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امیرآبادی تاکید کرد: استاندار قم عنوان کرد؛ معاون جهاد کشاورزی استان خبر داد:

رد ارتباط علی 
الریجانی با پرونده 

»زیتون« قم

تولید ساالنه
 ۲۹ هزار تن گوشت 

قرمز در قم

اختصاص ۳۰ میلیارد 
تومان اعتبار به پروژه 

چهل اختران قم
صفحه 5 صفحه 8 صفحه 2

آگهـــی مزایـــده
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد  مکان های ذیل را  از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص واجد الشرایط اجاره دهد. 
موضوع مزایده و مدت اجاره : اجاره موقت عرصه / اعیان تعدای کیوسک با کاربری فروش تنقالت  و غرفه با کاربری رستوران برای 

مدت سه سال از زمان انعقاد قرارداد مطابق جدول ذیل 
بهای پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، میزان تضمین شرکت در مزایده ، نوع کاریری شرح ذیل می باشد:

تذکر: افزایش اجاره بهاء ماهیانه طبق مبلغ پیشنهادی در سال های بعد هر سال 25% افزایش نسبت به سال قبل می باشد .
به  نقد  وجه  واریز  یا  3ماه(  اعتبار  حداقل  )با  سازمان  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به   : مزایده  در  شرکت  تضمین  نوع   -
به  آن  رسید  و  ارائه  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  بنام   0115427089004 شماره  به  بار  تره  میدان  شعبه  ملی  بانک  حساب 

شود. تسلیم  پیشنهاد  ضمیمه  
- مبلغ خرید اسناد مزایده 500/000 ریال می باشد و شرکت کننده مي بایست مبلغ آن را به شماره حساب 0113127588001 

بانک ملی به نام سازمان میادین شهرداري قم واریز نماید. هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد .
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود خریداری 

باشند.  کرده 
- فروش اسناد از مورخ 1401/06/02 لغایت 1401/06/13 می باشد.

رجایی  شهید  بلوار   -  ) س  معصومه)  بهشت  روبروی  تهران-  قم  قدیم  جاده  قم-   : پیشنهادها  تسلیم  و  اسناد  دریافت  محل 
نمایند  امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه  اداری سازمان میادین-  بار شهید رجایی- ساختمان  تره  و  بزرگ میوه  میدان 

 . شود  مراجعه  سازمان  حراست  دفتر  فوق  آدرس  به  پیشنهادها  تسلیم  جهت  همچنین   /
-پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود 

ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از شرکت کنندگان باعث حذف آنان از فرایند مزایده مي گردد. 
گهی بر عهده برنده مزایده می باشد -هزینه درج آ

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36641327  )025( تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 می باشد .

-سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مزایده موجود می باشد . 
                                                                  )1368107 گهی:  )شناسه آ

صفحه 3

 روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

)نوبت اول()نوبت اول(

متراژ آدرسردیف
تقریبی 

مبلغ پایه اجاره تهیه کیوسک
ماهیانه ) ریال (

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده ) ریال 

200/000/000920/000/000بر عهده بهره بردار7خيابان 19 دی مقابل بيمارستان کامکار1

180/000/000830/000/000بر عهده بهره بردار13/2ميدان 72 تن جنب بوستان فدک به سمت اراک2

110/000/000500/000/000بر عهده سازمان7ميدان آزادگان روبروی رستوران آلماس شرق3

100/000/000460/000/000بر عهده سازمان10/85جاده قدیم قم – تهران مقابل بهشت معصومه س4

100/000/000460/000/000بر عهده بهره بردار15پردیسان محله 3 مسکن مهر نبش موتلفه 54

70/000/000320/000/000بر عهده بهره بردار15پردیسان محله 4 خيابان استقالل انتهای استقالل 62

55/000/000250/000/000بر عهده سازمان12ميدان سعيدی ابتدای بلوار نيروی هوایی7

45/000/000210/000/000بر عهده سازمان15پردیسان خيابان امام حسين ع روبروی دبيرستان بهجت8

32/000/000150/000/000بر عهده سازمان6نيروگاه ميدان امينی بيات9

68/000/000156/000/000بر عهده سازمان84پردیسان بلوار سلمان همشهری 17 غرفه آشپزخانه و رستوران10

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شد؛تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شد؛

صفحه صفحه 66برنز  جهانی بر گردن امیرکشتی قمبرنز  جهانی بر گردن امیرکشتی قم

 پنجاه و دومین جلسه شورای شهر قم برگزار شد؛ پنجاه و دومین جلسه شورای شهر قم برگزار شد؛

الیحه "مترو و مونوریل" در ایستگاه پایانیالیحه "مترو و مونوریل" در ایستگاه پایانی

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

مدیرکل بیمه سالمت قم: 

۶۴ هزار نفر در قم به صورت رایگان تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند                   
صفحه 3

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم:  

چهارمین آیین بزرگداشت ۵۶۵ شهید 
ارتش استان قم برگزار می شود                                                   
صفحه 8

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

وزرات بحـران و حـوادث 
غیر مترقبه!                                                   
صفحه 7

  

احیای برجام و آشکار شدن اختالف 
جلیلی و دولت                                                    
صفحه 5

میدل ایست آی :   

فریب کاری، دروغ پراکنی و شبکه های 
اجتماعی                                                     
صفحه 7

گزیـده خبـرها



2سه شنبـه 1 شهریور 1۴01/ شماره 2002 www.gooyeh-qom.comخبر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹1۲76۲5۹87   

استاندار قم عنوان کرد؛
اختصاص ۳۰ میلیارد تومان 

اعتبار به پروژه چهل اختران قم

 30 قم  استان  به  جمهوری  رییس  سفر  محل  از  گفت:  قم  استاندار 
میلیارد تومان اعتبار برای توسعه چهل اختران در نظر گرفته شده که 

است. تخصیص یافته  آن  از  تومان  میلیارد   10 تاکنون 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی 
از پروژه توسعه بقعه مبارکه چهل اختران، بیان کرد:  بازدید  امروز در 
یکی  جزء  اینکه  به رغم  گذشته  سال  ده  از  اختران  چهل  توسعه  طرح 
برای  زیادی  مشکالت  و  مانده  راکد  بوده،  قم  عمرانی  طرح های  از 

آمده است. به وجود  آن  و مجاوران  شهروندان 
قم  به  جمهوری  ریاست  گذشته  سال  سفر  در  اینکه  بابیان  وی 
شد،  دیده  اختران  چهل  توسعه  طرح  تکمیل  برای  خوبی  تصمیمات 
اضافه کرد: مقرر شده که فاز اول این طرح در یک دوره زمانی چند 

گیرد. قرار  زائران  اختیار  در  و  آماده  ماهه 
این  باقی مانده  پالک  چند  تملک  ضرورت  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
هزینه  با  می شد  انجام  قبل  سالهای  در  طرح  این  اگر  افزود:  طرح، 
بسیار کمتری به سرانجام می رسید؛ عالوه بر این طرح در چند محله 

گرفت. خواهد  انجام  بهسازی  و  توسعه ای  طرح های  نیز  دیگر 
سفر  طرح های  و  برنامه ها  از  هیچ کدام  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
مراحل  آن ها  تمامی  و  نمانده  زمین  روی  قم  به  جمهوری  رییس 

می کنند. سپری  را  خود  اجرایی 
 500 و  هزار  هشت  طرح،  کل  مساحت  این که  بابیان  قم  استاندار 
مترمربع است، ادامه داد: هفت هزار مترمربع در قالب ساخت صحن 

بود. خواهد  دسترسی  محور  آن  مترمربع   1500 و  رواق  و 
مرحله  در  افزود:  طرح   اجرایی  عملیات  مدت زمان  به  اشاره  با  وی 
اطراف،  رواق های  شهری،  صحن  فضای  احداث  طرح  نخست 

است. کار  دستور  در  تاریخی  گذر  اجرای  و  شهری  تاسیسات 
ملی  نهضت  طرح  اجرای  برای  هکتاری   560 اراضی  سازی  آماده 

مسکن
همچنین سید محمدتقی شاهچراغی در حاشیه بازدید از آماده سازی 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  قم  شهر  به  هکتاری   560 اراضی  الحاق 
560 هکتاری برای اجرای طرح  آماده سازی اراضی  داشت: مراحل 

انجام است. در حال  قم  پردیسان  منطقه  در  ملی مسکن  نهضت 
استاندار قم ابراز داشت: بنا به درخواست مدیران استانی و اصرار در 
این زمینه، تراکم واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در اراضی 560 

هکتاری حداکثر 5 طبقه در نظر گرفته شده است.
گذشته  طرح های  در  مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  شاهچراغی 
ساخت مسکن در استان قم ابراز داشت: تالش شده تا معضالتی که 
همچنین  و  شوارع  عرض  بودن  کم  جمله  از  داشته  وجود  گذشته  در 
نبود پارکینگ به میزان الزم در این طرح به صورت جدی دیده شود.
هکتاری   560 اراضی  داشت:  بیان  قم  استان  دولت  عالی  نماینده 
مسکونی  واحدهای  که  است  شده  تقسیم  منطقه   15 به  پردیسان 
تالش  و  می شود  احداث  واحدهای  این  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
شده تا به گونه ای شهرسازی در این منطقه صورت گیرد تا مشکالت 
شهروندان  نیازهای  دیگر  و  مسجد  مانند  فرهنگی  آموزشی،  سرانه 

شود. دیده  منطقه  این  در  ساکن 
تا به گونه ای طرح نهضت  استاندار قم عنوان داشت: تالش می شود 
ملی مسکن در اراضی 560 هکتاری مدیریت شود تا واحدها در بازه 

36 ماه تحویل متقاضیان شود. زمانی 

امیرآبادی تاکید کرد:
رد ارتباط علی الریجانی با 

پرونده »زیتون« قم
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به پرونده زیتون گفت 

که در اسناد این پرونده چیزی به نام آقای الریجانی ندیدم.
پرونده  ماجرای  درباره  ایسنا،  با  گفتگو  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
من  کرد:  اظهار  پرونده  این  در  قم  سابق  نماینده  نام  طرح  و  زیتون 
را  زیتون  پرونده  به  مربوط  اسناد  مردمی  مالقات  در  پیش  هفته  چند 
موضوع  این  به  که  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  علیه  که  دیدم 
شد.  محکوم  روزنامه  این  آن  اساس  بر  و  شده  شکایتی  بود،  پرداخته 
از  تعدادی  که  خریده  را  زیتون  مجموعه  قانون  طبق  موسسه ای 
نماینده  این که گفته شده  دارند. پس  آن جا سهم  اعضای موسسه  در 

نیست. درست  دارد،  نقش  پرونده  این  در  قم  سابق 
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی توضیح داد: آقای ط. 
موسس موسسه خریدار پیشم آمد و اسناد زیتون را ارائه کرد. من در 
این اسناد چیزی به نام آقای الریجانی ندیدم ؛ درست است که آقای 
را هم  آزادگی  و  و دینداری  انصاف  اما  بوده  ما در قم  الریجانی رقیب 

بگوییم. را  و حقیقت  رعایت کنیم  باید 
این  نام  به  فاکتورهایی  و  اسناد  زیتون  پرونده  در  گفت:  پایان  در  وی 
دیدم  را  آن  جعلی  و  اصل  که  بودند  کرده  جمع  کثیراالنتشار  روزنامه 
روزنامه  این  البته که مسووالن  و محکوم شد  روزنامه شکایت  این  از  و 

ندارند. موضوع  این  از  اطالعی  می گوید 

خبـر

مجموع  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  معاون      ◄
و  سبک  دام  از  اعم  قم  در  شده  تولید  قرمز  گوشت 
دام های  از  حاصل  قرمز  گوشت  احتساب  با  سنگین 
پانزدهم  جایگاه  در  قم  و  بوده  تن  هزار   29 حذفی 

دارد. قرار  کشوری 
اظهار  قم  مهر  با  گفتگو  در  اردستانی  دیان  منصور 
یکی  جامعه  غذایی  امنیت  و  غذا  تأمین  داشت: 
وظیفه  این  که  هاست  دولت  وظایف  مهمترین  از 
جهاد  وزارت  عهده  بر  اسالمی  جمهوری  نظام  در 

است. گرفته  قرار  کشاورزی 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
راستا  این  در  داشت:  بیان  قم  استان  کشاورزی 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت 
ادارات  با سایر  استان قم ضمن هماهنگی  کشاورزی 
ریزی  برنامه  وظیفه  مرتبط  تشکل های  و  معاونت ها  و 

و  دارد  عهده  بر  را  استان  نیاز  مورد  پروتئین  تأمین  و 
در این زمینه گام های مؤثری برداشته شد به گونه ای 
قطب های  از  یکی  عنوان  به  قم  استان  امروز  که 

است. مطرح  کشور  دامپروری 
قم  استان  دامپروری  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
سنتی  و  صنعتی  واحد   2486 تعداد  داشت:  ابراز 
 93 ظرفیت  با  اصیل  و  رگ  دو  بومی،  پروار  گوساله 
هزار رأس و با تولید گوشت قرمز 20 هزار تن در سال 

دارد. وجود  قم  استان  در 
واحد   1102 تعداد  داد:  ادامه  اردستانی  دیان 
هزار   215 ظرفیت  با  پروار  گوسفند  سنتی  و  صنعتی 
از  سال  در  قرمز  گوشت  تن  هزار   8 تولید  با  و  رأس 
است. قم  استان  دامپروری  بخش  ظرفیت های  دیگر 

گذشته  سال  در  قرمز  گوشت  تن  هزار   29 تولید 
قم در 

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی استان قم عنوان داشت: جمع کل گوشت 
قرمز تولید شده در استان اعم از دام سبک و سنگین 
از  حاصل  قرمز  گوشت  احتساب  با   1400 سال  در 
از  درصد   3.2 که  بوده  تن  هزار   29 حذفی  دام های 
اساس  بر  و  است  دارا  را  کشور  قرمز  گوشت  تولید 
همین آمار قم در جایگاه پانزدهم کشوری قرار دارد.

واحد   1267 تعداد  داشت:  بیان  همچنین  وی 
رأس   32000 ظرفیت  با  شیری  گاو  سنتی  و  صنعتی 
دام مولد و با تولید 158 هزار تن شیر؛ 1/4 درصد از 
بخش  این  در  استان  و  بوده  دارا  را  کشور  تولید  سهم 

است. کشور   22 جایگاه  در  نیز 
گوسفند  زمینه  در  کرد:  اضافه  اردستانی  دیان 

داشتی 1515 واحد سنتی و صنعتی با ظرفیت 255 
بره در  400 هزار رأس  تولید  و  مولد  هزار رأس میش 

است. فعال  قم  استان  در  سال 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان  درمجموع  کرد:  تصریح  قم  استان  کشاورزی 
 2 طیور،  و  دام  محصوالت  تن  هزار   324 تولید  با  قم 
جایگاه  ودر  بوده  دار  را  کشور  تولید  سهم  از  درصد 

دارد. قرار  کشوری  چهاردهم 
و  تکمیل  پیگیری  و  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
ابراز  قم  استان  دامپروری  مجتمع های  از  نگهداری 
انتقال  داشت: استان قم در راستای اجرای سیاست 
خارج  به  شهری  محدوده  در  موجود  دامداری های 
احداث  و  ریزی  برنامه  یابی،  مکان  به  نسبت  شهر  از 

پایان  تا  که  کرده  اقدام  دامپروری  مجتمع  چندین 
مجتمع  دو  شیری،  گاو  مجتمع  پنج   ،1400 سال 
پرواری  گوسفند  مجتمع  یک  و  پرواری  گوساله 
تکمیل  جهت  ریزی  برنامه  که  است  شده  احداث 
از  یکی  مجتمع ها  این  مشکالت  و  نواقص  رفع  و 

می باشد. معاونت  مجموعه  چالش های 
دام  گذاری  هویت  و  کوبی  پالک  طرح  اجرای 

قم استان  در 
گذاری  هویت  و  کوبی  پالک  طرح  اجرای  به  وی 
این  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  نیز  قم  استان  در  دام 
استان  با کل کشور در  1398 همزمان  از سال  پروژه 
پروژه  این  اجرای  جغرافیایی  محدوده  و  شد  شروع 
که  می باشد  استان  سطح  دامداری های  تمامی 
اتحادیه  استان،  دامپزشکی  کل  اداره  مشارکت  با 
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  استان،  دامداران 
و  استان  عشایر  امور  اداره  استان،  طبیعی  منابع  و 

می شود. اجرا  کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
طرح  اجرای  ابتدای  از  افزود:  قم  استان  کشاورزی 
تاکنون تعداد 92 هزار رأس گاو و گوساله، 535 هزار 
رأس گوسفند و بره، 49 هزار رأس بز و بزغاله، 1854 
و  کوبی  پالک  استان  در  اسب  رأس   56 و  شتر  نفر 
و  نقل  و  ولد  و  زاد  به  توجه  با  شده اند،  گذاری  هویت 
سالیانه  دام  تعداد  و  بوده  مستمر  پروژه  دام،  انتقال 

می یابد، افزایش 
صنعتی  بزرگ  کشتارگاه  ایجاد  به  اردستانی  دیان 
به  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  نیز  قم  استان  در  دام 
حوزه  در  موجود  دام  کشتارگاه  شدن  واقع  دلیل 
زیست  و  بهداشتی  مشکالت  ایجاد  و  شهری  خدمات 
وجود  عدم  و  شهرنشین  جمعیت  برای  محیطی 
یک  احداث  استان؛  در  دام  صنعتی  کشتارگاه  یک 
ضروری  استان  در  دام  صنعتی  و  مدرن  کشتارگاه 
مکان  و  ریزی  برنامه  با  مهم  این  که  می رسید  نظر  به 
از  ریال  میلیارد   20 تخصیص  با  و  معاونت  این  یابی 
 60 اختصاص  و  رهبری  معظم  مقام  سفر  اعتبارات 
با مشارکت بخش خصوصی  و  ریال تسهیالت  میلیارد 
100 رأس گوساله  1000 رأس گوسفند و  به ظرفیت 
و اشتغالزایی 100 نفر در یک شیفت کاری در منطقه 
رسید. کامل  برداری  بهره  به  و  احداث  گازران  جاده 
گاو  بهبود مدیریت  و  نژاد  برنامه اصالح  اجرای 

شیری و گوسفندی در قم
بهبود  و  نژاد  اصالح  طرح های  خصوص  در  وی 
داشت:  عنوان  نیز  گوسفند  و  شیری  گاو  مدیریت 
تولید شیر  باال بردن میزان  از اجرای این طرح  هدف 
و  نژاد  اصالح  عملیات  انجام  با  قرمز  گوشت  و  خام 

گوسفند  و  شیری  گاو  گله های  بین  در  گری  آمیخته 
می باشد. استان  داشتی 

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
این راستا بیش  بیان داشت: در  کشاورزی استان قم 
طریق  از  خارجی  و  داخلی  اسپرم  دز  هزار   20 از 
یافته  تخصیص  استان  دامداران  به  خصوصی  بخش 
اهداف طرح،  به  منظور دستیابی  به  است. همچنین 
از  بیش  در  گیری،  ورکورد  مشخصات  ثبت  عملیات 
انجام  رأس   26000 ظرفیت  با  شیری  گاو  گله   185

است. گرفته 
راستای  در  همچنین  داد:  ادامه  اردستانی  دیان 
سبک  دام  گری  آمیخته  به  نسبت  تولید  افزایش 
آلپاین،  سانن،  نژادهای  با  استان  بز(  و  )گوسفند 
کنترل  گری  آمیخته  پروژه  قالب  در  کرکی  و  رومانف 

است. شده  اقدام  شده 
بین  دار  یارانه  کنسانتره  تن  هزار   130 توزیع 

قم استان  دامداران 
تغذیه  بهبود  به اجرای طرح  اشاره  با  ادامه  وی در 
تنظیم  هدف  با  معاونت  این  گفت:  دام  جایگاه  و 
همکاری  با  استان  دام  غذایی  نیاز  تأمین  و  بازار 
استان  دام  خوراک  کارخانجات  دامداران،  اتحادیه 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  و 
توزیع بیش  و  تولید  بر  و نظارت  برنامه ریزی  به  اقدام 
دامداران  بین  دار  یارانه  کنسانتره  تن  هزار   130 از 
بخش  توسعه  تسهیالت  ارائه  با  همچنین  است.  کرده 
بیش  کارشناسان  نظرات  از  استفاده  با  و  کشاورزی 
نموده  بهسازی  را  روستایی  دامداری  واحد   150 از 

است.
در  دام ها  ساماندهی  خصوص  در  اردستانی  دیان 
از  بیش  پروژه  این  در  داشت:  عنوان  نیز  قم  استان 
2100 واحد دامداری صنعتی استان مورد پایش قرار 
گرفته و نسبت به شناسایی و تفکیک واحدهای فعال 
با  شده  سعی  همچنین  است  شده  اقدام  فعال  غیر  و 
ارائه نظرات کارشناسی و برنامه ریزی واحدهای نیمه 

برگردند. تولید  چرخه  به  فعال  غیر  و  فعال 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
شده  تمام  قیمت  تعیین  قم  استان  کشاورزی 
محصوالت زیر بخش دام و طیور استان و پیگیری های 
مکرر جهت تصویب قیمت این محصوالت در راستای 
تولید  استمرار  و  بخش  این  تولیدکنندگان  از  حمایت 
رجوع  ارباب  تکریم  جامعه،  غذایی  امنیت  تضمین  و 
تولید  بر  نفر، نظارت   4000 به تعداد   1400 در سال 
کارخانجات خوراک دام، کنترل جوجه ریزی از دیگر 
سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  برنامه های 

► است.    قم  استان  کشاورزی  جهاد 

معاون جهاد کشاورزی استان خبر داد:

● تولید ساالنه ۲۹ هزار تن گوشت قرمز در قم   ●

قم  رییس سازمان جهاد کشاورزی      ◄
گفت: این استان به دلیل داشتن دامداران 
توانمند در زمینه پرورش دام و  و مرغداران 
صنعتی  روش های  از  استفاده  با  که  طیور 
هستند،  خود  فعالیت  توسعه  دنبال  به 
سطح  افزایش  برای  زیادی  ظرفیت های 
کردن  اجرایی  و  دارد  غذایی  محصوالت 
جهاد  سازمان  کار  دستور  در  راهبرد  این 

است. قم  کشاورزی 
به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی 
کرد:  بیان  رضا  حاجی  رضا  محمد  قم، 
سیاست های  اجرای  با  رابطه  همین  در 
حمایتی و تسهیل امور برای سرمایه گذاران 
تولید  عرصه  در  فعالیت  به  عالقه مند 
تعداد واحدهای صنایع  محصوالت غذایی، 
آینده  در  قم  استان  در  غذایی  و  تبدیلی 

یافت. افرایش قابل توجهی خواهد  نزدیک 
وی در ادامه با اشاره به مزایای اجرای این 
افزایش سطح  افزود:  راهبرد در استان قم، 
تولید محصوالت غذایی در قم عالوه بر این 
غذایی  امنیت  بیشتر  هرچه  پایداری  به  که 
این  در  مردم  رضایتمندی  افزایش  و  استان 
نیز  مناسبی  درآمدزایی  می انجامد،  زمینه 
در بخش کشاورزی  فعال  بهره برداران  برای 

استان به دنبال دارد.
حاجی رضا همچنین با اشاره به اهمیت 
کشاورزی  محصوالت  سالمت  سطح  ارتقا 
افزایش  کنار  در  کرد:  تاکید  استان،  در 
استان،  در  غذایی  محصوالت  کمی  سطح 
توجه  کانون  در  نیز  محصوالت  این  کیفیت 
با  ما  و  داشت  خواهد  قرار  کارشناسان 
تشکیل کمیته غذای سالم در سازمان جهاد 

دنبال  جد  به  را  مساله  این  قم،  کشاورزی 
کرد. خواهیم 

ارتقا  با  همچنین  داشت:  بیان  وی 
استان  در  غذایی  محصوالت  تولید  ظرفیت 
قم عالوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی 
و نیز فراهم آمدن امکان صادرات محصوالت 
بخش های  در  اشتغال  ظرفیت  مازاد، 
یکی  عنوان  به  کشاورزی  حوزه  با  مرتبط 
اقتصادی،  توسعه  محورهای  مهمترین  از 

می کند. پیدا  افزایش 
بیش از 14 هزار بهره بردار در زمینه تولید 
هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین 
کشاورزی این استان در سال 850 هزار تن 
دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در 

است. گلخانه ای  و  شیالت 

کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
 50 حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 

بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.  

