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رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای     ◄
آرای صادره  زیاد  تفاوت  به  اشاره  با  قم  اسالمی شهر 
وحدت  باید  گفت:   ،100 ماده  کمیسیون های  در 
آرای تخلفات ساختمانی در  رویه مشخصی در صدور 

بگیرد. شکل  کمیسیون  این 
جلسه  هشتمین  و  سی  در  امراللهی  روح الله 
در سالن  که  قم  اسالمی شهر  علنی شورای  و  رسمی 
برگزار  شورا  این  باکری  شهید  ساختمان  جلسات 
که   ۶۰ سال  از  داشت:  اظهار  سخنانی  طی  شد، 
بیشتر  تشکیل شده،  کشور  در   ۱۰۰ ماده  کمیسیون 
بوده  متفاوت  نگاه ها  تفاوت  خاطر  به  صادره  آرای 
شهروندان  از  برخی  تا  شده  سبب  مساله  همین  و 
باشند. داشته  را  رأی  صدور  در  بی عدالتی  احساس 
تکلیف  تعیین  شیوه نامه  اصالح  به  اشاره  با  وی 
بنا)غیرقابل  قلع  قطعی  رأی  دارای  ساختمان های 
کرد:  عنوان  صد  ماده  کمیسیون  از  صادره  اجرا( 
به خاطر  بنا  و  ملک  در خصوص  گزارش های مختلف 
ایجاد  مساله  همین  که  بوده  متفاوت  ناظرین  تفاوت 
شرایط  این  در  و  می کند  دشوار  را  رویه  وحدت  یک 

رویه  ورودی  پرونده های  تمام  بررسی  با  تا  است  الزم 
شود. محقق  آرا  صدور  در  ثابتی 

شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 

کمیسیون  طرح  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی 
شهرسازی و معماری مبنی بر این بوده که پروانه های 
صدور،  تاریخ  از  سال   ۵ مدت  از  بعد  که  ساختمانی 

انقضای مدت،  به  با توجه  به ساخت نموده اند  شروع 
و  پروانه  صدور  زمان  ضوابط  با  و  بوده  اعتبار  فاقد 
و  محاسبه  روز  نرخ  به  مصوب  بر  خط  آخرین  رعایت 

شود. تمدید 
هدف  کرد:  خاطرنشان  طرح  این  بر  تأکید  با  وی 
امور  این طرح کاهش مشکالت و تسهیل گری در  از 
هیچ  طرح  این  و  است  پروانه  صدور  در  شهروندان 
هزینه مالی برای شهرداری ندارد و هدف از آن صرفًا 

است. مردم  امور  در  تسهیل 
بافت  ساماندهی  برای  قم  شهری  مدیریت  تالش 

۱۴۰۱ سال  در  شهر  ورودی های  بهبود  و  فرسوده 
پایگاه  با  خود  گفتگوی  در  امراللهی  همچنین  
دهه  دو  در  را  شهر  توسعه  شهرداری،  رسانی  اطالع 
دهه  دو  در  داشت:  اظهار  و  دانست  قابل توجه  اخیر 
در  را  زیادی  کارهای  توانسته  شهری  مدیریت  اخیر 
در  ولی  داده  انجام  زیرساخت ها  تکمیل  و  تأمین 
زیادی  فاصله  ایده ال  شرایط  با  هنوز  بصری  حوزه 

داریم.
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 

سال   ۵ در  اجراشده  پروژه های  قم  شهر  اسالمی 
 ۵ در  کرد:  تصریح  و  قرارداد  موردبررسی  را  گذشته 
حوزه  در  زیادی  مطالعاتی  پروژه های  گذشته  ساله 
است. انجام شده  قم  شهر  منظر  و  سیما  ساماندهی 
ورودی های  بهبود  و  فرسوده  بافت  ساماندهی  وی 
مدیریت  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  را  قم  شهر 
شهر  موقعیت  به  توجه  با  کرد:  ابراز  و  دانست  شهری 
قم که در مرکز کشور قرار دارد، باید ورودی های شهر 

شود. ساماندهی 
حضرت  مطهر  حرم  پیرامون  ساماندهی  وی 
یکی  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  نیز  را  معصومه)س( 
خوشبختانه  که  شهری  مدیریت  مهم  برنامه های  از 
کف  راه سازی،  پیاده  است،  اجرا  حال  در  به خوبی 

است. مطهر  حرم  پیرامون  سازی  جداره  و  سازی 
را  سبز  فضای  توسعه  و  بوستان ها  تأمین  امراللهی 
و  دانست  شهری  منظر  و  سیما  ارتقاء  راستای  در  نیز 
یادآور شد: مجموع بوستان های هزار هکتاری عالوه 
را  و منظر شهر  بوستان های شهر، چشم انداز  تمام  بر 

► ارتقاء قابل توجه ای خواهد داد.  
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کالن شهر  شهری  مدیریت  گذشته  سال  اواخر    ◄
جدید  خیابان های  احداث  و  معابر  بازگشایی  با  قم 
گذشت  از  بعد  برقعی،  شهیدان  خیابان  ازجمله 
گره های  شدن  باز  بالتکلیفی  از  سال  چندین 
ترافیکی و هم چنین دسترسی به ورودی شهر و بافت 

آورد. ارمغان  به  قمی ها  برای  را  تاریخی 
معابر  آنالین،  پردیسان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بصری  سیمای  و  زیرساخت ها  از  جزئی  شهری 
تاریخ  طول  در  و  می روند  شمار  به  کالن شهری  هر 
شهرسازی همواره معابر شهری از اهمیت ویژه ای در 
برخوردار  شهر  فضایی  و  فیزیکی  ساختار  شکل دهی 

بودند.
بوده  شهری  اولیه  نیازهای  از  استاندارد  معابر 
هم چنین  و  ترددها  نمودن  تسهیل  در  می توانند  که 
هم چنین  و  تصادفات  خطر  کاهش  و  ترافیک  کاهش 

باشند. نقش آفرین  شهری  تردد  تنظیم 
بافت  محدوده  در  اگر  معابر  بازگشایی  حال 
نتایج  افتد،  اتفاق  تنگ  معابر  وجود  با  آن هم  تاریخی 
همگان  چراکه  داشت،  خواهد  همراه  به  مطلوب تری 
وجود  با  تاریخی  محدوده  و  بافت  در  که  مطلعیم 
سؤال  حال  می دهد  رخ  به سختی  تردد  تنگ  معابر 
حادثه ای  یا  و  بحرانی  با  نکرده  خدایی  اگر  می شود 
اعم از آتش سوزی و زلزله و غیره مواجه شویم چگونه 
می توان ساکنان این بافت را در حداقل زمان ممکن 

داد؟ نجات 
تنگ  معابر  این  وجود  با  است؛  مشخص  پاسخ 
است،  غیرممکن   ۱۱۵ آمبوالنس  حتی  تردد  امکان 
خدمات  و  آتش نشانی  ماشین آالت  به  برسد  چه  حال 
خیابان  احداث  و  بازگشایی  هرگونه  لذا  دیگر.  رسان 
در  می تواند  دسترسی  در  تسهیل  بر  عالوه  جدیدی 
در  خدمت  ارائه  نحوه  هم چنین  و  ساکنان  رفت وآمد 

باشد. داشته  مهمی  نقش  بحران  زمان 
راهی  نقشه  کالن شهری  هر  تفصیلی  طرح  در 
دیده شده  جدید  خیابان های  و  معابر  بازگشایی  برای 
است. به دنبال اصالحات اراضی در دهه ۴۰ شمسی 
و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد 
همین  به  و  شدند  شهرسازی  زمینه  در  فراوانی  رشد 
شدند.  تصویب  و  تهیه  شهری  جامع  طرح های  دلیل 
پرداختن  عدم  دلیل  به  طرح ها  این  ازآنجایی که  اما 
را  الزم  توانایی  شهری،  مشکالت  به  صحیح  و  دقیق 
دهه  در  نتیجه  در  نداشتند  مشکالت  این  حل  برای 

شدند. تصویب  و  تهیه  تفصیلی  طرح های   ۵۰
ترددها  میزان  و  جمعیت  سرانه  رشد  به  توجه  با 
و  معابر  تعریض  زمینه   در  باید  شهری  مدیریت 
مراکز  در  به ویژه  جدید  خیابان های  بازگشایی 
کارشناسان  اغلب  کند  توجه  بزرگ  شهرهای 
به صورت  معابر  تعریض  ترافیک،  و  حمل ونقل 
ترافیک  جریان  روانی  موجب  را  محدود  و  کنترل شده 

می دانند. ترافیکی  گره های  رفع  و 
آن  جمعیت  بیشترین  که  قم  مانند  کالن شهری  در 
است،  زائرپذیر  و  گردشگر  شهر  یک  و  بوده  شهری 
دسترسی  هم چنین  و  ترددها  روان سازی  به  توجه 
تسهیل  و  ترافیک  کاهش  و  مرکزی  هسته  به  آسان 
مدیریت  برنامه های  محوریت  در  همیشه  ترددها  در 

. است  گرفته  قرار  شهری 
قم  کالن شهر  شهرداری  اخیر  سال های  طی 
تسهیل  برای  مسیرها  و  خیابان ها  ایجاد  زمینه  در 
این  در  و  داشته  مطلوبی  ورود  شهروندان  رفت وآمد 
است.  برده  سرانجام  به  را  مهمی  پروژه های  زمینه 
دلیل  به  بسیاری  زمان  مدت  که  پروژه هایی  بسیار 
بود  مانده  بالتکلیف  حقوقی  و  تملکی  مشکالت 
را  پروژه ها  این  و  جذب  را  خود  عزم  شهرداری  ولی 
افتتاح  شهر  ترافیک  روان سازی  و  دسترسی  هدف  با 

. کرد 
نمونه بارز آن پروژه خیابان شهیدان برقعی بود که 
شهرداری  اما  می گذشت  آن  بالتکلیفی  از  سال   ۵۰
کرد  افتتاح   ۱۴۰۰ سال  اواخر  را  آن  اراده   و  عزم  با 
چهارراه  حدفاصل  برقعی  شهیدان  خیابان  اکنون  و 
سجادیه تا خیابان شهید آیت الله طالقانی که سال ها 
شد. بازگشایی  بود،  مردم  همراهی  و  تملکات  درگیر 

برای  مطلوبی  چشم انداز  که  بازگشایی هایی 
دارد ارمغان  به  قم  کالن شهر 

با  و عمرانی شهرداری قم در گفت وگو  معاون فنی 
بازگشایی  نوع  آنالین می گوید: هر  پردیسان  خبرنگار 
طرح  در  آیتم هایی  طبق  جدید  خیابان  احداث  و 
تفصیلی شهر قم دیده شده است که هر ۱۰ سال یک 
می شود  تصویب   ۵ ماده  کمیسیون  در  و  بازبینی  بار 

سرانه  در  می افتد  اتفاق  اساسی  چه  بر  معابر  این  که 
هم چنین  و  جمعیت  سرانه  نخست  گام  در  تفصیلی 
قرار  بررسی  مورد  تردد  حجم  و  دسترسی  مسیرهای 
این  در  آیا  که  می شود  بررسی  بعدها  و  می گیرد 

غیر؟ یا  است  بازگشایی  به  نیاز  موقعیت 
عباس حلوایی زاده می افزاید: در خیابان شهیدان 
قرار  بهره برداری  مورد  گذشته  سال  اواخر  که  برقعی 
که  گرفت  قرار  بافت  داخل  که  بود  خیابانی  گرفت 
مشخص  ببینید  را  موقعیت  این  هوایی  عکس  اگر 
تنگ  بسیار  این محدودیت کوچه های  در  می شود که 

این  لذا  داشت،  وجود  بسیار  تردد  و  جمعیت  تراکم  و 
تاریخی  با توجه به معابر تنگی که در بافت  بازگشایی 
نقش  تصادفات  کاهش  در  می تواند  دارد  وجود 

. باشد  داشته  مهمی 
این  که  مهمی  نتایج  و  آثار  دیگر  از  وی؛  گفته  به 
زمان  کاهش  و  ترددها  کاهش  داشت  دنبال  به  پروژه 
از  مهم تر  است  بوده  هوا  آلودگی های  کاهش  حتی  و 
برای  تردد  در  تسهیل  و  ویژه  دسترسی  اینکه  همه 
بافت  ایمنی  سطح  داشته  دنبال  به  بافت  این  اهالی 
یا  و  اگر حادثه  به جرئت گفت  و می توان  ارتقا داده  را 
بحرانی در این بافت رخ دهد با افتتاح این پروژه مهم 

باشیم. داشته  راحتی  دسترسی  بافت  به  می توان 
اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
هر نوع بازگشایی می تواند بسته به نوع کاربری هایی 
و  توسعه  در  مهمی  اهمیت  تعریف شده  آن  برای  که 
سوم  فاز  پروژه  به  باشد  داشته  شهروندان  دسترسی 
از  هرکدام  می کند:  عنوان  و  اشاره  هم  روحانی  بلوار 
سطح  در  نقشی  و  اهمیت  می توانند  بازگشایی ها  این 
دیگری  بازگشایی  به عنوان مثال  باشند  داشته  شهر 
بلوار  نزدیک  در  که  انجام شده  شهرداری  سوی  از  که 
شد  بازگشایی  صادقی«  »سردار  نام  با  و  روحانی 
برقعی  شهیدان  خیابان  کاربری  نوع  با  آن  کاربری 
شهر  ورودی  به  دسترسی  برای  امر  این  دارد  تفاوت 
داشتیم  تن   ۷۲ تنها  پیش  سال  چند  تا  ما  شد  ایجاد 
با احداث تقاطع مقداد  که مشکالتی داشت و بعدها 
دیگری  فرصت  شد  احداث  یاسر  عمار  متری   ۷۵ در 

کردیم. ایجاد  شهر  ورودی  به  دسترسی  برای 
شهید  سوم  فاز  احداث  با  می افزاید:  حلوایی 
اقتصادی  آورده  و  شد  بهتر  مردم  دسترسی  روحانی  
هم به دنبال داشت این ورودی ها  و شریان ها هرکدام 
خواهد  دنبال  به  مردم  برای  خاصی  کاربری های 
در  می تواند  میزان  چه  تا  شهرداری  اینکه  داشت 
اعتبارها  تعیین  به  بستگی  باشد  موفق  بازگشایی ها 
دارد تا در کوتاه ترین زمان اقدام به بازگشایی نماید.

بازگشایی  هر  با  شهرداری  که  کش وقوس هایی 
دارد سروکار 

وی در ادامه گفت وگوی خود با اشاره به مشکالت 
دارد  دنبال  به  بازگشایی  هر  برای  که  چالش هایی  و 
دسته  آن  جزو  هم  روحانی  شهید  سوم  فاز  می گوید: 
تملکی  و  نشده  ساخته  آن  معابر  که  بود  پروژه هایی 
صورت نگرفته بود و بیشتر توافقات ملک اتفاق افتاد 
و  بود  نشده  ساخته  که  بزرگی  پالک های  اینکه  یعنی 
قسمتی  می کنند  توافق  هم  با  مالکین  و  شهرداری 

و  بماند  باقی  مالک  برای  قسمتی  و  معبر  داخل 
شهرداری  برای  سنگینی  هزینه های  اینکه  به رغم 
این  تکلیف  تعیین  به  مکلف  را  خود  می شود  صرف 
افتتاح  گذشته  سال  اواخر  را  آن  و  کرده  مهم  پروژه 

کرد.
شهیدان  مهم  پروژه  می افزاید:  زاده  حلوایی 
این   و  بود   ۷۵ سال  تفضیلی  طرح  در  نیز  برقعی 
۵۰ سال بی تکلیف مانده بود در واقع  پروژه بیش از 
و  کرد  تملک  را  پالک   ۱۳۰ امر  این  برای  شهرداری 
برای  هم چنین  قرارداد  خود  کاری  اولویت های  جزو 

پالک ها  این  مالکان  با  توافق  و  تملک  برای  تنها  آن 
کرد. هزینه  تومان  میلیارد   ۲۰۰

این مشکالت  به همه  توجه  با  عنوان می کند:  وی 
بازگشایی  نوع  هر  دارد  وجود  که  کش وقوس هایی  و 
محورها   این   در  جدید  تقاطع  یا  و  خیابان  افتتاح  و 
می توانند  دارند  قرار  آن  در  که  موقعیتی  به  توجه  با 
باشد  متفاوت  آن هم  کاربری های  تنوع  و  اهمیت 
برای  گره گشایی های  بازگشایی ها  این  درهرصورت 

داشت. خواهند  دنبال  به  شهروندان  و  شهر 
ادامه  برای  قم  شهرداری  آینده  چشم انداز 

یی ها زگشا با
پاسخ  در  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
شهرداری  است  قرار  آینده  در  که  سؤال  این  به 
می کند:  بیان  ؟  خیر  یا  دهد  ادامه  را  بازگشایی ها 
جمهوری  بلوار  پروژه  بحث  ادامه  است  قرار  امسال 
آیت الله  بلوار  به  را  جمهوری  بلوار  که  دهیم  ادامه  را 
بروجردی و در ادامه به شهرک پردیسان اتصال یافت 
اما از سمت دیگر آن از خیابان مالک اشتر تا خیابان 
بلوار  یک  و  شد  بازگشایی  علیه السالم  حسین  امام 
۴۵ متری با تندروها و کندروهای شکیل احداث شد 

شود. احداث  زیرگذر  یک  است  قرار  ادامه  در  اما 
بلوار  امتداد  تا  می کند:  خاطرنشان  حلوایی 
قم  شهر  بزرگراه های   بزرگ ترین  جزو  که  امام  یادگار 
امسال  امام  یادگار  بلوار  تا  پردیسان  از  بود  خواهد 
تا  بعدی  فاز  در  امام  یادگار  بلوار  از  بعدها  و  تکمیل 
که  داشت  خواهد  ادامه  علیه السالم  علی  امام  بلوار 

برسد. اتمام  به  و  تکلیف  تعیین  است  قرار  امسال 
امام  میدان  تا  پروژه  این  هزینه  می افزاید:  وی 
میلیارد   ۲۲۰ تاکنون  امام  یادگار  بلوار  و  حسین 
 ۳۰۰ پروژه  تا تکمیل  ما  برآورد  و  تومان هزینه داشته 
قطعی  اعتبار  میزان  این  ولی  است  اعتبار  میلیارد 
نرخ  هم چنین  و  مصالح  نوع  شرایط  به  چون  نیست 

دارد. بستگی  دارد  وجود  تملکات  در  که  شناوری 
هم  تملک  برای  پالک   ۱۲ مسئول؛  این  گفته  به 
 ۳۰۰ همان  ما  نسبی  برآورد  اما  است  باقی مانده 
دستور  در  که  بعدی  پروژه  بود  خواهد  تومان  میلیارد 
که  ای  پروژه  است  یاسر  عمار  پروژه  است  شهرداری 
و  رود  می  شمار  به  قم  شهر  مدت دار  پروژه های  جزو 
بلوار  حدفاصل  یاسر  عمار   ۵ فاز  و  بوده  بالتکلیف 
رهاشده  که  است  بزرگی  پروژه  سپاه  میدان  تا  معلم 

است. یافته  شهرت  هم  متری   ۵۵ به  و  بود 
ما  محدود  به صورت  می کند:  اظهار  حلوایی 
که  بودجه ای  به  توجه  با  و  دادیم  انجام  را  تملکاتی 

صورت  فازبندی  و  تملک  می یابد   تخصیص  هرساله 
بیگدلی  خیابان  تا  معلم  بلوار  اول  اولویت  در  گرفت. 
با تملک ادامه  در دستور کار قرار گرفته که هم زمان 
احداث تونل در دستور کار قرار دارد  بخش عملیات 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  هم  درصد   ۲۰ و  شروع  آن 
این  می شود  اجرا  عملیات  تملکات  به  توجه  با  است  
تومان  میلیارد   ۳ آن  عمرانی  بخش  در  تنها  محدوده 
تومان هم هزینه  میلیارد   ۴۰ و  اعتبار داشته  و  هزینه 

است. پیش بینی شده  احداث 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ امسال  می کند:  بیان  وی 

