شده  نظر  در  که  امکانی  و  بودجه 
 ۱۲۰۰ حدود  در  عددی  می توانیم  امسال 

کنیم. تأمین  شهر  سطح  در  را  پارک  جای 
در  خصوصی  بخش  از  دعوت  با  وی 
ساخت  برای  داد:  ادامه  پارکینگ  ساخت 
پارک موردنیاز شهر الزم است  ۴ هزار جای 
شهرداری  ظرفیت های  از  استفاده  کنار  در 

استفاده  نیز  از کمک های بخش خصوصی 
. کنیم

ساخت  در  را  شهرداری  اولویت  طبیبی 
و  دانست  شهر  مرکزی  هسته  در  پارکینگ 
اولویت  در   ۴ و   ۱،۷  ،۳ مناطق  کرد:  بیان 
بوده و سپس مناطق ۲ و ۶ و در مرحله سوم 

دارند. قرار  اولویت  در  و ۸   ۵ مناطق 
ساخت  برای  فراخوان  اعالم  از  وی 
سطح  در  خالی  لکه های  در  پارکینگ 
در  خالی  لکه های  افزود:  و  داد  خبر  شهر 
پارکینگ  برای  موقت  به صورت  شهر  سطح 
تا برای ساخت  مورداستفاده قرار می گیرند 
برنامه ریزی های الزم  پارکینگ های طبقاتی 

شود. انجام 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
قم از لزوم ساخت پارکینگ مکانیزه در بلوار 
شهید سلیمانی خبر داد و گفت: امیدواریم 
با توافق با شرکت آب منطقه ای قم، بتوانیم 
شهید  بلوار  در  مکانیزه  پارکینگ  یک 

بسازیم. سلیمانی 
گرفته شده  نظر  در  لکه های  بر  تمرکز 
در  مصوب  پارکینگ های  احداث  به منظور 
کافی  اعتماد  عدم  شهر،  تفصیلی  طرح 
و  پارکینگ  احداث  در  خصوصی  بخش  به 
از  خارج  مالی  منابع  تخصیص  محدودیت 
توسعه  عدم  در  مهم  عوامل  از  را  شهرداری 

است. بوده  قم  در  پارکینگ  مناسب 
عوارض حذف پارکینگ پاسخگو نیست

معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
زمینه  این  در  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای 
و  پرداخت  قم  شهر  در  پارکینگ  موضوع  به 
و  گذشته  به  نگاهی  با  امروز  داشت:  اظهار 
با توجه به چالش های این حوزه نمی توانیم 
پارکینگ  تأمین  در  کمی  اقدامات  بگوییم 

است. انجام شده 
سیاست  به  اشاره  با  امراللهی  روح الله 
اتخاذ شده مبنی بر دریافت عوارض به ازای 
ساختمان ها  احداث  در  پارکینگ  حذف 
ورود  برای  موضوعی  قوانین  کرد:  تصریح 
ساخت  برای  زمین  تملک  برای  شهرداری 
توافق  با  باید  ما  و  نداشته  وجود  پارکینگ 
مالکین اقدام به تملک برای پارکینگ انجام 

نیست. مردم  استقبال  مورد  که  دهیم 
هر  ساخت  برای  امروز  داد:  ادامه  وی 
به مساحت ۱۵  زمینی  به  بتنی  پارک  جای 
متر برای جای پارک و ۱۰ متر برای مشاعات 
و گردش خودرو نیاز است که هزینه ساخت 
که  بوده  تومان  میلیون   ۶ تا   ۴ متری  آن 

می شود. تومان  میلیون   ۱۰۰ حدود 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
در  زمین  قیمت  قم  شهر  اسالمی  شورای 
تومان  میلیون   ۸ حداقل  نیز  را  قم  شهر 
اعالم کرد و گفت: با احتساب قیمت زمین 
شهرداری  برای  پارک  جای  هر  ساخت،  و 
دارد  هزینه  تومان  میلیون   ۱۸۰ از  بیش 
حذف  هر  ازای  به  شهرداری  درصورتی که 
پارکینگ ۱۵ میلیون تومان دریافت می کند.
وی شرایط اقتصادی را دلیل عدم افزایش 
کرد:  و خاطرنشان  دانست  پارکینگ  حذف 
این تفاوت قیمت ساخت پارکینگ و عوارض 
حذف پارکینگ باعث شده شهرداری نتواند 
این  در  و  بسازد  مناسب  تعداد  به  پارکینگ 

حوزه موفق نبوده ایم.
عوارض کسر پارکینگ تنها در ساخت 

آن هزینه می شود
حالی  در  قم  شهر  شورای  عضو  انتقاد 
و  تشخیص  مدیرکل  که  می شود  مطرح 
کرده  اعالم  قم  شهرداری  درآمد  وصول 
است که عوارض کسر پارکینگ و درآمدهای 
در  تنها  باید  پارکینگ  ساخت  از  حاصل 
ساخت پارکینگ هزینه شده و قانون اجازه 

نمی دهد این پول را در حوزه دیگری هزینه 
. کنیم

اهمیت  به  اشاره  با  وحیدنیا  محمد 
اظهار  قم  شهرداری  درآمدهای  افزایش 
مورد  باید  که  موضوعاتی  از  یکی  داشت: 
برای  منابع  تأمین  لزوم  گیرد،  قرار  توجه 

است. شهر  سطح  در  پارکینگ  ساخت 
بخش  دو  شامل  را  پارکینگ  ساخت  وی 
حوزه  در  افزود:  و  دانست  ساخت  و  تملک 
گذشته  سال  چند  در  پارکینگ  ساخت 
ارکان  همه  و  افتاده  خوبی  اتفاق های 
مدیریت شهری دست به دست هم می دهند 

کند. پیدا  ادامه  تا 
اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه 

در سال ۱۴۰۱ به ساخت پارکینگ
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم به اولویت مدیریت 
شهری برای ساخت پارکینگ در سال ۱۴۰۱ 
اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
دغدغه های شورای شهر و شهرداری تأمین 

پارکینگ موردنیاز شهر است.
اختصاص  از  دهناد  محمدحسین  سید 
۱۰۰ میلیارد تومان بودجه به پارکینگ خبر 
میلیارد   ۶۰  ،۱۴۰۱ سال  در  افزود:  و  داد 
میلیارد   ۴۰ و  پارکینگ  ساخت  به  تومان 
اختصاص  پارکینگ  برای  تملک  به  تومان 

است. داده شده 
حوزه  در  مهم  پروژه  سه  سپس  وی 
کرد  مطرح  را   ۱۴۰۱ سال  در  پارکینگ 
برای  تومان  میلیارد   ۶۰ امسال  گفت:  و 
خمینی)ره(  امام  خیابان  پارکینگ  احداث 
پایان  به  آن  طراحی  که  گرفته ایم  نظر  در 
شده  آغاز  آن  عمرانی  عملیات  و  رسیده 

. ست ا
میلیارد   ۴۰ همچنین  داد:  ادامه  دهناد 
نظر  در  پارکینگ  تملک  برای  نیز  تومان 

انجام شده  بررسی های  با  که  گرفته شده 
می شود. خریداری  و  انتخاب  زمین 

در  پارکینگ  ساخت  اتمام  از  وی 
و  داد  خبر  یاسر  عمار  و  آذر  خیابان  تقاطع 
تقاطع  پارکینگ  پروژه  کرد:  خاطرنشان 
خیابان آذر و عمار یاسر با ۴۰۰ فضای پارک 
و بیش از ۹۵ درصد پیشرفت مراحل پایانی 
خود را سپری کرده و اگر مشکالت آن حل 

می شود. افتتاح  به زودی  شود 

حمل ونقل  و  عمران  کمسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم به اجرای عملیات 
و  کرد  اشاره  نیز  شرقی  پارکینگ  عمرانی 
یادآور شد: در صورت آغاز عملیات عمرانی 
کارگاه،  شدن  فعال  و  شرقی  پارکینگ 
ایجاد  خودروها  پارک  برای  محدودیت هایی 
زمزم  مجتمع  مجاور  فضای  که  می شود 
است،  شهرداری  اختیار  در  که  ناشران  و 
است. پیش بینی شده  جایگزین  به عنوان 

میدان  جنب  پارکینگ  بهسازی 
خمینی)ره( امام  حضرت 

ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
پارکینگ  به بهسازی  با اشاره  شهرداری قم 
اجرای  از  )ره(،  خمینی  امام  میدان  جنب 
ایمن سازی  و  شد  و  درآمد  تسهیل  طرح 
این  مجاور  کندرو  باند  از  اهالی  تردد  مسیر 
این  در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  پارکینگ 
طرح مسیر کندرو آزادسازی و مسیر پیاده رو 
عابرین  و  اهالی  تردد  در  تسهیل  هدف  با 

است. پیش بینی شده  پیاده 
پارکینگ  گفت:  شعبان زاده  حسین 
هرروزه  )ره(  خمینی  امام  حضرت  میدان 
که  است  بسیاری  نقلیه  وسایل  میزبان 
سایر  و  شکوهیه  شهرک  به  عزیمت  برای 
شهرک های صنعتی از آن استفاده می کنند 
و نبود فضای مناسب پارکینگی در این محل 
پارک  در  نابسامانی  و  به هم ریختگی  موجب 
موتورسیکلت ها  بخصوص  نقلیه  وسایل 

می شود.
کردیم  سعی  طرح  این  در  افزود:  وی 
ضمن  بتوانیم  موجود  ظرفیت  حداکثر  با 
عابرین  تردد  مسیر  و  کندرو  باند  آزادسازی 
متقاضی  که  نقلیه  وسایل  میزبان  پیاده، 
تا  باشیم  هستند،  پارکینگی  فضای 
وسیله  آسوده  خیالی  با  بتوانند  شهروندان 

