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◄     رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
اسالمی شهر قم گفت: در این دوره شورا با راه اندازی 
مرکز پژوهش ها، تالش شده زمینه را برای بهره گیری 
از راه حل های خالقانه و نوآورانه کسانی که می توانند 
کرده  کمک  ما  به  شهری  مشکالت  حل  زمینه  در 

کنیم. فراهم 
شهرنیوز،  با  گفتگو  در  دهناد  محمدحسین  سید 
برای  شهری  مدیریت  مجموعه  اقدامات  به  اشاره  با 
مؤلفه  دو  امسال  داشت:  اظهار  سال  شعار  تحقق 
علمی  ظرفیت های  از  بهره گیری  و  دانش بنیان 
رهبر  از سوی  افراد  اشتغال  و  تولید  کنار  در  پژوهشی 
اینکه  برای  که  است  گرفته  قرار  موردتوجه  انقالب 
به  توجه  با  باید  کنیم  راهبرد  به  تبدیل  را  شعار  این 
مسئولیتی که داشته این راهبرد را در مجموعه کاری 

کنیم. تعریف  خود  اهداف  و 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مجموعه های  قم  شهر  در  افزود:  قم  شهر  اسالمی 
رشد،  مراکز  حوزوی،  دانشگاهی،  پژوهشی،  علمی، 

مجموعًا  که  داشته  وجود  فناوری  و  علمی  پارک های 
پژوهشی  علمی  زمینه  در  که  است  مورد   ۳۱ از  بیش 
در  بوده  ظرفیتی  مراکز  این  و  دارند  فعالیت  قم  در 

در  مناسبی  نحو  به  آن  از  که  استان  مسئوالن  اختیار 
ببرند. بهره  سال  شعار  تحقق  مسیر 

این مراکز خروجی های پژوهشی  اینکه  بیان  با  وی 

این  از  زیادی  بخش  که  دارند  کاربردی  یا  و  بنیادین 
یا  رشد  مراکز  در  می توان  را  کاربردی  پژوهش های 
کرد:  تصریح  کنیم  عملیاتی  فناوری  و  علم  پارک های 
با توجه به نیازهای مجموعه مدیریت شهری یا صنعت 
تجربه  از  می توانیم  کاربردی،  پژوهش های  این  به 
کنیم،  استفاده  زمینه  این  در  توسعه یافته  کشورهای 
واسط  حلقه های  از  بهره گیری  با  کشورها  این  چراکه 
پژوهشی،  مراکز  ظرفیت  از  خود  نیازهای  استخراج  و 

می کنند. راهکاریابی  خود  نیازهای  رفع  برای 
دهناد با تأکید بر اینکه در ایران در زمینه تولیدات 
زمینه  در  اما  داریم  خوبی  ظرفیت های  پژوهشی 
کاربردی کردن پژوهش ها برای حل مشکالت اجرایی 
وضع مناسبی نداریم گفت: در شورای اسالمی دوره 
شده  تالش  پژوهش ها،  مرکز  راه اندازی  با  کنونی 
و  خالقانه  راه حل های  از  بهره گیری  برای  را  زمینه 
مشکالت  حل  زمینه  در  می توانند  که  کسانی  نوآورانه 

کنیم. فراهم  کرده  کمک  ما  به  شهری 
پردازان  ایده  با  ارتباط  پرتال  راه اندازی  از  وی 

این  افزود:  و  داد  خبر  شهری  مدیریت  حوزه  در 
با  شهری  مدیریت  گره های  تا  است  زمینه ای  بستر 
پژوهشی  مراکز  خالقانه  محصوالت  از  بهره گیری 

شود. برطرف 
در  مصادیقی  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
حل  برای  دانش بنیان  ایده های  از  استفاده  زمینه 
مشکالت شهری اشاره کرد و گفت: شهرداری ساالنه 
معابر  در  آن  نگهداری  و  آسفالت  برای  زیادی  مبالغ 
شرکت های  که  بوده  حالی  در  این  و  می کند  هزینه 
علمی می توانند کمکی در زمینه افزایش طول عمر و 

باشند. داشته  معابر  آسفالت  نگهداری 
در  پیشنهادات  و  ایده  ارائه  دهناد،  گفته  به 
تفکیک  جمع آوری،  ازجمله  شهری  خدمات  زمینه 
فضای  آبیاری  یا  و  شهری  پسماند  بازیافت  و 
خدمات  یکپارچه سازی  و  سازی  هوشمند  سبز، 
یکپارچه سازی  و  ترافیک  شهری،  الکترونیک 
حل  مسیر  در  می تواند  و…  ترافیکی  تجهیزات 

► باشد.  راهگشا  شهری  مشکالت 

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست       ◄
خطوط  راه اندازی  گفت:  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
چراکه  است،  منطقه  مردم  نیاز  به  بستگی  جدید 
باشد  داشته  تقاضا  به اندازه ای  باید  جدید  خطوط 
کسب  را  کرایه  حداقل  روزانه  بتوانند  رانندگان  که 

. کنند
شهروندان  برخی  مطالبه  به  اشاره  با  نیک  علی 
اظهار  تاکسی  جدید  خطوط  راه اندازی  برای 
نیاز  به  بستگی  جدید  خطوط  راه اندازی  داشت: 
باید  جدید  خطوط  چراکه  است،  منطقه  مردم 
بتوانند  رانندگان  که  باشد  داشته  تقاضا  به اندازه ای 

کنند. کسب  را  کرایه  حداقل  روزانه 

راه اندازی  خطوط  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
معیشت  مردم،  استقبال  عدم  دلیل  به  ولی  می شوند 
چنین  در  افزود:  می شود  مواجه  مشکل  با  رانندگان 
عالوه  چراکه  می شوند،  جمع آوری  خطوط  شرایطی 
باید درآمد حداقلی  بر رفع نیاز شهروندان، رانندگان 

باشند. داشته  خطوط  در  را 
تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری قم با تأکید بر اینکه تعیین خطوط براساس 
ابراز  می شوند،  ساماندهی  تقاضا  و  منطقه  جمعیت 
تاکسیدار ها  معاش  امرار  به  توجه  با  همچنین  کرد: 
و  ماشین  تعداد  براساس  و  تعیین شده  خط  هر  تعداد 

► می شوند.  تقسیم بندی  نیاز 
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با آیت الله  ◄       اعضای شورای اسالمی شهر قم 
و  دیدار  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  مقتدایی 

کردند. گفت وگو 
اسالمی  شورای  اعضای  و  هیئت رئیسه  اعضای 
شورای  رئیس  مقتدایی  آیت الله  با  قم  شهر 
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  سیاست گذاری 
و  دیدار  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  و 

کردند. گفت وگو 
اشاره  با  دیدار  این  در  مقتدایی  مرتضی  آیت الله 
اسالمی  شورای  به ویژه  شوراها  جایگاه  اهمیت 
دارد  خاص  ویژگی  یک  قم  شهر  داشت:  اظهار  شهر 
شما  عهده  به  سنگینی  مسئولیت  موضوع  همین  و 
مردم  به  نسبت  قم  شهر  اسالمی  شورای  و  می گذارد 
باشد. داشته  برنامه هایی  آن ها  حال  رعایت  و  استان 
و  بهترین  از  مردم  به  خدمت  آنکه  بر  تأکید  با  وی 
یک  قم  شهر  کرد:  خاطرنشان  است  عبادات  افضل 
و  است  آن  متوجه  همه  نگاه  که  است  خاص  شهر 

می شود. رصد  شما  اقدامات  که  بدانید 
علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
قم  شهر  شورای  اینکه  بیان  با  کشور  خواهران 
گالیه  این  کرد:  تصریح  شود  کشور  الگوی  می تواند 
تصمیمات  برخی  که  می شود  مطرح  بعضی  سوی  از 
برخی  تعیین  مثل  می شود،  تمام  گران  مردم  برای 

می اندازد. به سختی  را  مردم  که  تعرفه ها 
افزود:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
گالیه هایی  گاهی  تعرفه ها  و  مجوزها  صدور  برای 

سبب  مطالبات  این  به  پاسخگویی  که  داشته  وجود 
می شود. موارد  برخی  رفع  و  چاره اندیشی 

در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  اسالمی  دکتر 
ششمین  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن  دیدار  این 
دوره شورای اسالمی شهر قم اظهار داشت: در حال 
ازجمله  که  داریم  شهر  در  ناتمام  پروژه   ۱۷ حاضر 
غیر  تقاطع  اسالمی،  جمهوری  بلوار  ادامه  موارد  این 

است. غدیر  تونل  و  نماز  میدان  همسطح 
رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به وضعیت 
سال  بودجه  داشت:  اظهار  شهرداری  بودجه ای 
۱۴۰۰ شهرداری قم حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود 
اگر  که  است  شده  محقق  بودجه  این  درصد   ۹۵ که 
تومانی  میلیارد   ۳۰۰ بودجه  مجموعه  با  را  رقم  این 
مدیریت  مجموعه  می دهد  نشان  کنیم  مقایسه  استان 
توانسته  دولتی  کمک های  دریافت  بدون  شهری 
اولویت ها،  براساس  آن  کرد  هزینه  و  درآمدزایی  با 
اداره شهر مقدس قم بردارد. برای  قدم های مناسبی 

وی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری را موردتوجه قرار داد 
شهرداری   ۱۴۰۱ سال  بودجه  بود  قرار  اگر  افزود:  و 
هشت  رقم  به  باید  کنیم  تدوین  واقعی  تورم  با  را  قم 
فشار  به  توجه  با  اما  می رسیدیم،  تومان  میلیارد  هزار 
مردم  به  اقتصادی  و  معیشتی  بعد  در  که  مضاعفی 
میلیارد   ۴۲۵۰ عدد  با  بودجه  نهایت  در  دارد،  وجود 
قرار  قم  شهر  اسالمی  شورای  تصویب  مورد  تومان 

. گرفت
اینکه محل  بیان  با  رئیس شورای اسالمی شهر قم 

است  قمی  شهروندان  و  شهر  شهری،  مدیریت  درآمد 
امکان  مردم،  معیشت  به سختی  توجه  با  کرد:  تصریح 
از  نبود،  و…  عوارض  اخذ  طریق  از  درآمدها  افزایش 
شرایط  امسال  بودجه بندی  در  شده  تالش  رو  همین 

شود. لحاظ  کشور  بر  حاکم  اقتصادی 
شهر  اسالمی  شورای  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  سال  شعار  تحقق  در  قم 
داشتند  تأکید  دانش بنیان  اشتغال  به  سال  شعار  در 
مرکز  قم  شهر  اسالمی  شورای  در  رو  همین  از  که 
وسیله  این  به  تا  است  شده  راه اندازی  پژوهش ها 
مرکز  در  دارند  خاص  پیچیدگی های  که  مسائلی 
تخصصی  کمیسیون های  به  بعد  و  بررسی  پژوهش ها 

شود. ارجاع 
پژوهش ها  مرکز  تأسیس  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی 
نیز  مالی  محدودیت های  و  بوده  سختی  کار  اگرچه 
وجود داشت، اما این اقدام را اجرایی کردیم تا گامی 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  اجرای  مسیر  در  مؤثر 
قابل توجه  نکات  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  برداریم، 
تاریخی  بافت  به  توجه  جدید،  سال  در  شورا  برای 

است. شهر 
بافت  قم،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  گفته  به 
داشته  تاریخی  و  هویتی  نقش  آنکه  از  بیشتر  تاریخی 
اجتماعی  آسیب های  که  است  فرسوده  بافتی  باشد، 
بافت  شرایط  و  می خورد  چشم  به  آن  در  زیادی 
بومی  ساکنان  که  است  به گونه ای  کنونی  فرسوده 
این مناطق را ترک کرده و اتباع در این مناطق ساکن 

. ند می شو
آسیب شناسی های  طی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مشوق ها  باید  شرایط  این  اصالح  برای  به عمل آمده، 
بافت  این  تا  شود  گرفته  نظر  در  تسهیالت  کنار  در 

شود. ترمیم  و  احیا 
شرقی  ضلع  پروژه  به  توجه  ضرورت  بر  اسالمی 
نخستین  نقطه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  مطهر  حرم 
با آن  جایی است که زائران در زمان مراجعت به حرم 
این  به  توجه  برای  زیادی  دغدغه  می شوند؛  مواجه 
که  است  سنگینی  بسیار  کار  اما  دارد  وجود  قسمت 
مدیریت  و  می کند  مطالبه  را  زیادی  سرمایه گذاری 
نماید. رفع  را  دغدغه  این  نمی تواند  به تنهایی  شهری 
محور  یک  به عنوان  خانواده  تحکیم  ادامه  در  وی 
و ضرورت را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: شورای 
این  ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با  قم  شهر  اسالمی 
بانوان و امور خانواده  بار کمیته  مقوله برای نخستین 
را راه اندازی کرد و کارهای جدیدی در این زمینه در 

است. اقدام  دست 
معظم  مقام  منویات  محوریت  با  محوری  عدالت 
اشاره  آن  به  اسالمی  که  بود  دیگری  موضوع  رهبری 
ظرفیت ها  به  توجه  با  مختلف  مناطق  گفت:  و  کرد 
که  دارند  باالیی  درآمد  مناطق  برخی  نیستند،  برابر 
مناطق  دهیم  قرار  مالک  را  درآمدها  بخواهیم  اگر 
نیز  مهم  این  ذیل  کرد،  نخواهند  رشد  برخوردار  کم 
راه اندازی  امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته 

► است.   شده 

آیت الله مقتدایی در دیدار اعضای شورای شهر قم مطرح کرد؛
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به پالک ۱۲/66 فرعی از ۱۰۳66 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم 
آقای مهدی گالبگیران  فرزند حسین  می  بنام  بلوار روحانی کوچه ۳۱ فرعی دوم سمت راست پالک ۱۹  که  اراضی   
فاقد سند رسمی   بعمل  و امالک  اراضی  تعیین تکلیف  قانون  بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳  باشد،  در جریان ثبت است که 
نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۱۱۴ 
۱۴۰۱/۱/۱۰ تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷  ساعت 8/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل    -
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می  وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۱6( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۴ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۴۷۳ از  فرعی   ۷۷۲ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی   بلوار ۱۵ خرداد ۱۲ متری ناصر دیوان ۱۰ متری سیدالشهداء کوچه 6 پالک ۱۳  که بنام خانم مریم السادات 
حسینی مطلق  فرزند احمد  می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
امالک فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای 
 8/۳۰ ۱۴۰۱/۲/۱8  ساعت  یکشنبه مورخ  روز  در  ۱۴۰۱/۱/۱۵ تحدیدحدود پالک مذکور    -  ۱/۱۹6 نامبرده  کتبی 
نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی 
قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد 
ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۱6(  اداره  این  به  نیز  را  تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۴ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

شکایت مردم قم نسبت به نظام سالمت بررسی شد؛
مدیرکل تعزیرات حکومتی 

تاکیدکرد: عزم جدی دانشگاه 
علوم پزشکی در برخورد با 

تخلفات

جلسات  گفت:  قم  استان  حکومت  تعزیرات  اداره  عمومی  روابط 
شد. برگزار  سالمت  نظام  از  قمی  شهروندان  شکایات  به  رسیدگی 
به  رسیدگی  جلسات  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفتگو  در  محمدی  موسی 
شکایات شهروندان قمی از نظام سالمت بی واسطه و چهره به چهره 
دانشگاه  درمان  معاون  استان،  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  حضور  با 
این  در  ذیربط  رجوع  محترم  اربابان  همچنین  و  استان  پزشکی  علوم 

شد. برگزار  خصوص 
علوم  دانشگاه  درمان  معاون  رضایی  دکتر  جلسه  این  در  افزود:  وی 
کرد  خاطرنشان  درمان  تخلفات  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  پزشکی 
سالمت  حوزه  با  مرتبط  سازمانهای  سایر  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  که 
بیماران  حقوق  احقاق  به  موظف  جامعه  سالمت  متولیان  عنوان  به 

شود. انجام  قانونی  برخورد  متخلفین  با  راستا  این  در  و  هستند 
های  هیئت  در  پرونده  تخلفات،  احراز  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
حکومتی  تعزیرات  قانون   ١١ ماده  کمیسیون  پزشکی،  نظام  انتظامی 
قابل  دولت  کارکنان  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  های  هیئت  و 

است. رسیدگی 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز در این جلسه با ارائه آمار تعداد 
پرونده های ارسالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی به شعب تعزیرات 
حکومتی استان اظهار کرد: ارسال این تعداد پرونده، حکایت از عزم 
با  برخورد  بر  و  دارد  تخلفات  با  برخورد  در  دانشگاه  مسئوالن  جدی 

می شود. تاکید  سالمت  حوزه  متخلفان  معدود 

معاون راه و شهرسازی خبر داد:
بررسی ۱۳ هزار استعالم فرم 
)ج( شهروندان قمی در سال 

۱۴۰۰

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم از بررسی 
حدود ۱۳ هزار استعالم فرم )ج( در یک سال اخیر خبر داد.

وضعیت  بررسی  نحوه  تشریح  به  قاضیان  ابراهیم  ایسنا،  گزارش  به 
پرداخت. کل  اداره  این  در  اخیر  سال  یک  در  )ج(  فرم 

از خانواده ها  بر حق شهروندی هر یک  ناظر  فرم ج  توضیح داد:  وی 
است که به واسطه آن می توانند از وام های بانکی و طرح های دولتی 
بهره مند  دولتی  زمین  یا  ملی  مسکن  و  مهر  مسکن  مانند  مسکن 

گردند.
ملی  نهضت  طرح  نام  ثبت  فرآیند  شروع  با  کرد:  خاطرنشان  قاضیان 
)ج(  بند  از  وسیعی  حجم  استحفاظی،  حوزه  شهرهای  در  مسکن 
استفاده  موضوع  به  که  مسکن  ملی  اقدام  برنامه  ثبت نام شدگان 
نکردن از تسهیالت دولتی برای خرید و یا ساخت مسکن اشاره دارد 
مدارک  تکمیل  برای  حقوقی  و  امالک  حوزه  در  همکاران  سوی  از 

شد. پایش  و  رصد  متقاضیان 
وی در خصوص سازوکار این استعالم گفت: هر شخص برای دریافت 
طرح  یا  مهر  مسکن  مثل  دولتی  تسهیالت  از  استفاده  یا  مسکن  وام 
)ج(  فرم  استعالم  موضوع  با  مدارک  تکمیل  در  مسکن  ملی  اقدام 

شد. خواهد  مواجه 
به گفته معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم 
استعالم فرم )ج( فقط در خصوص دریافت تسهیالت دولتی است که 
اصطالحًا  باشد  مثبت  کننده  درخواست  شخص  استعالم  جواب  اگر 
)ج(  فرم  باشد  منفی  استعالم  جواب  که  صورتی  در  و  سبز  )ج(  فرم 

بود. خواهد  قرمز 
است  ممکن  ثبتی  یا  شخصی  ملکی  مالکیت  در  افزود:  قاضیان 
ج  فرم  استعالم  در  اما  باشد  ملکی  سابقه  دارای  زوجین  از  یکی  فقط 
از  یک  هیچ  از  نباید  هم  متقاضی  همسر  متقاضی،  شخص  بر  عالوه 
و طرح های دولتی  بانکی  )وام های سیستم  تسهیالت خرید مسکن 

باشد. کرده  استفاده  مسکن(  تامین 
و شهرسازی  راه  کل  اداره  زمین  بانک  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  وی 
ویژه،  اقشار  )ج(  فرم  مورد  هزار   ۱۳ گذشته  سال  یک  در  قم  استان 

است. نموده  بررسی  را  ملی  اقدام  و  یکم  مسکن 
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان 
و  نمودن سابقه فرم جیم  آن، مجاز  لغو سابقه  گفت: صدور فرم )ج(، 
اصالح سابقه آن بخشی از خدماتی است که در حوزه معاونت امالک 

و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی قم در حال انجام است.