تملکات  هزینه   اما  است  پیش بینی شده  اعتبارات 
با  شهرداری  چون  است  باال  بسیار  شهرداری  برای 
توافق  می کند  ورود  تملکات  بحث  در  مالک  با  توافق 
هم بر اساس قیمت گذاری کارشناس دادگستری و با 
تفاوت  فردا  با  امروز  و  افتاد  خواهد  اتفاق  روز  قیمت 

. بود  خواهد  زمان بر  هم  تملک  هرگونه  دارد 
بازگشایی ها برای  راهی  نقشه  شهر  تفصیلی  طرح 

شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم هم در گفت وگو با خبرنگار پردیسان 
شهرها  معابر  شبکه  بحث  برای  می گوید:  آنالین 
انجام  تفضیلی  طرح  اساس  بر  را  خود  معابر  توسعه 
شهر  تفصیلی  جامع  طرح  مطالعات  طبق  می دهند 
شهر  اساس  این  بر  است  مرحله ای   ۱۱۴ فرآیند  قم 
است  کرده  تقسیم  ترافیکی  زون  و  ناحیه   ۳۱۴ به  قم 
مسکونی  کاربری های  یا  و  خانه  ترافیکی  زون  هر  در 
این  که  می گوییم  حمل ونقل  در  باشد  داشته  وجود 
ترددها  و  سفر  تولیدکننده  مسکونی  کاربری های 

بود. خواهند 
این  در  می افزاید:  دهناد  محمدحسین  سید 
آیا تجاری  زون ها نوع کاربری ها مشخص می شود که 
جامع  طرح  در  هستند  مسکونی  یا  و  اداری  یا  و 
و  می کنند  شناسایی  را  کاربری ها  نوع  تفصیلی 
ساکن  یا  و  شاغل  افراد  بین  آماری   پرسشنامه های 
این   ۹۷ سال  .در  می کنند  توزیع  محدودها  این  در 
صورت  گسترده ای  آمارگیری  و  داد  رخ  قم  در  اتفاق 
ترافیکی  زون   ۱۱۴ در  پرسشنامه  هزار    ۱۱ و  گرفت 

شد. توزیع 
مشخص  پرسشنامه ها  این  توزیع  با  ؛  وی  گفته  به 
می شود که هر زونی چه نوع کاربری باید برای آن در 
هر  می کند  تولید  سفر  تعداد  چه  که  شود  گرفته  نظر 
چه  با  جابه جایی ها  این  و  می شود  ختم  کجا  به  زونی 
نوع وسیله نقلیه ای رخ داده است ؟ طرح جامع برای 
توسعه معابر پیشنهادهایی داده است که از مقصدی 
به مقصدی این زون پاسخگو نیست و با توجه به رشد 

می گیرد. نظر  در  افق هایی  جمعیت 
 ۱۵ هر  جمعیتی  سرانه  بسته  می کند:  عنوان  وی 
معابر  بازگشایی  برای  افق هایی  و  چشم انداز  سال 
است  دیده شده  شهر  تفصیلی  طرح  در  تقاطع ها  و 
به  یاسر  عمار  تقاطع  همان  است  قرار  آینده  برای  ما 
میدان  در  ؛  سپاه  میدان  و  بیگدلی  خیابان  سمت 
محور  کوتاه مدت  در  و  متری   ۲۴ خیابان  مطهری 
است  قرار  و  دیده  بودجه  ردیف  آن  برای  که  زینبیه 

► گیرد.    قرار  بهره برداری  مورد 

قابلیت مسیریابی خطوط 
اتوبوسرانی قم از طریق 

نرم افزار مسیریاب "نشان"

برنامه مسیریاب بومی نشان این امکان را به همشهریان قمی می دهد 
زمان  نقشه، در کمترین  و مقصد در  تعیین مبدأ  با  به راحتی  بتوانند  تا 
خود  موردنظر  مقصد  به  رسیدن  برای  اتوبوسرانی  خطوط  بهترین  از  و 

کنند. استفاده 
همشهریان قمی ممکن است تابه حال در شرایطی قرار گرفته باشند که 
مقصد  با  متناسب  اتوبوسرانی  خطوط  یافتن  به  قادر  مختلف  دالیل  به 
موردنظر خود نباشند؛ در چنین موقعیتی اپلیکیشن های مسیریابی به 

کمک آمده و در رسیدن به مقصد کاربر را راهنمایی می کنند.
برنامه نقشه و مسیریاب »نشان« را می توان به عنوان یکی از برنامه های 
بسیار جذاب و کاربردی در این زمینه برای کاربران دانست که توسط 
برنامه نویسان ایرانی ساخته و به صورت کاماًل رایگان از طریق کافه بازار 

و فضاهای دیگر برای گوشی های اندروید قابل دانلود است.
برنامه مسیریاب بومی نشان این امکان را به همشهریان قمی می دهد 
زمان  نقشه، در کمترین  و مقصد در  تعیین مبدأ  با  به راحتی  بتوانند  تا 
خود  موردنظر  مقصد  به  رسیدن  برای  اتوبوسرانی  خطوط  بهترین  از  و 

کنند. استفاده 
آن  ساده  کاربری  رابط  ایرانی  اپلیکیشن  این  بارز  ویژگی های  از  یکی 
است که باعث شده تا هر چه که کاربر به آن نیاز داشته برایش فراهم 
در  که  پیچیدگی   هیچ گونه  نشان  مسیریاب  برنامه  در  بنابراین  شود. 
هر  برای  آن  با  کردن  کار  و  ندارد  وجود  می بینیم،  ها  اپلیکیشن  سایر 

است. آسان  دانش  از  سطحی  هر  با  فردی 
نقشه  روی  را  مقصد   است  کافی  فقط  سرویس  این  از  استفاده  برای 
گزینه ی  هم  بعد  بزنید.  را  »مسیریابی«  دکمه   و  کنید  مشخص 

کنید. انتخاب  را  همگانی«  »حمل ونقل 
را پیشنهاد داده و کرایه  نرم افزار خطوط مناسب برای حمل ونقل شما 

برایتان مشخص می کند. نیز  را  آن 

بهره برداری از بوستان ترنج 
پردیسان قم به مساحت ۲۴۰۰۰ 

مترمربع در سال جاری

محله  در  ترنج  بوستان  گفت:  قم  شهرداری  هشت  منطقه  سرپرست 
بهره برداری می شود. آماده  در سال جاری  پردیسان  مهر  پنج مسکن 

محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
علی اکبری با اشاره به وضعیت مطلوب منطقه پردیسان از نظر فضای 
در  منطقه  سبز  فضای  سرانه  نظر  از  خوشبختانه  داشت:  اظهار  سبز 
وضعیت خوبی بوده و در این راستا بوستان ترنج نیز در سال جاری به 

می شود. اضافه  پردیسان  بوستان های  شمار 
پیشرفت  ۶۰درصد  از  بیش  ترنج  بوستان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
این  آینده  ماه  چند  تا  هستیم  درصدد  افزود:  است  داشته  فیزیکی 

گیرد. قرار  شهروندان  اختیار  بوستان 
این  امکانات  و  مختصات  قم  شهرداری  هشت  منطقه  سرپرست 
بوستان را موردتوجه قرار داد و افزود: مساحت بوستان بالغ بر ۲۴هزار 
آب نما،  بوفه،  بهداشتی،  سرویس  نظیر  امکاناتی  و  بوده  مترمربع 
و  دوچرخه سواری  مسیر  تندرستی،  مسیر  کودکان،  بازی  محوطه 

است. گرفته شده  نظر  در  آن  برای  عمومی  پارکینگ 

● بازگشایی هایی که چشم انداز مطلوبی برای کالن شهر قم به ارمغان دارد   ●خبـر

امراللهی؛ رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر: 

●  آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در قم نیازمند وحدت رویه است    ●



اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس     ◄
مردم  گویای  زبان  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
بی  نهاد  این  گفت:  هستند،  مسئوالن  برابر  در 
از  نمادی  و  حاکمیت  و  مردم  بین  نهاد  واسطه ترین 
شخصیت  و  منزلت  به  بخشی  هویت  و  جمعی  خرد 

است. شهروندان  عموم 
به گزارش شهرنیوز، دکتر حسین اسالمی در سی 
اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  هشتمین  و 
باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  قم  شهر 
داشت:  اظهار  سخنانی  طی  شد،  برگزار  شورا  این 
شوراهای  اساسی،  قانون  سه  و  صد  و  هفتم  اصل  در 
مهم  ارکان  از  یکی  به عنوان  روستا  و  شهر  اسالمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  تصمیم گیری  و  مدیریت 

شده اند. شناخته 
نهادهای  و  مسئوالن  تمام  کرد:  اضافه  وی 

به  موظف  مصوب،  قوانین  محدوده  در  حاکمیتی 
شوراهای  تصمیم گیری های  و  مصوبات  اجرای 
برای  قانون  در  و  هستند  روستا  و  شهر  اسالمی 

است. دیده شده  اجرا  ضمانت  شورا  مصوبات 
رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به نزدیکی 
مجموعه  کرد:  خاطرنشان  کارگر  و  کار  جهانی  روز  به 
رسالت های  و  تکالیف  حوزه  در  قم  شهری  مدیریت 
به  فصلی  کارگران  ساماندهی  زمینه  در  باید  خود 

نماید. عمل  خود  وظایف 
تکلیف  تعیین  شیوه نامه  اصالح  به  اشاره  با  وی 
بنا)غیرقابل  قلع  قطعی  رأی  دارای  ساختمان های 
اعضای  گفت:  صد،  ماده  کمیسیون  از  صادره  اجرا( 
در  آرا  صدور  زمینه  در  باید  قم  شهر  اسالمی  شورای 

باشند. داشته  کاملی  اطالع  و  اشراف  مباحث  این 
در  مجوز  کسب  خصوص  در  استفساریه  اسالمی، 

مورد  را  شهرداری  قانون  اصالحی   ۱۰۱ ماده  اعمال 
قالب  در  سرانه ها  سهم  کرد:  عنوان  و  داد  قرار  توجه 
این استفساریه در هر صورت نباید کمتر از ۲۵ درصد 

باشد.
 ۱۱ مبلغ  پرداخت  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  وی 
مجتمع  بهره برداری  به  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
اعیانی  تملک  بابت  یک  منطقه  در  یاسین  رفاهی 
مجموعه مذکور و انتقال سند آن به سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهری نیز یادآور شد: تملک اعیانی سند 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  جای  به  باید  ملک  این 

شود. ثبت  قم  شهرداری  نام  به 
اجرای  مجوز  اخذ  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کل  اداره  و  قم  شهرداری  فی مابین  تفاهم نامه 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان را مورد توجه 
کل  اداره  تفاهم نامه  این  قالب  در  گفت:  و  داد  قرار 

طریق  از  را  نیاز  مورد  قیر  مدارس،  تجهیز  و  نوسازی 
آسفالت  کارخانه  اختیار  در  و  تأمین  متولی  نهادهای 

► داد.   خواهد  قرار  قم  شهرداری 

شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس    ◄
پرونده های  باالی  به حجم  اشاره  با  قم  اسالمی شهر 
این  اعضای  گفت:   ،100 ماده  کمیسیون  به  ورودی 
پروژه  هر  وضعیت  از  کاملی  اشراف  باید  کمیسیون 

باشند. داشته  رأی  صدور  در 
هشتمین  و  سی  در  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید 
که  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
اشاره  با  شد،  برگزار  شورا  این  جلسات  سالن  در 
ساختمان های  تکلیف  تعیین  شیوه نامه  اصالح  به 
از  صادره  اجرا(  بنا)غیرقابل  قلع  قطعی  رأی  دارای 
برخی  اصالح  داشت:  اظهار   ،۱۰۰ ماده  کمیسیون 

دارد. ضرورت  آرا،  این  در  ورودی  پرونده های 
کمیسیون  اعضای  از  هرکدام  اینکه  بیان  با  وی 
ماده ۱۰۰ در حکم یک قاضی در صدور رأی هستند 
کمیسیون  این  اعضای  تمام  تا  است  الزم  کرد:  ابراز 
کاهش  برای  واقع  با  منطبق  آرای  صدور  به  نسبت 
اشراف  صادره  آرای  به  نسبت  شهروندان  مراجعات 

باشند. داشته 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
 ۱۱ مبلغ  پرداخت  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  قم  شهر 
بهره برداری  به  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

تملک  بابت  یک  منطقه  در  یاسین  رفاهی  مجتمع 
سازمان  به  آن  سند  انتقال  و  مذکور  مجموعه  اعیانی 
تمام  در  کرد:  تصریح  شهری،  سبز  فضای  و  پارک ها 
در  امانت داری  اصل  باید  چینی  این  صلح نامه های 

باشد. توجه  مورد  عمومی  اعتبارات  صرف 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شیوه نامه  اصالح  بر  تأکید  با  نیز  قم  شهر  اسالمی 
قطعی  رأی  دارای  ساختمان های  تکلیف  تعیین 
ماده  کمیسیون  از  صادره  اجرا(  بنا)غیرقابل  قلع 
پرونده   ۱۰۰۰ حدود  هم اکنون  کرد:  اذعان   ،۱۰۰
در این زمینه وجود دارد که بررسی هر کدام از آن ها 
شهری  مدیریت  مجموعه  از  زیادی  زمان  به تنهایی 

گرفت. خواهد  قم 
مصطفی مالیی نیز در بخش دیگری از این جلسه 
و  میلیارد   ۱۱ مبلغ  پرداخت  مجوز  اخذ  به  اشاره  با 
رفاهی  مجتمع  بهره برداری  به  تومان  میلیون   ۵۰۰
مجموعه  اعیانی  تملک  بابت  یک  منطقه  در  یاسین 
و فضای  پارک ها  به سازمان  آن  انتقال سند  و  مذکور 
دوره  وقتی  قانون  طبق  داد:  ادامه  شهری،  سبز 
شهرداری  به  اعیانی  می رسد،  پایان  به  بهره برداری 

می شود. واگذار  قم 

و  قم  شهرداری  بین  توافقات  زمان  شدن  کوتاه تر 
شهروندان

حقوقی  کمیسیون  رئیس  محرری،  همچنین 
جلسه  این  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  نظارت  و 
مجوز  کسب  خصوص  در  استفساریه  به  اشاره  با 
شهرداری،  قانون  اصالحی   ۱۰۱ ماده  اعمال  در 
انجام شده  بررسی های  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
اسالمی  شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  در 
به  شهر  شورای  اختیارات  برخی  زمینه،  این  در  شهر 

است. شده  اختیار  تفویض  شهرداری 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  استفساریه  این  وی، 
کوتاه  استفساریه،  این  ظرفیت های  از  یکی  گفت: 
برای  شهروندان  و  شهرداری  بین  توافق  زمان  شدن 

است. شهری  عمران  پروژه های  بهتر  پیشبرد 
شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
این  مبنای  بر  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی 
شورای  در  باید  همچنان  مالی  توافقات  استفساریه، 
توافق  اما  شود،  تکلیف  تعیین  قم  شهر  اسالمی 
به ارجاع به شورای شهر ندارد. نیازی  بنا  با  مستقیم 

 ۱۱ مبلغ  پرداخت  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  وی 
بهره برداری  به  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

تملک  بابت  یک  منطقه  در  یاسین  رفاهی  مجتمع 
سازمان  به  آن  سند  انتقال  و  مذکور  مجموعه  اعیانی 
رقم  این  کرد:  اضافه  شهری،  سبز  فضای  و  پارک ها 
میزان  این  به  حقوقی  کمیسیون  در  مصالحه  از  بعد 

است. تعیین شده 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  طرح  محرری 
قرار  اشاره  مورد  را  ساختمانی  پروانه های  بر  مبنی 
اعتباربخشی  طرح  این  از  هدف  کرد:  اذعان  و  داد 

► است.    قبلی  پروانه  به 

شهردار قم با تأکید نسبت به دقت نظر و اعمال     ◄
نظرات کارشناسی در صدور آرای کمیسیون ماده 100، 
رأی  دارای  پرونده  هزار   14 حدود  هم اکنون  گفت: 

است. مطرح  قم  در  بنا  قلع  قطعی 
سقائیان  سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  هشتمین  و  سی  در  نژاد 
شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی 
پرونده های  باالی  حجم  به  اشاره  با  شورا،  این  باکری 
کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار داشت: در همین خصوص 
کشور  شهرهای  سطح  در  پرونده  هزار   ۱۷۵ به  نزدیک 

دارد. وجود 
تکلیف  تعیین  شیوه نامه  اصالح  به  اشاره  با  وی 
ساختمان های دارای رأی قطعی قلع بنا)غیرقابل اجرا( 
هزار   ۱۴ داشت:  ابراز  صد،  ماده  کمیسیون  از  صادره 
این زمینه هم اکنون در شهرداری قم مطرح  پرونده در 

است.
این کمیسیون  شهردار قم خاطرنشان کرد: اعضای 
باید اطالع و آگاهی دقیقی از وضعیت بنا و ساختمان 

قبل از صدور رأی را داشته باشند.
حفظ حقوق مکتسبه شهروندان در مصوبات جدید 

شورای شهر قم

همچنین معاون شهرسازی و معماری شهرداری نیز 
در جلسه شورای شهر قم گفت: با تصویب الیحه ای در 
شورای  در  اعتبار  فاقد  ساختمانی  پروانه های  خصوص 

حفظ  شهروندان  و  مکتسبه  حقوق  قم،  شهر  اسالمی 
شد. خواهد 

تکلیف  تعیین  شیوه نامه  اصالح  به  اشاره  با  مجید 

بنا)غیرقابل  قلع  قطعی  رأی  دارای  ساختمان های 
داشت:  اظهار   ،۱۰۰ ماده  کمیسیون  از  صادره  اجرا( 
مناطق هشت گانه شهرداری قم باید آرای صادره در این 
خصوص را مجددًا بررسی کنند و آرایی که امکان صدور 
شورای  تقدیم  را  باشند  داشته  را  تجدیدنظر  در  حکم 

کنند. قم  شهر  اسالمی 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: 
گزارش  خاطر  به  زمینه  این  در  صادره  آرای  از  برخی 
بوده  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ناظرین  واقع  خالف 

است.
وی با اشاره به طرح کمیسیون شهرسازی و معماری 
از مدت ۵ سال  پروانه های ساختمانی که بعد  بر  مبنی 
از تاریخ صدور، شروع به ساخت نموده اند و با توجه به 
با ضوابط زمان صدور  انقضای مدت، فاقد اعتبار بوده 
پروانه و رعایت آخرین خط بر مصوب به نرخ روز محاسبه 
حقوق  حفظ  طرح  این  از  هدف  افزود:  شود،  تمدید  و 
مکتسبه و مالکانه شهروندان طی ۸ سال گذشته بوده 

است.
ضوابطی  از  طرح  این  کرد:  خاطرنشان  فر  متین 
وجود  به  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  در  مشکلی 

► آورد.   نخواهد 
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تحقق 9۱ درصدی بودجه منطقه 
۲ قم در سال ۱۴۰۰

بودجه  درصدی   152 تحقق  بیان  با  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
این منطقه در سال گذشته گفت:  بودجه اصالحی  از  و پیش  مصوب 
ریال  میلیارد   1277 از  بیش  دو  منطقه   1400 سال  وصولی  مجموع 

است. اصالحی  بودجه   91 تحقق  درصد  که  بوده 
دو  منطقه  عملکرد  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  رحیمی  رضا 
بودجه  داشت:  اظهار   ۱۴۰۰ سال  در  بودجه ای  حوزه  در  شهرداری 
این منطقه حدود ۸۴۰ میلیارد ریال بوده که پس از اصالحیه این رقم 

بود. رسیده  ریال  میلیارد   ۱۴۰۰ بالغ بر  عددی  به 
تحقق  درصد   ۱۵۲ مصوب  بودجه  حوزه  در  منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
ابراز کرد: مجموع وصولی سال ۱۴۰۰ منطقه دو بیش  داشته است، 
اصالحی  بودجه   ۹۱ تحقق  درصد  که  بوده  ریال  میلیارد   ۱۲۷۷ از 