بسپارند. امانت  به  آن  در  را  خود  نقلیه 

به گفته مدیران شهری، سال ۹۹ درآمد 
 ۴۶ پارکینگ  حذف  هزینه  از  شهرداری 
پارکینگ  کسر  محل  از  و  تومان  میلیارد 
رقم  این  با  که  بوده  تومان  میلیارد   ۲۰ نیز 
احداث  می توان  پارک  جای   ۲۵۰ نهایتًا 
حذف  درآمد   ،۱۴۰۰ سال  همچنین  کرد. 
و کسر پارکینگ شهرداری قم ۱۰۰ میلیارد 
جای   ۴۰۰ فقط  رقم  این  با  که  بوده  تومان 
است  مسلم  کرد؛  احداث  می توان  پارک 

در  پارکینگ  ظرفیت  افزایش  هرچقدر  که 
اعتبار ساخت  و  قم طوالنی می شود هزینه 
برابر  چندین  نیست  آن  از  گریزی  آن که 
به  درنهایت  آن  دود  که  و  می یابد  افزایش 
چشم بودجه های جاری رفته و مردم متضرر 

می شوند.
به رغم  پارکینگ  ساخت  نهضت  طرح 
توسط  موجود  موانع  و  بودجه ای  مشکالت 
پروژه  چندین  و  خورده  کلید  قم  شهرداری 
مدیریت  توسط  جدیت  با  پارکینگ  احداث 
ضلع  طرح  از  که  می شود  دنبال  شهری 
امام،  خیابان  پارکینگ  مطهر،  حرم  شرقی 
شناسایی لکه های مستعد در سطح مناطق 
و به همراه اختصاص ۲۰۰ هکتار از اراضی 
به عنوان  می توان  جمکران  مسجد  اطراف 
از  بهره برداری  که  یادکرد  آن ها  مهم ترین 
آن ها می تواند بخشی از نیاز روزافزون شهر 
را برطرف کند. هرچند به گفته کارشناسان، 
راه حل ریشه ای و اساسی چنین معضالتی 
حمل ونقل  از  استفاده  فرهنگ  توسعه 
به  پارکینگ در قم  اما کمبود  عمومی است 
آن  کنار  از  نمی توان  که  است  زیاد  حدی 

کرد. عبور  به سادگی 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  شرقی  ضلع 
معصومه)س( با ظرفیت ۱۶۰۰ سلول پارک 
عملیات  که  است  شاخصی  پروژه های  از 
تالش  و  بوده  آغاز  حال  در  آن  اجرایی 
مشکل  از  بخشی  جبران  ضمن  تا  می شود 
کمبود پارکینگ، وضعیت آشفته این بخش 

یابد. سامان  نیز  شهر  مرکزی  هسته  از 
پیش بینی  قم  شهرداری  اقدامات  با 
آینده یک هزار و ۲۰۰  تا چند ماه  می شود 
سلول پارک به ظرفیت پارکینگ های عمومی 
افزوده شود اما هنوز پارکینگ پاشنه آشیل 
زودتر  چه  هر  باید  که  است  مزمنی  درد  و 
نسبت به رفع کمبودهای آن اقدام شود. ►

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل    ◄
لزوم  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  ترافیک 
امکانات  از  استفاده  در  مردم  مشارکت 
گفت:  ایمنی  و  نظم  ایجاد  و  شهر  ترافیکی 
و  ارز  قیمت  افزایش  چالش  دو  باوجود 
تحریم ها، تالش می کنیم پل های عابر پیاده 

کنیم. مکانیزه  به مرور  را 
حسین شعبان زاده در گفتگو با شهرنیوز، 
عابر  پل های  شده  مکانیزه  اهمیت  به 
امروزه  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  پیاده 
عابرپیاده  پل های  شدن  مکانیزه  برای 
مسئولیتی  حوزه  از  بیش  چالش هایی 

تمام  باوجود  که  دارد  وجود  تالش ها، ما هنوز نتوانسته ایم در این بخش شهرداری 
به شرایط ایده آلی که موردنظر شهرداری و 

کنیم. پیدا  دست  بوده  مردم 
وی تغییر نوسانات ارز و افزایش قیمت ۸ 
موردتوجه  را  برقی  پله های  تومانی  میلیارد 
افزایش  چالش  دو  باوجود  گفت:  و  قرارداد 
قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت پله های 
برگزاری  همچنین  و  تحریم ها  و  برقی 
داوطلب  شرکت ها  زیاد،  مناقصه های 
تا  با شهرداری نبوده و این پروسه  مشارکت 
این مرحله بدون موفقیت تکرار شده است.

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 

شهروندان  از  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک 
مشکالت،  همه  باوجود  داریم  درخواست 
از پله های ثابت پل های عابر پیاده در معابر 
شلوغ استفاده کنند تا شاهد افزایش ایمنی 
توجه  با  بتوانیم  ما  تا  باشیم  شهر  سطح  در 
پل های  کرده  مکانیزه  سنگین  هزینه  به 
دهیم. انجام  را  کار  این  به مرور  عابرپیاده، 
پارکینگ  ساخت  به  سپس  وی 
اشاره  نیز  شهر  سطح  در  موتورسیکلت ها 
داریم  درخواست  خودروها  از  کرد:  بیان  و 
موتورسیکلت ها  پارکینگ  محل  و  مقابل  در 
از  نیز  موتورسیکلت  راکبان  تا  نکنند  پارک 

نظم  بتوانیم  و  کرده  استفاده  فرصت  این 
فراهم  نیز  شهر  از  بخش  این  در  را  شهری 

. کنیم
کرد:  تأکید  ادامه  در  زاده  شعبان 
حوزه  در  ایمن  و  منظم  شهری  داشتن 
شهروندان  همه  همکاری  نیازمند  ترافیک 
بدون  و  به تنهایی  ما  و  بوده  شهرداری  با 
بخش  این  در  نمی توانیم  مردم  مشارکت 
گام های مهمی را برداریم و هر چه امکانات 
ترافیکی شهر را افزایش دهیم اگر مشارکت 
افزایش  ایمنی  و  نظم  بازهم  نباشد  مردمی 

► کرد.      نخواهد  پیدا 
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● از چالش های مکانیزه شدن پل های عابر پیاده تا لزوم مشارکت مردم در استفاده از امکانات ترافیکی شهری در قم    ●

قم، ُقّله قیام و ِاقامه

اقامه«،  و  قیام  »شهر  به  قم  از  اسالمی  انقالب  حکیم  رهبر  تعبیر 
کرده  ایجاد  استان  این  مسئوالن  و  مردم  برای  را  سترگی  مسئولیت 
الگوهای  فرآیندسازی  تحقق  لزوم  کنار  در  که  مسئولیتی  است؛ 
ملی  ریزی  برنامه  ضرورت  بر  قم،  اجرایی  و  فکری  بدنه  در  راهبردی 
کند. می  تأکید  کشور  پهنه  در  الگوها  این  تعمیق  و  گسترش  برای 
حسن شیخ حائری: دیار کریمه اهل بیت )س( را به شهر علم، جهاد 
می  انقالب  مادر  و  انقالب  مرکز  انقالب،  شهر  همچنین  و  بصیرت  و 
کار  به  قم  برای  اسالمی  انقالب  خبیر  رهبر  که  تعابیری  شناسند، 
اقامه«،  و  قیام  »شهر  یعنی  قم  به  ایشان  اخیر  عنوان  اما  برده اند، 
و  جدی  برنامه ریزی  در  قم  مسئوالن  و  مردم  برای  جدیدی  باب  فتح 
و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  اهداف  عینی  تحقق  مسیر  در  برای  دقیق 

است. راهبردی  رویکرد  این  بلندمدت 
به  استان  و  این شهر  اهالی  از  با جمعی  اخیر خود  دیدار  در  معظم له 
این نکته کلیدی اشاره فرمودند که قم، هم شهر قیام و هم شهر اقامه 
است، یعنی شهری که خودش اهل قیام ِلّله بوده و هست و به عالوه، 
البته  که  امری  می خواَند؛  و  خوانده  فرا  الهی  قیامی  به  نیز  را  ایران 
تأثیرگذاری نقش و برکات حضرت فاطمه معصومه )س( و وجود حوزه 

انکار است. مبارک علمیه در آن غیرقابل 
و  گسترش  بی بدیل  اهمیت  تذکر  با  که  مهم  سخنان  این  در  ایشان 
زبان هنر همراه  از  بهره بردن  با  به ویژه  و »پیام« شهیدان  ترویج »یاد« 
که  اساس  این  بر  را  قم  غیر  در  شده  شهید  شهدای  از  بسیاری  بود، 
به  شاید  کردند  تأکید  و  خواندند  قم  شهید  بوده اند،  قم  یافته  پرورش 

هستند. قم  شهدای  ایران،  همه  شهدای  گفت  بشود  معنا  یک 
مجموعه این نکات را می توان یادآور آیه مبارک ۴۶ سوره سبأ دانست؛ 
هر  با  متفّکرانه  و  خالصانه  لله  »قیام  زائدالوصف  اهمیت  از  که  آیه ای 
توان« سخن به میان می آَوَرد: »ُقل ِاّنما َاِعُظُکم ِبواحده َان َتقوموا لله 

َتَتَفّکروا ...«. َمثنی و ُفرادی ُثّم 
آیه  این  به  نیز  خود  دیگر  سخنرانی های  برخی  در  آقا  حضرت 
زیربنای  بخواهیم  »اگر  بودند:  فرموده  و  کرده  اشاره  عظیم الشأن 
مکتب مبارزه  و انقالب امام راحل عظیم الشأن را در یک جمله عرض 
بود؛  لّله«  »قیام  ایشان  فعالیت های  زیربنای همه   بگوییم  باید  بکنیم، 
دوران  در  معروفشان  یادداشت  در  که  همان  بود؛  لّله  قیام  هدف، 
َان  ِبواحده  َاِعُظُکم  ِاّنما  جوانی در دفتر مرحوم وزیری نوشته اند »ُقل 