و  حوادث  مدیریت  مرکز  سرپرست      ◄
اساس  بر  گفت:  قم  پزشکی  فوریت های 
امسال  ابتدای  از  که  ترافیکی  حوادث  آمار 
مصدومان  درصد  داده،  51  رخ  تاکنون 
به  مربوط  استان  این  در  جرحی  تصادفات 

می باشد. موتورسیکلت سواران 
جلیل گودرزی فرد در گفتگو با ایرناافزود: 
حادثه   825 و  هزار  هشت  مدت  این  در 
ترافیکی در سطح استان رخ داد که منجر به 

مصدومیت 11 هزار و 694 نفر شد.
با  مرتبط  تصادفات  کرد:  اضافه  وی 

موتورسیکلت سواران چهار هزار و 867 مورد 
شامل  را  تصادفات  کل  درصد   55 که  بوده 

می شود.
وی ادامه داد: در این مدت شش هزار و 
21 نفر در تصادفات مرتبط با موتورسیکلت 

مصدوم شده اند.
آمار  این  کرد:  خاطرنشان  گودرزی فرد 
آمار  مربوط به تصادفات جرحی می باشد و 
تصادفات غیرجرحی در سطح استان که از 
ابتدای سال تاکنون رخ داده، بیشتر از این 

است. تعداد 

برخی  در  افزود:  حال  عین  در  وی 
تصادفاتی که فرد به صورت سطحی مصدوم 
گرفته  تماس   115 اورژانس  با  باشد،  شده 
نمی شود؛ به همین دلیل آمار مصدومان نیز 

می شود. زده  تخمین  میزان  این  از  بیش 
 19 شهری،  پایگاه   23 حاضر  حال  در 
 61 هوایی،  پایگاه  یک  جاده ای،  پایگاه 
آمبوالنس، 2 دستگاه موتورالنس،  دستگاه 
فروند  آمبوالنس، یک  اتوبوس  یک دستگاه 
در  عملیاتی  انسانی  نیروی   290 و  بالگرد 

► هستند.   فعال  قم  استان 

رییس سازمان جهاد کشاورزی:

● ظرفیت های تولید محصوالت غذایی در قم افزایش می یابد   ●

سرپرست مرکز اورژانس 115 قم:

● 51 درصد مصدومان تصادفات در قم مربوط به موتورسیکلت سواران است   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1934/75/599 اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم )آدرس: قم - خیابان امامزاده ابراهیم 16 متری زنگارکی 10 متری عسکری – کوچه  پالک 29(  
به علت عدم حضور مالک تحدید حدود بعمل  الله میباشد در جریان ثبت است که  بنام علی کاشی  فرزند هدایت  که 
وارده  به شماره  تقاضای مالک مذکور  به  بنا  لذا  نمود  توان عمل  نیز نمی  ثبت  قانون   15 از طرفی مطابق ماده  نیامده 
2/4198 – 1401/05/23 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز شنبه مورخ 1401/07/02  ساعت 8/30 
نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  ظهر   12/30 الی 
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ  قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آ
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن 

)م الف 15617( 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/06/01

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

در  واقع  اصلی   -  1848/38 به پالک شماره  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
واحد  و  احدالله  بنام  که   )  86 پالک  ساقدوش  قنادی  جنب  شرقی،  سواران  خیابان  نیروگاه  آدرس   ( قم  ثبت  دو  بخش 
چهرقانی بالمناصفه همگی فرزند عبدالله میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی 
تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
 –  2/14455 وارده  شماره  به  مذکور  مالک  تقاضای  به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین 
1401/05/25 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1401/07/04  ساعت 8/30 الی 12/30 
صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند 
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس  که در روز و ساعت مقرر در آ
تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد 
می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   73/2/25 واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد. 

ارائه نمایند./ن )م الف 15616(  اداره  این  به  نیز  را  بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/06/01

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 
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مدیرکل بیمه سالمت قم:
6۴ هزار نفر در قم به صورت 

رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار گرفتند

مدیرکل بیمه سالمت قم گفت: 64 هزار نفر از شهروندان این استان 
تا سه هستند،  تعاون جزو دهک یک  وزارت  بندی  که در طرح دهک 

قرار گرفتند. بیمه سالمت  پوشش  رایگان تحت  به صورت 
یک  دهک های  رایگان  بیمه  این که  بیان  با  قمی  فخاریان  محمدرضا 
10 درصد، دهک  افزود: دهک چهار  انجام شد،  این دولت  تا سه در 
 100  ،10 و   9 دهک  و  درصد   50  ،8 و   7 دهک  درصد،   25  ،6 و   5
درصد حق بیمه را باید پرداخت کنند تا تحت پوشش صندوق سالمت 

گیرند. قرار  همگانی 
 200 و  یک میلیون  حدود  امسال  ساالنه  بیمه  حق  این که  بیان  با  وی 
هزار تومان است، اضافه کرد: دهک 1 تا 6 با پرداخت 50 درصد حق 

گیرند. قرار  ایرانیان  بیمه  پوشش صندوق  بیمه می توانند تحت 
وی به تفاوت صندوق بیمه ایرانیان با صندوق سالمت همگانی اشاره 
یارانه  از  استفاده  دلیل  به  همگانی  سالمت  صندوق  در  کرد:  بیان  و 
ارجاع  نظام  و  خانواده  پزشک  طریق  از  باید  درمانی  خدمات  دولتی، 
نظام  رعایت  به  لزومی  ایرانیان  بیمه  صندوق  در  ولی  شود،  دریافت 

نیست. ارجاع 
فخاریان قمی ادامه داد: در حال حاضر کسانی که برای بیمه سالمت 
پس  و  بیمه می شوند  آزمون وسع  بدون  نخست  ماه  کنند سه  مراجعه 
باید  آن  اساس  بر  و  قرار می گیرند  بندی مختلف  در دهک  ماه  از سه 

کنند. پرداخت  بیمه  حق 
درمانی  مراکز  بر  عالوه  می شوند  بیمه  رایگان  که  افرادی  افزود:  وی 
بخش دولتی، به مراکز درمانی بخش خصوصی نیز می توانند مراجعه 

. کنند
پنج  تا  نیز  فرزندشان  و  شیردهی  پایان  تا  باردار  مادران  وی،  گفته  به 
قرار  سالمت  بیمه  پوشش  تحت  رایگان  به صورت  می توانند  سال 

. گیرند
تا پایان تیرماه امسال، 648 هزار و 39 نفر در استان قم تحت پوشش 
نفر عضو   559 و  61 هزار  تعداد،  این  از  قرار گرفته اند؛  بیمه سالمت 
سایر  صندوق  عضو  نفر   668 و  هزار   82 دولت،  کارکنان  صندوق 
اقشار، 44 هزار و 232 نفر عضو صندوق ایرانیان، 377 هزار و 450 
نفر عضو صندوق سالمت همگانی، 58 هزار و 549 نفر عضو صندوق 
روستایی، 15 هزار و 837 نفر عضو صندوق نظام ارجاع و هفت هزار 

اتباع خارجی هستند. نیز عضو صندوق  نفر   744 و 

رهایی چهار محکوم به قصاص 
نفس در قم با رضایت اولیای دم

قصاص  به  محکوم  زندانی  چهار  گفت:  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
نفس در قم با رضایت اولیای دم، با همت کمیته صلح و سازش ستاد 

یافتند. از مرگ نجات  دیه این استان 
و سازش ستاد  کمیته صلح  راه اندازی  زمان  از  افزود:  مرادی پور  رضا 
در  نفس  قصاص  به  محکوم   48 تاکنون،   97 سال  در  قم  استان  دیه 

یافتند. نجات  مرگ  از  دم  اولیای  رضایت  با  استان  این 
فقره،   7 تعداد   98 سال  فقره،   9 تعداد   97 سال  در  کرد:  اضافه  وی 
 1401 و سال  11 فقره  تعداد   1400 17 فقره، سال  تعداد   99 سال 

است. شده  گرفته  رضایت  فقره   4 تعداد 
مدیر  از  متشکل  دیه  ستاد  سازش  و  صلح  کمیته  داد:  ادامه  وی 
نمایندگی ستاد دیه قم، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای قم 

می باشد. زندان  مددکاری  و 
بررسی  کمیته  این  در  محکومی  زندانیان  پرونده  مرادی پور،   گفته  به 
سابقه  فاقد  و  شده  پشیمان  خود  گذشته  از  که  زندانیانی  و  می شود 
مسووالن  تایید  مورد  آن ها  رفتار  و  اخالق  همچنین  و  باشند  شرارت 

می شود. تالش  شاکی  از  رضایت  جلب  برای  باشند،  زندان 
از  است  تالش  در  سازش  و  صلح  کمیته  کرد:  خاطرنشان  وی 
نماید. نیز گره گشایی  بوده  بالتکلیف  متوالی  که سالیان  پرونده هایی 

خبـر

 25 و   5 بند  راستای  در  مجوز  اخذ  الیحه      ◄
و  مترو  خصوص  در  رئیس جمهوری  سفر  مصوبات 
مونوریل پس از تصویب الیحه دوفوریتی آن به صورت 
شد. بررسی  قم  شهر  اسالمی  شورای  در  غیرعلنی 
جلسه  دومین  و  پنجاه  شهرنیوز،  گزارش  به 
ریاست  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
سیدمرتضی  دکتر  حضور  با  و  اسالمی  حسین  دکتر 
اعضای  و  شهردار  معاونان  شهردار،  نژاد  سقائیان 
شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان 

شد. برگزار  باکری  شهید 
به روزرسانی  مجوز  اخذ  جلسه  این  از  بخشی  در 
از  یکی  با  آن  تهاتر  و  پارکینگ  حذف  عوارض 
کمیسیون  توضیحات  از  پس  سرمایه گذاران، 

شد. مصوب  برنامه وبودجه  تخصصی 
در ادامه الیحه اخذ مجوز ردیف اعتباری با عنوان 

یک  منطقه  اداری  ساختمان  تکمیل  و  تجهیز  تعمیر، 
تبادل نظر  از  پس  نیز  آرتا  ساختمان  به  انتقال   جهت 
قرار  تصویب  مورد  قم  شهر  شورای  اعضای  بین 

. گرفت
تملک  ادامه  موضوع  با  اعتباری  ردیف  مجوز  اخذ 
بلوار جمهوری اسالمی الیحه دیگری بود که طی آن 
تملک  جهت  تومانی  میلیارد   45 افزایش  با  درنهایت 
نقطه  ارائه  و  بررسی  از  بعد  باقی مانده،  پالک   12
تصویب  به  درنهایت  مخالفان  و  موافقان  بین  نظرات 

رسید.
به روزرسانی  مجوز  اخذ  الیحه  بررسی  خالل  در 
شهروندان  از  یکی  به  آب گرفتگی  وارد  خسارت  مبلغ 
کمیسیون  به  الیحه  بازگشت  ضمن  نیز   81 سال  در 
خسارت های  سازی  واقعی  به  نسبت  برنامه وبودجه 

شد. تأکید  اقتصاد،  کنونی  شرایط  با  وارده 
و  نظارت  دفتر  عوارض  کاهش  مجوز  اخذ 
تکلیف  تعیین  و  نگهبان  شورای  انتخابات  بازرسی 
حمل ونقل  به  مربوط  خدمات  پیشنهادی  نرخ 
دیگری  الیحه  دو  نیز  قم  شهر  مدارس  دانش آموزان 

شد. مصوب  که  بود 
و   5 بند  راستای  در  اخذ مجوز  گفتنی است الیحه 
و  25 مصوبات سفر رئیس جمهوری در خصوص مترو 
مونوریل پس از تصویب الیحه دوفوریتی آن به صورت 

شد. بررسی  غیرعلنی 

شهری  قطار  ناوگان  تأمین  برای  چندوجهی  تالش 
قم

شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  شورای  جلسه  علنی  بخش  در  قم  شهر  اسالمی 
مترو  اعتبار  تأمین  به  نسبت  دولت  اینکه  بابیان  قم 
و  شهرداری  گفت:  دارد،  ویژه  اهتمام  قم  مونوریل  و 
در  شهری  قطار  ناوگان  تأمین  برای  قم  شهر  شورای 
است. مذاکره  و  رایزنی  حال  در  مختلف  جبهه  چند 
راستای  در  مجوز  اخذ  دهناد  محمدحسین  سید 
بند 5 و 25 مصوبات سفر رئیس جمهوری در خصوص 
مترو،  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را  مونوریل  و  مترو 
دولت  که  بوده  کالنی  پروژه  سه  فرودگاه  و  مونوریل 

دارد. اهتمام  آن ها  تکمیل  به  نسبت 
خود  عمرانی  مراحل  قم  متروی  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین  منتظر  بهره برداری  برای  و  رسانده  پایان  به  را 

نیز  مورد  این  برای  کرد:  ابراز  است  قطار  و  ناوگان 
حال  در  چینی  شرکت  یک  با  دولت  توسط  مذاکراتی 

است. انجام 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
نیاز  قطار  رام   26 کرد:  خاطرنشان  قم  شهر  اسالمی 
متروی  خط  یک  فاز  راه اندازی  برای  قم  شهرداری 
از  یکی  با  قراردادی  منظور  همین  به  و  است  قم 
در  قطار  رام  سه  تأمین  برای  نیز  داخلی  شرکت های 

است. پیگیری  حال 
واگن  تأمین  برای  همچنین  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کالن شهرهای  برخی  با  مذاکراتی  قم  شهری  قطار 
شد:  یادآور  است،  انجام  حال  در  نیز  مترو  دارای 
 4 4 ایستگاه اصلی و  برای تکمیل منوریل قم نیز در 
در  اهتمام جدی  نفت  تهاتر  از محل  عبوری  ایستگاه 

دارد. وجود  دولت 
پیشنهادی  نرخ  تکلیف  تعیین  به  اشاره  با  دهناد 
مدارس  دانش آموزان  حمل ونقل  به  مربوط  خدمات 
شهر قم، اضافه کرد: بر اساس این مصوبه خودروهای 
 250 دانش آموز،   4 جابه جایی  شرط  با  پژو  و  سمند 

است. گرفته شده  نظر  در  تومان  هزار 
شیوع  دوران  از  قبل  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
 250 3 هزار تاکسی درون شهری برای  کرونا بیش از 
خدمت رسانی  قم  شهر  دانش آموزان  از  نفر  هزار 

می کردند.

تکمیل  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   45 تصویب 
قم اسالمی  جمهوری  بلوار  پروژه  تملکات 

اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
فاز  تکمیل  برای  گفت:  جلسه  این  در  نیز  قم  شهر 
پالک های  تملکات  و  اسالمی  جمهوری  پروژه  دوم 
تومان  میلیارد   45 شهری  مهم  پروژه  این  باقی مانده 

شد. تصویب 
به روزرسانی  اخذ مجوز  به  اشاره  با  حسین صابری 
از  یکی  با  آن  تهاتر  و  پارکینگ  حذف  عوارض 
مصوبه  مبنای  بر  داشت:  اظهار  سرمایه گذاران، 
اساس  بر  پارکینگ  حذف  نرخ  حقوقی،  کمیسیون 
تعرفه سال جاری با این سرمایه گذار محاسبه خواهد 

. شد

تعمیر،  عنوان  با  اعتباری  ردیف  مجوز  اخذ  وی 
را  یک  منطقه  اداری  ساختمان  تکمیل  و  تجهیز 
مصوبه  این  اساس  بر  کرد:  ابراز  و  قرارداد  موردتوجه 
آرتا،  ساختمان  به  شهرداری  یک  منطقه  ساختمان 

شد. خواهد  منتقل 
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
ساختمان  تملک  و  تجهیز  برای  داد:  ادامه  قم  شهر 
 2 حدود  قم،  شهرداری  یک  منطقه  شهرداری  جدید 

شد. خواهد  هزینه  تومان  میلیون   500 و  میلیارد 
با موضوع  وی همچنین اخذ مجوز ردیف اعتباری 
مورداشاره  را  اسالمی  جمهوری  بلوار  تملک  ادامه 
از  پالک   12 حدود  تملک  همچنان  گفت:  و  قرارداد 
حدود  و  است  باقی مانده  محور  این  روی  پیش  مسیر 
باقی مانده  پالک های  تملک  برای  تومان  میلیارد   45

است. نیاز  اسالمی  جمهوری  بلوار  ادامه 
خسارت  مبلغ  به روزرسانی  مجوز  اخذ  صابری 
سال81  در  شهروندان  از  یکی  به  آب گرفتگی  وارده 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  شهرداری  سه  منطقه  در 
این  پرداخت خسارت  در  عنوان کرد: تالش می شود 

نشود. تضعیف  وی  از  حقی  شهروند، 
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
دفتر  عوارض  کاهش  مجوز  اخذ  ادامه  در  قم  شهر 
را  نگهبان  شورای  انتخابات  بازرسی  و  نظارت 
شهرداری  تخفیف  شیوه  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه 

در  شهروندان  با  مستقیم  به صورت  که  اداراتی  به 
است. دیگر  اداره  از  متفاوت  هستند،  ارتباط 

باقی مانده  پالک های  تملک  در  تسریع  ضرورت 
قم اسالمی  جمهوری  بلوار 

قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  همچنین 
بلوار  باقی مانده  پالک های  تملک  اینکه  بابیان 
ایفای  گفت:  بگیرد،  سرعت  باید  اسالمی  جمهوری 
خیابان های  و  ترافیکی  رینگ های  صحیح  کارکرد 

است. تملکات  تکمیل  درگروی  شهری 
با  اعتباری  ردیف  مجوز  اخذ  امراللهی  روح الله 
اداری  ساختمان  تکمیل  و  تجهیز  تعمیر،  عنوان 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردتوجه  را  یک  منطقه 
به  یک  منطقه  شهرداری  جدید  ساختمان  انتقال 
در  دشواری  و  محدودیت  سبب  آرتا،  ساختمان 

شد. خواهد  شهروندان  دسترسی 
با  اعتباری  ردیف  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  وی 
ادامه  اسالمی،  جمهوری  بلوار  تملک  ادامه  موضوع 
نشود، عملکرد  تکمیل  این خیابان  تملکات  اگر  داد: 
ایفا  به درستی  نمی تواند  را  خود  کارکردی  نظام  و 

. کند
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
عمرانی  پروژه های  روی  پیش  پالک های  تملک 
حوزه  درست  نقش  ایفای  در  مبحث  مهم ترین 

است. ترافیک  و  حمل ونقل 
این  باقی مانده  پالک های  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
چندین  باید  آینده  سال  نشود،  تملک  امسال  محور 
بخصوص  آن ها  خریداری  جهت  بیشتر  هزینه  برابر 
ریل های متروکه شود، گفت: عدم  از جمع آوری  پس 
در  می تواند  همچنین  باقی مانده  پالک های  تملک 
در  آب گرفتگی  معضالت  ایجاد  سبب  بارش  فصل 

شود. جمهوری  بلوار  زیرگذر  داخل 
در  آب گرفتگی  حجم  و  میزان  امراللهی،  گفته  به 
مناطق یک و سه همچنان زیاد است و باید فکری به 
خسارت های  پرداخت  همچنین  و  معضل  این  حال 

شود. مسکونی  و  تجاری  واحدهای  به  مکرر 
تملکات  برای  زمان بندی  برنامه  ارائه  ضرورت 
یاسر عمار   5 فاز  و  اسالمی  جمهوری  بلوار  پروژه 

شورای  جلسه  علنی  بخش  در  نیز  آمره  معصومه 
تومانی  میلیارد   45 بودجه  تصویب  با  گفت:  قم  شهر 
سطحه  دو  پروژه  باقی مانده  پالک های  تملک  جهت 
از  مشخصی  زمان بندی  باید  اسالمی  جمهوری 
در  تسریع  جهت  باقی مانده  عرصه های  آزادسازی 

گردد. مشخص  اجرایی  عملیات 
معصومه آمره اخذ مجوز ردیف اعتباری با موضوع 
توجه  مورد  را  اسالمی  جمهوری  بلوار  تملک  ادامه 
باید  پروژه  این  تملکات  ادامه  برای  گفت:  و  داد  قرار 
این  تکمیل  برای  و  تأمین  تومان موردنیاز  میلیارد   45

شود. اجرا  مدار  وارد  عمرانی  شاخص  طرح 
عالوه  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
تا  است  الزم  پروژه،  این  بودجه  ردیف  افزایش  بر 
آخرین  باقی مانده،  پالک های  تملک  زمان بندی 
عمار   5 فاز  و  اسالمی  جمهوری  بلوار  پروژه  وضعیت 
اختیار  در  و  به روزرسانی  مرتب  به صورت  نیز  یاسر 

بگیرد. قرار  شهروندان 
امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته  رئیس 
از  برخی  کرد:  اضافه  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
آغاز  از  سال   5 گذشت  با  پروژه  این  پالک های 
عالوه  معضل  این  که  نشده  تملک  عمرانی  عملیات 
و  حمل ونقل  حوزه  وضعیت  بهبود  در  مشکل  ایجاد 
در  نیز  عمومی  هزینه های  افزایش  سبب  ترافیک 

► است.    شده  پالک ها  آزادسازی 

پنجاه و دومین جلسه شورای شهر قم برگزار شد؛

● الیحه "مترو و مونوریل" در ایستگاه پایانی    ●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005966 شماره  رأی  1ـ 
محمدکاظم   فرزند  پور  هاشم  مهدی  آقای   1401114430002000129
مترمربع   120 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1825 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در 
 )14535 الف  567.)م  دفتر   346 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006305 شماره  رأی   -2
ششدانگ  اله   امان  فرزند  بهمن  فرهاد  آقای   1398114430002002386
از  قسمتی  در  مترمربع   144 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
پالک شماره 1953/483 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

)14536 الف  افسر.)م  اسمعیل  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006008 شماره  رأی  3ـ 
محمدعلی  فرزند  رمضانی  ابراهیم  آقای   1401114430002000007
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 95/55 مترمربع در 

قسمتی از پالک شماره فرعی از 2323 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
از محمد هندیانی وراث مرحوم محمدرضا  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع 

 )14537 الف  م  هندیانی.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004157 شماره  رأی   -4
در  علی  حمزه  فرزند  آزادی  غالمرضا  آقای   1400114430002002259
 111 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از   قسمتی 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1953/129 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
 556 صفحه  اوتادی  امیدعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

 )14538 الف  م   (.133 دفتر 
کالسه  پرونده  به  مربوط   139660330002016798 شماره  رأی   -5
علی  فرزند  خانلر  قاسمی  قربانعلی  آقای   1396114430002000417
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی  اکبر 
از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع  هفتاد(  ممیز  و  متر  پنجاه  و  )یکصد   150/70
1775 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث 
الف  م  اله صادقی.)  فتح  و  عبداله صادقی  مرحوم  وراث  و  احمد عمید  مرحوم 

 )14565
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017224 شماره  رأی   -6

نژادیان فرزند عبدالحسین  آقای رباب کوتاوی   1400114430002000874
 48 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  2147 اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حجت اله شیری زارع صفحه 535 دفتر 