است.
مدیر منطقه دو شهرداری قم ادامه داد: در حوزه وصولی نقدی، این 
منطقه در سال گذشته ۴۳۱ میلیارد ریال وصول داشته که درصد این 

تحقق نیز ۹۳ بوده است.
و  قرارداد  موردتوجه  را   ۱۴۰۰ سال  در  منطقه  غیرنقدی  وصولی  وی 
که  بود  ریال  میلیارد   ۹۳۹ از  بیش  رقمی  غیرنقدی،  بودجه  افزود: 
ریال  میلیارد   ۸۴۵ بالغ بر  رقمی  با  منطقه  غیرنقدی  تحقق  درصد   ۹۳

است. بوده 
۱۴۰۱ تصریح  و   ۱۴۰۰ دو در سال  بودجه منطقه  مقایسه  با  رحیمی 
۶۶ درصدی،  با رشد   ۱۴۰۱ این منطقه شهری در سال  بودجه  کرد: 
به رقمی بالغ بر ۲۱۳۳ میلیارد ریال رسیده است که با تالش مجموعه 
بودجه هستیم. این  افزایش  و حتی  به دنبال تحقق  همکاران منطقه 

منطقه  این  در  عمرانی  بودجه  درصدی   ۸۱ تحقق  به  اشاره  با  وی 
شهری در سال گذشته عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۹۹۹ 

است. پیش بینی شده  منطقه  برای  عمرانی  بودجه  ریال  میلیارد 

ایجاد ضایعه نخاعی برای پاکبان قمی؛
عیادت مدیران شهرداری قم از 

پاکبان آسیب دیده

تصادف  اثر  بر  آسیب دیده  پاکبان  از  قم  شهرداری  مدیران  از  تعدادی 
کردند. عیادت  کارگر  روز  با  همزمان 

سید  شهری،  خدمات  معاونت  سرپرست  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
و  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل  میرهادی  محسن 
با  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده  مهدی 
از این کارگر خدوم  اثر تصادف،  بر  حضور در منزل پاکبان آسیب دیده 

کردند. عیادت  یک  منطقه  شهرداری 
آقای اسماعیلی پاکبان زحمت کش منطقه یک، در روز ۲۲ فروردین ماه 
سال جاری بر اثر بی احتیاطی راننده خودروی سواری در خیابان ۱۹ 

دی دچار ضایعه نخاعی شده است.
تشخیص  به  که  گرفت  قرار  جراحی  عمل  مورد  سانحه  این  اثر  بر  وی 
پزشکان و به علت حجم باالی جراحات، تا یک سال نیاز به فیزیوتراپی 

دارد. استراحت  و 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲۶۲ فرعی از ۱۰۸۷۵ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
عطاران – کوچه ۹ فرعی اول سمت چپ – پالک ۶ که بنام آزاده شاه حمزهء فرزند ابوالفضل 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 
بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۱۲۸۴-۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحدیدحدود پالک  ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا 
مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  ساعت ۸/۳۰ 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 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۳۵( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۴۳۷ از  فرعی   ۲۲۸ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
مراد  فرزند  پناه   فاطمی  سمیه  خانم  نام  به  که   ۴۹ پالک  هجرت  کوچه   ۱۰ فرعی   ۵۴ کوچه  خرداد   ۱۵ بلوار  اراضی 
رسمی    سند  فاقد  امالک  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۱۲۰۴-

۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ساعت ۸/۳۰ 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 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۳۴(  اداره  این  به  نیز  را  ذیصالح قضائی 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

شهردار:

● 14 هزار پرونده دارای رأی قلع بنا در قم مطرح است    ●

دکتر اسالمی؛ رئیس شورای شهر قم تاکید کرد:

●  نهادها موظف به اجرای مصوبات شورا هستند    ●

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر خواستار شد: 

●  ضرورت اصالح برخی آرای ماده ۱۰۰ در قم    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۵۷ شورای حل اختالف شهرستان قم که در شعبه ۸ اجرای احکام مدنی 
محکوم  علیه  محکوم  بهرامی  محمود  علیه  میرزالو  شاه  رقیه  له  گردیده  ثبت  ۸/۹۸ج/۱۱۸  شماره  به  قم 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه   ۳۶/۷۶ پرداخت  به  است 
۱۵۵/۰۰۰ریال نیم عشر درحق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۹۵۶ 
و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  و  نموده  توقیف  قم   ۲ بخش  اصلی 
از ارزش پالک ثبتی به مقدار  با توجه به استعالمات قیمت روز سکه در صورت کمتر بودن محکوم به   ۱۳۵
بنام محکوم  با توجه به عدم سابقه ثبتی  به فروش خواهد رسید. ضمنا  سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق 
تقدیم  با  ندارد.  مزایده  برنده  بنام  پالک  انتقال  و  نقل  خصوص  در  مسئولیتی  هیچگونه  مزایده  واحد  علیه 
احترام ، عطف به ابالغیه پرونده بایگانی شماره ۹۸۰۱۱۸ موضوع تطبق محل و ارزیابی ملک به نشانی به 
قم ، جمهوری ، خیابان شاهد غربی ، کوچه ۱۷ بن بست پنجم ، جنب پالک ۷۵ ، در پالک ثبتی ۱۹۵۶ 
تکمیلی  کارشناسی  نظریه  و  که گزارش  امد  به عمل  بازدید   ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ در مورخ   ، قم  دو  اصلی بخش 
عمل  به  بازدید  مطابق  کارشناسی:  گزارش  گردد.  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  اولیه  گزارش  پیرو  اصالحی  و 
امده و براساس نشانی فوق الذکر ملک مورد نظر در محدوده پالک ثبتی ۱۹۵۶ اصلی بخش ثبتی دو قم و 

مالکیت به صورت مشاعی و با کاربری مسکونی می باشد. طبق مساحی به عمل امده عرصه وضع موجود 
به مساحت حدود ۶۴ مترمربع می باشد و اعیانی احداثی به صورت شمالی و به مساحت حدود ۵۰ مترمربع 
و به صورت طبهق همکف احداث گردیده است. اعیان احداثی با اسکلت دیوار باربر و با قدمتی حدود ۳۰ 
 ، اب  انشعاب  یک  دارای  و  ابگرمکن  و  بخاری  گرمایش  و  کولر  سرمایش  سیستم  باشد.  می  فرسوده  و  سال 
برق ، و گاز می باشد مساحت ارزیابی شده مطابق وضع موجود و تقریبی می باشد. ملک مورد نظر حسب 
اعالم ، تحت تصرف مستاجر به مبلغ ماالاجاره ماهیانه هفتصد هزار تومان و مبلغ ودیعه ده میلیون تومان 
از  امده  عمل  به  ارزیابی  و  بازدید  به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  اجاره  در   ۱۴۰۱ اردیبهشت  تا 
موقعیت ملک موصوف به نشانی قم ، جمهور ، خیابان شاهد غربی ، کوچه ۱۷ بن بست پنجم ، جنب پالک 
۷۵ در محدوده پالک ثبتی ۱۹۵۶ اصلی واقع در بخش ثبتی دو قم و مالکیت به صورت مشاعی و کاربری 
مسکونی می باشد و با لحاظ جمیع جهات موثر به شرح زیر قیمت و ارزش به روز ملک مذکور ارزیابی می 
هفت  عرصه  مترمربع  هر  ارزش   ، مترمربع   ۶۴ حدود  مساحت  به  موجود  وضع  اساس  بر  عرصه   -۱ گردد: 
میلیون تومان جمعا به مبلغ چهارصد و چهل و هشت میلیون تومان می باشد. ۲- اعیان احداثی به مساحت 
حدود ۵۰ مترمربع ، ارزش هر مترمربع اعیان دو میلیون تومان جمعا به مبلغ صد میلیون تومان می باشد. 

گردید  مقرر  باشد.  می  تومان  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  به  جمعا  منصوبات  و  انشعابات   ، سازی  حیاط   -۳
موارد فوق الذکر درتاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
نام  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
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. 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال  حداکثر مهلت مزبور 
را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 

نمائید. واحد  مراجعه  به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون      ◄
آرد  نرخ  آزادسازی  ملی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  قم 
برای  نظارت ها  تشدید  بر  حجیم پز،  های  نانوایی 
گفت:  و  کرد  تاکید  مردم  حقوق  تضییع  از  جلوگیری 
و  متخلفین  با  اغماض  بدون  باید  نظارتی  دستگاه های 
سوءاستفاده کنندگان در مسیر اجرای این طرح برخورد 

. کنند
احمد  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حاجی زاده 
آرد  ویژه مدیریت عرضه  امروز در جلسه  قم  استانداری 
نرخ  آزادسازی  طرح  اجرای  ضرورت  به  اشاره  با  نان  و 
همه  گفت:  کشور  در  حجیم پز  نانوایی های  برای  آرد 
بازار نقش  به مد یریت  باید نسبت  دستگاه های نظارتی 
و  متخلفین  با  اغماض  بدون  و  باشند  داشته  فعال تری 

کنند. برخورد  سوءاستفاده کنندگان 
عمل  قانونمند  که  نانوایی هایی  از  تشکر  ضمن  وی 
می کنند، بر تشویق این نانوایی ها تاکید کرد و افزود: در 
شرایط کنونی باید از همه ظرفیت های نظارتی استان و 
حتی بسیج برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد و 

تضییع حقوق مردم استفاده شود و با نظارت مستمر و 
بازرسی های موثر در اجرای موفق این طرح کمک کنیم.

تیم های  مستمر  حضور  بر  ادامه  در  حاجی زاده 
افزود:  و  کرد  تاکید  استان  آرد  کارخانه های  در  نظارتی 
باتوجه به این که در حال حاضر فقط ۳۰ درصد ظرفیت 
و در صورت مشاهده  آرد استان فعال است  ۵ کارخانه 
مشکلی  آنکه  بدون  می توانیم  کارخانه ها  این  از  تخلف 
حتی  فعالیت  جلوی  شود  ایجاد  استان  آرد  تولید  برای 
تامین  در  ما  چراکه  بگیریم  را  متخلف  آرد  کارخانه   ۳
مماشات  سودجویی  و  متخلف  فرد  هیچ  با  مردم  نان 

. نمی کنیم
وی ضمن تاکید بر اینکه در تامین گندم و آرد واحدها 
مدیریت  موضوع  در  افزود:  ندارد  وجود  مشکلی  هیچ 
که  داریم  استان  در  خوبی  تجربیات  ما  مرغ  توزیع 
روز  فناوری های  همچنین  و  تجربیات  این  از  می توانیم 

کنیم. استفاده  نان  و  آرد  عرضه  برای 
تا  استان  از  آرد  خروج  شد  تصویب  جلسه  این  در 
اطالع ثانوی ممنوع است و نیروی انتظامی باید با دقت 

► این موضوع نظارت کند.    بر 

و  کانون ها  با  استاندار  صمیمی  نشست  در      ◄
امنیت  نبود  از  افراد  این  قم،  کارگری  انجمن های 
رسان  آسیب  از  برخی  قرارنگرفتن  بیمه،  شغلی، 
از  را  مسکن  و  زیان آور  و  سخت  مشاغل  شمول  در 
قم  کارگری  جامعه  نگرانی های  و  دغدغه ها  مهمترین 

کردند. یاد 
شاهچراغی  سیدمحمدتقی  صمیمی  نشست 
کانون  و  ها  انجمن  تشکلها،  نمایندگان  با  استاندار 
از  برخی  و  برگزار  یکشنبه  روز  قم  کارگری  های 
و  کارگری  جامعه  های  دغدغه  و  مشکالت  مهمترین 

شد. مطرح  آن  قالب  در  استان  کارفرمایی 
این  ابتدای  در  قم  ساختمانی  کارگران  رییس 
قم  مسکن  فاقد  کارگران  تمام  کرد:  عنوان  جلسه، 
نهضت  طرح  در  کارگری  مسکن  و  شدند  شناسایی 

باشند. اولویت  در  باید  مسکن  ملی 
شغلی  ناچیز  امنیت  داد:  ادامه  شیری  عباس 
در  اخیر  حوادث  با  قم  ساختمانی  و  فصلی  کارگران 
از  ایران و  به  افغانستان و خیل مهاجرت جدید  کشور 
قرار گرفته  در معرض خطر  از همیشه  بیش  قم  جمله 

است.
بیش  قم  به  افراد  این  مهاجرت  کرد:  اظهار  وی 
برجا  فصلی  کارگران  بخش  در  را  خود  نقش  همه  از 
می  درخواست  استان  مسووالن  از  و  گذاشت  خواهد 
شود دست کم ساماندهی این افراد را بر عهده کانون 

بدهند. قرار  استان  فصلی  کارگران 
کارگران فصلی بیمه  صف طوالنی 

گفت:  ادامه  در  قم  ساختمانی  کارگران  رییس 
و  فصلی  کارگر   ۱۰۰ و  هزار   ۲ گذشته  سال  سه  از 
تامین  تعامل  و  همکاری  عدم  دلیل  به  قم  ساختمانی 
کارگر  هزار   ۵۰۰ دارند؛  قرار  بیمه  صف  در  اجتماعی 
بیمه  نامعلوم  صف  و  نوبت  در  کشور  سطح  در  فصلی 

باشند. می  اجتماعی  تامین 
های  کمیسیون  در  کرد:  خاطرنشان  شیری 
الزم  و  است  خالی  کارگران  جای  استان  کارگری 
در  نیز  قم  کارگری  جامعه  نمایندگان  از  یکی  تا  است 
و  یافته  حضور  است  قشر  این  به  مربوط  که  مباحثی 

کند. مطرح   را  افراد  این  های  دغدغه 
شاغالن  از  نفر  هزار   ۳ بندی  رتبه  به  اشاره  با  وی 
اضافه  قم،  در  آرموتوربندی  و  کاری  برق  رسته  دو 
کرد: در روزهای پایانی سالجاری ۱۰۰ وام خرد خود 
اشتغالی به همت این کانون به کارگران پرداخت شد.

وجود  عدم  از  قم  ساختمانی  کارگران  رییس 
مشاغل  مهم  خالهای  از  یکی  بعنوان  آموزشی  مکان 
به  مربوط  حوادث  گفت:  و  کرد  یاد  قم  در  کارگری 
درصد   ۶۰ حدود  اکنون  هم  کارگری  مشاغل  حوزه 

دهد. می  نشان  را  باالیی  بسیار  عدد  که  است 
با قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی  نابودی 

نیز  قم  استان  کار  اسالمی  شوراهای  کانون  رییس 
امنیت شغلی  تاکید کرد: عدم  این نشست،  ادامه  در 
در  امروز  آن چه  مانند  ماهه  قراردادهای یک  و بستن 
از  است  رایج  قم  شهری  درون  رانی  اتوبوس  ناوگان 

است. قم  در  قشر  این  اصلی  معضالت 
نیرو  تامین  های  شرکت  داد:  ادامه  محمدمطهری 
در برخی دستگاه های دولتی و شرکت های عمومی 
حقوقی  و  قرارداد  نوع  با  نیز  خصوصی  بخش  و 
حق  در  بزرگی  احجاف  عمال  کنند  می  پرداخت  که 

دارند. کارگران 
ادامه  در  نیز  قم  استان  بازنشستگان  کانون  رییس 
اجتماعی  تامین  بازنشسته  نفر  هزار   ۵۳ کرد:  بیان 
بگیر  آنها حداقلی  از  ۶۵ درصد  در قم وجود دارد که 

شوند. می  محسوب 
قم  بازنشستگان  کانون  داد:  ادامه  نصیری  تقی 

طرح  در  تا  دارد  آمادگی  مهر  مسکن  طرح  مانند 
به  استان  نیاز  از  بخشی  نیز  مسکن  ملی  نهضت 

کند. برطرف  را  مسکونی  واحدهای 
بیمه ناتمام  کارگران و دغدغه 

نیز  قم  فصلی  کارگران  نمایندگان  مجمع  رییس 
ابراز  سخنانی  طی  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
قشر  این  از  دولتی  های  حمایت  عدم  و  بیمه  داشت: 
در برخی مشاغل کارگری از دغدغه ها و نگرانی های 

است. استان  کارگری  جامعه 
درصدی   ۵۷ افزایش  به  اشاره  با  پور  الهی  علی 
روزهای  طی  گفت:  سالجاری،  در  کارگران  دستمزد 
از  ای  کننده  نگران  های  زمزمه  کارگران  اخیر 
از رسانه ها و  دریافت کامل حقوق خود در سالجاری 

شنوند. می  کارآفرمایان 
کارگری  مشاغل  از  نوع   ۱۴ داشت:  اظهار  وی 
دولت  مالی  های  حمایت  مشمول  گذشته  در  که 
این  شمول  از  بتدریج  اخیر  سالهای  طی  شدند  می 

اند. شده  خارج  ها  حمایت 
سخت  مشاغل  نامه  آیین  داد:  ادامه  پور  الهی 
تمام  اکنون  هم  و  است  بازنگری  نیازمند  آور  زیان  و 
ارزیابی  و  پایش  مورد  مشخص  ضریب  یک  با  کارگران 

گیرند. می  قرار 
قوانین خوبی که عمل نمی شوند

بیان  با  ادامه  در  نیز  قم  استان  تعاون  اتاق  دبیر 
سالهای  طی  خوبی  قوانینی  کارگری  حوزه  در  اینکه 
گذشته تصویب شده است، گفت: مشکل این قوانین 
خوب این است که به بسیاری از آنها عمل نمی شود 
زائل می گردد. آن  قبال  در  بنحوی  کارگران  و حقوق 
پرداخت سهم  ادامه داد:  ابراهیمی  غالمرضا حاج 
جمله  از  کارگران  بیمه  حق  از  کارفرما  درصدی   ۲۰
بی  و  مهری  بی  مورد  که  است  خوبی  قوانین  همان 

است. گرفته  قرار  توجهی 
واحد  پنجره  قم،  تعاون  اتاق  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تاکید  کند،  می  دنبال  قدرت  با  را  مسکن 
نیازمند  کارگران  برای  قیمت  ارزان  مسکن  ساخت 
تامین زمین دولتی بهمراه برخی مساعدت ها توسط 

است. رسان  خدمات  و  اجرایی  های  دستگاه 
شهرک  ساخت  طرح  کرد:  عنوان  ابراهیمی  حاج 
با  صنعتی  های  شهرک  نزدیکی  در  کارگران  مسکونی 
گذشته  سال  سه  حدود  از  زیاد  های  پیگیری  وجود 

است. نرسیده  نتیجه  به  هنوز 
در  خدمات  و  بیمه  حق  دریافت  بین  تناسبی 

ندارد وجود  اجتماعی  تامین 
کارفرمایان  صنفی  های  انجمن  کانون  رییس 
کرد:  تصریح  جلسه،  این  از  بخشی  در  نیز  قم  استان 
نفر  یک  حقوق  کارگر،  سه  هر  از  متوسط  صورت  به 
به  روزانه  بصورت  بیمه  حق  قالب  در  کامل  بصورت 

شود. می  واریز  اجتماعی  تامین  حساب 
مشکل  بزرگترین  داد:  ادامه  فراهانی  ابوالفضل 
اجتماعی  تامین  امروز  کارفرمایی  و  کارگری  جامعه 
است که ۳۰ درصد حقوق کارگران را دریافت می کند 
کاهش  مستمر  بصورت  را  خود  تکالیف  و  تعهدات  اما 

دهد. می 
خوبی  به  کارفرما  و  کارگر  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
با  یکدیگر  مشکالت  از  و  کنند  می  درک  را  هم دیگر 
خبر هستند، گفت: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در 
در  موجود  تورم  که  است  مفید  کارگران  برای  صورتی 

باشند. نداشته  صعودی  روند  همچنان  جامعه 
کارفرمایان  صنفی  های  انجمن  کانون  رییس 
با  ها  واسطه  و  ها  دالل  گفت:  پایان  در  قم  استان 
در  را  کارگر  کار  ارزش  اقتصادی،  مخرب  اقدامات 

► اند.   آورده  پایین  اقتصادی  نظام 

معاون سیاسی، امنیتی استاندار خبر داد:

●  تشدید نظارت بر روند تامین و توزیع آرد در قم     ●

در نشست صمیمی با استاندار مطرح شد؛

● امنیت شغلی و مسکن خواسته اصلی کارگران قمی   ● مدیرکل تعاون و رفاه قم:
طرح شهرک مسکونی کارگری 