ُفرادی...«. و  َمثنی  لله  َتقوموا 
آیه  این  که  است  آن  یادآور  وحی  کالم  تفاسیر  برخی  بر  مروری  اما  و 
که  آن  مانند  دارد؛  خود  باطن  و  ظاهر  در  زیادی  پیام های  مبارک، 
انسان  با  می دهم(  پند  را  )شما  »اعظکم«  تعبیر  با  متعال  پروردگار 
سخن گفته تا نشان دهد خیر و صالح بشر را در نظر دارد، ضمن آن 
آن  بیانگر  »اّنما«  عبارت  کنار  در  و  نکره  سیاق  با  »بواحده«  تعبیر  که 
است  اهمیت  نهایِت  در  و  سترگ  ای  موعظه  الهی،  پند  این  که  است 

نیست. آن  برای  جایگزینی  که 
عبارت  شدن  ُمقّدم  در  به ویژه  آیه  متن  از  که  دیگری  نکته  همچنین 
انفرادی  حرکت  ِصرف  که  است  این  می آید،  بر  »فرادی«  بر  »مثنی« 
فردی  هویت  حفظ  در  تکامل  بلکه  نیست،  وی  تکامل  سبب  انسان 
است. اجتماعی  هویت  یک  به  رسیدن  و  دیگران  با  همراهی  کنار  در 
نیز  را  مبارک  آیه  این  ذیل  شده  وارد  روایات  برخی  می توان  اکنون 
مورد توجه قرار داد؛ مانند روایت امام صادق )ع( که موعظه الهی به 
اولی االمر  و والیت  را در پذیرش والیت رسول خدا )ص(  امر  تنها یک 
می کنند.  تأکید  آن  بر  و  می بینند  ایشان  از  پیروی  و  تبعیت  و 

(۳۹۱ ص   ،۲۳ ج  )بحاراالنوار، 
سعادت  ضامن  و  برکات  تمام  منشأ  را  خدا  برای  قیام  باید  رو،  این  از 
این  در  دائمی  تعقل  و  تفکر  تدبر،  از  و  دانست  انسان ها  رستگاری  و 

نکرد. غفلت  امر 
این چنین است که قم، مردم این دیار و مسئوالن آن باید در برخاستن 
باشند  پیشرو  اسالمی  انقالب  الهی  ارزش های  و  اهداف  تحقق  برای 
ابعاد مختلف این مهم، زمینه را برای  با تحقق فرآیند الگوسازی در  و 

بسط و تعمیق این فرهنگ در کل کشور فراهم کنند.
بدیهی است تحقق این امر مستلزم همراهی و مطالبه قمی ها و البته 
اولیه  برنامه ریزی جدی و دقیق مسئوالن قم است؛ امری که گزارش 
تفکر و اقدام برای تحقق آن می تواند در نوزدهم دی ماه سال جاری 
محضر  به  اسالمی  انقالب  بصیر  رهبر  با  قم  مردم  سالیانه  دیدار  در  و 

ارائه شود، ان شاءالله. ایشان 

نگاهی به نهضت ساخت پارکینگ در کالن شهر قمیادداشت

● بسیج شدن مدیریت شهری قم برای رفع نیاز شهروندان در حوزه پارکینگ   ●
یکی از مهم ترین مشکالت و به نوعی معضالتی که امروزه کالن شهرها را آن روبه رو هستند مسئله پارکینگ است و در نتیجه رشد و توسعه سریع شهرها، افزایش جمعیت و در نتیجه 

افزایش میزان استفاده از خودرو و همچنین کمبود زمین در نقاط مرکزی شهرها حل این مشکل را با دشواری های خاص خود روبه رو کرده است.

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی مزایده اتومبیل
نادعلیان  قدمعلی  آقای  وکیل  عنوان  به  نادعلیان  عباس  آقای  اینکه  به  نظر 
اسناد  دفترخانه  توسط  شده  گواهی  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با 
المثنی  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  قم  استان   ۶۵ رسمی 
واقع  اصلی   ۱۵۱ از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ۵۴ پالک  باغ  قطعه  یک 
در  آن  مالکیت  سند  که  بیدقان  روستای  کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در 
بنام    ۹۰۹۵۸۰ چاپی  شماره  به   ۱۷۸۱ ثبت  ذیل   ۱۷ جلد  دفتر   ۲۷۵ صفحه 
سپس  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  کوچک  آقا  فرزند  نوروزی  فاطمه  خانم 
 ۱۳۵۹/۰۸/۱۴ مورخ   ۲۸۷۸۷ سند  بموجب  الواسطه  مع  ششدانگ  تمامی 
به آقای قدمعلی نادعلیان فرزند هادی  ۱۶ قم  دفترخانه اسناد رسمی شماره 
شماره  دستور  بموجب  پالک  ششدانگ  سپس  است  گردیده  قطعی  انتقال 
دادگستری  احکام  اجرای  قاضی   ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ مورخ  ۲/۸۰ق/۳۱۸ 
عباس  سپس  است  گردیده  بازداشت  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  قبال  در  قم 
شماره  وارده  طبق  نادعلیان  قدمعلی  آقای  مالک  وکیل  عنوان  به  نادعلیان 

چهارصد  و  هزار  یک  مهر  هفتم  و  بیست  مورخ   ۱۴۰۱۲۱۷۳۰۰۰۴۰۰۱۸۳۷
مفقود  احتیاطی  بی  علت  به  فوق  پالک  مالکیت  سند  نموده  اعالم  یک  و 
صدور  تقاضای  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اجرای  در  لذا  است  شده 
وسیله  بدین  است   نموده  را  الذکر  فوق  پالک  به  نسبت  المثنی  مالکیت  سند 
کس  هر  چنانچه  تا  میگردد  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  نوبت  یک  در  مراتب 
سند  اصل  وجود  مدعی  یا  و  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی 
مالکیت نزد خود می باشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  انتقال  سند  یا  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  با  گهی  آ این 
و  قانونی  مهلت  انقضاء  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تسلیم  کهک  امالک 
سند  اصل  ارائه  عدم  و  اعتراض  وصول  صورت  در  یا  و  واخواهی  وصول  عدم 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  انتقال  سند  یا  و  مالکیت 

)۱۵۸۸۸ الف  )م  شد./  خواهد  اقدام  مقررات  وفق 
کهک امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – عبداللهی  سعید 

ایران ۱۶  - بشماره شهربانی ۶۵۴ ل ۶۲  پارس  پژو  مزایده یک دستگاه خودروی  آگهی 
 ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۳۳۸ کالسه  پرونده  به  مربوط 

بایگانی  شماره  با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۳۳۸( کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
شماره  ازدواج:  سند  تقوی،  لیال  متعهدله:   - احمدی  محمد  متعهد:   )۱۴۰۱۰۰۲۵۱۳
ازدواج  دفترخانه  کننده:  صادر  دفترخانه   ۱۳۸۵/۱۰/۰۱ سند:  تاریخ   ۱۱۸۷۱ سند: 
شماره ۲۹ و طالق شماره ۲۹ شهر قم استان قم، یک دستگاه خودروی پژو پارس بشماره 
شهربانی ۶۵۴ ل ۶۲ ایران ۱۶ با مشخصات ذیل متعلق به آقای  محمد احمدی واقع در 

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

مدل   –  ۱۶ ایران   ۶۲ ل   ۶۵۴ شهربانی  بشماره   - پارس  پژو  خودروی  دستگاه  یک 
موتور:  شماره   –   NAAN۰۱CA۴AK۴۷۰۸۷۵ شاسی:  شماره   - سفید  رنگ   –  ۱۳۸۹

  ۱۲۴۸۹۱۱۲۷۹۷
خصوصیات بدنه:

موتور و گیربکس در وضعیت خاموش بازدید شد. وضعیت الستیک ها ۶۰ درصد ارزیابی 
گردید. بدنه سمت راست آثار تصادف مشاهده شد. درب موتور – گلگیر جلو چپ – سپر جلو 

آثار برخورد مشاهده شد. 
بیمه نامه شخص ثالث در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ می باشد.

ریال )یک  به مبلغ ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰  را  کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور 
میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و پنجاه و پنج میلیون تومان( ارزیابی 

است. نموده 
مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 

 –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه 
ریال   ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مذکور  خودرو  مزایده  شود.  می  انجام  قم 
میلیون  پنج  و  پنجاه  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد  )یک 
در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان( 
ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به 
پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید 
مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و   )
مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف 
که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به 
مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف 
قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو  و  اعتبار ساقط  از درجه  فروش 
آن  اینکه رقم قطعی  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  و غیره  و عوارض شهرداری  مالیات  از  اعم 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز 
خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی 
شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. )م الف ۱۵۸۸۷(

تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



دوشنبـه 30 آبان 1401/ شماره 2058 www.gooyeh-qom.com آگهی7

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:                0912762۵987