)14566 الف  م   (.118
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/06/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/06/16

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
اجرای   4 و   10 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   6 و   13 شعبه  از  صادره  های  اجراییه  موجب  به 
احکام مدنی قم به شماره 10/99ج/430 ثبت گردیده له مجید رضا غفاری و محمد رضا زینلی علیه هاجر 
مبلغ  و  زینلی(  رضا  )محمد  له  محکوم  حق  در  270/000/000ریال  پرداخت  به  است  محکوم  پور  جنتی 
در  عشر  نیم  399/585/000ریال  جمعا  و  غفاری(  رضا  )مجید  له  محکوم  حق  در  7/721/700/000ریال 
فرعی   920 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  معصومی(  )محسن  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق 
نموده است ضمنا  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  قم   1 اصلی بخش   10598 از 
حسب مواد 51 و135 مقدار 97/5368 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت 
فوق  اعیان پالک  و  240 سهم ششدانگ عرصه  از  3/43 سهم مشاع  مقدار  و  به مجید رضا غفاری(  محکوم 
)بابت محکوم به محمد رضا زینلی( و مقدار 5/047 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
فوق بابت حق االجرا  به فروش خواهد رسید. احتراما در پاسخ به ابالغیه شماره 140102100001518644 
مورخ 1401/2/19 در خصوص پرونده به شماره بایگانی 9900430 با موضوع ارزیابی یک واحد اپارتمانی به 
استحضار می رساند در تاریخ 1401/2/19 در معیت نماینده بدهکار از محل اعالمی ایشان واقع در قم بلوار 
مفید نبش کوچه 6 ساختمان صبا پالک 33 طبقه دوم واحد وسط بازدید شد و پس از انجام بررسی های الزم 
مطابق اسناد و مدارک ارائه شده نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: الف – مشخصات ثبتی ملک: 
این واحد دارای سند تفکیکی مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پالک ثبتی 920 فرعی از 10598 
و  باشد. ب- مشخصات عرصه  مالکیت محسن معصومی می  با  تفکیکی  ثبت قم قطعه شش   1 اصلی بخش 
اعیان ملک: مطابق سند مالکیت حدود اربعه ششدانگ عرصه و مشخصات دیگر ملک عبارتست از: شماال به 

طول 6/25 و 1/2 متر به نور گیر و واحد مجاور غربا به طول 11/3 متر به پالک مجاور جنوبا به طول 3/5 و 
0/9 و 0/3 به حیاط مشاعی شرقا به طول 2/8 و 0/9 و 6/4 و 0/3و  1/5 و 1/2 متر سرویس پله و واحد های 
مجاور این واحد دارای یک پارکینگ و یک انباری )طبق اعالم نماینده به صورت توافقی و بدون ثبت در سند( 
در طبقه زیرزمین می باشد. مساحت واحد مذکور 79/17 مترمربع است. عرصه کلی ملک 395/1 مترمربع و 
سهم عرصه واحد تقریبا 44 مترمربع است. ج – مشخصات فنی: ساختمان مورد بازدید دوبر و شامل زیرزمین 
و سه طبقه روی ان با نمای سنگ و اجری و اسکلت بتنی است ، ساختمان در هر طبقه سه واحد و در مجموع 
9 واحد دارد ، ورودی ساختمان از سمت شرق با یک درب ادم رو و جنوب درب ماشین ور به فضای رمپ و 
پارکینگ می باشد ، پله ها سنگی و بغل پله ها با ارتفاع حدود 1/20 متر سنگ و الباقی سفید می باشد. ، 
واحد دارای یک پارکینگ و فاقد انباری و اسانسور و فضای پیش ورودی نسبتا بزرگ می باشد ، واحد مورد نظر 
بازسازی شده در طبقه دوم روی پارکینگ و از دو طرف شمال و جنوب نورگیر )پنجره خور( و دارای دو اتاق 
خواب و یک تراس و یک حمام داخل خواب اصلی )مستر( و یک توالت مستقل کنار درب ورودی دارای توالت 
ایرانی و فاقد فرنگی است ، درب ورودی و درب های داخلی واحد از نوع چوبی و پنجره ها و درب تراس از نوع 
فلزی است ، کف واحد در خواب کوچک موزاییک و خواب اصلی و پذیرایی و اشپزخانه پارکت ، دیوار پذیرایی 
و اتاق خواب ها قرنیز و سفید و سقف سفید است ، کف حمام و توالت سرامیک و دیوار ها تا زیر سقف کاشی و 
سقف ها کاذب سرامیکی می باشد ، اشپزخانه به صورت اپن و دارای کابینت ام دی اف براق با کیفیت خوب و 
اجاق گاز توکار و هود شیب دار است. اتاق خواب دارای کمد دیواری روکار است. سیستم سرمایش واحد با کولر 
ابی و گرمایش با ابگرمکن است. واحد دارای انشعابات برق مستقل و اب و گاز مشترک است. واحد مذکور در 

حال حاضر در تصرف مالک است. د – نظریه کارشناسی : ارزش اپارتمان موصوف با عنایت به موقعیت محلی 
، مساحت ، ابعاد ، وضعیت موجود و شرایط فعلی حاکم بر بازار خرید و فروش امالک و بدون در نظر گرفتن 
سایر دیون ممکنه شرح جدول ذیل ارزیابی و اعالم می گردد: ردیف – محل مورد ارزیابی – مساحت )مترمربع( 
– ارزش هر مترمربع )ریال( – ارزش کل )ریال( 1- واحد مسکونی طبقه دوم 79/17 مترمربع 240/000/000 
در  پارکینگ  و  انشعابات  ارزش   : توضیح  ریال  و هشتاد هزار  میلیارد  نوزده   : 19/000/080/000جمع کل 
ارزیابی درنظر گرفته شد. مقرر گردیدموارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/29 ساعت 8/30 الی 8/45 صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد        تلفن: 09184480402

تیرماه  از  گفت:  قم  دادگستری  کل  رییس     ◄
 139 تعداد  سال جاری  خردادماه  تا  گذشته  سال 
حل  شوراهای  همت  به  پرونده  فقره   164 و  هزار 

شد. مختومه  سازش  با  استان  اختالف 
قم،   دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تشریح  در  مظفری  علی  حجت االسالم والمسلمین 
اختالف  حل  شوراهای  و  دادگستری  اقدامات 
در  سازش  و  صلح  ایجاد  راستای  در  قم  استان 
مردم  اختالفات  حل  برای  تالش  لزوم  بر  پرونده ها، 
قضایی  و  حقوقی  محاکم  در  پرونده  تشکیل  از  پیش 

کرد. تاکید 
حل  ویژه  شعبه  تعدادی  استقرار  به  اشاره  با  وی 
استان  در  رانندگی  حوادث  پرونده های  اختالف 

تصادف  پرونده های  شعبه ها  این  کرد:  اضافه  قم، 
از  جسمی  صدمات  میزان  تعیین  از  پس  را  ها 
به  اصالحی  گزارش  صدور  با  قانونی  پزشکی  سوی 
مصدومان  به  دیه  پرداخت  برای  بیمه ای  شرکت های 

می کنند. ارسال 
شهرستان های  اکثر  در  این که  به  اشاره  با  وی 
تصادف  پرونده های  به  رسیدگی  ویژه  شعب  استان 
پس  را  پرونده ها  شعب،  این  داد:  ادامه  دارد،  وجود 
پزشکی  سوی  از  جسمی  صدمات  میزان  تعیین  از 
به  مستقیما  دادگاه  رای  صدور  بدون  قانونی 
بر اساس نظر  پرداخت دیه  برای  بیمه ای  شرکت های 

می کنند. ارسال  قانونی  پزشکی 
و  دیه  پرداخت  با  این که  بیان  با  ادامه  در  مظفری 

جنبه  که  تصادفاتی  پرونده  خصوصی  شاکی  گذشت 
افزود:  می شود،  مختومه  قانون  طبق  ندارد  عمومی 
و  هزار   25 تعداد  سال  یک  از  کمتر  زمانی  بازه  در 
530 مورد پرونده تصادف با صدور گزارش اصالحی 

شد. مختومه  بیمه  شرکت های  به  آن  ارسال  و 
در گذشته  که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی 
تشکیل  قضایی  محاکم  در  تصادف  پرونده  ابتدا  باید 
به  موفق  مصدوم  آن  از  پس  تا  می شد  صادر  رای  و 

بود. زمان بر  این  که  شود  دیه  دریافت 
اعضای شوراهای  و  از تالش قضات  وی همچنین 
ورودی  کاهش  راستای  در  استان  اختالف  حل 
حل وفصل  و  قم  دادگستری  محاکم  به  پرونده ها 

► کرد.    تشکر  و  تقدیر  مردم  اختالفات 

با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو      ◄
بودجه های  ردیف  برخی  تعریف  از  انتقاد 
بودجه  تعادل  باید  سنگین عمرانی، گفت: 
پیش بینی  به  توجه  با  شهرداری  مصوب 

شود. حفظ  کرد  هزینه  و  درآمد 
جلسه  دومین  و  پنجاه  در  اخوان  مجید 
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در 
سال جلسات ساختمان شهید باکری، اخذ 

مجوز ردیف اعتباری با موضوع ادامه تملک 
بلوار جمهوری اسالمی را موردتوجه قرارداد 
میلیارد   45 افزایش  پیشنهاد  گفت:  و 
تومانی این ردیف بودجه برای بودجه بیش 
از 2 هزار میلیارد تومانی عمرانی شهرداری 

قم در سال جاری بسیار سنگین است.
ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
افزایش  شاهد  جاری  سال  ابتدای  از  داد: 

بودجه های  ردیف  در  تومانی  میلیارد   250
تحقق  در  می تواند  که  بوده ایم  مختلف 

آورد. وجود  به  مشکالتی  آن  نهایی 
ردیف  برخی  تعریف  از  انتقاد  با  وی 
باید  گفت:  عمرانی،  سنگین  بودجه های 
توجه  با  شهرداری  مصوب  بودجه  تعادل 
حفظ  کرد  هزینه  و  درآمد  پیش بینی  به 

► شود.  

با  قم  رئیس شورای اسالمی شهر      ◄
گفت:  دولت،  هفته  به  نزدیکی  به  اشاره 
پشتیبانی  و  همراهی  سیزدهم  دولت 
از  مردم  همراهی  دارد؛  خود  با  را  مردم 
و  بوده  دولتی  هر  اقتدار  اصلی  عوامل 
داشته  ادامه  حمایت ها  این  که  زمانی  تا 
دولت  جهادی  و  مکتبی  اقدامات  باشد، 

یافت. خواهد  تداوم 
و  پنجاه  در  اسالمی  حسین  دکتر 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  دومین 
جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی 
 31 به  اشاره  با  باکری،  شهید  ساختمان 
اظهار  مسجد،  جهانی  روز  و  مردادماه 
عبادی،  جایگاه  بر  عالوه  مسجد  داشت: 
دو کارکرد مهم در حوزه بصیرت افزایی و 

ابتدای  از  مساجد  و  دارد  دشمن شناسی 
راهبری  در  کم نظیری  نقش  انقالب 

داشته اند. اتفاقات 
اصلی ترین  مسجد  اینکه  بابیان  وی 
پرورش  جایگاه  و  معرفت  و  دین  پایگاه 
صدر  از  تأثیرگذار  و  وارسته  انسان های 
گفت:  است،  بوده  تاکنون  اسالم 
باید  مسجد  تاریخی  کارکردهای 

باشد. موردتوجه  بیش ازپیش 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
دولت،  هفته  به  نزدیکی  به  اشاره  با 
و  همراهی  سیزدهم  دولت  کرد:  ابراز 
همراهی  دارد؛  خود  با  را  مردم  پشتیبانی 
دولتی  هر  اقتدار  اصلی  عوامل  از  مردم 
ادامه  حمایت ها  این  که  زمانی  تا  و  بوده 

جهادی  و  مکتبی  اقدامات  باشد،  داشته 
یافت. خواهد  تداوم  دولت 

وی در ادامه اخذ مجوز ردیف اعتباری 
تکمیل  و  تجهیز  تعمیر،  عنوان  با 
ساختمان اداری منطقه یک را موردتوجه 
حاکی  علمی  یافته های  گفت:  و  قرارداد 
بهبود  در  اداری  فضای  مستقیم  تأثیر  از 
مطلوب تر  پاسخگویی  و  کارکنان  روحیه 

دارد. ارباب رجوع  به  کارمندان 
مبلغ  به روزرسانی  مجوز  اخذ  اسالمی 
از  یکی  به  آب گرفتگی  وارده  خسارت 
و  قرارداد  موردتوجه  نیز  را  شهروندان 
باید اصل  تصریح کرد: در چنین مواردی 
اجحاف  از  جلوگیری  برای  نیز  انصاف 
► باشد.   موردتوجه  شهروندان  حقوق 

انتقاد عضو شورای شهر قم از برخی ردیف بودجه های جدید عمرانی؛

● اهمیت حفظ تعادل در بودجه مصوب شهرداری قم   ●

رئیس شورای شهر قم تاکید کرد:

● دولت سیزدهم همراهی مردم را با خود دارد    ●

رییس کل دادگستری قم:

● 1۳۹ هزار پرونده شوراهای حل اختالف در قم با سازش مختومه شد    ● پروژه های علوم پزشکی قم 
در هفته دولت به بهره برداری 

می رسد

پروژه های  وضعیت  آخرین  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کرد. تشریح  را  دولت  هفته  در  دانشگاه  این  قابل افتتاح 

مهدی مصری امروز یک شنبه 31 مردادماه در گفت وگو با خبرنگاران 
قم در هفته  پزشکی  دانشگاه علوم  قابل افتتاح  پروژه های  به  اشاره  با 
که  قنوات  اسالم آباد  روستای  بهداشت  خانه  داشت:  اظهار  دولت 
ساخت آن از سال 1396 آغاز شده بود، با 154 متر زیربنا و اعتباری 

می شود. افتتاح  دولت  هفته  در  تومان  میلیون   600 بالغ بر 
وی افزود: پایگاه بهداشت بصیرت در پردیسان نیز که از سال 1398 
مراحل ساخت آن آغاز شده بود، با 540 متر زیربنا و 6 میلیارد تومان 

اعتبار از پروژه های دیگر هفته دولت است.
گرامیداشت  پروژه های  دیگر  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سالن  احداث  به  مربوط  پروژه  دیگر  گفت:  و  کرد  بیان  را  هفته  این 
مراحل  که  بوده  قم  فرقانی  بیمارستان  آموزشی  فضای  و  آمفی تئاتر 
اجرایی آن از سال 1398 آغاز و در 250 مترمربع زیربنا و یک میلیارد 
گرفت. خواهد  قرار  بهره برداری  مورد  اعتبار  تومان  میلیون   200 و 

این  به  مربوط  فاضالب  تصفیه خانه  احداث  اینکه  بر  تأکید  با  مصری 
دارد  زیربنا  مترمربع   402 و  خورده  کلید   1399 سال  از  دانشگاه 
شده  گرفته   نظر  در  اعتبار  آن  برای  تومان  میلیارد  سه  کرد:  تصریح 

است.
دانشگاه  پردیس  فاضالب  انتقال  خط  پروژه  تکمیل  شد:  یادآور  وی 
پروژه های  دیگر  از  اعتبار  تومان  میلیون   700 با  قم  پزشکی  علوم 

است. دولت  هفته  در  قابل افتتاح 
سامانه  راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
3116 بازرسی دانشگاه و همچنین رونمایی از محصوالت فناور محور 

مرکز رشد فناوری سالمت دو پروژه دیگر در دست انجام است.

درخشش کارگران قم در 
مسابقات پتانک کشوری

به  کشور  کارگران  پتانک  مسابقات  در  قم  آذرخش  و  صدر  آذر  تیم  دو 
یافتند. دست  یازدهم  و  چهارم  مقام 

مرحله نخست لیگ حرفه ای پتانک کارگران کشور با حضور دو تیم از 
قم در رفسنجان برگزار شد.

مهدی  آذرفر،  ابوالفضل  و  زینب  و  رضا  ترکیب  با  قم  صدر  آذر  تیم 
یک  در  استراحت  و  متوالی  پیروزی   5 کسب  با  فاتح  الهام  و  صدری 

ایستاد. جدول  چهارم  جایگاه  در  و  شد  امتیازی   10 دور 
فالح،  مهرانه  و  هنگامه  آذرفر،  مهدی  ترکیب  با  هم  آذرخش  تیم 
 9 و  شکست   3 و  پیروزی   3 با  فاتح  محمدرضا  و  خلیلی  امیرحسین 

ایستاد. رقابت ها  این  تیمی   19 جدول  یازدهم  رده  در  امتیاز 
رفسنجان  میزبانی  به  پتانک  حرفه ای  لیگ  نخست  مرحله  بازی های 

شد برگزار 

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 1 اجرای احکام 
و  عاطفه   ، حمید  سید  خواندگان  میرعظیمی  مریم  خواهان  گردیده  1/1400ج/936ثبت  شماره  به  مدنی 
 1 بخش  اصلی   10430 از  فرعی   17 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  موحدی  مدرسی  همگی  سادات  فاطمه 
شماره  به  پرونده  کارشناسی  امر  اینکه  به  عنایت  با  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم 
میرعظیمی  مریم  خانم  له  دعوی  موضوع  با   0000936 شعبه  بایگانی  شماره   140002920001152085
علیه اقای سید حمید مدرسی موحدی ، در خصوص ارزیابی پالک ثبتی شماره 17 فرعی از 10430 اصلی 
به   1400/11/18 مورخ   14000244000028040 شماره  ابالغیه  شماره  براساس  قم  ثبت  یک  بخش 
از محل  بازدید صورت گرفته  نیز   و  ارائه شده  و مدارک  اسناد  از مطالعه  ، پس  ارجاع گردیده است  اینجانب 
وقوع ملک ، مراتب توسط اینجانب مورد بررسی واقع گردیده است. )الزم به ذکر است تاخیر در ارائه گزارش ، 
با عنایت به اشتباه صورت گرفته به علت ارجاع دو پرونده مشابه در این شعبه و نیز شعبه دیگر اجرای احکام 
مدنی که مربوط به محکوم له می باشد و ارائه اشتباه ملک پالک ثبتی دیگر به جای این ملک به اینجانب و عدم 
ارائه به موقع مدارک و اسناد ملک مورد بررسی و هماهنگی به منظور  بازدید از محل وقوع ملک صورت پذیرفته 
 ، مشخصات   ، ثبتی  وضعیت   -1 گردد:  می  تقدیم  استحضار  جهت  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  است( 
موقعیت و محل وقوع ملک: 1- ملک مذکور ، ششدانگ پالک ثبتی شماره 17 فرعی از 10430 اصلی واقع 
در بخش یک ثبت قم به مساحت 138/6 مترمربع یکصد و سی و هشت متر و شصت دسیمترمربع ، واقع در 
: قم ، بلوار 15 خرداد ، کوچه 43 ، 12 متری امیرکبیر ، پالک 68 می باشد که دارای سند مالکیت اصلی 
ذیل ثبت شماره 27060 دفتر 189 صفحه 511 بوده و طبق انتقال قطعی ثبت شده در سند مالکیت مذکور 
، تمامی ششدانگ پالک ثبتی مورد نظر ، تحت مالکیت اقای سید حسین مدرسی موحد قرار داشته و حدود 
اربعه شش دانگ ملک طبق سند مالکیت صادره ، شرح ذیل می باشد: شماال: به طول 23/4 بیست و سه 
متر و چهل سانتی متر پی اشتراکی با شماره شانزده شرقا: به طول 6 شش متر پی اشتراکی با شماره سی و 

چهار جنوبا: به طول 22/8 بیست و دو متر و هشتاد سانتی متر پی اشتراکی با شماره هجده غربا: به طول 
6/05 شش متر و پنج سانتی متر پی به شارع خاص 2- ملک مزبور ساختمان مسکونی و جنوبی ساز بوده و 
حدود 40 سال قدمت دارد. نمای ملک مورد نظر سنگ می باشد. اعیانی ان در سه طبقه : زیرزمین ، همکف 
و اول احداث گردیده است. نوع سازه ملک دیوار باربر اجری با مصالح بنایی و تیر و ستون های فلزی در وسط 
و  اشپزخانه   ، پذیرایی  زیرزمین شامل:  اعیانی  باشد.  اهنی می  و سقف طاق ضربی  اجری(  )پایه  ساختمان 
سرویس بهداشتی است. پوشش کف پذیرایی موزاییک ، بدنه سنگ و سقف سفید شده است. کف اشپزخانه 
، اشپزخانه  اتاق خواب   ، پذیرایی  اول هر کدام شامل:  و  فاقد کابینت است. طبقات همکف  و  بدنه کاشی   ،
و سرویس بهداشتی است. پوشش کف پذیرایی و اتاق خواب موزاییک ، بدنه و سقف سفید شده است. کف 
اشپزخانه سرامیک و دیوار ها کاشی می باشد. پارکینگ در طبقه همکف واقع گردیده است که پوشش کف ان 
موزاییک ، بدنه و سقف پتینه شده است. کف راه پله سنگ است. پوشش کف حیاط موزاییک و بدنه سنگ می 
باشد و یک سرویس بهداشتی نیز در قسمت حیاط احداث گردیده است. نوع سرمایش ساختمان ، کولر ابی 
و گرمایش ان ابگرمکن و بخاری گازی می باشد. ساختمان مورد نظر دارای یک انشعاب اب ، یک انشعاب گاز 
و دو انشعاب برق می باشد. ملک مورد نظر دارای پروانه ساختمانی به شماره 4577 مورخ 1360/2/30 و کد 
نوسازی شماره 1-9-54-104-1 صادره از شهرداری منطقه یک قم می باشد بر اساس گواهی عدم خالف 
به شماره 1/10/074070 مورخ 1399/8/3 شهرداری مذکور ، عرصه موجود 132 مترمربع است و اعیانی 
طبقات زیرزمین ، همکف و اول به ترتیب 108 ، 100 و 100 مترمربع بوده و مقدار 4 مترمربع پیشامگی در 
و  زیرزمین  طبقات  اعیانی  همچنین  باشد.  می  مترمربع   312 ملک  اعیانی  کل  مجموع  لذا  دارد.  اول  طبقه 
همکف در سال 1360 و طبقه اول در سال 1376 احداث گردیده است. الزم به ذکر است ملک مذکور خالی 
از سکنه می باشد. ب- نظریه کارشناسی: با عنایت قدمت بنا ، نوع مصالح به کار رفته در ان ، موقعیت ملک و 
نهایتا در نظر گرفتن کمیت و کیفیت ان و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ملک ، در صورت صحت مدارک ابرازی 