در قم دنبال می شود

شهرک  طرح  پیگیری  از  قم  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
داد. خبر  استان  صنعتی  شهرک های  نزدیکی  در  کارگری  مسکونی 

کانون  ها،  تشکل  با  استاندار  صمیمی  نشست  در  راد  وزیری  وحید 
تالش  همچنین  افزود:  سخنانی  طی  قم،  کارگری  های  انجمن  و  ها 
در  مانند دوران ساخت مسکن مهر،  تعاونی های مسکن  تا  می شود 

باشند. داشته  پررنگی  حضور  نیز  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
مشکالت  برخی  قم  استاندار  دستور  با  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
بیمه، مشاغل سخت  از قبیل  با مباحثی  رابطه  جامعه کارگری قم در 
۲۰ روز آینده بررسی و نسبت به حل  و زیان آور و امنیت شغلی طی 

شد. خواهد  اقدام  آنها 
از  برخی  به دغدغه  اشاره  با  قم  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
اقشار کارگری قم از عدم اجرا شدن آیین نامه مشاغل سخت و زیان 
آور، تصریح کرد: سالمت کارگران، خط قرمز این اداره کل در شمول 

آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور است.
شرکت  قم،  عمومی  ناوگان  بخش  در  داشت:  اظهار  راد  وزیری 
خصوصی طرف حساب شهرداری قم با استفاده از یک خالء قانونی 
هم اکنون ظلم آشکاری در پرداخت حق بیمه، مشاغل سخت و زیان 

کند. می  اعمال  ناوگان  این  رانند   ۳۳۰ به  کامل  حقوق  و  آور 

تغییرات مثبت در منطقه اقتصادی سلفچگان
صرفه جویی ۴7۱ میلیون 

تومانی از تعدیل حقوق های 
نامتعارف در منطقه اقتصادی 

سلفچگان

از  گزارشی  در  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  روابط 
به  منطقه  این  در  نامتعارف  حقوق های  تعدیل  از  ناشی  صرفه جویی 

داد. خبر  ریال  میلیون   ۷۱۰ و  میلیارد  چهار  مبلغ 
سلفچگان،  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بود که موضوع فیش های نجومی در موسسه  اسفندماه سال گذشته 
بازتاب های  و  شد  منتشر  رسانه ها  در  سلفچگان  اقتصادی  منطقه 

داشت.  زیادی 
عنوان  به  داودآبادی  محمود  انتصاب  از  پس  گزارش  این  براساس 
محورهای  از  یکی  جاری،  سال  ابتدای  از  منطقه  این  مدیرعامل 
تعدیل  مردم،  نفع  به  موجود  وضعیت  تغییر  جهت  در  جهادی  اقدام 
منطقه  عمران  و  توسعه  موسسه  در  پرداختی  نامتعارف  حقوق های 

بود. سلفچگان  اقتصادی 
جاری  سال  ماه  فروردین  در  است:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
حقوق های  تعدیل  محل  از  ریال  میلیون   ۷۱۰ و  میلیارد  چهار 
این  از  که  شد  جویی  صرفه  جاری  هزینه های  کاهش  و  نامتعارف 
محل تعداد ۳۵۰ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون 
محل  این  از  همچنین  شد،  توزیع  سلفچگان  بخش  در  و  تهیه  ریال 
زدایی  محرومیت  برنامه های  از  پشتیبانی  برای  ریال  میلیارد   ۲ مبلغ 
گوشه ای  که  یافت  اختصاص  بیت)س(  اهل  کریمه  مردمی  ستاد 
ُبعد  در  ویژه  به  منطقه  جدید  مدیریت  جهادی  دیدگاه  و  نگرش  از 

است. اقتصادی  ویژه  منطقه  اجتماعی  مسئولیت 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، به عنوان 
سیاسی  مرکز  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  نزدیک ترین  و  مهم ترین 
سراسری  راه آهن  ابریشم،  جاده  مسیر  در  واقع  کشور،  اقتصادی 
و  بوده  ایران  غرب   - شرق  و  جنوب   - شمال  اصلی  بزرگراه های  و 
خلیج فارس  و  میانه  آسیای  کشورهای  اروپا،  با  ارتباط  برقراری  جهت 
به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کاال، موقعیتی ممتاز داشته و قادر 
است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کالن منطقه و کشور ایفا کند.
برخی رسانه ها پیش تر با انتشار اسناد متعددی از فیش های نجومی 
در  برداشتند.  پرده  سلفچگان  صنعتی  شهرک  قبلی  مدیره  هیئت 
اعضای  کارکرد  عنوان  به  عددی  شده،  منتشر  گزارش های  از  یکی 
بود  منتشر شده  اقتصادی سلفچگان  ویژه  قبلی منطقه  هیئت مدیره 

نداشت. همخوانی  اداری  سیستم  واقعیات  با  که 

خبـر

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 
تحدید  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  دستور  بموجب  و  قبلی  های  گهی  آ پیرو 
قم  شهرستان  ثبت  های  بخش  مستغالت  و  امالک  از  قسمتی  حدود 
بعمل  محل  در  صبح   ۹ ساعت  از  شده  تعیین  های  تاریخ  در  روزه  همه 

آمد. خواهد 
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ تاریخ تحدید حدود: یکشنبه مورخه 

اول: بخش یک ثبت قم
یوسف  فرزند:  طرفی  زاده  عبیس  سلیمه  خانم  اصلی   ۵۱۸۰ پالک   -
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۰۰/۴۰ متر مربع واقع در خیابان 
اول  فرعی  فروشان-  کوزه  کوچه   – حسین  حاج  گذر   -۹۸ کوی  آذر- 

 ۲۱ پالک   – چپ  سمت 
شش  محمود  فرزند:  فرد  نعیمی  محبوبه  خانم   – اصلی   ۶۶۱۹ پالک   -
۲۱۷/۱۷ متر مربع واقع در خیابان آذر  دانگ یکباب خانه به مساحت 

– کوچه ۸۴ – فرعی ۵ – پالک ۳۱ 
تاریخ تحدید حدود : دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  

اول: بخش یک قم 
فرزند:  طباطبائی  سادات  معصومه  خانم   – اصلی   ۷۷۰۳ پالک   -
و  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱۵۴/۲۸۶ تمامی  سیدمحمد 

از  ۸/۵۷۱ سهم مشاع  تمامی  فرزند: حسین  محمد علی شمالی قمی 
 ۷۷/۱۴۳ تمامی  علی  فرزند:  نوراللهی  عباس  و  ششدانگ  سهم   ۲۴۰
بمساحت  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم 
پامنار   ۶۹ کوچه   – آذر  خیابان  در  واقع  مربع  متر   ۲۱۱/۳۹ ششدانگ 
بن  کوچه   – سنگک  نانوایی  جنب   – یعقوب  گذر  سمت  راهی،  سرسه   –

 ۳۵۸ پالک   – بست 
فرزند:  میرزایی  نیکوکالم  نسرین  خانم   – اصلی   ۱۰۸۳۵/۸۸ -پالک 
متر   ۳۵/۴۴ مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  یداله 
شهید  کوچه  جانبازان-  متری   ۱۲  – هنرستان  متری   ۳۰ در  واقع  مربع 

سنگک  نانوایی  جنب   – قویدل 
تاریخ تحدید حدود: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 

اول: بخش یک قم
فرزند:  میرزایی  نیکوکالم  بشری  خانم   – اصلی   ۱۰۸۴۱/۴۶ -پالک 
واقع  مترمربع   ۱۹۸/۸۵ بمساحت  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  محمد 

پالک  فاقد  اول  فرعی   ۵۱ کوچه   – رسالت  خیابان  در 
دوم – بخش چهار قم 

رضایی  حاج  محمدرضا  –آقای   ۴ بخش  اصلی   ۱/۱۶۸/۵۶۴۵ پالک 

واقع  مربع  متر   ۸۲ بمساحت  خانه  باب  یک  ششدانگ  براتعلی  فرزند: 
در جمکران – خیابان انصار المهدی – روبه روی نانوایی سنگکی – فاقد 

شهرداری  پالک 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
گهی اخطار می شود که در اوقات تعیین  های فوق الذکر بوسیله این آ
امالک  از صاحبان  و چنانچه هر یک  بهم رسانند  شده در محل حضور 
مطابق  نباشند  حاضر  حدود  تحدید  موقع  در  آنها  قانونی  نمایندگان  یا 
مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملک  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
به  نسبت  که  مجاوری  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  وفق  شد  خواهد  تحدید 
ظرف  تواند  می  است  قائل  خود  برای  حقی  ارتفاقی  حقوق  و  حدود 
اداره  بوسیله  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  روز   ۳۰ مدت 
 ۲ تبصره  مطابق  ضمنا  دهد.  حال  عرض  صالحیتدار  مرجع  به  ثبت 
از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  معترض   ۷۳/۲/۵ مصوب  واحده  ماده 
به  دادخواست  تنظیم  گواهی  میبایست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم 

نماید.  تسلیم  اداره  این  به  قضایی  ذیصالح  مرجع 
گهی : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷  تاریخ انتشار آ

مهدی زارع شحنه – سرپرست ثبت منطقه یک قم 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402
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این  رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:      ◄
استان با دارا بودن حدود هفت هزار واحد دامپروری از 
مهمترین قطب های پرورش دام کشور به شمار می آید.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی قم؛ محمد 
رضا حاجی رضا   بیان کرد: در همین رابطه ساالنه در 
استان قم بیش از ۳۰  هزار ُتن گوشت قرمز و ۱۸۰ هزار 
باالی  ظرفیت  نشان دهنده  که  می شود  تولید  شیر  ُتن 

این استان در حوزه دامپروری است.
وی افزود: عالوه بر ظرفیت باالی دامپروری و تولید 
قابل توجه محصوالت دامی در قم، این استان یکی از 
بارانداز دام در کشور است و دام بسیاری  مناطق مهم 
قم  به  و کشتار  فروش  قیمت گذاری،   برای  استان ها  از 

می شود. آورده  
را  خاصی  موقعیت  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
یک  چشم  به  می توان  که  کرده است  ایجاد  قم  برای 
بسترهای  ایجاد  با  و  کرد  نگاه  آن  به  اقتصادی  فرصت 
و  متنوع  محصوالت  تولید  سرمایه گذاری،  زمینه  الزم، 
گسترش  استان  دامپروری  حوزه  در  را  پایدار  اشتغال 

داد.

حاجی رضا گفت: دامپروری در قم سابقه ای بسیار 
طوالنی دارد و دامپروران به خوبی می دانند که چگونه 
این  آب وهوایی  خاص  شرایط  به  توجه  با  را  خود  دام 
استان پرورش و محصوالت غذایی مورد نیاز مردم را از 

کنند. تولید  طریق  این 
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی قم در ارتباط با 
جدیدترین  از  استفاده  دنبال  به  دامی  تولیدات  حوزه 
منظور  به  دامپروری  صنعت  در  موجود  فناوری های 
و  حوزه  این  محصوالت  کیفی  و  کمی  سطح  باالبردن 

است. استان  مردم  غذایی  امنیت  تامین 
بیش از ۱۴ هزار بهره بردار در زمینه تولید محصوالت 
کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط 
هزار   ۸۵۰ سال  در  استان  این  کشاورزی  بخش  تولید 
شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن 

و گلخانه ای است.
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان 
استان تشکیل می دهند به نحوی که کشاورزی به تنهایی 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود 
► مختلف استان را به خود اختصاص داده است.   

روستایی  محور  ایرنا-  قم-      ◄
کیلومتر   ۷/۳ طول  به  نیزار،  حسین آباد 

شد. آغاز 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم،  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری 
زمینه  این  در  زیدآبادی  محمدرضا 
روستایی  محور  نقش  به  توجه  با  افزود: 
روستاهای  ارتباط  در  نیزار،  حسین آباد 
حسن آباد،  دولت آباد،  خاتون،  ساریه 
به  نصرتیه  و  آباد  فریدون  گلستانه، 
محور  این  بهسازی  ضرورت  که  بخش، 
روکش  طرح  می گرداند،  دوچندان  را 
گرفت. قرار  کار  دستور  در  آن  آسفالت 

صیانت  را  طرح  این  از  هدف  وی 
محورهای  در  سرویس   سطح  ارتقاء  و 
کرد:  اضافه  و  دانست  استان  روستایی 
حسین آباد  روستایی  محور  همچنین 
کامیون های  دسترسی  راه  تنها  نیزار، 
کارخانه  به  نقلیه،  وسائط  دیگر  و  بونکر 

است. دلیجان  جاده  سیمان 
تردد  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
خودروهای  و  سیمان  بونکر  کامیون های 
حسین آباد  روستایی  مسیر  از  روستا   ۶
آن  زودرس  استهالک  شاهد  نیزار، 
توجه  ضرورت  امر  این  که  می باشیم 
سطح  ارتقاء  و  نگهداری  به  بیشتر 

دوچندان  را  روستایی  مسیر  این  سرویس 
. می کند

را  پروژه  زمانی  بازه  زیدآبادی، 
یک ماهه عنوان و ابراز امیدواری کرد: در 
عزم  و  جوی  شرایط  بودن  مساعد  صورت 
کاربرانی که  تعامل  و  امر  جدی متصدیان 
از محل اجرای پروژه تردد می نمایند، در 
شاهد  سال جاری  اردیبهشت ماه  پایان 
بهسازی  طرح  از  بهره برداری  و  تکمیل 

باشیم. روستایی  محور  این 
از  نیزار  آباد  حسین  روستای 
قم  استان  سلفچگان  بخش  روستاهای 

► است.  

بازرگانی قم  و خدمات  مدیرکل غله     ◄
گفت: قیمت  نان های سنتی مورد استفاده 
و  نمی کند  تغییر  استان  سطح  در  مردم 

یافت. نخواهد  افزایش 
کرد:  بیان  گفتگویی  در  محمدی  سعید 
تولید  نانوایی  واحدهای  نیاز  مورد  آرد 
کننده نان های سنتی فعال در قم همچون 
گذشته تامین شده و نانوایان نیز نان مورد 
عرضه  قبل  قیمت  همان  با  را  مردم  نیاز 
وجود  خصوص  این  در  مشکلی  و  می کنند 

ندارد.
فعالیت  برنحوه  نظارت  افزود:  وی 
نهادهای  همکاری  با  استان  نانوایی های 
هرگونه  با  و  می یابد  افزایش  متولی 
واحد  کردن  تعطیل  یا  و  گران فروشی 
سنتی  نان  قیمت  تغییر  هدف  با  نانوایی 
بر  قم  استان  سطح  در  مردم  نیاز  مورد 
اساس قانون به شدت برخورد خواهد شد.
آرد مورد  تامین  ادامه داد: وضعیت  وی 
برای  درقم  فعال  نانوایی  واحدهای  نیاز 
شرایط  در  استان  مردم  مصرفی  نان  تولید 
این  در  نگرانی  جای  هیچ  و  است  مطلوبی 

نان  می توانند  مردم  و  ندارد  وجود  رابطه 
و  را همچون گذشته  نیاز خود  مورد  سنتی 

کنند. تهیه  قیمت  همان  با 
افزایش  موضوع  کرد:  تاکید  محمدی 
مصرف  مورد  سنتی  نان های  برای  قیمت 
و  لواش  بربری،  سنگک،  همچون  مردم 

نیست. مطرح  عنوان  هیچ  به  تافتون 
اقدام های  و  برنامه ریزی   داد:  ادامه  وی 
الزم برای تامین آرد و نان مورد نیاز مردم قم 
کارشناسی  جلسه های  برگزاری  جریان  در 
سطح  در  متولی  دستگاه های  حضور  با 
غله  کل  اداره  و  گرفته است  صورت  استان 

دارد. کامل  آمادگی  خصوص  این  در  قم 
فعال  قم  استان  در  نانوایی   ۸۸۸ تعداد 
است که ۵۸۰ مورد آن یارانه ای یک و ۳۰۸ 
تفاوت  که  است  دو  یارانه ای  دیگر  مورد 
به  که  است  یارانه ای  آرد  قیمت  در  آن 
می کند. پیدا  تخصیص  نانوایی  واحدهای 

قم  در  آرد  تولید  کارخانه  پنج  همچنین 
نانوایی ها  مصرفی  آرد  میزان  و  است  فعال 
از ۱۰ هزار  ماه بیش  این استان در هر  در 

► ُتن است.   

رییس سازمان جهاد کشاورزی:

●  قم از مهمترین قطب های پرورش دام کشور است    ●

معاون راهداری قم:

●  طرح بهسازی محور روستایی حسین آباد نیزار قم عملیاتی شد    ●

مدیرکل غله قم:

رئیس شورای شهرجعفرآباد:● قیمت نان های سنتی در قم تغییر نمی کند   ●
رفع مشکالت نقاط حادثه خیز 

شهرستان جعفرآباد باید مورد 
توجه باشد 

یک  احداث  گفت:  جعفرآباد  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
بیمارستان با توجه به جمعیت باالی آن، ایمن سازی نقاط حادثه خیز و 
کاهش تلفات جاده ای به همراه حل مشکل قطع برق و تأمین آب مورد 

است. جعفرآباد  نیازهای  مهم ترین  از  نیاز 
اسالمی  شوراهای  اعضای  همایش  در  شنبه  شامگاه  محمدی  مریم 
اینکه  بیان  با  برگزار شد،  قم  استان قم که در سالن رضوان شهرداری 
است،  اسالمی  جمهوری  در  تصمیم گیری  مهم  ارکان  از  یکی  شوراها 
از مباحث  اظهار داشت: عدالت محوری، تخصصی سازی و کارآمدی 
مهمی است که مقام معظم رهبری در خصوص شوراهای اسالمی شهر 

تأکید دارند. به آن  و روستا 
برق،  قطعی  داد:  ادامه  جعفرآباد  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
از  قاهان  بخش  دسترسی  مسیر  مشکل  و  قم-جعفریه  ناایمن  مسیر 

است. شهرستان  این  چالش های  مهم ترین 
شهرستان  درمانگاه  شدن  شبانه روزی  وجود  با  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
و  است  جدی  شهرستان  این  در  بهداشت  و  درمان  مشکل  جعفرآباد، 
تجهیزات و امکانات الزم وجود ندارد اذعان کرد: این مسئله سبب شده 

بماند. باقی  شهرستان  این  ساکنان  اساسی  مشکالت  همچنان  تا 
محمدی با بیان اینکه ۴۰ درصد جمعیت این شهرستان را اتباع خارجی 
۵۰ هزار  این شهرستان  واقعی  تشکیل می دهد، عنوان کرد: جمعیت 
اتباع خارجی جمعیت این بخش  نفر است درحالی که بدون احتساب 
این  زیرساخت های الزم جهت خدمات رسانی  و  ثبت شده  نفر  ۲۵ هزار 

شهرستان برای ۵۰ هزار نفر نیست.
گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  شهرستان  این  مشکالت  مهم ترین  وی 
احداث یک بیمارستان با توجه به جمعیت باالی آن، ایمن سازی نقاط 
و  برق  قطع  مشکل  حل  همراه  به  جاده ای  تلفات  کاهش  و  حادثه خیز 

است. جعفرآباد  نیازهای  مهم ترین  از  نیاز  مورد  آب  تأمین 
ظرفیت های  پایان  در  جعفرآباد  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد:  عنوان  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  جعفرآباد  شهرستان  و  اقتصادی 
شهرستان جعفرآباد ۲.۵ درصد از نیاز گوشتی کشور را تأمین می کند و 

می نماید. ایفا  کشور  غذایی  امنیت  در  مهمی  نقش 

مدیرکل کمیته امداد:
5 هزار یتیم تحت حمایت کمیته 

امداد قم هستند
هزار   ۵ اینکه  بیان  با  قم  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
توانمندسازی  افزود:  دارد،  قرار  قم  امداد  کمیته  پوشش  تحت  یتم 
خانواده های نیازمند یکی از اولویت ها و سیاست های مهم این نهاد 