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

اگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

آگهی اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 

احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
 ، رضا  محمد  خواندگان  پور  محمد  معصومه  خواهان  گردیده  ثبت  ۵/۱۴۰۱ج/۱۰۶  شماره  به  مدنی 
ک ثبتی  حسین ، معصومه ، فاطمه ، سکینه ، اعظم ، زهرا و محمد همگی محمد پور مبنی بر فروش پال
کارشناس  قم   ۱ بخش  مذکور  ازاصلی  فرعی   ۲۰۳ از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۱۰۲۹۳ از  ۸فرعی   ۹
 ۱۴۰۱۰۲۴۴۰۰۰۰۰۶۴۶۰۲ شماره  ابالغیه  به  عطف  احترام  با  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
مورخ   ۰۱۰۰۱۰۶ پرونده  بایگانی  شماره  به   ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۱۵۸۰۰۳ پرونده  شماره  به 
۱۰۲۹۳ اصلی و مفروزی  ۸۹ فرعی از  ک ثبتی  ۱۴۰۱/۳/۱۷ در خصوص ارزیابی ملک مسکونی به پال
 ، ۱۵ خرداد  بلوار   ، قم   : ادرس  به  واقع در بخش یک قم  از اصلی مذکور  ۲۰۳ فرعی  از  و مجزی شده 
با هماهنگی  ثبتی فوق  ک  ارزیابی پال به  ۹-۱۵۴-۱۰۶-۱ نسبت  با کد نوسازی   ۸۴/۱ ک  ۲۳ پال کوچه 
به  کارشناسی  نظریه  الزم  های   بررسی  انجام  از  پس  که  امد  عمل  به  بازدید  محل  از  معیت  در  مالک 
عرصه  دارای  بازدید  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ثبتی  ک  پال اعیانی  مشخصات   -۲ گردد:   تقدیم  زیر  شرح 
طبقه  سه  در  ساز  شمالی  مسکونی  کاربری  با  خرداد   ۱۵ بلوار   ۲۳ کوچه  در  واقع  مترمربع   ۷۶/۵۳
دیوار  از  ترکیبی  فوق متشکل  ای ملک  احداث گردیده است. سیستم سازه  فوقانی  و  ، همکف  زیرزمین 
اجرا  محیطی  های  دیوار  مابین  فلزی  های  ستون  و  قائم  و  افقی  کالف  بدون  فشاری  اجر  باربر  های 
اعیانی  است.  شده  اجرا  اهنی(  )تیر  ضربی  سقف  همکف  و  زیرزمین  طبقات  سقف  سیستم  است.  شده 
بهداشتی  سرویس  و  اشپزخانه   ، پذیرایی  شامل  مسکونی  کاربری  با  مترمربع   ۶۵ حدود  زیرزمین  طبقه 
دیوار  و  موزاییک  زیرزمین  کف  پوشش  است.  گردیده   احداث  زیرزمین  پله  زیرسرویس  در  که  حمام  و 
طبقه  است.  شده  اجرا  گچ  اندود  سقف  و  گچ  اندود  سقف  زیر  تا  الباقی  و  سرامیک  متر  یک  حدود  ها 
حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  پذیرایی   ، اشپزخانه  شامل  مسکونی  کاربری  با  مترمربع   ۶۵ حدود  همکف 
زیر سقف  تا  الباقی  و  و دیوار ها حدود یک متر سرامیک  اجرا شده است. پوشش کف همکف  موزاییک 
مسکوین  کاربری  با  مترمربع   ۶۵ حدود  فوقانی  طبقه  است.  شده  اجرا  گچ  اندود  سقف  و  گچ  اندود 
دیوار  و  موزاییک  حیاط  کف  پوشش  است.  شده  اجرا  حمام  و  بهداشتی  سرویس   ، اشپزخانه  شامل 
انشعابات  است.  شده  اجرا  سرامیک  معبر  سمت  نمای  است.  شده  اجرا  سرامیک  حیاط  داخلی  های 
کل  قیمت  ارزیابی:   -۳ باشد.  می  نصب  گاز  انشعاب  یک  و  اب  انشعاب  یک   ، برق  انشعاب  دو  شامل 
 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ۶/۱۲۲/۴۰۰/۰۰۰ ردیف  شرح  مترمربع  به  مساحت  )ریال(  واحد  قیمت  )ریال( 
 ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ۲ زیرزمین  اعیانی   ۶۵  ۲۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱ عرصه   ۷۶/۵۳

 ۴ فوقانی  اعیانی   ۶۵  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰  ۲/۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰  ۳ همکف  اعیانی   ۶۵  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
به  بازدید  مورد  ملک   ۶ جمع   ۱۲/۲۰۷/۴۰۰/۰۰۰  ۵ سازی  حیاط   ، انشعابات   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
و  مفروز  اصلی   ۱۰۲۹۳ از  فرعی   ۸۹ ثبتی  ک  پال به  مسکونی  خانه  باب  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
متر  شش  و  هفتاد   ۷۶/۵۳ مساحت  به  قم  یک  بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  از۲۰۳  شده  مجزا 
کم   ، بنا  قدمت   ، کاربری  ع  نو  ، مساحت   ، مرغوبیت  و  موقعیت  به  توجه  با  دسیمترمربع(  سه  و  پنجاه  و 
ابزاری  مستندات  اعتبار  و  صحت  صورت  در   ، ان  منضمات  و  ملحقات  کلیه  با  احداثی  اعیانی  کیف  و 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض  نداشتن   ، نظر  مورد  ک  پال رسمی  انتقال  و  نقل  در  قانونی  منع  عدم  و 
رو  مالکیت  سند  مطابق   ، ها  نهاد  سایر  و  شهرداری  به  بدهی  نداشتن  و  احتمالی  تعهدات  و  دیون 
ششدانگ  ارزش  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  بدهی  نظرگرفتن  در  بدون   ، تعریض  طرح  اعمال  بدون 
میزان  به  حاضر  حال  در  ان  در  موثر  عوامل  سایر  گرفتن  نظر  در  با  اعیان  و  عرصه  شامل  مزبور  ملک 
می  ارزیابی  ریال(  چهارصد  و  میلیون  هفت  و  دویست  و  میلیارد  )دوازده  ۱۲/۲۰۷/۴۰۰/۰۰۰ریال 
صاحب  خانوادگی  نام  و  نام   -۱  : شود  تصریح  ذیل  نکات  باید  فروش  اگهی  در   :  ۱۳۸ ماده  گردد. 
پیشه تجارت  و  یا کسب  این که ملک سکونت  تعیین  و  ان  و توصیف اجمالی  ع ملک  ۲- محل وقو ملک؟ 
در  ملک  که  این  تعیین   -۴ نه؟  یا  و  است  شده  ثبت  ملک  که  این  تعیین   -۳ است؟  غیره  و  زراعت  یا 
است  مشاع  ملک  که  این  به  تصریح   -۵ اجاره؟  میزان  و  مدت  است  اجاره  در  اگر  و  نه  یا  و  است  اجاره 
تحت  ان ملک  به  نسبت  اشخاص  که  تعیین حقوقی   -۶ فروخته می شود؟  ان  از  مقداری  و چه  مفروز  یا 
طبق  مزایده؟  محل  و  روز  و  ساعت   -۸ شود؟  می  ع  شرو ان  از  مزایده  که  قیمتی   - دارند؟  عنوان  هر 
و اعیانی یک باب خانه  ۱- ششدانگ عرصه  ترتیب به سواالت فوق جواب داده می شود.  به   ۱۳۸ ماده 
مذکور  اصلی  از  فرعی   ۲۰۳ از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱۰۲۹۳ از  فرعی   ۸۹ ثبتی  ک  پال مسکونی 
سند  دارای  دسیمترمربع  سه  و  پنجاه  و  متر  شش  و  هفتاد   ۷۶/۵۳ مساحت  به  قم  یک  بخش  در  واقع 
اقای  نام  به  قم   ۱۶ شماره  رسمی  دفترخانه  در   ۱۳۵۴/۱۱/۳۰ تاریخ  در   ۲۰۱۱۳ شماره  به  مالکیت 
اساس  بر  پور  محمود  بشر  اقای  فوت  از  بعد  سپس  و  رسیده  ثبت  به  جمشید  فرزند  پور  محمود  بشر 
دارای   ۸۴  ،  ۱ ک  پال  ۲۳ کوچه   ، خرداد   ۱۵ بلوار   ، قم   -۲ است.  رسیده  ورثه  به  وراثت  حصر  دادنامه 
فوقانی  و  همکف   ، زیرزمین   ، طبقه  سه  در  ساز  شمالی   ، مسکونی  کاربری  مترمربع   ۷۶/۵۳ عرصه 
ملک   -۴ باشد.  می  قم  ک  امال و  اسناد  و  ثبت  اداره  در  ثبتی  سابقه  دارای   -۳ است.  شده  احداث 
همکف  طبقه  و  پور  محمود  فاطمه  تصرف  در  زیرزمین  بازدید  زمان  در  که  مسکونی  کاربری  با  فوق 

باشد.  می  پور  محمود  حسین  اقای  تصرف  در  فوقانی  طبقه  و  حسینی  داروغه  کلثوم  خانم  تصرف  در 
و هفت  و دویست  میلیارد  دوازده   ۱۲/۲۰۷/۴۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  فوق  ثبتی  ک  اینکه پال به  عنایت  با   -۵
سهم  یک  هر  و  باشد  می  مشاع  سهم   ۱۰۰۰ با  برابر  و  گردیده  ارزیابی  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون 
سهم  و  ریال  چهارصد  و  هزار  هفت  و  دویست  و  میلیون  دوازده   ۱۲/۲۰۷/۴۰۰ با  است  برابر  مشاع 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم  هفت  و  سی  به  نسبت  علی  فرزند  پور  محمود  معصومه  خانم  خواهان 
و  پنجاه  و  هفتصد  ۷۵۲/۷۸۹/۶۶۷ریال  مبلغ  خواهان  االرث  سهم  لذا  دارد  مالکیت  فوق  ثبتی  ک  پال
ششدانگ   -۶ گردد.  می  براورد  ریال  هفت  و  شصت  و  ششصد  هزارو  نه  و  هشتاد  و  هفتصد  و  میلیون  دو 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱۰۲۹۳ از  فرعی   ۸۹ ثبتی  ک  پال مسکونی  خانه  باب  یک  اعیان  و  عرصه 
و  پنجاه  و  متر  شش  و  هفتاد   ۷۶/۵۳ مساحت  به  قم  یک  بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   ۲۰۳ از 
رسمی  دفترخانه  در   ۱۳۵۴/۱۱/۳۰ تاریخ  در   ۲۰۱۱۳ شماره  به  مالکیت  سند  دارای  دسیمترمربع  سه 
اقای  فوت  از  بعد  سپس  و  رسیده  ثبت  به  جمشید  فرزند  پور  محمود  بشر  اقای  نام  به  قم   ۱۶ شماره 
مبلغ  مذکور  ثبتی  ک  پال قیمت   -۷ است.  رسیده  ورثه  به  وراثت  حصر  دادنامه  براساس  پور  محمود  بشر 
گردیده  ارزیابی  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون  هفت  و  دویست  و  میلیارد  دوازده   ۱۲/۲۰۷/۴۰۰/۰۰۰
به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است. 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس  
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
باید  ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک 
روزنامه های  از  نوبت در یکی  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  پس 