خبـر

دهناد؛ عضو شورای شهر قم خبر داد: 

● راه اندازی پرتال ارتباط با ایده پردازان در حوزه مدیریت شهری   ●

سرپرست سازمان تاکسیرانی قم اظهار کرد:

● راه اندازی خطوط جدید تاکسیرانی بستگی به تقاضای شهروندان و درآمد حداقلی برای رانندگان دارد   ●



◄      در جلسه شورای فرهنگ عمومی 
معظم  مقام  دفتر  در  دوشنبه  شامگاه  که 
اولویت  بر  برگزار شد، اعضا  رهبری در قم 
دستگاه های  در  تبیین  جهاد  دادن  قرار 

کردند.  تاکید  شورا  این  عضو 
پنجمین  و  دویست  ایرنا،  گزارش  به 
استان  عمومی  فرهنگ  شورای  نشست 
آیت الله  ریاست  به  دوشنبه  شامگاه  قم 
آستان  تولیت  سعیدی  محمد  سید 
حضور  با  و  اهل بیت)س(  کریمه  مقدس 
مسئول  عراقی  محمدی  االسالم  حجت 
قم،  استان  در  انقالب  معظم  رهبر  دفتر 
استان  کل  مدیران  از  جمعی  و  استاندار 

شد. برگزار 

نقطه  بیان  از  پس  جلسه   این  در 
ضرورت  باره  در  شورا  این  اعضای  نظرات 
گردید  مصوب  تبیین،  جهاد  فوریت  و 
عضو  های  دستگاه  و  ادارات  تمامی  که 
جهاد  استان،  عمومی  فرهنگ  شورای 
اولویت نخست طرح ها  به عنوان  را  تبیین 
و برنامه های سازمان مطبوع خود در سال 
محیط  مطالعه  ضمن  و  دهند  قرار  جاری 
مخاطبان،  وضعیت سنجی  و  پیرامونی 
سال  برای  را  خود  برنامه های  و  طرح ها 
فرهنگ  شورای  دبیرخانه  به   ۱۴۰۱

کنند.  ارائه  استان  عمومی 
موسسه  آمادگی  به  توجه  با  همچنین 
آثار مقام معظم رهبری برای  تنظیم و نشر 

جهاد  امر  در  نیاز  مورد  محتوای  تامین 
دستگاه های  که  گردید  توصیه  تبیین، 
استان  عمومی  فرهنگ  شورای  عضو 
عالوه بر استفاده از ظرفیت های پژوهشی 
این  همکاری  و  ظرفیت  از  خود،  داخلی 

نمایند. استفاده  نیز  موسسه 
و  بیشتر  انسجام  به منظور  همچنین 
به  مربوط  طرح های  اجرای  در  تسریع 
کمیته ای  گردید،  مقرر  تبیین،  جهاد 
با  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  در 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مسوولیت 
نمایندگان  عضویت  و  قم  استان  اسالمی 
تشکیل  شورا  این  عضو  های  دستگاه 

► شود.   

مهدی  شهید  سینمایی  فیلم        ◄
امام  سپاه   ۱۷ لشکر  فرمانده  زین الدین 
علی ابن ابیطالب)ع( قم ساخته می شود.
بر اساس اطالعات دریافتی خبرگزاری 
درباره  مذکور،  سینمایی  فیلم  ایرنا؛ 
رزمندگان  نقش آفرینی  با  غواص  شهدای 
لشکر ۱۷ سپاه امام علی ابن ابیطالب)ع( 
قم در دوران دفاع مقدس است، همچنین 
از  بخش هایی  سینمایی،  فیلم  این  در 
زین الدین  مهدی  شهید  فرماندهی  دوران 

می شود. کشیده  تصویر  به 
با  سینمایی  فیلم  این  که  است  قرار 
فارابی،  سینمایی  بنیاد  سرمایه گذاری 
کشور  مشهور  کارگردان  از  یکی  توسط 
مجموعه های  نیز  اخیر  سال های  در  که 
صداوسیما  برای  را  پربیننده ای  تلویزیونی 

شود. کارگردانی  است،  ساخته 
فیلم  ساخت  برای  مناسبی  بودجه 
نظر  در  زین الدین  مهدی  شهید  سینمایی 
نهایی  مراحل  اکنون  و  است  شده  گرفته 

می کند. سپری  را  فیلمنامه  تایید 

پیش بینی می شود؛ این فیلم سینمایی 
آینده، »پروانه ساخت« خود  تا چند هفته 
را دریافت  کند و کار تولید آن شروع  شود.

فرمانده  زین الدین«  مهدی  »شهید 
لشکر ۱۷ سپاه امام علی ابن ابیطالب)ع( 
اسفند   ۲۴ مقدس؛  دفاع  دوران  در  قم 
تهران  در  خورشیدی  هجری   ۱۳۳8
هنگامی   ۱۳6۳ آبان   ۲۷ و  شد  متولد 
مسئول  »مجید«  برادرش  همراه  به  که 
علی   لشکر   ۲ تیپ  عملیات  و  اطالعات 
منطقه  شناسایی  برای  ابیطالب)ع(؛  ابن 
سردشت  سمت  به  کرمانشاه  از  عملیاتی 
بود،  حرکت  حال  در  غربی(  )آذربایجان 
گروهک های  با  ساروین  تپه  منطقه  در 
ضد انقالب درگیر و به فیض شهادت نایل 

آمد.
مزار شهیدان مهدی و مجید زین الدین 
ابن جعفر)ع( شهر  گلزار شهدای علی   در 

قم قرار دارد.
شهید   ۹۰ و  هزار   6 از  بیش  قم  استان 
تقدیم انقالب کرده  است و در این استان 

جهان  کشور   ۹ از  شهید   ۲۹۳ و  یکهزار 
 ۱۱ همچنین  استان  این  دارد؛  وجود 
هزار و ۳6۱ جانباز تقدیم انقالب اسالمی 

 ۴۰۰ از  بیش  و  آزاده   ۵۹۱ و  است  کرده 
دارد. حرم  مدافع  شهید 

قم  استان  ایثارگری  جمعیت 

ایثارگران  آزادگان،  جانبازان،  )شهیدان، 
و خانواده های ایشان( حدود ۷۰ هزار َتن 

► هستند.  
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»نشاط در عبادت «      

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِلْلُقُلوِب  »ِإنَّ  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

ْدَبَرْت 
َ
أ ِإَذا  َو  َواِفِل،  ْقَبَلْت َفاْحِمُلوَها َعَلی النَّ

َ
أ َفِإَذا  ِإْدَبارًا؛  َو  ِإْقَبااًل 

اْلَفَراِئِض«.١ َعَلی  ِبَها  َفاْقَتِصُروا 
فرمودند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  حضرت  از 
گاه  و  پرنشاط است(  )و  )انسان ها( گاه روی می آورد  »دل های 
آن را  می آورد،  روی  که  آن گاه  است(.  بی نشاط  )و  کرده  پشت 
پشت  که  آن گاه  و  کنید  وادار  نیز  مستحبات  و  نوافل  انجام  به 
می کند و بی نشاط است تنها به انجام فرائض و واجبات قناعت 

.» یید نما
هر  در  و  دارد  متفاوتی  و  مختلف  حاالت  انسان  شک،  بدون 
یک از این حاالت باید موافق آن گام بردارد تا به نتیجه مطلوب 
عوامل  و  است  پرنشاط  او  روح  و  آرام  انسان  فکر  گاه  برسد. 
اشتغال فکری وجود ندارد و جسم و روحش آماده برای عبادت 
فرصت  یک  واقع  در  حالت  این  است.  خدا  بندگی  و  اطاعت  و 
به  بر واجبات  باید آن را غنیمت شمرد و عالوه  طالیی است که 
انسان  روح  گاهی  ولی  پرداخت.  قلب  حضور  با  نیز  مستحبات 
است  دنیوی  مشکالت  سلسله  یک  به  مشغول  او  فکر  و  خسته 
به گونه ای  آن ضمیمه می شود؛  به  نیز  ناراحتی جسمانی  گاه  و 

ندارد. را  کاری  هیچ  حوصله  که 
انجام  باید  حال  به هر  که  واجبات  به  باید  شرایطی  چنین  در 
آن را  انسان  که  مستحباتی  به  پرداختن  زیرا  کرد؛  قناعت  شود، 
آن  در  نشاطی  و  قلب  حضور  هیچ  و  کند  تحمیل  خودش  بر 
نباشد، سبب ارتقاء روح و قرب به پروردگار و وصول به اهداف 
حالی  چنین  در  را  مستحبات  اگر  بسا  چه  و  شد  نخواهد  عالی 
تنفر  و هم حالت  بزند  واجبات ضرر  به  به خود تحمیل کند، هم 
از مستحبات برای او حاصل شود که هر دو ضایعه بزرگی است.
مکرم  رسول  از  تفاوت  قدری  با  البته  گفتار  این  شبیه 
آن حضرت  که  شده  نقل  نیز  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اسالم 
ِإَذا  َو  ُلوا  َفَتَنفَّ ْقَبَلْت 

َ
أ َفِإَذا  ِإْدَبارًا  َو  ِإْقَبااًل  ِلْلُقُلوِب  »ِإنَّ  فرمودند: 

و  روی آوردن  را  دل ها  »بی گمان  ِباْلَفِریَضِة«؛2  َفَعَلْیُکْم  ْدَبَرْت 
َ
أ

را  مستحّبات  آوردند،  روی  هرگاه  پس  است.  روی گرداندنی 
بپردازید«.  به واجبات  تنها  گرداندند،  روی  هرگاه  و  آورید  به جا 
امیر  حکیمانه  بیانات  در  حکمت آمیز  کالم  این  شبیه  هم چنین 
»َقِلیٌل  فرمودند:  که  است  آمده  نیز  السالم(  )علیه  علی  بیان 
با  که  کمی  »عمل  ِمْنُه«؛3  َمْمُلوٍل  َکِثیٍر  ِمْن  ْرَجی 

َ
أ َعَلْیِه  َتُدوُم 

که  است  عملی  از  امیدوارکننده تر  ببخشی،  تداوم  را  آن  نشاط 
است«. زیاد  اما  کننده،  خسته 

در واقع امام علی )علیه السالم( در این گفتار حکیمانه به یک 
نکته  بدانیم  این که؛  آن  و  می فرمایند  اشاره  روانی  ظریف  نکته 
اصلی این جا است که اسالم به کیفیت عمل بیش از کّمیت آن 
اهمیت می دهد؛ ازاین رو می بینیم که خداوند تعالی در آیه دوم 
ِلَیْبُلَوُکْم  اْلَحَیاَة  َو  اْلَمْوَت  َخَلَق  ِذی  سوره »ملک« می فرماید: »الَّ
کسی  )خداوند(  »او  اْلَغُفوُر«؛  اْلَعِزیُز  ُهَو  َو  َعَمال  ْحَسُن 

َ
أ ُکْم  یُّ

َ
أ

کدام یک  که  بیازماید  را  تا شما  آفرید  را  و حیات  که مرگ  است 
از شما بهتر عمل می کند و او شکست ناپذیر و بخشنده است«. 
در این آیه شریفه به ُحسن عمل اهمیت داده شده، نه به کثرت 
عمل. به همین دلیل امام صادق )علیه السالم( در ذبل این آیه 
در حدیثی به این نکته توجه داده و می فرمایند: »... َلْیَس َیْعِنی 
نیست  این  منظور   ...« ...«؛4  َعَماًل  ْصَوَبُکْم 

َ
أ َلِکْن  َو  َعَماًل  ْکَثَر 

َ
أ

کدام یک  که  است  آن  مقصود  بلکه  باشد،  بیشتر  فرد  عمل  که 
روح  منظور  دیگر،  به بیان  می کنید«.  عمل  کامل تر  و  صحیح تر 
در  این  و  است  اخالص  و  به خدا  توجه  و  قلب  حضور  عمل، 
از  باشد.  انسان نشاط عبادت داشته  حالی حاصل می شود که 
می پذیرد؛  آسیب  نیز  قلب  حضور  نشاط،  کمبود  هنگام  طرفی 
نیست،  عبادت  نشاط  که  هنگامی  فرموده اند:  دلیل  به همین 
واجبات،  عبادت، هم  نشاط  به هنگام  و  کنید  قناعت  به واجبات 

آورید. به جا  را  هم مستحبات هردو 
****************
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حدیث روز )259( 

◄       سال ١40١ برای قم با حوادثی 
می  آنها  به  توجه  صورت  در  که  شد  آغاز 
و  مردم  برای  را  آرامش  و  امنیت  تواند 
و  آورد  فراهم  سال  پایان  تا  مسئوالن 
ممکن  موارد  این  به  توجهی  بی  متقابال 
شود. همراه  ناخوشایندی  نتایج  با  است 
عنوان  به  جاری  فروردین  که  حالی  در 
کردن  فروکش  دلیل  به  سال  ماه  نخستین 
بیماری کرونا و نیز کاهش فشار تحریم ها 
وقوع  بود،  پرامید  سالی  آغاز  بخش  نوید 
برخی حوادث در ماه جاری تا به امروز در 
شده  التهاب  و  نگرانی  موجب  کشور  و  قم 
برای  نیاز  مورد  آرامش  تواند  می  و  است 
الشعاع  تحت  را  کشور  و  استان  پیشرفت 

دهد. قرار 
ایران  دستاوردهای  نسبی  پیشرفت 
المللی  بین  های  قدرت  با  مذاکرات  در 
تقویت  و  ایران  های  دارایی  آزادشدن  و 
خوبی  المللی  بین  موقعیت  نفت  فروش 
سال  پایانی  های  ماه  در  کشور  برای 
و  مساعد  زمینه  که  آورد  فراهم  گذشته 
جدید  قرن  و  سال  آغاز  برای  نویدبخشی 
مضاعف  قدرت  و  امید  با  ایرانیان  توسط 
و  ابتالء  با کاهش  که  نوروز  تعطیالت  بود. 
از  بعد  شد  همراه  کرونا  اثر  بر  میر  و  مرگ 
بهبود  را  امنیت روانی مردم  دو سال فشار 

. بخشید
تمثال  زدن  آتش  ناگهان  میان  این  در 
شرایطی  در  قم  در  مرجعیت  نمادهای  و 
خلوت  در  تعطیالت  بخاطر  قم  شهر  که 
حادثه  و  خبر  به  برد  می  سر  به  آرامش  و 
نو  سال  نخست  های  هفته  در  استان  اول 
آور  شگفت  آنقدر  اتفاق  این  شد.  تبدیل 
با واکنش چهره های قم  بود که بالفاصله 

گرفت. قرار 
ائمه  فقهی  مرکز  رئیس  رابطه  این  در 
محکوم  ضمن  السالم  علیهم  اطهار 
مرجعیت  میدان  المان  زدن  آتش  نمودن 
در قم گفت: روشن است این عمل بسیار 

مزبوحانه و بزدالنه ای که المان امام راحل 
و آیت الله بروجردی را در میدان مرجعیت 
آتش زدند، کار مردم نیست، بسیار واضح 
از   شده  سازماندهی  کار  یک  این  است 

است. کشور  از  بیرون 

لنکرانی  فاضل  جواد  محمد  ا...  آیت 
در سخنان مهمی خطاب به دشمنان دین 
و انقالب گفت: این کاری که می کنید که 
اگر پانصد سال پیش بود شاید اثر می کرد 
ولی اآلن دیگر این کارها در اراده ی ملت 
از  کشف  اینها  و  نمی کند  ایجاد  تزلزلی 
درمانده اید!  خیلی  شما  که  می کند  این 
انقالب. این  بیچاره شدید در مورد  خیلی 
در  که  هستند  مزدورانی  افزود:  وی 
هم  را  قرآن  بگویند  اگر  پول  گرفتن  ازای 
اینها  که  چرا  می زنند  آتش  بزنید  آتش 
دنبال گرفتن پول هستند و آنهایی هم که 

طراحی  را  افعال  اینگونه  و  هستند  سبب 
خام  خیال  به  می کنند  فکر  کنند،  می 
در  تزلزلی  زدن  آتش  یک  با  خودشان 
وجود  به  مردم  اعتقادات  در  یا  انقالب 
را  امام  نه  اینها  که   حالی  در  می آید، 

را. مردم  نه  و  را  انقالب  نه  و  شناختند 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
مشکالتی  امروز  که  است  درست  گفت: 
روزی  و  نیست  هم  کم  که  دارد  وجود 
باشد  انقالبی  که  کسی  یک  که  نیست 
وجود  مردم  برای  که  مشکالتی  این  از 
آن  واقعًا  که  چرا  نخورد،  دل  خون  دارد 
دین  اساس  بر  هست  انقالبی  که  کسی 
خون  فکری،  مایه های  بن   و  اعتقادات  و 
چطور  معمولی  آدم  یک  که  می خورد  دل 
را  زندگی اش  ها  گرانی  این  در  می تواند 

کند. سر 

ماه  آغاز  با  همزمان  و  زمینه  این  در 
مبارک رمضان، دادستان قم روزه خواری 
ماده  طبق  را  عمومی  انظار  و  مألعام  در 
جرم  اسالمی،  مجازات  قانون   6۳8
و  به دالیل شرعی  افرادی که  از  و  دانست 

خواست  بگیرند  روزه  نمی توانند  پزشکی 
روزه  از  رمضان،  مبارک  ماه  به  احترام  با 

کنند. خودداری  مألعام  در  خواری 
دادستان  غریب  حسن  االسالم  حجت 
اینکه  بر  تأکید  با  قم  انقالب  و  عمومی 
همواره  استان  خداجوی  و  مؤمن  مردم 
حضرت  بیت  اهل  کریمه  سایه  زیر 
در  حضور  ادب  علیهاالسالم،  معصومه 
و  معنوی  فضای  و  پروردگار  ضیافت 
قم  مذهبی  شهر  و  رمضان  ماه  پرفیض 
و  تدابیر  داشت:  اظهار  می نهند،  ارج  را 
و  حرمت  حفظ  برای  قضایی  دستورات 

مقدس  شهر  در  رمضان  مبارک  ماه  شئون 
امنیت اخالقی  پلیس  اماکن،  اداره  به  قم 
شده  ابالغ  استان  دستگاه های  سایر  و 

. ست ا
اجتماعی  های  ناهنجاری  افزایش 
به  توجه  مظاهر  کاهش  و  اخالقی  و 
دغدغه  ترین  عمده  از  شرعی  الزامات 
فعاالن  و  بزرگان  و  مسئوالن  های 
اکنون  بود.  گذشته  سال  در  قم  فرهنگی 
همراه  سال  های  هفته  نخستین  حوادث 
شهر  در  بار  تأسف  و  خونین  حوادث  با 
بدخواهان  دهد  می  نشان  مشهدالرضا 
برهم  برای  مذهبی،  های  شهر  و  ایران 
کانون  هویت  و  ثبات  و  آرامش  زدن 
های  برنامه  مردم  امنیت  و  بیداری  های 
هوشیاری  و  اند  گرفته  نظر  در  مختلفی 
می  مشکالت  حل  به  مدت  بلند  نگاه  و 
پایدار  روانی  و  اجتماعی  امنیت  تواند 
تأمین  قم  برای  جاری  سال  طول  در  را 
از  مندی  بهره  نیازمند  مهم  این  نماید. 
چاره  و  صاحبنظران  و  متخصصان  نگاه 
به  رو  های  چالش  برای  فوری  اندیشی 

است. استان  افزایش 
ریزی  برنامه  صورت  در   ١40١ سال 
به  ناظر  و  حقیقی  اما  راهبردی  های 
تواند  می  مردم  زندگی  کیفیت  بهبود 
گزند  از  را  قم  استان  پیشرفت  و  آرامش 
دارد.  نگه  مصون  بدخواهان  و  دشمنان 
که  هایی  واکنش  و  مشکالت  نمونه 
تنها  شد  اشاره  آنها  به  گزارش  این  در 
تقویت  نیز  و  بیشتر  توجه  برای  مواردی 
رسیدگی  برای  نخبگان  و  مسئوالن  عزم 
ابالغ  است.  ها  دغدغه  و  ها  کاستی  به 
نظارت ها در ماه رمضان در شهر مذهبی 
افراد  که  است  ها  نگرانی  از  ای  نمونه  قم 
معدودی از اقشار می توانند نظم فرهنگی 
از این رو در کنار اعمال  بزنند  قم را برهم 
بخشی  گاهی  آ نیازمند  مقررات  و  قوانین 
► هستیم.    مسائل  گونه  این  در  عمومی 