است. استان  در  حمایتی 
محسن مسعودیان راد در سخنرانی پیش از اقامه نماز عید سعید فطر 
کرد:  بیان  سخنانی  طی  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  در 
مساجد  سطح  در  نیکوکاری  مرکز   ۱۱۵ رمضان  مبارک  ماه  طول  در 

داشتند. فعالیت  نیازمند  افراد  به  دادن  افطاری  برای  قم  استان 
در  همچنین  داد:  ادامه  قم  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
طول ماه مبارک رمضان به همت مراکز نیکوکاری حجم قابل توجهی 
قم  استان  نیازمندان  بین  در  معیشتی  سبد  و  مومنانه  های  کمک  از 

گردید. توزیع 
وی با بیان اینکه خداوند فطر را به فقر گره زده و قبولی یک ماه روزه 
منوط  نیازمندان  و  فقرا  به  رسانی  یاری  و  فطریه  پرداخت  به  را  داری 
ها  کمک  انواع  و  فطریه  پرداخت  در  اولویت  شد:  یادآور  است،  کرده 
با نزدیکان افراد است و در صورتی که این مهم به یک رویه در جامعه 

برداشته می شود. امداد  از دوش کمیته  بزرگی  بار  تبدیل شود 
فطریه  زکات  اینکه  بیان  با  قم  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
بندی  اولویت  با  شود  می  واریز  قم  امداد  کمیته  حساب  به  که  هایی 
افراد  از  برخی  داشت:  اظهار  رسید،  خواهد  آنها  بدست  محرومین 
را  پولی  بی  درد  که  هستند  بیماری  رنج  در  حدی  به  جامعه  نیازمند 

اند. کرده  فراموش 

خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   ۱۳ در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۲۷ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
صالح  حسن  اقای  علیه  کاجی  حسن  فرزانه  خانم  له  گردیده  ثبت   – ۱۳/۱۴۰۰ج/۱۷۴  شماره  به  قم  مدنی 
مقصودی دستور به فروش پالک ثبتی ۸۷۵۰/۱۱ اصلی بخش ۱ ثبت قم که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
خیابان   – مرداد   ۱۵ خیابان   – قم  ادرس:  به  ملک  محل  به   ۱۴۰۰/۹/۴ مورخ  در   ، ثبتی  پالک  است.  کرده 
و  ارزیابی قرار گرفته  و  – پالک ۲۸ مراجعه و پالک مذکور مورد معاینات فنی  – فرعی دوم  – کوچه ۶۸  نوبهار 
موارد براساس ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام به شرح زیر اعالم می گردد: ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام: 
فرزانه حسن  ، خانم  از سوی خواهان  ارائه شده  اسناد  براساس کپی  نام خانوادگی صاحب ملک:  و  نام   -۱
کاجی و اقای اسماعیل صالح مقصودی هر کدام مالک ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۱۱ فرعی 
از ۸۷۵۰ اصلی بخش یک قم که مجموع این سه دانگ به صورت یک واحد مسکونی مستقل به متراژ حدود 
۸۴/۵۰ مترمربع می باشد. ۲- محل وقوع ملک و....: پالک مذکور واقع در : قم – خیابان ۱۵ خرداد – خیابان 
نوبهار – کوچه ۶۸ – فرعی دوم – پالک ۲۸ و به صورت یک ساختمان مسکونی دو طبقه درب از حیاط و غیر 
مهندسی ساز احداث گردیده است. طبقه همکف شامل یک سالن با کف موزاییک و بدنه قسمتی سرامیک و 
مابقی به همراه سقف نازک کاری ، اشپزخانه با کف موزاییک و بدنه سرامیک و تعدادی کابینت فلزی و انباری 
، حیاط با کف موزاییک و بدنه سیمان ،سرویس بهداشتی با کف موزاییک و بدنه سیمان و حمام با کف سنگ 
و بدنه تا نصف کاشی و یک واحد انباری و سرویس پله ، طبقه اول شامل سالن و اتاق با کف موزاییک و بدنه و 
سقف نازک کاری ، سرویس بهداشتی و حمام با کف و بدنه کاشی ، اشپزخانه با کف و بدنه سرامیک و کابینت 
ابگرمکن و کولر ابی می باشد.   ، ، برق و گاز  انباری به همراه کنتور های اب  با یک  ام دی اف و یک تراس 

۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه: براساس کپی اسناد ارائه شده از سوی خواهان ، پالک ثبتی با 
شماره ۱۱ فرعی از ۸۷۵۰ اصلی بخش یک قم ثبت گردیده است. ۴- تعیین اینکه ملک در اجاره هست یا نه 
: در زمان بازدید طبق اظهارات ساکنین طبقه همکف در اختیار فرزند اقای اسماعیل صالح مقصودی و طبقه 
اول به مبلغ ۴۰ میلیون تومان رهن و ۲۰۰ هزار تومان اجاره در اختیار مستاجر بود که طبق اظهار خواهان 
قصد تخلیه دارد. ۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و...: در کپی اسناد ارائه شده ، پالک ثبتی 
به صورت مشاع ثبت گردیده است. ۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند: 
ارزش ملک  ان شروع می شود:  از  مزایده  که  قیمتی   -۷ ندارد.  این موضوع  از  اطالع مستندی  کارشناسی 
فوق الذکر با توجه به کمیت و کیفیت و موقعیت منطقه ای ، وضعیت بازار و با توجه به جمیع جهات موثر در 
امر کارشناسی و براساس قمیت روز و به صورت قیمت عادله به شرح زیر اعالم می گردد: ۱- ارزش عرصه به 
متراژ حدود ۸۴/۵۰ مترمربع به ازا هر مترمربع ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش کل ۵/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- 
ارزش مجموع اعیان ساخته شده در پالک ثبتی در دو طبقه با ارزش کل ۲/۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- ارزش 
کل حیاط سازی ، سازه ی درب و دیوار ، سرویس بهداشتی ، تراس و .... به همراه کنتور ها و امتیازات اب و 
برق و گاز به مبلغ کل ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت پایه مزایده پالک ثبتی )قسمت مربوط به مالکیت خانم 
فرزانه حسن کاجی و اقای اسماعیل صالح مقصودی( به صورت یک واحد مستقل و به متراژ ۸۴/۵۰مترمربع 
به ادرس مذکور به همراه کلیه امتیازات متعلقه ، به ارزش کل ۷/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و سهم خانم فرزانه 
حسن کاجی به مبلغ ۳/۸۹۲/۵۰۰/۰۰۰ریال براورد و اعالم می گردد. تذکر مهم ۱: ارزش ملک فوق الذکر 
به موقعیت  با توجه  و  انتقال ان هیچگونه منع قانونی نداشته  و  این اساس تعیین گردیده است ، که نقل  بر 

، بانک ها و سایر  با توجه به وضعیت موجود هیچگونه بدهی به شهرداری ، اداره اوقاف و موقوفه  نداشته و 
ادارات ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تحت هر شرایط 
قانونی نداشته باشد. تذکر مهم ۲: همچنین کلیه افرادی که قصد شرکت مزایده را دارند ، بایستی قبال در 
ادارات مربوطه استعالمات  و دیگر  و امالک قم و شهرداری منطقه  ثبت اسناد  اداره ی  از  مورد ملک مذکور 
الزم را در خصوص کم و کیف ملک ثبتی مذکور به عمل اورده و ملک را بطور کامل و از هر جهت مورد بازدید 
قرار دهند. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲ ساعت 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 به  پالک ۲۰۸۰۵ فرعی از ۱۰۴۸۷ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم 
ابوالقاسم  می باشد،  در  ابوالفضل بیدگلی  فرزند  بنام  – فرعی دوم سمت چپ که  اراضی نوقطار- پل دوم سمت راست 
از  نیامده  فاقد سند رسمی   بعمل  و امالک  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  ۳ ماده ۱۳  بعلت  تبصره  جریان ثبت است که 
طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱۴۰۱/۰۲/۱۱-۱/۱۲۸۹ 
انجام  تحدیدحدود پالک مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۳۳(  قضائی را نیز به این اداره 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 
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قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۵۴۳ از  فرعی   ۱۳۱ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی خیابان شهیدان روحانی – کوچه ۱۲- پالک ۲۵ که بنام محترم سبزواری  فرزندعلی 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 
پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۲/۴-۱/۱۲۵۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵
مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  ساعت ۸/۳۰ 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 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۱۳۲( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 
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زائران  امور  هماهنگی  معاون    ◄
مسافر  ورودی  نرخ  گفت:  قم  استانداری 
امسال  فطر  عید  تعطیالت  در  استان  به 
در  و  درصد   ۸۹ قبل،  سال  به  نسبت 
از  قبل  و   ۹۸ سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 
پیدا  افزایش  درصد   ۳۰ هم  کرونا  دوران 

. ست ه ا کرد
مقیمی  ابوالقاسم  ایرنا،  گزارش  به 
دراین  افزود:  خبرنگاران  با  درگفتگو 
اقامتی  مجموعه  ظرفیت  درصد   ۷۳ راستا 

شده است. تکمیل  استان 
مشترک  بازدیدهای  اشاره  با  وی 
و  فرهنگی  میراث  تعزیرات،  اداره کل 
قم  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان 
گفت: دراین زمینه کنترل و نظارت خوبی 
مشکالتی  با  و  گرفت،  صورت  قیمت ها  بر 
نشدیم. مواجه  داشتیم،  نوروز  ایام  در  که 

معاون استاندار قم با بیان اینکه زائران 
مشکل های  با  استان  این  مسافران  و 
افزود:  هستند،  گریبان  به  دست  خاصی 
جدی  کمبود  ترافیک،  پیک  مواقع  در 
جمکران  مسجد  اطراف  در  را  پارکینگ 
ترافیکی  نقشه  در  همچنین  داریم، 
مشکل  با  شدت  به  مکان  این  اطراف 

هستیم. روبه رو 
پلیس  نیروهای  کرد:  تصریح  وی 
که  تالشی  همه  با  رانندگی  راهنمایی 
پیک ها  این  در  مشخصی  برنامه  می کنند، 
مشکل  دچار  مردم  که  موقعی  و  ندارند 
می افتند. تمهید  فکر  به  تازه  می شوند، 

راه اندازی  برغم  داشت:  بیان  مقیمی 
کماکان  زائران،  تسهیالت  ستاد 
مشکل های  به  که  مدیریتی  مشکل های 
دارد. وجود  می خورد،  پیوند  زیرساختی 

و  پارکینگ  گفت:  قم  استاندار  معاون 
معضل های  مهمترین  بهداشتی  سرویس 
است. مسافران  و  زائران  بحث  در  استان 

نیز  را  ترافیکی  طرح های  همچنین  وی 
داد:  ادامه  و  استان ذکر کرد  از مشکالت 
نیمه  ایام  در  که  خوبی  طرح های  برغم 
پلیس  ولی  شد  تمهید  نوروز  و  شعبان 
راهور در اجرای این طرح ها مشکل دارد، 
دهد. انجام  را  درست  اجرای  نمی تواند  و 
الزم  آموزش های  کرد:  تاکید  مقیمی 
و  شود،  ارائه  راهور  پلیس  نیروهای  به 
بحران  سوله  از  استفاده  در  نیز  شهرداری 

باشد. داشته  تمهید 
ترافیک  این  وجود  با  افزود:  وی 
از  استفاده ای  هیچ  شلوغی  و  جمعیت 
علت  به  و  نداشتیم،  بحران  سوله های 
و  کمپ ها  از  استفاده  امکان  بارندگی 

نبود. شهرداری  بوستان های 
الزم  تمهیدهای  باید  کرد:  بیان  وی 
ورزشی  سالن های  به  مسافران  انتقال  در 
که  می شد  انجام  بحران  سوله های  و 

کیفیت  شهرداری،  نیروهای  تالش  برغم 
نداده  رخ  استان  در  خدمات  مطلوب 
باید  زیرساخت ها  برخی  برای  است، 

► شود.    گرفته  سریع  تصمیم 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱۲/۱۴۰۰ج/۱۸۵  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۲ شعبه  در  که  قم 
گردیده خواهان سعید ، زهرا ، نرگس و معصومه همگی خادم دیزج خواندگان 
همگی  داود  و  علی   ، مصطفی  مهدی   ، محمد    ، حسین   ، افسانه   ، حسن 
پالک  فروش  بر  مبنی  فرد  دباغ  نرگس  و  مخیر  بر  حمل  فاطمه  و  دیزج  خادم 
ثبتی ۲۶۰۸/۹ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
 ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۰۸۸۹۰۶۲۱ شماره  شعبه  این  درخواست  به  عطف  احتراما 
مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ در رابطه با پرونده شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۶۸۳۲۶۳ با 
شماره بایگانی ۰۰۰۰۱۸۵ خواهان ها خانم زهرا خادم دیزج و ... ، در خصوص 
قم   : ادرس  به  ملک  محل  به   ۱۴۰۰/۹/۱۸ مورخ  در   ، ثبتی  پالک  از  ارزیابی 
فنی  معاینات  و پالک مذکور مورد  ۱۲۶ مراجعه  – پالک   ۳۳ – کوچه  – خاکفرج 
شرح  به  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  براساس  موارد  و  گرفته  قرار  ارزیابی  و 
نام خانوادگی  و  نام   -۱  : احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  اعالم می گردد.  زیر 
حسن  اقای   ، خواهان  سوی  از  شده  ارائه  سند  کپی  براساس  ملک:  صاحب 
محل   -۲ باشد.  می  ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  دیزج  خادم 
وقوع ملک و ...: پالک مذکور واقع در قم – خاکفرج – کوچه ۳۳ – پالک ۱۲۶ و 
به صورت یک ساختمان مسکونی سه طبقه درب از حیاط و غیر مهندسی ساز 
احداث گردیده است. طبقه زیرزمین شامل سالن اتاق با کف موزاییک و بدنه و 
سقف نازک کاری و سرویس بهداشتی و حمام با کف و بدنه کاشی ، اشپزخانه 
با کف موزاییک و بدنه سرامیک و کابینت فلزی ، همکف شامل دو سالن و سه 
با  نازک کاری ، سرویس بهداشتی و حمام  و بدنه و سقف  با کف موزاییک  اتاق 
 ، با کف موزاییک و بدنه سنگ و سیمان  کف و بدنه کاشی و یک حیاط خلوت 
دو  شامل  همکف   ، فلزی  کابینت  و  سرامیک  بدنه  و  موزاییک  کف  با  اشپزخانه 
سالن و سه اتاق با کف موزاییک و بدنه و سقف نازک کاری ، سرویس بهداشتی 

سنگ  بدنه  و  موزاییک  کف  با  خلوت  حیاط  یک  و  کاشی  بدنه  و  کف  با  حمام  و 
یک  و  فلزی  کابینت  و  سرامیک  بدنه  و  موزاییک  کف  با  اشپزخانه   ، سیمان  و 
تراس با کف سنگ و بدنه سیمان و یک سرویس بهداشتی با کف و بدنه کاشی 
، حیاط با کف و بدنه سنگ و دو واحد سرویس بهداشتی به همراه کنتور های 
اب ، برق و گاز هر کدام ۳ واحد و انشعابات مربوطه ، ابگرمکن و کولر ابی می 
رسمی  سند  کپی  براساس  نه:  یا  است  شده  ثبت  ملک  اینکه  تعیین   -۳ باشد. 
اصلی   ۲۶۰۸ از  فرعی   ۹ شماره  با  ثبتی  پالک   ، خواهان  سوی  از  شده  ارائه 
واقع در بخش دو قم با شماره دفتر امالک ۲۸۶ با شماره ثبت ملک ۵۱۱۶۶ به 
تعیین   -۴ است.  گردیده  ثبت   ۱۹۰/۳۰ به مساحت   ۱۳۶۰/۱۲/۶ ثبت  تاریخ 
اختیار خانواده  بازدید کل ملک در  زمان  : در  نه  یا  اجاره است  اینکه ملک در 
ارائه  سند   کپی  در  مفروز:  یا  است  مشاع  ملک  اینکه  به  تصریح  بود.۵-  مالک 
شده از سوی خواهان اشاره ای به مشاع بودن پالک ثبتی نگردیده است. ۶- 
تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند: کارشناس 
می  شروع  ان  از  مزایده  که  قیمتی   -۷ ندارد.  موضوع  این  از  مستندی  اطالع 
و موقعیت منطقه ای  و کیفیت  به کمیت  توجه  با  الذکر  ارزش ملک فوق  شود: 
براساس  و  کارشناسی  امر  در  موثر  جهات  جمیع  به  توجه  با  و  بازار  وضعیت   ،
ارزش   -۱ گردد:  می  اعالم  زیر  شرح  به  عادله  قیمت  صورت  به  و  روز  قیمت 
و  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ازا  به  مترمربع   ۱۹۰/۳۰ متراژ  به  عرصه 
شده  ساخته  اعیانی  مجموع  ارزش   -۲ ۱۳/۳۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش 
ارزش   -۳ ۷/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  با  طبقه  سه  در  ثبتی  پالک  در 
کل حیاط سازی ، سازه درب و دیوار ، سرویس بهداشتی و تراس و ... به همراه 
پایه  کنتور ها و امتیازات اب و برق و گاز به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت 
کل  ارزش  به  امتیازات  کلیه  همراه  به  مذکور  ثبتی  پالک  دانگ   ۶ کل  مزایده 
۲۰/۸۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال براورد و اعالم می گردد. تذکر مهم ۱: ارزش ملک 

هیچگونه  ان  انتقال  و  نقل  که  است  گردیده  تعیین  اساس  این  بر  الذکر  فوق 
به شهرداری  به وضعیت موجود هیچگونه بدهی  توجه  با  و  نداشته  قانونی  منع 
های  شرکت  و  ها  سازمان   ، ادارات  سایر  و  ها  بانک   ، موقوفه  و  اوقاف  اداره   ،
دولتی و غیر دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تحت هر شرایط قانونی 
مزایده  افرادی که قصد شرکت در  کلیه  ۲: همچنین  تذکر مهم  باشد.   نداشته 
قم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  مذکور  ملک  مورد  در  قبال  بایستی   ، دارند  را 
و  کم  خصوص  در  الزم  استعالمات  مربوطه  ادارات  دیگر  منطقه  و  شهرداری  و 
کیف ملک ثبتی مذکور به عمل اورده و ملک را بطور کامل و از هر جهت مورد 
ساعت   ۱۴۰۱/۳/۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  دهند.  قرار  بازدید 
۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  های حقوقی 
توانند  دارند می  را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

»اندوِه روزِی فردا را نخور«   

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
اَل  آَدَم،  »َیاْبَن  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َتاَک، 
َ
أ َقْد  ِذی  الَّ َیْوِمَک  َعَلی  ِتَک 

ْ
َیأ َلْم  ِذی  الَّ َیْوِمَک  َهمَّ  َتْحِمْل 

ِبِرْزِقَک«.1 ِفیِه  الّلُه  ِت 
ْ
َیأ ُعُمِرک  ِمْن  َیُک  ِإْن  ُه  َفِإنَّ

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
بر  نیامده  که  را  روزی  اندوِه  و  غم  آدم!  فرزند  فرمودند:»ای 
از  روز،  آن  اگر  چراکه  مکن؛  تحمیل  هستی،  آن  در  که  روز  آن 
اگر  )و  رساند  می  روز  آن  در  را  تو  روزِی  خداوند  باشد،  عمرت 

می خوری؟(«. را  آن  اندوه  چرا  نباشد، 
برای  را  حکیمانه  گفتار  این  السالم(  )علیه  علی  امام 
که  نیست  تردیدی  فرموده اند.  ورزیدن  حرص  از  پیش گیری 
منظور آن حضرت از این کالم، نفی آینده نگری و تدبیر در امور 
فرزندان  و  همسر  آینده  به  باید  کسی  هر  زیرا  نیست؛  زندگی 
السالم(  )علیه  امام صادق  از  از  باشد. در حدیثی  توجه داشته 
گاهی کامل از تعلیمات اسالم  در باره حاالت سلمان فارسی که آ
بیت المال  از  را  خود  سهم  که  هنگامی  است:  آمده  داشت، 
می گرفت، قوت سال خود را از آن می خرید و نگه داری می کرد. 
این  فلسفه  فارسی  سلمان  که  است  آمده  نیز  حدیث  همان  در 
َعَلی  َتْلَتاُث  َقْد  ْفَس  النَّ ِإنَّ   ...« می کرد:  بیان  چنین  را  کار 
ِهَی  َفِإَذا  َعَلْیِه  َتْعَتِمُد  َما  اْلَعْیِش  ِمَن  َلَها  َیُکْن  َلْم  ِإَذا  َصاِحِبَها 
که  هنگامی  آدمی  نفس   ...« ...«؛2  ْت  نَّ