انتقال مالکیت و بدون  و  و اصالت سند ، بالمعارض بودن و نداشتن هر گونه منع قانونی و شرعی برای نقل 
در نظر گرفتن دیون و تعهدات ، به نظر اینجانب ارزش ملک مزبور به شرح ذیل اعالم می گردد: محل مورد 
ارزیابی – مساحت )مترمربع( – ارزش هر مترمربع )ریال( – ارزش کل )ریال( عرصه -138/6 – 110/000/000 
– 15/246/000/000 اعیانی زیرزمین 108 – 24/000/000 – 2/592/000/000 اعیانی همکف 100 – 
25/000/000 – 2/500/000/000 اعیانی طبقه اول – 100 – 30/000/000 – 3/000/000/000 حیاط 
سازی ، سرپله سازی و انشعابات 400/000/000 جمع کل : )بیست و سه میلیارد و هفتصد و سی و هشت 
میلیون ریال( 23/738/000/000 در مجموع ، ارزش کل ملک مورد  نظر مبلغ بیست و سه میلیارد و هفتصد 
و سی و هشت میلیون ریال معادل دو میلیارد و سیصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی می 
گردد. مقررگردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/20 ساعت 11/30 الی 11/45 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 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت  برنده مزایده 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه 
که در شعبه 1 اجرای احکام قم به شماره 1/99ج/890 ثبت گردیده له لطیف 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  که  موال  غالم  ابوالفضل  علیه  جعفری 
نیم  27/500/000ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  6/015/800/000ریال 
شنه  حصار  حسینی  محمود  سید  ثالث  شخص  و  دولت  صندوق  حق  در  عشر 
 10472 و   10473 از  فرعی   239 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نمود  معرفی  قم   1 بخش  اصلی 
سهم   240 از  مشاع  سهم   166/912 مقدار   135 و   51 مواد  حسب   ، است 
سهم   0/763 مقدار  و  به  محکوم  بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
به  االجرا  حق  بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم    240 از  مشاع 
مثبوتی  شماره  به  قرار  به  عطف  احتراما   ، علیکم  سالم  رسید.  خواهد  فروش 
140102440000016171 مورخ 1401/1/27 در خصوص پرونده با شماره 
بایگانی 9900890 خواهان: لطیف جعفری گل شوندی ، خوانده : ابوالفضل 
10473 اصلی  10472/14/239 و  ثبتی  ارزیابی پالک   : ، خواسته  غالم مال 
و  شعبه  در  پرونده  مطالعه  از  پس  رساند  می  استحضار  به  قم  ثبت  یک  بخش 
با  شده  انجام  هماهنگی  با   ، خواهان  وکیل  اظهارات  استماع  و  تلفنی  تماس 
شهید  بلوار   – قم  ادرس  به  شده  داده  نشان  ملک  از  ایشان  معیت  در  و  خوانده 
روحانی – کوی 31 – انتهای کوی 4 – پالک 413 – بازدید به عمل امد و گزارش 
پالک  ثبتی  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی 
چاپی  شماره  با  محترم  مالک  توسط  ابرازی  سند  تصویر  طبق   : ارزیابی  مورد 
547944 سری الف سال 85 شماره ملک 239 فرعی از 14 فرعی از 10472 و 
10473 اصلی دفتر امالک جلد 580 صفحه 339 دارای شماره ثبت 106029 

بخش یک ثبت قم شامل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 101 مترمربع به 
و مشخصات ملک:  اقا رضا است. حدود  فرزند  نام محمود حسینی حصار شنه 
اعیانی  دیوار  به  دیوار  متر   6/20 و  متر   6 و  متر   2/70 های  طول  به   : شماال 
طول  به  شرقا  اصلی.   10473 و   10472 از  فرعی   14 باقیمانده  در  احداثی 
6/80 متر دیوار به دیوار اعیانی احداثی در باقیمانده پالک مذکور. جنوبا: اول 
به طول 1/93 متر درب و دیواریست به شارع 4 متری به طول 13/18 متر به 
 6/71 به طول  غربا:  باقیمانده پالک مذکور  در  احداثی  اعیانی  دیوار  به  دیوار 
 10473 و   10472 از  فرعی   14 پالک  در  احداثی  اعیانی  دیوار  به  دیوار  متر 
به  شده  داده  نشان  ملک  ارزیابی:  مورد  پالک  ظاهری  مشخصات  ب-  اصلی. 
صورت شمالی و قدیمی ساز با نمای سیمان سفید و همکف ساز و دارای حیاط 
با پوشش کف موزاییک و بدنه از سیمان و شامل سالن و یک اتاق با پوشش کف 
موزاییک و بدنه از گچ و دارای اشپزخانه با پوشش کف موزاییک و بدنه به ارتفاع 
دارای  و  فلزی  کابینت  با  گچ  از  سقف  همراه  به  مابقی  و  کاشی  از  متر   1/20
گرمایش  سیستم  و  اهن  از  ضربی  طاق  سقف  و  باربر  دیوار  ای  سازه  سیستم 
بخاری گازی و خنک کننده پنکه سقفی و کولر ابی است. طبق اظهارات مالک 
محترم دارای یک انشعاب اب ، یک انشعاب برق و یک انشعاب گاز است. قابل 
محل   ، موصوفی  ملک  حاضر  حال  در  مستاجر  اظهارات  طبق  که  است  ذکر 
الحسنه  قرض  مبلغ  و  4/000/000ریال  ماهیانه  اجاره  با  مستاجر  سکونت 
 1401 سال  ماه  تیر  اواخر  اجاره  داد  قرار  اتمام  زمان  و  700/000/000ریال 
است. همچنین طبق نقشه تفصیلی شهرداری قسمتی از ملک در بلوک سرمایه 
موصوفی  ملک  پایه  ارزش  نظریه:  دارد.  قرار  مجهز  محور  با  شهرداری  گذاری 
، کیفیت  و مساحت عرصه  ابعاد   ، با دسترسی شوارع  و موقعیت  براساس محل 

ساخت و با در نظر گرفتن عوامل موثر کمی و کیفی با فرض اصالت سند و بدون 
شهرداری(  جمله  )از  ها  سازمان  به  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در 
احوال  و  اوضاع  به  عنایت  با   ، حقوقی  و  حقیقی  اشخاص   ، دولتی  های  ارگان 
مجموعا  موصوفی  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  اینجانب  نظر  به  روز 
مبلغ 8/650/000/000 هشت میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال براورد 
و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/12 ساعت 
9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و 
از مبلغ کارشناسی  پایه  در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
باشند ضمنا  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  های 
این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  تواند پرداخت بهای  دادورز اجرا می 
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 
از روزنامه  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 
های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.تاریخ 
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میان  نهایی  توافق  امضای  به  نزدیک شدن  با      ◄
میان  اختالف نظرها  گویا  برجام  طرف های  و  ایران 
مخالف  ابتدا  از  که  فردی  عنوان  به  جلیلی  سعید 
گرفته  باال  رئیسی  اصولگرای  دولت  با  بوده  برجام 
راه  که  است  داده  نشان  تاکنون  رئیسی  دولت  است. 
دنبال  خارجی  سیاست  در  حداقل  را  جلیلی  سعید 
توجهی  چندان  نیز  او  انتقادات  به  نسبت  و  کند  نمی 

ندارد.
از روی  خبر دعوا های جلیلی و دولت رئیسی پس 
کارآمدن دولت و بروز رفتار سیاست خارجی آن باعث 
ماهیت  به  نسبت  ها  قضاوت  و  ها  تحلیل  برخی  شد 
تصور  این  از  پیش  تا  زیرا  کند  تغییر  دولت  سیاسی 
شده  انتخابات  پیروز  هم  با  همه  اصولگرایان  شد  می 
با  اما اکنون مشخص شده است که دولت رئیسی  اند 
دولت پایداری تفاوت های عمده ای دارد که خصوصا 
در حوزه سیاست خارجی مرز بندی های آن عیان تر 
سعید  به  منصوب  ای  نامه  نیز  پیش  شود.چندی  می 
به دولت رئیسی نوشته شد که تکذیب  جلیلی خطاب 
برانگیخت  را  بیشتری  های  حساسیت  آن  دیرهنگام 
نامه ای که پرده از تضاد های نظری بسیاری انداخت.
و  جلیلی  تیم  میان  آمده  پیش  تنش  آخرین  در 
رئیسی که در توییت عباس رنجبر مشخص شد مطرح 

شده است: »احیای روح برجام و تز رسواشده ی حل 
نهاد  مردم؛علیه  اذهان  در  سازش  طریق  از  معیشت 
های داخلی؛اعطای مجدد اهر فشار مکانیسم ماشه و 
نظارت های استثنایی به آمریکا و جاسوسان اسرائیل 
تبعات  مستقیم  مسئولیت  باقری  و  رئیسی  و..آقایان 

شماست«. ی  عهده  بر  تصمیم  این 
هر چند در این توئیت صحبت های تکراری گذشته 
دفتر  به  رنجبر  عباس  نزدیکی  اما  است  شده  بیان 
از  تر  جدی  توییت  این  محتوا  شود  می  باعث  جلیلی 
قبل مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر مطلب فوق 
نزدیک  زمانی  در  برجام  احیا  باالی  احتمال  گویای 
است.با این وجود عباس رنجبر کمتر از 24ساعت بعد 
نه  »بنده  کرد:  دیگر مطرح  توییتی  در  صحبت  این  از 
در حد و اندازه های رئیس دفتری دکتر جلیلی هستم 

دارم«. ایشون  دفتر  در  مهمی  مسئولیت  نه 
نظرات  بازخوانی  و  گذشته  به  نگاه  هم  باز  اما 
می تواند  برجام  با  مواجهه  در  رئیسی  و  جلیلی 
وقتی  زیرا  باشد  آنها  های  تضاد  عیان ترشدن  باعث 
مشخص  کنیم  نگاه  دو  این  انتخاباتی  نطق های  به 
از آغاز مخالفت برجام در هر قالب و  است که رئیسی 
که  سوال  این  با  مواجهه  در  رئیسی  اما  بود  ساختاری 
های  بررسی  به  اشاره  همواره  کرد  باید  چه  برجام  با 

داد  نشان  نیز  خود  دولت  عملکرد  در  و  داشت  بیشتر 
چندان  سیاسی  رفتار  بیان  در  تفاوت  اندکی  با  که 
عراقچی  و  ظریف  توسط  شده  طی  مسیر  با  تضادی 
قدیمی  دستیار  عنوان  به  هم  کنی  باقری  و  ندارد 
را  او  نظرات  با  توجهی  قابل  تضاد های  اکنون  جلیلی 
فعلی  شرایط  در  حتی  کند.  می  پیگیری  مذاکرات  در 
نیز ایران نشان داده است که پیش از آمریکا پیشنهاد 
شروطی  با  چند  هر  را  برجام  به  نسبت  اروپا  اتحادیه 

اینباره  در  که  آمریکاست  نوبت  حاال  و  است  پذیرفته 
نشان  تاکنون  رئیسی  دولت  نتیجتا  کند  گیری  موضع 
داده است که راه سعید جلیلی را حداقل در سیاست 
نیز  او  انتقادات  به  نسبت  و  کند  نمی  دنبال  خارجی 
شرایط  در  نیز  برجام  احیا  ندارد.  توجهی  چندان 
المللی  بین  و  اقتصادی  دستاورد های  از  فارغ  فعلی 
همراه  به  را  جدیدی  های  بندی  دسته  نیز  داخل  در 
دارد که این دسته بندی ها عمدتا اصولگرایان را تحت 

دهد. می  قرار  تاثیر 
راه  به  جلیلی  مسلما  نیز  توافق  اجرا  صورت  در 
دولت  با  را  خود  های  مخالفت  و  آمد  نخواهد  رئیسی 
های  دستاورد  نتیجه  نهایت  در  اما  داد  خواهد  ادامه 
است  مردم  معیشت  بخصوص  و  جامعه  برای  برجام 
داخلی  سیاست  در  را  برنده  بین  این  در  تواند  می  که 
در  پی  های  شکست  وجود  با  کند.برجام  مشخص 
بی  های  چالش  و  کوتاه  فرسایشی،عمر  پی،روند 
است  مهم  مردان  سیاست  برای  آنقدر  هم  هنوز  شمار 
آمریکا،رفع  ی  مسئله  شدن  حل  دانند  می  خوب  که 
تحریم و بازگشت به تجارت جهانی تا چه حد می تواند 
نتیجتا  بیفزاید  سیاسی  جریان  و  دولت  یک  اعتبار  به 
پرچم  که  بود  خواهد  کسی  دست  در  پیروزی  پرچم 

► ببرد.    سر  باالی  را  برجام 

دولت  گفت:  کشورمان  پیشین  دیپلمات      ◄
که قدرت های  است  رئیسی یک فرصت طالیی  آقای 
نهایی  وی  دولت  با  را  برجام  احیای  توافق  جهانی 
همکاری  شورای  عرب  کشورهای  نیز  و  کنند 
و  تنش ها  به  تا  کنند  گفت وگو  ایران  با  فارس  خلیج 
و  شود  داده  پایان  گذشته  سال   40 خصومت های 
و  ایران  بین  پایدار  دوستی  و  همکاری  و  صلح  مسیر 

شود. فراهم  اعراب 
در  موسویان  حسین  سید  ایسنا،  گزارش  به 
ریاست  بررسی یک سال  با موضوع  که  نشست دوحه 
منطقه  گفت:  شد،  برگزار  رئیسی  ابراهیم  جمهوری 
با  کالن  روابط  کردن  نهادینه  برجام،  احیاء  گرایی، 
بلوک شرق، سه محور مهم سیاست خارجی ایران در 
بوده  رئیسی  آقای  جمهوری  ریاست  ساله  یک  دوره 

است.
منطقه  کشورهای  با  روابط  بهبود  داد:  ادامه  وی 
بوده  رئیسی  آقای  خارجی  سیاست  اول  اولویت 
صلح  "طرح  ایشان  فارس،  خلیج  حوزه  در  است. 
آقای  جمهوری  ریاست  دوران  در  شده  ارائه  هرمز" 
اینکه  روحانی را در دستور پیگیری قرار داده، ضمن 
را  منطقه  این  کشورهای  با  دوجانبه  روابط  بهبود 
در  عربستان  و  ایران  مذاکرات  است.  کرده  پیگیری 
آقای  جمهوری  ریاست  آخر  ماه های  در  که  بغداد 
در  و  یافته  ادامه  ایشان  دوره  در  شده،  آغاز  روحانی 
چشم  به  کنندگان  مذاکره  گفت وگوها،  دور  پنجمین 
نظر  به  رسیده اند.  روابط  بهبود  برای  مثبتی  انداز 
دیپلماتیک،  روابط  مجدد  برقراری  برای  می رسد 
ای  هسته  مذاکرات  نتیجه  منتظر  سعودی  دولت 

. ست ا
که  این  بیان  با  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
4 چالش  با  معتقدم دولت آقای رئیسی در این مسیر 
پیمان  مشکل  اولین  کرد:  اظهار  بود  خواهد  مواجه 
ابراهیم است. برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس 
رسمی  رابطه  اسرائیل  با  ابراهیم  پیمان  قالب  در 
آقای  دولت  قرمز  خط  موضوع  این  اند.  کرده  برقرار 
عرب  کشورهای  با  ایران  روابط  بهبود  برای  رئیسی 
همکاری  ایران  اما  نیست،  فارس  خلیج  همسایه 
را  اسرائیل  با  همسایه  کشورهای  امنیتی  ـ  نظامی 
ایران در شرایط  و  تحمل نخواهد کرد. چون اسرائیل 
اسرائیل  حضور  ایران  و  می برند  سر  به  امنیتی  جنگ 
می داند.  خود  ملی  امنیت  تهدید  را  فارس  خلیج  در 
به  که  است  همکاری  دامنه  مورد  در  موضوع  دومین 
موارد  برخی  در  انعطاف  آماده  ایران  می رسد  نظر 
به  باشد،  فارس  خلیج  همسایه  کشورهای  نظر  مورد 
شرطی که هدف، "ترتیبات جامع امنیت و همکاری" 
یک  نه  و  باشد  فارس  خلیج  حاشیه  کشور   8 بین 

موردی. و  جزئی  همکاری  برنامه 
مورد  در  مشکل  سومین  داد:  ادامه  موسویان 
روابط  است  مایل  ایران  بود.  خواهد  مقاومت  محور 
و  بهبود  فارس  خلیج  همسایه  کشورهای  با  را  خود 
گروه های  از  خود  حمایت  به  هم زمان  و  دهد  توسعه 
عراق  الشعبی  الحشد  لبنان،  الله  مثل حزب  مقاومت 
از  بعضی  حالی که  در  دهد  ادامه  یمن  حوثی های  و 
درگیر  مقاومت  گروه های  با  همسایه  عرب  کشورهای 
ایران  و  آمریکا  به خصومت  هستند. چهارمین معضل 
خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  می شود.  مربوط 
حالیکه  در  دارند  استراتژیک  رابطه  آمریکا  با  فارس 
فرض  به  دارند.  خصمانه  روابطی  تهران  و  واشینگتن 
کشورهای  جمعی،  همکاری  سیستم  یک  برقراری 
در  آمریکا  حضور  حفظ  خواهان  همکاری  شورای 

خواستار  ایران  حالی که  در  بود  خواهند  منطقه 
است. منطقه  از  آمریکا  خروج 

گرایی،  منطقه  سیاست  ادامه  در  گفت:  وی 
سازمان  دو  در  کامل  عضویت  رئیسی  آقای  دولت 
آن  پروسه  که  بین المللی  و  منطقه ای  همکاری  مهم 
دنبال  جد  طور  به  را  شد،  آغاز  قبلی  دولت های  در 
 8 از  متشکل  شانگهای  همکاری  سازمان  می کند. 
قرقیزستان،  پاکستان،  هند،  روسیه،  چین،  کشور 
گروه  و   تاجیکستان  قزاقستان،  ترکمنستان، 
برزیل  ، روسیه،  بریکس شامل چین، هند  کشورهای 
هستند. مذکور  مهم  سازمان  دو  جنوبی  آفریقای  و 
سیاست  درباره  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
اظهار  شرق  به  چرخش  در  سیزدهم  دولت  خارجی 

با  روابط  بهبود  مورد  در  رئیسی  آقای  دولت  کرد: 
سیاست  همان  کلی  طور  به  برجام؛  احیاء  و  منطقه 
است.  داده  ادامه  را  روحانی  آقای  دولت  خارجی 
خارجی  سیاست  تحول  مهمترین  من  نظر  به  اما 
چرخش  شدن  نهادینه  رئیسی؛  آقای  دوره  در  ایران 
کشورهای  ویژه  به  شرق  به  ایران  خارجی  سیاست 
قبلی  دولت های  همه  بود.  خواهد  روسیه  و  چین 
و  شرق  بلوک  با  روابط  در  باالنسی  که  کردند  تالش 
شکست  دلیل  چهار  به  هم  همه  و  کنند  برقرار  غرب 
علیه  آمریکا  خصمانه  سیاست های  اول،  خوردند: 
ایران. دوم، خرابکاری های اسرائیل در روابط ایران و 
از کشورهای عربی همسایه  غرب. سوم، فشار برخی 
ایران،  به  نظامی  و حتی حمله  تحریم  برای  آمریکا  به 
و چهارم، مخالفت برخی از جریانات سیاسی داخلی 

غرب. و  ایران  روابط  گشایش  با  ایران 
پیروی  و  برجام  از  ترامپ  خروج  از  بعد  افزود:  وی 
معظم  مقام  ایران؛  علیه  آمریکا  تحریم های  از  اروپا 
به  اعتمادی  و  امید  نباید  که  کردند  اعالم  رهبری 
اروپا داشت. در حقیقت اعالم عدم اعتماد به آمریکا 
غرب  و  ایران  عادی  روابط  تابوت  بر  میخی  اروپا؛  و 
بهبود  بر  گذشته  سال  سی  در  شخصا  من  است. 
امنیت  و  همکاری  سیستم  ایجاد  ای،  منطقه  روابط 
جمعی در خلیج فارس و روابط باالنس با بلوک شرق 
اعتقاد  بر همین  اکنون هم  و  ام  تاکید داشته  و غرب 

. هستم
از  بعد  حقیقت   12 بیان  به  ادامه  در  موسویان 
انقالب برای درک نظر رهبری ایران در مورد چرخش 

گفت: و  پرداخت  شرق  به 
هسته  برنامه  با  انقالب  از  بعد  روسیه  و  1-چین 
هسته  توانمندی  حتی  و  نداشته  مخالفت  ایران  ای 
نظامی  حمله  بازدارندگی  ابزار  عنوان  به  ایران  ای 
چهل  در  غرب  و  آمریکا  اما  می کنند.  تحمل  دشمن 
از  ایران  مندی  بهره  با  ظرفیت  تمام  با  گذشته  سال 
در  هم  اکنون  و  کرده  مخالفت  ای  هسته  تکنولوژی 
بازدارندگی  حد  در  ایران  ای  هسته  ظرفیت  مقابل 

می کند. مقابله 
با  متعارف  سالح های  مورد  در  روسیه  و  چین   -2
توان  با  غرب  و  آمریکا  اما  اند  کرده  همکاری  ایران 

است. کرده  مقابله  ایران  دفاعی 
3-چین و روسیه بعد از انقالب دنبال تجزیه ایران 
خط  ایش  منطقه  متحدین  و  آمریکا  اما  نبوده اند 

اند. کرده  دنبال  را  ایران  تجزیه 
نکرده  اقتصادی  تحریم  را  ایران  روسیه  و  4-چین 
اعمال  ایران  علیه  تحریم  از  اقیانوسی  غرب  اما  اند 

است. کرده 
در  وتو  حق  از  موارد  برخی  در  روسیه  و  5-چین 
استفاده  ایران  نفع  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
نفع  به  وتو  از حق  آمریکا عمدتا  اند درحالی که  کرده 

است. کرده  استفاده  فلسطین  علیه  و  اسرائیل 
علیه  جهانی  تبلیغات  شبکه  روسیه  و  6-چین 
و  غرب  و  آمریکا  درحالی که  نیانداخته  راه  ایران 
برانداز؛ شبکه های  با همکاری گروه های  متحدینش 

دارند. ایران  علیه  تبلیغاتی  عظیم 
و  داعش  تروریسم  با  مبارزه  در  چین  و  7-روسیه 
استاندارد  اروپا  و  آمریکا  اما  هستند  جدی  القاعده 
ساقط  برای  سوریه  در  که  طوری  به  داشته  دوگانه 
اکنون  و  کردند  همکاری  تروریست ها  با  اسد،  کردن 
به  دست شان  که  منافقین  تروریستی  سازمان  با  هم 
ایرانی بی گناه آغشته است؛ همکاری   17000 خون 
کرد  ترور  را  سلیمانی  سردار  حتی  آمریکا  می کنند. 
و جهان،  بود که در سطح منطقه  بود  ژنرالی  او  چون 

می کرد. رهبری  را  داعش  با  مبارزه 
جانبه  چند  خواهان  ایران  مثل  روسیه  و  چین   -8
یک جانبه  دنبال  آمریکا  و  هستند  جهان  در  گرایی 

است. جهانی  نظم  در  گرایی 
بین  قدرت  باالنس  دنبال  روسیه  و  9-چین 
درحالی که  هستند  منطقه  قدرتمند  کشورهای 
است. منطقه  بر  اسرائیل  سلطه  دنبال  غرب  و  آمریکا 

ایران  در  رژیم  تغییر  دنبال  روسیه  و  10-چین 
نیستند در حالی که " تغییر رژیم" در ایران، مرکز ثقل 
است. بوده  گذشته  سال   40 در  آمریکا  سیاست های 
مورد  در  دوگانه  استاندارد  وروسیه  11-چین 
از  غرب  و  آمریکا  اما  ندارند  دمکراسی  و  بشر  حقوق 
کشورهای  علیه  دمکراسی؛  و  بشر  حقوق  موضوعات 
آمریکا  حمایت  می کنند.  ابزاری  استفاده  مخالف 
در  مبارک  و  ایران  در  شاه  دیکتاتوری  از  غرب  و 
فلسطین؛  علیه  اسرائیل  جنایات  از  حمایت  و  مصر 

است. بارز  نمونه های 
بین  از  برای  فرهنگی  تهاجم  خط  غرب   -12
هرچند  می کند.  دنبال  را  اسالمی  ارزش های  بردن 
دارد؛  را  مسیر  همین  هم  کمونیسم  ایدئولوژی 
دنبال  دیگر  چین  و  روسیه  که  شده  قانع  تهران  اما 