»گویه« بررسی کرد: 

● ضرورت حفظ امنیت اجتماعی و روانی پایدار برای قم    ●

در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم مطرح شد: 

● جهاد تبیین باید در اولویت نخست دستگاه های اداری و فرهنگی قم قرار گیرد   ●

● فیلم سینمایی شهید زین الدین ساخته می شود   ●

اگهی مزایده اموال منقول پرونده کالسه 982921الف5
 ۹8/۹/۲6 مورخ   ۹8۰۹۹۷۲۵۱۱۴۰۱۲۵6 شماره  دادنامه  موجب  به 
شماره  به  صادره  نامه  و  قم  دو  کیفری  دادگاه   ۱۱۴ شعبه  از  صادره 
پنجم  شعبه  محترم  دادیار   ۱۴۰۰/۲/۲۹ مورخ   ۱۴۰۰۰۲۹۹۰۰۰۱۳۷۱۳۱۱
اجرای احکام کیفری دادسرای قم ، محکوم علیه اقای محمد محمود ابادی فرزند 
حسینعلی دارای کد ملی ۰۳8۴۷۴۰۷۴۱ محکوم است به پرداخت دیه به میزان 
حق  در  سال ۱۴۰۰  نرخ  به  ریال  معادل ۳6۵/۵۹۹/۹۹۹  دینار   ۷6/۱666666
اثر  بر  بدنی غیر عمدی  ایراد صدمه  به علت  اقای علی مزرعه فرزند هادی  شاکی 
عدم رعایت نظامات مربوط به قانون کار و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی 
پژو  استیفای دین یک دستگاه خودروی سواری  در حق صندوق دولت که جهت 
به شماره انتظامی ۲۲8ط۵۷ایران۱6 متعلق به محکوم علیه فوق توقیف گردیده 
ارزیابی  و  توصیف  را  مذکور  خودرو  ذیل  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  و 
نموده است. مشخصات وسیله نقلیه براساس اسناد: نوع سواری پژو سیستم ۴۰۵ 

انتظامی ۲۲8ط۵۷ایران۱6 رنگ کرم متالیک  جی ال ایکس مدل ۱۳8۴ شماره 
با  بازدید:  وضعیت   ۱۴۲6۳88۰ شاسی:  شماره   ۱۲۴8۴۱۷۳۰۲۲ موتور  شماره 
راهنمایی خواهان در پارکینگ سینا از خودرو با مشخصات فوق بازدید به عمل اورده 
و مالحظه گردید خودرو از ناحیه سقف درب موتور و درب صندوق عقب دچار افتاب 
سوختگی شده بود ، بدنه سمت راست رنگ است ، گلگیر در جلو به نظر تعویض 
و رنگ شده است گلگیر جلو و بدنه سمت چپ دارای صدمه و اسیب می باشد ، 
الستیک خودرو مستعمل بود ، سپر جلو و عقب شکسته بود ، شیشه جلو خودرو 
شکسته بود ، اینه جانبی راست ، چراغ عقب چپ و راهنمای جلو راست شکسته بود 
، خودرو در وضعیت خاموش )به علت نداشتن سوئیچ( بازدید شد. بیمه نامه شخص 
ثالث خودرو تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ معتبر است. نتیجه و اظهار نظر نهایی: با وصف 
اعالمی ارزش پایه خودرو موصوف از نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ پانصد 
و پنجاه میلیون ریال معادل پنجاه و پنج میلیون تومان براورد و اعالم شده و مقرر 

الی ۱۰  مورخ ۱۴۰۱/۲/۱8 ساعت ۹  یکشنبه  روز  در  الذکر  فوق  گردیده خودرو 
صبح به نشانی : قم – خیابان ساحلی ، دادسرای عمومی انقالب ساختمان واحد 
سرپرستی ، طبقه دوم واحد مزایده دادسرا از  طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
، مزایده از قیمتی که توسط کارشناس تعیین شده شروع و به شخصی که باالترین 
مبلغ پیشنهادی نماید فروخته و ده درصد ان را نقدا و فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و الباقی را بایستی حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری مزایده به صندوق 
دادگستری تودیع و قبض سپرده با اصل سند واریزی ان را تسلیم نماید در غیر این 
به نفع دولت  از کسر هزینه های مزایده  صورت کل مبلغ ده درصد دریافتی پس 
ضبط و مزایده مطابق مقررات تجدید می گردد ضمنا طالبین می توانند در مدت ۵ 

روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی اجرا از خودرو بازدید نمایند.
احکام کیفری دادسرای عمومی  اجرای  – سرپرست  محمد مهدی رحیمی 

ارتباط با مدیرمسئول  و انقالب قم
سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402   ۰9۱27625987



در  مجلس  نمایندگان  مداخالت       ◄
دولت   در  نصب ها  و  عزل  اجرایی،  امور 
این  به  مربوط  که  است  مسایلی  از  یکی 
بلکه  نیست  دولت  یا  و  مجلس  از  دوره 
اسالمی،  شورای  مجلس  ادوار  تمام  در 
از  استفاده  با  که  بوده اند  نمایندگانی 
نصب  و  عزل  امور  در  خود  نفوذ  و  قدرت 
مشکالتی  بعضا  و  کرده  ورود  دولتی  های 
صورتی  در  این  آورده اند،  وجود  به  نیز  را 
این  به  نشینان  بهارستان  ورود  که  است 
مجلس  نظارتی  اصل  خالف  مسایل  قبیل 
دور  وظفه  این  انجام  از  را  آنها  و  است 

. می کند
مقام  که  بود  گذشته  سال  ماه  خرداد 
نمایندگان  با  دیدار  در  رهبری  معظم 
امور  در  ملت  وکالی  دخالت  از  مجلس 
ناراحتی  ابراز  نصب ها  و  عزل  اجرایی، 
»یکی  فرمودند؛  خصوص  این  در  و  کرده 
مسائل  در  نمایندگان  ورود  آسیب ها  از 
شدن  وارد  بفرمائید  فرض  است؛  اجرایی 
شهر  در  تشکیالت  فالن  مدیرکل  اینکه  در 
ما مثال فرض کنید که چه  استان  یا در  ما 
استاندار،  نباشد؛  کسی  چه  باشد،  کسی 
فرماندار و از این قبیل. حاال یک وقت در 
مواردی یک حالت اضطراری ممکن است 
من  را  استثنایی  موارد  آن  که  بدهد  رخ 
نمایندگان  معمول  طور  به  اّما  ندارم  کاری 
کناره  باید  اجرایی  مسائل  این  از  محترم 
با  و  مسائل  این  در  شدن  وارد  بگیرند، 
گفت وگو  زمینه  این  در  اجرایی  مسئول 
کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی 

بشود.« اجتناب  بایستی  این  از  دارد؛ 
کسب  و  پیگیری  برای  اساس  براین 
روزنامه  خبرنگار  مجلس؛  نمایندگان  نظر 
نوروزی  حسن  حجت االسالم  با  گویه 
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس  نایب 

نشست.  گفتگو  به  مجلس 
و  کریم  رباط  مردم  نماینده  این 
بهارستان در مجلس بحث ورود نمایندگان 
به امور اجرایی را از دو جنبه مورد بررسی 

داد. قرار 
نمایندگان  که  زمانی  کرد:  تصریح  وی 
در  می دهند،  اعتماد  رای  وزیر  یک  به 
نبوده  شخص  یک  به  رای  این  حقیقت 
یعنی جریانی  به یک شخصیت است  بلکه 
که بتواند وزارتخانه مورد نظر را اداره کند. 
مربوطه  وزیر  می رود  انتظار  اساس  براین 
و  امور  اجرای  در  دقت  داشتن  ضمن 

مشورتی  یک  خود،  زیرمجموعه  انتخاب 
باشد. داشته  نیز 

باشد،  اینگونه  اگر  کرد:  تاکید  نوروزی 
آشنایی خود  و  اعتبار تسلط  به  نمایندگان 
انتخابیه خود، می توانند  با منطقه و حوزه 
با  و  گاه  آ و  متخصص  افرادی  انتخاب  در 

مربوطه  وزیر  به  را  الزم  مشاوره  های  دقت 
برای  میان  این  در  استبدادی  ارائه دهند. 
پیشبرد  برای  اما  ندارد  وجود  نظر  طرح 
و  است  الزم  منطقه  در  امور  بهتر  هرچه 
به  نمایندگان  ورود  بحث  از  جنبه  یک  این 

بود. خواهد  اجرایی  مباحث 
قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
گاهی  اما  کرد:  بیان  ادامه  در  حقوقی  و 
اوقات یک نماینده می خواهد، اقوام خود 
از جمله داماد و پسر و ... را در یک پست 
نیست.  درستی  کار  که  دهد  قرار  خاصی 
بنابراین اگر یک وزیر از ُبعد یک شخصیت 
افراد  نظرات  تمامی  مسئولی  انتخاب  در 
دریافت  را  نشینان  بهارستان  جمله  از  را 
طور  به  بود.  خواهد  پسندیده  امری  کند، 
مثال برای انتخاب یک استاندار با دقت و 
نداشته  استبداد  و  کند  عمل  باید  ظرافت 

باشد.

بهارستان  و  کریم  رباط  مردم  نماینده 
در  که  همانطور  کرد:  اظهار  مجلس  در 
کشور  وزیر  که  را  مناطقی  دولت،  این 
مجمع  مشورت  با  را  آنها  استانداران 
موفق  بسیار  کرده،  انتخاب  نمایندگان 
انتخاب  بعدی  موضوع  کرده اند.  عمل 

بخش  این  در  است،  ای  منطقه  مسئوالن 
سالیان  نمایندگان  اینکه  به  توجه  با  نیز 
و  داشته   حضور  منطقه  یک  در  سال 
انتظار  آنها  از  نیز  مردم  و  دارند  شناخت 
دارند،  را  منطقه ای  اهداف  پیشبرد 
آن  نمایندگان  با  دولت  مشورت  بنابراین 
بسیار  انتخاب مسئوالن  در  انتخابیه  حوزه 

بود. خواهد  مفید 
دخالت  عدم  ُحسن  مهمترین 
نظارت  انجام  اجرایی،  امور  در  نمایندگان 

است مسئوالن  بر  دقیق 
کمیسیون  عضو  ابوترابی  ابوالفضل 
مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور 
به  »گویه«  با  اختصاصی  گفتگوی  در  نیز 
و  کرد  اشاره  رهبری  معظم  مقام  بیانات 
گفت: ایشان در بیانات خود نمایندگان را 
از دخالت در مسایل اجرایی، عزل و نصب 
نمایندگی  وظایف  در  کرده اند.  نهی  ها 

اجرایی  کار  در  دخالت  نام  به  موضوعی 
به  کمک  البته  ندارد  وجود  انتصاب  برای 
مشکالت  حل  برای  اجرایی  دستگاه های 
آب  درمانی،  عمرانی،  حوزه های  در  مردم 
و ... ایرادی ندارد زیرا نمایندگان مجلس، 
مسئوالن  به  باید  و  هستند  مردم  نماینده 

مردم  به  خدمت  هدف  با  دولت  و  محلی 
کنند. کمک 

در  تیران  و  آباد  نجف  مردم  نماینده 
دیگر  سوی  از  اما  داد:  ادامه  مجلس 
امور  در  نباید  عنوان  هیچ  به  نمایندگان 
باشند  داشته  دخالتی  مسئوالن  انتصاب 
که  فرماندار  مانند  مسئولی  اینکه  دیگر  و 
نیاز  دهد  انجام  اجرایی  کار  است،  قرار 
تشخیص  خودش  و  باشد  هماهنگ  دارد 
برای  می تواند  را  نیروهایی  چه  می دهد، 
کار  به  امور  اجرای  برای  خود  به  کمک 

 . بگیرد
وجود  با  اساس  براین  کرد:  تاکید  وی 
این  در  انقالب  رهبری  دقیق  نهی 
خود  آخرت  نباید  نمایندگان  خصوص، 
دخالت  اجرایی  امور  در  و  دهند  باد  به  را 
انتصابات  در  دخالت  صورت  در  زیرا  کنند 
و کم کاری آن مسئول، نماینده مورد نظر 

پاسخگو  باید  دنیا  آن  و  دنیا  این  در  باید 
حدود  این  در  من  خود  بنابراین  باشد. 
حتی  انتصابات  در  نمایندگی  سال  ده 
نکردم  دخالتی  هیچ  فرماندار  انتصاب 
طلبکاری  اجرایی  مسئوالن  از  همواره  اما 

کردم.

ُحسن  مهمترین  کرد:  اظهار  ابوترابی 
امور  در  مجلس  نمایندگان  دخالت  عدم 
نظارت  انجام  نصب ها،  و  عزل  اجرایی، 
و  است  مسئوالن  عملکرد  بر  دقیق 
اما  کند،  طلبکاری  مسئوالن  از  می تواند 
یک  در  را  مسئولی  شخصا  نماینده ای  اگر 
به  باید  کند،  انتصاب  جایگاهی  و  سمت 
آن  ضعیف  عملکرد  و  ضعف  مداوم  صورت 
نمی تواند  دیگر  و  کند  توجیه  را  مسئول 
نظارتی  دولتی  مسئول  این  عملکرد  بر 
وی  از  را  مردم  خواسته  و  باشد  داشته 

کند. مطالبه 
براین اساس اگر نماینده ای در انتصاب 
ضعف  همواره  باید  کند،  دخالت  مسئولی 
تا  کند  پنهان  خودش  سر  پشت  در  را  وی 
قطعا  و  کند  توجیه  را  خود  اقدام  بتواند 

باشد. پاسخگو  دنیا  آن  در  باید 
گفت و گو از سارا خالقی    ►
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در گفتگوی اختصاصی »گویه« با دو تن از نمایندگان مجلس بررسی شد:

● دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی، چه آفت هایی دارد؟   ● مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد
88 مبلغ مذهبی در 

امامزادگان قم فعال شده اند

بقعه   ۲8 در  الهی  ضیافت  طرح  گفت:  قم  استان  اوقاف  مدیرکل 
به  برنامه   ۱۲۰ از  بیش  اجرای  با  مبلغ   88 حضور  با  و  قم  شاخص 

اجراست. حال  در  روزانه  صورت 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  اسکندری  عباس  والمسلمین  حجت االسالم 
استان  متبرکه  بقاع  در   ۱۴۰۱ رمضان  مبارک  ماه  ویژه  الهی  ضیافت 
به  گذشته  سال  دو  محدودیت های  پس  و  امسال  کرد:  اظهار  قم 
بهداشتی  با رعایت مسائل  و  با قوت  خاطر شیوع کرونا، طرح مذکور 
در  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  سوی  از  شده  اعالم  شیوه نامه های  و 
به صورت  بقاع  در همه  و  ویژه  به صورت  قم  استان  بقعه شاخص   ۲8

است. شده  اجرایی  عمومی 
برپایی  همچون  مختلفی  بخش های  شامل  طرح  این  افزود:  وی 
برپایی  حوزوی،  برجسته  اساتید  حضور  با  سخنرانی  مجالس 
و  کودک  قرآن،  همچون  گوناگون  غرفه های  با  معرفت  خیمه های 
چند  سخنرانی  و  شرعی  احکام  به  پاسخگویی  مشاوره،  نوجوان، 
برای  بومی  و  اعزامی  مبلغان  حضور  جماعت،  نماز  اقامه  رسانه ای، 
و  ترتیل خوانی  مراسم  نیز  و  وقف  حسنه  سنت  ترویج  و  دین  تبلیغ 

است. کریم  قرآن  تفسیر 
با بیان اینکه برخی مساجد و  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم 
موقوفات شاخص هم مجری طرح ضیافت الهی هستند گفت: مسجد 
در  ابوالفضل)ع(  حضرت  مسجد  قم،  شهرستان  یک  ناحیه  در  جامع 

جعفریه و موقوفه عربشاهی در کهک، از این دست امکان هستند.
نفر   6۰ حضور  با  بقعه   ۱۰ قم  یک  ناحیه  در  امسال  داد:  ادامه  وی 
بقعه  هشت  کهک،  در  و  مبلغ   ۱8 حضور  با  بقعه   ۱۰ دو  ناحیه  مبلغ، 
ماه  ابتدای  از  را  الهی  ضیافت  طرح  شاخص  صورت  به  مبلغ،   ۱۰ با 

درآورده اند. اجرا  مرحله  به  رمضان  مبارک 
مجتبی)ع(،  حسن  امام  میالد  سالروز  در  کرد:  تصریح  اسکندری 
برنامه  متبرکه  بقاع  نیز در همه  لیالی قدر  و  شهادت حضرت علی)ع( 

است. شده  دیده  تدارک  ویژه ای 
افطاری  ضیافت  به  اشاره  با  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
به  گرم  غذای  توزیع  و  طبخ  گفت:  شاخص  بقاع  بعضی  در  ساده 
صورت بسته بندی بین زائران و خانواده های ساکن در جوار حرم های 
شمار  به  الهی  ضیافت  طرح  بخش های  دیگر  از  امامزادگان،  مطهر 

می رود.
بقاع  برخی  از  سحر«  »تسبیح  سحرگاهی  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
می رود  قم  مرکز  سیمای  زنده  آنتن  روی  قم  گانه  دو  نواحی  متبرکه 
آن،  طی  و  شده  تهیه  نور  شبکه  همکاری  با  برنامه  ویژه  این  گفت: 
سجادیه  صحیفه  از  فرازهایی  تبیین  و  تفسیر  به  روحانی  کارشناسان 

می پردازند.
سحرگاهی  برنامه  عنوان  به  سحر  تسبیح  برنامه  افزود:  اسکندری 
شبکه قم، هر شب از جوار یکی از بقاع متبرکه و به صورت زنده پخش 

شد. خواهد 

خبـر

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
  ۱ بخش  در  واقع  اصلی  فرعی۱۰۴۵6  بپالک۳۳۰  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
میوه  حسین  بنام  که  اول  درب  چپ-  دست   -۲۴ پالک   ۳۷ کوچه  خرداد-   ۱۵ بلوار  اراضی  قم  ثبت 
از  نیامده  بعمل  ۱۳ق.ت.ت    ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  رضا  فرزند 
به شماره  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  طرفی مطابق 
۱۴۰۱/۱/۱۵تحدید حدود پالک مذکوردر روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۱  ساعت 8/۳۰   - ۱/۱۷۹
مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور 
مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند. 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 
دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

 )۱۵۱۳۵ الف  )م  نماید./ر  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
 ۱۴۰۱/۱/۲۴ چهارشنبه  انتشار:  تاریخ 
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  ۱ بخش  در  واقع  اصلی    ۱۱۵6۲ فرعی   ۴8 بپالک  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام مریم سلیمانی خواه  ۵ که  اول سمت چپ پالک  ۴۴ فرعی  ۱۵ خرداد- کوچه  بلوار  اراضی  ثبت قم 
از  نیامده  بعمل  ۱۳ق.ت.ت    ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  غالمعلی  فرزند 
شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی 
۱۴۰۱/۱/۱۴تحدید حدود پالک مذکوردر روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۲/۲۷  ساعت 8/۳۰   - ۱/۱۴۴
الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور 
برسانند.  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