َ
اْطَمأ َمِعیَشَتَها  ْحَرَزْت 

َ
أ

که  زمانی  ولی  می شود،  دل چرکین  نبیند،  تأمین  را  خود  آینده 
بنابراین  می کند«.  پیدا  اطمینان  کرد،  تأمین  را  خود  معیشت 
هرگز منظور امام علی )علیه السالم( از سخن فوق، ترک تالش 
برنامه ریزی  و  معقول  آینده  تأمین  و  زندگی  برای  کوشش  و 
جلوگیری  هدف  بلکه  نیست،  دیگران  به  نبودن  وابسته  برای 
و  می گیرد  فرا  را  مردم  از  بسیاری  که  است  شدیدی  حرص  از 
به بهانه تأمین آینده، دائمًا برای ثروت اندوزی تالش و اموالی را 
برای  نکرده،  استفاده  آن  از  عمر  آخر  تا  هرگز  که  می آورند  گرد 
است  جمله ای  سخن  این  شاهد  می گذارند.  به یادگار  دیگران 
امام  آمده که  از منابع  این حدیث شریف در بعضی  که در ذیل 
اْلماِل  ِمَن  الَتْکِسُب  َک  أنَّ اْعَلْم  َو   ...« فرماید:  می  السالم  علیه 
بدان   ...« ...«؛3  ِلَغْیِرَک  خاِزنًا  ِفیِه  ُکْنَت  إاّل  ُقوِتَک  َفْوَق  َشْیئًا 
نمی آوری،  به دست  خود  نیاز  از  بیش  را  مال  از  چیزی  تو  که 
تفسیر  در  هستی«.  دیگران  برای  خزانه دار  آن،  در  این که  مگر 
این  که  است  آمده  السالم(،  )علیه  علی  امام  کالم  از  دیگری 
چگونه  و  نیست  به آینده  نسبت  کوشش  و  کار  از  نهی  سخن، 
ممکن است نهی از این کار باشد؛ در حالی که خوِد آن حضرت 
اْعَمْل اِلِخَرِتَک  َو  َبدًا 

َ
أ َتِعیُش  َک  نَّ

َ
َکأ ِلُدْنیاَک  می فرمایند: »ِاْعَمْل 

َتُموُت َغدًا«؛4 »برای دنیایت آن گونه عمل کن که گویی  َک  نَّ
َ
َکأ

گویا  که  کن  عمل  آن گونه  آخرتت  برای  و  هستی  زنده  ابد  تا 
پیگیر  تالش  و  کار  اگر  پس  بروی«.  دنیا  از  فردا  می خواهی 

است. ممکن  غیر  دنیا  در  زندگی  نباشد، 
فوق  کالم  از  السالم(  )علیه  علی  امام  منظور  این که،  نتیجه 
تو  به دست  و  نرسیده  فرا  زمانش  هنوز  چیزی  اگر  که  است  این 
شاید  نده،  راه  به خود  اندوه  و  حسرت  و  مباش  غمگین  نیامده 
غم  شتاب زده،  نباید  لذا  نکند؛  پیدا  وجود  اصاًل  چیزی  چنین 
چه  اندوهی  و  غم  چنین  دهی.  راه  به خود  آن  برای  را  اندوه  و 
اندوه  و  غم  و  کرده  تباه  ما  بر  را  زندگی  چه بسا  و  دارد  سودی 
از تفکر و تالش برای واجبات  را بر دل ما مضاعف سازد و ما را 
گفته  اول  تفسیر  در  آنچه  البته  بازدارد.  مسئولیت ها  انجام  و 
شد، مناسب تر به نظر می رسد، هر چند جمع بین دو تفسیر نیز 

است. امکان پذیر 
********************

محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
ناشر:   ،522 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
مصحح:   / محقق  کافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،   .2
غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 5، ص 68، ناشر: دار 

ق.  1407 تهران،  چهارم ،  چاپ:  اإلسالمیة،  الکتب 
الله  حجج  معرفة  فی  اإلرشاد  محمد،  بن  محمد  مفید،   .3
)علیهم  البیت  آل  مؤسسة  مصحح:   / محقق  العباد،  علی 
ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ اول،    ،235 1، ص  السالم(، ج 

ق.   1413 قم، 
و  الوسائل  مستدرک  تقی ،  محمد  بن  حسین  نوری،   .4
البیت  آل  مؤسسة  مصحح:   / محقق  المسائل،  مستنبط 
البیت  آل  مؤسسة  ناشر:    ،146 ص   ،1 ج  السالم(،  )علیهم 

ق.  1408 قم،  اول،  چاپ  السالم (،  )علیهم 

معاون هماهنگی امور زائران استانداری: حدیث روز )27۰( 

● ورود مسافر در تعطیالت عیدفطر به قم 89 درصد افزایش یافت    ●

فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل     ◄
شده  ارائه  آمار  به  اشاره  با  قم  اطالعات 
و  و کسب  منازل  نوری  فیبر  در طرح ملی 
قمی  خانواده های  درصد   ۴۵ گفت:  کار 
فیبرنوری  بر  مبتنی  شبکه  پوشش  تحت 
را در  رتبه نخست  این استان  و  قرار دارند 

دارد. کشور 
اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
جواد  قم،  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
افزود:  مطلب  این  تشریح  با  غالم¬ پور 
از  ثابت  پرسرعت  اینترنت  به  دسترسی  
وی.دی. و  اف.تی.تی.ایکس  طریق  دو 

است. امکان¬پذیر  اس.ال 
پورت¬ های  تعداد  داد:  ادامه  وی 
هزار   ۱۵۵ شده  نصب  اف.تی.تی.ایکس 
وی.دی. پورت¬ های  تعداد  و   ۹۹۶ و 
 ۷۲ و  هزار   ۱۹۵ نیز  شده  نصب  اس.ال 

است. عدد 
۲ درصد  از این میان حدود  وی گفت: 
سه  و  اف.تی.تی.ایکس  پورت¬ ها  از 
وی.دی.اس.ال  پورت¬ های  هم  درصد 

می باشد. مشتری  دارای 
سطح  در  داشت:  بیان  غالم¬ پور 
گروه  و  ایران  مخابرات  شرکت  استان 
ارائه  شاتل  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری 

بر  مبتنی  دسترسی  خدمات  کنندگان 
اف.تی.تی.ایکس  همان  یا  فیبرنوری 
موردنظر،  اهداف  از  یکی  و  هستند 

خانوارهاست. درصدی   ۸۰ پوشش 
ارتباطات قم در بخش دیگری  مدیرکل 
بند  تسهیالت  پرداخت  از  خود  سخنان  از 
توانمندسازی  راستای  در   ۱۸ تبصره  الف 
فرصت های  ایجاد  و  انسانی  نیروی 

سکوهای  روی  عرضه کنندگان  به  اشتغال 
فناوری  سازمان  برگزیده  نرم افزاری 
افراد  فهرست  گفت:  و  داد  خبر  اطالعات 
نرم افزاری  سکوی  توسط  شده  معرفی 
توان  در سامانه  متقاضیان  ثبت نام  از  پس 
کارگروه  در  تایید  و  سازمان  تایید  و  آفرین 
برای  امید  کارآفرینی  صندوق  به  مشترک 

می شود. معرفی  تسهیالت  اعطا 

تسهیالت  کرد:  تصریح  وی 
توسعه  زمینه   ،۱۸ تبصره  اشتغال زایی 
فن آوری  حوزه  کارهای  و  کسب  رونق  و 
اشتغال  توسعه  و  استان  اطالعات 
این بخش  آموختگان  و دانش  متخصصان 
اطالعات  فناوری  خدمات  نیاز  تامین  و 
را  استان  اقتصادی  بخش های  سایر 

می کند. فراهم 
این  اصلی  شرایط  خصوص  در  وی 
کننده  عرضه  کرد:  بیان  تسهیالت 
در  خرید  به  منجر  سفارش  یک  حداقل 
گذشته  سال  یک  در  نرم افزاری  سکوی 
عرضه کنندگان  تأیید  و  باشند  داشته 
اساس  بر  افزاری  نرم  سکوی  توسط 
فناوری  سازمان  با  منعقده  توافق نامه 

باشد. اطالعات 
عرضه  هر  به  کرد:  خاطرنشان  غالم پور 
ارایه  تسهیالت  ریال  میلیون   ۵۰۰ کننده 

می شود.
سکوهای  صاحبان  شد:  یادآور  وی  
به  مراجعه  با  می توانند  استان  نرم افزاری 
فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  زیرپورتال 
qom.ict. آدرس  به  قم  استان  اطالعات 
جهت  نام  ثبت  نحوه  و  شرایط  از   gov.ir

شوند. گاه  آ تسهیالت  دریافت 

گفت:  نیز  استان  پست  مدیرکل 
اطالعاتی  بانک  توصیفی  اطالعات 
در  جی نف  سامانه  بستر  بر  کدگذاری 
دارای  روستای   ۱۳۹ در  گذشته  سال 
جانمایی  کامل  طور  به  هادی  طرح  نقشه 

. ست ه ا شد
کرد:  اضافه  منش  باقری  ابوالفضل 
شهری  اطالعات  به روزرسانی  فرآیند 
با جانمایی کدها مطابق شیوه نامه  همراه 
شده  تعیین  پیش بینی های  و  کدگذاری 

یافته است. تحقق 
وی یادآور شد: شرکت های گاز و توانیر 
فاضالب  و  آب  تخصصی  مادر  شرکت  و 
مکانی  اطالعاتی  پایگاه  به  متصل 
شرکت های  اینکه  ضمن  می باشند، 
حال  در  استان  برق  نیروی  توزیع  و  گاز 
و  بوده  جی نف  پایگاه  از  بهره برداری 
سرویس  به  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
سامانه  به  اتصال  حال  در  و  شده  اتصال 

است. آب  مشترکان  خدمات  جامع 
ضرورت  بر  همچنین  منش  باقری 
درخواست  خدمات  ایجاد  پیگیری 
در  شهرداری  سوی  از  نشانی  استعالم 
موانع  رفع  منظور  به  پروانه  صدور  مرحله 

► کرد.     تاکید  موجود 

»انفرادی« ساخته سید مسعود  فیلم سینمایی     ◄
اطیابی همزمان با شروع اکران عید فطر به روی پرده 
»آیه«  و  »شهرآفتاب«  »تربیت«،  »ونوس«،  سینماهای 

رفت.
به گزارش شهر بیست، فیلم سینمایی »انفرادی« به 
با عید سعید  اطیابی همزمان  کارگردانی سید مسعود 

فطر در سینماهای قم به روی پرده رفت.
شصت  حدود  فروش  با  گذشته  سال  که  اطیابی 
فتح  را  ایران  سینمای  گیشه  »دینامیت«،  میلیاردی 
سینمای  تاریخ  فیلم  پرفروش ترین  کارگردان  و  کرد 
ایران شد، حاال امسال با فروکش کردن بیماری کرونا و 
»انفرادی«  کشور،  سینماهای  بیشتر  مجدد  بازگشایی 
بار  تا  کرده  نقره ای  پرده  راهی  فطر  عید  اکران  در  را 
سینماها  به  را  کمدی  ژانر  به  عالقه مندان  پای  دیگر 

. ند بکشا
در حالی سه سال از ساخت »انفرادی« می گذرد که 
حاال از آن به عنوان یکی از امیدهای اصلی رونق گیشه 
امسال سینماها یاد می شود و دور از انتظار نیست که 
رکورد فروش »دینامیت« را نیز بشکند. فیلمی که بعد 
باز  سینماها  به  هم  را  عطاران  رضا  پای  سال  چند  از 

سه  مهران فر،  احمد  و  هاشمی  مهدی  کنار  در  و  کرده 
نسل از بازیگران طنز ایران را به همراه دارد.

پیام  شجره،  شکیب  دهقان،  شقایق  ارجمند،  برزو 
مهسا  روحانی،  امید  همتی،  سیروس  نیا،  احمدی 
از  منصوریان  خواهران  و  فقیه  مهدی  طهماسبی، 
دیگر بازیگران این فیلم هستند که به ماجرای سه نفر 
مؤسسه  سک  از  خود  پول  گرفتن  برای  که  می پردازد 

می شوند. جالبی  ماجراهای  درگیر  اعتباری 
اکران عید فطر، سینما ممتاز  آغاز  با  حاال همزمان 
و   ۲۱  ،۱۹:۱۵  ،۱۷ سانس  چهار  اختصاص  با  ونوس 

است. رفته  »انفرادی«  اکران  استقبال  به   ۲۳
سینمایی  ساخته  جدیدترین  نیز  قم  تربیت  سینما 
سید مسعود اطیابی را در دو سانس ۱۷:۳۵ و ۲۱:۱۵  

اکران کرده است.
سینما شهرآفتاب هم در سه سانس ۱۷، ۲۰:۲۰ و 
به  را  ایران  سینمای  کمدی  فیلم  جدیدترین   ۲۲:۱۰

است. برده  پرده  روی 
سینما آیه قم نیز در سانس های ۱۸:۱۵، ۲۰:۴۵ و 

۲۳:۵۹ میزبان مخاطبان فیلم »انفرادی« است.
آخرین  از  اطالع  برای  می توانند  سینما  مخاطبان 

به  آتی  روزهای  در  »انفرادی«  اکران  زمان  ►جزئیات  کنند.    مراجعه  تیکت  سینما  سایت 

مدیرکل ارتباطات: 

● ۴5 درصد خانوارهای قمی تحت پوشش فیبرنوری قرار دارند    ●

● آغاز اکران »انفرادی« در سینماهای قم    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402



اهمیت  بر  تاکید  با  روانشناس  یک    ◄
شناخت  برای  ازدواج  از  پیش  مشاوره 
افراد  اکثر  گفت:  یکدیگر،  از  زوجین  بهتر 
از  ویژگی هایی  درمانی  روان  جلسات  در 
می گویند  و  می کنند  مطرح  خود  همسر 
نمی توانند با آن کنار آیند و به همین علت 
هم باید طالق بگیرند این در حالیست که 
بلکه  نشده  ایجاد  شبه  یک  ویژگی ها  این 
مدت ها  از  پس  و  داشته  وجود  ابتدا  از 
پس  داده اند،  شکل  تغییر  مشترک  زندگی 
وارد  گاهانه  آ ابتدا  همان  از  باید  زوجین 

شوند. مشترک  زندگی 
شبنم طلوعی در گفت وگو یی، با بیان 
شده  ارائه  راهکارهای  باید  زوجین  اینکه 
به منظور حل مشکالت  را  از سوی مشاور 
از  و  برسند  نتیجه  به  تا  کنند  اجرا  خود 
گرفتن  طالق  برای  صرف  احساس  روی 
گیری  تصمیم  کرد:  اظهار  نکنند،  اقدام 
زندگی  دادن  ادامه  یا  گرفتن  طالق  برای 
روان  نیست،  درمانگر  روان  کار  مشترک 
زندگی  بگوید  زوجین  به  نباید  درمانگر 
بگیرند. یا طالق  و  ادامه دهند  را  مشترک 
وی ادامه داد: وقتی زوجین به مشکلی 
ابتدا  در  می خورند  بر  مشترک  زندگی  در 
راهکارهای  با  را  مشکل  که  می کوشند 
گاهی  اما  کنند  حل  خود  عملی  و  ذهنی 
اوضاع  تنها  و  نیست  کارساز  روش ها  این 
باید  شرایط  این  در  می کند.  تر  خراب  را 

روانشناس  و  درمانگر  روان  سراغ  به 
با تحلیل درست مشاور،  تا  متخصص رفت 

کنند. انتخاب  را  درست  مسیر  زوجین 
سه  در  طالق  روانشناس،  این  گفته  به 
تاثیر  زناشویی  و  فردی  خانوادگی،  جنبه 
بر  مخربی  اثرات  می تواند  و  است  گذار 

بگذارد. جای 

مشکالت  گناه،  احساس  طلوعی 
دوگانگی  نظیر  روحی  مشکالت  جسمی، 
انزوای  اقتصادی،  مشکالت  نقش، 
کلی  طور  به  و  هویت  اختالل  اجتماعی، 
آثار  جمله  از  را  زندگی  از  رضایت  کاهش 

این  حال  عین  در  و  دانست  طالق  فردی 
زندگی  عناصر  تمام  گرچه  که  گفت  هم  را 
اما عنصر  قرار می گیرند  تاثیر طالق  تحت 
از طالق  را  تاثیر پذیری  خانواده بیشترین 

دارد. افراد 
هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 
و  گناه  اضطراب،  رنج،  احساس  که  گفت 

که  افرادی  خانواده های  در  معموال  پوچی 
بر  طالق  و  می شود  دیده  می گیرند  طالق 
می افزاید. خانوادگی  وظایف  پیچیدگی 

عصبانیت،  عاطفه،  اینکه  بیان  با  وی 
گرفتن  به  می تواند  آشفتگی  و  خشم 

و  بخشد  شدت  طالق  نادرست  تصمیم 
طالق  از  پس  افراد  پشیمانی  به  منجر 
جلسه  در  نیست  قرار  کرد:  تاکید  شود، 
یا  طالق  برای  گرفتن  تصمیم  مشاوره 
روانشناس  عهده  بر  مشترک  زندگی  ادامه 
مد  راهکارهای  تنها  روانشناس  بلکه  باشد 
مشترک  زندگی  بهبود  برای  را  خود  نظر 
که  هستند  زوجین  این  و  کند  می  مطرح 

بگیرند. را  نهایی  تصمیم  باید 
انواع  طالق  اینکه  بیان  با  طلوعی 
طالق  آن  جمله  از  که  دارد  مختلفی 
بازگشت  برای  تالش  و  است  عاطفی 
در  اغلب  نیز  مشترک  زندگی  به  زوجین 
درباره  نتیجه بخش است،  نوع طالق  این 
زوجین  وقتی  داد:  توضیح  عاطفی  طالق 
از نظر جسمی فعال و سالم اند اما نسبت 
رخ  عاطفی  طالق  ندارند  کششی  هم  به 
زوجین  که  دارد  هایی  نشانه  و  دهد  می 
خطر  زنگ  یک  عنوان  به  آنها  مشاهده  با 
کنند. مراجعه  روانشناس  به  باید  جدی 

لذت ها،  عالیق،  تغییر  روانشناس  این 
زندگی  در  زوجین  زندگی  سبک  و  تفریح 
با  نبودن  صمیمی  خیانت،  مشترک، 
همسر، کینه ورزی همسران نسبت به هم 
و یا بی تفاوتی همسران نسبت به یکدیگر 
عاطفی  طالق  نشانه های  جمله  از  را 
عنوان کرد و افزود: طالق عاطفی معموال 
علت  به  یکدیگر  از  زوجین  شکایت  با 

دعوا  نهایت  در  و  نشده  برآورده  انتظارات 
خشم،  خیانت،  و  می دهد  نشان  را  خود 
نیز  فرزندان  به  روانی  آسیب  و  افسردگی 

است. آن  آسیب های  جمله  از 
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  طلوعی 
از  شدن  جدا  به  تصمیم  اینکه  بیان  با 
بر  مشترک  زندگی  دادن  ادامه  یا  همسر 
گاهی  آ با  باید  اما  است  شخص  عهده 
مراجعه  لزوم  درباره  شود،  انجام  کامل 
بردن  بین  از  برای  مشاور  و  روانشناس  به 
طالق،  پس  روانشناختی  های  آسیب 
باید  افراد  طالق  از  پس  کرد:  اظهار 
بردن  بین  از  و  خود  روان  احیای  برای 
روان  طالق،  روانشناختی  آسیب های 
های  آسیب  چراکه  دهند  انجام  درمانی 
به  مراجعه  بدون  طالق  از  پس  روانی 
افراد  همراه  درمانگر  روان  و  روانشناس 