نیستند. کمونیستی  ایدئولوژی 
را  خود  روابط  ایران  راستا  این  در  گفت:  وی 
روسیه  و  چین  ویژه  به  شرق  بلوک  قدرت های  با 
گذشته  یک سال  در  رئیسی  آقای  می دهد.  گسترش 
رهبری  معظم  مقام  و  داشت  دیدار  پوتین  با  بار  سه 
هم در دیدار پوتین با ایشان گفت: در قضیه اوکراین 
نمی گرفتید،  دست  به  را  عمل  ابتکار  شما  چنانچه 
جنگ  وقوع  موجب  خود،  ابتکار  با  مقابل  طرف 

. می شد
برنامه  روی  پیش  مشکالت  درباره  موسویان 
"گردش  کرد:  اظهار  شرق  به  نگاه  در  رئیسی  آقای 
اصلی  محور  دو  مقاومتی"  "اقتصاد  و  شرق"  به 
با  مقابله  برای  رئیسی  آقای  دولت  سیاست های 

رئیسی  آقای  دولت  آمریکاست.  فشارهای  و  تحریم ها 
بزند.  گره  برجام  به  را  کشور  اقتصاد  که  نبوده  مایل 
افزایش  نفت  قیمت  اوکراین،  جنگ  به  توجه  با 
افزایش  ایران  به طوری که مقامات  یافت  چشمگیری 
آقای  کردند.  اعالم  را  قبل  سال  با  مقایسه  در   %580
مافیای  و  تورم  و  فساد  با  مقابله  هدفش  رئیسی 
افزایش  وجود  با  و  حال  درعین  است.  بوده  داخلی 
باقی   خود  قوت  به  تورم  و  فساد  مشکل  نفت،  درآمد 
است. طبق آمار رسمی دولت، قیمت اجناس غذایی 
آقای  است.  یافته  افزایش  گذشته  سال  یک  در   %80
در  داشتند  درنظر  را   %8 اقتصادی  رشد  رئیسی 
پیش  را   %3 رشد  پول  المللی  بین  صندوق  حالیکه 

است. کرده  بینی 
اینکه  بیان  با  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
"اقتصاد  موضوع  دو  در  رئیسی  آقای  دولت  موفقیت 
مقاومتی" و "چرخش به شرق"، حداقل به سه عامل 
بهبود  برجام،  احیاء  کرد:  تصریح  دارد،   بستگی 
تدابیر  و  سیاست ها  اتخاذ  و  همسایگان  با  روابط 
عوامل  این  داخلی  فساد  با  مقابله  در  موثر  و  کارآمد 
با غرب و  هستند. این سه عامل موجب کاهش تنش 
با وجود  این صورت  رونق اقتصادی می شود. در غیر 
قدرت های  برخی  با  تقابل  و  تحریم ها  از  اقیانوسی 
غرب  با  تقابل  با  همزمان  عربستان  مثل  ای  منطقه 
اوضاع  بهبود  شانس  داخل؛  در  گسترده  فساد  و 
در  حال  هر  به  داشت.  نخواهد  وجود  اقتصادی 
آمریکا  داخلی  ناخالص  تولید  جهانی،  کالن  اقتصاد 
و  است  دالر  میلیارد   250 ایران  و  دالر  تریلیون   23
فدای  را  آمریکا  با  اقتصادی  روابط  کشورها،  اکثر 

نمی کنند. ایران 
برای  رئیسی  آقای  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  خارجی  سیاست  مهم  مسائل  در  گیری  تصمیم 
در  بود.  نخواهد  مواجه  جدی  داخلی  چالش های 
حوزه  دوستان  با  گفت وگو  در  قبل،  دولت  دوران 
آقای  که  می گفتند  من  به  همیشه  فارس،  خلیج 
قدرت  و  ندارند  اختیاری  ظریف  آقای  و  روحانی 
آنها  مشکل  اگر  است.  سپاه  و  رهبری  اختیار  در 
با  توافق  و  گفتگو  برای  اکنون  بود،  این  گذشته  در 
نگرانی  چنین  امیرعبداللهیان  آقای  و  رئیسی  آقای 
وجود ندارد، از این رو دولت اقای رئیسی یک فرصت 
توافق  که  جهانی  قدرت های  اوال:  که  است  طالیی 
یعنی  کنند.  نهایی  ایشان  دولت  با  را  برجام  احیاء 
به  پایدار  برجام  یک  که  کنند  سعی  جهانی  قدرتهای 
بار  برای  آمریکا  و  اگر برجام احیاء شود  توافق برسد. 
دیگر  ایران  شود،  خارج  برجام  از  و  کند  تقلب  دوم 
ایران  اما  گشت.  نخواهد  بر  برجام  به  سوم  بار  برای 
بمب  دنبال  و  ماند  خواهد  تی  پی  ان  معاهده  عضو 
قدرت های  و  آمریکا  اگر  بود.  نخواهد  هم  ای  هسته 
ایران  پرونده  و  کرده  استفاده  سوء  بخواهند  جهانی 
آنگاه  ارجاع دهند،  ملل  امنیت سازمان  به شورای  را 
اگر  شد.  خواهد  خارج  تی  پی  ان  معاهده  از  ایران 
آمریکا به ایران حمله کند، ایران جوابش را با ساخت 
خارج  برجام  از  ترامپ  داد.  خواهد  ای  هسته  بمب 
اما  زد  ایران  به  خسارت  دالر  میلیارد  صدها  و  شد 
آستانه  در  "کشور  یک  ایران  که  شد  این  آن  نتیجه 
شود.  تکرار  تجربه  این  نکنید  سعی  شد.  ای"  هسته 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  عرب  کشورهای  ثانیا 
خصومت های  و  تنش ها  به  تا  کنند  گفت وگو  ایران  با 
و  صلح  مسیر  و  شود  داده  پایان  گذشته  سال   40
فراهم  اعراب  و  ایران  بین  پایدار  دوستی  و  همکاری 

► شود.    

در کنفرانس دوحه

● موسویان: برای احیای برجام دولت رئیسی یک فرصت طالیی است   ●

باید و نبایدهای پسااحیای 
برجام

متن پیش نویش احیای برجام تا حدود زیادی تهیه شده و این متن در 
آستانه امضا قرار دارد. ایران پاسخ رسمی خود را به طرف اروپایی داد و 

همه منتظرند آمریکا نیز نظر نهایی خود را اعالم کند.
گرچه احیای برجام پالس های مثبتی به جامعه می دهد و از هم اکنون 
این میان  آنچه در  اما  قابل مشاهده است  ارز  بازار  آن در  روانی  آثار  نیز 
اهمیت دارد، اقداماتی است که دولت باید بالفاصله بعد از اجرای توافق 
جدید هسته ای در دستورکار قرار دهد و به جد پیگیر اجرایی شدن آنها 

باشد.
بیژن مقدم در گفتگو با فردا درباره اقدامات ضروری دولت پس از احیای 
توافق  به  داریم  که  است  آن  نشانه  تحرکات  از  حجم  این  گفت:  برجام 
نزدیک می شویم و امکان دارد این توافق حاصل شود اما هنوز نمی توان 
نگاه 100 درصدی به آن داشت چون در گذشته نیز در چنین وضعیتی 

قرار داشتیم اما در نهایت توافق حاصل نشد.
وی افزود: با فرض احیای برجام، حال سئوال پیش می آید که دولت ما 
چه باید بکند؟ معتقدم بخش اول آن بستگی به رفتار طرف های مقابل 
دارد چون تعهدات مشترکی بین دو طرف است. هدف ما از برگشت به 
برجام بهره مندی از آورده های اقتصادی است، یعنی تحریم ها برداشته 
شود ما بتوانیم همکاری های عادی اقتصادی با دنیا داشته باشیم، نفت 
به  در جهان  بانکی  از طریق شبکه های  را  نفت  فروش  پول  و  بفروشیم 
کشور برگردانیم و نیازهای خودمان را نیز از بازارهای جهانی تهیه کنیم.
این فعال مطبوعاتی انتفاع اقتصادی ایران از برجام را بسیار حائز اهمیت 
خواند و تأکید کرد: اولین کار دولت بعد از توافق راستی آزمایی تعهدات 
طرف مقابل است یعنی سریع نفت ایران را به بازارهای جهانی عرضه و 

تالش کند پول آن را از طریق شبکه بانکی به کشور برگرداند.
و  دهند  نشان  را  خود  نیت  حسن  باید  ها  اروپایی  البته  داد:  ادامه  وی 
نفت ایران را بخرند، این طور نباشد که بگویند »می توانید به چین نفت 
بفروشید«، این حرف قابل قبول نیست چون ما تا پیش از توافق نیز نفت 
مان را به چین می فروختیم. اگر قرار باشد فروش نفت محدود به کشور 

چین باشد که اتفاق خاصی نیفتاده است.
فرصت های  تحقق  در  دولت  کرد:  اظهار  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
اقتصادی احیای برجام باید جدیت از خود نشان دهد تا کوتاه ترین زمان 
ممکن این فرصت ها مورد راستی آزمایی قرار گیرند و این طور نباشد که 
به وعده غربی ها درباره لغو تحریم ها اکتفا کند و پس از مدتی مشخص 
نتیجه  که  نرود  یادمان  هستند.  کاغذ  روی  هایی  وعده  تنها  اینها  شود 

برجام قبلی صفر بود چون طرف های غربی زیر تعهدات خود زدند.
وی ادامه داد: با پذیرش توافق همه مسائل کشور حل نمی شود چون 
کشور  اقتصاد  در  ها  تحریم  تأثیر  اقتصادی  کارشناسان  اعالم  براساس 
موانع  درصد   70 حل  درباره  باید  دولت  پس  است،  درصد   30 حدود 

بیاندیشد. را  الزم  تدابیر  نیز  اقتصادی  رونق  ایجاد  برای  داخلی 
بیژن مقدم یادآور شد: بخشی از پول های نفت ما نیز در کشورهای دیگر 
بلوکه شده اند که بعد توافق دولت باید برای آزادسازی و واریز این پولها 
به خزانه اقدامات الزم و سریع انجام دهد که این منابع می توانند صرف 
سرمایه گذاری در بخش ها مختلف عمرانی، اقتصادی و تولیدی شوند.

عباس امیری فر:
آینده ایران چه با امضای توافق 

و چه بدون آن روشن است
ارزان  چیز  همه  ناگهان  شود،  امضا  که  برجام  گفت:  امیری فر  عباس 
نمی شود. این حالت برای اقتصاد هم خوب نیست و باید سیاست های 
مسئوالن همچنان مبتنی بر افزایش تولید و توانمندی های داخلی باشد.

از  »جوی  گفت:  سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و  فعال  امیری فر،  عباس 
چندسال پیش ایجاد شد به خصوص از دولت قبل که می گفتند برجام 
دنیا  در  است.  اشتباه  نگاه  این  می شود.  حل  مشکالت  همه  شود  حل 
قدرت های بزرگ فقط نگاهشان معطوف به قدرت است اگر قبل از اینکه 
انرژی هسته ای را داشته باشیم، غربی ها زور بیشتری به ما می گفتند. به 
یاد داریم که غربی ها در جنگ تحمیلی سیم خاردار هم به ما نمی دادند. 
دولت های قبل متأسفانه وضعیت مملکت را به برجام گره زدند که اشتباه 
باید کارهای خودمان را  بارها فرموده اند که ما  بود. رهبر معظم انقالب 
موازات  به  و  باشیم  خودمان  توانمندی های  به  متکی  و  دهیم  انجام 

باشند«. را داشته  باید گفت وگوهایشان  دیپلمات ها هم 
نمی شود.  ارزان  ناگهان همه چیز  امضا شود،  »برجام که  داد:  ادامه  او 
باید سیاست های مسئوالن  و  نیست  اقتصاد هم خوب  برای  این حالت 
همچنان مبتنی بر افزایش تولید و توانمندی های داخلی باشد. سیاست 
تهدیدهای  به  و  می کنند  مذاکره  می روند  است.  خوب  کنونی  دولت 
داشته  خوبی  برجام  بخواهیم  اگر  نمی کنند.  توجهی  هم  خارجی ها 
باشیم و بار دیگر آمریکا خارج نشود باید با قدرت حرکت می کردیم که 
دولت هم همین گونه عمل کرد«. امیری فر در پایان گفت: »آینده ایران 
نخبگان  ما  است.  روشن  آن  بدون  چه  و  توافق  امضای  با  چه  ایرانی  و 
جلو  را  کشور  کارهای  می توانند  که  داریم  مسوالن خوبی  داریم.  خوبی 
ببینند  مردم  اگر  و  شود  رفع  باید  سومدیریت  از  ناشی  مشکالت  ببرند. 
و  داخل  از  که  شیطنت هایی  می شوند.  امیدوار  می کنند  کار  مسئوالن 
خارج می شود با درایت حل می شود و با امید پیش برویم تا مملکتی پویا 

باشیم«. را داشته  و موفق 

خبـر
● احیای برجام و آشکار شدن اختالف جلیلی و دولت    ●

آگهی فقدان سند مالکیت رای اصالحی
یک  بخش  در  واقع  اصلی   2 از  فرعی   51 پالک  به  زمین  ملک  یک  ششدانگ  که  داشته  اعالم  یوسفی  محسن  آقای 
تسلیم  و  صادر  ابراهیمی  احمد  آقای  نام  به   380 صفحه   34 دفتر  در   069633 شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  قم 
محسن  آقای  به  قم   59 دفترخانه  تنظیمی   1393/07/14 مورخ   23897 قطعی  سند  موجب  به  سپس  و  است  شده 
صدور  تقتضتی  و  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  سند  جابجایی  علت  به  گردیده  اعالم  و  است  گردیده  منتقل  یوسفی 
به  نامه قانون ثبت در یک نوبت  آئین   120 1 اصالحی ماده  به استناد تبصره  را نموده است.لذا  المثنی  سند مالکیت 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه  تاریخ ذیل آ
مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با 
برابر مقررات اقدام  المثنی  انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت  از  رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 
خواهد شد. الزم به توضیح است به موجب بخشنامه 23511 مورخ 1391/01/29 ریاست محترم سازمان ثبت پالک 

    )15618 الف  10539 اصلی اصالح گردید.)م  از  126 فرعی  به پالک  فوق 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آقای  تقاضای  به  مربوط   1399114430001001996 کالسه  پرونده   140160330001000164 شماره   رای 
از پالک 10529 اصلی واقع  از پالک شماره 5 فرعی  محمدرضا اسماعیلی صرمی مبنی برصدور سندمالکیت قسمتی 

است. بررسی  تحت  قم  یک  بخش  در 
صورت  زیر  شرح  به  اشتباهاتی  الذکر  فوق  شماره  صادره  رای  در  شد  مشخص  سوابق  مالحضه  و  پرنده  مطالعه  از  پس   

است:  گرفته 
پالک فرعی از قلم افتاده است.

رای اصالحی
شماره  گزارش  طبق  اینکه  به  عنایت  با  و   1401/05/12 مورخ   1/5065 شماره  به  کارشناس  گزارش  مفاد  به  توجه  با 

زیر اصالح می گردد:  به شرح  رای صادر  مفاد  لذا  نشده  اجرا  تاکنون  رای هیات  مذکور 
پالک مورد تقاضا 5 فرعی از 10529 اصلی است. 

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )گویه وثروت()م الف 13597( 
مهدی زارع شحنه  – رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم  
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های  رقابت  دوره  پنجمین  و  چهل     ◄
کشتی قهرمانی جوانان جهان در حالی به 
امیرعبدی کشتی گیر قمی  که  پایان رسید 
کسب  را  مسابقات  این  برنز  مدال  توانست 

کند.
دوره  چهل وپنجمین  فارس،  گزارش  به 
رقابت های کشتی قهرمانی جوانان جهان، 
به  بلغارستان  صوفیه  در  شنبه  یک  شب 
کشورمان  جوانان  ملی  تیم  و  رسید  پایان 
موفق شد با کسب 4 مدال طال، 2 نقره و 2 
برنز در مجموع 174 امتیاز به دست آورده 
قهرمانی  عنوان  به  سال  چهار  از  پس  و 

برسد. جهان  جوانان  فرنگی  کشتی 
72کیلوگرم  وزن  فرنگی کار  عبدی  امیر 
که  بود  مسابقات  این  در  قم  نماینده 
دست  مسابقات  این  برنز  مدال  به  توانست 
 4 نتیجه  با  اول  دور  در  عبدی  کند،  پیدا 
ژاپنی  ورزشکار  نیشیدا  ایتو  سد  از   2 بر 

صفر  بر   8 نتیجه  با  دوم  دور  در  گذشت، 
را  کرواسی  کشتی گیر  سیمچیک  جاکوب 
و راهی مرحله یک چهارم  برداشت  از میان 

شد. نهایی 
آتیال  نیمه نهایی  در  قم  کشتی  امیر 
توسماگی مجارستانی 3 بر 2 شکست داد 
وی  کرد،  صعودد  نیمه نهایی  مرحله  به  و 
الکساندر  از   2 بر   5 نتیجه  با  دور  این  در 
سولووی کشتی گیر مولداوی مغلوب شد و 

رسید. رده بندی  مرحله  به 
به  رده بندی  دیدار  در  قمی  فرنگی کار 
نتیجه  با  و  رفت  قزاق  مولتیخانف  مصاف 
شکست  را  کشتی گیر  این  صفر  بر   4
برسد.  رقابت ها  این  برنز  مدال  به  تا  داد 
پورنیا دیگر ورزشکار قمی  مهدی علی زاده 
مربی  عنوان  به  رقابت ها  این  در  که  بود 

کرد. همراهی  را  کشتی گیران 
تیم  از  پس  و  رقابت ها  این  پایان  در 

شد،  قهرمان  امتیاز   174 با  که  ایران 
که  طالیی  مدال   3 با  نیز  آذربایجانی ها 
باالتر  و  شده  امتیازی   119 کردند،  کسب 
نایب  مقام  به  امتیازی   93 اوکراین  از 
و  ارمنستان  تیم های  رسیدند.  قهرمانی 
ترکیه نیز به ترتیب با 83 و 81 امتیاز، رتبه 
اختصاص  خود  به  را  پنجم  و  چهارم  های 
قزاقستان،  کشورهای  همچنین  دادند. 
و  قرقیزستان  مولداوی،  گرجستان، 
قرار  دهم  تا  ششم  های  رتبه  در  ازبکستان 

. فتند گر
قمی  گیر  کشتی  موفقیت  قم  استاندار 

گفت تبریک  را  جهانی  مسابقات  در 
کسب  پیامی،  صدور  با  قم  استاندار 
در  قمی  گیر  کشتی  توسط  برنز  مدال 
را  قهرمانی جهان  فرنگی  مسابقات کشتی 

گفت. تبریک 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 

شاهچراغی  تقی  محمد  سید  پیام  در  قم، 
مدال  کسب  و  آفرینی  افتخار  آمده است: 
برنز توسط امیر عبدی ورزشکار خوش آتیه 
کشتی  مسابقات  در  ملی  تیم  عضو  قمی 
و  افتخار  مایه  جهان،  قهرمانی  فرنگی 
هم  و  ایران  شریف  ملت  خرسندی  موجب 

شد. دوست  ورزش  های  استانی 

و  بزرگ  موفقیت  این  حاکیست:   پیام 
خانواده  ملی،  قهرمان  این  به  را  ارزشمند 
جامعه  همچنین  وی  مربیان  و  محترم  
و  کرده  عرض  تبریک  قم  استان  ورزش  
استمرار موفقیت ها و سربلندی ورزشکاران 
استان قم در میادین بین المللی را از درگاه 

► دارم.      مسالت  متعال  خداوند 

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شد؛

● برنز جهانی برگردن امیرکشتی قم    ● مدال های رنگارنگ 
دانش آموزان قم در رقابت های 

قهرمانی کشور

میزبانی  به  پسران  کشور  قهرمانی  مسابقات  در  قم  آموزان  دانش 
یافتند. دست  رنگارنگ  مدال   6 به  اصفهان، 

سی  و هشتمین دوره مسابقات استعدادهای برتر ورزش دانش آموزی 
 30 تا   28 روزهای  پسران،  بخش  در  نوجوانان  گروه سنی  در  کشور 

شد. برگزار  اصفهان  استان  در  مردادماه 
برنز  یک  و  طال  نشان  یک  به  قم  استان  تکواندوکاران  پیکارها  این  در 
 -68 وزن  در  قم  تکواندو  هوگوپوش  کاظمی  کامران  یافتند.  دست 
کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان خود و با کسب پنج پیروزی قهرمان 
شد و نشان خوش رنگ طال را به گردن آویخت. همچنین محمد حسن 
نائیه دیگر تکواندوکار قم در وزن 59- کیلوگرم با سه پیروزی در جایگاه 

برنز شد. به کسب مدال  ایستاد و موفق  سوم 
در پایان این رقابت ها تیم تکواندو دانش آموزی قم در مجموع تیمی در 
بین 32 استان عنوان ششمی را کسب کرد. هدایت این تیم بر عهده 
و  به عنوان مربی  به عنوان سرمربی، محمد سعادتمند  بالل سلیمانی 

علی حدادی زاده به عنوان سرپرست بود.
3 مدال  به  ورزشکاران  با درخشش  قم  استان  تیم  در مسابقات جودو، 
دست یافت. محمدامین اشرفی در وزن 66- کیلوگرم به نایب قهرمانی 
رسید و صاحب مدال نقره شد، همچنین امیرعلی شاکری و عمادرضا 
زیبایی  و  علیزاده  قرارگرفتند.  رقابت ها  سوم  جایگاه  در  شکارچی 

داشتند. عهده  بر  را  مسابقات  این  در  استان  جودوکاران  هدایت 
رقابت های ووشو دانش آموزی نیز با حضور 180 ورزشکار و مربی از 28 
استان برگزار شد که در نهایت ابوالفضل نصرتی، ووشوکار استان قم در 

جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را به گردن آویخت.