را نیز به این اداره ارائه نماید./ر )م الف ۱۵۱۳۵( 
 ۱۴۰۱/۱/۲۴ انتشار:  تاریخ 
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ثبت    ۱ در بخش  واقع  اصلی  بپالک۱6فرعی۱۱۱۴۴  باب ساختمان  یک  ششدانگ  تحدید حدود  چون 
قم اراضی خ کلهری- بین کوچه ۱۴ و ۱6 پالک ۱۹۲ و ۱۹۴ که بنام علی غفاری فرزند عباس می باشد،  
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ق.ت.ت   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون 
۱۴۰۱/۱/۱۴تحدید  بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۱۳۴ -  ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا 
وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   8/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۲/۲۷ مورخ   شنبه  سه  روز  مذکوردر  پالک  حدود 
آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک 
تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها 
پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس 
از تسلیم  ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۱۳۵ الف  )م  نماید./ر  ارائه 
 ۱۴۰۱/۱/۲۴ انتشار:  تاریخ 
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
۱۲ اجرای  ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب دستور فروش صادره   
خواندگان  بختیاری  محمدحسین  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۰ج/۳۲۱  شماره  به  مدنی  احکام 
پالک  فروش  بر  مبنی  منفرد  عالمه  اعظم  و  بختیاری  همگی  راضیه  و  ابوالفضل   ، زهرا  زهره،   ، افسانه 
ارزیابی کرده است. به شرح ذیل  ۵ قم کارشناس  ۲۹۱ اصلی بخش  از   )۱ ۳۲۴۰/۲6۵۲۲ )قطعه  ثبتی 
بختیاری  حسین  محمد  آقای  بطرفیت  ۱۲/۱۴۰۰ج/۳۲۱  بایگانی  کالسه  پرونده  خصوص  در  احترامًا 
از مطالعه  ترکه پس  بخواسته تصمیم  به عنوان خواندگان  و غیره  بختیاری  افسانه  و خانم  بعنوان خواهان 
آپارتمان  واحد  یک  که  ثبتی  پالک  ملک  موقعیت  از  خواهان  محترم  وکیل  و  خواهان  هماهنگی  با  پرونده 
طبقه   ۳۲ پالک  کوچه  انتهای   ۲۰ کوچه  گشایش  خیابان  هانی  خیابان  هایپر  پشت  اصفهان  جاده  در 

رسد: می  بعرض  کارشناسی  نظریه  و  بازدید  نتیجه  لذا  آورده  عمل  به  معاینه  و  بازدید  است  همکف 
مجتمع  یک  در  مترمربع   ۲6۰/۱8 بمساحت  عرصه  در  زیربنا  مترمربع   ۷۲/6۷ دارای  نظر  مورد  آپارتمان 
سند  طی  احداث  مهر  مسکن  عنوان  به  شهرسازی  و  مسکن  توسط  که  واحد  یک  طبقه  هر  در  طبقه  سه 

گردیده تحویل  بختیاری  داود  آقای  به  ۹۵۴۴۲۴۱۹/الف  سریال  شماره 
اصلی  یک  و  نود  و  دویست  از  فرعی  دو  و  بیست  و  پانصد  و  هزار  شش  و  بیست  شماره  ملک  اربعه  حدود 
پنج  بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی  چهل  و  دویست  و  هزار  سه  از  شده  مجزی  و  مفروز  تفکیکی  یک  قطعه 
واقع  مربع  دسیمتر  هفت  و  شصت  و  متر  دو  و  هفتاد   ۷۲/6۷ بمساحت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه 

آن اجرایی  نامه  آیین  و  آپارتمانها  تملک  قانون  طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  از  قدرالسهم  همکف  در 
که  تفکیک  مورد  انقطاع  درز  به  متر  سانتی  هفت  و  متر  هشت  متر   8/۰۷ بطول  دیواریست  شمااًل:   -۱

دارد قرار  فرعی   ۳۲۳۹ شماره  به  مجاور  ملک  آن  ماورای 
به حیاط مشاع پنجاه و چهار سانتی متر  و  ۱۰/۵۴ ده متر  به طول  و پنجره است  ۲- شرقًا:  دیوار 

بیست  و  متر  سه   ۳/۳۲ بطول  دیواریست  اول  است.  غربی  آن  دوم  قسمت  که  قسمت  سه  در  جنوبًا:   -۳
پله سوم  راه  به  متر  پنجاه سانتی  و  متر  دو   ۲/۵۰ بطول  دیواریست  دوم  مشاع  حیاط  به  متر  و سه سانتی 

پله پله  راه  به  متر  سانتی  سه  و  هشتاد  و  چهارمتر   ۴/8۳ بطول  دیواریست  و  درب 
با  سقف  برگردان،  دور  به  متر  سانتی  نه  و  نود  و  متر  هفت   ۷/۹۹ بطول  است  پنجره  و  دیوار  غربًا:   -۴
همکف  طبقه  در  واقع  موردنظر  آپارتمان  است  مشاع  عرصه  روی  کف  و  است  اشتراکی  یک  طبقه  کف 
نما  و  کابینت است  و  بهداشتی  و سرویس  آشپزخانه  و  پذیرایی  و  و هال  اتاق خواب  دو  دارای  و  دارد  قرار 
و  بخاری  آن  گرمایش  و  دیواری  کاغذ  دیوارها  بدنه  و  فرش  موزاییک  داخلی  کف  و  آجر  ساختمان  کلی 

است. آبی  کولر  سرمایش 
بهره  مورد  و  اختیار  در  حاضر  حال  در  و  باشد  می  گاز  و  برق  و  آب  انشعاب  دارای  نظر  مورد  آپارتمان 
باشد. و راضیه( همگی بختیاری می  – زهره  – زهرا  )ابوالفضل  بنامهای  آقای داود بختیاری  برداری وراث 
8۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ارزش اعیانی و سهم مشاعات آپارتمان مورد نظر بنظر اینجانب از قرار هر مترمربع 

ریال(  هزار  ده  و  ششصد  و  میلیون  یک  و  سی  و  میلیارد  )شش  ریال   6/۰۳۱/6۱۰/۰۰۰ بمبلغ  جمعًا  و 
برآورد و اعالم می گردد.

قم،  آدرس  به  صبح   8/۴۵ الی   8/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  به فروش برسد.  طریق مزایده حضوری 
جلسه  در  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده 
کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت  )که  گردد.  می  واگذار  دهند 
بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
بیشتر  اطاالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  شد،  خواهد 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱27625987   



انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر       ◄
پروژه  اولین  گفت:  قم  استان  اسالمی 
مسکن ملی، زیتون6، پروژه ۱8۰ واحدی 
بهره  به  جاری  خردادماه  که  باشد  می 
صاحبان  به  آن  کلید  و  رسد  می  برداری 

شود. می  اعطا 
گویه  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
مصاحبه  در  بلدی  داریوش  )قراچورلو(، 
درخصوص  خبرنگاران،  با  مطبوعاتی 
شهر  پنج  داشت:  اظهار  ملی  مسکن 
بنیاد  که  داریم  قم  در  نفر  هزار   ۱۰۰ زیر 
برای  مسکن  ساخت  کارگزار  مسکن 
باشد  می  شهرها  این  در  متقاضیان 
شهرسازی  و  مسکن  اداره  همچنین 
واحد   ۳6۵۰ ساخت  برای  زمین  واگذاری 
مسکونی را به ما داده و مشغول به ساخت 

هستیم. ها  مسکن 
کوچک  شهرهای  در  داشت:  بیان  وی 
ساخت  درحال  مسکن   ۲۰ کهک  همچون 
است و در شهر قنوات زمین برای احداث 

زنی  کلنگ  زودی  به  مسکونی  واحد   6۵
و  متقاضی  نیز  شهرها  بقیه  در  و  شود  می 

سازیم. می  مسکن  باشد  زمین 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 

در  ما  پروژه  اولین  کرد:  بیان  قم  استان 
زیتون6  قم،  شهر  در  ملی  مسکن  طرح 

بود که ساخت ۱8۰ واحد مسکن به اتمام 
می  برداری  بهره  به  ماه  خرداد  و  رسیده 
داده  آن  صاحبان  به  واحدها  کلید  و  رسد 

شود. می 

بعدی  های  پروژه  داشت:  عنوان  وی 
مسکن ملی به ترتیب سه ماه بعد از اولین 

پروژه که خرداد ماه می باشد، افتتاح می 
شوند.

با  ها  مسکن  این  کرد:  تصریح  بلدی 
بانک ها اعطا  آورده مردم و تسهیالتی که 
همکاری  و  شود  می  ساخته  کنند  می 
شود  می  موجب  ها  پرداختی  در  مردم 
شود. داده  تحویل  مقرر  موعد  در  واحدها 

برای  مسکن  ساخت  فعال  افزود:  وی 
۳6۰۰ نفر در دست اقدام است که ۲۵۰۰ 
کرده  نام  ثبت  اول  فاز  در  ها  آن  از  نفر 
اداره  کشی  قرعه  طریق  از  مابقی  و  بودند 

شدند. معرفی  ما  به  شهرسازی 
با  قم  استان  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
نام ۱۲۰ هزار متقاضی طی  ثبت  به  اشاره 
ابراز  ملی  مسکن  سایت  در  گذشته  ماه 
و  شده  الحاق  هکتاری   ۵6۰ زمین  کرد: 
برای بقیه نیز زمین پیش بینی شده است.

برای  کهک  شهر  در  کرد:  اظهار  وی 
که  کردیم  کارسازی  واحد   ۱۰۰ ساخت 
باز  اگر  است.  ساخت  حال  در  واحد   ۲۰

درصورت  باشد  مسکن  برای  متقاضی  هم 
زمین،  واگذاری  و  شهرسازی  اداره  تایید 

نداریم. مشکلی  ساخت  برای  ما 
گویه  روزنامه  خبرنگار  به  درپاسخ  بلدی 
و  بانکی  تسهیالت  اقساط  درخصوص 
قم  در  داشت:  بیان  آن  پرداخت  چگونگی 
می  داده  متقاضیان  به  میلیونی   ۴۰۰ وام 
بازپرداخت  و  درصد   ۱8 آن  سود  که  شود 
۲۰ ساله می باشد که قسط هر ماه 6 الی 
در  که  چیزی  باشد.  می  تومان  میلیون   ۷
رسانه ها، حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون قسط 
تسهیالت عنوان شد، نادرست بوده است.

پلکانی  اقساط  بود  قرار  ادامه داد:  وی 
تومان  میلیون   ۲ از  مثال  یابند  افزایش 
شروع شود حال در اولین دوره این پروژه 
که خرداد ماه است چگونگی آن مشخص 

شود. می 
با  طرح  این  تفاوت  کرد:  عنوان  وی 
و  ها  خانه  مقاوم  ساخت  مهر،  مسکن 

► است.   شده  تمام  قیمت  براورد 

و  سالمت  کارگروه  جلسه  اولین     ◄
حضور  با  شنبه  سه  امروز  غذایی  امنیت 
قم  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
مورد  استان  مهم  موضوعات  و  شد  برگزار 

گرفت. قرار  پایش  و  بررسی 
علوم  دانشگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
بررسی  جهت  جلسه  این  قم،  پزشکی 
بر  کنترل  و  نظارت  مانند  دستوراتی 
و  پایش  دخانی،  مواد  فروش  و  عرضه 
شده  وارد  کشاورزی  محصوالت  بررسی 
جوندگان  افزایش  وضعیت  بررسی  قم،  به 
شورای  برگزاری  گزارش  استماع  و 

برگزار  بهزیستی  اداره  توسط  سالمندان 
. شد

سیاسی  معاون  زاده  حاجی  احمد   
جلسه  این  در  قم  استانداری  امنیتی  و 
سالمت  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  ضمن 
تکلیف  تعیین  بر  شهروندان،  عموم 
محصوالت  فروش  مراکز  رصد  و  نظارت 
دخانیات  استعمال  و  کرد  تاکید  دخانی 
یا  و  دخانی  مواد  سایر  به  گرایش  زمینه   را 

داد. قرار  توجه  مورد  مخدر 
علوم  دانشگاه  رییس  مصری  مهدی 
توجه  بر  تاکید  با  ادامه  در  نیز  قم  پزشکی 

از  واکسیناسیون،  اهمیت  به  مردم  کامل 
کرد  درخواست  شهروندان  و  مردم  عموم 
کودکان  برای  را  سرخک  واکسیناسیون 

. بگیرند  جدی  خود 
به  را  جوانی  و  جمعیت  از  صیانت  وی   
عنوان یکی از اولویت های دانشگاه علوم 
کرد  عنوان   ۱۴۰۱ سال  در  قم  پزشکی 
های  بیماری  و  زیست  محیط  افزود:  و 
ما  جدی  های  نگرانی  از  یکی  غیرواگیر 
توجه  آتی  میکنیم در سال  است که سعی 
داشته  حوزه  این  به  بیشتری  عنایت  و 

► باشیم.   
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اختتامیه هفتمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر قم برگزار 

می شود

اختتامیه  مراسم  گفت:  قم  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  هفتمین  دبیر 
با  فروردین   ۲۴ جاری  هفته  چهارشنبه  قم  ابوذر  جشنواره  هفتمین 

می شود. برگزار  بخش  چهار  در  برتر  افراد  از  تقدیر 
قم  ابوذر  افزود: در هفتمین جشنواره  و گویی  فردوسی در گفت  علی 
آثار خود  قم  رسانه ای  فعاالن  و  از خبرنگاران، عکاسان خبری  نفر   6۴
به دبیرخانه  را در ۴ قالب خبر، گزارش، مصاحبه و تک عکس خبری 

کردند. ارسال  جشنواره 
وی اضافه کرد: در نهایت از بین ۳۱۲ اثر پذیرش شده ۳۴ اثر به مرحله 

نهایی راه یافت.
نهایی،  مرحله  در  آثار  باالی  کیفیت  و  نزدیک  رقابت  به  اشاره  با  وی 
از  استفاده  با  آثار  داوری  مرحله،  این  در  بیشتر  دقت  به منظور  گفت: 
رسانه)تهران(  بسیج  سازمان  توسط  رسانه ای  باتجربه  اساتید  ظرفیت 

شدند. انتخاب  مذکور  قالب   ۴ در  برتر  افراد  و  شد  انجام 
جشنواره  این  برگزیدگان  از  تجلیل  و  اختتامیه  آیین  گفت:  فردوسی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  آوینی  شهید  تاالر  در  هفته  این  چهارشنبه 

یابد. می  ترتیب  قم  اسالمی 

آغاز به کار نگارخانه شهری هنر 
انقالب اسالمی در قم

آثار نقاشی هنرمندان استان قم با موضوعات مرتبط با انقالب اسالمی 
در  قم  تابلو های شهری  قالب  در  اسالمی  انقالب  هنر  با هفته  هم زمان 

معرض دید عموم قرار گرفته است.
 هم زمان با هفته هنر انقالب اسالمی در شهر قم، آثار نقاشی هنرمندان 
تابلو های  قالب  در  اسالمی  انقالب  با  مرتبط  موضوعات  با  قم  استان 

قرار گرفته است. شهری در معرض دید عموم 
قافله  علی  سید  آقایان:  توسط  هنری  مختلف  کارگاه های  در  آثار  این 
امیر  در سال ۱۴۰۰(،  قم  استان  اسالمی  انقالب  )هنرمند سال  باشی 
تدین، وحید سلیمانی و اسدالله فقیهی در قالب آثار نقاشی و نگارگری 

شده اند. خلق 
نگارخانه شهری با هدف معرفی آثار موجود در گنجینه های آثار هنری 
و معرفی هنرمندان استان قم در طول سال و به مناسبت های مختلف 

می شود. برپا 
این نمایشگاه شهری به همت حوزه هنری استان قم و سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری قم از ۲۰ تا ۳۰ فرودین ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

خبـر مدیر کل بنیاد مسکن استان: 

● اولین پروژه »مسکن ملی قم« خردادماه به صاحبان آن واگذار می شود   ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی قم برگزار شد   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ اجرای احکام مدنی قم 
به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۳۷۰ ثبت گردیده له اقای مرتضی تفرشی علیه اقای علیرضا کهندانی تفرشی محکوم 
به  محکوم  قبال  در  له  محکوم   ، دولتی  عشر  نیم  و  ۱6/۰۲۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
پالک ثبتی ۲۵8۱/۱۴۹ اصلی بخش ۲ ثبت قم را توقیف کرده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
بلوار   – – میدان شهرداری  اپارتمان مسکونی واقع در : قم  از  علیرضا کهندانی تفرشی به استحضار می رساند 
شهید حاجی زاده – نبش شمالی هفده ممیز یک – ساختمان صدف – سمت شمالی طبقه دوم – واحد شماره ۳ 
)طبق کروکی موقعیت و تصویر پیوست( بازدید به عمل اورده است و پس از بررسی های الزم ، گزارش بازدید و 
نظریه کارشناسی تقدیم می گردد. الف( قرار کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی ۱۴۹ فرعی از ۲۵8۱ اصلی بخش 
دو ثبت قم. ب( اطالعات به دست امده از ملک: در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ بازدید انجام شده است. طبق سند 
مالکیت تک برگی ارایه شده از سوی محکوم علیه با شماره سریال ۹۷۷۳۲۵ سری ب/۹۵ صادره در تاریخ ۷ 
فروردین ماه ۱۳۹۷ ، اپارتمان مورد بازدید دارای پالک ثبتی ۱۴۹ فرعی از ۲۵8۱ اصلی مفروز و مجزی شده 
از  و در سمت شمالی طبقه دوم قرار گرفته است  باشد  از اصلی مذکور قطعه سه تفکیکی می  از ۱۱۷ فرعی 
نوع واحد مسکونی با وضعیت طلق می باشد و دارای پارکینگ و انباری است و ششدانگ عرصه و اعیان ان به 
نام اقای علیرضا کهندانی تفرشی فرزند مصطفی به ثبت رسیده است ؛ طبق سند مذکور مساحت این واحد 

بازدید  اپارتمانی مورد  نه دسیمترمربع است. فضای داخلی واحد  و  پنجاه  و  پنج متر  و  اپارتمان مسکونی صد 
شامل: سالن نشیمن و پذیرایی ، ۲ اتاق خواب ، بالکن ، اشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی است. سالن 
نشیمن و پذیرایی و اتاق ها دارای سرامیک فرش و گچ کاری بدنه و گچ کاری سقف می باشند ، بالکن دارای 
نسگ فرش و کاشی بدنه و گچ کاری سقف است. اشپزخانه دارای سرامیک فرش و کاشی بدنه و گچ کاری سقف 
و کابینت می باشد. حمام و سرویس بهداشتی به صورت مجزا هستند و دارای سرامیک فرش و کاشی بدنه و 
گچ کاری سقف می باشند. در این واحد اپارتمان مسکونی از کولر گازی و پکیج و رادیاتور استفاده می شود ؛ 
همچنین دارای انشعابات اب و برق و گاز است. این واحد اپارتمانی هم از سمت شرقی به حیاط ساختمان و 
هم از سمت غربی به بلوار شهید حاجی زاده دارای پنجره می باشد لذا از نور طبیعی و تهویه طبیعی خوبی 
برخوردار است. سرویس پله های ساختمان صدف دارای سنگ کف و سنگ بدنه و نرده استیل و اسانسور می 
باشد. طبق اظهارات ساکنین ، این ملک در تصرف مالک می باشد و مستاجر ندارد. طبق سند مالکیت فوق 
الذکر مساحت این واحد اپارتمان مسکونی صد و پنج متر و پنجاه و نه دسیمترمربع است. ج( نظریه کارشناسی: 
اپارتمان مسکونی ، داشتن سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان ،  با عنایت به موقعیت ، منطقه ، مساحت 
وضعیت دسترسی به شوارع ، عرض شارع ، داشتن نور طبیعی و تهویه طبیعی خوب ، داشتن تجهیزات )کابینت 
اشپزخانه ، پکیج ، رادیاتور کولر گازی( داشتن پارکینگ و انباری ، لحاظ قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر 