ماند. خواهد  باقی 
وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه 
تاوان  آشوب  پر  زندگی  در  ماندن  گاهی 
منظور  همین  به  و  دارد  طالق  از  بیشتری 
برای گرفتن تصمیم درست، مشاوره پیش 
داد:  ادامه  است،  الزم  و  مهم  طالق  از 
وارد  از طالق  ماه پس  تا شش  نباید  افراد 
رابطه  یک  به  ورود  و  شوند  جدیدی  رابطه 
جدید نیز باید با مشاوره دقیق انجام شود 
مشترک  زندگی  در  گذشته  اشتباهات  تا 

► /ایسنا    نشود.  تکرار  جدید 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۱/۹۴ج/۱۳۱ ثبت گردیده خواهان محسن رخسار گل خواندگان معصومه الماسی و اصغر 
به شرح  ثبتی ۶۲۶۴ اصلی بخش ۱ قم کارشناس  بر فروش پالک  ، فاطمه و زهرا همگی رخسار گل مبنی 
 ، ارائه شده  ارزیابی کرده است. الف – مشخصات ثبتی ، موقعیت و محل وقوع ملک: ۱- طبق مدارک  ذیل 
ششدانگ ملک مورد ارزیابی تحت پالک ثبتی ۶۲۶۴ – اصلی واقع در بخش یک ثبت قم ، ذیل ثبت شماره 
۴۱۷۳۸ صفحه ۹۷ دفتر جلد امالک ۲۶۴ امالک بخش یک قم در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۹ به نام اقای محمد 
رخسار گل به ثبت رسیده و سپس ۳ دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت شماره ۶۹۵۵۴ دفترخانه 
شماره ۱۴ قم مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ به اقای محسن رخسار گل منتقل گردیده است و حدود اربعه و مشخصات 
ششدانگ پالک ثبتی مورد نظر ، با توجه سند مالکیت صادره به شرح ذیل می باشد: شماال: به شارع عام 
شرقا : اول تحتا دیواریست به دیوار انبار شماره شش هزار و دویست و شصت و پنج ، فوقا دیواریست به دیوار 
اول در سه قسمت  مزبور جنوبا:  دیوار مسجد  به  ، دوم  و دویست و شصت و شش  مسجد شماره شش هزار 
بابا ، دوم دیواریست به خانه مزبور ، سوم  به خانه شماره شش هزار و دویست و شصت و هشت ورثه حاجی 
دیواریست به دیوار خانه نامبرده ، چهارم دیواریست به دیوار خانه شماره شش هزار و دویست و پنجاه و دو 
ورثه حاجی زمان غربا: اول دیواریست به دیوار خانه شماره شش هزار و دویست و شصت و سه ، دوم به خانه 
 ، )اذر(  ا.... طالقانی  ایت  ، خیابان  : قم  واقع در  ، دیوار فاصل اشتراکی است. ۲- ملک مورد نظر  نامبرده 
ناصح(  )شهید   ۲۱ کوچه  سرحوض(  مسجد  و  انبار  )اب  ولی  شهید  کوچه  روبروی   ، برقعی  شهیدان  خیابان 
پالک ۱۹ ، قدیمی ساز بوده و دارای کاربری مسکونی و جنوبی ساز و دو بر می باشد که اعیانی ان در کی 
طبقه همکف احداث گردیده است. ملک مزبور دارای کد نوسازی شماره ۱۸-۶-۱-۱۱ صادره از شهرداری 
منطقه یک  ۱۳۹۴/۶/۲۹ شهرداری  مورخ   ۹۴/۲/۰۰۱/۱۴۷۸۵۹ نامه شماره  و طبق  بوده  قم  منطقه یک 
قم ، هر دو قطعه ساختمان فوق العاده قدیمی می باشد و براساس نامه صدرالذکر ، مساحت کل ۲۶۵/۸۰ 
اقای محسن  مالکیت  ثبتی مزبور که تحت  از ششدانگ پالک  لذا مساحت سه دانگ مشاع   ، بوده  مترمربع 
 ۹۴/۲/۰۰۱/۷۳۰۰۴ شماره  نامه  براساس  همچنین  باشد.  می  ۱۳۲/۹۰مترمربع   ، باشد  می  گل  رخسار 

مورخ ۱۳۹۴/۴/۳ شهرداری منطقه یک قم ، به صورت غیر مجاز به دو قطعه به مساحت ۱۴۷/۲۸ و ۱۲۲/۸۵ 
مترمربع تفکیک و تقسیم گردیده و در این خصوص دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر احاله به شهرداری 
بوده و با توجه به رای مذکور ، نقل و انتقال بر روی کل قطعه مورد بررسی به مساحت ۱۴۷/۲۸ مترمربع از 
مورخ   ۱/۱۰/۱۶۹۱ شماره  گزارش  طبق  مذکور  ملک  اعیانی  مساحت  باشد.  می  بالمانع  شهرداری  لحاظ 
۱۳۸۶/۳/۱۳ کارشناس محترم نقشه برداری شهرداری منطقه یک قم ، مجموعا ۱۴۱ مترمربع می باشد که 
پناهگاه ، ۱۸ مترمربع همکف به صورت شیروانی  اعیانی در زیرزمین به صورت  شامل: حدود ۱۰ مترمربع 
، مقدار ۷۸ مترمربع اعیانی در طبقه همکف به صورت تیر اهن قدیمی و نیز ۳۵ مترمربع اعیانی در همکف 
با اجر فشاری و مصالح  و  باربر اجری  از ملک ، دیوار  به صورت تیر کالف می باشد و لذا نوع سازه قسمتی 
بنایی و سقف طاق ضربی اهنی بوده و قمست دیگر نیز به صورت تیر کالف می باشد. ساختمان مورد نظر 
فاقد نما است. پوشش کف حیاط موزاییک و بدنه سیمانی است. حمام و دستشویی که در حیاط قرار دارد. 
کف حمام سرامیک و دیوار ها سیمانی است. کف دستشویی موزاییک و بدنه سیمانی شده است. سه اتاق در 
ملک احداث گردیده که کف یکی از اتاق ها موزاییک ، بدنه و سقف سفید شده ، کف اتاق دیگر اندود سیمان 
، دیوار ها تا حدود یک متر سرامیک ، مابقی و سقف گچ )سفید( شده ، پوشش کف اتاق دیگر موزاییک ، بدنه 
تا حدود یک متر سرامیک ، بدنه و سقف سفید )اندود گچ( شده است. یک حمام دیگر نیز در قسمت حیاط 
باشد. سیستم  اندود سیمان می  بدنه  و  ان موزاییک  ، پوشش کف  ان شیروانی است  ساخته شده که سقف 
سرمایش ساختمان ، کولر ابی و گرمایش ان بخاری و ابگرمکن گازی است. ملک مزبور دارای یک انشعاب 
اب ، یک انشعاب برق و یک انشعاب گاز است. در قسمتی از ملک مورد نظر اقای محسن رخسار گل به همراه 
و  گرفته  بررسی های صورت  علیرغم  است  ذکر  به  دارند. الزم  دیگر سکونت  ورثه  دیگر  در قسمت  و  خانواده 
نیز با عنایت به عدم قید مساحت در سند مالکیت و نیز عدم وجود و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت 
 ، نظر  مورد  مقدار دقیق مساحت ملک  و  مالکیت خواهان  میزان  و  نمودن مساحت عرصه  و مشخص  تعیین 
مساحت دقیق ششدانگ پالک ثبتی و همچنین مساحت سه دانگ مورد بررسی و همچنین مساحت دقیق 
اعیانی ملک نیز مشخص نمی باشد و گزارش کارشناسی طبق نظر واحد مزایده ان دادگاه محترم ، براساس 

گزارشات شهرداری تنظیم و ارائه گردیده است. ب- نظریه کارشناسی : با عنایت به قدمت بنا و نوع مصالح 
به کار رفته در ان و موقعیت ملک و نهایتا در نظر گرفتن کمیت ، کیفیت و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ملک ، 
به نظر اینجانب ارزش ملک مزبور به شرح ذیل اعالم می گردد: ۱- عرصه ملک )سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی مورد نظر که متعلق به اقای محسن رخسار گل می باشد( مساحت با توجه به گزارش شهرداری 
مجموع   -۲ ۱۵/۹۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۱۳۲/۹۰مترمربع  قم  یک  منطقه 
اعیانی زیرزمین و همکف )تیر کالف( ۶۳ مترمربع ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۳- اعیانی همکف )تیر اهن( ۷۸ مترمربع ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- حیاط 
ریال  میلیون  و هشت  پانصد  و  میلیارد  نوزده   : ارزش کل۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل  انشعابات  و  سازی 
ریال  میلیون  هشت  و  پانصد  و  میلیارد  نوزده  نظر  مورد  ملک  ارزش   ، مجموع  در  ۱۹/۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  تومان(  هزار  هشتصد  و  میلیون  پنجاه  و  نهصد  و  میلیارد  یک  )معادل 
فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ 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 
کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
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 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   

تنویر افکار غیر انتفاعی!            

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
پوستین  در  دائم  مجازی  فضای  در  رعیت  روزها  این  اینکه   
مارک دار برخی مسئولین می افتند و با مطرح ساختن مسائل 
تراشند،  می  دغدغه  و  حاشیه  برایشان  عمومی  غیر  و  شخصی 
نیست.  صواب  عین  قدما  قول  به  و  ندارد  خوشی  صورت  اصاًل 
و مبانی اصول و حقوق شهروندی هم منافات  با روح  بماند که 

است!  خصوصی  حریم  گرفتن  زیر  و  دارد 
اسپانیولی  نویسنده  ماداریاگا  سالوادور  خدابیامرز  قول  به 
»گاهی اوقات با خودم می گویم وقت آن است دیگر از دخالت 
کردن در زندگی خودم هم دست بکشم. چرا که افرادی هستند 
سالوادور   خدا  به  واال  کشید!«  خواهند  برایم  را  زحمت  این  که 

حرف حق را زد. 
رعایت  را  اداری  اصول  جا  فالن  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
انتفاعی به خودش  کرده و بنده خدا برای تاسیس مدرسه غیر 
عده  یک  بعد  است.   کرده  تکلیف  کسب  خودش  از  و  زده  نامه 
دودور  دادار  دارند،  شده  روغنکاری  بزرگ  مغزهای  ادعای  که 
و  فالن  و  است  زده  نامه  خودش  به  فالنی  که  اند  انداخته  راه 
برای  شده  مجبور  خدا  بنده  کل  مدیر  که  جایی  تا   !... بهمان 
تنویر افکار عمومی و غیر انتفاعی، توضیح بدهد که ایهاالناس 
این مجوز را برای دوران بازنشستگی درخواست کرده ام و روال 

داستان... باقی  و  است  اداری 
دخالت  و  ها  قضاوت  همین  ترس  از  که  مجلسی  نماینده 
بدون  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  باشد  نداشته  حق  ها 
کند  گمرک  کارمند  بار  درشت  تا  چهار  سازی  همگام  و  تقطیع 
توی گوش سرباز  افسری  بزرگتری یک سیلی  برادر  به چشم  یا 
راهور سر چهارراه بزند، به نظر شما می تواند دو روز می تواند 
در برابر مافیا و دست های پشت پرده خودرو و بادمجان و خیار 

بزند؟! را رک  و حرفش  بایستد  .... محکم  و  و گوجه 
شلوار  و  کت  و  ترک  سیسمونی  مثل  قضایا  برخی  که  بماند 
که  دارد  هم  تخریبی  ماهیت  و  سیاسی  پرده  پشت   ... و  مارک 

نیست!  قشنگ  اصاًل  دیگر 
فر  مجازی  فضای  در  روز  شبانه  که  عزیزانی  و  دوستان  فقط 
باشند  جریان  در  دهند  می  بازنشر  را  خبری  هر  و  خورند  می 
فلسفه  بنیادهای  فروریختن  اثر  بر  روزها  این  که  تزلزلی 
به  شود  می  مشاهده  جامعه  در  مجازی  فضای  اسکوالستیک 
بازی  زنک  خاله  نوعی  دوزک  بزک  حال  در  ماهرانه ای  شکل 
فالوورها  پشتوانه   با  دکترین  این  که  است  هرمنوتیک  و  نوین 
فرو  عمیق  چالشی  در  را  فرادستان  پوشالی،  اینفلوئنسرهای  و 
حتی  دیگر  صباح  چند  شوند  مجبور  است  ممکن  که  برد  می 
میلیونی  صد  ساعت  مارک  فرودستان  برای  ریختن  اشک  موقع 
ها  عروس  و  فرزندان  الل  زبانم  یا  بپوشانند  چسب  با  را  شان 
ادامه  برای  کنند  مجبور  را  شمشادشان  شاخ  دامادهای  و 
به   ... و  شلوار  و  کت  سیسمونی،  خرید  حمل،  وضع  تحصیل، 
باز  اگر  البته  کنند!  قناعت  کشور  داخل  الکچری  مراکز  همین 

درنیاورید... حرف  شما  هم 

ر ـُ َتَلنگ  زوجین باید از ابتدا آگاهانه وارد زندگی مشترک شوند 

● اختالفات زوجین یک شبه ایجاد نمی شود    ●

آگهی مزایده حضوری   
) نوبت دوم (

برگزاری  نسبت  دارد  نظر  در  قم  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 
نماید. اقدام  ذیل  کلی  شرایط  و  مشخصات  با  حضوری  مزایده 

شرایط: 
نام  به  بانک ملی  به شماره حساب ۰۱۱۳۱۲۷۵۸۸۰۰۱  بایست  -مبلغ هزینه خرید اسناد مزایده مي 

باشد(. استرداد می  مزایده غیرقابل  اسناد  واریز گردد)هزینه خرید  قم  میادین شهرداري  سازمان 
حداقل  )با  سازمان  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  حضوری:  مزایده  در  شرکت  تضمین  -نوع 
بنام  به شماره ۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴  بار  تره  بانک ملی شعبه  به حساب  نقد  واریز وجه  یا  ۳ماه(  اعتبار 

بار. تره  و  میوه  میادین  سازمان 
تا  انتشار آگهی دوم  تاریخ  از  توانند  : متقاضیان می  محل  و مهلت دریافت اسناد مزایده حضوری 
به  حضوری  مزایده  در  شرکت  شرایط  فرم  دریافت  به  نسبت    ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ مورخ  اداری  وقت  پایان 
نشانی: قم جاده قدیم قم - تهران روبروی بهشت معصومه بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار 
شهید رجایی ساختمان اداری سازمان میادین، واحد درآمد مراجعه نمایند، تلفن تماس ۳۶۶۱۳۲۷.  
محل  در  صبح   ۹ ساعت  راس   ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مورخ  چهارشنبه   حضوری:روز  مزایده  مکان  و  زمان 

میگردد. برگزار  قم   شهرداری  میادین  سازمان 
تذکر: هنگام شرکت در جلسه ارائه فیشهای واریزی تضمین و خرید اسناد الزامی می باشد و همچنین 
شرکت کنندگان باید یک نسخه از اسناد حراج را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط  امضا کرده 
و قبل از شرکت در جلسه مزایده حضوری آن را ارائه نمایند. در غیر اینصورت از حضور شرکت کننده 

در جلسه ممانعت به عمل می آید.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد.

-سایر اطالعات شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

هزینه خرید اسنادمبلغ سپرده شرکت در مزایدهمدت قراردادموضوع مزایده

با کابربری  اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک 
بهداشتی یخ  توزیع 

۵۰۰/۰۰۰ ریال۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۴ ماه 

دادسرای قم به ۳۰ شکایت از 
کالهبرداران بنگاه امالک تقلبی 

رسیدگی کرد
دادستان عمومی و انقالب قم از دستگیری باند چهار نفره کالهبرداری 
 ۳۰ شکایت  تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  تقلبی  امالک  بنگاه  پوشش  با 
و  وصول  قم  دادسرای  در  ریال  میلیارد   ۳۰ تقریبی  ارزش  به  مالباخته 

است. شده  رسیدگی 
غریب  حسن  حجت االسالم  قم،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
امالک  بنگاه  تاسیس  با  سابقه دار  کالهبرداران  این  افزود:  همچنین 
قدس  شهر  و  سمنان  آمل،  کرج،  قم،  شهرهای  در  روزه   ۱۰ تقلبی 

کرده اند. کالهبرداری 
و  آگاهی  پلیس  فنی  و  حرفه ای  رصد  با  متهمان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دستورهای قضایی استان در مهدی شهر سمنان دستگیر شدند اظهار 
شهرهای  در  همدستانش  از  َتن  سه  همراه  به  اصلی  متهم  داشت: 
مختلف، اقدام به راه اندازی بنگاه امالک با تجهیزات و امکانات کامل 
و ظاهری فریبنده می کردند و در ابتدا با انجام قولنامه خرید یک واحد 
روزه  مهلت ۱۰  فروشنده ملک  از  معامله  ثمن  پرداخت  برای  مسکونی، 
قیمت  با  دیوار  سایت  در  را  ملک  این  روز،   ۱۰ این  طی  و  می خواستند 

می کردند. آگهی  اجاره  برای  جذاب  و  مناسب 
برای  متفاوت  کارت  سیم   ۵۰ از  بیش  از  متهمان  استفاده  به  غریب   
افراد  فریب  و  ظاهرسازی  با  متهمان  کرد:  تصریح  و  اشاره  کالهبرداری 
جویای منزل استیجاری با تعداد زیادی از مالباختگان قرارداد اجاره این 
ملک را منعقد و از آنها مبالغی را برای پیش پرداخت دریافت می کردند 
ارزش  به  تاکنون شکایت ۳۰ مالباخته  و  از آن متواری می شدند  و پس 
تقریبی ۳۰ میلیارد ریال در دادسرای قم وصول و رسیدگی شده است 
که اغلب این افراد مستاجر و از قشر متوسط و ضعیف جامعه بوده اند.
مالباختگان  شناسایی  مدارک  متهمان،  اینکه  به  اشاره  با  قم  دادستان 
شامل کارت ملی، کارت پایان خدمت، پاسپورت و دیگر مدارک هویتی 
را نیز دریافت می کردند بیان داشت: این افراد با سو استفاده از مدارک 
به دست آمده، خود را با هویت جعلی معرفی می کردند و برای ثبت نام در 
سامانه ثبت معامالت و امالک کشور و تنظیم قراردادهای خرید و اجاره 
از مدارک هویتی دیگران و مالباختگان قبلی خود استفاده می کردند و 

هیچ ردی از خود بر جا نمی گذاشتند.
وی ادامه داد: از اکتفا کردن به قولنامه های دستی در معامله های ملکی 

بپرهیزند و کد رهگیری دریافت کنند.
به  را  واریز مبالغ، ضروری است وجه  بیان کرد: در هنگام  دادستان قم 
خرید  درآگهی های  و  کنند  واریز  اوست  نام  به  سند  که  مالکی  حساب 
صاحب  هویت  شناسایی  به  مجازی  فضای  در  ملک  اجاره  و  فروش  و 
کسب  اطمینان  ملک  واقعی  وجود  و  مالکیت  سند  از  اطمینان  آگهی، 
کنند و هوشیار باشند که همواره قیمت های جذاب و فریبنده، هشدار و 