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

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۲۰ اجرای احکام مدنی قم 
محکوم  علیه  محکوم  سلطانی  محمد  علیه  نژاد  ترابی  رضا  له  گردیده  ثبت  ۱۱/۱۴۰۰ج/۱۰۶۰  شماره  به 
است به پرداخت ۲۴/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له و ۱/۲۱۷/۵۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر در حق 
صندوق دولت ، شخص ثالث )احمد سلطانی( در قبال بدهی محکوم علیه مالکیت خود پانصد سهم مشاع 
از دویست و بیست هزار سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی ۰ فرعی از ۲۳۳۴ اصلی بخش ۲ قم به عنوان مال 
ارزیابی نموده است. ضمنا حسب درخواست مالک کل  معرفی و توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
مالکیت ایشان از پالک فوق به فروش خواهد رسید. ۱( موضوع کارشناسی :ارزیابی پالک ثبتی ۰/۲۳۳۴ 
قم  ادرس  به  قم  ثبت  دو  اصلی بخش   ۲۳۳۴/۰ ثبتی ملک: پالک  ۲( مشخصات  قم  ثبت  دو  اصلی بخش 
با   ۶-۶۰۵-۱۶-۲۲-۰ نوسازی  کد  با  راست  سمت  اول  فرعی  )س(  معصومه  حضرت  بلوار  کشاورز  میدان 
عرصه  سهم  هزار  بیست  و  دویست  از  مشاع  سهم  پانصد   : مالکیت  میزان  و  )نوع  مترمربع   ۵۰۰ مساحت 
بایست  می  ارزیابی  جهت  لذا  باشد  می  مشاعی  نوع  از   مذکور  سند  اینکه  به  توجه  با   :  ۱ تذکر  اعیان(  و 

دارای  انجائیکه قطعه مذکور  از  ولی  ارزیابی گردد  و  مبلغ کل عرصه محاسبه  از  نظر  قدرالسهم قطعه مورد 
ارائه  مشاعی  سند  اساس  بر  ارزیابی  این  بنابر  باشد  می  ثابت  و  مشخص  حدود  دارای  و  بوده  نوسازی  کد 
سری   ۴۵۸۴۵۴ شماره  به  چاپی  مشاعی  سند  به  )مستند  شود  می  انجام  موجود  وضعیت  برداشت  و  شده 
نوسازی مشخص  با همین کد  معرفی شده  برای قطعه  عینا  ارزیابی  اینکه  به  توجه  با  تذکر۲:   )۹۷ ج سال 
مجدد صورت  ارزیابی  بایست  می   ، موقعیت  در  جایی  به  جا  و  تغییرات  گونه  هر  در صورت  لذا  انجام شده 
می پذیرد. ۳( مشخصات اعیانی : بر روی پالک مذکور هیچ گونه اعیانی احداث نشده و به صورت زمین 
عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۴ باشد.  می  خام 
نظرگرفتن  در  بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ، کاربری  نوع   ، مجاور  شوارع 
تعیین  ریال  میلیارد  سی  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق 
و پیشنهاد می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ ساعت ۱۲الی ۱۲/۱۵صبح به 
اتاق مزایده  زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی  ، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم 

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

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

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۳۱ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم که در شعبه ۴ اجرای احکام 
شورای قم به شماره ۴/۱۴۰۰ج/۷۶۲ ثبت گردیده له علی نیازی علیه علی اصغر هنگامی ، حسب دستور 
به شرح ذیل  کارشناس  توسط  منقول  اموال  ۴۵ ق.ا.ا.م  ماده   ۲ بند  وفق  احکام شورا  اجرای  قاضی محترم 
و  سیاه  کنون  پرینتر   -۲ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دل  تاب  لب   -۱ رسد.  می  فروش  به  و  گردیده  ارزیابی 
سفید ۱ عدد ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- مانیتور ۱۲ اینچ مارشال ۱ عدد ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- اسکنر اپسون 
 -۶ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳ گوشتی  پیچ  جعبه   -۵ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱
اهم متر ۱ عدد ۱/۷۰۰/۰۰۰ریال ۷- ای سی و خازن )سری( ۱ عدد ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۸- هارد لب تاب 
توشیبا ۱ عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۹- هاب یو اس بی ۱ عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰- هارد اکسترنال ۱ عدد 
۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۱- یخچال ایران پویا قدیمی ۱ عدد ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲- بخاری نیک کاال ۱ عدد 
۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۳- مقداری قطعات و لوازم الکترونیکی ۱ عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- میز مستعمل ۲ 
عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۵- مقدار کتاب ۱ عدد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۶- صندلی 
چرخ دار مستعمل ۱ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال ۱۷- دوربین ۲ عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ مستعمل   ۲۶ دوچرخه   -۱۹ ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ دیجیتال  گیرنده   -۱۸

۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ شعله  سه  رومیزی  گاز  اجاق   -۲۱ ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ لباسی  چوب   -۲۰
۲۲- پنکه مستعمل ۱ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۲۳- انجین موتور سیکلت ۱ عدد ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲۴- 
کیف سامسونت ۲ عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲۵- دمبل ۲ عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال جمع 
۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲۶- میز کار مستعمل ۱ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال ۲۷- کتابخانه ۲ عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۱ کوچک  اره   -۲۹ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ االت  ابزار  و  ابزار  جعبه   -۲۸ ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
عدد   ۱ دلر  و  سیار  سیم   -۳۱ ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ مستعمل  رنگ  سبز  کوچک  میز   -۳۰ ۵۰۰/۰۰۰ریال 
۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۲- سه راهی سیار ۱ عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال جمع ۵۰۰/۰۰۰ریال ۳۳- مقدار البسه ۱ عدد 
فاقد قیمت ۳۴- عصای کوه نوردی ۱ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال۳۵- کیسه بوکس ۲ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۶- دستکش بوکس )جفت( ۱ عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۷- بیلچه کوچک ۱ عدد 
کاری  لحیم  وسایل  مقداری   -۳۹ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ ظروف  و  ظرف  مقداری   -۳۸ ۴۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۳ )جفت(  مستعمل  کفش   -۴۱ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ برق  سیم   -۴۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱
فرز   -۴۳ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ هلیکووپتر  کنترل  رادیو   -۴۲ ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶۰۰/۰۰۰ریال 
انگشتی حکاکی ۱ عدد ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴۴- چراغ مطالعه ۱ عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال ۴۵- تعدادی سی دی 

نرم افزار کامپیوتر ۱ عدد ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۲۸۳/۶۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر 
در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ ساعت ۱۲الی ۱۲/۱۵صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  مورد 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید 
از یک ماه  به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  ده درصد 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

اجرای  سوم  شعبه  از  صادره   ۱۴۰۱/۷/۱۰ مورخ   ۱۴۰۱۰۲۹۹۰۰۰۵۱۵۱۱۵۴ شماره  نیابت  موجب  به 
احکام مدنی قم خانواده که در اجرای احکام مدنی دادگاه سلفچگان به شماره ۴۰۱/س ح/۰۱۰۰۰۶۳ 
 ۱۱۰ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  صفوی  مهدی  علیه  نجاتی  محبوبه  خانم  له  گردیده  ثبت 
محکوم  دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۶۰/۰۵۰/۰۰۰ریال  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار  سکه  قطعه 
نظریه  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  ملک  له  محکوم  بدهی  قبال  در  له 
روستای  در  واقع  مسکونی  ساختمان  باب  یک  اعیان  و  عرصه  ارزیابی   : کارشناسی  موضوع   : کارشناسی 
راست درب چهارم  کافی سمت  انقالب کوچه شهید  امام حسن کوچه  امام خمینی خیابان  بلوار  جنداب 
امیرالمومین  خیابان  جنداب  روستای  قم  آدرس  به  )نامعلوم(  ثبتی  پالک   : ملک  ثبتی  مشخصات   -۲
مستند  و  شده  انجام  برداشت  براساس  عرصه  مساحت  خانی  داود  عباس  باغ  جنب  کافی  شهید  خیابان 
۱۵۹ مترمربع عرصه مذکور فاقد سند رسمی می باشد مشخصات  ارائه شده از طرف خواهان  به قولنامه 

مساحت  با  کاره  نیمه  طبقه  یک  ساختمان  یک  صورت  به  مذکور  پالک  در  شده  احداث  اعیانی  اعیانی: 
اجرای  و  پیرامون  چینی  دیوار  اجرای  مرحله  در  اجرایی  عملیات  که  توضیح  اینکه  با  مترمربع   ۷۵ حدود 
ضمن  نشده  انجام  کاری  نازک  و  کفسازی  و  داخل  بندی  تیغه  عملیات  هیچگونه  و  گردیده  متوقف  نما 
و  رو  ماشین  حیاط  درب  و  شده  انجام  حیاط  کشی  دیوار  است  گردیده  نصب  فلزی  پنجره  و  درب  اینکه 
 : کارشناسی  نظریه  است.  نشده  انجام  سازی  محوطه  و  سازی  کف  هیچگونه  ولی  گردیده  نصب  رو  نفر 
، نوع کاربری دسترسی  با در نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور  ارزیابی پالک صدراالشاره 
کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  گرفتن سوابق  نظر  در  بدون   ، مسکن  و وضعیت  متعلقات  کلیه  و  ها 
گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  هفت  ۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به 
دادگاه   – سلفچگان  بخش  ادرس  به  صبح   ۱۱ الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۱۶ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
افرادی که قصد  لذا  برسد  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق   – احکام مدنی  اجرای  عمومی 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
وفائی  - سلفچگان  عمومی  دادگاه  احکام  اجرای  مزایده  واحد  مدیر 