دانش آموزان تکواندوکار قمی 
صاحب ۲ نشان شدند

در  قمی  تکواندوکار  آموزان  دانش  سهم  برنز  یک  و  طال  نشان  یک 
شد. کشوری  قهرمانی  رقابت های 

دانش  برتر  استعداد های  تکواندوی  مسابقات  دوره  هشتمین  و  سی   
تا   28 روز های  پسران  در بخش  نوجوانان  گروه  سنی  در  کشور  آموزی 

شد. برگزار  اصفهان  استان  در  مردادماه   30
 -68 وزن  در  قم  تکواندو  هوگوپوش  کاظمی  کامران  پیکار ها  این  در   
کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان خود و با کسب پنج پیروزی قهرمان 

را به گردن آویخت. شد و نشان خوش رنگ طال 
سه  با  کیلوگرم   -59 وزن  در  قم  تکواندوکار  دیگر  نائیه  حسن  محمد   

ایستاد. سوم  جایگاه  در  و  شد  برنز  مدال  کسب  به  موفق  پیروزی 
 در پایان این رقابت ها تیم تکواندوی دانش آموزی قم در مجموع تیمی 

در بین 32 استان عنوان ششمی را کسب کرد.
به  سلیمانی  بالل  استاد  عهده  بر  استان  تیم  هدایت   است  گفتنی   
عنوان سرمربی، استاد محمد سعادتمند به عنوان مربی و استاد علی 

بود. سرپرست  عنوان  به  حدادی زاده 

خبـر

آگهی های نوبتی3  ماهه دوم  سال 1401 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 
ماهه   3 در  که  امالکی  مربوط  نامه  آئین  اصالحی   59 ماده  و  اسناد  ثبت  قانون   12 و   11 ماده  بموجب 
گهی  آ مقرر  وقت  در  و  افتاده  قلم  از  که  های  شماره  و  شده  پذیرفته  آن  ثبت  تقاضای   1400 سال  اول 
باید تجدید شود بشرح  نوبتی آن ها  گهی های  اداری آ آراء هیات نظارت و دستور  آنچه طبق  نشده و هر 

میشود. گهی  آ ذیل 
گهی  آ مقرر  وقت  در  و  افتاده  قلم  از  که  هائی  شماره  و  شده  پذیرفته  آنها  ثبت  تقاضای  که  امالکی  الف( 

باشد. می  روز   90 مدت  به  گهی  آ این  نوبت  اولین  تاریخ  از  آنها  اعتراض  مدت  و  نشده 
نوبتی بخش یک ثبت قم  گهی های  اول:  آ *الف- 

سه  به  )نسبت  فرزند:ابوالفضل  محسنی  1-محمدمهدی  آقای  یک   بخش  –اصلی   4713/4 -پالک 
محسنی  4-ابوالفضل  فرزند:حسن  لهجه  خوش  فرزند:هادی3-راحله  محسنی  ستاره  دانگ(و2- 
و سهام  الی5 همگی وراث هادی محسنی(  فرزند: عباس )ردیف2  5-فاطمه کریمی مهر  فرزند:غالمرضا 
از  دانگ(  و)0/5  دانگ(  اعیان(و)0/625  و  عرصه  ثمنیه  دانگ()بهای   1/875 )مقدار  ترتیب  به  هریک 
شش دانگ میباشد با ذکر اینکه ردیف 2و4و5 باسنثناء ثمنیه عرصه و اعیان سه دانگ میباشد و ردیف 3 
110/60متر  به مساحت  باب خانه  اعیان سه دانگ میباشد ،ششدانگ یک  و  ثمنیه عرصه  بهاء  به  نسبت 

.18 2-پالک  40-فرعی  –کوچه  سمیه  واقع  مربع 
خانه  باب  یک  دانگ   شش   ، فرزند:محمد  مطلق    باقری  اصغر  آقای  یک  بخش  –اصلی   6227 -پالک 
–کوچه  حوض  سر  محله  برقعی-  بلوار  آذر-  خیابان  در  واقع  مربع  متر   169/88 مساحت  ،به  مخروبه 

دوم.  –منزل   8 30-کوچه  پالک  قمی(روبروی  محمد  شهید  11)کوچه 
باب  یک  ششدانگ  غالمعلی  فرزند:  مهر   مومنی  محمد  آقای  یک  بخش  اصلی   10832/8 -پالک 
-15 23-طباطبائی  –کوچه  هنرستان  خیابان  در  واقع  مربع   متر   218 مساحت  به  مسکونی   ساختمان 

.12 پالک   -9 کوچه 
مربع مشاع  متر  تمامی  سیصد  فرزند: محمد  آقای حمید رضا صبوری  اصلی بخش یک   11079 -پالک 

که  از سیزده سهم  دو سهم مشاع  از  با یک سهم  است  برابر  مقدار  این  که  مربع مشاع  متر   1276/10 از 
جمکران  در  واقع  زمین  قطعه  ششدانک  از  مفروز  دانگ  سه  از  مشاع  دانگ  یک  با  است  برابر  مقدار  این 

گلپایگانی. زمینهای  جنب 
باب  یک  ششدانگ  عباسعلی   فرزند:  منفرد  وحیدی  مهدی  آقای  یک  بخش  اصلی   11212/60 -پالک 
شمس-کوچه  قایم-20متری  شهر  فلکه  در  واقع  مربع  متر   606/37 مساحت  به  کارگاه(  ساختمان) 

گلشن. 23-کفش 
باب  یک  ششدانگ  اله  فرزند:سیف  اسمعیلیان  حسن  محمد  آقای  یک  بخش  اصلی   11238/68-

.42 47-پالک  –کوچه  کلهری  در  واقع  مربع  متر   162/62 مساحت  به  ساختمان 
مساحت  به  ساختمان  ششدانگ  فرزند:عبداله  مرادی  علی  آقای   یک  بخش  اصلی   11238/69 -پالک 

.5 11-پالک  بلوار کبیری-ک  در  واقع  مربع  متر   120
باب  یک  ششدانگ   ، فرزند:قربانعلی  نیا  صالح  نقی  آقای   یک  بخش  اصلی   11238/70 -پالک 

52 47-پالک  کوچه  کلهری  متری   30 در  واقع  مربع  متر   150/95 مساحت  به  ساختمان 
حسن  وکالت  با   52649 ثبت  شماره  به  پاژ  امید  نور  حقیقت  شرکت  یک   بخش  اصلی   12052 -پالک 
متر   14 مساحت  به  قم  آب  امور  طرف  از  واگذاری  متروکه  نهر  از  قسمتی  ،ششدانگ  منجرموئی  کریمی 

.1009 43-پالک  –کوچه  انقالب  خیابان  در  واقع  مربع 
قم  ثبت  نوبتی بخش سه   *اگهی های 

دامداری  یکباب  ،ششدانگ  حسن  فرزند:  مظفری  احمدحاجی  آقای  سه  بخش  15/13صلی  -پالک 
خیابان-روبروی  جهانبین-بر  اله  شهیدعبد  سفید-خیابان  کوه  در  واقع  مربع  متر   800/30 مساحت  به 

.7 –پالک  شیرین  آب  منبع 
قم ثبت  چهار  بخش  نوبتی  های  * اگهی 

مشاع  سهم  دو  مقدار  محمد   علی  فرزند:  رضائی  حاج  براتعلی  آقای  چهار   بخش  اصلی   1/79 -پالک 

جمکرانی- مثله   حسن  شیخ   جمکران-خیابان  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   سهم   5 از 
کوچه 17-انتهای  کوچه 

و  شود  تجدید  باید  آنها  گهی  آ اداری  دستور  ویا  نظارت  هیات  آراء  طبق  که  اصالحی:امالکی  گهی  ب(آ
. است  روز   30 گهی  آ انتشار  از  آنها  اعتراض  مدت  و  منتشر  نوبت  یک  در  فقط 

نجفی  اکبر  علی  و  دانگ(  سه  به  )نسبت  عبدالحسن  فرزند:  ورزه  هدی   –4 بخش  1/346اصلی  -پالک 
جمکران  اراضی  در  واقع  زمین  قطعه  ششدانگ  دانگ(از  سه  به  )نسبت  عباس  فرزند:  جمکرانی  زاده 

کوچه انتهای  کرمانی-  شهید  –کوچه 
این  در  شده  ذکر  امالک  به  نسبت  اشخاص  چنانچه  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا 
مدت  تا  )الف(  ردیف  به  نسبت  گهی  آ این  انتشار  نوبت  اولین  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  گهی  آ
30روز  به مدت  ردیف)ب(  گهی شده  آ تجدید  اداری  و دستور  نظارت  آراء هئیت  آنهائیکه طبق  و  روز   90
در  مذکور  قانون   17 ماده  طبق  همچنین  نمائید.  تسلیم  اداره  این  به  رسید  اخذ  با  را  خود  اعتراض 
گواهی  باید  ثبت  متقاضی  با  دعوی  طرف  باشد  شده  اقامه  دعوایی  گهی  آ این  انتشار  از  قبل  صورتیکه 
دعوی  در  طرح  گواهی  یا  اعتراضات  نمایند  تسلیم  مرقوم   مدت  ظرف  را  دعوی  جریان  به  مشعر  دادگاه 
تبصره  و  ثبت  قانون   16 ماده  اخیر  قسمت  طبق  و  است  بالاثر  باشد  شده  واصل  مرقوم  مدت  از  بعد  که 
با  باید  اداره،  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  ومعترض  شد  خواهد  رفتار   17 ماده 
نسبت  گهی  آ نماید.این  تسلیم  ثبت  اداره  به  آنرا  قضایی،تصدیق  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم 
روزنامه های قم  از  یکی  نوبت در  به ردیف)ب( یک  و نسبت  30روز  فاصله  به  نوبت  )الف( در دو  به ردیف 

شد./  خواهد  منتشر  و  چاپ 
1401/5/1  نوبت دوم : سه شنبه1401/6/1  نوبت اول: شنبه  انتشار  تاریخ   *** 

)1353348( گهی:  آ شناسه 
امالک منطقه یک قم و  اسناد   ثبت  زارع شحنه - سرپرست  مهدی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   23 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  12/1401ج/66  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   12 شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نادری  مجتبی  علیه  کاملی  رضا  له 
1/005/800/000ریال در حق محکوم له و 50/000/000ریال نیم عشر در 
محکوم  بدهی  قبال  در  نادری(  رضا  )محمد  ثالث  شخص  دولت،  صندوق  حق 
که  نموده  توقیف  قم   2 بخش  اصلی   1876 از  فرعی   161 ثبتی  پالک  علیه 
 135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   21/552 مقدار 
ششدانگ  240سهم  از  مشاع  سهم   1/071 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق 
احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
 1401/2/20 مورخ   14010210001532729 شماره  ابالغیه  به  بازگشت 
 1 از  فرعی   18 از  فرعی   161 ثبتی  پالک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  شعبه  ان 
به  اقای رضا کاملی  ، موضوع دعوی  ثبتی دو قم  1876 اصلی بخش  از  فرعی 
پرونده  مطالعه   ، محترم  شعبه  به  مراجعه  ضمن   ، نادری  مجتبی  اقای  طرفیت 
از  بازدید  و  محل  به  مراجعه  متعاقبا  و  قضایی  محترم  مقام  دستور  از  اگاهی  و 
ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، ابرازی  مدارک  بررسی  و  موجود  وضعیت 
از  فرعی   161 ثبتی  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  موضوع   )1 گردد:  می  تقدیم 
ثبتی  مشخصات   )2 قم  دو  ثبتی  بخش  اصلی   1876 از  فرعی   1 از  فرعی   18

ادرس  به  است  شده  بنا  احداث  ان  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ملک: 
حدود  با  مترمربع   60 عرصه  مساحت  با   55 پالک   ،  32 توحید   ، نیروگاه   ، قم 
اربعه شماال: اول به طول 7/5 متر درب و دیواریست به شارع 6 متری دوم به 
به تقاطع شش متری و هشت  2/5 متر که پخی است درب و دیواریست  طول 
متری شرقا : به طول 5/5 متر دیواریست به شارع هفت متری جنوبا : به طول 
8/15 متر دیواریست به دیوار خانه شماره نوزده فرعی از یک فرعی از یک هزار 
خانه  دیوار  به  دیوار  متر   7/5 طول  به  غربا:  اصلی  شش  و  هفتاد  و  هشتصد  و 
و هفتاد و شش  از یک هزار و هشتصد  باقیمانده هجده فرعی  ساخته شده در 
اصلی. 3( مشخصات اعیانی : اعیانی احداث شده در پالک مذکور شامل یک 
 110 با مساحت حدودا  و همکف  زیرزمین  دو طبقه  در  باب ساختمان قدیمی 
 ، سالن  شامل  مشابه  طور  به  همکف  و  زیرزمین  طبقات  باشد.  می  مترمربع 
این توضیح که پوشش کف ان موزاییک  با  بوده  و اشپزخانه  سرویس بهداشتی 
سقف  زیر  تا  مابقی  و  سرامیک  متر   1/20 ارتفاع  تا  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و 
سفید کاری می باشد. دارای یک انشعاب اب ، دو انشعاب برق و یک انشعاب 
 )4 دارد.  سکونت  مالک  خود  طبقه  دو  هر  در  حاضر  حال  در  باشد.  می  گاز 
محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه 
و وضعیت  متعلقات  کلیه  و  ها  ، دسترسی  کاربری  نوع   ، ، عرض شوارع مجاور 
بازار مسکن ، بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی 

مبلغ 11/200/000/000ریال )یازده میلیارد و دویست میلیون ریال( تعیین 
 1401/6/21 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و 
ساعت 8/30 الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
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 
دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند 
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در 

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

وان  کاراته  برترین های  مسابقات      ◄
و  رنکینگ  دارای  نفرات  حضور  با  ایران 
مسابقات  عنوان  با  قمی  کاراته کار  هفت 

می شود. برگزار  تیم ملی  انتخابی 
برترین های  به گزارش فارس، مسابقات 
سنی؛  رده های  در  ایران  وان  کاراته 
دو  در  سال   21 زیر  و  جوانان،  نوجوانان، 
شهریور ماه  سوم  از  بانوان  و  آقایان  بخش 
پردیس  مجتمع  در  یزد  استان  میزبانی  به 
صدوقی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 

می شود. برگزار 
دارای  برتر  نفرات  مسابقات  این  در 
مسابقات  ایرانی  مقام آوران  رنکینگ، 
 2021 سال  در  قزاقستان  آسیا  قهرمانی 
کاراته  لیگ  سوم  مرحله  آوران  مدال  و 
مسابقات  می شوند،  حاضر  زنجان  وان 
بخش  در  ایران  وان  کاراته  برترین های 
آقایان از سوم شهریور و در بخش بانوان از 

شد. خواهد  آغاز  شهریورماه  چهارم 
نفر   2 مسابقات؛  این  برگزاری  از  پس 

برتر در هر وزن راهی اردو تیم های ملی در 
رده های سنی مختلف می شوند، سیدمیثم 
حسینی در وزن منفی 52، میالد مرتضایی 
در وزن منفی 63، امیرمحمد رشید در وزن 
منفی  وزن  در  عیوضی  حسین  منفی55، 
 ،76 منفی  وزن  در  اسماعیلی  متین   ،61
و    76 مثبت  وزن  در  محمدمهدی علی پور 
کیلوگرم   84 مثبت  وزن  در  نعمتی  محمود 
رقابت ها  این  در  قم  استان  نمایندگان 

► هستند. 

◄    مدیرکل ورزش و جوانان استان قم 
هفتم  شهدای  استخر  تجهیز  و  بازسازی  از 
رئیس  سفر  مصوبات  از  یکی  به عنوان  تیر 
پروژه  این  گفت:  و  کرد  یاد  قم  به  جمهور 
میلیارد  هشت  با   1402 سال  ابتدای  تا 
تومان اعتبار تکمیل می شود و تا به امروز 5 

است. داشته  تخصیص  تومان  میلیارد 
و  ورزش  مدیرکل  سانی خانی  ابراهیم 
خبرنگاران  جمع  در  قم  استان  جوانان 
استخر  تجهیز  و  بازسازی  کرد:  اظهار 
مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر یکی از 
قم  استان  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات 
لطف  به  که  بود  جوانان  و  ورزش  حوزه  در 
اجرایی  عملیات  اخیر  روز  چند  در  خدا 

است. شده  دنبال 
سال   7 حدود  استخر  این  افزود:  وی 
بود،  شده  فرسوده  اینکه  به  توجه  با  پیش 
استفاده  آن  از  کسی  دیگر  و  شد  تعطیل 
بزرگترین  از  یکی  چند  هر  نمی کرد 
مجموعه های آبی استان محسوب می شود 

کنیم. رها  را  مکان  این  بود  حیف  واقعا  که 
قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تصریح کرد: حدود 8 میلیارد تومان اعتبار 
برای این پروژه در نظر گرفته شده است که 
است  شده  جذب  امروز  به  تا  آن  میلیارد   5
سرعت  به  تا  خواستیم  پروژه  پیمانکار  از  و 
کار ها را پیش ببرد تا در ابتدای سال 1402 
عموم  و  کنیم  بهره برداری  استخر  این  از 

کنند. استفاده  استخر  این  از  مردم 

بر  عالوه  داریم  نظر  در  افزود:  وی 
شهدای  استخر  از  مردم  عموم  استفاده 
این  سانس های  از  بعضی  تیر،  هفتم 
اختصاص  قایقرانی  هیأت  به  را  مجموعه 
این  در  ورزشکاران  تمرینات  تا  دهیم 

شود. انجام  ورزشی  مجموعه 
پهلوان  جهان  ورزشگاه  در  سانی خانی 
پرسش های  به  پاسخ  در  نیز  تختی 
آیت الله  سفر  از  بعد  کرد:  بیان  خبرنگاران 
اینکه  به  توجه  با  قم  استان  به  رئیسی 
ورزشگاه جهان پهلوان تختی در مرکز شهر 
قرار دارد و دسترسی بانوان به این مجموعه 
دستور  جمهور  رئیس  شخص  است،  آسان 
اختصاص  بانوان  به  ورزشگاه  این  تا  داد 

یابد.
تومان  میلیارد   20 مبلغ  افزود:  وی 
ورزشی  مجموعه  این  به  بازسازی  برای 
این  بیشتر  بخش  که  شد  داده  تخصیص 
مبلغ تا به امروز جذب شده است، عملیات 
عمرانی در این مکان از یک ماه پیش آغاز 

چمن  زمین  شامل  که  اول  اول  فاز  و  شده 
مصنوعی، جاده تندرستی، محصور سازی 
و  تیم ها  رختکن  ساخت  و  ورزشگاه  دور 
داوران می شود در این مرحله دنبال خواهد 

. شد
استان  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  در  که  مجموعه هایی  کرد:  تصریح 
به  ورود  راه  نبودند  بازسازی  شامل  مرحله 
آن ها جدا شده است تا هیچ بخشی تعطیل 
نباشد و به محض جذب اعتبارات مورد نیاز 
در سال 1402 عملیات عمرانی در فاز دوم 

کرد. خواهیم  آغاز  را 
برخی  اعتراض  خصوص  در  سانی خانی 
اینکه  به  نسبت  مجازی  فضای  در  افراد  از 
بانوان  به  تختی  پهلوان  ورزشگاه  چرا 
ما  همه  کرد:  اظهار  شده،  داده  اختصاص 
خود  محارم  به  نسبت  خاصی  حساسیت 
مسائل  به  مرتبط  موضوع  این  و  داریم 
حاضر  یک  کدام  می شود،  هم  ما  دینی 
خود  همسر  یا  و  خواهر  مادر،  که  هستیم 

مجموعه  به  کردن  ورزش  ساعت  یک  برای 
ورزشی های خارج از شهر برود که اتفاقات 

کند. تهدید  را  آن ها  می تواند  خطرناک 
ورزش  در  نیز  بانوان  داد:  ادامه  وی 
استان قم سهم خوبی دارند و حقشان این 
ورزشی  مجموعه  یک  آنها  برای  که  است 
که  حال  شود،  گرفته  نظر  در  اختصاصی 
این اتفاق رخ داده است ما هم از حق آنها 
دفاع می کنیم و بانوان نیز خیال شان راحت 
هرگز  است  شده  گرفته  که  تصمیمی  باشد 

کرد. نخواهد  تغییر 
پایان  در  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
پروژه  بتوانیم  که  هستیم  امیدوار  گفت: 
پایان  به  دی ماه  تا  را  ورزشی  مجموعه  این 
بیش ترین  با  عمرانی  عملیات  برسانیم، 
لطف  به  و  است  پیگیری  حال  در  سرعت 
جذب  زمینه  در  مشکلی  امروز  به  تا  خدا 
اعتبارات مالی نداشته ایم، تاکید دولت این 
از این  است که در سریع ترین زمان ممکن 
► کنیم.     بهره برداری  ورزشی  مجموعه 

● 7کاراته کار قمی در جمع برترین های ایران   ●

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

● بهره برداری از استخر شهدای هفتم تیر با اعتبار 8 میلیاردی   ●
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اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
سهم   13 از  مشاع  سهم  دو  با  است  برابر  سهم   100 که  سهم   100 از  سهم   15/109 تمامی  مزایده  آگهی 
ششدانگ پالک ثبتی 2511/6 اصلی )شش فرعی از دو هزار و پانصد و یازده اصلی( بخش دو قم به استثناء 
به موجب   140004030011003654 اجرایی کالسه  پرونده  اعیان ششدانگ موضوع  و  ثمنیه عرصه  بهاء 
پرونده اجرایی شماره 140003860 له : بانک کشاورزی بر علیه: اقایان جواد باشام )وام گیرنده( و حسن 
 13 از  دو سهم مشاع  با  است  برابر  100 سهم  که  100 سهم  از  15/109 سهم  تمامی  نیا )ضامن(  جعفری 
قم  دو  بخش  اصلی(  یازده  و  پانصد  و  هزار  دو  از  فرعی  )شش  اصلی   2511/6 ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم 
بلوار شهید بهشتی کوچه شماره 5 پالک 25   – به نشانی قم  به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ 
شده  بازداشت  نیا  جعفری  حسن  اقای  االرث  سهم  از  فوق  مقدار  که  نیا  جعفری  مصطفی  مرحوم  به  متعلق 
اصلی   2511 از  فرعی   6 ثبتی  پالک  ششدانگ  مشخصات  و  حدود  رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و 
به  اداره دو قم استان قم  ،  حوزه ثبت ملک   2 واقع در بخش  از اصلی مذکور  از فرعی  و مجزا شده  ، مفروز 
مساحت 298 مترمربع متن ملک شماره شش فرعی از دو هزار و پانصد و یازده اصلی واقع در ناحیه بخش 
و هشت  نود  و  مترمربع دویست   298 به مساحت  قم  استان   2 منطقه  ثبت  اداره  ثبتی  2 حوزه  قم بخش  دو 
پنج فرعی شرقا:  به شماره  متر  به طول 12 دوازده  به حدود شماال پی مشترک  توضیحات ملک:   ، مترمربع 
جنوبا  اصلی   2513/2511 متر  ده  عرض  به  احداثی  متری   10 به  متر  سه  و  بیست   23 طول  به  است  پی 
به  است  پی  دوم  متر  هشت  عرض  به  احداثی  متری   8 به  متر  سه   3 طول  به  است  پی  اول  قسمت  دو  در   :
متر  پنج  و  بیست   25 طول  به  مشترک  پی  غربا:  متر  هشت  عرض  به  احداثی  متری   8 به  متر  ده   10 طول 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  نیا  جعفری   / مصطفی  مالکیت  مالکیت:  مشخصات  فرعی  هفت  شماره  به 
42207 تاریخ تولد 1310/3/4 صادره از قم دارای شماره ملی 0380424045 با جز سهم 6 از کل سهم 
تاریخ   9945 مالکیت  مستند  شماره  با  ششدانگ   : سهم  متن  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  عنوان  به   6
1352/2/18 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 411959 سری ب سال 90 که در صفحه 595 
دفتر امالک جلد 133 ذیل شماره 22985 ثبت گردیده است. محدودیت: دو مورد بازداشت دائم به موجب 
دستور شماره 140005830011005620 مورخ 1400/10/6 صادره از واحد اجرای اسناد رسمی قم به 

دستور  موجب  به  باشد  می  بازداشت  نیا  جعفری  مصطفی  مالکیت  برای  قم  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  نفع 
شماره 140105830011001266 مورخ 1401/3/31 صادره از واحد اجرای اسناد رسمی قم به نفع واحد 
اجرای اسناد رسمی قم برای مالکیت مصطفی جعفری نیا بازداشت می باشد. بیمه: ندارد حقوق ارتفاقی : 
با کاربری مسکونی شامل طبقه زیرزمین همکف و  ندارد مشخصات فنی و ظاهری ملک مورد مزایده: ملک 
اول می باشد نمای ساختمان در ضلع شرقی از اجر گری و در ضلع جنوبی از سنگ پالک می باشد ساختمان 
به مساحت  بازسازی شده  زیرزمین یک واحد  باشد طبقه  به مساحت حدود 100 مترمربع می  دارای حیاط 
با کابینت ام دی اف سرویس بهداشتی و حمام  حدود 198 مترمربع شامل سه اتاق خواب سالن اشپزخانه 
است پوشش بدنه سالن تا ارتفاع 1/20 متر از سرامیک و مابقی ارتفاع از کاغذ دیواری و سقف از اندود گچ 
ابی  کولر  و سیستم سرمایش  گازی  بخاری  باشد سیستم گرمایش  واحد سرامیک می  پوشش کف  باشد  می 
اشپزخانه سرویس  اتاق خواب  دو  مترمربع شامل سالن   198 به مساحت حدود  و گازی است طبقه همفک 
بهداشتی و حمام است پوشش کف واحد موزاییک می باشد پوشش بدنه سالن از کاغذ دیواری و سقف از ان 
گچ است طبقه اول به مساحت حدود 195 مترمربع شامل دو واحد مسکونی می باشد پوشش کف موزاییک 
و پوشش دیوار ها و سقف از اندود گچ است درب و پنجره ساختمان اهنی و در قسمت زیرزمین الومینیومی 
می باشد پوشش کف و بدنه حیاط سنگ پالک می باشد ساختمان دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد 
مراتب  به  توجه  با  را  فوق  ثبتی  پالک  دادگستری  رسمی  کارشناس   : ارزیابی  باشد  نمی  اجاره  در  ساختمان 
به مساحت 298 مترمربع جمعا 42/000/000/000ریال 2-  ارزیابی نموده است: 1- عرصه  به شرح  باال 
اعیانی طبقه زیرزمین 198 مترمربع جمعا 5/900/000/000ریال 3- اعیانی طبقه همکف 198 مترمربع 
جمعا 5/200/000/000ریال 4- اعیانی طبقه اول 195 مترمربع جمعا 4/800/000/000ریال 4- حیاط 
سازی و انشعابات جمعا 1/100/00/000/000ریال کل ملک به مبلغ 59/000/000/000ریال )پنجاه و 
نه میلیارد ریال( و سهم االرث اقای حسن جعفری نیا معادل دو سهم ازسیزده سهم ششدانگ به استثناء بهاء 
عرصه و اعیان ششدانگ مبلغ 7/942/307/700ریال و تمامی 15/109 سهم از 100 سهم که 100 سهم 
با دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2511/6 اصلی بخش دو قم به استثناء بهاء  برابر است 