عوامل موثر ، ارزیابی ششدانگ اپارتمان مورد بازدید جمعا مبلغ شانزده میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون 
و چهل هزار ریال اعالم می گردد. حسب مواد ۵۱ و ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ششدانگ در قبال محکوم 
به و نیم عشر دولتی به فروش خواهد رسید و مقرر گردید موارد فوق الذکر در ۱۴۰۱/۲/۷ ساعت لغایت ۱۱ الی 
۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک۳6/8۰۴ فرعی۱۰۴8۷ اصلی واقع در بخش ۱  ثبت قم اراضی 
خ نوقطار روبروی بلوار تعاون خیابان جدیداالحداث مصالح فروشی شیرزاد که بنام آقایان محمدحسن و باقر صدرآبادی 
از طرفی مطابق  نیامده  بعمل  ۳ ماده ۱۳ق.ت.ت   تبصره  بعلت   ثبت است که  باشد،  در جریان  یزدی فرزند حسن می 
۱۴۰۱/۱/۲۰تحدید  ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۳۹۷ - 
حدود پالک مذکوردر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲6  ساعت 8/۳۰ 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 
اعتراضات  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  در محل مذکور حضور 
مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف 
نیز به  با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را  از تسلیم اعتراض  مدت یک ماه پس 

این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۳۵( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۴ 
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خ  اراضی  قم  ثبت    ۱ بخش  در  واقع  اصلی  فرعی۱۰6۴۵  بپالک۳۷  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فرزند   ... و  منش  مساعی  محمد  بنام  که   ۳۱ پالک  دوم-  کوچه  از  بعد  اخالقی-  شهید  بلوار  سپاه-  فلکه  جمهوری- 
ابوالقاسم می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ق.ت.ت   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۲۰۴ - ۱۴۰۱/۱/۱۵تحدید حدود پالک 
مذکوردر روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱  ساعت 8/۳۰ 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 

الف ۱۵۱۳۵(  نماید./ر )م  ارائه 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۴ 
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◄     معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
آغاز  با  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
هیات  موافقت  با  و  سیزدهم  دولت  بکار 
از بودجه دانشگاه ها به  دولت، سه درصد 
یافته  اختصاص  علمی  و  فرهنگی  مباحث 

است. بوده  بی سابقه  انقالب  آغاز  از  که 
نشست  در  کالنتری  غالمحسین 
ملی  جشنواره  ششمین  و  سی  خبری 
در  خبرنگاران  جمع  در  عترت  و  قرآن 
بسیاری  گذشته  چندسال  در  افزود:  قم، 
ها  دانشگاه  فرهنگی  های  بودجه  از 
از  و  شد  هزینه  دیگری  های  محل  در 
نداشته  را  الزم  پویایی  فرهنگی  اقدامات 

. ست ا
مخرب  تاثیرات  بر  تاکید  با  وی 
در  علمی  مباحث  در  کرونا  بیماری 
فرآیند  گفت:  کشور،  کادمیک  آ مراکز 
شیوه  و  آداب  همراه  به  پذیری  جامعه 
یک  در  باید  دانشجویان  رفتاری  های 
از دوران شیوع  به قبل  زمانی کوتاه  دوره 

بازگردد. کرونا  بیماری 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
به  اشاره  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
فرهنگی  و  قرآنی  های  فعالیت  اهمیت 

و  قرآن  کرد:   تاکید  ها،  دانشگاه  در 
است  جامعه  اصلی  ستون  و  پایه  عترت 
به  نیز  اجتماعی  سرمایه  مهمترین  که 
گرایی  واقع  تلقی  هیچ  و  رود  می  حساب 

دو  این  بدون  را  ایرانی  جامعه  تواند  نمی 
کند. تفسیر  و  تحلیل  تاثیرگذار  عنصر 

وجود  با  داشت:  اظهار  کالنتری 
و  قرآن  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات 

هنوز  اما  گذشته،  سال های  در  عترت 
ابتدای  در  مباحث  این  در  ها  دانشگاه 
در  عترت  و  قرآن  با  انس  هستند؛  کار 
و  ملی  سطح  در  متوازن  و  پایدار  توسعه 

دارد. بسزایی  تاثیر  کشور  المللی  بین 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
داد:  ادامه  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
کنشگری  آفرینی  نقش  برای  فضا  باید 
قرآنی  فعاالن  محوریت  با  فرهنگی  فعاالن 
دانشگاه  سطح  در  دینی  های  حوزه  و 

شود. فراهم  کشور  های 
کامل  بازگشایی  کرد:  بیان  وی 
در  مناسبی  شیب  با  کشور  های  دانشگاه 
پویایی گذشته  انجام است و بتدریج  حال 

آورد. خواهد  بدست  را  خود 
جشنواره  وششمین  سی  اختتامیه 
ملی قرآن و عترت ۱۱ خردادماه جاری به 
میزبانی دانشگاه قم برگزار می شود. این 
معارفی،  آوایی،  بخش)   ۹ در  جشنواره 
فناوری،  ادبی،  هنری،  پژوهشی، 
و  البالغه  نهج  قرآنی،  های  نوآفرینی 

شود. می  برگزار  سجادیه(  صحیفه 
هشت  دانشجویان  ملی  مرحله  در 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دستگاه 
فناوری، وزارت بهداشت، فنی حرفه ای، 
دانشگاه  کاربردی،  علمی  فرهنگیان، 
قرآنی  معارف  و  نور  پیام  دانشگاه  آزاد، 
► پرداخت.  خواهند  یکدیگر  با  رقابت  به 

معاون فرهنگی وزارت علوم:

● ۳ درصد بودجه دانشگاه ها به امور فرهنگی اختصاص داده شد   ●

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:               ۰9۱27625987
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تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: طرح صیانت       ◄
برای  بنابراین  بود  ناموسی  طرح  یک  ها  پایداری  برای 
آنها  تا  تصویب شود  این طرح  که  بود  مهم  شان خیلی 
ارائه  ای  رزومه  تندرو حامی خودشان یک  برای جریان 
با  حاال  کنند،  محدود  را  اینترنت  توانستند  که  دهند 
مجلس  علنی  صحن  به  صیانت  طرح  بررسی  بازگشت 
کاسبی پایداری ها به هم خورده است و آنها از این اتفاق 

هستند. ناراحت 
به  نمایندگان  رای  با  مجازی  فضای  صیانت  طرح 
بازگشت و کمیسیون مشترک منحل شد.  صحن علنی 
این اتفاق خشم و عصبانیت نمایندگان همسو با جبهه 
پایداری را برانگیخت و ضمن دادن یک بیانیه اعتراضی، 
هر یک در قالب توئیت و مصاحبه بر رأی اکثریت مجلس 

تاختند.
محمد مهاجری در گفتگو با نامه نیوز درباره بازگشت 
گفت:  مجلس  علنی  صحن  به  صیانت  طرح  بررسی 
اساسا با این طرح مشکل داشتم چون فارغ از اسمش 
که حفاظت است یا صیانت، آن را مصداق بارز سر بریدن 
اینترنت و ایجاد محدودیت و انسداد در فضای مجازی 
می دانم. به عبارت دیگر بنیان این طرح بر جمع کردن 
و محدودکردن اینترنت و بستن فضای باز سیاسی است.
صحن  به  صیانت  طرح  بازگشت  اینکه  بیان  با  وی 
فراهم  رسیدگی  برای  را  بهتری  وضعیت  مجلس  علنی 
می کند، افزود: ترکیب اعضای کمیسیون مشترک اصل 
آزادی  به  اعتقادی  آنها  اکثریت  بود چون  بد  بسیار   8۵
بررسی  نداشتند. وقتی  اینترنت  از  استفاده  برای  مردم 
طرح صیانت در صحن انجام شود، می توان این تقاضا 
را مطرح کرد که آرای نمایندگان علنی باشد تا مشخص 
می  منفی  یا  مثبت  رأی  موادی  چه  به  کسی  چه  شود 

دهد.
این فعال مطبوعاتی درباره چرایی موافقت محمدباقر 
کرد:  بیان  صحن  به  صیانت  طرح  بازگشت  به  قالیباف 
این کشور  قالیباف سه سال دیگر می خواهد در  آقای 
بدی  خاطرات  اگر  شود،  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
از ریاست او بر مجلس در اذهان عمومی شکل بگیرد، 

قاعدتا این مسئله به نفع او نخواهد بود. آقای قالیباف 
باشد،  داشته  هم  صیانت  طرح  به  اعتقادی  اگر  حتی 
حاضر نیست خودش را قربانی اهداف پایداری ها کند.

بازگشت  از  پایداری  عصبانیت  علت  درباره  وی 
بررسی طرح صیانت به صحن علنی مجلس اظهار کرد: 
می  آنها  بود،  ها  پایداری  نفع  به  صیانت  طرح  تصویب 

خواهند اصال فضای آزادی در جامعه نباشد، به همین 
صحن  به  صیانت  طرح  بررسی  نداشتند  دوست  دلیل 

برگردد. مجلس  علنی 
را یک  پایداری  تحلیلگر مسائل سیاسی، جبهه  این 
جریان کاسب سیاسی و اقتصادی خواند و تأکید کرد: 
بود  ناموسی  طرح  یک  ها  پایداری  برای  صیانت  طرح 

بنابراین برای شان خیلی مهم بود که این طرح تصویب 
شود تا آنها برای جریان تندرو حامی خودشان یک رزومه 
کنند،  محدود  را  اینترنت  توانستند  که  دهند  ارائه  ای 
علنی  صحن  به  صیانت  طرح  بررسی  بازگشت  با  حاال 
مجلس کاسبی پایداری ها به هم خورده است و آنها از 

این اتفاق ناراحت هستند.   ►

6 سیاسی

صیانت  کمیسیون  ۳ماهه  مهلت    ◄
استمزاجی  رای  و  رسیده  پایان  به 
با  مجلس  اکثریت  که  داد  نشان  مجلس 
موافق  صیانت  طرح  در  شده  طی  مسیر 
و  علنی  صحن  طریق  از  مجلس  و  نیستند 
صنوف  مجازی،  عالی  شورای  باهمکاری 
و نخبگان، تکلیف مدیریت فضا مجازی را 

کرد. خواهد  مشخص 
سرانجام، پس از کش و قوسی طوالنی 
در  فشار  تحت  مردم  آرامش  با  بازی  و 
صبحگاهی  رای  با  مختلف،  های  حوزه 
صبح  غیرعلنی  جلسه  در  نماینده   ۱۲۰
صیانت  طرح  بررسی  بهارستان،  دوشنبه 

بازگشت. صحن  به  ویژه  کمیسیون  از 
کابوس  به  که  بود  ای  واژه  »صیانت«، 
بود،  شده  تبدیل  مجازی  فضای  کاربران 
چه کاربران عادی و چه آنان که در شرایط 
مجازی  فضای   ، معیشتی  فرسای  طاقت 
درآمدزایی  و  اشتغال  برای  مکانی  به  را 
های  زخم  بر  مرهمی  تا  اند  کرده  تبدیل 

باشد. شان 
مطرح  صیانت  طرح  که  ابتدا  همان  از 
شک  طرح،  حامیان  بودن  شهره  شد، 
برانگیخت  آنان  اهداف  به  را  افکارعمومی 
و هنگامی که خبرهای غیررسمی و سپس 
نمایندگان  و  کارشناسان  هشدارهای 
شد،  تر  جدی  و  پرتعداد  صیانت،  مخالف 
زیر  ای  »کاسه  که  بردند  پی  افکارعمومی 
نیم کاسه « است. ترفند حامیان طرح که 
از بیرون مجلس هدایت می شدند، ساده 
و کارساز بود: خارج کردن طرح از صحن 
اصل  شمول  تحت  آن  دادن  قرار  و  علنی 

.8۵
به این ترتیب، امکان نظارت و پیگیری 
و  شد  سلب  کارشناسان  و  افکارعمومی  از 
کمیسیون  تاریکخانه  به  گیری  تصمیم 
چند  میان،  دراین  و  شد  منتقل  ویژه 
ازچندگاهی  هر  کمیسیون،  عضو  نماینده 
تصمیم  و  مدیریت  مشکوک  روند  درباره 

در  ملی  اراده  خالف  های  گیری 
البته  و  کردند  می  خطر  اعالم  کمیسیون 
رد  و  انکار  تاکتیک  با  نیز  صیانت  حامیان 
اینترنتی،  محدودسازی  و  مسدودسازی 

و در مواردی  را می دادند  پاسخ منتقدان 
نیز وارد حوزه تحقیر مردم و افکار عمومی 
های  موج  بر  موجی  خود  که  شدند  می 

افزود. می  طرح  مخالف 
باوجود،  که  بود  آن  تامل  قابل  نکته 
فشار اکثریت مردم ، کارشناسان و موضع 
ها،  صیانتی  مسئوالن،  ظاهری  یا  واقعی 
تالش  و  بودند  ایستاده  کار  پای  جسورانه 
اراده  را  اقلیتی کم شمار  می کردند طرح 
مرعوب  را  منتقدان  تا  دهند  جلوه  نظام 
آقاتهرانی،  مرتضی  حتی  کنند.  مایوس  و 
در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 

تاکید کرد: »ما  انتقادها،  به سیل  واکنش 
می کنیم.« را  خودمان  کار 

میدانداری  حد  از  بیش  شدن  طوالنی 
محض  اقلیتی  کشیدن  نشان  و  خط  و 

می  تقویت  را  گمانه  این  مردم،  برای 
جایی  به  ها  صیانتی  پشت  که  کرد 
 8۰ به  را  خود  خواست  و  است  گرم 
اما  کرد  خواهند  تحمیل  ایرانی  میلیون 
کارشناسی  و  مردمی  گسترده  انتقادهای 
شد  باعث  نماینده  چند  ایستادگی  و 
طرحی  بازگردد،  کمیسیون  به  طرح 
در  ها  رسانه  از  یکی  که  خوفناک  چنان 
میان  از  شده،  سپری  سال  بازخوانی 
تیتر  به درستی،  و درشت،  ریز  وقایع  همه 
را  به سر شد«  با دلهره صیانت  »سالی که 

بود. برگزیده 

از  صیانت  طرح  خروج  هرچند 
را  صحن  به  آن  بازگشت  و  کمیسیون 
پایان  این  اما  گرفت  نیک  فال  به  باید 
تحول  این  برد،  یاد  از  نباید  نیست،  ماجرا 

نماینده   ۲۴۱ از  رای   ۱۲۰ مدد  به  فقط 
که  اینجاست  جالب  و  شد  ممکن  حاضر، 
 ۱8۵ صحن  به  طرح  بازگشت  درخواست 
 6۵ چرا  نیست  مشخص  و  داشت  امضا 
پایبند  خود  امضای  الزامات  به  نماینده 

؟ ند ند نما
به  نماینده   ۱۷۰ غیبت  یا  ندادن  رای 
کمیسیون  از  صیانت  خروج  درخواست 
جدی  باید  که  است  هشداری  زنگ  ویژه، 
مسئوالن  و  ها  رسانه  مردم،  گرفت. 
حساسیت،  با  باید  نظام  گرای  واقع 
جایگزین  طرح  تصویب  و  بررسی  پیگیر 

باشند  ملی  منافع  با  منطبق  و  کارشناسی 
مبادا همانند صیانت، شکاف حاکمیت  تا 
سنگینی  هزینه  و  دهد  افزایش  را  ملت  و 

کند. تحمیل  ایرانیان  و  ایران  به 
اقتصاد  کمیته  رییس  توانگر،  مجتبی 
نوشت: توئیتی  در رشته  دیجیتال مجلس 
کمیته  رییس  توضیحات 
آراء  اقتصاددیجیتال مجلس درباره میزان 
گفته  مکرر  که  همان طور  #صیانت  طرح 
به  صیانت  کمیسیون  ۳ماهه  مهلت  شده 
هم  امروز  استمزاجی  رای  و  رسیده  پایان 
مسیر  با  مجلس  اکثریت  که  داد  نشان 
از  مجلس  و  نیستند  موافق  شده  طی 
شورای  باهمکاری  و  علنی  صحن  طریق 
تکلیف  نخبگان،  و  صنوف  مجازی،  عالی 
خواهد  مشخص  را  مجازی  فضا  مدیریت 

. کرد
رای  به  غیرعلنی  جلسه  در  آنچه 
شد،  گذاشته  نمایندگان  استمزاجی 
این  باید  بود.  مشترک  کمیسیون  گزارش 
کمیسیون  در  بررسی  ادامه  برای  گزارش 
می کرد  کسب  را  اکثریت  رای  مشترک 
نتوانست  لذا  و  آورد  رای   ۱۰۹ فقط  اما 
کند.  قانع  کار  ادامه  برای  را  نمایندگان 
نکته مهم اینکه این رای گیری استمزاجی 
بود و در رای گیری استمزاجی مالک رای 
 ۱۲۰ مخالفان  که  درحالی  و  است  بیشتر 
پس  داشتند  رای   ۱۰۹ موافقان  و  رای 
ویژه  کار کمسیون  و  تکلیف مشخص شده 

است. یافته  پایان 
مشخص  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
نامه  آیین   ۱6۵ ماده  به  توجه  با  است، 
مجلس  رییسه  هیئت  مجلس،  داخلی 
مشترک  کمیسیون  فعالیت  ادامه  موضوع 
رای  با  نمایندگان  اکثریت  موافقت  به  را 
توجه  با  و  کرد  منوط  مجلس  استمزاجی 
نیاورد،  رای  کمیسیون  گزارش  اینکه  به 
منتفی   8۵ اصل  صورت  به  طرح  بررسی 

► شد.    

فشار مردم کارساز شد؛ 

●  مجلس میخ آخر را بر تابوت صیانت جان سخت کوبید   ●

مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا: 

●    طرح صیانت برای پایداری ها ناموسی بود اما کاسبی شان به هم خورد   ●

۱۱۳ کیلو تریاک در 2 کامیون 
حامل هندوانه

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف حدود ۱۱۳ کیلوگرم تریاک 
در پی توقیف ۲ دستگاه کامیون حامل بار هندوانه خبر داد.