نود  و  از چهل و چهار هزار و ششصد  و پنج سهم  از بیست  اگهی مزایده میزان صد و شصت سهم مشاع 
از نود و هفت هزار و هفتصد و چهل و سه سهم ششدانگ دانگ  از بیست و پنج سهم  و پنج سهم مشاع 
 ۱۳۹۳/۹/۲۷ مورخ   ۱/۱۹۹۷۰ افراز  دادنامه  )برابر  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۰۰۱ باقیمانده  ک  پال
اجرائی  پرونده  به  مربوط  است  شده  منظور  ۱۱۰۰۱اصلی  از  فرعی   ۳۰۷ ک  پال ششدانگ   ، قم  ثبت 
 ۱۴۰۱۰۱۳۴۱ بایگانی  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به   ۱۳۹۵۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۱۱۱۰ کالسه  شماره 
از  مشاع  سهم  شصت  و  صد  میزان  قناد  اقاجانی  علی  اقای   : علیه  مجد  امین  محدثه  خانم   : له   ،
سه  و  چهل  و  هفتصد  و  هزار  هفت  و  نود  از  سهم   ۲۵ از  مشاع  سهم   ۴۴۶۹۵ از  سهم  پنج  و  بیست 
مورخ   ۱/۱۹۹۷۰ افراز  دادنامه  )برابر  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۰۰۱ باقیمانده  ک  پال ششدانگ  سهم 
ولی  است  شده  منظور  اصلی   ۱۱۰۰۱ از  فرعی   ۳۰۷ ثبتی  ک  پال ششدانگ   ، قم  ثبت   ۱۳۹۳/۹/۲۷
ثبتی  ک  پال است  نگردیده  مشاهده  مذکور  ک  پال به  نسبت  مالکیت  سند  صدور  از  ا  سابقه  کنون  تا 
فرعی  هفت  و  سیصد  ثبتی  ک  پال به  مذکور  افراز  دادنامه  برابر  که  اصلی  یک  و  هزار  یازده  باقیمانده 
خیابان   – نماز  میدان  از  بعد  جمهوری  بلوار  قم  نشانی  به  است(  منظورشده  اصلی  یک  و  هزار  یازده  از 
مرکز  مختصات  با  مخابرات  روبروی   ۸ و   ۶ شماره  کوچه  فاصل  حد  چپ  سمت   – شهروز  غالمی  شهید 
رسد  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  قناد  آقاجانی  علی  آقای  به  متعلق   ۳۸۲۹۷۳۰ و   ۴۸۹۱۴۷ زمین 
از  سهم  پنج  و  ازبیست  مشاع  سهم  شصت  و  صد  میزان  مالکیت   : ثبتی  ک  پال مشخصات  و  حدود   :
ک  پال ششدانگ  سهم  سه  و  چهل  و  هفتصد  و  هزار  هفت  و  نود  از  سهم   ۲۵ از  مشاع  سهم   ۴۴۶۹۵
به  قم   ۱۱ دفترخانه   ۱۳۸۳/۴/۲۳ مورخ   ۶۰۳۱۷ قطعی  سند  موجب  به  اصلی   ۱۱۰۰۱ باقیمانده 
مورخ   ۱/۱۹۹۷۰ افراز  دادنامه  برابر  است.  گردیده  ثبت   ۵۸۵ صفحه   ۴۸۶ دفتر  در  قناد  آقاجانی  نام 

ششدانگ   ، قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۰۰۱ از  فرعی   ۳۰۷ ک  پال ششدانگ   ، قم  ثبت   ۱۳۹۳/۹/۲۷
به  نسبت  مالکیت  سند  صدور  از  ای  سابقه  تاکنون  لکن  است  گرفته  قرار  قناد  آقاجانی  علی  سهم  در 
 ۳۰ خیابان  به  متر   ۸ طول  به  شماال  است:  زیر  شرح  به  ان  اربعه  حدود  نگردید.  مشاهده  مذکور  ک  پال
فرعی   ۳۱۱ ک  پال زمین  به  متر   ۸ طول  به  جنوبا  فرعی   ۳۰۶ ک  پال زمین  به  متر   ۲۰ طول  به  شرقا  متر 
کارشناس  نظریه  ندارد   : بیمه  ندارد   : ارتفاقی  حقوق  فرعی   ۳۰۸ ک  پال زمین  متر   ۲۰ طول  به  غربا 
جنوبی  صورت  به  آپارتمان  ساخت  قابلیت  دارای  و  بوده  زمین  صورت  به  ملک   : دادگستری  رسمی 
عرصه  با   ۳۸۲۹۷۳۰ و   ۴۸۹۱۴۷ زمین  مرکز  مختصات  با  و  باشد  می  تجاری  و  مسکونی  کاربری  و 
صدراالشاره  موارد  به  عنایت  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  باشد.  می  مترمربع   ۱۶۰ مساحت  به 
و  ساخت  قابل  طبقات  تعداد   – زمین  ابعاد   – زمین  مساحت   – ع  شوار  – کاربری   – محلی  موقعیت  و 
اشخاص  و  ها  بانک  و  دولتی   دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  گذاری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  دیگر 
پنجاه  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۳۱۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  غیره  و 
ساعت  از  مذکور  ثبتی  ک  پال مزایده  است.  نموده  ارزیابی  تومان  میلیارد  پنج  و  معادل  ریال  و  میلیارد 
واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۹/۱۵ مورخه  شنبه  سه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹
قم  یک  بخش  ک  امال و  اسناد  ثت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  درخیابان 
پایه  مبلغ  از  مذکور  ثبتی  ک  پال ششدانگ  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   –
به  و  ع  شرو شده  ارزیابی  تومان   میلیارد  پنج  معادل  ریال  میلیارد  پنجاه  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ 

هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه 
یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت  را  درصد  ده  بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر 
فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 
مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را 
 ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع 
عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ 
عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  ملک  های  بدهی  ضمن  بوددر  خواهد  مزایده  برنده 
در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده 
قابل  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  ائین   ۱۲۵ ماده  وفق  بستانکار  طلب  بر  مازاد  مبلغ  وجود  صورت 
ائین   ۱۲۵ ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت 
بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق  )درصورت  گردد.  می  اقدام  اجرا  نامه 
شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس 
ذی  مراجع  و  عنداللزوم  و  شهرداری  و  دارایی  حساب  مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا 
شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد  می  دیگر  صالح 
های  هزینه  پرداخت  و  سند  صدور  به  مربوط  امور  تمامی  سند  صدور  عدم  به  توجه  با  باشد.درضمن 

باشد. می  خریدار  عهده  بر  مربوطه 
روزخوش مهدی   – قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئیس 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  به  پالک ۴۸ فرعی از ۱۱۲۰۳ اصلی واقع 
در بخش یک ثبت قم اراضی قم – شهر قائم -۲۰ متری کلهری – خیابان محمدرضا شمس- کوچه ۶ پالک ۴۶  که بنام 
آقا وردی مردانی   فرزند حسن  می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  عدم حضور نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ 
پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   -  ۱/۹۱۴۹ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون 
مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷  ساعت ۸/۵ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله 
به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل 
و اعتراضات مجاورین  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک 
اداره  این  به  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  ماه پس 

ارائه نماید.) م الف ۱۵۸۷۱( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۶۶۰۶ از  فرعی    ۲ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
در  باشد،   می  عبداله  فرزند  زاده   مراد  حاجی  غالمرضا  بنام  که    ۳۶ پالک   –  ۸۴ کوچه  آذر-  خیابان   – قم  اراضی 
نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۸/۲۶   -  ۱/۹۱۱۸ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )۱۵۸۷۰ الف  م  نماید.)  ارائه 
 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 
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که  است  داستانی  قم  مونوریل  پروژه       ◄
هنوز  و  می گذرد  آن  عمر  از  دهه  یک  از  بیش 
دق«  »آینه  تعبیر  و  است  نداشته  سرانجامی 
قرار  شهر  مرکز  در  که  ستون هایی  این  برای 
آن  تماشای  به  مجبور  روزانه  مردم  و  دارند 

نیست. آمیز  اغراق  هستند، 
اواخر  از  افسرده  ستون های  این  داستان 
برای  مسئوالن  که  زمانی  شد.  آغاز   ۸۰ دهه 
قم،  شهر  مرکزی  هسته  ترافیکی  بار  کاهش 
ساخت مونوریل را پیشنهاد دادند تا خدمتی به 
زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه 
کرده  جمکران  مقدس  مسجد  و  )س(  معصومه 

. شند با
این  زنی  کلنگ  از  سال  چند  گذشت  از  بعد 
آن،  خاکستری  های  ستون  شدن  سبز  و  پروژه 
اما و اگر های فراوانی پیش روی آن قرار گرفت 
مانند  متوقف کرد؛ دالیلی  را  آن  روند ساخت  و 
شهروندان،  برای  اقتصادی  صرفه  نداشتن 
هزینه باالی تکمیل و نگهداری، هتک قداست 
جمله  از  و...  )س(  معصومه  حضرت  حرم 

شد. پروژه  این  توقف  سبب  که  بود  دالیلی 
حاال بیش از یک دهه از آغاز ساخت مونوریل 
دهنده  آزار  ستون هایی  فقط  و  می گذرد  قم 
ستون هایی  است.  شده  شهر  این  مردم  نصیب 
هم  قم  مسئوالن  روی  به  را  پس  و  پیش  راه  که 
هزینه  خاطر  به  طرف  یک  از  زیرا  است؛  بسته  
امکان  است  گذاشته  دست  روی  که  باالیی 
با  نیز  دیگر  طرف  از  و  ندارد  وجود  آن  تخریب 
و  است  گذاشته  سر  پشت  که  مسائلی  به  توجه 
توجیه  آن  ادامه  دارد  رو  پیش  در  که  هزینه ای 

ندارد.
به استان  در  سفر سال گذشته هیأت دولت 
قم، تعیین تکلیف منوریل قم در صدر مشکالت 
استان قرار گرفت و قرار شده بود بعد از بررسی 
فرهنگی  اقتصادی،  جوانب  همه  کارشناسی  و 

و... این پروژه تکمیل شود.