میلیون  و دویست  میلیارد  اعیان ششدانگ جهت مزایده مبلغ 1/200/000/000ریال )یک  و  ثمنیه عرصه 
ریال( ارزیابی شده است. مزایده مقدار فوق از ملک مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روزچهارشنبه مورخه 
1401/6/16 اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه فوقانی 
اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. مزایده تمامی 15/109 
سهم از 100 سهم که 100 سهم برابر است با دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2511/6 اصلی 
بخش دو قم به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ از مبلغ پایه 1/200/000/000ریال )یک میلیارد 
پرداخت  به  منوط  مزایده  در  فروخته خواهد شد. شرکت  قیمت  باالترین  به  و  ریال( شروع  میلیون  و دویست 
 980100004076013207895693IR10 درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا
قصد  هم  پرونده  بستانکار  باشدحتی  می   965108576100000002171323512006 واریز  شناسه  با 
او در  یا نماینده قانونی  شرکت ورقابت درمزایده رادارد می بایست 10درصدراپرداخت نمایید حضور خریدار 
جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
به حساب  و  باشد  ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی  واریز نکند  به حساب سپرده ثبت  را  ، مانده فروش  مقرر 
خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق 
از مالیات و  اعم  بود. در ضمن بدهی های ملک  برنده مزایده خواهد  به عهده  ارزیابی  بر مبلغ  الحراج مازاد 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 125 ائین نامه اجرای مفاد اسناد 
 125 ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت  قابل  رسمی 
ائین نامه اجرا اقدام می گردد. حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند 
انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح دیگر می باشد در 

ضمن فیش واریزی می بایست توسط شرکت کننده در مزایده واریز شده باشد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

»وزرات بحران و حوادث 
غیر مترقبه!«                                   

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
لزوم  به  اعتقادی  نظر  اظهار  زمان  در  اساسًا  ها  ایرانی  ما   
حوزه  در  دهد  دست  فرصتی  گاه  هر  و  نداریم  تخصص  داشتن 
سیاسی،  فرهنگی،  اقتصادی،   ، اجتماعی  از  اعم  مختلف  های 
بهداشتی، ورزشی و ... خود را صاحب ایده و رای می دانیم و در 
از ایده  از بحرانی و غیر بحرانی، اطرافیان را  شرایط مختلف اعم 
همین  اساس  بر  گذاریم!  نمی  بهره  بی  خود  سوفسطایی  های 
قانون نانوشته خودمان دعاوی حقوقی اطرافیان را راسًا مدیریت 
و نظارت می کنیم. در مناقشه حریم جغرافیایی نیمکت پسرمان 
با  مان  پسرخاله  باجناق  زناشویی  دعوای  و  اش  دستی  بغل  با 
خودرو  اینکه  با  کنیم.  می  نقش  ایفای  اندازه  یک  به  همسرش 
نداریم و بالتبع چیزی از مکانیک خودرو سر در نمی آوریم سر در 
کاپوت هر ماشین در راه مانده ای می کنیم، تجویز چای نبات با 
نعناع راه چاره اصلی بسیاری از امراض عروقی و دماغی می دانیم 

علی هذا... قس  و 
شوربختانه این سبک و سیاق در مدیریت بحران کشور نیز دیده 
و  استان  شهرستان،  منطقه،  در  بحران  ستاد  روسای  و  شود  می 
حتی کشور نیز معمواًل بدون داشتن تخصص، تجربه و حتی عالقه 
و روحیه به این سمت گمارده می شوند و باید در تمام حوادث اعم 
از سیل، آتش سوزی، رانش زمین، آلودگی هوا، ریزگرد و ... بدون 
داشتن تخصص اظهار نظر کنند و به مدیریت ماجرا بپردازند! ما 
حصل این مدیریت بدون پشتوانه آن چیزی است که در حوادث 
اخیر امسال و سال های گذشته شاهد بودیم و نیازی به تعریف و 
باز تعریف نیست. نبود تخصص و علم مدیریت بحران، قرار نگرفتن 
در شرایط مشابه، فشار افکار عمومی، انتشار شایعات با ضعف در 
تصمیم  اتخاذ  به  منجر    ... و  ملی  رسانه  طریق  از  رسانه  اطالع 
گیری های هیجانی، شتابزده  و گاه غیر منطقی می شود که در 
برخی مواقع حتی منجر به تشدید بحران می شود. به عنوان مثال 
بحران آلودگی هوای تهران از دهه 40 بر اساس اطالعات و اخبار 
منتشره در جراید آن دوران آغاز شده است. یعنی این پدیده در 
اثر فعالیت بشر در نیم قرن اخیر به وجود آمده است. اما دوستان 
قصد دارند آن را در عرض چند سال حل کنند که امکان مرتفع 
برسد  چه  نیست  ممکن  کاغذ  روی  سال  چند  عرض  در  ساختن 
ای  ریشه  و  علمی  اصولی،  حل  شود.  اجرایی  بخواهد  اینکه  به 
معضل آب دریاچه ارومیه تقریبًا بیش از یک صد یا یکصد و پنجاه 
سال زمان خواهد برد و این قضیه باید با طرح های کوتاه مدت، 
میان مدت و دراز مدت حل شود که در عمل اراده ای برای طرح 
های علمی دیده نمی شود و متاسفانه بیشتر طرح ها در این گونه 
موارد رای محور هستند و پشتوانه ای علمی در تصمیمات دیده 

نمی شود!
شاید وقت آن رسیده باشد که دولتمردان نگاه شان را به مقوله 
به  نیز  بحران  مدیریت  که  بپذیرند  و  دهند  تغییر  بحران  مدیریت 
یا  بیاید  خوشمان  چه  و  است  علم  یک  ها،  مدیریت  سایر  مثابه 
نیاید، باید آن را آموخت. در حال حاضر نیز رشته ای نیز به همین 
نام در دانشگاه ها تدریس می شود. »رشته مدیریت بحران رشته 
و  بحرانها  سیستماتیك  مشاهده  وسیله  به  که  است  کاربردی  ای 
ابزاری است که بوسیله  یافتن  آنها در جستجوی  تجزیه و تحلیل 
آنها بتوان از بروز بحران ها ، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز 
آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی الزم امداد رسانی سریع 
این  در  را که  افرادی  باید  واقع  نمود.«در  اقدام  اوضاع  بهبودی  و 
رشته ها تحصیل نموده اند شناسایی کرد و با برگزاری دوره های 
مختلف کارآموزی در داخل و خارج از کشور، علم آنها را از حالت 
تجربی به عملی گرایش داد و از وجود آنها در شرایط بحرانی کمک 

گرفت.
فقط خدا کند در این دوران بی پولی دولت، دوستان برای حل 
ریشه ای مشکل بحران های کشور که تعداد آنها هم کم نیست به 
ابداع »وزرات بحران و حوادث غیر مترقبه«  فکر نکنند که ماحصل 
آن بشود پاداش های میلیاردی برای مدیران خسته و بازنشسته، 
حجیم شدن بدنه دولت، بازتولید بخشنامه های کاغذی  و پرورش 
تعدادی کارمند نا کارآمد که در مواقع بحرانی یک نفر باید آنها را 

مدیریت بحران کند و از جلوی دست و پا جمع کند!

ر ـُ َتَلنگ

گزارشی  در  آی  ایست  میدل     ◄
و  دولت ها  چگونه  که  داد  توضیح 
رسانه های  از  غیردولتی  بازیکنان 
برای  دیجیتالی  فناوری های  و  اجتماعی 
استفاده  شهروندان   کنترل  و  دادن  فریب 

. می کنند
از  که  گزارشی  در  آی  ایست  میدل 
در  دیجیتالی  "خودکامگی  کتاب  متن 
و  دروغ پراکنی  فریب کاری،  خاورمیانه: 
"مارک  نوشته  به  اجتماعی"  شبکه های 
طی  نوشت:  شده،  استخراج  جونز"  اون 
عربی،  بهار  آغاز  با  و  گذشته  سال  ده 
رسانه ها  مختلف  جوانب  درباره  که  زمانی 
خاورمیانه  پیرامون  سیاست های  و 
تجاوز  و  مرگ  به  تهدید  می نوشتم، 
کردم.  دریافت  آنالین  انتقادات  و  شدم 
که  شد  کشیده  من  از  کاریکاتورهایی 
بودم  شب بازی  خیمه  عروسک  آن ها  در 
بی اعتبار  هدف  با  تنها  وبسایت هایی  و 
شد.  ایجاد  فعاالن  دیگر  و  من  کردن 
کردند  سعی  که  بودند  مقلدانی  حتی 
در  اکانت هایی  من  نشان  و  نام  با 
برای  و  بیندازند  راه  اجتماعی  شبکه های 
خالف  که  عقایدی  با  محلی  روزنامه های 
من  بنویسند.  گزارش  است،  خودم  مال 
به  اعتراض  دلیل  به  بحرین  به  ورود  از 
ممنوع  کشور  این  آنالین  سرکوبگری 
توییتری ام  صفحه  بارها  حتی  و  شده ام 
گذر  در  است.  درآمده  تعلیق  حالت  به 
روانی  تغییرات  و  آسیب  شاهد  زمان، 
هدف  که  بودم  کسانی  دیگر  و  خودم 
بودند. گرفته  قرار  آنالین  خشونت های 
خوش   دیجیتالی  استبداد  عصر  به 
اذیت  و  آزار  از  عصر  این  در  آمدید! 
دروغ پراکنی  و  نظارت  دیجیتالی، 
استفاده  انسان ها  رفتار  کنترل  برای 
استفاده  به  دیجیتالی  استبداد  می شود. 
توسط  دیجیتال  اطالعات  "فناوری  از 
برای نظارت، سرکوب  رژیم های خودکامه 
و  داخل  اشخاص  علیه  عوام فریبی  و 
خارج از یک کشور" می گویند. این شامل 
از  سرکوب کننده  فنون  از  وسیعی  طیف 
و  فریب کاری  سانسور،  "نظارت،  جمله 
قطعی  سایبری،  حمالت  اذیت،  و  آزار 
کاربران  آوردن  ستوه  به  و  اینترنت 
بسیار  عناصر  از  یکی  می شود.  آنالین" 
رسانه های  از  سوءاستفاده  نگران کننده 
دروغ پراکنی  و  نادرست  اخبار  اجتماعی، 
سوءاستفاده  برای  ابزارها  این  از  است. 
رابطه  در  توهم  ایجاد  و  عمومی  افکار  از 
مسئله  یک  درخصوص  عمومی  حمایت  با 

می شود. استفاده  خاص 
جعلی اخبار  و  دروغ پراکنی 

ریاض،  تا  گرفته  واشنگتن  از 
یک  جعلی  اخبار  انتشار  یا  دروغ پراکنی 
این  واردل،  کلر  است.  جهانی  مشکل 
اطالعاتی"  "اختالل  از  بخشی  را  مشکل 
توجه   ،2008 سال  از  می داند.  روزافزون 
روان شناسی  زمینه های  در  کادمیک  آ
دروغ پراکنی  هدف  درک  به  ارتباطات  و 

است. شده  معطوف 
نیست  جدیدی  مسئله  دروغ پراکنی 
طریق  از  که  دیجیتالی  فناوری های  اما 
بسیار  می گیرد،  انجام  دروغ پراکنی  آن ها 
اجتماعی  رسانه های  وجود  است.  جدید 
اطالعاتی  اختالل  میزان  تا  شده  باعث 
از  دارد  دروغ پراکنی  شود.  بیشتر 
وقایع  و  حقایق  از  انسان ها  فهم  اساس 

می دهد. تغییر  را  تثبیت شده 
هیچ  خاورمیانه  و  آفریقا  شمال  میان 
منطقه ای  دو  هر  ندارد.  وجود  تفاوتی 
فناوری  توسعه  میزان  و  هستند  نابرابر 
کسب  دول،  به  بسته  آن ها  در  دیجیتالی 
است.  متفاوت  تقاضا  میزان  و  کارها  و 
امارات متحده عربی، بحرین و قطر میان 
میزان  باالترین  که  هستند  کشورهایی 

گوشی های  نفوذ  میزان  دارند.  را  تقاضا 
شبکه های  تاثیرگذاری  و  هوشمند 
از  باالتر  بسیار  کشورها  این  در  اجتماعی 
اروپای  و  ایاالت متحده  برخی بخش های 

است. شمالی 
فقیرترین  از  یکی  یمن  دیگر،  سوی  از 
میزان  کم ترین  از  و  دنیاست  کشورهای 

کشورهای  میان  در  اینترنت  نفوذ 
برخوردار  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
در  اینترنت  نفوذ  ضریب  اینکه  با  است. 
توسعه  است،  افزایش  به  رو  کشور  این 
با  کشور  این  در  اجتماعی  شبکه های 

است. همراه  نوسان هایی 
نظیر  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 
و  منطقه خاورمیانه  در  فیس بوک  و  توییتر 
هرچند  است؛  کاهش  به  رو  آفریقا  شمال 
بزرگ  بازار  پنجمین  سعودی  عربستان  که 
حدود  و  می شود  محسوب  توییتر  برای 
این  جمعیت  از  میلیون(   10( درصد   38
محسوب  توییتر  فعال  کاربران  از  کشور 

می شوند.
است  ممکن  جدید  پلتفرم های 
ما  ارتباطات  نحوه  اما  بروند  و  بیایند 
فناوری  توسط  جبران ناپذیری  طور  به 
بنابراین  است.  یافته  تغییر  دیجیتالی 
با  فناوری ها  این  که  چالش هایی 
می آورند،  بوجود  دروغ پراکنی  گسترش 
برود. از میان  این زودی ها  به  قرار نیست 

دروغ پراکنی روزافزون  خطر 
روز  به  روز  اطالعاتی  اختالل  خطرات 
که  کسانی  ظهور  از  می شوند.  آشکارتر 
کسانی  تا  گرفته  هستند  واکسن  مخالف 
تئوری  است،  صاف  زمین  دارند  باور  که 
گسترش  لطف  به  حاشیه ای  توطئه های 
افزایش  درپی  مختلف  اطالعاتی  منابع 
در  سنتی،  منابع  به  عمومی  بی اعتمادی 

هستند. غالب  جریان  به  تبدیل  حال 
کتاب  در  پومرانتسف،  پیتر 
"نبردی  ما  که  می گوید  خود  پروپاگاندای 
اینجا  تجربه می کنیم. در  را  علیه حقایق" 
تا  دارند  فریب کاری تالش  و  اخبار جعلی 
نظرات  "متخصصان"  کردن  بی اعتبار  با 
دهند،  تغییر  را  حقایق  درباره  مردم 
جایگزین  توضیحات  مسئله ای  هر  برای 
به  را  مردم  فطری  احساسات  و  ببافند 
بیشتر  که  کنند  احساس  تا  بگیرند  بازی 
را  دروغین  اخبار  و  هستند  آسیب پذیر 

بپذیرند. راحت تر 
اخبار  است.  جدی  مسئله ای  این  و 
شوند.  منجر  القائات  به  می توانند  جعلی 
و  تحریک  القائات،  ماهیت  به  بسته 
حتی  و  خشونت  به  می تواند  فتنه انگیری 
عرب  جهان  شوند.  منجر  نسل کشی 
ظهور  است.  بوده  تراژدی  چنین  شاهد 
اخبار  توانایی های  به  عموما  داعش 
عبور  برای  القائات  و  پروپاگاندا  جعلی، 
فناوری  طریق  از  جهانی  مرزهای  از 

است. شده  منسوب  دیجیتالی 
که  دریافت  نیز  فیس بوک  حتی 

که  خشونت هایی  تحریک  برای  برنامه اش 
علیه  شوند  تلقی  "نسل کشی"  می توانند 
استفاده  میانمار  روهینجای  مسلمانان 
در  حتی  چیزی  چنین  است.  می شده 
بود  یافته  راه  نیز  واتس اپ  "بسته"  محیط 
می شد  دست  به  دست  ویدیویی  آن  در  و 
هر  در  روهینجایی ها  بود  شده  مدعی  که 

مشخص  نهایت  در  هستند.  هندوها  حال 
در  می باشد.  جعلی  ویدیو  این  که  شد 
صدها   ،19 کووید  همه گیری  دوران 
است  ممکن  نفر  هزاران  حتی  شاید  و 
این  درخصوص  جعلی  اخبار  نتیجه  در 

باشند. مرده  ویروس 
بسیاری  می تواند  حقایق  علیه  نبرد 
و  نقادانه  تفکر  زمینه  در  پیشرفت ها  از 
قبل  سده های  که  را  دانش  و  علم  تولید 
جای  کند.  تضعیف  بود،  آمده  دست  به 
دهه  در  جعلی  اخبار  که  نیست  تعجب 
اصطالح  است.  شده  همه گیر  گذشته 
در  حقایق  علیه  نبرد  و  جعلی  اخبار 
که   - "پساحقیقت"  عصر  لغات  دایره 
توسل  از  کمتر  عینی  "حقایق  آن  در 
در  شخصی  عقاید  و  احساسات  به 
دارند"  نقش  عمومی  نظرات  شکل گیری 

است. گرفته  جای   -
غلط  اطالعات  این  انتشار  انگیره 
از  اعم  توضیحاتی  و  است  زیاد  بسیار 
بیشتر  شرکت ها  برای  غلط  "اطالعات 
حوصله  "حقیقت  می کنند"،  پول سازی 
جعلی  اخبار  "انتشار  و  است"  سربر 
کسب  نوع  یک  خود  سودجویی  برای 
اگرچه  شده اند.  مطرح  است"  کار  و 
اهداف  از  عموما  مالی  منافع  اینکه  با 
محسوب  خدمات  ارائه دهنگان  اصلی 
چنین  مشتریان  از  نمی توان  می شود، 
هرحال  به  کرد.  چشم پوشی  جعلی  اخبار 
عرضه  نیز  کاالیی  نباشد،  قضایایی  اگر 

. د نمی شو
می توان  که  دیدگاه هایی  از  دیگر  یکی 
کرد،  نگاه  با حقیقت  نبرد  به  آن  از طریق 
آنانی"  "مایک  می باشد.  قدرت  مسئله 
بر  گواهی  جعلی  "اخبار  که  می گوید 
مختلف  گروه های  میان  عمومی  تقالی 
مدنظر  دنیای  می خواهند  که  است  مردم 
قلمرو سیاست،  در  کنند".  ترسیم  را  خود 
حقایق  علیه  نبرد  و  پساحقیقت  اصطالح 
در  ظریف  تعبیری  حسن  اوقات  گاهی 
کلیدی  تفاوت  تنها  می شود.  گرفته  نظر 
خودکامه  رژیم  و  لیبرال  دولت  میان 

است. رسانه ها  حضور 
که  کارآمد  و  حیاتی  رسانه  یک 
همیشه  است  دولت  کنترل  از  خارج 
و  دروغ ها  افشای  برای  مکانیسمی 
می شود،  محسوب  دولت ها  حسابرسی 
اگر دروغ های دولت ها اهداف شان  حتی 
حال،  این  با  باشند.  کرده  میسر  را 
نظیر  عوام گرایانی  تالش   های  علی رغم 
اکثر  در  آزاد  رسانه های  اوربان،  و  ترامپ 
وجود  آفریقا  شمال  و  اروپایی  کشورهای 

. رند ا د
کلیدی  دفاعی  خط  موسسات  این 
مستبد  رهبران  فریب کاری های  علیه 
زمره  در  که  می شود  باعث  این  و  هستند 
دلیل  همین  به  بگیرند.  قرار  دشمنان 
فریب کاری ها،  جدید  عصر  زیربنای 

است. رسانه ها  چهره  کردن  خراب 
انگیختن  بر  مبنی  ترامپ  اقدامات 
جدیدی  چیز  جعلی  اخبار  رسانه های 
نام  به  اصطالحی  آلمان  در  نیست. 
دروغگو"  "رسانه  یا   "Lugenpresse"
و  نوزدهم  قرن  در  آن  از  که  دارد  وجود 
رسانه هایی  کردن  بی اعتبار  برای  بیستم 
سیاسی  حزب  یک  با  مغایر  اظهاراتی  که 
استفاده  می کردند،  منعقد  خاص 

. می شد
کردن  بی اعتبار  بر  عالوه  ترامپ 
وی  از  انتقاد  به  که  خبری  کانال های 
برخی  می نشستند،  متحدانش  یا 
خبرگزاری ها را پروبال داد که باور داشت 
و  ترامپ  هدف  می کنند.  حمایت  وی  از 
ظهور  کردن  دل سرد  عوام گراها  دیگر 
ترامپیسم  از  انتقاد  احتمالی  حامیان 

است. بوده 
احزاب  هدف  دروغ گویی  اینکه  با 
پساحقیقت،  عصر  این  در  اما  نیست 
موجی  با  راست گرا  عوامگراهای  ظهور 
بوده  همراه  فریبنده  کمپین های  از 
که  کرده  افشا  پست  واشنگتن  است. 
اواسط  تا  ترامپ  دونالد  رئیس جمهوری 
ادعای  یا  دروغ   22000 تقریبا   2020

است. کرده  مطرح  گمراه کننده 
حفاظتی  تدابیر  وجود  بدون 
از  را  مطالب  که  دربانانی  و  تثبیت شده 
کنند  منتقل  افتاده  جا  رسانه های  طریق 
که  خارجی  مرزهای  زوال  با  همچنین  و 
اطالعات  اکوسیستم  از  را  ملی  اخبار 
جعلی  اخبار  می کنند،  جدا  بین المللی 
گشته اند. جدا  خود  محدود  چارچوب  از 

در  شخص  یک  توسط  که  توییتی 
می تواند  می شود  فرستاده  کنگ  هنگ 
آرژانتین  در  شخصی  توسط  لحظه  در 
شما  آیا  اینکه  از  نظر  قطع  شود.  خوانده 
یا  هستید  موافق  پیغام  این  محتوای  با 
نه، تبادل لحظه ای و سریع پیغام ها - چه 
حقیقت داشته باشند، چه دروغ باشند -  
در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. 
کنشگری  دیجیتال،  خبرنگاری  شهروند 
افزایش  به  همگی  آزاد  منبع  تحقیقات  و 
به  که  خبری  جریان  ایجاد  و  حسابرسی 
کمک  شده،  منجر  بی پردگی  و  شفافیت 