پلیس  مأموران  اطالعاتی  پیگیری  در  گفت:  اسماعیلی"  "بهادر  سردار 
دارند  قصد  قاچاقچی   ۲ شد،  مشخص  قم  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مرکز  به  جنوب  از  کامیون  دستگاه  یک  با  را  مخدر  مواد  از  محموله ای 
پلیس  این  مأموران  کار  در دستور  بنابراین موضوع  کنند،  منتقل  کشور 

گرفت. قرار 
با  مأموران  ادامه  در  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
هماهنگی مقام قضائی استان به محور های مواصالتی استان اعزام و در 
ابتدای اتوبان "قم-کاشان" خودرو موصوف را با بار هندوانه شناسایی و 

کردند. متوقف 
سردار اسماعیلی گفت: از خودرو مذکور ۲۵ کیلو و ۹۵۰ گرم تریاک در ۵ 

عدد هندوانه کشف و راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.
پیگیری های  با  همچنین  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
شد  مشخص  قم  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  اطالعاتی 
یک قاچاقچی با یک دستگاه کامیون قصد دارد در پوشش بار هندوانه 
بالفاصله  که  کند  منتقل  کشور  غرب  به  جنوب  از  را  تریاک  محموله 

شد. اعالم  همدان  استان  پلیس  به  موضوع 
و  شناسایی  با  ادامه  در  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
با مواد مخدر استان  توقیف خودرو مذکور توسط مأموران پلیس مبارزه 
همدان، 86 کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک در داخل ۱۵ عدد هندوانه کشف و 

شد. دستگیر  متهم 

کشف محموله 8۰ میلیاردی 
قاچاق در قم

میلیارد   8۰ محموله  کشف  از  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
"قم- محور  در  تریلی  دستگاه  یک  توقیف  پی  در  قاچاق  ریالی 

داد. خبر  گرمسار" 
اقتصادی  امنیت  پلیس  مأموران  گفت:  اسماعیلی"  "بهادر  سردار 
تردد  کنترل  حین  قاچاق،  شوم  پدیده  با  مقابله  راستای  در  استان 
تریلی  دستگاه  یک  به  "قم-گرمسار"  محور  در  عبوری  خودرو های 
متوقف  را  خودرو  و  مشکوک  قاچاق  حمل  ظن  به  کشنده  تانکردار 

کردند.
طی  راننده  ادامه  در  گفت:  قم   استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مواجهه با مأموران، محموله بارگیری شده را از نوع فرآورده های نفتی 

است. شده  بارگیری  گرمسار  مقصد  به  کشور  جنوب  از  که  دانست 
به  قضائی  مقام  هماهنگی  با  تریلی  سپس  گفت:  اسماعیلی  سردار 
از  بازرسی صورت گرفته  اقتصادی استان منتقل و طی  امنیت  پلیس 
خودرو انواع کاالی قاچاق شامل لب تاپ، لوازم یدکی، لوازم ورزشی، 
شده  جاسازی  ماهرانه ای  طرز  به  که  الکتریکی  لوازم  و  تحریر  لوازم 

شد. کشف  بود 
ارزش  کارشناسان  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
نهایت  در  که  اعالم  ریال  میلیارد   8۰ را  قاچاق  شده  کشف  محموله 
متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل 

شد. استان  قضائی  مرجع 

خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۲ اجرای احکام 
و  ، زهره ، محمد و سوسن غفاریان خیاطی  مدنی به شماره ۱۲/۱۴۰۰ج/۹6 ثبت گردیده خواهان ریحانه 
فاطمه ثقفی خراسانی خواندگان مصطفی غفاریان خیاطی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۰۴۵۵/۱۵ اصلی 
بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. مدیریت محترم مبنی بر ارزیابی ملک مسکونی اقای 
محمد حسین غفاریان خیاطی به پالک ثبتی شماره ۱۰۴۵۵/۱۵ اصلی ، له اقای محمد و خانم ها زهره ، 
ریحانه ، سوسن همگی غفاریان خیاطی و خانم فاطمه ثقفی خراسانی علیه اقای مصطفی غفاریان خیاطی 
و  خواهان  معیت  در   ۱۴۰۰/8/۲۹ مورخ  در   ۳۹ پالک   –  ۴۲ شماره  کوی   – خرداد   ۱۵ بلوار   – قم  نشانی  به 
وکیل محترم خانم سمانه رضوی فردوئی و خوانده به محل معرفی شده مراجعه و بازدید به عمل امد و ضمن 
بررسی های الزم ، گزارش کارشناسی به شرح زیر تقدیم میگردد. مشخصات ثبتی و عرصه ملک مورد ارزیابی 
: مطابق تصویر سند ، ملک مذکور شش دانگ عرصه و اعیان به پالک ثبتی شماره ۱۵ فرعی از ۱۰۴۵۵۱ 
مالکیت  دفترچه  شماره  با  قم  یک  بخش  در  واقع   ۱86 صفحه   ۴۴۳ دفتر   ۷۰۰۵۹ ثبت  شماره  به  اصلی 
۱۱۳۱۱8 سری الف سال 8۰ با عرصه به مساحت ۱8۴/۵۰ مترمربع به مالکیت اقای محمد حسین غفاری 
 ۹ طول  به  شرقا  اصلی   ۱۰۴۵۵ باقیمانده  به  دیواریست  ۲۰/۵۰متر  طول  به  شماال  اربعه  حدود  با  خیاطی 
متر دیواریست به دیوار باقیمانده ۱۰۴۵۵ اصلی به طول ۲۰/۵۰ متر دیواریست به دیوار باقیمانده ۱۰۴۵۵ 
اعیانی  ثبت رسیده است مشخصات  به   ، متری   ۱6 به خیابان  دیواریست  و  متر درب   ۹ به طول  غربا  اصلی 
و  زیرزمین  طبقه  در  و  ساز  جنوبی  صورت  به  تجاری   – مسکونی  یکبابخانه  موصوف  ملک  بازدید:  مورد  ملک 
همکف و اول و مطابق و تصویر گواهی پایان ساختمان به شماره ۱۰/۱/۹۷۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۵ دارای 
اعیانی کل به مساحت حدودا ۴۵6 مترمربع که ۱۵ مترمربع تجاری و ۹ مترمربع نیم طبقه تجاری با اسکلت 

دیوار پایه اجری و سقف طبقات از تیر اهن با طاق ضربی و طبقه زیرزمین که درای راه دسترسی ، مستقل 
با  پله و اشپزخانه  پاگرد سرویس  پله و دارای یک خواب ، سالن ، سرویس بهداشتی زیر  از حیاط و سرویس 
کابینت فلزی و هود و پوشش بدنه و سقف اتاق از رویه گچ و بدنه سالن به ارتفاع ۱/۱۰ متر سنگ و الباقی 
و سقف از رویه گچ و کف ها از موزاییک و یک اتاق و اشپزخانه با کابینت فلزی مختصر و هود در  زیر حیاط 
کابنیت مختصر  با  ، اشپزخانه  ، سالن  ۲ خواب  و  پارکینگ  و  باب مغازه  و طبقه همکف دارای یک  قرار دارد 
فلزی و هود ، سرویس بهداشتی و تراس سرپوشیده و پوشش بدنه ها سقف ها ازرویه گچ و کف ها موزاییک 
و طبقه اول دارای ۲ خواب ، سالن ، سرویس بهداشتی و اشپزخانه کابینت فلزی مختصر و هود و تراس که 
به  تراس  بدنه  پوشش  و  موزاییک  ها  کف  و  شده  مستهلک  رنگ  از   ها  سقف  و  ها  بدنه  پوشش  و  سقف  فاقد 
ارتفاع ۵۰ سانتی متر سنگ و الباقی از اجر نما و کف از سنگ و پوشش سرویس ها و اشپزخانه ها در طبقات 
از کاشی و کف ها از سنگ و پوشش نمای اصلی ساختمان و دیوار های حیاط از اجری و کف حیاط سنگ 
و ساختمان دارای دو دستگاه کولر ابی و یک دستگاه کولر گازی و دارای ۳ انشعاب برق و یک گاز و یک اب 
می باشد. ماده ۱۳8 قانون اجرای احکام مدنی: ۱- نام و نام خانوادگی صاحبان ملک مورد نظر: مالک ملک 
و  وقوع ملک  ۲- محل  باشد.  اقای محمد حسین غفاریان می  اصلی   ۱۰۴۵۵/۱۵ ثبتی  به پالک  نظر  مورد 
– پالک۳۹ و در سه طبقه زیرزمین  – کوی شماره ۴۲  بلوار ۱۵ خرداد   – به ادرس قم  توصیف اجمالی: ملک 
و همکف و اول احداث شده است.  ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده در اجاره شخص هست و مبلغ اجاره و 
نام مستاجر ذکر شود. بله ملک ثبت شده و مطابق اظهارات ورثه و وکیل محترم خواهان ها طبقه زیرزمین و 
مغازه در تصرف خانم زهره ، ریحانه ، سوسن و محمد همگی غفاریان خیاطی و خانم فاطمه ثقفی خراسانی 
یا  و طبقه همکف و اول در تصرف خوانده اقای مصطفی غفاریان خیاطی می باشد. ۴- ملک مشاع هست 

خیر؟ خیر ۵- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک دارند. مالک ملک مورد نظر 
به پالک ثبتی ۱۰۴۵۵/۱۵ اصلی اقای محمد حسین غفاریان خیاطی می باشد. 6- محدودیت مالکین فاقد 
محدودیت می باشد نظریه کارشناسی: ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد بازدید با توجه به موقعیت 
محلی ، کاربری مسکونی – تجاری ، ابعاد و شکل هندسی عرصه ، مساحت عرصه و اعیان احداثی ، شوارع 
، تعداد طبقات و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری و بدون در نظر گرفتن دیون دولتی و غیره به مبلغ 
نهایی ۳۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان تمام( تعیین اعالم می گردد. 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ ساعت 8/۳۰ الی 8/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص 
باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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◄   کارشناس مسائل منطقه گفت: کنار گذاشتن 
که  است  آن  معنای  به  یمن  مستعفی  رئیس جمهوری 
و  میدانی  شکست های  این  از  بیش  نمی تواند  ریاض 
راهکار  دنبال  به  و حاال  را هضم کند  یمن  سیاسی در 

است. جدید 
مسائل  کارشناس  صدرالحسینی«  »سیدرضا 
هادی  منصور  گذاشتن  کنار  دالیل  تشریح  در  منطقه 
ایلنا  با  گفت وگو  در  یمن  ریاستی  شورای  تشکیل  و 
از  پس  غربی  عربی-   – عبری  ائتالف  کرد:  اظهار 
آتش  به  اجبار  از  پس  و  میدانی  شکست های  افزایش 
شکست  سیاسی  جبهه  در  هم اکنون  اخیر،  بس 
را  این شکست جدید  را متحمل شده است.  جدیدی 
باید کنار گذاشتن عبدربه منصور هادی پس از حدود 
یک دهه دانست که به نوعی نشان می دهد عربستان 
عهده  به  ظاهر  در  را  ائتالف  این  رهبری  که  سعودی 
یمن  پرونده  مورد  در  ساختاری  مشکل  یک  با  دارد، 
به  تجاوزشان  در طی  است. سعودی ها  رو شده  به  رو 
از حیث  این نتیجه رسیدند که دیگر  به  به نوعی  یمن 
پیشروی  این  از  بیش  نمی توانند  میدانی  و  سیاسی 
خاصی  پیشروی  هیچ  گفت  باید  واقع  در  که  کنند 
شکست  به  هزینه ها  این  تمام  بلکه  نشده،  انجام 

شد. منجر 
نتیجه  این  به  ابوظبی  و  ریاض  داد:  ادامه  وی 
در  خصوص  به  و  کنونی  شرایط  در  که  رسیدند 

نمی توان  دیگر  بین الملل،  اقتصاد  نامناسب  وضعیت 
معتقدم  اساس  همین  بر  و  داد  هزینه  این  از  بیش 
در  پی  شکست های  دلیل  به  را  هادی  منصور  آنها  که 
میان  این  در  گذاشتند.  کنار  سیاسی  و  نظامی  پی 
با تشکیل  ارتباط  در  باشید که عربستان  توجه داشته 
هادی،  منصور  گذاشتن  کنار  و  یمن  ریاستی  شورای 
نفع  به  که  متحد  ملل  سازمان   ۲۲۱6 قطعنامه  علنًا 
منصور هادی بود را نادیده گرفتند و به هر ترتیب او را 
بگویم که شورای  باید  این میان  راندند. در  به حاشیه 
از خائنین  و مرکب  نمایشی  ریاستی یمن یک شورای 
قبول  را  آنها  هم  کشور  این  مردم  که  است  یمن  به 
عماًل  شورا  این  تشکیل  که  معتقدند  بسیاری  ندارند. 
است  یمن  انصارالله  با  مذاکره  برای  جلو  به  رو  فرار 
را  موضوعی  چنین  انصارالله  که  می رسد  نظر  به  ولی 

ندارد. قبول 
به  اگر  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
اعالم  یمن  انصارالله  پیش  چندی  باشیم  داشته  یاد 
به  تجاوز  باید  مقابل  طرف  با  مذاکره  برای  که  کرد 
هم  تحریم ها  و  محاصره ها  و  شده  متوقف  یمن  خاک 
برداشته  مثبتی  گام  هیچ  هنوز  ولی  شود  برداشته 
خصوص  در  اتکایی  و  اعتنا  قابل  اتفاق  و  نشده 
نیامده  وجود  به  عربی  ائتالف  و  انصارالله  مذاکرات 
است. باید توجه داشت که شورای ریاستی یمن عماًل 
هم  یمن  مردم  نظر  از  بلکه  انصارالله  نظر  از  تنها  نه 

غیرمشروع به حساب می آید اما سعودی ها با تشکیل 
این شورا آن هم در داخل ریاض سعی می کنند تا یک 
بگویند  و  کنند  پا  و  دست  خود  برای  سیاسی  پوشش 
همچنین  و  سیاسی  مشکالت  است  قرار  شورا  این 
رفع  را  شده اند  متحمل  میدان  در  که  شکست هایی 

آن  به  باید  میان  این  در  که  نکته ای  کنند.  رجوع  و 
توجه  است.  یمن  ریاستی  شورای  ترکیب  کنم،  اشاره 
یک  به  هرکدام  شورا  این  اعضای  که  باشید  داشته 

هستند. متصل  کشور 
رشاد  مثال  عنوان  به  افزود:  صدرالحسینی 
و  آمریکا  حمایت  مورد  شورا  این  ریاست  العلیمی، 
اسرائیل قرار دارد. کسانی مانند عیدروس الزیدی به 

اصل  در  ابوزرعه  عبدالرحمان  است،  متصل  امارات 
سلطان  و  است  ابوظبی  به  متصل  به  تکفیری  یک 
شورا  این  در  که  است  چهره هایی  از  یکی  العراده 
همین  بر  دارد.  قرار  سعودی  عربستان  حمایت  مورد 
و  خط  و  ایدئولوژیک  منظر  از  شورا  این  تمام  اساس 
ربط های سیاسی با یکدیگر تضاد منافع دارند و دلیل 
خاص  کشور  یک  توسط  آنها  از  هرکدام  حمایت  آنهم 
 8 نهایی  نتیجه  لذا  است.  نشین  خارج  جریان  یک  و 
یک  می توان  را  یمن  در  عربی  ائتالف  جنایات  سال 
به  نقدی  هزینه  دالر  میلیاردها  و  سیاسی  شکست 

دانست. اسیر  و  کشته  هزاران  انضمام 
وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم نتیجه نهایی 
مشخص  میدان  در  هم  باز  تردید  بدون  یمن  جنگ 
گذشته  همانند  روند  این  نیست  قرار  و  شد  خواهد 
توخالی  وعده های  و  شود  انجام  سیاسی  صورت  به 
اساسًا  نمی کنم  فکر  چراکه  شود؛  داده  یمن  مردم  به 
انصارالله  و  یمن  ریاستی  شورای  میان  مذاکره ای 
برآمده  تنها  نه  شورا  این  که  گونه ای  به  بگیرد.  شکل 
از ملت و کشور یمن نیست بلکه ما عماًل شاهد جمع 
که  هستیم  ریاض  در  دست نشانده  یکسری  شدن 
با  که  کشورهایی  و  خود  نفع  به  را  اوضاع  می خواهند 
آنها ارتباط دارند، مدیریت کنند و به همین دلیل باید 
گفت که ریاض در حال طرح سناریوی جدید با هدف 

► است.    یمن  مهلکه  از  فرار 

برای  غرب  بی وقفه  تالش  پی  در       ◄
اوکراین  در  روسیه  نظامی  عملیات  تبلیغ 
و  پوتین  نابخشودنی"  "تجاوز  عنوان  به 
و  انسانی  ارزش های  و  اصول  به  توسل 
از  پیش  تا  که  مسیر  این  در  بشری  حقوق 
به  و  خاورمیانه  پرونده های  در  غرب  این 
ویژه در فلسطین یادی هم از آن نمی کرد، 
است  درآورده  جهان  در  را  بسیاری  صدای 
و خیلی از تحلیلگران، حامیان حقوق بشر 
و حتی مسئوالن غربی این سوال را مطرح 
می کنند که دلیل این دوگانگی چیست؟ آیا 
خون اوکراینی ها پررنگ تر و نژادشان برتر از 

است؟! فلسطینی ها 
گزارشی  در  عربی  ایندیپندنت  روزنامه 
بین  برخی مسئوالن  اظهارات  به  استناد  با 
المللی و منطقه ای درباره جنگ اوکراین، به 
این دوگانگی و تعارض پرداخته و می نویسد 
از  نقاب  بار دیگر  اوکراین  در  که درگیری ها 
مواضع  دوگانگی  و  برداشت  جهان  چهره 

مساله  با  تعامل  در  المللی  بین  نهادهای 
به رخ کشید. را  اوکراین  و  فلسطین 

نظامی  عملیات  می نویسد:  روزنامه  این 
برای  پرسش هایی  اوکراین  علیه  روسیه 
مواضع  دوگانگی  درخصوص  فلسطینی ها 
سازمان  نهادهای  و  المللی  بین  جامعه 
میان  آن ها  زیرا  است  آورده  وجود  به  ملل 
علیه  اسرائیل  اقدامات  و  کی یف  بحران 
مردم فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و 

هستند. قائل  تفاوت  شرقی  قدس 
در پی خشم مردم فلسطین از این مساله 
پارلمان  نماینده  بوید،  ریچارد  از  ویدئویی 
دوگانگی  از  وی  که  شد  منتشر  ایرلند 
نهادهای  و  المللی  بین  جامعه  معیارهای 
که  می گوید  و  می کند  انتقاد  ملل  سازمان 
تحریم هایی  روز   ۵ طی  المللی  بین  جامعه 
علیه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
هیچگونه  که  است  درحالی  این  کرد  وضع 
نمی شود؛  اسرائیل وضع  علیه  تحریم هایی 

اسرائیلی که اقدامات تجاوزگرانه علیه مردم 
کند. می  اعمال  فلسطین 

با  المللی  بین  جامعه  می گوید:  بوید 
درجه  نژادی  عنوان  به  فلسطین  مردم 
که  بودم  این  شاهد  من  می کند،  رفتار  دو 
رهبران جهان در توصیف اقدامات والدیمیر 
کردند  استفاده  گزنده  و  تند  زبان  از  پوتین 
جنایت های  توصیف  در  رهبران  این  اما 
فلسطین  مردم  علیه  اسرائیل  بشری  ضد 
نیز آن  که شورای حقوق بشر سازمان ملل 
کار  به  را  زبان  همان  است،  کرده  تایید  را 

بود. مالیم تر  آن ها  لحن  و  نگرفتند 
نظامی  اقدامات  در  اسرائیل  گفت:  وی 
انسانی  غیر  و  وحشیانه  ظلم های  اخیر 
داد  انجام  باختری  کرانه  و  غزه  مردم  علیه 
نکرد  جرات  جهان  رهبران  از  یک  هیچ  اما 
توصیف  "تروریستی"  را  اقدامات  این  که 
کند و هیچ یک از نهادهای سازمان ملل و 
یا رهبران جهان تحریم هایی علیه اسرائیل 

نکردند. وضع 
کرد:  خاطرنشان  ایرلندی  نماینده  این 
روز   ۵ طی  دنیا  کشورهای  که  درحالی 
جمهور  رئیس  علیه  زیادی  تحریم های 
روسیه وضع کردند اما با گذشت ۷۰ سال از 
سرکوب مردم فلسطین رهبران دنیا به بهانه 
"بی فایده" بودن وضع تحریم علیه تل آویو، 
نکردند. وضع  اسرائیل  علیه  را  تحریم  این 

در این گزارش آمده است: تنها نماینده 
بین  مواضع  دوگانگی  از  که  نیست  ایرلند 
انتقاد  فلسطین  مساله  با  تعامل  در  المللی 
پارلمان  نماینده  الیوت،  جولی  بلکه  کرده 
با  تعامل  در  غرب  دوگانگی  از  نیز  انگلیس 
کرده  انتقاد  اوکراین  و  و  فلسطین  مساله 
به  روسیه  حمله  دلیل  به  دنیا   " که  گفت  و 
اما  کند  می  مجازات  را  کشور  این  اوکراین 
است  مطرح  سوال  این  فلسطینی ها  برای 
اشغالگری  به  دادن  پایان  برای  ما  چرا  که 
انجام نمی دهیم  آن ها  برای  اسرائیل کاری 
یک  عنوان  به  آن ها  شناختن  رسمیت  به  و 
کشور امری ضروری و کوچک ترین حق آن 

است". ها 
است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
به  بوید  ریچارد  که  دوگانگی هایی  بر  عالوه 
مجمع  امنیت،  شورای  کرده،  اشاره  آن ها 
حقوق  شورای  و  ملل  سازمان  عمومی 
این  در  پی ای  در  پی  نشست های  هم  بشر 
دیوان  دادستان  و  کردند  برگزار  خصوص 
از آغاز تحقیقات در  کیفری بین المللی نیز 
خصوص اوضاع کشور اوکراین خبر داد که 
دوگانگی  میزان  دهنده  نشان  آن ها  همه 
با  تعامل  در  المللی  بین  جامعه  معیارهای 
اقدامات غیرقانونی  تداوم  و  اوکراین  مساله 

است. فلسطین  مردم  علیه  اسرائیل 
حمایل،  حسین  دیگر،  سوی  از 
طی  گفت:  فتح  جنبش  سخنگوی 
غزه،  نوار  علیه  اسرائیل  نظامی  عملیات 

نشست  سه  برگزاری  از  پس  امنیت  شورای 
نتوانست قطعنامه ای صادر کند و از تل آویو 
در  دهد.  پایان  تجاوزها  این  به  که  بخواهد 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  که  نشستی 
غزه  کودکان  کشتار  کس  هیچ  کرد  برگزار 
"اقدام  را  صهیونیستی  رژیم  ارتش  توسط 
هیچ  حتی  و  نکرد  توصیف  تروریستی" 
کس این اقدامات را با واژه دیگری محکوم 
نکرد و باز کردن پرونده تحقیقات در دیوان 
جنایت  درخصوص  المللی  بین  کیفری 
در  کنندگان  شرکت  علیه  تل آویو  که  هایی 
"راهپیمایی بازگشت" در مرزهای غزه انجام 
داد تقریبا دو سال طول کشید این درحالی 
بین  کیفری  دیوان  دادستان  که  است 
برای  ای  پرونده  روز  چند  طی  تنها  المللی 
روسیه  های  جنایت  درخصوص  تحقیق 

کرد. باز  اوکراین  علیه 
وی این سوال را مطرح کرد که آیا خون 
مردم فلسطین از نظر جامعه بین المللی و 
بقیه  از  کمرنگ تر  ملل  سازمان  های  نهاد 
رنگ  و  نژاد  اساس  بر  انسانیت  آیا  است؟ 
باید  جهان  رهبران  می شود؟  بندی  طبقه 
در حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت 
و  کنند  اتخاذ  طرفی  بی  موضع  خود 
اشغالگری  پایان  بر  مبنی  قطعنامه ای 
آن  برای  برپایی کشور  و  فلسطین  سرزمین 

کنند. صادر 
که  کرد  تاکید  فتح  جنبش  سخنگوی 
اتخاذ مواضع سریع و فعال از سوی سازمان 
های بین المللی درخصوص بحران اوکراین 
و عدم اتخاذ موضع قاطع علیه جنایت های 
مردم  علیه  سال   ۷۰ از  بیش  که  اسرائیل 
انجام  شرقی  قدس  و  باختری  کرانه  غزه، 
تعامل  در  دوگانگی  دهنده  نشان  می شود، 

است. عدالت  نبود  و 
حمایل خاطرنشان کرد: جامعه بین الملل 

یلی  تما

 صدرالحسینی:

●  مشکل ساختاری عربستان سعودی در مورد پرونده یمن   ●
 بانک ویژه

 ابربدهکاران بانکی!          