سابق  عمرانی  معاون  بهشتی،  محسن 
رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  استانداری 
مونوریل  با  مخالفت  کرد:  عنوان  مونوریل  با 
و  مترو  زیرا  نبود؛  اجتماعی  مد  یک  با  مقابله 
آن ها  اما  بودند  اجتماعی  مد  یک  نیز  فرودگاه 
داشتند. کارشناسی  منطق  مونوریل  خالف  بر 
نقل  حمل  سیستم های  اینکه  بیان  با  وی 
انبوه بر  عمومی ریلی سیستم های حمل و نقل 
دارای  مسیرهایی  اغلب  نیز  تهران  در  و  هستند 
بودند،  تردد  پر  گذشته  از  که  هستند  مترو  خط 
شده  مصوب  مترو  خط  دو  قم  در  داد:  ادامه 
چهار  باجک،  انتهای  از  خطی  بود  قرار  و  بود 
امین،  بلوار  صفائیه،  ارم،  خیابان  بازار،  راه 
خطی  کند،  عبور  پردیسان  و  قدس  شهرک 
پوشش  را  تردد  پر  و  پرجمعیت  مسیرهای  که 

می داد.
باعث  اینکه تصویب مونوریل  به  اشاره  با  وی 
شد یکی از خطوط مترو حذف شود و خط دیگر 
نیز تغییر مسیر دهد، یادآور شد: پروژه مونوریل 
شده  مترو  پرجمعیت  خطوط  از  یکی  جایگزین 
بود خیابان شهید لواسانی و خاکفرج را پوشش 
سفر  تقاضای  مسیر  این  که  حالی  در  می داد 
اتوبوس رانی  حتی  که  طوری  به  ندارد،  زیادی 
و  ندارد  دهی  سرویس  ها  خیابان  این  در  هم 
منطقه  آن  نیاز  پاسخگوی  گردشی  تاکسی های 

. هستند
دو  اینکه وجود  بیان  با  کارشناس شهرسازی 
هزینه  مترو(  و  )مونوریل  متفاوت  ریلی  سیستم 
طوالنی  ریلی  سیستم  یک  به  نسبت  باالتری 
این  هزینه   ۱۳۹۶ سال  در  کرد:  اظهار  دارد، 
 ۲۰ مونوریل  برای  مطهری(  تا  )خاکفرج  مسیر 
که همان  در حالی  بود  برآورد شده  تومان  هزار 
را  مسیر  این  تومان  هزار  با  تاکسی ها  سال 

می دادند. پوشش 
معاون عمرانی سابق استانداری قم با اشاره 
مترو  از  کمتر  اجرا  در  منوریل  هزینه  اینکه  به 

بیشتر  بسیار  آن  از  بهره برداری  هزینه  اما  است 
اغلب  در  مونوریل  کرد:  بیان  است،  مترو  از 
توریستی  جنبه  که  است  شده  کار  کشورهایی 

است. داشته  بصری  و 

مونوریل  مثال  برای  داد:  ادامه  وی 
و  نور  چالوس،  مانند  خطی  شهرهای  برای 
خطی  بر  عالوه  زیرا  است؛  مناسب  محمودآباد 
بودن، تقاضای سفر بسیاری در آن مسیر وجود 
یک  و  دارد  وجود  بصری  جاذبه  همچنین  دارد 
سمت دریا و سمت دیگر جنگل است اما در قم 

ندارد. وجود  بصری  جاذبه  این 
زیان  فعلی  مسیر  در  مونوریل  اجرای 

است مستمر 
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  کارشناس 

مستمر  زیان  فعلی،  مسیر  در  مونوریل  اجرای 
میلیارد   ۲۲۶ کنون  تا  کرد:  تصریح  است، 
نمی توان  و  است  شده  هزینه  مونوریل  برای 
برای  باید  خاطر  همین  به  کرد.  حذف  را  آن 
و  معقوالنه  تصمیمی  آن  از  بهره برداری 

شود. گرفته  اقتصادی 

تهران   - قم  اتوبان  در  کرد:  اضافه  وی 
نمایشگاه  مانند  پروژه هایی  سفید(  کوه  )جاده 
وجود  و...  قم  صنعتی  دانشگاه  بین المللی، 
پرحادثه   و  سنگین  ترافیک  با  مسیری  که  دارد 

و  ترافیک  کاهش  برای  خاطر  همین  به  است 
به  مونوریل  که  شد  پیشنهاد  منطقه  آن  حوادث 
آنجا منتقل شود تا شهروندان قمی که وارد این 
به  نیازی  و  نشوند  ترافیک  وارد  اتوبان می شوند 

باشند. نداشته  هم  عوارض  پرداخت 
زمین های  کار  این  با  کرد:  عنوان  بهشتی 

سرمایه گذاری  قابلیت  نیز  خیابان  این  طرف 
که  بود  پذیرفته  نیز  کنسرسیوم  و  می کرد  پیدا 
از  نیز  جاری  هزینه های  و  گذشته  هزینه های 

شود. پرداخت  زمین ها  همین 

سفر  در  داد:  ادامه  شهرسازی  کارشناس 
موافق  طرح  این  کلیت  با  قم  به  جمهور  رئیس 
و  استانی  کارگروهی  که  شد  بیان  اما  بود  شده 
ترافیکی،  اقتصادی،  ابعاد  تا  شود  تشکیل  ملی 
سپس  و  شود  بررسی  آن  فرهنگی  و  اجتماعی 

► شود.  تکمیل  و  تصویب 

چرا مونوریل قم به اینجا رسید؟

● بهشتی، کارشناس شهرسازی: اجرای مونوریل در مسیر فعلی زیان مستمر است   ●
بیش از یک دهه از آغاز ساخت مونوریل قم می گذرد و فقط ستون هایی آزار دهنده نصیب مردم این شهر شده است، ستون هایی که راه پیش و پس را به روی مسئوالن قم هم بسته  است.

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۹۱۷ شماره  رأی  ۱ـ 
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  صمدی  جواد  آقای 
۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  ۵ فرعی  از پالک شماره  ۸۰ مترمربع در قسمتی  مساحت 
نامه عادی از جواد بیگ محمدی مالک رسمی که در صفحات ۳۲۹ و ۳۳۲ دفتر ۳۲۸ بنامش ثبت گردیده 

 )۱۵۲۴۷ الف  است.)م 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۴۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۶۴ شماره  ۲-رأی 
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  ابوالقاسم  فرزند  رضائی  محمد  آقای 
بمساحت ۷۳/۱۷ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۰ فرعی از ۲۵۷۶ اصلی که طبق بخشنامه سازمان 
برخوردار  تقی  محمد  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۹۳ پالک  به 
الف  است.)م  گردیده  ثبت   ۱۲۲ دفتر   ۲۶۸ صفحه   ۲۰۴۶۱ ثبت  ذیل  ایشان  مالکیت  که  رسمی  مالک 

 )۱۵۲۴۸
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۰۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۰۹۱ شماره  رأی  ۳ـ 
در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  غالمرضا  فرزند  ئی  کهنه  مختاری  عباس  آقای 
 ۱۰۶۸ باقیمانده  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۱۷/۵۰ مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن 
فرعی از ۲۵۶۶ و ۲۵۶۷ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۶۴۰۱ فرعی از ۲۵۶۷ اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی نسبت به ۵۹ سهم که ذیل ثبت ۹۳۱۴۸ صفحه ۳۷۵ دفتر ۵۴۳ 

 )۱۵۲۴۹ الف  است.)م  گردیده  ثبت  بنامش 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۵۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۸۳۵ شماره  رأی   -۴

بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  سعیداله  فرزند  فرمانی  ابوالفضل  آقای 
شده به مساحت ۱۰۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۳۹/۱۹۲ اصلی واقع در بخش دو 
.۲۱۲ دفتر   ۱۳۶ صفحه  احسانی  ابوالفضل  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۵۲۵۲ الف  )م 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۸۳۸ شماره  رأی   -۵
به  بنا شده  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  فرزند عزیزاله، دو دانگ مشاع  خانم ملیحه رسولی 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۳۹/۱۹۲ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۰۰ مساحت 
۲۱۲.)م الف  ۱۳۶ دفتر  ابوالفضل احسانی صفحه  از وراث  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  قم مبایعه 

 )۱۵۲۵۳
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۳۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۷۲ شماره  رأی   -۶
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  مختار  فرزند  جعفری  فاطمه  خانم 
بمساحت ۶۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۷۰۵ فرعی از  ۱۹۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
ثبت  بنامش   ۴۷۰ دفتر   ۲۹۴ در صفحه  که  مالک رسمی  رمضانی  از صفیه  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 

)۱۵۲۵۴ الف  است.)م  گردیده 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۳۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۵۱۷ شماره  رأی   -۷
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عسگر  فرزند  زاده  عبداله  فاطمه  خانم 
۱۸۱۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی  از  ۱۱۲  مترمربع پالک شماره فرعی  بمساحت 