کرده اند.
اهمیت  حائز  نکته  این  داشتن  نظر  در 
فراتر  مرزها  از  دروغ پراکنی  که  است 
این  از  متخاصم  بازیکنان  و  می رود 
سیاست  در  نفوذ  برای  دروغ پراکنی 
رسیدن  درجهت  کشورها  دیگر  خارجی 

می کنند. استفاده  خودشان  منافع 
خاورمیانه جایگاه 

بررسی  و  مطالعه  نیاز  تاکنون 
در  چندان  دروغ پراکنی  درخصوص 
خلیج  حوزه  کشورهای  و  خاورمیانه 
تمرکز  تاکنون  است.  نگرفته  انجام  فارس 
که  بوده  بازیکنانی  بر  مطالعات  این 
را  خودشان  توانمندی های  می توانستند 

روسیه. و  چین  از  اعم  کنند؛  تولید 
خاورمیانه  منطقه  در  که  کسانی 
دروغ پراکنی  با  بسیار  می کنند  زندگی 
نیز  اجتماعی  رسانه های  هستند.  آشنا 
اروپا  جز  مناطقی  خصوص  در  عموما 
اهمال  زبان  انگلیسی  غیر  جهان  و 

. می کنند
می گوید  بازفید  از  سیلورمن  کریگ 
در  تا  دارد  عادت  بوک  فیس  چگونه  که 
روی  بر  تنها  دروغ پراکنی  با  مواجهه 
یک  ژانک،  سوفی  کند.  تمرکز  آمریکا 

که  کرده  عنوان  فیس بوک  سابق  کارمند 
سیاسی  واکنش  با  اگر  فیس بوک  چگونه 
مواجهه  از  نشود،  مواجه  عمومی  روابط 
امتناع  پلتفرم  این  فریب کاری های  با 

می اندازد. تاخیر  به  را  آن  یا  می کند 
منطقه  در  دروغ پراکنی  مطالعات 
خود  معموال  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
غرب  خارجی  سیاست  نگرانی های  به  را 
که  می گویند  فرض  به  می دهد؛  وفق 
محسوب  بد  بازیکنان  داعش  و  ایران 
یک  عنوان  به  داعش  ظهور  می شوند. 
تا  شده  باعث  غیردولتی  بازیکنان 
وحشت آوری  و  مهیب  سیاسی  تبلیغات 
همچنین  مسئله  این  بگیرد.  شکل 
و  دروغ پراکنی  که  می دهد  نشان 
توجه  مورد  زمانی  تنها  سیاسی  تبلیغات 
که  می گیرند  قرار  غربی  سیاست گذاران 
غرب  شهروندان  و  منافع  علیه  تهدیدی 

باشند. داشته  روا 
دروغ پراکنی  مطالعات  که  حقیقت  این 
هستند  جدید  نسبتا  مقوله ای  دیجیتال 
خاورمیانه  از  معموال  که  آن  دلیل  به  و 
از  بسیاری  می شوند،  چشم پوشی 
بی پاسخ  همچنان  زمینه  این  در  سواالت 
حوزه های  در  سواالت  این  هستند. 
علوم  بین الملل،  روابط  جمله  از  مختلفی 
هستند.  مطرح  ارتباطات  و  سیاسی 
لزوم  بر  ارتباطات  آل" در زمینه  "فرارا ات 
دارد.  تاکید  شب بازها"  "خیمه  تشخیص 
را  کسانی  چه  بات ها  اینکه  شناخت  با 
حرف  چه  درباره  می دهند،  قرار  هدف 
اقدام می زنند،  به  یا کی دست  و  می زنند 
چه  که  کنیم  درک  بتوانیم  است  ممکن 

است. نشسته  آن ها  پشت  کسی 
تاثیرات  به  همچنین  مقاله  این  در 
خلیج  حوزه  عرب  کشورهای   بر  فناوری 
رسانه های  است.  شده  پرداخته  فارس 
که  دیجیتال  تکنولوژی  و  اجتماعی 
عربی  بهار  کشیدن  شعله  در  که  زمانی 
سرکوب  برای  حال  داشتند  نقش 

می شوند. استفاده  ضدانقالب ها 
کنیم  تصور  اینکه  است  ذکر  شایان 
تمام کشورها یا نهادهایی به طور مساوی 
از دروغ پراکنی و رسانه های اجتماع برای 
سهل انگارانه  می کنند،  استفاده  سرکوب 
که  دارد  وجود  دلیلی  واقع  در  است. 
خود  تمرکز  عموما  دروغ پراکنی  محققان 
بر روی قدرت های بزرگ همچون چین  را 
یک  به  کشورها  همه  می گذارند.  روسیه  و 
خودمختار  پرجمعیت،  قدرتمند،  اندازه 

نیستند. فریبکار  و 
مهم  این  از  که  مفیدی  سوال 
ابر  کسانی  چه  است:  این  برمی خیزد، 
قدرت های فریبکار در خاورمیانه و شمال 
کمپین های  مشاهده  با  هستند؟  آفریقا 
و  جدید  اشکال  ظهور  با  و  دروغ پراکنی 
نتیجه  می توان  فریب کاری  از  پیشرفته ای 
از  یکی  سعودی  عربستان  که  گرفت 
طریق  از  فریبکاری  جدید  ابرقدرت های 
توییتر  جمله  از  اجتماعی  رسانه های 

می شود. محسوب 
عرب  جهان  در  دیجیتالی  فضای 
و  اشخاص  که  نیست  سطحی  در  جایی 
مساوی  طور  به  بتوانند  کشورها  حتی 
برخی  که  همانطور  کنند.  رقابت  آن  در 
را  متعارف  نظامی  قدرت های  کشورها 
کشورهای  برخی  می دهند،  گسترش 
دستگاه های  در  را  خود  منابع  نیز  خاص 
می کنند  سرازیر  دیجیتال شان  فریبکاری 
راهبردی  اهداف  از  بسیاری  کار  این  با  و 
مشابه،  طور  به  می برند.  پیش  به  را  خود 
تمامیت خواه  رژیم های  در  که  همانطور 
شخصیت  می شود،  مشاهده  یکه ساالر  یا 
راهبردهای  کارکرد  روی  بر  نیز  رهبران 
تاثیرگذار  نیز  اطالعاتی  کنترل های 

► ایسنا     / هستند. 

میدل ایست آی : 

● " فریب کاری، دروغ پراکنی و شبکه های اجتماعی"     ●
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با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون      ◄
تأکید بر وجود نابسامانی در وضعیت کنونی سرویس 
جابه جایی  آیین نامه  ناقص  اجرای  از  مدارس، 

کرد. انتقاد  دانش آموزان 
رسمی  جلسه  دومین  و  پنجاه  در  طبیبی  مسعود 
جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
ساختمان شهید باکری، با اشاره به اخذ مجوز ردیف 
ساختمان  تکمیل  و  تجهیز  تعمیر،  عنوان  با  اعتباری 
تا  داشت:  اظهار  قم  شهرداری  یک  منطقه  اداری 
مجموعه  در  آرتا  جدید  ساختمان  آماده سازی  زمان 

شد. خواهد  عملیاتی  تاکسی  خط  راه اندازی  آرتا، 
پیشنهادی  نرخ  تکلیف  تعیین  ادامه  در  وی 
مدارس  دانش آموزان  حمل ونقل  به  مربوط  خدمات 
آیین نامه  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را  قم  شهر 
اجرا  ناقص  به صورت  قم  شهر  در  مدارس  سرویس 

. د می شو
ابراز  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
کرد: در شرایط کنونی ایمنی و سالمت دانش آموزان 
دست  در  مدارس  سرویس  ساماندهی  عدم  خاطر  به 
قرارگرفته  پرخطر  و  صالحیت  فاقد  رانندگان  برخی 

است.
برخی  مدارس  سرویس  در  اینکه  بیان  با  وی 
نمرات  دارای  که  بوده  فعالیت  مشغول  رانندگانی 
رانندگی  سبک  کرد:  عنوان  هستند  باالیی  منفی 
و  مدارس  برای  چالشی  به  تبدیل  می تواند  آن ها 

شود. خانواده ها 
طبیبی در پایان تصریح کرد: با تصویب نرخ پایین 
فرصت  عماًل  مدارس،  سرویس  هزارتومانی   250
بار  مدارس  سرویس  ساماندهی  برای  قم  شهرداری 

► می رود.   دست  از  دیگر 

معاون شهردار از نابسامانی در سرویس مدارس قم خبر داد؛

● اجرای ناقص آیین نامه سرویس مدارس   ● رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم:
چهارمین آیین بزرگداشت

 565 شهید ارتش استان قم 
برگزار می شود 

آیین  چهارمین  گفت:  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
پدافند  نیروی  محوریت  با  قم  استان  ارتش  شهید   565 بزرگداشت 

شود.  می  برگزار  قم  در  هوایی 
خوش گفتار  اکبر  علی   ،) گویه)قراچورلو  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
شهید   565 بزرگداشت  آئین  چهارمین  خبری  مصاحبه  در  مقدم 
چهارمین  داشت:  اظهار  هوایی  پدافند  محوریت  با  قم  استان  ارتش 
نیروی  محوریت  با  قم  استان  ارتش  شهید   565 بزرگداشت  آیین 
ائمه اطهار علیهم  این هفته در مرکز فقهی  پنج شنبه  پدافند هوایی، 

شد. خواهد  برگزار  قم  السالم 
وی بیان داشت: کنگره ملی شهدای استان قم در آبان ماه برگزار می 

شود و مقدمات این کنگره از دو سال قبل آماده شده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری یادواره ها ادامه داد: ارتش در استان 
بر زنده  یادواره ها می تواند عالوه  قم بسیار مظلوم واقع شده  و این 
نیز بکاهد. از مظلومیت ارتش  اندکی  یاد و خاطر شهدا،  نگه داشتن 

 3 تاکنون  کرد:  عنوان  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
برگزار  هفته  این  پایان  نیز  یادواره  چهارمین  که  شده  برگزار  یادواره 
خواهد شد و مهرماه جاری نیز یادواره نیروی دریایی برگزار می شود .
در کنگره ملی شهدا هشت اجالسیه  خوش گفتار مقدم تصریح کرد: 
در آبان ماه برگزار می شود. به ترتیب عناوین این اجالسیه ها شهدای 
جهانی  نهضت  شهدای  ارتش،  شهدای  )فراجا(،  انتظامی  نیروی 
سازان  سنگر  جوانان،  اجالسیه  بانوان،  شهدای  بین الملل،  و  اسالم 
بی سنگر، شهدای اصناف و اجالسیه پایانی با محوریت 6090 شهید 

بود. خواهد  قم  استان 
وی ابراز کرد: شب شهادت شهید زین الدین آخرین اجالسیه کنگره 

شهدا برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در بخش دیگری از سخنان 
اندیشه های  که  است  این  دنبال  به  دشمن  که  این  بر  تاکید  با  خود 
ارزش های  در  که  است  آن  پی  در  دشمن  افزود:  بلغزاند،  را  ملت 

کند. ایجاد  تردید  و  شک  ما  دینی  و  انقالبی 
شهدای  ملی  کنگره  در  رسانه ها  نقش  خصوص  در  همچنین  وی 
ایثار  بحث  در  قم  استان  رسانه های  الحمدلله  کرد:  تصریح  استان 
رسانه ها  محوری  نقش  اما  می روند  پیش  موفق  صورت  به  شهادت  و 
هنری،  بیانی  و  شیوا  صورت  به  شهدا  پیام  انتقال  با  که  است  این 
کنند  خنثی  را  کند  ایجاد  می خواهد  دشمن  که  ذهنی  تأثیرگذاری 
دهند. انعکاس  و  کرده  تبیین  را  انقالبی  و  اسالمی  درست  اندیشه  و 
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم تاکید کرد: رسانه ها حرف 
اول را در تبیین اندیشه های انقالب اسالمی می زنند، و این قشر مهم 
انتقال پیام و سیره زندگانی شهدا  باید توجه کنند این عمل و  جامعه 
جذاب  و  هنر  زبان  با  همچنین  و  شود  برنامه ریزی  موقع  به  بایستی 

پذیرد. انجام 

خبـر

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1400114430001001658 پرونده کالسه  به  140160330001003102 مربوط  1 -رأی شماره 
 88/79 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  رزوه  رضائی  رضا  آقای 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11039 از  فرعی  شماره1  ک  پال مترمربع 
 206 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  لو  خدابنده  شعبانعلی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
4 قم.)م  1356/02/25 دفترخانه  37228 مورخ  382 خریداری به موجب سند رسمی شماره  صفحه 

 )14531 الف 
 1399114430001002206 پرونده کالسه  به  140160330001003991 مربوط  2- رأی شماره 
مترمربع   51/60 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  فردوسی  محمد  آقای 
شماره  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره  ک  پال

 )14532 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1391/08/29 مورخ   128900
 1399114430001002208 پرونده کالسه  به  140160330001003992 مربوط  3- رأی شماره 
مترمربع   73 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  فردوسی  محمد  آقای 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره  ک  پال

)14533 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1391/08/29 مورخ   128900
 1399114430001002210 پرونده کالسه  به  140160330001003990 مربوط  4- رأی شماره 
ک  پال مترمربع   51 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  فردوسی  محمد  آقای 
 128900 شماره  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره 

)14534 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1391/08/29 مورخ 
 1401114430001000160 پرونده کالسه  به  140160330001004653 مربوط  5- رأی شماره 
مترمربع   132 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  منفرد  سلیمانی  عباس  آقای 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10437 از  فرعی   1 شماره  ک  پال
20993 مورخ  ثبتی شماره  اظهارنامه  به موجب  زارعی  ابراهیم  از جواد حاجی  الواسطه  نامه عادی مع 

)14561 الف  1351/02/26.)م 
 1391114430001008544 پرونده کالسه  به  139660330001014019 مربوط  6- رأی شماره 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  محمد  فرزند  کیا  اشرفی  حسن  آقای 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   مکرر   11099 باقیمانده  ک  پال مترمربع   104 ششدانگ 

)14562 الف  قم.)م   45 دفترخانه   90/06/10 مورخ   27896 شماره  به  رسمی  سند  قم  یک  اداره 
 1391114430001008546 پرونده کالسه  به  139660330001014022 مربوط  7- رأی شماره 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسن  فرزند  راد  خلیلی  مریم  خانم 

ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   مکرر   11099 باقیمانده  ک  پال مترمربع   104 ششدانگ 
)14563 الف  قم.)م   45 دفترخانه   90/06/10 مورخ   27896 شماره  به  رسمی  سند  قم  یک  اداره 

 1401114430001000130 پرونده کالسه  به  140160330001003722 مربوط  8- رأی شماره 
مترمربع   187/36 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  جعفری  فاطمه  خانم 
سند  موجب  به  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10542/2 شماره  ک  پال

)14564 الف  قم.)م   7 دفتر   1382/10/25 مورخ   103617 شماره  رسمی 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   15
گهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت  آ
قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/06/01 اول:    انتشار  تاریخ 

1401/06/16    : انتشار دوم  تاریخ 
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  1/1400ج/1179  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که  قم 
فروش  بر  مبنی  زاده  اله  نور  ناهید  خواندگان  تاجیک  فاطمه  خواهان  گردیده 
ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   1 بخش  اصلی   10702 از  فرعی   49 ثبتی  پالک 
راهنمایی  با  و   1401 اردیبهشت   12 شنبه  دو  تاریخ  در  است.  کرده  ارزیابی 
وکیل خواهان ، از ملک به ادرس قم ، بلوار سمیه ، کوچه 6 ، پالک 15 بازدید 
شد. 1- مشخصات ثبتی: ملک باال به پالک ثبتی 49 فرعی از 10702 اصلی 
بخش ثبتی یک منطقه یک قم دارای دو سند تک برگ هر یک سه دانگ مشاع 
نام  به   1399 سال  ب  سری   331110 شماره  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از 
خانم فاطمه تاجیک فرزند علی با کد ملی 0381475700 و شماره 125652 
با کد ملی  الله زاده فرزند علیرضا  نور  ناهید  نام خانم  به   1397 سری ب سال 
است. حدود ملک  مترمربع   167/58 است. مساحت عرصه   0386456488
نهر  به  متر   10 طول  به  است  پی  شماال  از  عبارتند  شده  ارائه  سند  مطابق 
فرعی   59 به  متر   17 طول  به  مشترک  پی  شرقا   ، اصلی   10703 با  اشتراکی 
 17/20 طول  به  مشترک  پی  غربا   ، شارع  متربه   9/70 طول  به  پی  جنوبا   ،
زیرزمین  طبقه  دو  در  ساختمان  ملک  ملک:  مشخصات   -2 فرعی.   48 به  متر 

در   1-101-99-6 نوسازی  کد  در  ساز  شمالی  صورت  به  که  است  همکف  و 
ها  دیوار  است.  سال   30 باالی  بنا  عمر  است.  شده  ساخته  متری   12 کوچه 
اجر فشاری است ، در وسط ستون فلزی دارد و سقف تیر فلزی با طاق ضربی 
هال  دو  با  خوابه  سه  واحد  همکف  و  اشپزخانه  و  هال  زیرزمین  است.  اجری 
و  سی  وی  پی  و  گچ  و  سنگ  ها  دیوار  و  موزاییک  و  سنگ  کف  پوشش  است. 
کابینت    ، گازی  بخاری  و  ابی  کولر  گرمایش  و  سرمایش   ، است  ایزوگام  بام 
و  ها  پله   ، اهنی  ها  پنجره  و  بیرونی  های  در  و  چوبی  داخلی  های  در   ، فلزی 
دارد. ملک مسکونی  برق  امتیاز   2 و  گاز  و  اب  امتیاز   1 نما سنگ است. ملک 
ان  و کروکی محل  بود. تصاویر ملک  از سکنه  بازدید خالی  است ولی در زمان 
اشاره  مورد  به شرایط  توجه  با   : ارزش گذاری   -3 اید.  گزارش می  پیوست  به 
 ، موثر  عوامل  سایر  و  ساختمان  کیفیت  و  کمیت   ، مساحت   ، محل  موقعیت  و 
مجموعا ارزش کل ملک باال در حال حاضر 3/193/000/000تومان معادل 
براورد می شود. قیمت گذاری  ریال  و نهصد و سی میلیون  و یک میلیارد  سی 
بانک   ، شهرداری  به  ملک  بدهی  عدم  نیز  و  شده  ارائه  مدارک  صحت  فرض  با 
حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  نیز  و  خصوصی  و  دولتی  موسسات  و  ادارات   ، ها 
انجام شده است. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/6/20 ساعت 

ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30 الی   9/15
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
از  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  مزایده 
پیشنهاد دهند واگذار  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  مبلغ کارشناسی شروع 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می 
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 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

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

قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو      ◄
گفت: در مواردی که چندین سال از زمان 
الزم  است،  گذشته  شهروندان  به  خسارت 
اساس  بر  تعیین شده  خسارت  تا  بوده 
شود. سازی  واقعی  جامعه  حال  وضعیت 
در  استقامت  مرتضی  حجت االسالم 
علنی  و  رسمی  جلسه  دومین  و  پنجاه 
شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات 
اخذ  به  اشاره  با  باکری،  شهید  ساختمان 
تعمیر،  عنوان  با  اعتباری  ردیف  مجوز 
منطقه  اداری  ساختمان  تکمیل  و  تجهیز 
یک شهرداری قم، اظهار داشت: دسترسی 
شهرداری  جدید  ساختمان  به  شهروندان 

و  است  دشوار  بسیار  آرتا،  مجموعه  به  جایگزین قم  دنبال  به  شهرداری  است  بهتر 
باشد. دیگری 

وی اخذ مجوز به روزرسانی مبلغ خسارت 
شهروندان  از  یکی  به  آب گرفتگی  ورود 
موردتوجه  را  تومان  میلیون   60 میزان  به 
به  مبلغی  چنین  پرداخت  گفت:  و  قرارداد 
این شهروند بعد از گذشت سال ها از زمان 
این  حق  در  اجحاف  به نوعی  خسارت، 

است. شهروند 
ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
باید خسارت وارده  داد: در چنین مواردی 
نرخ  سازی  واقعی  اساس  بر  شهروندان  به 

شود. پرداخت  و  بررسی  حال  زمان  تورم 

وی درباره تعیین تکلیف نرخ پیشنهادی 
دانش آموزان  به حمل ونقل  مربوط  خدمات 
مدارس شهر قم اظهار داشت: در خصوص 
ایمنی  مسئله  باید  مدارس  سرویس 
نرخ  دغدغه  هم زمان  و  باشد  موردتوجه 
رانندگان  و  والدین  برای  مشترک  به صورت 

گیرد. قرار  موردتوجه 
برای  قم  شهری  مدیریت  مدون  برنامه 

معابر آب گرفتگی  مشکل  رفع 
ثابت  سبحانی  مجتبی  سید  همچنین 
این  پرداخت  گفت:  رابطه  همین  در  نیز 
خسارت دیده  شهروند  این  به  پول  میزان 
بعد از چند سال، اجحاف در حق وی است 

و باید رویه شهرداری در پرداخت این قبیل 
شود. سازی  واقعی  خسارت ها  از 

آب گرفتگی های  مشکل  ادامه  در  وی 
گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را  شهری  معابر 
قم  معابر  در  آب گرفتگی  عمده  مشکالت 
پایش  و  بررسی  حال  در  مستمر  به صورت 

است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
رفع  برای  داشت:  اظهار  قم  شهر  اسالمی 
شناسایی  همچنین  و  آب گرفتگی  معضل 
اقدامات  اصالحی،  طرح های  اجرای  و 
شهری  مدیریت  مجموعه  توسط  مستمری 

► در حال انجام است.    

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست      ◄
اجرایی  عدم  از  انتقاد  با  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
درصد   80 گفت:  مدارس،  سرویس  آیین نامه 
صالحیت  فاقد  افراد  توسط  قمی  دانش آموزان 
می شوند. جابه جا  مدارس  سرویس  آیین نامه  ازنظر 

رسمی  جلسه  دومین  و  پنجاه  در  نیک  علی 
سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
تکلیف  تعیین  باکری،  شهید  ساختمان  جلسات 
حمل ونقل  به  مربوط  خدمات  پیشنهادی  نرخ 
قرارداد  موردتوجه  را  قم  شهر  مدارس  دانش آموزان 

از  قم  در  مدارس  سرویس  نرخ  داشت:  اظهار  و 
این  و  است  بوده  پایین  همیشه  گذشته  سال های 
حمل ونقل  سیستم  در  مشکالتی  سبب  مسئله 

است. شده  شهری 
آیین نامه  کامل  اجرای  عدم  از  انتقاد  با  وی 
دانش آموزان  درصد   80 گفت:  مدارس،  سرویس 
آیین نامه  ازنظر  صالحیت  فاقد  افراد  توسط  قمی 
سهم  و  می شوند  جابه جا  مدارس  سرویس 

است. درصد   20 محل  این  از  قم  تاکسیرانی 
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 

دو  طی  اینکه  بر  کید  تأ با  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
بوده  تعطیل  عماًل  مدارس  سرویس  گذشته  سال 
سرویس  هزارتومانی   250 نرخ  کرد:  اضافه  است 
رانندگان  که  نیست  رقمی  هرماه،  ازای  به  مدارس 

کنند. استقبال  آن  از  بتوانند  قم  تاکسی 
جابه جایی  حالت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شاهد  گاهی  شخصی  رانندگان  توسط  دانش آموزان 
خودروها  در  دانش آموز   6 از  بیش  کردن  سوار 
سالمت  و  ایمنی  مشکالت  سبب  که  هستیم 

► می شود.   

استقامت، عضوشورای شهر قم تاکید کرد:

● ضرورت به روزرسانی و واقعی سازی خسارات وارده به شهروندان   ●

مشکالت نرخ پایین سرویس مدارس

● جابه جایی حجم قابل توجهی از دانش آموزان توسط افراد فاقد صالحیت   ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402