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
بانکی  بدهکاران  ابر  اسامی  اعالم  شکر  کرور  کرور  را  خدا 
ماندن  مخفی  و  بگم  بگم  فرمت  از  ها  درشت  دانه  منهای  البته 
انتشار ماهانه در سامانه تغییر  در جیب کاپشن و ... به رویکرد 
باور  شد.  راحت  بابت  این  از  شان  خیال  الله  خلق  و  کرده  پیدا 
بفرمائید این داستان در این دوره بیکاری و نرخ پائین اشتغال 
شده  فراوانی  متعدد  های  حرفه  و  مشاغل  ایجاد  موجب  زایی 
»بابات  کنند  می  سوال  هم  از  ها  بچه  دیگر  روز  دو  مثاًل  است. 
یا  بانکیه  »ابربدهکار  گه:   افتخار می  با  کارس؟« دوستش  چه 
ابربدهکاران  از  مطالبات  وصول  مسئول  بابام  میگه  یکی  اون 
رشوه،  مشاور  کن،  کارچاق  عده  یک  البال  این  حاال  بانکیه!« 
 ... موتور رشوه بر، کاربر پرداخت رشوه، کاربر دریافت رشوه و 
هم به باالبردن آمار اشتغال کمک می کنند. اما از آنجا که این 
روزها ابربدهکار بانکی شدن ) از نگاه دور کیم جامعه شناس( 
سویی  از  و  است  اخالقیات  نموره  یک  گذاشتن  پا  زیر  مستلزم 
بانک  رئیس  از  اجازه  با  دارد  نیاز  بانکی  ابربدهکار  به  جامعه 
مرکزی و وزیر محترم اقتصاد به شیوه مالوف و رسم معهود یک 
شود. می  ارائه  اخالقیات  با  شده  غنی  و  مارماالشده  پیشنهاد 

و اما طرح غنی شده بانکی...
بانک  کارکنان  انرژی  رفت  هدر  از  پیشگیری  منظور  به 
در   ... و  انتظامی  نیروی  و  قضائیه  قوه  های  بچه  و  بر  و  ها 
بگیر  معوقات،  میزان  تعیین  بانکی،  ابربدهکاران  شناسایی 
کنار  در  شود  می  پیشنهاد   ... و  اموال  توقیف  محاکمه،  ببند، 
بدهکاران  ابر  ویژه  شعبه  چندین  ها،  بانک  معمولی  شعبات 
بانکی نیز تاسیس شود تا هم مردم تکلیف شان را بدانند و هم 

ابربدهکاران!
ساالنه  بودجه  تنظیم  زمان  در  گردد  می  توصیه  ضمن  در 
مملکت منابع تپلی برای این شعبات خاص در نظر گرفته شود 
و نظارت شدید اعمال شود که این منابع مالی فقط در راستای 
خدمترسانی به ابر مشتریانی هزینه شود که قصد تبدیل شدن 
وام  پرداخت  اختالس،  ناکرده  خدای  و  دارند  را  بدهکار  ابر  به 
شدن  دور  به  منجر   ... و  آفرینی  کار  ازدواج،  اشتغالزایی،  های 

نشود! اهداف طرح  از 
این  از  مکالماتی  شاهد  آینده  در  شعباتی  چنین  افتتاح  با 

بود:  خواهیم  دست 
ابرمشتری:  سالم 

بفرمایید در خدمتم بانکی: سالم  ابر رئیس 
ابرمشتری:  500 میلیارد وام می خوام 

ندارین؟!  که  پرداخت  باز  قصد  جسارتًا  بانکی:  رئیس  ابر 
... داره  مسئولیت  ما  برای  چون 

ابرمشتری:  نه پدر جان مگه با بچه طرفی؟! من سالی چند 
هزار میلیارد مالیات و عوارض و جریمه رو دور می زنم بعد بیام 

وام بانکی رو پس بدم؟!
کنین....  پر  زحمت  بی  رو  فرم  این  پس  بانکی:  رئیس  ابر 
فقط نام و نام خانوادگی و شماره موبایل... البته شماره موبایل 
هم فقط برای اطالع رسانی در خصوص خدمات جدید بانکیه!

ابر مشتری: بله پر کردم.
در  تون  اسم  انتشار  به  تمایل  زیاد  هم  اگر  بانکی:  رئیس  ابر 
تون،  به جای اسم  ندارین،  ابربدهکاران  سامانه لیست ماهیانه 

اسم یک کارتن خواب رو درج کنم؟ 
ابر مشتری: داداش من اسم و فامیلم رو با یک پاساژ عوض 

نمی کنم. هر سامانه ای که دوس داری ثبتش کن!
ابر رئیس بانکی: داشتن مشتریانی مثل شما باعث اعتبار و 

افتخار بانکه. ایشالله وام های باالی هزار میلیارد!

ر ـُ َتَلنگ

 ایندیپندنت عربی

●    جنگ اوکراین، جهان را رسوا کرد   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ اجرای احکام مدنی قم 
به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۳۷۵ ثبت گردیده خواهان طوبی جوشقان نژاد خواندگان مجید کلهوری مبنی بر فروش 
ترکه )مرحوم طاهره حسین زاده( منزل مسکونی واقع در ۴۵ متری عمار یاسر کوچه ۲۷ کوچه حسن برهانی 
کوچه یکم پالک ۴۹ شامل 6۰ سهم و ۱۲ سیزدهم سهم مشاع از ۳۰۰۰ سهم که برابر است با یک سهم و هفت 
بیست و ششم سهم مشاع از ۱۱ سهم ششدانگ پالک ثبتی ۹۴۴۱ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی کرده است. احتراما ، پیرو گزارش های کارشناسی قبلی با کد های پیگیری ۱۴۰۰۲۲۰۴۲۳6۴۲۵6۵ 
و ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۱8۵8۳۳ و بازگشت به ابالغیه شماره ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۴۴۱۰۷۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ 
به شماره بایگانی پرونده ۰۰۰۰۳۷۵ با موضوع ارزیابی ملک ، در معیت و راهنمایی ناصر حسین زاده نماینده 
خواهان )طوبی جوشقان نژاد( در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ از محل مورد نظر به ادرس قم – ۴۵ متری عمار یاسر – 
کوچه ۲۷ – کوچه حسن برهانی – کوچه یکم پالک ۴۹ کد پستی ۳۷۱۴۷۷۹۱۴8 با پالک ثبتی ۹۴۴۱ اصلی 
بازدید به عمل امد. شرح بازدید: ملک مورد نظر با مساحت عرصه حدود ۷۳/8 مترمربع و اعیانی 6۵مترمربع 
در کوچه ای به عرض ۵/۵ متر واقع شده است. با توجه به تعریض اتی کوچه به عرض هشت  متر این ملک 
سال   ۳۵ از  بیش  قدمت  با  همکف  طبقه  یک  صورت  به  ساختمان  دارد.  نشینی  عقب  مترمربع   ۷/۲ حدود 
بوده و دارای یک سالن و یک خواب و اشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی و حیاط )به مساحت حدودی ۹ 
مترمربع( می باشد. پوشش کف اتاق و سالن سرامیک و پوشش کف اشپزخانه سنگ و پوشش سایر مکان ها 
باشد و پوشش سقف ها  اتاق و سالن سرامیک و گچ می  به صورت موزاییک و سیمانی است. پوشش دیواره 

گچ است. پوشش کف پشت بام ایزوگام فویل دار است و دورچینی بام به ارتفاع حدود یک و نیم متر اجرا شده 
و  و گاز  برق  انشعابات شامل کنتور های  ابی است.  و سیستم سرمایش کولر  بخاری  است. سیستم گرمایش 
اب می باشد. ملک قبال دارای گواهی عدم خالف به شماره 8۰۰۰۱۳۵۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ بوده است. 
طبق سند قطعی غیر منقول مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ دفتر اسناد رسمی 88 قم، ملک فوق شامل 6۰ سهم و ۱۲ 
سیزدهم مشاع از ۳۰۰۰ سهم که این سهم برابر است با یک سهم و هفت بیست و ششم سهم مشاع از ۱۱ سهم 
ششدانگ پالک ثبتی ۹۴۴۱ اصلی واقع در بخش یک قم می باشد که مالکین ان اقای علی رضایی و مرحومه 
خانم طاهره حسین زاده هر یک به میزان مساوی هستند. ملک مورد نظر درحال حاضر در تصرف مستاجر 
نمودند. طبق  امتناع  کلهوری  اقای مجید  اجاره  داد  قرار  ارائه  و  نام خود  از ذکر  ایشان  افغان است.  اتباع  از 
اظهارات وکیل خواهان ، مستاجر قرار داد خود را در تیر ماه ۱۴۰۰ با مبلغ ودیعه چهارصد میلیون ریال و اجاره 
با  ماهیانه ده میلیون ریال تمدید نمودند و شماره همراه ایشان ۰۹۱۰6۳8۲۱۵۵ است. نظریه کارشناسی: 
)برای 6۰ سهم و ۱۲  ارزش فعلی ملک موصوف   ، با قرار کارشناسی  و مطابق  به مطالب عنوان شده  عنایت 
سیزدهم مشاع از ۳۰۰۰سهم( با توجه به امکانات فوق  موقعیت ، ابعاد ، کیفیت و کمیت بنای احداثی و نوع 
سند مالکیت و بدون در نظر گرفتن دیون قبلی به نظر اینجانب به میزان 6/86۷/۰۰۰/۰۰۰ریال شش میلیارد 
و هشتصد و شصت و هفت میلیون ریال ارزیابی می گردد. بنا به درخواست مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ وکیل خواهان 
)اقای محسن صالح( ارزش سهم مرحومه طاهره حسین زاده به نظر اینجانب برابر با سهم میلیارد و چهارصد 
و سی و سه میلیون پانصد هزار ریال می باشد.ضمنا  در خصوص بند ۴ ماده ۱۳8 ق.ا.ا.م مامور کالنتری به 

شرح ذیل با مراجعه به ادرس اعالم نمودند شخصی به هویت رقیه رضایی درب را باز نمود و دستور قضایی به 
ایشان تفهیم شد ، بیان داشتند اجاره نامه دست من نیست و دست شوهرم می باشد و اعالم داشت از مرداد 
ماه سال هزار و چهارصد ملک در اجاره ما می باشد و مبلغ چهل میلیون پول پیش )ودیعه( داده ایم و ماهیانه 
موارد فوق  تنظیم گردید. مقرر گردید  و  مراتب صورت جلسه  پرداخت می کنیم  بها  اجاره  تومان  میلیون  یک 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ساعت 8/۳۰ الی 8/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
از  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  پنج روز مانده  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  که قصد 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
خ  اراضی  قم  ثبت    ۱ بخش  در  واقع  اصلی  فرعی۱۰6۴۵  بپالک۳۷  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فرزند   ... و  منش  مساعی  محمد  بنام  که   ۳۱ پالک  دوم-  کوچه  از  بعد  اخالقی-  شهید  بلوار  سپاه-  فلکه  جمهوری- 
ابوالقاسم می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ق.ت.ت   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۲۰۴ - ۱۴۰۱/۱/۱۵تحدید حدود پالک 
مذکوردر روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۱  ساعت 8/۳۰ 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 

الف ۱۵۱۳۵(  نماید./ع )م  ارائه 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۴ 
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خ  اراضی  قم  ثبت    ۱ بخش  در  واقع  اصلی  بپالک۱8فرعی۱۰۳۱۲  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
در  باشد،   می  ابوالقاسم  فرزند   ... و  منش  مساعی  محمد  بنام  که   ۴ پالک  چپ  سمت  اول  فرعی   -۳۹ کوچه  نوبهار- 
جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ق.ت.ت   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان 
روز سه  ۱۴۰۱/۱/۱۵تحدید حدود پالک مذکوردر   -  ۱/۲۱6 به شماره  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۲/۲۰  ساعت 8/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۱۳۵ الف  )م  نماید./ر 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۴ 
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ادامه از صفحه 7

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به  قم  مدنی  احکام  اجرای   6 در شعبه  که  قم  دادگاه خانواده شهرستان   ۳ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
شماره ۱/۱۴۰۰ج/۳۷۱ ثبت گردیده له سیده محیا موسوی فرد علیه مهدی عرب بافرانی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت ۴۵۰ قطعه سکه بهار ازادی در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له 
و  قم  اصلی بخش ۲  از ۱۹۰۰  فرعی  ثبتی ۹8  از پالک های  ایشان  االرث  علیه سهم  بدهی محکوم  قبال  در 
پالک ثبتی 6 فرعی از ۲۴۰8 اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. 
ضمنا سهم االرث محکوم علیه به شرح ذیل به فروش خواهد رسید. احتراما بازگشت به پرونده شماره بایگانی 
۳۷۱ و شماره پرونده ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۷86۲۵6 موخر ۱۴۰۰/8/۱8 در خصوص ارزیابی پالک های ثبتی 
گزارش   ، خواهان  همسر  االرث  سهم  از  مهریه  بابت  فرد  موسوی  محیا  سیده  خانم  درخواست  به  الذکر  فوق 
کارشناسی به شرح عناوین ذیل مرقوم می گردد. مشخصات ملک پالک ثبتی ۱۹۰۰/۹8: ملک مورد نظر که 
عرصه ان دو قسمت مساوی تقسیم گردیده است و هر کدام از انها حدود ۱۵۰ مترمربع مساحت دارد و دارای 
مالکیت سه دانگ عرصه و اعیان از ششدانگ کل به نام مرحوم محمد حسین عرب بافرانی که مع الواسط از 
، ۱۷ متری  ابراهیم  زاده  امام  ادرس ملک: خیابان  و  نموده است  و غیره خریداری  نقی رضوی  فرزندان سید 
می  زیرزمین  روی  بر  طبقه  دو  دارای   ۱۹۰۰/۹8 پالک  بازدید:  گزارش  شرح   .6 پالک  و   ۱۲ کوچه   ، فهیمی 
زمان  با  اول  و طبقه  باشد  برخوردار می  از ۲۵ سال  بیش  از قدمت ساخت  و همکف  زیرزمین  که طبقه  باشد 
و  ، اشپزخانه  ، نشیمن  اول دارای دو خواب  و  از طبقات همکف  باشد که هر کدام  ساخت حدود ۵ سال می 
باشد. سازه طبقه  نازک کاری می  و  تعمیر  زیرزمین در حال  و طبقه  بهداشتی است  و غیر  بهداشتی  سرویس 
همکف و زیرزمین دارای دیوار های باربر جانبی و طاق ضربی به همراه ستون هایی از جنس قوطی فلزی در 
به روش سقف سبک شیروانی  باشد  اول که زمان ساخت ان حدود ۵ سال می  باشد. طبقه  محور میانی می 

پله ای که در داخل حیاط اجرا شده است  راه  از طریق  این طبقه   iاجرا گردیده است و قسمت دسترسی ب
می باشد. مشخصات پالک ثبتی ۲۴۰8/6 اصلی: ملک مورد نظر واقع در خیابان امام زاده ابراهیم ، کوچه ۳ 
فرعی ۲ پالک ۲۵ واقع گردیده است که با توجه به عرض کوچه ، امکان ورود ماشین داخل حیاط میسر نمی 
باشد و دارای درب نفر رو می  باشد و دارای دو سطح زیرزمین و همکف می باشد و طبق نقشه های سنتی قدیم 
ای:  سازه  لحاظ  به  است.  بهداشتی  غیر  و  بهداشتی  های  سرویس  همراه  به  اشپزخانه  خواب  اتاق  دو  دارای 
ساختمان دارای دیوار های باربر جانبی و طاق ضربی است و چند ستون از جنس قوطی فلزی در محور میانی 
ثبتی مذکور و  از پالک های  انجام شده  نتیجه کارشناسی: طبق برسی های  تعبیه شده است.  در ساختمان 
تحقیقات میدانی و محلی از هر کدام از انها ارزش امالک به تفکیک و شرح ذیل مرقوم می گردد: ارزش گذاری 
پالک ۱۹۰۰/۹8 اصلی. به ازای هر مترمربع عرصه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مجموع ۱۵۰ مترمربع ۱۵۰
*۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰=۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی در سه طبقه: ۲۳۰*۳۰/۰۰۰/۰۰۰=۹۰/۰۰۰/۰۰۰
اعیان  و  و حیاط سازی =۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و جمع کل ملک شامل عرصه  انشعابات ساختمان  6/۰ریال 
هشتم  یک  ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰+6/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰+۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰=۲8/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و..: 
سهم زوجه: ۲8/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تقسیم بر 8= ۳/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال سهم زوجه: ۲8/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰-
۳/۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰=۲۴/6۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال سهم فرزندان اناث هر نفر : ۲۴/6۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تقسیم بر 
8 = ۳/۰8۴/۳۷۵/۰۰۰ریال سهم فرزند ذکور هر نفر: ۳/۰8۴/۳۷۵/۰۰۰ریال * ۲= 6/۱68/۷۵۰/۰۰۰ریال 
مجموع  و  ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  عرصه  مترمربع  هر  ازای  به  اصلی:   ۲۴۰8/6 ثبتی  پالک  گذاری  ارزش 
همکف:  و  زیرزمین  طبقه  دو  اعیانی  ۷/۲۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال   =۵۵/۰۰۰/۰۰۰*۱۳۱/۴ مترمربع:   ۱۳۱/۴
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   = سازی  حیاط  و  انشعابات  ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   =۳۰/۰۰۰/۰۰۰  *۱۹۰ حدود 