 )۱۵۲۵۶ الف  قم.)م   ۷۰ دفترخانه   ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مورخ   ۳۲۹۹۳ شماره  قطعی  سند  طی 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۳۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۰۴۱ شماره  رأی   -۸
است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  در  ششدانگ یک قطعه  فرزند حسینقلی  خانم معصومه شقاقی 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۸۱ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    ۱۱۴ بمساحت 

۵۳۸ بنامش ثبت گردیده و  ۲ دفتر  ۹۱۷۳۸ صفحه  ۵۷ سهم که ذیل ثبت  مالکیت رسمی متقاضی مقدار 
مبایعه نامه عادی از یوسف و مریم اسفندانی هر کدام نسبت به سهم االرث خود که مالکیتشان در صفحه 

 )۱۵۲۵۷ الف  است.)م  گردیده  ثبت  بنامشان   ۵۳۷ دفتر   ۵۹۷
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۹۸ شماره  رأی   -۹
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اصغر   علی  فرزند  شوندی  حسین  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۲ از   فرعی   ۲ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵۰/۷۰
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رستمعلی فرهنگی رستگار صفحه ۱۴۶ دفتر ۳۴۱.) م الف ۱۵۲۵۸( 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۵۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۰۲۴ شماره  رأی   -۱۰
 ۷۵ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  احمد  فرزند  فجر  مرادی  جواد  آقای 
۲ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از حمزه علی  مترمربع پالک شماره 

   )۱۵۲۶۱ الف  م   (.۶۱۴ دفتر   ۳۱۶ صفحه  حیدری 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی 
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ
یکماه پس  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  قم  دو  اسناد منطقه  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از 
از مراجعه  آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

نو( بشارت  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر 
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ انتشارنوبت دوم:   تاریخ 

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

سی  و  )یکصد  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۷۰۱/۱۳۴ شماره  ثبتی  ک  پال ششدانگ  مزایده  اگهی 
شماره  اجرایی  پرونده  به  مربوط  قم(  یک  بخش  اصلی  یک  و  هفتصد  و  هزار  ده  از  فرعی  چهار  و 
 : له   ،  ۱۴۰۱۰۱۹۸۳ بایگانی  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۱۸۴۶ کالسه 
ششدانگ  )راهن(   ، فاتح  محمدرضا  و  گیرنده(  )وام  لو  حسین  حسن   : علیه  بر   ، صبائی  مهدی  آقای 
و  هزار  ده  از  فرعی  چهار  و  سی  و  )یکصد  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۷۰۱/۱۳۴ شماره  ثبتی  ک  پال
متعلق   ۳۱ ک  پال  ۳۴ شماره  کوچه  دورشهر  خیابان   – قم  در  واقع  قم(  یک  بخش  اصلی  یک  و  هفتصد 
ک  پال ششدانگ  مشخصات  و  حدود   : رسد  می  فروش  به  مزایده  طریق  از   فاتح  محمدرضا  آقای  به 
مساحت  به  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   ۰۱ بخش  در  واقع  اصلی    ۱۰۷۰۱ از  فرعی   ۱۳۴ ثبتی 
در  واقع  اصلی  یک  و  هفتصد  و  هزار  ده  از  فرعی  چهار  و  سی  و  شماره  ملک  متن   : ۱۱۶/۷۶مترمربع 
و شانزده  ۱۱۶/۷۶ یکصد  به مساحت  قم  استان  ثبتی منطقه یک قم  ناحیه یک قم بخش یک قم حوزه 
 ۹/۷۰ طول  به  دیوار  به  دیوار  اول  قسمت  دو  در   : شماال   : حدود  به  دسیمترمربع  شش  و  هفتاد  و  متر 
به  دیوار  دوم  اصلی  هفتصد  و  هزار  ده  از  فرعی  هفت  و  هشتاد  شماره  به  متر  سانتی  هفتاد  و  متر  نه 
و  هزار  ده  از  فرعی  پنج  و  یکصد  شماره  به  متر  سانتی  پنج  و  هشتاد  و  متر  ده   ۱۰/۸۵ طول  به  دیوار 
در   : جنوبا  متر  شش  عرض  به  ع  شار به  متر  شش   ۶ طول  به  دیوار  و  درب   : شرقا  اصلی  یک  و  هفتصد 
فرعی  نوزده  شماره  به  متر  سانتی  شش  و  بیست  و  متر  نه   ۹/۲۶ طول  دیواربه  به  دیوار  اول  قسمت  دو 
چهارسانتی  و  پنجاه  و  متر  نه   ۹/۵۴ طول  به  دیوار  به  دیوار  دوم  اصلی  یک  و  هفتصد  و  هزار  دهر  از 
شش   ۶ طول  به  دیوار  و  درب   : غربا  اصلی.  هفتصد  و  هزار  ده  از  فرعی  هشت  و  هشتاد  شماره  به  متر 
 / محمدرضا  مالکیت   : مالکیت  مشخصات   : ملک  منضمات  مشخصات  متر  پنج  عرض  به  ع  شار به  متر 
ملی  شماره  دارای  مشهد  از  صادره   ۱۳۶۳/۶/۹ تولد  تاریخ   ۵۶۰۱ شناسنامه  شماره  علی  فرزند  فاتح 
دفتر  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۶ سهم  جز  با   ۰۹۴۱۱۳۰۹۹۱
 : ک  امال دفتر  محدودیت   : محدودیت  است.  گردیده  ثبت   ۱۳۹۹۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۹۹۲ الکترونیکی 
که  قم  استان  قم  شهر   ۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مورخ   ۹۴۱۷۲ شماره  رهنی 

شماره  رهنی  سند  شده.  ثبت  روز   ۲۰ مدت  به  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  صبائی  مهدی  نفع  به 
محمد  نفع  به  که  قم  استان  قم  شهر   ۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۳ مورخ   ۹۴۲۰۰
دارد  مازاد  شده.  ثبت  روز   ۱۸۴ مدت  به  ۳/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  اشکذری  دهقانی  حسین 
که  قم  استان  قم  شهر   ۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۲ مورخ   ۹۴۱۸۴ شماره  رهنی 
رهنی  دارد  مازاد  شده.  ثبت  روز   ۲۵۶ مدت  به  ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  زارعی  رضا  نفع  به 
نفع  به  که  قم  استان  قم  شهر   ۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مورخ   ۹۴۱۷۹ شماره 
 : ارتفاقی  حقوقی  شده.  ثبت  روز   ۳۴۵ مدت  به  مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  بابائی  علی  محمد 
کله  دو  صورت  به  که  فوق  ک  پال عرصه  روی  بر   : مزایده  مورد  ملک  فنی  مشخصات  ندارد   : بیمه  ندارد 
به صورت  در سه طبقه  آهنی  و سقف ضربی  بنایی  با مصالح  باربر  دیوار  به صورت  باشد ساختمانی  می 
بهداشتی  سرویس  خواب  پذیرایی  شامل  زیرزمین  طبقه  است  شده  احداث  اول  و  همکف  زیرزمین 
سرویس  و  اشپزخانه  خواب  دو  پذیرایی  شامل  همکف  طبقه  بوده  پشت  کوچه  از  مجزا  دسترسی  با 
نهایی  پوشش  باشد  می  خواب  بهار  یک  و  خواب  یک  آشپزخانه  پذیرایی  شامل  اول  طبقه  و  بهداشتی 
نمای  باشد  می  گچ  عمدتا  نیز  ها  دیوار  نهائی  ها  دیوار  نهائی  پوشش  باشد.  می  موزائیک  عمدتا  کف 
باشد.  می  ایزوگام  نیز  بام  نهائی  پوشش  باشد  می  آجر  ک  پال سنگ  ترکیب  کوچه  دو  هر  از  ساختمان 
انشعاب  دو  دارای  فوق  ملک  باشد  گازی می  بخاری  آن  گرمایش  و سیستم  آبی  کولر  سیستم سرمایشی 
مراتب  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  باشد.  می  عدد  یک  کدام  هر  گاز  و  اب  انشعاب   – برق 
قرار  از  مترمربع   ۱۱۶/۷۶ مساحت  عرصه   -۱ است:  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  را  ملک  الذکر  فوق 
از  مترمربع   ۲۴۰ کل  اعیانی   -۲ ۲۵/۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربعی 
سرپله  و  سازی  حیاط   -۳ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربعی  هر  قرار 
و  سی  ۳۶/۸۰۳/۴۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  را  ملک  کل  ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  انشعابات  و  سازی 
ک  ارزیابی شده است. مزایده ششدانگ پال ریال  و چهارصد هزار  و سه میلیون  میلیارد و هشتصد  شش 
اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۹/۱۶ روز چهارشنبه مورخ  ۱۲ ظهر  الی  ۹ صبح  از ساعت  ثبتی مذکور 

ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی 
از  مذکور  ثبتی  ک  پال ششدانگ  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش 
ریال  و سه میلیون و چهارصد هزار  ۳۶/۸۰۳/۴۰۰/۰۰۰ریال سی و شش میلیارد و هشتصد  پایه  مبلغ 
ع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد  شرو
با   ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳IRشبا شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از 
هم  پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه 
یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت  را  درصد  ده  بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر 
فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 
مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را 
 ، نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع 
عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ 
عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  ملک  های  بدهی  ضمن  بوددر  خواهد  مزایده  برنده 
در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده 
قابل  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  ائین   ۱۲۵ ماده  وفق  بستانکار  طلب  بر  مازاد  مبلغ  وجود  صورت 
ائین   ۱۲۵ ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت 
بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق  )درصورت  گردد.  می  اقدام  اجرا  نامه 
شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس 
مراجع  و  عنداللزوم  و  شهرداری  و  دارایی  حساب  مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا 
واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد  می  دیگر  صالح  ذی 

باشد. شده 
روزخوش مهدی   – قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئیس 
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