است.  مشتریان  برای  اخطاری 

خبـر
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱ شعبه  در  که  تهران  باهنر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   ۳ شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
فرقانی  علی  علیه  تیجی  عبدالهی  مجید  له  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۹۹۷  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
حق  در  ۱۷۷/۰۵۹/۳۱۹/۱۳۴ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  روح  نیک  اطهاری  فهیمه  و 
محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ریال   ۸۶۳/۶۲۲/۱۷۸ و  له  محکوم 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۹ بخش  اصلی   ۴۵۶ از  فرعی   ۲۶ ثبتی  پالک  علیه 
سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۳۶ از  مشاع  سهم   ۱۱/۹۶۷ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است  نموده 
سهم   ۰/۰۸۵۳ مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  فوق  پالک  ششدانگ 
مشاع از ۳۶ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک فوق به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان )بابت 
بر  ، مبنی   ۱۰۰۰۳۷ بایگانی  به شماره  پرونده  ، در خصوص  احتراما  به فروش خواهد رسید.  حق االجرا( 
به  از محل وقوع ملک  به استحضار می رساند   ، ۹ قم  ۴۵۶ اصلی بخش  از  ۲۶ فرعی  ثبتی  ارزیابی پالک 
رودخانه  و  بیمارستان  فاصل  حد   – االسالم(  )علیه  رضا  امام  بیمارستان  خیابان   – اراک  جاده   – قم  ادرس 
به استحضار می رسد.  به شرح ذیل  نتیجه  بررسی های الزم  انجام  از  امد که پس  به عمل  بازدید   ، قمرود 
ضمنا مشخصات ثبتی ملک براساس نامه شماره ۱۴۰۱۸۵۶۳۰۰۰۱۰۰۰۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مدیر 
محترم واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره یک قم به شرح ذیل می باشد. الف( مشخصات ملک : یک قطعه 
شده  مجزا  و  مفروز   ، اصلی   ۴۵۶ از  فرعی   ۲۶ ثبتی  پالک  به  مسکونی  کاربری  با  طلق  ملک  نوع  زمین 
استان  قم  یک  منطقه  ثبت  ثبتی  حوزه  قم  نه  بخش  قم  نه  ناحیه  در  واقع  مذکور  اصلی  از  ۱/۷فرعی  از 
متر   ۱۴۰ طول  به  مرزیست   : شماال   : حدود  به  ملک:  ب(توضیحات  مترمربع.   ۱۳۵۲۷۴ مساحت  به  قم 
و  شمالی  ان  هشتم  و  ششم  و  چهارم  و  دوم  های  قسمت  که  قسمت  نه  در  شرقا:   ، فرعی  هفت  شماره  به 
به  مرزیست  دوم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   ۱۴۰ طول  به  مرزیست  اول  است.  غربی  ان  هفتم  قسمت 
چهارم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   ۱۱۶ طول  به  مرزیست  سوم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   ۷۶ طول 
فرعی  به شماره هفت  متر   ۱۱۶ به طول  مرزیست  پنجم   ، فرعی  به شماره هفت  متر   ۴۲ به طول  مرزیست 
شماره  به  متر   ۸۶ طول  به  مرزیست  هفتم   ، فرعی  هفت  شماره  به  متر   ۱۰۶ طول  به  مرزیست  ششم   ،
به  متر   ۲۲۰ به طول  مرزیست  نهم   ، فرعی  به شماره هفت  متر   ۳۷ به طول  مرزیست  ، هشتم  فرعی  هفت 
مرزیست   : غربا   ، قم  رودخانه  حریم  به  متر   ۴۰۲ طول  به  مرزیست  جنوبا:   ، متر  بیست  عرض  به  خیابان 
فرزند  فرقانی  رضا  مالکیت   -۱ مالکیت:  مشخصات  ج(  متر  بیست  عرض  به  خیابان  به  ۵۶۵متر  طول  به 
 ۰۳۸۰۶۴۱۰۰۳ از قم دارای شماره ملی  ۱۳۱۲/۷/۱ صادره  تولد  تاریخ   ۶۳۷۶۰ علی شماره شناسنامه 
با جز سهم ۱/۵ از کل سهم ۶ به عنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
استان  قم  شهر   ۱۵ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۷۹/۴/۹ تاریخ   ۸۵۴۶۲ مالکیت  مستند  شماره  با 
الکترونیکی  با شماره دفتر   ۹۹ ۴۰۹۱۴۵ سری ج سال  به شماره چاپی  مالکیت اصلی  ، موضوع سند  قم 

۲- مالکیت مریم فرقانی فرزند محمد شماره شناسنامه  ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۸۳۴۰ ثبت گردیده است. 
از   ۰/۴۵ با جز سهم   ۰۰۴۳۹۰۷۱۸۰ تهران دارای شماره ملی  از  ۱۳۴۵/۲/۲۵ صادره  تولد  تاریخ   ۷۸۶
باستثنای بهای دو  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  و پنج صدم دانگ مشاع  به عنوان مالک چهل   ۶ کل سهم 
شانزدهم عرصه و  اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۵۵۹ تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ موضوع سند مالکیت اصلی 
به شماره چاپی ۳۹۷۴۶۰ سری ج سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۲۲ ثبت 
از  ۱۳۴۰/۱/۹ صادره  تولد  تاریخ   ۳۳۷ فرزند شماره شناسنامه  فرقانی  فاطمه  مالکیت   -۳ گردیده است. 
پنج  و  چهل  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۰/۴۵ سهم  جز  با   ۰۰۴۲۷۳۱۶۲۳ ملی  شماره  دارای  تهران 
صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان باستثنای بهای دو شانزدهم عرصه و اعیان با شماره مستند 
ج  سری   ۳۹۷۴۵۷ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۱/۸/۲۶ تاریخ   ۱۵۵۹ مالکیت 
مالکیت حسن   -۴ ثبت گردیده است.   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۱۷ الکترونیکی  با شماره دفتر   ۹۹ سال 
شماره  دارای  تهران  از  صادره   ۱۳۳۱/۹/۲۵ تولد  تاریخ   ۵۰۸۳۱ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دهم  نه  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۰/۹ سهم  جز  با   ۰۰۳۲۸۳۳۹۶۲ ملی 
تاریخ   ۱۵۵۹ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان  و  عرصه 
دفتر  شماره  با   ۹۹ سال  ج  سری   ۳۹۷۴۶۲ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۱/۸/۲۶
محمد  فرزند  فرقانی  محبوبه  مالکیت   -۵ است.  گردیده  ثبت   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۲۴ الکترونیکی 
 ۰۰۴۲۳۹۳۴۴۲ ملی  شماره  دارای  تهران  از  صادره   ۱۳۳۳/۶/۲۵ تولد  تاریخ   ۲۳۳۳ شناسنامه  شماره 
و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم  پنج  و  چهل  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل  از   ۰/۴۵ سهم  جز  با 
 ۱۳۸۱/۸/۲۶ تاریخ   ۱۵۵۹ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   ۹۹ سال  ج  سری   ۳۹۷۴۶۱ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
فرزند محمد شماره شناسنامه  فرقانی  مالکیت علی   -۶ ثبت گردیده است.   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۲۳
۴۷۳۴۴ تاریخ تولد ۱۳۲۹/۸/۱۱ صادره از تهران دارای شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۷۹۷۵ با جز سهم ۰/۹ از 
بهای دو شانزدهم  باستثنای  اعیان  و  از ششدانگ عرصه  نه دهم دانگ مشاع  مالک  به عنوان   ۶ کل سهم 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۵۵۹ تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ موضوع سند مالکیت اصلی به شماره 
۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۲۱ ثبت گردیده  الکترونیکی  با شماره دفتر   ۹۹ ۳۹۷۴۵۹ سری ج سال  چاپی 
صادره   ۱۳۶۱/۶/۲۴ تولد  تاریخ   ۵۱۸۱۸ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی  امنه  مالکیت   -۷ است. 
۶ به عنوان مالک چهل و پنج  از تهران دارای شماره ملی ۰۰۵۸۷۱۷۴۸۱ با جز سهم ۰/۴۵ از کل سهم 
صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان باستثنای بهای دو شانزدهم عرصه و اعیان با شماره مستند 
ج  سری   ۳۹۷۴۵۸ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۱/۸/۲۶ تاریخ   ۱۵۵۹ مالکیت 
سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۱۹ ثبت گردیده است. ۸- مالکیت حسین 

ملی  شماره  دارای  تهران  از  صادره   ۱۳۳۴/۱۱/۱ تاریخ   ۴۲۴۰ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  فرقانی 
۰۰۴۲۴۵۷۳۲۷ با جز سهم ۰/۹ از کل سهم ۶ به عنوان مالک نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
 ۱۳۸۱/۸/۲۶ تاریخ   ۱۵۵۹ مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  شانزدهم  دو  بهای  باستثنای  اعیان 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   ۹۹ سال  ج  سری   ۳۹۷۴۶۲ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
دائم  بازداشت  مورد  ثبت گردیده است. ه(محدودیت رهنی: محدودیت دو   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۵۱۲۵
اجرای   ۳ شعبه  از  صادره   ۱۴۰۱/۱/۱۶ مورخ   ۱۴۰۱۶۸۹۹۰۰۰۱۰۰۳۸۴۴ شماره  دستور  موجب  به 
تهران  باهنر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای   ۳ شعبه  نفع  به  تهران  باهنر  شهید  مجتمع  مدنی  احکام 
 ۱۴۰۱۰۲۹۹۰۰۰۰۲۲۹۴۸۱ شماره  دستور  موجب  به  باشد.  می  بازداشت  فرقانی  علی  مالکیت  برای 
نه دهم  میزان  به  قم  احکام مدنی دادگستری شهرستان  اجرای  اول  از شعبه  ۱۴۰۱/۱/۱۸ صادره  مورخ 
قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  نفع  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
برای مالکیت علی فرقانی با سهم بازداشتی ۰/۹ سهام از ۶ بازداشت می باشد. و(سایر مشخصات ملک: 
کاربری  و  )ویالیی(  واحدی  کاربری پالک مذکور مسکونی تک  از  زیادی  قم بخش  تفصیلی شهر  در طرح 
بخش های و دیگر از ان فضای سبز ، اموزشی ، ورزشی ، تجاری و شوارع پیش بینی شده است. ز(نظریه: 
سایر  گرفتن  نظر  در  و  تراکم   ، کاربری   ، ابعاد  و  مساحت   ، ملک  موقعیت   ، الذکر  فوق  مراتب  به  عنایت  با 
سی  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مذکور  ملک  ششدانگ  اینجانب  نظر  به   ، گذار  تاثیر  عوامل 
هشت  و  پنجاه  و  هزار  )چهار  ۴/۰۵۸/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ان  مترمربع   ۱۳۵۲۷۴ برای  و  ریال  میلیون 
ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر درتاریخ  میلیارد و دویست و بیست میلیون( ریال براورد و 
دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۳/۴
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 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
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 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت 
از  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس 

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

اسالمی  شوراهای  اعضای  همایش    ◄
اردیبهشت ماه  نهم  مناسبت  به  قم  استان 
نسبت  آن  طی  و  شد  برگزار  شورا  روز 
و  شورا  منزلت  و  جایگاه  ارتقای  به 
در  مردمی  نهاد  این  اختیارات  افزایش 
تأکید  محلی  سطوح  در  تصمیم گیری 

. شد
اسالمی  شوراهای  اعضای  همایش 
حضور  با  شنبه  شامگاه  قم  استان 
استاندار،  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
معتمدی  ابراهیم  و  حاجی زاده  احمد 
ذاکریان  عباس  استاندار،  معاونان 
رئیس  سعادتمند  ماشاالله  فرماندار، 
از  شماری  و  قم  استان  اسالمی  شورای 
روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای  اعضای 
در  دهیاران  و  بخشداران  فرمانداران، 
شد. برگزار  قم  شهرداری  رضوان  سالن 
استان  مدیریت  مجموعه  قم:  استاندار 

است با شوراها  آماده هرگونه همکاری 
استاندار  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
اهمیت  به  اشاره  با  سخنانی  طی  قم 
اساسی،  قانون  در  شوراها  جایگاه  و 
مهم  ارکان  از  یکی  شوراها  داشت:  اظهار 

هستند. کشور  در  تصمیم گیری 
شمردن  غنیمت  بر  تأکید  با  وی 
کوتاه  فرصت  از  مدیران  و  مسئوالن 
و  پرحجم  کار  کرد:  تصریح  مسئولیت، 
استانی  مسئوالن  روی  پیش  در  سنگینی 

کالن  مسائل  نظام  این  که  دارد  وجود 
افراد  تمام  همدلی  و  همراهی  با  صرفًا 
است. حل شدنی  تأثیرگذار  و  تصمیم ساز 

مباحث  به  اشاره  با  قم  استاندار 
در  ارزش افزوده  خصوص  در  مطرح شده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بودجه  قانون 
ابراز کرد: باید از برخی تبصره های قانون 
درآمدهای  از  بهره گیری  به  نسبت  بودجه 
شهرداری ها  توسط  ارزش افزوده  از  ناشی 

بگیرد. انجام  بهینه ای  استفاده 
مجموعه  رویکرد  شد:  یادآور  وی 
شوراهای  به  کمک  استان  مدیریت 
همراهی  شرط  به  روستا  و  شهر  اسالمی 
سیاست های  با  نهادها  این  همکاری  و 
مردم  چراکه  است؛  دولت  و  استان  کالن 
حوصله  دارند  قرار  آن  در  که  شرایطی  در 
را  جناحی  و  سیاسی  بی ثمر  جنجال های 

. رند ا ند
از  یکی  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
خدمت،  جایگاه  در  رستگاری  شرط های 
طی  افزود:  است،  همزبانی  و  همدلی 
مدیریت  مجموعه  گذشته  ماه  شش 
اصلی  مشکالت  تا  کرده  تالش  استان 
برخوردار  کم  محالت  در  بخصوص  استان 

کند. شناسایی  و  احصا  را 
به  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اذعان  استان  روستاهای  ساکن  جمعیت 
اسالمی  شوراهای  اصلی  اراده  کرد: 

نیازهای  و  مشکالت  به  توجه  روستاها 
باشد. روستا  ساکن  مردم 

مجموعه  داشت:  اظهار  قم  استاندار 
زمینه  در  است  حاضر  استان  مدیریت 
بیشترین  روستا  و  شهر  مردم  به  خدمت 
مردم  مستقیم  نمایندگان  با  را  تعامل 
توان  از  که  مباحثی هم  در  و  باشد  داشته 
مرکزی  نهادهای  از  است  خارج  استان 

دهد. انجام  را  الزم  پیگیری های 
و  شهرداری ها  استاندار:  معاون 
باشند پایدار  درآمد  دنبال  به  دهیاری ها 

هماهنگی  معاون  معتمدی  ابراهیم 
در  نیز  قم  استانداری  عمرانی  امور 
ما  اینکه  بیان  با  همایش،  این  از  بخشی 
اسالمی  شوراهای  که  هستیم  باور  این  بر 
عمده ای  بخش  می توانند  روستا  و  شهر 
ابراز  کنند،  برطرف  را  مردم  مشکالت  از 
و  شهری  عمران  مانند  مباحثی  کرد: 
رسالت های  و  تکالیف  از  یکی  توسعه 
پارلمان های  و  شهرداری هاست  و  شوراها 
مسائل  تمام  به  نسبت  باید  شهری 
فرهنگی و روزمره مردم برنامه و دقت نظر 

باشد. داشته 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شوراهای  داد:  ادامه  قم  استانداری 
محوریت  با  روستا  و  شهر  اسالمی 
محور  به  باید  دهیاری ها  و  شهرداری 
برای  اجرایی  دستگاه های  با  هماهنگی 

مباحث  تمام  در  مردم  معضالت  حل 
تفریحی  و  اجتماعی  آسیب های  عمرانی، 
فرآیند حل مشکالت  و  تبدیل شده  غیره  و 

گردد. دنبال  بهتری  مسیر  در 
مصداق  شوراها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دیدگاه های  و  نظرسنجی ها  عملی 
استان  مدیریت  در  و  بوده  نخبگان 
در  امور  از  بسیاری  واگذاری  به  نسبت 
مثبتی  نگاه  شوراها  به  محلی  سطح 
تا  است  الزم  کرد:  اذعان  دارد،  وجود 
کارگروه های  در  اصالحات  برخی  با 
دهیاری ها  و  شهرداری  نماینده  استانی، 
روستاها  پیرامون  تصمیم گیری های  در 
اقماری  شهرهای  و  تابعه  بخش های  و 

باشد. حضورداشته 
 ۱۵۷ معتمدی خاطرنشان کرد: حدود 
از  نقطه   ۷ بهسازی  برای  ریال  میلیارد 
قم  حادثه آفرین  و  مواصالتی  راه های 
استان  این  به  سفر  مصوبات  محل  از 
رفع  و  بهسازی  که  است  تخصیص یافته 
از  -جعفریه  قم  محور  حادثه خیز  نقاط 

است. جمله  این 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
داشت:  بیان  پایان  در  قم  استانداری 
شهرهای  شهرداری های  در  مسیری  باید 
به درآمد  تا  اقماری و بخش ها دنبال شود 

شود. منجر  مناطق  این  پایدار 

واگذاری  برای  دولت  و  مجلس  عزم 
شوراها به  محلی  سطوح  در  تصمیم گیری 
شورای  رئیس  سعادتمند  ماشاالله 
اظهار  ادامه  در  نیز  قم  استان  اسالمی 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  داشت: 
هنوز  آن،  تشکیل  زمان  از  سال   ۲۳ طی 
نرسیده  خود  واقعی  جایگاه  و  منزلت  به 
اراده ای  فعلی  مجلس  و  دولت  در  است؛ 
و  قوانین  برخی  اصالح  با  تا  دارد  وجود 
محلی  سطوح  در  تصمیم گیری  مقررات 
واگذار  نهاد  این  به  شهری  منطقه ای  و 

. د شو
عمومی  دغدغه های  به  اشاره  با  وی 
بخش های  و  روستاها  اسالمی  شوراهای 
شوراهای  نمایندگان  حضور  گفت:  تابعه 
جلسات  در  روستا  و  شهر  اسالمی 
بخش های  و  روستاها  با  متناظر  استانی 
از  حاصل  درآمدهای  از  استفاده  و  تابعه 
بخش های  و  روستاها  در  ارزش افزوده 
مهم ترین  از  اقماری  شهرهای  و  تابعه 
اسالمی  شورای  اعضای  درخواست های 

است. استان 
همایش  این  ادامه  در  است  گفتنی 
اسالمی  شوراهای  اعضای  از  شماری 
خصوص  در  قم  استان  روستاهای  و  شهر 
شهرستان ها،  مشکالت  و  نیازها  مهم ترین 
روستاهای  و  بخش ها  اقماری،  شهرهای 

► شدند.   متذکر  را  نکاتی  استان 

برگزاری همایش اعضای شوراهای اسالمی استان قم

● تأکید بر لزوم افزایش اختیارات این نهاد مردمی    ●
رئیس شورای شهر کهک:

مسیر دسترسی به کهک ناایمن 
است

با اشاره به ویژگی گردشگری و  رئیس شورای اسالمی شهرستان کهک 
آن، گفت: مسیر دسترسی  روستاهای  و  مسافرخیزی شهرستان کهک 
نگرانی های  و  است  ناایمن  کاماًل  در حال حاضر  این شهرستان  کنونی 

زیادی را برای مردم به وجود آورده است.
قم  استان  اعضای شوراهای اسالمی  خلیلی شامگاه شنبه در همایش 
شوراهای  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قم  شهرداری  رضوان  سالن  در  که 
اسالمی شهر و روستا به عنوان پارلمان محلی نقش مهمی در احصای و 

دارند. پیگیری حل مشکالت مردم 
و  توسعه  جهت  قم  مناطق  مستعدترین  از  را  کهک  شهرستان  وی 
روستا   ۱۸ از  شهرستان  این  داشت:  ابراز  و  دانست  گردشگری  رونق 
تشکیل شده که در تمامی آن ها مشکالت زیرساختی و کمبود امکانات 

می شود. احساس 
رئیس شورای اسالمی شهرستان کهک ادامه داد: این شهرستان در ۶ 
ماه نخست سال همواره با سرریز مسافر و گردشگر روبه رو بوده و به دلیل 
کمبود امکانات و ضعف در زیرساخت ها به همراه مسیر ناایمن دسترسی 

نگرانی های زیادی را برای مردم و مسئوالن محلی به وجود آورده است.
در  زیرساختی  مشکالت  دسترسی،  ناایمن  مسیر  کرد:  خاطرنشان  وی 
و مشکالت مردم ساکن در  از مهم ترین دغدغه ها  گاز  و  برق  حوزه آب، 

است. آن  روستاهای  و  کهک 
درخواست  شهرستان  این  فرماندار  از  داشت:  بیان  پایان  در  خلیلی 
شورای  اعضای  نظر  شهر  این  به  مربوط  تصمیم گیری های  در  می شود 
نیز دخیل کرده و آن ها را در جریان آخرین تصمیمات  را  اسالمی شهر 

بدهد. قرار 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲5987   