۱۳/۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریال   =۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰+۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  +  ۷/۲۲۷/۰۰۰/۰۰۰ مجموع: 
مجموع عرصه و اعیان و ... مبلغ سیزده میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون ریال ارزش گذاری می گردد 
فرزندان:  بین  سهم  باقیمانده  ۱/6۴۷/۱۲۵/۰۰۰ریال   =  8 بر  تقسیم   ۱۳/۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ زوجه:  سهم 
گردد:  می  تقسیم  زیر  قرار  به  که  ۱/6۴۷/۱۲۵/۰۰۰=۱۱/۵۲۹/8۷۵/۰۰۰ریال   –  ۱۳/۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۱/۵۲۹/8۷۵/۰۰۰ تقسیم بر 8 = ۱/۴۴۱/۲۳۴/۳۷۵ریال )سهم فرزندان اناث( سهم فرزندان ذکور: ۳۷۵

/۱/۴۴۱/۲۳۴*۲=۲/88۲/۴68/۷۵۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ پالک ثبتی 
۹8 فرعی از ۱۹۰۰ اصلی بخش ۲ قم ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح و پالک ثبتی 6 فرعی از ۲۴۰8 اصلی بخش 
۲ قم ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۰/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
۱  ثبت  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک۳6 فرعی۱۰6۴۵ اصلی واقع در بخش 
محمد  بنام  که   ۳۳ پالک  دوم-  کوچه  از  بعد  اخالقی-  شهید  بلوار  سپاه-  فلکه  جمهوری-  خ  اراضی  قم 
مساعی منش و ... فرزند ابوالقاسم می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ق.ت.ت   
کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل 
نامبرده به شماره ۱/۲۰۳ - ۱۴۰۱/۱/۱۵تحدید حدود پالک مذکوردر روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱  
ساعت 8/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  مالکین مجاور و 
بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین 
۷۳/۲/۲۵ متعرض  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  طبق ماده 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 

ارائه نماید./ر )م الف ۱۵۱۳۵(  ذیصالح قضائی را نیز به این اداره 
 ۱۴۰۱/۱/۲۴ انتشار:  تاریخ 
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بخش  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۱8 فرعی   ۱۰۴ بپالک  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
وندی  مریم ساده  بنام  که   ۳ اول سمت چپ درب  فرعی   ۳۲ ۱۵ خرداد- کوچه  بلوار  اراضی  قم  ثبت    ۱
از  نیامده  بعمل  ۱۳ق.ت.ت    ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  عبداله  فرزند 
شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی 
 8/۳۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵  ساعت  روز یکشنبه مورخ   ۱۴۰۱/۱/۱6تحدید حدود پالک مذکوردر   -  ۱/۲۴۹
الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور 
برسانند.  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

 )۱۵۱۳۵ الف  نماید./ر )م  ارائه  اداره  این  به  نیز  را 
 ۱۴۰۱/۱/۲۴ انتشار:  تاریخ 
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  ۱ بخش  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۱8 فرعی   ۱۰۳ بپالک  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
سهلعلی  فرزند  نیا  قنبری  شکوفه  خانم  بنام  که   ۳۱ پالک   ۳۲ کوچه  خرداد-   ۱۵ بلوار  اراضی  قم  ثبت 
مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  ۱۳ق.ت.ت    ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
 -  ۱/۱۹۴ شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
 ۱۲ الی   8/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۲/۱۵ مورخ   دوشنبه  روز  مذکوردر  پالک  حدود  ۱۴۰۱/۱/۱۵تحدید 
یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
 ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک 
را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه 

 )۱۵۱۳۵ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز 
 ۱۴۰۱/۱/۲۴ انتشار:  تاریخ 
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با  المللی  بین  قوانین  اساس  بر  و  انسایت  با  که  ندارد 
قوانین  که  کسی  بنابراین  کند  تعامل  فلسطین  مساله 
بین المللی را درباره فلسطین اجرا نمی کند حق ندارد 
که در منطقه دیگری از جهان درباره آن صحبت کند، به 
کارگیری سیاست "یک بام و دو هوا" در تعامل با مساله 
می گذارد. تاثیر  المللی  بین  نظام  اعتبار  بر  فلسطین 
جامعه  که  کرد  اعالم  نیز  حماس  جنبش  همچنین 
بین المللی همواره از اسرائیل طرفداری کرده است و 

می گیرد. نادیده  را  انسانی  مالک های  و  معیارها 
الهندی، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس  سهیل 

ختم  معیارها  دوگانگی  به  تنها  مساله  می گوید: 
به  توجه  با  المللی  بین  سازمان های  بلکه  نمی شود 
را می گیرند. علیرغم  اسرائیل  دارند طرف  منافعی که 
تایید جنایت های جنگی و انسانی در نوار غزه از سوی 
موسسات حقوقی معتبر مانند سازمان عفو بین الملل 
و دیدبان حقوق بشر، کشورهای جهان همچنان علیه 
نیز  ملل  سازمان  و  نمی کنند  وضع  تحریم  اسرائیل 

نمی دهد. انجام  خصوص  این  در  تحقیقاتی 
حمایت های  از  اسرائیل  کرد:  تاکید  الهندی 
دلیل  به  رژیم  این  و  است  برخوردار  گسترده ای 

فرار  مجازات  از  آن  از  جهانی  سازمان های  طرفداری 
اسرائیل  اقدامات  نیز  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  و  می کند 

کنند. نمی  محکوم  را 
بین  قوانین  روز  هر  اسرائیل  کرد:  خاطرنشان  وی 
المللی را نقض می کند و مرتکب جنایت های جنگی و 
را محاصره  نواز غزه  اینکه  از جمله  ضدبشری می شود 
کرده و عملیات نظامی در آن جا انجام می دهد. آن ها 
اقدامات  و  می کنند  سازی  شهرک  باختری  کرانه  در 
فقط  دنیا  اما  می دهند  انجام  قدس  در  نژادپرستانه 
تماشاچی است و هیچ کاری نمی کند و این ها کوچک 

ضدبشری  جنایت های  از  طرفداری  دالیل  ترین 
است. اسرائیل 

آغاز  زمان  از  که  است  آمده  گزارش  این  پایان  در 
اسرائیل مجمع عمومی  و  فلسطین  میان  درگیری های 
این  حل  برای  قطعنامه   ۳۱۰ تقریبا  ملل  سازمان 
قطعنامه ها  این  از  برخی  که  کرده  صادر  اختالفات 
از  که  می خواهد  آن  از  و  کنند  می  محکوم  را  اسرائیل 
نیز  امنیت  شورای  شود،  خارج  اشغالی  سرزمین های 
کرده  صادر  خصوص  این  در  قطعنامه   ۱۳۱ تاکنون 
► است اما هیچ کدام از آن ها اجرایی نشد. / ایسنا  

معاون استاندار:
رفع عقب ماندگی ها در زیرساخت های 

گردشگری قم ضروری است
درحوزه  استان  این  گفت:  قم  استاندار  زایران  امور  هماهنگی  معاون 
زیرساخت های گردشگری عقب ماندگی های متراکمی دارد که ضروری 

است طرح های نیمه تمام هرچه زودتر تکمیل شود.
محمدتقی  سید  بازدید  درحاشیه  سه شنبه  روز  مقیمی  ابوالقاسم 
شهر  در  پنج ستاره  هتل  سه  ساخت  مراحل  از  استاندارقم  شاهچراغی 
که  گردشگری  زیرساخت های  از  یکی  افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  قم 
مسایل  همچون  گوناگون  دالیل  به  و  است  فعال  آن  در  طرح  چندین 
اسکان  حوزه  با  مرتبط  طرح های  شده اند،  زمین گیر  قضایی  و  مالی 

است.
افراد  برای  ارزان قیمت«  »اسکان  درخصوص   قم  در  داد:  ادامه  وی 
از  پذیرایی  برای  گرانقیمت«  »اسکان  و  زایرسرا  مانند  کم بضاعت 
و  چهارستاره  هتل  گفت  می توان  تقریبا  است،  عقب   ، خارجی  زایران 
پنج ستاره ای که بتواند میزبانی برخی از رویدادهای بین المللی باشد، 

نداریم.
»اسکان  الگوی  نیازمند  همچنین  کرد:  اضافه  قم  استاندار  معاون 
با  جامعه  مختلف  قشرهای  برای  زایران،  اقامت  منظور  به  میان قیمت« 

هستیم. متفاوت  مالی  توانایی های 
معاون هماهنگی امور زایران استاندار قم تاکید کرد: یکی از نکته های 
زایرسراهای  ایجاد  است؛  آن  پیگیری  حال  در  معاونت  این  که  مهمی 

است. ضعیف  اقشار  برای  ارزان قیمت 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  کمک  با  ان شاءالله  افزود:  وی 
سرمایه گذاران  و  نیکوکار  افراد  همیاری  و  شهرداری  و  معصومه)س( 
بخش خصوصی؛ با ترکیب طرح های تجاری بتوانیم هر چه زودتر این 
طرح ها را به سرانجام برسانیم و خدمات مناسب و در خور شان زایران 

دهیم. ارایه  بیت)ع(  اهل  کریمه 
تاکید استاندار بر حل مشکل اقامتی زایران کریمه اهل بیت)ع)

هتل  ساخت  مراحل  از  بازدید  در  قم  استاندار  گزارش؛  این  اساس  بر 
این  با سازندگان  و طوبی در شهر قم،  پنج ستاره زعفرانیه، زمرد  های 
هتل ها گفت وگو و از نزدیک مشکالت آن ها را مورد بررسی قرار داد.
فراهم  نیز  و  تمام  نیمه  اتمام طرح های  بر  سید محمدتقی شاهچراغی 
حضرت  مقدس  آستان  زائران  اسکان  برای  مناسب  امکانات  ساختن 

کرد. تاکید  معصومه)س(  فاطمه 
همچنین مسئوالن ساخت این هتل ها مشکالت خود را بیان کردند و 

خواستار تسریع امور از جمله در زمینه دریافت وام شدند.
پیامبر  بلوار  در  جواهر  و  طال  مجتمع  و  طوبی  ستاره  پنج  هتل 
اعظم)ص(، هتل پنج ستاره زمرد در میدان بسیج و هتل زمرد در بلوار 

است. ساخت  حال  در  قم  شهر  یاسر  عمار 
در استان قم ۲۹۳ واحد اقامتی با ۱۳ هزار و ۷۰۰ تخت وجود دارد که 

شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و خانه مسافر می شود.

خبـر

با  قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون     ◄
بر  به این که مصوبات سفر رییس جمهور به قم  اشاره 
روی ریل اجرا قرار گرفته است، گفت: تاکنون ۷ هزار 
است. این سفر وصول شده  اعتبارات  از  ریال  میلیارد 
ابراهیم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
درصد   ۴8 تخصیص  افزود:  گفتگویی،  در  معتمدی 
و  تایید  تصویب،  ریالی  صورت  به  سفر  این  اعتبارات 

است. شده  ابالغ 
وی مجموع این رقم را ۱۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال 
 ،۱۴۰۰ سال های  برای  مبلغ  این  گفت:  و  کرد  ذکر 
۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به قم تخصیص داده شده، که تاکنون 
حدود هفت هزار میلیارد ریال از آن را وصول کرده ایم.
اعتبار  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استاندار  معاون 
به  دولت  هیات  سفر  در  قم  به  شده  داده  اختصاص 
استان، ۹ برابر اعتبار سال های ۹۹ و ۹8 است گفت: 
نیازمند  سفر،  این  مصوبه های  شدن  عملیاتی  برای 
سیاسی  مسائل  از  دور  به  و  شبانه روزی  جهادی،  کار 

. هستیم
بخش  در  سفر،  این  در  ما  شد:  یادآور  معتمدی 
تعیین  به  مربوط  بحث های  و  مجوزی  اعتباری، 
ظرفیت ها  اما  نداریم،  مشخصی  عدد  کارگروه ها، 
سه  این  از  که  می شود  پیش بینی  و  است  باال  بسیار 
 ۱۰ مدت  طی  ریال  میلیارد  هزار   ۵۰۰ باالی  بخش، 

شود. استان  عاید  سال 
بخش  در  شده  داده  اختصاص  تسهیالت  وی 
سرمایه گذاری را ۱۳۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال دانست 
و گفت: مجوز حدود ۱۰ هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد ریاِل 
صادر  سرمایه گذاری  و  تسهیالت  ریالی،  بخش  سه 
به  تا  هستیم،  استان  در  تصمیم گیری  منتظر  شده، 

برسیم. نتیجه 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  قم  استاندار  معاون 
خود فراوانی مصوبه های سفر هیات دولت به استان را 

مورد توجه قرار داد و بیان داشت: ۲۰ طرح مرتبط با 
است. پژوهش  و  عالی  آموزش  آموزش وپرورش، 

مورد   ۱8 را  مسکن  به  مربوط  طرح های  تعداد  وی 
در  مصوب  تسهیالت  بیشترین  کرد:  تاکید  و  خواند 
حوزه  در  مصوبه   ۱۷ شامل  که  است  اقتصاد  حوزه 
جاده و راه، ۱۰ مصوبه در حوزه سالمت، ۱8 مصوبه در 
حوزه های کشاورزی و فرهنگ، هشت مصوبه در حوزه 
حوزه های  در  نیز  مصوبه   ۱۴ اجتماعی،  آسیب های 

است. نیرو  وزارت  زیرساخت های  و  آب وبرق  ورزش، 
عمومی  حمل ونقل  حوزه  در  مصوبه ها  تعداد  وی 
و  شهرسازی  بخش های  در  همچنین  و  مصوبه   6 را 
راه آهن هم ۱۰ مورد ذکر و بیان کرد: چهار مصوبه نیز 

است. فرسوده  بافت  مرمت  و  بازسازی  به  مربوط 
رئیس  سفر  در  اینکه  بیان  با  قم  استاندار  معاون 
شده  واصل  نامه   ۳8۵ و  هزار   8۳ استان  به  جمهوری 
نامه  هزار   8۲ تعداد  این  از  کرد:  خاطرنشان  است، 
شکایت  نامه   ۱۰۰ و  هزار  حدود  بوده،  درخواست 
طرح  و  نظر  نقطه  ایده،  نیز  مورد   ۲۴6 و  گزارش  و 
داشتیم، که در مجموعه بازرسی و شکایت  استانداری 

می گیرد. قرار  بررسی  مورد 
به  مربوط  را  نامه  هزار   ۱۵ حدود  همچنین  وی 
نیز  نامه  پنج هزار  حدود  گفت:  و  دانست  بانک ها 
مربوط به تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، هفت هزار 
نامه  سه هزار  )ره(،  امام  امداد  کمیته  به  مربوط  نامه 
مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۲ هزار و ۲۰۰ 
نامه مربوط به بهزیستی و پنج هزار نامه هم به صندوق 

دارد. تعلق  کارآفرینی 
واگذاری  یادآوری  با  همچنین  قم  استاندار  معاون 
۹۳۰ هکتار زمین به استان در سفر هیات دولت گفت: 

اتفاق بزرگی بود. الحاق ۵6۰ هکتار زمین 
در  متقاضی  هزار   ۱۳۰ حدود  افزود:  ادامه  در  وی 
این  برآوردمان  کردند،  نام  ثبت  مسکن  جهش  طرح 

است که ۷۰ تا 8۰ هزار نفر از متقاضیان، واجد شرایط 
می شوند، از این رو قطعا در حوزه تامین زمین مساله 
الحاق  و  واگذاری   این  خوشبختانه  که  می کنیم،  پیدا 

می کند. برطرف  را  مشکل  شده  انجام 
که  زمین  واگذاری های  دیگر  به  اشاره  با  معتمدی 
جهت  کرد:  خاطرنشان  گرفت،  صورت  سفر  این  در 
حضرت  حرم  اطراف  فرسوده  بافت های  بهسازی 
غیر  سکونتگاه های  سامان دهی  )س(،  معصومه 
یک  نیز  برخوردار  کم  و  محروم  محله های  و  رسمی 
زمین ۴8 هکتاری و یک زمین ۳۲ هکتاری اختصاص 

است. کرده  پیدا 
برای اطراف  تعبیه ۳۰ هکتار زمین  به  اشاره  با  وی 
فن آوری  شهرک  واگذاری  برای  گفت:  جوان  بوستان 
پوشش  تحت  مددجویان  و  هکتار   ۴۲ اطالعات 
تخصیص  زمین  هکتار   ۴۰ هم  حمایتی  نهادهای 

. فت یا
توانمندسازی  طرح   ۲۰ اجرای  قم  استاندار  معاون 
با اولویت زنان سرپرست خانوار  اقتصادی و اجتماعی 
با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد ریال را از 
دستاوردهای سفر هیات دولت به قم برشمرد و گفت: 
۴۵۰ طرح اشتغال اجتماع محور با 6۰۰ میلیارد ریال 
محله  به  رسیدگی  برای  ریال  میلیارد   ۱۰۰ اعتبار، 
و  خانوادگی  کار  و  کسب  طرح   ۲۰ آباد،  اسماعیل 
مشکی  چادر  پارچه  تولید  طرح  برای  سرمایه گذاری 
با  که  می آید  شمار  به  سفر  این  نتایج  دیگر  از  نیز 
فرمان  اجرایی  ستاد  مانند  نهادهایی  کمک های 

می یابد. تحقق  امام  حضرت 
وی با بیان اینکه در این سفر ۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد 
گفت:  کرد  پیدا  اختصاص  جوانان  ازدواج  برای  ریال 
میراث  زیرساخت های  تکمیل  برای  ریال  میلیارد   6۰۰
میلیارد   6۰۰ و  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
و  زیرساخت شهرک های صنعتی  تامین  برای  ریال هم 

اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای حدود چهار 
از  نیز  و بهزیستی  امداد  هزار طرح اشتغال زای کمیته 

می شود. محسوب  سفر  این  برکت های 
دائمی  نمایشگاه  راه اندازی  قم  استاندار  معاون 
به این طرح و ۱۱ طرح دیگر  فرش و جاده دسترسی 
توسعه  هدف  با  زیارت  کارگروه  تشکیل  و  آن،  کنار  در 
گردشگری را نیز از جمله آثار این سفر خواند و گفت: 
اگر در بحث رونق اقتصادی استان، رویکرد گردشگری 
نداشته باشیم، خیلی از مشکالت استان های دیگر به 

می شود. سرازیر  قم 
که  زائرانی  و  مسافران  درصد   ۷6 داد:  ادامه  وی 
این  در  ساعت   ۱۲ تا   6 از  آمدند،  قم  به  گذشته  سال 
استان ماندگار بوده اند که این اقامت محدود، ناشی از 

است. اولیه  خدمات  در  موجود  ضعف های 

مرحله  راه اندازی  برای  گفت:  قم  استاندار  معاون 
اول مترو 6 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و تقریبا 

نداریم. مشکلی  منابع  تامین  حوزه  در 
وی در خصوص طرح منوریل نیز گفت: اواخر سال 
به  طرح  این  ظرفیت های  از  مفصلی  گزارش  گذشته 
و  حمل  جامع  طرح  شد،  ارائه  مربوطه  سرمایه گذار 
نقل استان به جهت بحث گردشگری به وجود منوریل 

می کند. تاکید 
هزار   ۲۰۰ منوریل  طرح  کنار  یادآور شد:  معتمدی 
و  حمل  جامع  طرح  در  کردیم،  صادر  پروانه  مترمربع 
نقل، هاب و نقطه اتصال مسافربری قم در دپوی مترو 

است . شده  تعریف 
پل   - یاسر  و  عمار  بزرگراه  اتصال  کرد:  بیان  وی 
ایجاد  را  زیادی  ظرفیت  کاشان  جاده  به  مقداد 
این  در  را  قم  گردشگری  از  بخشی  که  می کند 
از  استفاده  نیز  آن  راه  تنها  باشیم،  داشته  محدوده 

► است.    سرمایه گذار 

معاون عمرانی استاندار قم:

●  700 میلیارد تومان از اعتبارات سفر رییس جمهوری به قم وصول شد   ●


